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Lei 144 de 5 de Janeiro de 1948
Regulamenta o artigo 147 de Constituição do Estado

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

Art. 1.0	Os funcionários públicos gozarão, anualmente. de f
' rias remuneradas e, decenalinente, de férias-prêmio, também remu-
neradas.

Art. 2.° As férias anuais serão de 20 dias uteis e obrigatá-
riamente gozadas, em cada ano civil, de acôrdo com a escala que,
no mês de dezembro, será organizada para o ano seguinte pelo ser-
viço competente.

Ai L .° - As férias serão gozadas de uma só vez, sendo proibi-
do levar i sua conta qualquer falta ao trabalho.

Art. 4•0 - Sõmente depois do 1 . 0 ano (te exercício, adquirirá o
funcienário direito a férias anuais.

Art. 5•0 O funcionário promovido, transferido ou removido,
quando em gôzo de férias anuais, não será obrigado a apresentar-
se antes de terminá-las.

Art. 6. 1 - O funcionário que contar 10 e 20 anos de exercício
efetivo nas suas funções tem assegurado o direito a férias-prêmio,
respectivamente, de 3 e 6 meses, com vencimentos integrais e sem
perda de contagem de tempo para todos os efeitos, como se estivesse
em exercido.

§ 1 . 0 - Para tal fim, não se computará o afastamento do fun-
cionário do exercício das funções, por motivo de:

a) gala ou nojo, até oito dias;
h) férias anuais;
c) requisição de autoridãdes federais ou municipais e conces-

são do afastamento pelo Govêrno do Estado;
d) licença para tratamento de saúde por 30 dias e, caso lieces-

sário, por mais trinta dias, em prorrogação.
§ 2.° - Não se considerará como afastamento para os efeitos

desta lei o tempo de disponibilidade dos funcionários da Assem-
bléia Legislativa dissolvida em 1937, e aproveitados em cargos pú-
blicos (artigo 39 do Ato das Disposições Constitucionais Transi-
tórias)

Art. 7. - Caberá a cada Secretaria de Estado a organização
da escala de férias-prêmio dos funcionários que as requererem, a
qual poderá ser alterada de acôrdo com as conveniências do serviço
público.

Art. 8.° - O pedido de concessão de férias-prêmio deverá ser
instruído com a certidão de contagem de tempo fornecida pela Pc-
pnrtiço competente.
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Art. 9. 1 - Poderá o funcionirjo acumular as fériaprêrni'.que tiver direito e que deixar de gozar, por motivo de interêsse 31 i -
bilco declarado pelo poder competente, sendo-lhe, neste último cso,
contado o tempo a que tenha direito em dôbro para efeito de a o-sentadoria.

Art-. 10.	Revogadas as disposições em contrário, entrará es-afel em vigor na data de sua publicação
Mando, portanto, a tôdas as autoridad's, a quem o conhccimtntie execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir lãcinteiramente como nela se contém.

1943. Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 5 de janeiro de
MILTON` SOARES C.rpos
Pedro Aleixo
José de Magalhães Pinto
Américo Renê Giarnietuj
Abgar Renault
José Rodrigues Seabra.

LEI N. 145, DE 5 DE JANEIRO DE 1948
Concede subvenção de Cr$ 5.274 .500,00

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes de- 1retou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:
Art. 1. - Ficam concedidas, no exercício de 1948, as subven.pões constantes da relação inclusa:.
Art. 2.° - As despesas com a presente lei correrão por conta da

verba 8994-115-076-60 do orçamento para 1948.
Art. 3.' - Revogam-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conliecimen-

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte. 5 de janeiro
e 1948.

MILTON So.aes CAMPOS
José de Magalhães Pinto

Ahaeté - Santa Casa de Misericórdia .- CrS 20.000,00.
Araxá - Santa Casa de Araxá -- Cr$ 10.000,00.
Araxã - Orfanato "Santa Teresinha" - Cr$ 5.000,00.
Ainiorés - Hospital S. Vicente de Paulo - CrS 25.000,00.
Aimorés - Ginásio Pan-Americano de - Cr$ 20.000,00.
Aimorés - Hospital "S. José" - Cr$ 25.000,00.
Almorés - Escola Normal - Cr$ 30.000,00.
Areado	Conferência S. Vicente de Paulo	CrS 3.000,00.Alfenas - Conferência S. Vicente de Paulo	Cr$ 20.000,00.Alfenas - Santa Casa de - Cr$ 28.000,00.
Alfenas - Casa de Caridade "Nossa Senhora Perpétuo Socor-
- Cr$ 20.000,00.
Alfenas - Dispensário da Conferência de S. Vicente de Paulo

CrS 10.000,00.
Além Paraíba - Hospital "S. Salvador"	Cr 5.000,00.Além Paraíba	Asilo "Ana Carneiro" - Cr$ 5.000,00.

-7----

- Alterosa - Conferência S. Vicente de Paulo - Cr$ 3.000,00.
sito Rio Doce - Santa Casa de	Cr$ 15.000,00.
Alto Rio Doce - Sociedade S. Vicente de Paulo - Cr$ 7.000,00.
AlvinópoliS - Hospital "Nossa Senhora de Lourdes" - Cr$

,000.00.
Alpinópolis - Sociedade São Vicente de Paulo - Cr , , 5.000,00.
Amparo da Serra - Sociedade S. Vicente de Paulo - Cr

15.000,00	 -
Açucena - Sociedade S. Vicente de Paulo - CrS 4.000.00.
Abre Campo - Hospital "Nossa Senhora da Conceição" - Cr$

.000,00.
Abre Campo - Hospital de - Cr$ 10.000,00.
Arassuaí	Sociedade S. Vicente de Paulo - Cr 2.500,00.
Arassuaí - Hospital de Caridade - Cr 10.000,00.
Aricaisduva - Conferência S. Vicente de Paulo - Cr 2.000,00
Araguari - Santa Casa de Misericórdia - Cr ,,' 20.000,00.
Araguari - Sociedade S. Vicente de Paulo	Cr 10.000,00
Araguari - Sociedade S. Vicente de Paulo - Cr 10.000,00.
Andradas -- Santa Casa de - Cr$ 3.000,00.	-
Angustura - Conferência São Vicente de Paulo - CrS 5.000,00.
Azurita - Conferência S. Vicente de Paulo - Cr 500,00.
Azurita - Associação L.E.T. Beneficente "Sta. Teresinha"

Cr 1.000,00.
Baepcndi - Conferência São Vicente de Paulo	CrS 5.000,00.
Barbacena	Asilo de órfãs dos Sagrados Corações (te Jesús

e Maria -- Cr 15.000,00.
Barbacena - Santa Casa de Misericórdia - Cr 15.000,00.
Barbacena - Associação das Damas de Caridaae - Ci$

5.000,00.
Barbacena	Conferência de S. Vicente de Paulo da 1.' Paró-

quia - Cr' 5.000,00.
Barbacena - Conferência de S. Vicente de Paulo da 2.' Par&

qnia -- Cr( 5.000,00.
Barbacena	Asilo "Bom Pastor" - Cr 10.000,00.
Rarbacena - Externato S. Miguel do Ginásio Imaculada Con-

ceição	Cr 10.000,00.
Barbacena	Asilo (te órfãs	Cr 5.000,00.
Barbacena -- Asilo "Bom Pastor" - Cr$ 5.000,00.
Barbacena - Instituto Padre Mestre Corrêa (te Almeida	Cr$

.000,00.
Barbacena	instituto de Ass. à Infância. Maternidade Poli-

clinica - CrS 10.000,00.
Barbacena - Sociedade S. Vicente de Paulo da 1.' Paróquia

- Cr$ 5.000,00.
Barbacena - Sociedade S. 'Vicente de Paula cia 2.' Paróquia

- CrS 5.000.00.
Barbacena -- Associação das Damas de Caridade - CrS 5.000.00.
Banibui - Orfanato "São José"	Cr$ 5.000,00.
Barnbuj	Caixa Beneficente do Hospital Colônia "S. Francis-

co de Assis" - Cr$ 5.000,00.
Bainhui	Hospital "Nossa Senhora cio Brasil" -. Cr 45.000,00.
Bamnhui - Asilo S. Vicente de Paulo - CrS 3.000,00.
Belo Horizonte - Auxiliadora dos Funcionários Piblicos -- Cr$

20. 000,011.
Belo Horizonte - Associação dos Ex-Comhatcnlcs - Cm $

60, 000,00.
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Belo Horizonte -- Beneficiência "Santo Afonso", da 1.roquia

Renascença - Cr$ 5.000,00.
Belo Horizonte -- Conferência "Nossa Senhora da parecid.

da Paróquia de Santa Teresa - CrS 5.000,00.
Belo horizonte - Obras do Padre Eustãquio, da Paróquia S. S.

Corações - Cr 10.000,00.
Belo 1-horizonte	Lactário "Nossa Senhora do Carmo ' , da

róquia do Carmo	Cr$ 5.000,00.
Belo Horizonte	Obras da Ass. Social da Paróquia do

fate Cr$ 5.000,00.
Belo Horizonte - Preventório "S. Tarcísio" - Cr3 5.000
Belo Horizonte - Ass. de "Sta. Luzia de Maiilae" -

2. 000,00.
Belo Horizonte - Conferência S. Vicente (te Paulo da Cac '-

eirinha	Cr$ 10.000,00.
Belo Horizonte - Conferência (te São Vicente de Paulo, da

nascença	Cr$ 5.000,00.
Belo Horizonte	Conferência São Vicente de Paulo da V

Concórdia - Cr$ 5.000,00.
Belo Horizonte -- Conferência São Vicente de Pau!<), de Car

Prates - Cr$ 3.000,00.
Belo Horizonte - Sociedade Mineira (te Proteção ã Infãncia

Maternidade - Cr$ 5.000,00.
Belo Horizonte	Beneficência Franciscana - Cr ' 2'0.000,00
Belo Horizonte -- Cidade "Ozanan"	Cr 10.000,00.
Belo Vale --'Sociedade São Vicente (te Paulo	Lr; 8.000,00
Betim - Conferência São Vicente de Paulo	Cr 5.000,00
Rias Fortes Sociedade São Vicente de Paulo - Cr 7 .000,00
Bicas - Associação (te Caridade "São José" - Ci 4.000,00
Bicas - Sociedade São Vicente de Paulo - Cr 500,00.
Berilo	Conferência São Vicente de Paulo	Cr 2. 000.00
Bom Despacho	Santa Casa de - Cr 10.000,00.
Bom Sucesso - Asilo (le Caridade - Cr 15.000.00.
Bom Sucesso - Santa Casa de - Cr 10.000,00.
Bom Sucesso	Sociedade São Vicente de Paulo, do distrito 't(-

São Tiago	Cr. 10.000,00.
Botelhos - Conferência de São Vicente de Paulo - Cr,

5.000,00.
Botelhos - Sociedade São Vicente de Paulo	Cr 5.000,00.
Bocaiuva - Conferência São Vicente de Paulo - Cr. 5.000fl0
Borda da Mata	Sociedade São Vicente (te Paulo - Cr

5.000,00.
Buturubi - Sociedade S. Vicente de Paulo - Ci 500.00.
Bueno Brandão - Sociedade São Vicente (te Paulo	C

5.000,00.
Brasília - Conferência São Vicente de Paulo - Cr 10.000.Oc
Brazópolis	Santa Casa de Misericórdia	Cr 3.0^00.
Brazópolis	Santa Casa de Misericórdia - CrS 5.000.00.
Carandaí - Conferência São Vicente de Paulo - CrS 3.000,0
Carandaí	Conferência São Vicente de Paulo - Cr 5.000,ffl
Carandaí	Sociedade São Vicente de Paulo	Cr$ 7.00001
Caratinga	Hospital de - CrS 10.000,00.
Caratinga - Hospital "Nossa Senhora Auxiliadora" - Ci

50.000,00.
Carlos Chagas - Hospital "Santo Antônio"	Cr$ 15. 000.4)
Carlos Chagas	Hospital "Santo Antônio"	Cr: 5.000.00

;	Carangoin - Casa (le Caridade - Cr$ 15. 000,00.
Carangola - Asilo de Inválidos	Cr 10.000,00.
Caiangola -- Sociedade São Vicente (te Paulo	Ci 25.000W)
Carangola -- Recolhimento "São José"	5.000,00.
Carmo da Mata	Santa Casa de	CrS 15.000,00.
Carmo do Rio Claro -- Santa Casa de - Crt 10. OiiU,00.
Carmo da Cachoeira	Conferência São Vicente de 1'aulo

Cr$ 5.000,00.
Carmo do Paranaiba	Santa Casa de MisericorI ia - - (i

5.000,00.
Carbonita -- Conferência São Vicente de Paulo	Cr.S 2000,00.
Cataguazes - Sociedade São Vicente de Paulo	Cr 25.000,00.
Cataguazes	Caixa Escolar do Grupo "AtoIfo Dutia"	CrS

7.509,00.	 -
Cataguazes - Caixa Escolar do Grupo "Guido Marlieme	Cr

7.500,00.
Cataguaes - Caixa Escolar do Grupo "Prof. Quaresma" - Cr

7.500,00.
Cataguazes - Caixa Escolar do Grupo "Coronel Vieira" - Cr$

12.500,00.	 -
Cataguazes	Hospital (te	Cr$ 20.000,00.
Cataguazes - Orfanato "Dom Silvério	CrS 16.000,00.
Cataguazes - Caixa do Grupo Escolar "Astolfo Dutra" - Cr.

6.000,00.
Cataguazes	Caixa do Çfupo Escolar "Coronel"Coronel Vieira" -

6. 000,00.
Cataguazes - Caixa do Grupo Escolar "Prof. Quaresma"	Cr

c;. 000,0().
Calaguazes - Caixa do Grupo Escolar "Guido Marliére" -

.000,00.
Cataguazes - Caixa do "Grupo Escolar Guido Marliére

;.000,00.
Capetinga	Conferência São Vicente de Paulo - Cr 4.000,00.
Catadupas Sociedade São Vicente de Paulo - Cr 5.000.00.
Capetinga -- Conferência São Vicente de Paulo - Cr 4.000,00.
Capelinha - Hospital de - Cr 10.000,00.
'ãssia	Instituto São Vicente de Paulo - Cr 10.000,00.

	

opina Verde - Hospital São Vicente (te São Faulo	Ci'
'0.

.00 Verde	Santa Casa (te Misericórdia - Cr 10.000.00.
..2a.npestre - Conferência São Vicente (te i'auio - Cr

.000,00.
Campestre - Sociedade São Vicente de Paulo -- Cr a .000,00.
Cambuquira - Hospital	Cr$ 5.000,00.
Cambuí - Sociedade São Vicente de Paulo	Ci ' ) .000.00.
Cambui -- Santa Casa de Misericórdia -- Cre8 5.000,00.
Campanha - Santa Casa de Misericórdia	Cr 10.000.00.
Campanha - Asilo "S. José" - Cr$ 10.000,00.
Campanha - Associação Canipanhense (te Proteção	Infáncia

- Cr 12.000,00.
Campanha -. Circulo do Operariado Caiiipanheiisc -- Ci'.S

j . 000,00.
Pampo Belo - Hospital São Vicente (te Paulo - Cr 25. 000.00.
Campo Belo - Vila Vicentina - Cr8 10.000,00.
Camanducaia - Sociedade São Vicente de Paulo - Ci.-,  5.000.00.
'Camanducaia - Santa Casa (te Misericórdia - Ci' 5.000,00.
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Candeias - Conferência São Vicente de Paulo - Cr 10.000,Oc.
Cana do Reino - (Município de Machado) - Sociedade São

Vicente de Paulo - Cr$ 3.000,00.	 »
Cajuru - (Município de Itauna) - Conferência São Vicente de

Paulo -- Cr$ 5.000,00.	 -
Caxainhu -.- Santa Casa de Misericórdia - Cr$ a.000,00.
Cedro (te Paraopeha - Hospital "Pacífico Mascarenhas" - Cr

10.000,00.
Cedro de Paraopeba	Conferência São Vicente dc Paulo -

Cr$ 6. 000,00-Conselheiro Pena (distrito de Penha) - Sociedade São Vicente
de Paulo - CilI 5.000,00.

Conselheiro Pena - Hospital de.— Cr$ 15.000,00.
Congonhas do Campo	Lactário "Odete Valadares" - Cr$

20.000,00.Congonhas do Campo - Conferência Nossa Senhora da Con-
ceição - Cr$ 12.000,00.Conceição do Mato Dentro - Hospital Nossa Senhora Imacula-
(la Conceição - Cr$ 50.000,00.	 -

Conceição Aparecida -- Conferência São Vicente de Paulo -
CrS 5.000,00.

Conceição Aparecida	Sociedade São Vicente dc Paulo - Cr$
3.000,00.

Conceição Aparecida	Sociedade São Vicente de Paulo - Cr$
2.000,00.

Conceição do Rio Verde - Conferência São Vicc,ntc de Paulo
- CrS 5.000,00.

Conceição cio Rio Verde	Sociedade São Vicente de Paulo Cr$
2.000,00.

Chapada -- Conferência São Vicente de Paulo - Cr$ 2.000,00.
Conselheiro Lafaiete - Hospital Nossa Senhora do Carmo -

CrS 10.000,00.
Conselheiro Lafaiete - Hospital Nossa Senhora (lo Carmo -

Cr 15.000,00.
Conselheiro Lafaiete - Hospital (IC Queluz - Cr 15.000,00.
Conselheiro Lafaiete - Hospital Nossa Senhora (lo Carmo -

Cr . S. 000,00.
Córrego d'Anta - Conferência São Vicente de Paulo - Cr$

5.000,00.
Córrego d'Anta - (Município de Luz) - Conferência São Vi-

cente de Paulo	Cr$ 3.000,00.
Corinto -- Conferência São Vicente de Paulo - Ci . 5.000,00.
Corinto	Sociedade São Vicente de Paulo - Cr$ 10.000,00.
Cordiburgo	Sociedade São Vicente de Paulo - Cr ' 5.000,00.
Cordisburgo	Saciedade São Vicente dc Paulo - Cr 3.000,00.
Cordisburgo - Sociedade São Vicente (le Paulo - Ci 7.000,00.
Cordisburgo	Hospital da Conferência São Vicente de Paulo

- Cr 10.000,00.
Coração de Jesus -- Conferência São Vicente de Paulo - Cri

10.000,00.
Cláudio	Sociedade São Vicente de Paulo	Cr 10.000,00.
Cristina	Santa Casa de Misericórdia - CrS 5.000,00.
Curvelo -. Sociedade S. Vicente de Paulo	Cii 8.000,00.
Curvelo	Santa Casa (te Caridade - Cr ,?, 10.000,00.
Curvelo	Vila Nova (los Pobres - Cii 10.000,00.
Delfim Moreira - Santa Casa (te Misericórdia - Cii 5.000,00.
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Delfinópolis - Sociedade São Vicente de Paulo - Cii 5.000,00.
Diamantinc - Pão (te Santo Antônio - Cr$ 20.000,00.
Diamantina - Santa Casa de Caridade	Cr$ 20.000,00.
Diamantina - Hospital Nossa Senhora da Saúde - Cii 20.000,00.
Diamantina - Orfanato Nossa Senhora tias Dores - Cr$

10.000.00.'
Divisa Nova - Conferência S. Vicente de Paulo -- Cii 3.000,00.
Divinópolis - Sociedade Beneficente dos Ferroviários, da Rêde

Mineira de Viação	Cr-.-,' 10.000,00.
Dores (lo Campo - Sociedade S. Vicente de Paulo - Cr$

10.000.00.
Dores tio lndaió	Associação Vicentina de	Cr,-* 10.000.00.
Dores do Turvo - (município de Senador Firniino) Sociedade

S. Vicente de Paulo - Cr$ 2.000,00.
Dom Silvêrio - Conferência S . 'Vicente de Paulo - Cl` .

10.000.00.Dom Silvério - Sociedade S. Vicente de Paulo - Cr 3.000,00
Eloi Mendes - Santa Casa - Cr 5. 000,Ot).
Eloi Mendes - Sociedade São Vic,ente de Paulo - Cr ,,* 2.000,00.
EstréIa do Sul - Conferência São 'Vicente (te Paulo - Cr$

5.000.00.
Extrema	Sociedade São 'Vicente de Paulo -- CrS 3.000,00.
Esmeraldas	Sociedade São Vicente de Paulo	Cii 5.000,00.
Ferros	Sociedade São Vicente de Paulo de Guiais - Crs

3.000,00.
Ferros - Assistência Melo Matos de Proteção à lnfãncia

Cr$ 15.000.00.
Formiga - Santa Casa de Misericórdia - Cr .- 10.000,00.
Formiga	Granja-Escola "São Luiz" - CrS 10.000,00.
Francisco Si - Conferência de S. Vicente de Paulo

10. 000,o0.
Francelinos	Conferência S. Vicente (1C Paulo - Cii 300,00.
Frutal - Asilo "Júlio de Carvalho" - Cr 10.000,00.
Guanliães	Santa Casa - Cr$ 5.000,00.
(1uanliães - Lactàrio "Menino Jesús" -- Cr 12.000,00.
Guanliães	Casa de Caridade - Cr ,, 5.000,00.
(ivarará -- Conferência de São Vicente de Paulo - CrS 5.000,00.
Guararã	Conferência de São Vicente de Paulo -- Cr$ 4.000,00.
Guarani	Conferência de S. Vicente de Paulo	Cii 5.000,00.
Guarani - Conferência de S. Vicente de Paulo - Crs 4.000.00.
Guarani Conferência de São Vicente de Paulo - Cii 5.000,00.
(;uard inha -- Conferência de S. Vicente de Paulo - - Crs 2.000,00.
Guaxupã - Conferência (te S. Vicente de Paulo - - Cii 3.000,00.
Guapé - Santa Casa de - Cii 10.000,00.
Guíricenia - Conferência de S. Vicente de Paulo -- Cii .

10.000,00.
Guiriceiva	Conferência de S. Vicente (te Paulo --- Cii 5.000,00.
Guia Lopes - Sociedade São Vicente de Paulo	Ci' 5.000,00.
Guia Lopes - Conferência (te S. Vicente dc Paulo -- Crs

10.000,00.
Grão Mogol --- Santa Casa de Caridade --Cii 10.000.00.
Gintirim	Sociedade São Vicente de Paulo	Cii 3.000,00.
Gimiriin - Santa Casa de Misericórdia - Cii 10.000,00.
Governador 'Valadares - Hospital de - Cr$ 23.000.00.
Ibjã - Sociedatk São Vicente de Paulo --- Cii 10.000,00.
Ihii - Santa Casa de Misericórdia - Cr$ 10.000,00.
Ibiá - Santa Casa de Misericórdia - Cr$ 10.00000.



-4
—13-

- 12
lhiraci	Conferência de São Vicente ('e Paulo -- Cr$ .000,00.Jgarapé	Sociedade São Vicente de Paulo	Cr$ 500,00.lnhapjni	Hospital de - Cr$ 70.000,00.inhapini - Conferência de São Vicente (te Paulo	Cr. .....20.000,00

Ltaúna	Conferência de São Vicente de Paulo	Cr 10.00).00.ltaúna - Asilo das Damas de Caridade	Cr$ 3.000,00.Itajubá - Santa Casa de Mi ricórdia -- - (r 15.000.00Itajubá	Santa Casa de Misericórdia - Cr 15.000.01)Itajubá	Asilo "Santa Isabel" - Cr 20.000,00.Itabji'a	Hospital "Nossa Senhora das Dores" -- Cr$ 30. 000.00.Itabira	Orfanato "Nossa Senhora das Dores ,,	Cr 5. 000.00.Itabira	Sociedade São Vicente (te Paulo - Cr 7.000,00.
Itabirito (São Gonçalo do Ba.ssão) -- Conferência de São Vicentede Paulo Cr$ 4.000,00.
Itamarandiba	Obras sociais da paróquia de Carbonita - Ct$5.000,00.
Itamarandiba - Santa Casa de Misericórdia -- Cr$ 10.000,00.-	Itamaran(tlba	Conferência da "Santís,sjnia Tem (jade" -	Cr.000,00.
Itamogi -- Conferência de São Vicente de Paulo -- 	1.500.01).Itambactiri -- Asilo de Indígenas e Órfãos - Cr 10.000.00Itambacuri	Asilo de Indígenas e Úrfãos	Cr 5.000.00.I tapecerica	Santa Casa (te - Cr$ 10.000,00.Itapecerica - Santa Casa de	Cr 70. 000,00Itaguara	Conferência de São \'i(-ente (te Paulo - Cr ......8.000,00
Itatiaiuçu ( Ilaúna)	Conferênija de São Vicente (te PauloCr$ 3. 000,00.
ltamernj)é - Sociedade São Vicente de Paulo	Cr8 7.500,01).ltuiutabi - Casa São João de São Vicente (te Paulo - Cr$.30.000,00.
Ipanenia	Conferência (te São Vicente de Paulo	C,_.

10.000,00.
João Bibeiro	Hospital "Cassiano Cainpolina" -- Cr	......3.000,00.	 -
João Pinheiro - Conferência de São Vicente (te Paulo - Cr5.000.00.
João Pinheiro	Sociedade São Vicente de Paulo5.000,00.
Januãrja - Santa Casa (te Caridade - Cr 10.000.00.
Januária -- Santa Casa (te - Cr 10.000.1)0.
Jacui	Conferência São Vicente (te Paulo	Cr 3.000,00.Jacutinga	Associação de Socorro à Indigência	Cr .....15.000,00.
Jacutinga - Sociedade São Vicente (te Paulo - Cr 4.000.00.
.Jacutinga -- Lar "Américo de Oliveira Prado'	Cr 10. O0II.00.Jacutinga	Santa Casa de Cr$ 3.000,00.
Jequeri	Hospital Nossa Senhora de Santana --- Cr10.000.O0.
Jequitibã - Sociedade São Vicente de Paulo . Cr 2.500.00.
Jesuánia	Sociedade São Vicente de Paulo - Cr 1 . iOO.00.
Jequitinhonha	Hospital de	Cr 10.000.00..Joaluba	Sociedade São Vicente de Paulo - Cr 500.00.Joané.sia	Sociedade São Vicente de Paulo -- Cr 5.00.00.
Juiz (te Fora - Patronato "São José" - Cr 15.000.o0.
Juiz de Fora --- Sociedade São Vicente de Pauto	Cr .....10.000,00.

Juiz de Fora - Asilo dos Cegos	Cr 10.000,00.
Juiz de Fora - Asilo "J. Eniliom"	Cr$ 5.000.00.
Juizi (te Fora	Casa Maternal - Cr$ 8.000,00.

* Juiz de Fora - Lactário "São José" - Cr$ 8.000,00.
Juiz de Fora	Fundação "João de Freitas"	Cr$ 5.000,00.
Juiz (te Fora - Chácara dos Menores.,— Cr$ 9.000,00.
Juiz (te Fora	Asilo "João Ernílio" - Cr. 10.01)0,00.
Juiz de Fora	Policlínica de	Cr 5.000,00.
Juiz de Fora - Fundação "João de Freitas" - Cr$ 5.000,00.
Juiz de Fora - Educandário "Carlos Chagas" - Cr 10.000,00.
Juiz de Fora .- Lactário "São José"	Cr$ 5.000,00.
Jaboticatubas	Conferência São Vicente (te Paulo - - Cr

4.000,00.
Laginha -- Sociedade São Vicente de Paulo	Cr$ 3.000.00.
Lagoa Dourada - Sociedade São Vicente (te Paulo -- Cr .

7.0041,00.
Lagoa da Prata -- Santa Casa (te Misericórdia	Cr$ 10.000,00.
Lagoa Santa - Conferência de São Vicente de Paulo --- Cr

2.000,00.
Lambari - Asilo São Vicente de Paulo -- Cr$ 12.000,00.
Lanibari - Conferência (te São Vicente de Paulo --- Cr .

5.000,00.
Lambari - Sociedade (te Assistência a MCli(tigOS e Menores -

Cr 10.000,00.
Lavras - Hospital (te Assistência e Proteção à Infância e Ma-

ternidade "Vaz Monteiro" - Cr$ 5.000,00.
Lavras	Hospital de Crianças Vaz Monteiro" - Cr 10.000.00.
Leandro de Pitangui -- Conferência São Vicente de Paulo --

Cr$ 5.000,00.
Leopoldina - Santa Casa de Caridade - Cr 30.000,00.
Leopoldina - Associação São Vicente de Paulo - Cr 20.000,00
Leopoldina - Asilo "Santo Antônio" - Cr$ 10.000,00.
Leopoldina - Casa de Caridade --- Cr$ 20.000,00.
Leopoldina	Orfanato "D. Lenita Junqueira" - Cr 10.000,00.
Liberdade Hospital ".Ministro João Paula Barbosa

Cr 5. 000,00.
Luz ---- Conferência São Vicente (te Paulo -- 	5.1)011,110.
Luz --- Sociedade São Vicente de Paulo - Cr$ 5.000,00.
Luz - Conselho Particular (la Conferência São Vivente de Paulo

- Cr 10.000,00.
Malacacheta - Hospital de •--- Cr 10.000,00.
Malacacheta - Hospital de -- Cr$ 5.000,00.
Matozinhos - Conferência São Vicente de Paulo - Cr .

2.01)0,00.
Matozinhos - Sociedade São Vicente (te Paulo - Cr .....

3.000,00.
Manhuiniriin - Hospital de - Ccii 5.000,0)).
Manhuniiriiii - Hospital de - Cri 3.000,00
Manhuaçu - Santa Casa de Misericórdia ---- Cr20.00l),O0.
Maria da Fé - Santa Casa de Misericórdia - Cr$ 5.000.00.
Matipã --- Sociedade São Vicente de Paulo - Cri 5.000,00.
Mateus Leme - Hospital São Vicente de Paulo --- Cr 5.1100,00.
Mateus Leme - Conferência São Vicente de Paulo - Cr ,?, ....2.000,00.
Mateus Lente - Conferência São Vicente (le Paulo •--- Cr

S. 000,00.
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Machado - Maternidade da Santa Casa de - CrS S. 000,00.
Mariana - Sociedade São Vicente de Paulo - Cr 5.000,00.
Mariana - Hospital São Vicente de Paulo - Cr$ 10.000,00.
Mariana - Hospital São Vicente de Paulo - Crs 50.000,00.
Mar de Espanha - Sociedade de Caridade de - Cr' 4.000,00.
Mar de Espanha	Santa Casa de - Cr. 5.000,00.
Mar de Espanha - (Penha Longa) - Conferência São Vicente

de Paulo - Cr$ 2.000,00.
Mar de Espanha - Sociedade São Vicente (te Paulo - Cr

7.000,00.
Mar (te Espanha - Casa (te Caridade -de	Cr, 10.000,00.Mar de Espanha	Casa (te Caridade de - Cr 20.000,00.Mantena	Conferência São Vicente de Paulo	Cr 10.000,00.Martinho Campos - Conferência São Vicente de Paulo - Cr$5.000,00.
Matias Barbosa - Conferência São Vicente (te Paulo - Cr$5.000.00.
Maravilha - (Pitangui) - Sociedade São Vicente (te Paulo --Cr$ 5.000,00.
Maravilha - (Pitangui) - Sociedade São Vicente de Paulo --Cr$ 5. 00,uo.
M'rcs - Santa Casa de	Cr 10.000.00.Mercês	Casa de Caridade - Cr$ 5.000,00.
Mercês - Conferência So Vicente (te Pauto	Cr 4.000.00.Mesquita	Sociedade São Vicente de Paulo - Cr$ 3.000,00.
Minas Novas - Sociedade São Vicente (te Paulo	Cr 5 000,00.Minas Novas - Conferência São Vicente de Paulo	Cr 5.000.00.Minas Novas - Casa de Caridade	Cr$ 10.000,00.
Mirai - Santa Casa de - Cr$ 10.000,00.
Montes Claros - Sociedade Beneficente "Cristo Rei" - Cr$15.000,00.
Montes Claros - Sociedade das Damas de Caridade -

5.000.00.
Montes Claros - Conferência São Vicente de Pauto - Cr

10.000,00.
Montes Claros - Lactário da Fundação "Antônio Teixeira de

Carvalho" - Cr 15.000,00.
Montes Claros - Cidade de Cristo Rei - Cr. 10.000,00.
Montes Claros - Asilo das Damas tio Caridade - Cr 10.000,00.
Montes Claros - Associação São Vicente de Paulo - Cr

10.000.00.
Montes Claros - Santa Casa de Caridade "N. S. das Mercês" --Cr$ 20. 000,00.	-
Morada - Associação de Caridade São Vicente de Paulo -

Cr$ 7. 5W.00.
Monte Sião	Conferência São Vicente de Paulo	Ci'.3 .3.000.00.
Monte Belo	Conferência São Vicente de Paulo	Cr$ 5.000,00.
Monte Carmelo - Sociedade Nossa Senhora do Carmo - Cr$10.000,00.
Monsenhor Paulo	Sociedade São Vicente de Paulo - Cr$5.000.00.
Muriaé - Fundacão São Vicente de Paulo - Cr$ 16. 000,00.
Muriaé - Hospital "São Paulo"	Cr$ 10.000,00.
Muriaé - Hospital "São Paulo" - Cr$ 20.000,00.
Muriaê - Fundação São Vivente de Paulo (Patronato D. Delfim)

- Cr$ 15. 000,00.

Muriaé - Conferência Nossa Senhora Aparecida - Cr$ .
5.000,00.

Muriaé - Caixa Escolar do Grupo "Dr. Silveira Bruni" -
Cr$ S. 000,00.

Muriaé - Caixa Escolar do Grupo "Desembargador Canedo"
- Cr$ 5.000,00.

Muriaé - Associação de Proteção à Maternidade e à Infância
Cr$ 20.000,00.

Muriaé	Conselho São Vicente de Paulo - Cr$ 10.000,00.
Mutum - Conferência São Vicente de Paulo - Cr$ 20.000,00.
Muzambinho - Conferência São Vicente de Paulo - Cr$....

5.000,00.
Muzambinho - Santa Casa de - Cr$ 4.000,00.
Muzambinho - Conferência São Vicente de Paulo .- Cr$

2.000,00.
Nepomuceno - Santa Casa de - Cr$ 20.000,00.
Nossa Senhora da Paz - Sociedade São Vicente de Paulo -

Cr$ 500,00.
Nova Resende - Conferência São Vicente de Paulo - Cr$

1.300,00.
Oliveira - Santa Casa de Misericórdia (te - Cr$ 10.000,00.
Oliveira - Conferência São Vicente de Paulo - Cr$ 10.000,00.
Oliveira - Santa Casa de - Cr$ 10.000,00
Ouro Fino - Santa Casa de Misericórdia de	Cr$ 5.000,00.
Patrocinio	Santa Casa de - Cr$ 10.000,00.
Patrocínio - Sociedade das Damas de Caridade - Cr .

2.000,00.
Patrocínio - Asilo São Vicente de Paulo - Cr$ 8.000.00.
Patrocínio— (Serra do Salitre). - Santa Casa de	Cr .

15.000,00.
Pará de Minas	Hospital Nossa Senhora da Conceição - Ci'

5.000,00.
Paracatu - Conferência São Vicente de Paulo - Ci-8 10.000,00
Paracatu - Santa Casa de Caridade - Cr$ 35.000,00.
Paracatu - Santa Casa de - Cr$ 10.000.00.
Paraopeba - Sociedade São Vicente de Paulo - Cr$ 3. 000.00.
Paraopeba - Sociedade São Vicente de Paulo - Cr$ 5.000,00.
Pains - Conferência São Vicente de Paulo - Cr$ 5.000,00.
Pains - Conferência São Vicenle de Paulo	Cr$ 5.000,IOL
Passos - (São João B. do Glória)	Sociedade São Vicenk

de Paulo - Cr$ 3.000,00.
Passos - Associação das Damas de Caridade	Cr$ 5.000,00.
Passos - Sociedade São Vicente de Paulo - Cr$ 5.000.00.
Passos - Educandário "Nossa Senhora dos Passos" - Cr . . -

18. 000,00.
Passos - Conférência São Vicente (te Paulo	Cr$ 5.000,00-
Passos - Orfanato São Bom Jesus dos Passos	Cri 10.000,00.
Passos - Santa Casa de Misericórdia (te - Cr 30.000,00.
Passa Quatro	Santa Casa de	Cr$ 5.000.00.
Palma - Conferência São Vicente (te Paulo - Cr$ 5.000.00.
Passa Tempo - Sociedade São Vicene de Paulo - Ci .....

5.000,00.
Parreiras - Santa Casa de - Cr$ 10.000.00.
Parreiras - Sociedade São Vicente (te Paulo - Cr$
Paredes - Sociedade São Vicente de Pauto - Cr; 1.
Paraisópolis - Santa Casa de Misericórdia - Cr$ 35.000.00.
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Perdizes	Sociedade São Vicente de Paulo -
Perdões - Santa Casa de - Cr$ 5.000,00.
Perdões - Hospital de - Cr$ 10.000,00.
Perdões - Conferência São Vicente de Paulo -
Pedra Azul	Hospital da Cachoeira de Pageú

15.000,00.Pedra Azul - Hospital "Ester Faria" - Cr$ 10.000,00.
Pedralva - Santa Casa de Misericórdia de - Cr$ 35.000,00.
Penha de França	Conferência São Vicente de Paulo	Cr$

2.000,00.Peçanha - Associação aos Menores Desamparados - Cr$
8.000,00.Pedro Leopoldo - Hospital "São José" - Cr$ 5.000,00.

Pedro Leopoldo - Conferência São Vicente de Paulo	Ciii

5.000,00.
Piranga - Santa Casa de - Cr$ 10.000,00.
Piraguara - Sociedade São Vicente de Paulo— Cr$ 3.000,00.
Piraúba - Conferência São Vicente de Paulo - Cr$ 2.000,00.
Pitangui	Sociedade São Vicente de Paulo - Cr$ 5.000,0
Pitangui - Sociedade São Vicente de Paulo - Cr$ 5.000,00
Pirapama -- (Cordisl)Urgo)	Sociedade São Vicente de Paulo

- Cr$ 5.000,00.
Piuin-í	(Capitólio)	Sociedade São Vicente de Paulo -

(:r$ 5.000,00.
Piuni-i - Sociedade São Vicente de Paulo	

Cr$ 5.000,00.

Pium-í	Santa Casa de	Cr$ 10.000,00.
Pirapora - Sociedade São Vicente de Paulo - Cr $10.000,00.
Pirapora - Sociedade São Vicente de Paulo - Cr$ 15.000,00
Pirapetinga	Conferência São Vicente de Paulo	Cr$

5.000,00.
Porteirinha	Sociedade São Vicente de Paulo - Cr$ 5.000,00
Ponte Nova - Maternidade do Hospital Nossa Senhora das

Dores - Cr$ 15.000,00.Ponte Nova - Sociedade São Vicente de Paulo - Cr$ ....
10.000,00.Ponte Nova - Conferência São Vicente de
Palmeiras) - Cr$ 10.000,00.

Ponte Nova	Hospital Nossa Senhora das
60.000,00.Ponte Nova - Hospital Nossa Senhora da
10. 000,00.

Pouso Alto	Santa Casa de	Cr$ 5.000,00.
Pouso Alto - Sociedade São Vicente de Paulo - - Cr$

3.000,00.
Pouso Alegre	Carmelo	Ciii 10.000,00.
Pouso Alegre - Sociedade São Vicente de Paulo - Cr$

5.000,00.
Pouso Alegre	

Asilo São Vicente de Paulo - Cr$ 10.000,00.
Pomba ----- Conferência de São Vicente de Paulo	

Cr$ ......

20.000,00.Pomba - Associação "Luiza de Marilac." - CrS 1.000.00.
Pomba	(Itabocirão)	Conferência São Vicente de Paulo -

Cr$ 2.000,00.Pomba - (Piraúba) - Conferência São Vicente de Paulo -
Cr$ 2.000,00.

	

Pomba - (Silverania)	Conferência S. Vicente de Paulo -

Cr 2.000,00.

Pomba	Conferência São Vicente de Paulo	Cr$ 20. 000,00.
Pomba - Hospital São Vicente de Paulo - Cr$ 20. 000,00.
Pomba - Asilo "Luzia de Marilac" - Cr$ 4.000,00.
Pomba	Conferência São Vicente de Paulo	Cr$ 2.000,00.
Pomba - Ginásio "Regina Coeli" - Cr$ 3.000,00.
Pompeu Sociedade São Vicente de Paulo - Ciii 5.000,00.
Pompeu - Dispensário São Vicente de Paulo - Ciii 7.500,00.
Poté	Hospital São Vicente de Paulo - Cr$ 5.000,00.
Poços de Caldas - Abrigo União Fraternal - Cr$ 5.000,00.
Poços de Caldas - Conferência São Vicente de Paulo	Cr$:L000,00.
Prados - Santa Casa de - Cr$ 10.000,00.
Prata - Hospital "Madre Teodora"	Cr$ 10.000,00.
Pratápolis - Conferência São Vicente de Paulo - Cr$ 4.000,00.
Presidente Olegário - Sociedade S. Vicente de Paulo	Ciii5.000,00.
Raposos	Hospital de - Cr$ 10.000,00.
Raul Soares ---. Sociedade São Vicente de Paulo - Cr$ 35.000,00.
Recreio - Santa Casa de - Cr$ 10.000,00.
Resplendor - Hospital N. S. do Carmo - Cr$ 25.000,00.
Ressaquinha - Sociedade São Vicente de Paulo	Cr 5.000,00.
Resende Costa - Santa Casa de - Cr$ 10.000,00.
Resende Costa - Associação das Damas de Caridade -- Cr .

2.000,00.
Resplendor - Hospital São Vicente de Paulo - Cr$ 15.000,00.
Rio Casca - Hospital Nossa Senhora da Conceição - Cr$ .50.000,00.
Rio Espera - Sociedade São Vicente de Paulo - Cr$ 5.000,00.
Rio Espera - Sociedade São Vicente de Paulo	Cr$ 6.000,00.Rio Piracicaba-- Conferência São Vicente de Paulo - Cr. .

3.000,00.-
Sacramento - Santa Casa de	Cr$ 20.000,00.
Salinas - Sociedade São Vicente de Paulo - Cr 60.000,00.
Santa Cruz de Areia - Conferência S. Vicente de Paulo - Cr2.000,00.
Santa Maria	Associação São Vicente de Paulo	Cr$ 5. 000,00.
Santa Maria de Itabira - Sociedade S. Vicente de Paulo	Cr$.1.000,00.
Santa Catarina - Santa Casa de Misericórdia - Cr$ 5.000,00.
Santana do Garambeu (Lima Duarte) - Sociedade S. Vicente de

Paulo - Cr$ 2.000,00.
Santa Rita de Caldas - Sociedade São Vicente de Paulo -5.000,00.
Santo Antônio do Amparo - Policlínica S. Sebastião - Cr$10.000,00.
Santo Antônio do Monte - Conferência São Vicente de Paulo -

Cr$ 5. 000,00.
Santo Antônio do Monte	Santa Casa de Misericórdia - Cr$.10.000,00.
Santo Antônio do Monte - Conferência S. Vicente de Paulo

Cr$ 2. 000,00.
São João dei-Rei - Santa Casa de Misericórdia - Cr 3. 000,01).
São João dei-Rei - Santa Casa de Misericórdia - Cr$ ........

50.000,00.
São J050 dei-Rei - Santa Casa de - Cr$ 15.000,00.
São João (lel-Rei - Albergue "Santo Antônio" - Cr.3 5.000,00.

L. D. -- 2

Ciii 5.000,00.

Cr$ 5.000,00.
- Cr$ .....

Paulo (Bairro das

Dores - Cr

Dores - Cr$
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São João dei-Rei - Albergue "Santo Antônio" - Cr$ 10.000,00,
São João dei-Rei - Sociedade S. Vicente de Paulo - Cr$ ......

10.000,00.
São João Evangelista - Conferência S. Vicente de Paulo - Cr.

10.000,00.
São João Evangelista - Associação S. Vicente de Paulo - Cr..

4.000,00.
São João Nepomuceno - Conferência S. Vicente de Paulo - Cr$

5.000,00.
São João Nepomuceno - Hospital "São João" - Cr$ 5.000.00.
São João do Paraíso - Conferência S. Vicente de Paulo - Cr

2.000,00.
São Domingos do Bocaina (Lima Duarte) - Conferência São Vi-

cente de Paulo - Cr$ 4.000,00.
São Domingos do Arassuai - Conferência São Vicente de Paulo-

- CiS 3.000,00.
São Domingos do Bocaina (Lima Duarte)	Conferência São Vi-

cente de Paulo - Cr$ 2.000,00.
São Gonçalo do Pará - Sociedade São Vicente de Paulo - Cr$.10.000,00.
São Gonçalo do Pará - Conferência S. Vicente de Paulo - Cri.

5.000,00. -
São Gonçalo do Rio Abaixo (Sta. Bárbara) - Sociedade São Vi--

cente de Paulo - Cr$ 5. 000,00.
São Gonçalo do Sapucaí - Santa Casa de Misericórdia - Cr$

5.000,00.
São Gonçalo do Sapucaí	Santa Casa - Cr$ 3. 000,00.
São Gonçalo do Abaeté - Santa Casa de Misericórdia - Cr$

10.000,00.
São Domingos do Prat— Hospital "N. S. das Dores" - Cr$

5.000,00.
São Domingos do Prata - Hospital "N. S. (Ias Dores" - Cr$

5.000,00.
São Domingos do Prata - Sociedade São Vicente de Paulo - Cr

3.000,00.
São Domingos do Prata (Alfié) - Sociedade S. Vicente de Paulo.

- Cr$ 2.000,00.
São Domingos do Prata - Hospital "N. S. da Conceição" - Ct

5. 000,00.
São Sebastião do Paraíso - Santa Casa de Misericórdia - Cr$..

35.000,00.
São Sebastião do Paraíso - Conferência São Vicente de Paulo -

Cr$ '2. 000,00.
São Sebastião do Paraíso - Assistência Filantrópica - Cr$

2.000,00.
São Sebastião do Paraíso - Institut "Monsenhor Felipe" - Cr$

2.000,00.
São Tomaz de Aquino - Conferência S. Vicente de Paulo - Cr$

4.000,00
São Joaquim - Associação S. Vicente de Paulo - Cr$ 3.000,00.
São Gotardo - Santa Casa de Misericórdia	CrS 10.000,00.
São Roinão - Sociedade S. Vicente de Paulo - Cr$ 5.000,00.
São Lourenço - Sociedade S. Vicente de Paulo - CrS 2.000,00.

- São Pedro dos Ferros - Conferência S. Vicente de Paulo - Cr
3.000,00.

Senador Firmino - Sociedade São Vicente de Paulo - Cr .
5.000.00.

Sêrro - Casa de Caridade "Sta. Teresa de Jesus"	Cr$ ......
5.000,00.

Sêrro - Casa de Caridade - Cr2 5.000,00.
Sêrro - Casa de Caridade - Cr$ 5.000.00.
Sêrro	Santa Casa de Caridade - Cr 10.000,00.
Sete Lagoas - Sociedade S. Vicente de Paulo	C 5.000,00.
Sete Lagoas - Sociedade Vicentina - Cr$ 3.000.00.
Sete Lagoas - Maternidade "Odete Valadares"	Cr 5.000,00.
Sete Lagoas	Hospital "N. Senhora das Graças" - Cr$

10.000,00.
Sete Lagoas - Sociedade São Vicente de Paulo - Cr$ 5.000.00.
Sete Lagoas - Creche "Regina Apostolorum" - Cr 20.000.00.
Sete Cachoeiras (Ferros) - Sociedade São Vicente de Paulo -

Cr$ 3.000,00.
Sem Peixe - Conferência São Vicente de Paulo Cr 2.000.00.
Silverânia - Conferência São Vicente de Paulo - Cr 2.000,00.
Silvestre Ferraz - Asilo dos Pobres "São Vicente de Paulo -

Cr$ 20.000,00.
Silvianópolis - Orfanato "Santa Agueda" - Cr 10.000,000.
Siivianópolis - Sociedade São Vicente de Paulo - Cr

10.000,00.
Siivianópolis - Sociedade São Vicente de Paulo - CrS 3.000.00.
Sitio Novo	Conferência São Vicente de Paulo - Cr$ 500,00.
Sucuriii - Sociedade São Vicente de Paulo - Cr I, 2.000,00.
Sabinópolis - Associação São Vicente de Paulo - Cr 3.000.00.
Taboleiro	Conferência São Vicente de Paulo - Cr$ 2.000,00.
Teixeiras - Hospital de - Cr 10.000,00.
Teófilo Otoni - Hospital "Santa Rosália"	Cr 25.000.00.
Teôfilo Otoni - Sociedade Albergue "Frei Dime:" - Cm-

5.000,00.
Teófilo Otoni - Hospital São Vicente de Paulo -- Cr 5. 000:oo.
Teófilo Otoni - União Operária (Assistência Hospitalar)	Cr$

5.000,00.
Tiradentes - Sociedadê São Vicente de Paulo	Cr$ 10.000,00.
Tiros	Santa Casa de Misericórdia	Cr 10.000,00.
Tombos	Hospital de - Cr 10.000,00.
Tupaciguara - Sociedade de Proteção à Infância - Cr à. 000,00.
Tupaciguama - Sociedade de São Vicente de Paulo - Cr$

5.000,00.
Tuç;aciguara - Sociedade de Proteção à Infância - Cr

5.000,00.
Tupacivara - Conferência São Vicente de Paulo	Cr

5.000,00.
Tupaciguara - Associação de Proteção à Infância e à Materni-

dade - Cr 5.000,00.
- Tupaciguara -- Associação de Proteção à Maternidade e à In-

fancia - CrS 5.000,00.
Turrnalina - Sociedade São Vicente rie Paulo - Cr$ 5.000,00.
Tarumirimim - Hospital (le -- Cr› ; 32.000,00.
Três Corações - Hospital São Sebastião - Cr - 10.000,00.
Três Pontas - Hospital de - Crs 5.000,00.
Tcofilo Otoni - Sociedade de Assistência à Maternidade e à

Infância - CrS 10.000,00.
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Ubá - Hospital São Vicente de Paulo -- Cr$ 25.000,00.
Ubá - Dispensário São Vicente de Paulo -- Cr 30.000,00.
Ubá - Liga O.B. - Cr 20.000,00.
Ubá - Caixa B.H. "Padre Damião" - Cr$ 5.000.00
IJhá - Caixa Beneficente da Colônia "Padre Damiiío" - Cr$5.000,00.
Uberaba - Asilo dos Cegos - Cr$ 5.000,00.
Uberaba - Asilo "Santo Antônio" - CrS 5.000,00.
Uberaba -- Hospital da Criança - Cr$ 15.000,00.
Uberaba - Santa Casa de	Cr$ 5.000,00.
Uberaba - Orfanato "Santo Eduardo" - Cr$ 6.000,00.
Uberaba	Sociedade São Vicente de Paulo - Cr$ 6.000,00.
Uberaba -• Asilo "Santo Antônio" - Cr$ 3.000,00.
Uberaba -- Abrigo de Menores - CrS 5.000,00.
Uberlândia - Santa Casa de Misericórdia - Cr$ 35.000,00.
Uberlândia - Sociedade São Vicente de Paulo	CrS 5.000,00.
Uberlândia - Dispensário dos Pobres - Cr$ 5.000,00.
Uberlândia - Hospital de Alienados - CrS 10.000,00.
Uberlândia - Bôlsa Uberlantiense de Estudos - Cr 5.000O0.
Unai - Conferência São Vicente de Paulo - Cr 10.000,00.
Unaí	Sociedade São Vicente de Paulo - Cr$ 5.000,00.
Varginha Sociedade Operária Beneficente - Cr$ 5.000,00.
Varginha - Conferência São Vicente de Paulo - Cr-3 5.000,00.
Varedinlia - Sociedade São Vicente de Paulo - Cr$ 1.000,00.
\respaçjafl (Santa Luzia) - Conferência São Vicente de Paulo

Cr$ 4.000,00.
Vespasiazio	(Santa Luzia) Circulo Operário Católico	Cr$5.000,00.
Viçosa	Conferência São Vicente de Paulo	Cr 10.000,00.Viçosa - Casa de Caridade Hospital São Sebastjüo	Cr.20.000,00.
Virginópolis - Santa Casa "S. José" - CrS 6.000,00.
Visconde do Rio Branco	Conferência São Vicente de Paul-)- Cr$ 10.000,00.
Visconde do Rio Branco - Hospital São João Batista - Cr25.000,00.
Visconde do Rio Branco - Hospital

15.000,00.	 São -10510 Batista - Cr;

Visconde do Rio Branco - Conferência São Vicente de Paulo- Cr$ 15.000,00.
Visconde do Rio Branco	Caixa Escolar do grupo "Dr. CarlosSoares"	Cr$ 2.500,00.
Visconde do Rio Branco —Nacional Atlético Clube - Cr$5.000,00.
Visconde do Rio Branco - Caixa Escolar do grupo "PadreAntônio Correa"	Cr$ 2.500,00.
Visconde do Rio Branco - (São José do Barroso) SociedadeSão Vicente de Paulo	Cr$ 5.000,00.
Visconde do Rio Branco - (Monte Celeste) Conferência São

Vicente de Paulo - CrS 5.000,00.
Visconde do Rio Branco	(São Geraldo) - Conferência SãoVicente de Paulo - Cr$ 5.000,00.
Total - Cr?, 5.274.500,00.

Ao sancionar a proposição número 149, de que resultará a lei
número 146, pela qual se -reajustam os vencimentos e a classificação
do funcionalismo público estadual, criando-se ainda o Departamento
de Administração, que se incumbirá de executar 1)olilica relativa a
pessoal em moldes mais racionais, sinto-me no dever de, em defesa
do interêsse público, vetar o parágrafo 1.° do seu artigo 1., que reza:

"Nenhum servidor público terá vencimentos inferiores
a Cr$ 600,00 (seiscentos cruzeiros) mensais."

Só aparent.mente, conforme demonstrarei, há, nesse dispositivo,
propósito de amparar cidadãos que ora servem ou que virão a servir
o Estado, em função pública.

De fato, evidencia-se que foi intenção do legislador fixar um
salário mínimo para o servidor público. Ora, a verdade é que, na
base proposta, ficará a Administração impedida, desde logo, de
admitir para determinados serviços pessoas de menor habilitação
ou capacidade. Veja-se, por exemplo, o que se passaria em rela-
ção aos estabelecimentos de ensino primário, nos quais o venci-
iiiento de uma servente ou de um porteiro equivaleria ao de pro-
fessôra primária. - Padrão "A", tanto na Capital como no interior.

Outro exemplo: na Imprensa Oficial, tem podido o Govêrno
realizar obra de assistência e de estímulo profissional de grande
alcance, admitindo, em serviço de aprendizado, menores, filhos
de operários, aos quais remunera com ordenados que variam de
Cr$ 250,00 (duzentos e cinqüenta cruzeiros) a Cr$ 400,00 (quatro-
centos cruzeiros). Numerosos aprendizes, antes não remunera-
tios, foram contratados, no ano findo. Se em vigor o parágrafo
1.' do artigo 1.' da proposição, ver-se-ia a Administraçço em emba-
i-aços para admití-los, daqui por diante.

Acresce que tal "salário mínimo" de Cr 600,00, em compara-
ção com o que vigora para os empregados no comércio, por excin-
1)10, que é de Cr$ 270,00, em Belo Horizonte e outras cidades, :;e
aplicado, suscitaria inevitável desajustamento entre os empregados
de emprêsas particulares e os do Estado, com visíveis inconveni-
entes do ponto de vista social e econômico, o menor dos quais não
seria, talvez, o de desestiinular e criar embaraços à iniciativa privada.

Mas não é só isso. Atentos à difícil situação financeira do Estado,
não poderíamos deixar de levar em conta o que representaria de
aumento de despesas a sanção do dispositivo ora vetado. Atingiria
êste nada menos de 5.776 servidores, sendo 3.652 do quadro per-
manente e 2.124 extra numerários. Quanto aos primeiros, já são
contemplados nesta lei com aumento equitativo de vencimentos, de
acôrdo, aliás, com o projeto apresentado pelo Govêrno á egrégia
Assembléia Legislativa; o acréscimo por nós proposto e aceito traz
um aumento de despesas correspondente a Cr$ 6.167.840,00. Em
face do disposto no parágrafo 1.° do artigo 1. 9 , tal acréscimo sofre-
ria uma sobrecarga de Cr$ 1. 435.200,00, totalizando Cr$ ......
7.603.040,00. Quanto aos 2.124 extranumerários, se reajustados na
base proposta pela Assembléia, representariam novo aumento de
despesa, na importância de Cr-5 7.303.524,00, o que daria um total
de Cr$ 14.906.564,00, ou sejam Cr$ 8.738.727,00, a mais, em relação
ao aumento fixado nesta lei.
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E.
F.....................
G....................
H....................
1	......................
.1	....................
K ....................
L....................
M ....................
N ....................
o....................
P....................
Q....................
R....................
s ....................
T....................
U....................

w....................
X......................
Y...................
Z.....................

Art. 3.1 - São ainda instituídos os seguintes padrões suple-
mentares de vencimento, aplicáveis à remuneração daqueles cargos
-que não tenham sido incluídos nas tabelas do artigo anterior:

Padrões	 -

3-	1	......................
-S- 2 ......................
S-	3	......................
S- 4	.....................
S-	5	......................
S- &	......................

7	......................
S-	8	......................
3 - 9	..	..	..................
s-10	......................
s- 11	............... ........
S -12	......................
S-13	......................
S-14	......................
S-15	......................
S-I6	......................
3 -17	......................
3- 18	........... ............
S-l g	.......................
3-20	......................
S-21	......................
.3-22	......................

600,00
700,00
800,00

1.000,00
1.200,00
1.400,00
1. 700,00
2.000,00
2.300,01)
2. 700,00
3.100,00
3.500.00
4 .000,00
4.500,00
5.000.00
5.500,00
6.000,00
6.500,00
7.000,00
7.500,00
8.000,00
S. 600,00

7.200,00
8.400,00
9.600,00

12.000,00
14 - 400,00
16.800,00
20.40000
24.000,00
27.600,00
32.400,00
37.200,00
42000,00
48.000,00
54.000,00
60.000,00
66.000,09
72. 000,00
78.000,00
84.000,09
90.000,00
96.000,00

103.200,00

Valores	Valores

mensais	anuais

Cr

400,00
450,00
500,00
550,00
600,00
650,00
700,00
750,00
800,00
850,00
900,00
950,00

1 .000,00
1.050,00
1 .100,00
1 .200,00
1.300,00
1.400,00
1.500,00
1 .600,00
1.700,00
1. 800.00

Cr$

4.800,00
5.400,00
6.000,00
6.600,00
7.200,00
7.800,00
8.400,00
9000,00
9.600,00

10.200,00
10. 800)10
11.40&,00
12.000,00
12.60000
13.200,00
14.»400,00
15.600,00
16.800,00
18.00000
19.200,00
20.400,00
21.r,00,00
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Ocorre-nos aduzir ainda, quanto aos extranumerários, que, san-
cionado, o dispositivo em causa se chocaria com o que estabelece o
artigo 14, pelo qual é remetido a lei especial, a ser votada dentro do
primeiro semestre de 1948, o reajustamento daqueles servidores.

Nenhum dos elementos aqui resumidos pôde ser considerado
pela egrégia Assembléia Legislativa, que só à última hora, em reda-
ção final, defrontou o problema, sem tempo para os esclarecimentos
ora expostos.

Para que não se perca a generosa inspiração do dispositivo, mas
sem os desajustamentos que decorreriam do seu enunciado atual, o
mais razoável é que o tema seja estudado com o necessário vagar
pelo Departamento de Administração, na estruturação geral deter-
minada no artigo 5.0.

São essas as razões do veto que, data venia, oponho ao pará-
grafo 1.0 do artigo 1.1 da proposição número 149, ora sancionada.

Palácio da Liberdade, em Belo Hoi-izoni' 0 8 de janeiro de 1948.

MILT0N SOARES CAMPOS, Governador do Estado de Minas
Gerais.

LEI N.0 146, DE 8 DE JANEIRO DE 1948

Dispõe sóbre o reajustamento de vencimentos e classificação do fun-
cionalismo público estadual, cria o Departamento de Adminis-
tração e contém outras providéncias.

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

CAPITULO 1

Do reajustamento
- Art. 1 .0 - Ficam reajustados os vencimentos dos funcionários

civis do Estado, de conformidade com os quadros anexos, que con-
têm a classificação respectiva e fazem parte integrante desta lei.

1.0 - Vetado.

§ 2.0 - Não se modifica, por efeito da nova classificação, a
natureza da investidura de funcionários cuja situação anterior de efe-
tividade, interinidade, comissão ou designação é ressalvada.

Art. 2.° - Ficam instituídos os seguintes padrões gerais (te
vencimentos

Padrões
	 Valores	Valores

mensais	anuais

Cr$
	

Cr$

A ....................	350,00
	

4. 200,00
B....................	400,00

	
4 .800,00

C......................	450,09
	

5.400,00
D......................	500,00

	
6. 000,00



1,900,00
2. 000.00
2.100,00
2.200,00
2.300,00
2.400,00
2.500,00
2.600,00
2.700,00
2.800,00
2.900,00
3.000,00
3.100,00
3.200,00
3.300,00
3.400,00
3.500,00
3.600,00
3.700,00
3.800,00
3. 900,00
4.000,00
4. 100,0()
4.200.00
4.300,00
4.400,00
4.500,00
4 , 600,00
4.700,00
4.800,00
4.900.00
5.000,00
5.100,00
5.300,00
5,500,00
5.700,00
6. 000,00
6. 500,00

22.800,0o-
24.000,00
25.200,00
26.400,00
27.600,00
28.800,00
30. 000,00
31.200,00
32.400,00
33.600,00
34.800,00
36.000,00
37.200,00
38.400,00
39.600,o
30.800,00
42.000,00
43.200,00-
44.400,00
45. 600,00
46.800.00
48.000,00
49.200,00
50.400,00
si. 600,00
52.800,00
54.000,00
55.200,00
56.400,00
57. 600,00
58.800,00
60.000,00
61.200,0o
63. 600,00
66.000,00
68.400,0o
72.000,00
78.000,00

700,00
750.00
800.00
850.00
900.00
950,00

1 .000,00
1 .050,00
1 . 100,00
1 .200,00
1 .300,00
1 .400,00
1 .500,00
1. i00,0()
1. 700,00
1 . 800,00
1.900,00
2.000,00
2.100,00
2.200,00
2.300,00
2.400,00
2.500,00
2.600,00
2. 700,00
2.800,00
2.900,00
3.000,00
3.100,00
3.200,00
3.300,00
3.400,00
3.500,00
3. (')00,00
3.700,00
3.800.00
3.900,00
4 .000,00
4.100,00
4 .200.00
4.300.00
4 .400,0!)
4 .500.00

Art. 4•9 -- No quadro da Justiça, são alterados os atuais venci-
Mentos, que l)assarfjo a ser indicados pelos se guintes padrões, orainstituidos
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S-23

	

S-24	......................

	

S-25	......................

	

S -26	......................

	

S-27	......................

	

S-28	......................

	

S-29	......................

	

S-30	......................

	

S-31	......................

	

S-32	......................

	

8-33	......................

	

S-34	......................

	

S-35	......................

	

8-36	......................

	

S-37	......................

	

S-38	......................

	

S-39	......................

	

5-40	......................

	

S -41	......................

	

S-42	......................

	

S-43	......................

	

S-44	....................

	

S-45	......................

	

S -46	.......................
	S-47	.......................

	

S -48	......................
8-49 ......................

	

S-50	......................

	

S-51	......................

	

S-52	......................

	

S-53	......................

	

S-54	.......................

	

S-55	......................

	

S-56	......................
8-57 ..................

	

S -58	......................
S-59 ......................

	

S-60	......................
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9	......................
10	........................
11	.......................
12	..	..	..................
13	........................
14	......................
15	......................
16	......................
17	......................
18	........................
19	......................
20	......................
21	......................
22	......................
23	......................
24	......................
25	......................
26	......................
27	........................
28	......................
29	......................
30	......................
31	......................
32	......................
33	......................
34	........................
35	.......................
36	......................
37	......................
38	......................
39.. ...........D	..........
40	......................
41	......................
42	......................
43	......................
44	......................
35	......................
46	......................
47	......................
48	........................
49	........................
50	......................

8.400.00
9.000,00
9.600.00

10.200.00
10.800.00
11.400,00
12.000,00
12. 600,0)
13.200.00
14.400,00
15.600,00
16.800.00
1$. 000,00
19.200.01)
20.400.00
21.000.00
22, 800.00
24.000,00
25.200,00
26.400,00
27. 600,00
2$. 800,00
'30. 000,00
:A.
32.400.00
33.600 ' 00
34. 800,00
36.000.0!)
37.200.00
38.400.00
39. 600,00
40.800,00
42.1100,00
43.200,00
44. 400,00
45. 600,01)
46. 800.01)
48. 000,00
49.200,00
50. 400,00
51. 600.00
52. 800.00
54. 000m0

Padrões	
Valores	Valores
mensais	anuais

	

CrS	Cr$
1	 .....

	

.................350.00	4 .200,00

	

2 ......................400.00	4 . 800,00
450,005,400,00	500.00	í;,000.00

	

50,00	r). 600 ,.00

	

6 .......................60000	7.
650.00 7.800M0,

CAPITULO 1 1

Do IJeJ)arlan?enlo de .1 dininist ração

ArL. 5.'	Fica criado o Departamento de Administração (D.
A.), diretamente subordinado ao Governador.

Parágrafo único - Caberá ao Departamento de Àdministrnçáo,
dentro do prazo de seis meses, a contar da vigência (lesta lei, apre-
sentar ao Governador do Estado, para que êste proponha à consi-
deração da Assembléia Legislativa, projeto de lei de reestruturação
do serviço público estadual.
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Art. 6. - O D A. teia por finalidade:
a) o estudo, orientação e coordenação dos assuntos relativos

ao pessoal a serviço do Estado;
b) a execução e fiscalização, em cumprimento a determinação

legal ou regulamentar, de medidas relativas ao mesmo pessoal;
e) a seleção de candidatos a funções e cargos públicos, obser-

vadas as exceções previstas na Constituição e nas leis;
d) a readaptação e o aperfeiçoamento dos servidores civis do

Estado;
e) o estudo dos serviços públicos, do ponto de vista da econo-

-mia e eficiência, com o fini de sugerir modificações na sua orga-
nização, distribuição, agrupamento, condições e processos de tra-
balho:

f) o exame de planos referentes à organização dos serviços
públicos e o estudo dos projetos de regulamento e regimento das
repartições:

g) a centralização dos serviços de assentamento individual e
apuração do tempo de serviço dos funcionários e extranuinerários;

h) a organização do expediente relativo ao provimento eva-
caiicia dos cargos, salvas as exceções previstas na Constituição e nas
leis.

Art. 7. - O D.A. terá um Diretor Geral, nomeado em comis-
são, e se integrará dos seguintes órgãos:

a) Divisão de Administração (lo Pessoal (D.P.);
h) Divisão de Seleção e Aperfeiçoamento do Pessoal (D.S.);
e) Divisão de Estudos e Documentação (D.E.);
d) Serviço Auxiliar (S.A.).
Parágrafo único	A D.P., a D.S. e a D.E. terão Diretores e

o S.A. um Chefe, designados pelo Governador, dentre funcionários
que possuam	conhecimentos especializados sôbre os assuntos da
competência de cada uni dêsses órgãos.

Art. S. O Diretor Geral do D.A. e os Diretores de Divisão
do mesmo órgão, dentro da esfera de suas atribuições, poderão en-
tender-se diretamente com tódas as autoridades administrativas, a
fim de lhes serem facilitados ou fàcultados os meios precisos ao de-
sempenho de suas funções.

CAPÍTULO 1 1 1

Disposições finais

Art. 9. -- 0 D.A. publicará, dentro de 60 (sessenta) dias, a
relação nominal dos ocupantes dos cargos incluídos nas tabelas ane-
xas, com menção de carreira, classe ou padrão de vencimento cor-
respondente e interinidade, quando fôr o caso.

l. - Fica assegurado aos funcionários o direito de, no pra-
zo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação (te que trata êste
artigo, reclamarem do Governador do Estado contra a classificação
dada aos respectivos cargos.

§ 2.° - A classificação ou remuneração que não corresponder
ao que determina a Constituição será corrigida dentro de 180 (cen-
to e oitenta) dias, assistindo ao funcionário prejudicado o direito
de receber a diferença que se verificar a seu favor, a partir úe 1.
de janeiro de 1948.

Art. 10. - Só é permitida a concessão de gratificação nos
casos previstos cni lei.

1 . 0 - As gratificações serão arbitradas anualniente pelo Go-
vernador, não sendo permitido a nenhum funcionário receber, a
êgse título, importância superior a um têrço de seu vencimento.

2.' - Nenhum funcionário poderá perceber, a qualquer títu-
lo, gratificação ou vantagem mensal que, somada ao vencimento ou
remuneração, perfaça importância superior à fixada para subsídio
dos Secretários de Estado, exceto o abono de família.

3. - Da relação a que se refere o art. 9,0 constarão as gra-
tificações atualmente pagas, a qualquer título, aos servidores pú-
blicos.§ 4° Só serão mantidas as gratificações de representação
que, depois de revistas, forem aprovadas pelo Governador do Es-
tado, na forma da lei.

Art. 11. - Aos vencimentos que atualmente recebeum os funcio-
nários inativos, será acrescido o aumento ora feito para os cargos
correspondentes.

Art. 12. Os vencimentos correspondentes aos padrões adota-
dos por esta lei serão pagos, independentemente da anotação na Se-
cretaria das Finanças (Ias apostilas de classificação, que serão expe-
didas até 31 de março de 1948.Art. 13. - Ficam suprimidos, sem prejuízo do serviço e do di-
reito de promoção (te funcionáriOS, os cargos vagosexistentes nos
quadros das diversas repartições. A supressão será declarada por
decreto do Poder Executivo.

Art. 14. - Dentro do primeiro semestre de 1948, a remunera-
ção dos extranumerários será reajustada em lei especial, ficando-lhes
asseguradas as vantagens provenientes do reajustamento, a partir
da vigência desta lei.

Art. 15. - Nenhuma disposição desta lei criará condição a vir
a ser imposta na elaboração da lei definitiva, a que se refere o pa-
rágrafo único do art. 50.Art. 16. - Fica extensivo ao Pessoal do Instituto de Tecnologia
Industrial o aumento de proventos concedido aos funcionários a
que se refere esta lei e na mesma base dos novos padrões nesta es-
tabelecidos.

Art. 17. O D.A. deverá organizar, dentro do prazo previsto
no parágrafo único (lo art. 5., o reajustamento de vencimentos dos
servidores da Rêde Mineira (te Viação.

Art. 18.	O pessoal administrativo e demais auxiliares da Jus-
tiça terão os vencimentos seguintes:

1 - Ajudante (te motorista - Padrão 9.	 -
2	Auxiliar dos Feitos Criminais - Padrão S.
3 - Bibliotecário - Padrão 28.
4 - Chefe de Secção - Padrão 35.
5 - Contínuo	Padrão 9.

- Eletricista - Padrão S.
7 - Escrevente da Secção de Feitos Criminais	Padrão 16.
8 - Escrevente juramentado (105 Cartórios Criminais da Ca-

pital e do Juízo de Menores -Padrão 8.
9 - Escrivão do Crime em têrmos, sedes de comarcas de 1.' e

de 2.' entrâncias e em têrmos anexos - Padrão 12.
II) -- Escrivão (lo Crime em têrmos sedes (te comarcas de 3.' eu-

trincta	Padrão 14.
11 - Escrivão de Secções (te Feitos Civeis - Padrão 49.
12 - Escrivão de Secções de Feitos Criminais - Padrão 35.
13 - Escrivão do Crime do têrmo sede (Ia comarca (te Belo

Horizonte - Padrão 25.
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14 - Escrivão do Juízo de Menores -- Padrão 25.
15 - Escrivão do Crime nos demais térmos sedes de comarcas

de 4. entrância	Padrão 18.
16 -- Escrivão privativo dos Feitos da Fazenda Pública	Pa-

drão 20.
17 - Motorista de 1. classe - Padrão 18.
18 - Motorista de 2.0 classe	Padrão 16.
19	Oficial de Justiça	Padrão 17.
20	Oficial de Justiça privativo (los Feitos ela Fazenda -

Padrão 4.
21 - Oficial de Justiça do Juízo de Menores	Padrão 6.
22	Oficial de Justiça para o Serviço Criminal da comarca ele

Belo Horizonte - Padrão 6.
23 - Oficial de Justiça para o Serviço Cível da comarca de

Belo Horizonte -- Padrão 4.
24 - Oficial de Justiça em têrmos sedes (te comarca de 1., 2.',

3.' e 4. entrâncias e em têrmos anexos	Padrão 4.
25 - Oficial de Justiça do têrmo de Juiz de Fora - Padrão 4.
26 - 1.° Oficial -.- Padrão 24.
27 - Praticante - Padrão 10.
28 - Porteiro de 1. classe	Padrão 13.
29 - Porteiro-zelador nos têrmos do interior elo Estado -

Padrão 4.
30 - 4.° Oficial	Padrão 16.
31 - Secretário (Tribunal de Justiça)	Padrão 39.
32 - 2.° Oficial - Padrão 21.
33 - Servente de 1.' classe - Padrão li.
34	Servente de 2.' classe	Padrão 4.

-35 - 3.° Oficial -- Padrão 18,.
Art. 19. Para execução desta lei, fica o Poder Executivo au-

torizado a abrir o crédito suplementar necessário áS (lotações or-
çamentárias de pessoal, para o exercício (te 1948, bem como, para o
mesmo exercício, o suplementar necessário para a execução da lei
n.° 47, de 18 de dezembro (te 1947.

Art. 20. - Esta lei entrará em vigor em 1.0 de janeiro de 1918,
revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 8 de janeirco
de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
José de Magalhães Pinlo
Américo Renê Giannelti
.-tbgar Renault
José Rodrigues Seabra

PALÁCIO DO GOVËBNO

Número de cargos --- Cargos - Vencimento mensal atual -
Situação nova - Padrão:

1 Chefe de Gabinete	Cr-5 3.600.00 - Q.
2 Oficiais de Gabinete	Crs 3.000,00	P.
1 Secretário Particular - Cr$ 3.000,00 - P.
1 Chefe ele Garage - Cr 1 .400,00 - S-19.

Motoristas de 1. - Cr$ 1.000,00 - S-17.
Porteiros - Cr 930,00 - 1.
Contínuos de 1. - Cr$ 310,00 - S-14.
Motoristas de 2. ; - Cr$ 810,00 - S-14
Almoxarife - Cr$ 800,00	S-15.
Eletricista -	Cr$ 1.080,00 - J.
Contínuos de 2.	Cr$ 660,00	S-io.
Mensageiros motociclistas - Cr 660,00 - S-11.
Serventes	Cr$ 380,00 - E.
Lavadores de garage - Cr 480,00 - E.

CONSELHO ADMINISTRATIVO DO ESTADO

Níiniero (le cargos - Cargos	Vencimento mensal atual -
Situação nova --Padrão:

Diretor dos Serviços lutemos - Cr$ 3.600,00
Secretário -- Cr3 3.600,00 - S-45.
Chefe de Gabincte ---- Crí 3.000,00 -P.
Oficial (le Gabi'iete	Cr$ 2.400,00 - O.
Chefes (te Secço - Cr$ 2.400,00 - S-34.
Redator de Deoate - Cr$ 2.200,00	S-31.
Primeiros Oficiais - Cr$ 1.500,00	S-23,
Segundos Oficiais - Cr$ 1.290,00 -- S-204.
Terceiros Oficiais	Cr 990,00	S-17.
Quartos Oficiais	Cri 870,00 - S-15.
Taquígrafo-(lactilógrafo	Cr.' 870,00 - S-15.
Porteiro de 1.	Cr 720,00 - S-12.
Praticantes - Cr$ 600,00 - G.
Contínuo -- Cr 570,00 - S-8.
Serventes - Cr$ 480,00	E.

DEPARTAMENTO JIJR!DICO

Número de cargos -- Cargos - \rencimeflto flheiisul atual -
Situação nova -- Padrão:

1 Advogado Consultor (ex-Advogado do Estado no Rio) -
Cr$ 4.800,00 - S-

4 Advogados Consultores (ex-Advogados do Estado, nu antigo
erviço contencioso - Crc4 . UOU.IJO ---- S-50.

Advogado Consultor (ev-Advogado Fiscal) -- Ci' ...
4.000,00 - S-50.
Auxilares cio Advogado Geral - Cr$ 2.000,00 -- S-26.
Auxiliares do ex-Advogado Fiscal - Cr$ 3.000,00 -
Procurador Fiscal - Cr$ 4.000,00 - 8-50.
Auxiliar do ex-Advogado do Estado, no Rio - Cr
2.190,00 -N.

ssisienic .j urídicos ex-Advogados auxiliares da Contado-
ria Geral do Estado) - Cr$ 2.600,00 - S-37,
Consultor-Juri(lico - Departamento Estadual de Saúde
Ct-c 3.600,00 --
Procurador da Divisão de Lepra - Cr$ 1 . 770,00 - S-26.
Advogado-Chefe - Departamento (te Águas e Energia EU-
trica - Cr$ 3.000,00 - S-37.
Advogados-Assistentes - Departamento de Águas e Euier-
íia Elétrica - Cr$ 2.600.00 -- S-33.
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1 Assistente-Jurídico - Departamento Estadual de Estatística
- Cr$ 3.600,00	Q.

1 Consultor-Juridico - Departamento das Municipalidades -
Cr$ 3.600,00 - Q.

1 Assistente-Jurídico - Secretaria da Viação - Cr ......
Cr,,; 3.600,00	Q.

1 Assistente-Jurídico - Secretaria da Agricultura - Cr$.
5.100,00 - S-55.

1 Procurador da Junta Comercial	Cr$ 4.050.00 - S-45.
1 Chefe de Seção - Cr$ 2. 400,00 .- S-34.
1 Primeiro Oficial - Cr$ 1 .500,00 - S-23.
2 Segundos Oficiais	Cr$ 1 .290,00 - S-20.
2 Terceiros Oficiais - Cr$ 990,00 - S-17.
2 Quartos Oficiais	Cr$ 870,00 - S-15.
1 Servente - Cr$ 480,00 - E.
1 Porteiro - Cr$ 720,00	S-12.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFORMAÇÕES

Número de cargos - Cargos - Vencimento mensal atual	Si-tuação nova - Padrão:

1 Diretor-Geral - Cr$ 4.000,00	Q.2 Diretores de Divisão - Cr 3. 600,uu - S-40.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTATÍSTICA

Número de cargos - Cargos - Vencimento mensal atual -
Situação nova - Padrão:

1

1
8

3
9

6
1

Estatístico cartcigrafis[a-auxiliar - Cr$ 1.440,00 - S-22.
Estatísticos, G	Cr$ 1.440,00 - S-22.

Estatísticos-cartógrafos - Cr$ 1.740
'
 00 - S-26.

Estatísticos, H - Cr$ 1. 590,00 - L.

Estatisiicos-Chefes, 1 - Cr$ 2.400,00	S-34.
Redatores de publicidade - Cr$ 2.200,00	S-32.

Estatísticos-Chefes, J - Cr$ 3.000.00 - P.
Diretor - Cr$ 4.000,00	S.

E.statisticos-auxiliares, F - Cr$ 1.290,00 - S-20.4
13 Estatísticos-auxiliares, E - Cr$ 1.140,00	J.
18 Estatísticos-auxiliares, D - Cr$ 990,00 - S-17.
14 Estatísticos-auxiliares, C	Cr$ 840,00 - S-15.
41 Estatístjcos-auxjliares B - Cr$ 720,00 - S-12.
65 Estatísticos-praticantes, A - Cr$ 600,00 - G.

Porteiros de 1. - Cr$ 720,00 - S-12.2
Serventes de 1. - Cr 480,00 - E.6

Diretor - Cr$ 4.000,00 - S.
Chefes de Divisão - Cr$ 3.000.00 - P.
Chefe do Serviço Administrativo	Cr$ 3.000,00 - P.
Assistentes-técnicos-engenheiros - Cr$ 2.700,00 - S-33.
Engenheiros-trianguIaoe 5 - Cr$ 2.400,00	S-3•1.

2 Chefes de Seção	Cr$ 2.400,00	S-34.
5 Cartógrafos - Cr$ 2.000,00 - S-29.

10 Engenheiros-topógrafos - Cr$ 2.000,00 - S-29.
o Auxiliares-cartógrafos - Cr$1.500,00 - S-23.
7 Auxiliares de engenheiros	Cr$ 1.500,00 - S-23.
2 Primeiros Oficiais - Cr$ 1 .500,00 - S-23.
2 Segundos Oficiais - Cr$ 1.290,00 - S-20.
2 Terceiros Oficiais - Cr$ 990,00 - S-17.
2 Quartos Oficiais - Cr$ 870,00 - S-15.
7 Auxiliares - Cr$ 870,00 - S-15.
1 Porteiro de 1. - Cr$ 720,00 - S-12.
3 Praticantes - Cr$ 600,00	G.
1 Contínuo - Cr$ 570,00 - S-8.
2 Serventes de 1. - Cr$ 480,00 E.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE SAÚDE

1 Diretor - Cr$ 6.000,00 - U.
13 Diretores de Divisão - Cr$ 4.000,00 -- Q.
1 Diretor da Escola de Saúde Pública .- Cr$ 4.000,00 . Q.
1 Superintendente	Cr$ 4.000,00 - Q.

34 Chefes de Serviço-Técnico - Cr$ 3.600.00 - S-40.
1 Laboratorista - Cr$ 3.300,00 - S-37.
8 Laboratoristas - Cr$ 3.200,00 - S-36.

17 Médicos	Padrão O - Cr$ 3.000,00 - S-34.
1 Farmacêutico - Padrão O - Cr$ 3.000,00 - S-34.
1 Dentista - Padrão O	Cr$ 3.000,00 - S-34.
1 Veterinário - Padrão O - Cr$ 3.000,00 - S-34.
1 Secretário-assistente - Padrão O - Cr$ 3.000,00 . S-34.
1 Diretor de Hospital - Padrão O - Cr$ 3.000,00 - S-34.
1 Chefe de Gabinete - Cr$ 3.000,00 - P.
5 Chefes de Serviço Administrativo - Cr$ 3.000,00 - P.
1 Chefe de Serviço (Quadro Suplementar - Cr$ 3. 150,00

- S-37.
1 Chefe de Serviço (Quadro Suplementar) - Cr$ 3.200,00

- S-37.......
3 Chefes de Laboratório - Cr$ 2.820,00 - S-34.
1 Chefe de Publicidade - Cr$ 2.500,00 - S-34.
7 Chefes de Secção - Cr$ 2.400,00 - S-34.
1 Estatístico-Chefe - Padrão 1 - Cr$ 2.400.00 - S-30.

21 Médicos-sanitaristas - Padrão N -- Cr$ 2.700,00 - N.
1 Dentista-Assistente - Padrão N - Cr$ 2.700,00 - N.

30 Médicos-Sanitaristas	Padrão M - Cr$ 2.400,00 - S-28.
1 Médico-Oftalmologista - Padrão M - Cr$ 2. 400.00
1 Médico-Otorrinolaringologista - Padrão M - Cr$ 2. IUU,UU

S-28.
3 Médicos-Malariólogos - Padrão M - Cr$ 2.100.00 -- S-2.
1 Médico-Obstetra - Padrão M - Cr$ 2.400.00 - S-8.
1 Médico-Puericulior - Padrão M - Cr$ 2.400'_O	S-28.
4 Dentistas - Padrão M - Cr$ 2.400,00 - S-28.
6 Médicos-Psiquiatras - Padrão M - Cr$ 2.400,00 - S-2i -
1 Médico-Leprólogo - PadrãoM - Cr$ 2.400,00 - S-8.
1 Laboratorista -.- Padrão M - Cr$ 2.400,00 - S-28.

DEPARTAMENTO GEOGRÁFICO

Numero de cargos - Cargos - Vencimento mensal atual
Situação nova - Padrão:

Número de cargos - Cargos - Vencimento mensal atual
Situação nova - Padrão:
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1 Médico-Internista - Padrão M - C 2.400,00 - S-28.
1 Médico Venéreo-Dermato-Sifilógrafo - Padrão M - Cr$

2. 400,00	S-28.
1 Diretor - Padrão M - Cr$ 2.400,00 - S-28.
4 Diretores - Padrão M - Cr$ 2. 100,00 - S-28.
1 Médico-EntomologiSta - Padrão M - Cr$ 2.400,00 - S-28.
2 Assistentes - Cr$ 2.190,00 - S-26.
1 Engenheiro-Sanitário - Padrão L - Cr$ 2.100,00 - S-25.

37 Médicos-Sanitaristas - Padrão L	Cr$ 2.100,00 - S-25.
1 Médico-Otorrinolaringologista	Padrão L	Cr$ 2.100,00

-. S-25.
1 Médico-Oftalmologista - Padrão L - Cr$ 2. 100,00 - 5-25.
5 Farmacêuticos - Padrão L - Cr$ 2.100,00 - S-25.
4 Médicos-Anátomo-Patologistas - Padrão L - 2.100,00

- S-25.
1 Médico-Obstetra - Padrão L - Cr$ 2.100,00 - S-23.
3 Médicos-Puericultores - Padrão L - Cr$ 2.100,00 - S-23.
5 Dentistas - Padrão L - Cr$ 2.100,00 - S-25.
3 Médicos-Psiquiatras - Padrão L	Cr$ 2.100,00 - S-25.
7 Laboratoristas - Padrão L	Cr$ 2.100,00 - S-25.

10 Médicos-Leprólogos - Padrão L - Cr$ 2.100,00 - S-25.
1 Cirurgião - Padrão L - Cr$ 2.100,00 - S-25.
1 Médico-Radiologista - Padrão L - Cr$ 2.100,00 - S-25.

11 Médicos-Internistas-Dermatologistas	Padrão L - Cr$ .
Cr$ 2.100,00 - S-25.

1 Médico Venéreo-Dermato-Sifilúgralo - Padrão L - .....
Cr$ 2.100,00 - S-25.

1 Médico-Tropicalista - Padrão L	Cr$ 2.100,00 - S-25.
1 Médico-Diretor - Cr$ 2.040,00 - S-25.
1 Oficial de Gabinete - Cr$ 2.000.00 - O.

92 Médicos-Sanitaristas - Padrão K - Cr$ 1 .800,00 - S-22.
5 Médicos Radiologistas - Padrão K - Cr$ 1 .800,00 .- S-22.
6 Médicos-Otorrinolarinologistas - Padrão K - Cr$ ......

1.800,00 - S-22.
6 Médicos-Oftalmologistas - Padrão K - Cr$ 1 .800,00

- S-22.
10 Médicos-Laboratoristas - Padrão K - Cr$ 1.800,00 - 5-22.
2 Médicos-Dermato-SifilógrafoS	Padrão K - Cr$ ........

1.800,00 - S-22.
6 Méclicos-Otorrinolaringologistas	Padrão K - Cr$ .....

1.800,00 - S-22.
5 Médicos-Sanitaristas (Quadro Suplementar) - Padrão K

- Cr$ 1.800,00 - S-22.
li Médicos-Malariólogos	Padrão K - Cr$ 1.800,00 - S-22.
2 Niveladores -- Padrão K - Cr$ 1 .800,00 - S-22.
2 Desenhistas - Padrão K - Cartógrafos - Cr$ 1.800,00

- S-22.
1 Médico-Nutricionista - Padrão K - Cr$ 1.800,00 - S-22.
2 Médicos-Obstetras - Padrão K - Cr$ 1 .800,00 - S-22.
3 Médicos-Puericultores - Padrão K - Cr$ 1 .800,00 - S-22.

14 Dentistas	Padrão K -- Cr$ 1.800,00 - S-22.
5 Farmacêuticos - Padrão K - Cr$ 1.800,00	S-22.
1 Médico-Cancerologista - Padrão K	Cr$ 1 .800,00 - S-22.
1 Médico Cardiologista	Padrão K - Cr$ 1.800.00 - S-22.
9 Médicos-Internistas - Padrão K - Cr $1.800,00 - S-22.
7 Médicos-Venéreo-Dermato-Sifilógrafos	Padrão K	Cr$

1.800,00 - S-22.

- 33
Médicos-Tisiologistas - Padrão K - Cr$ 1.800,00 - S-22.
Médico de Educação Física - Padrão K - Ci 1 .800,00

S-22.
Enfermeiras-VjsjIa(lora S - Padrão K	Cii 1 .800,00 - S-22.
Médicos-Psiquiatras - Padrão K - Cii 1.800,00 - S-22.
Médico-Oftalino-l'aringologista	Padrão ' K - Cr$ .......
1.800,00 - S-22.
Médicos-Cirurgiões - Padrão K - Cr$ 1800,00	S-22.
Mé(tico-Anótolno-Patologista - Padrão K - Cr$ .......
1.800,00 - S-22.
Médico-Residente - Padrão K - Cr8 1.800,00	S-22.
Orientadora-Psico-Pedagógica	Padrão K - Cr ......
1.800,00	S-22.
Médicos-Leprólogos - Padrão K	Cr$ 1.800.00 - S-22.
Médico-Encarregado de Fisioterapia - Padrão K - Cr$
1.800,00 - 8-22.
Médicos-Tropicalistas - Padrão K	Cr$ 1 .800,00 - S-22.
Médico do Serviço Anti-Rábico - Cr$ 1 .800,00 -. S-22.
Médico do Serviço Anti-Ofidico - Cr$ 1.800,00	8-22.
Pagador - Cr$ 1.650,00 - 8-22.
Primeiros Oficiais	Cr$ 1 .500,00 - S-23.
A(lmin istrador-(ieral da Colônia Santa Isabel - Cr$ .....
1. 500,00 - K.
Chefe de Carage - Cr$ 1 .300,00 - S-20.
Medicos-Sanitaristas - Padrão J	Cr$ 1.500,00 - S-20.
Enfermeira - Padrão J - Cr$ 1 .500,00 - 8-19.
Auxiliar de farniócia -- -- Padrão J - Cr$ 1.500.00 - S-19
Farmacêuticos - Padrão J - Cr$ 1 .500,00 - S-20.
Médicos-Otorrinolaringo-Oftalrnologistas	Padrão J	Cr$
1.500,00 - S-20.
Médicos-Otorrinolaringo-Oftalmologistas (Q. S.)	Padrão
J - Cr$ 1 .500,00 -- S-20.
Médicos-Malarjólogos -- Padrão J - Cr$ 1.500,00 -- S-20.3

6 Mé (l icos-Obstetras -- Padrão J -- Cr, 1 . 500,C()	S-20.
27 Médicos-Puerjeultores	Padrão J - Cii 1 .500.00 - S-20.
31 Dentistas -- Padrão J - Cr 1.500,00 -- S-20.

Ditista-Visitadora -- Padrão .1	Cr$ 1 .500,00 - S-19.1
Médico de Educação - Padrão J	Cr$ 1 .500,0() -----S-20.1
Médico-Nutricionista - Padrão J - Cr$ 1.500,00	S-20.1
Veterinários - Padrão .1 -- Cr$ 1 .300,00 - S-20.
Mé(licos-Cancerologistas -- Padrão J - Cr$ 1 .500,00 - -. S-20.4

8 Médicos-lnteriiistas - Padrão J---- Cii 1-500.00
Médicos Cardiologistas --- Padrão J - Cr$ 1.500.00 -- S-20.4
Enfermeira-Ori2nla(lora - Padrão .1 - Cr$ 1 .500,00 - S-191
Enferiiieiris-Ass j stentes - Padrão J - Cii 1 .500.10) - S-l9.

1 Cartógi'afo-ealculista - Padrão .J - Cii 1.500.0o --- S-20
Médico-Psiqiiiatras - Padrão J -- Cii 1..-)00,00  - S-203

9 Mdicos-Tisiologistas -- Padrão J -- CrS 1.300(11) - S-20.
M,iJicos-fladio1ojs1as	Padrão .J	Cii 1 . )0t).0)) - S-206
Mcd icos-1,aboratoristas - Padrão J -- Cii 1 -50(1.o0 - S-20:
Desenhistas - Cr$ 1 .500,00 - S-20.2

13 Mt'dicos-Venéro-Dcrniato-Sifilãgrafos - Padrão J - Cr$
1.500,00 - S-20
Topógrafos -- Cii 1 .500,00 - S-20.
Cartógrafo - Cii 1 .500,00 - -- S-20.
Médicos - Padrão J - Cii 1 .500,00 - S-20.
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Ecónomos-Almoxari fe s (Barbacena e Raul Soares)	Cr
1.440,00 - S-22.
Preparador - Cr$ 1.440,00 -- S-20.
Mecânico - Cr$ 1.440,00 - S-19.
Administradores de 1.' classe	Cr 1.380.00	S-19.
Administrador de 1." classe (Santa Isabel)	Cr$ 1.380,OOL
- J.
Segundos Oficiais - Cr$ 1.290,00	S-20.
Administrador	(Quadro Suplementar)	Cr8 1 . 290,0&

S-18.
Mestre de Cultura de 1.' classe -- Cr 1. -9 - J.
Administrador do Instituto "Raul Soares" - Cr$ 1 . 230,0
- S-17.
Médicos de Saneamento Rural - Cr 1. 230J0	J.
Bibliotecário - Cr$ 1 .200,00	S-17.
Almoxarife do Centro de Saúde Modêlo - Cr 1.200,00
- S-17.
Primeiro Escriturário de Delegacia Sanitária Regional de
Juiz (te Fora	Cr$ 1 .200,00	S-17.
Enfermeiras-Secretárias - Padrão 1 - Cr .'_,* 1 .200,00 - S-17.
Dentistas - Padrão 1 - Cr$ 1.200,00 - S-17.
Guardas-Sanitários - Padrão 1 - Cr$ 1 .200,00 - 1.
Enfermeiras - Padrão 1	Cr$ 1.200.00	S-17.
Enfermeiras	(Quadro Suplementar) - Padrão 1	Cr
1.200,00	S-16.
Guarda-Geral da Divisão da Malária - Cr$ 1 .200,00 - 1.
Auxiliar de Entomologista - Cr$ 1.200,00 - S-17.
Médicos-Sanitaristas - Padrão 1 - Cr-8 1 .200,00 - J.
Médicos-Puericultores	Padrão 1 - 1.200,00 - J.
Dentistas	Padrão 1	CrS 1.200,00	S-17.
Primeiros Escriturários - Cr$ 1 .170,00 -. J.
Guardas-Sanitários - Padrão H - Cr 1 .100,00 - 1.
Enfermeiras-Instrutoras - Padrão G -- Cr$ 1.000,00 - S-15_
Enfermeiras - Padrão G - Cr$ 1.000,00 - S-15.
Farmacêuticos - Padrão G - Cr$ 1.000,00	S-15.
Enfermeira-Residente - Padrão (7 - 1.000,00 - S-15.
Enfermeiras-Visitadoras - Padrão G - Cr$ 1 .000,00	S-15
Dentistas	Padrão G - Cr$ 1.000,00 - S-15.
Guardas-Sanitários - Padrão (i - CrS 1.000,00	S-15.
Escreventes-MicrosCoPistas - Padrão G	Cr$ 1 .000,00 - 1..
Enfermeiras-Dietistas - Padrão G - Cr 1.000,00 - S-15.
Auxiliar de Veterinário	Padrão G - Cr$ 1.000,00— S-15.
Auxiliar de Farmácia - Cr$ 1 .000,00 - S-15.
Almoxarifes de Delegacias Sanitárias Regionais - Cr
1.000,00 - S-15.
Ecônomos de Hospital-Colônia - Cr$ 1.000,00 . S-17.
Ecônomo (Ia Escola de Enfermagem -- Cr$ 1 .000,00 - S-13
Auxiliar (te Garage e Oficina - Cr$ 1.000.00 - S-15.
Mestre (te Cultura de 2." classe - Cr$ 1 .000,00 - 1.
Guarda-Chefe - Cr 1.000,00 - S-15.
Terceiros Oficiais - Cr$ 990,00 -- S-17.
Fotógrafos - Cr$ 990,00 - S-17.
Estatístico - Padrão D - Cr$ 990,00 - S-17.
Auxiliar de Laboratório (te 1." classe -- Cr$ 930.00 - S-14.
Motoristas de 1." classe - Cr$ 930,00 - S-14.
Segundos Escriturários (Juiz de Fora e Barbacena) - Cr$-
930,00 - I.

2 Dentistas - Cr$ 930,00 - S-14.
1 Administrador do hospital-Colônia de Barbacena - Cr$

930,00 - 1.
4 Regentes de classe - Cr$ 930,00 - S-14.
4 Dentistas-Escolares do interior - Cr$ 920,00 - S-14.
1 Educadora-Sanitária - Padrão F - Cr$ 900,00 - ii.

16 Guardas-Sanitários - Padrão F - Cr$ 000,00 - H.
1 Auxiliar-Radiologista - Padrão F - Cr$ 900,00 . H.

145 Enfermeiras-Visitadoras - Padrão F-- Cr$ 900,00 - H.
30 Esc reventes-Microscopistas - Padrão F - Cr 900,00 - S-14.
1& Enfermeiras - Padrão F - Cr$ 900,00 - H.
1 Ajudante de Fisioterapia - Cr$ 900,00 - H.
1 Auxiliar de Laboratório de 2. classe	(Quadro Suplemnen-

tar) - Cr$ 870,00 - H.
38 Quartos Oficiais - Cr$ 870,00 --- S-13.
1 Bibliotecário - Cr 870,00	S-15.
3 Almoxarifes - Centro (te Saúde Tipo 1 - Cr$ 870,00 --- II.
1 Bibliotecária - Instituto de Higiene - Cr$ 870,00 - S-15.
2 Auxiliares de mecânico - Cr$ 850.00 - S-12.
3 Estatísticos - Padrão C - Cr 849,00 - S-15.
1 Fiscal de Banha e Manteiga - Cr$ 810,00 - S-12.
5 Auxiliares de Laboratório de 3." classe - Cr$ 810,00	S-12.
9 Motoristas de 2." classe - Cr$ 810,00 - S-12.

Bibliotecário - Cr$ 800.00 - S-14.
1 Arquivisia do Gabinete do Diretor (tO D. E. S. - Cr$ .

800,00 - S-11.
1 Fcônomo de 3." classe	"Hospital Cícero Ferreira' - Cr

800,00 - S-14
1 Administrador do Hospital Regional de Patos	2." - Cr$

800,00 - S-14.
4 Auxiliares de Laboratório - (Quadro Suplementar) - Cr$

800,00 - S-11.
3 Mestres de Cultura (Quadro Suplementar) - 3."	Cr$

800,00 - S-11.
7 Auxiliares de Enfermagem - Padrão E - Cr$ 800,00 - S-11.

25 Guardas-Sanitários - Padrão E - Cr 800,00 -- S-11.
33 Auxiliares de Laboratório - Padrão E - Cr 800,00 -- S-11.
6 Educadoras-Sanitárias - Padrão E - Cr$ 800,00 - S-11.

50 Escreventes-Microscopistas - Cr$ 800.00 -- S-11.
2 Econômos (Hospital "Antônio Aleixo" e Teófilo Oloni)

- Cr$ 750,00 - S-10.
4 Porteiros - Cr$ 720,00 - S-12.
1 Bombeiro (Quadro Suplementar) - Cr$ 720,00 - S-12.
3 Estatísticos - Cr$ 720,00 . S 12.

14 Terceiros Escriturários - Cr$ 720,00 - S-12.
1 Auxiliar de Administrador (Colônia Santa Isabel) - Cr

700,00 - 8-11.
2 Auxiliares (te Motoristas - CrS 700,00 - S-11.

97 Guardas-Sanitários - Padrão D -- Cr$ 700,00 - G.
2 Auxiliares de Farmáci :--- Pa 'to D - Cr$ 700,00	G.

74 Auxiliares de Enfermagem - Padrão D -.- Cr 700.00 - G.
99 Lscreventes-Microscopistas --	adrã( D - Cr 700,00 - G.
1 Auxiliar de Laboratório - ('ra 'cc Si ementar) - Padrão

D - Cr$ 700,00 . G.
6 Atendentes - Padrão D	'I)O	F

1
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19 Serventes de 1.' classe - Cr$ 480,00 - E.
1 Auxiliar de escrita de 2.' classe	Cr 480,00 - E.
2 Jardineiros (Quadro Suplementar) - Cr$ 480,00	S-4.1 Lavadeira	Cr$ 420,00	D.
1 Cocheiro-Hortelão - Cr$ 420,00	D.
1 Contínuo - Cr$ 420,00 - D.

269 Serventes de 2.' classe - Cr 400,00 - D.
14 Serventes de 2.' classe (Hospital Regional e P. Escolar) -r..Q lan na'- t e	UU,UU	1).
38 Guardas (Barbacena) - Cr$ 400,00 - D.
1 Hortelão-Jardineiro - Cr 400,00 - D.
1 Hortelão - Cr$ 400,00	D.
2 Jardineiros - Cr$ 400,00 - D.
9 Lavadeiras - Cr$ 400,00 - D.
3 Cozinheirs - Cr 400,00 - D.
4 Ajudantes de Cozinha - Cr 400,00 - D.
1 Carroceiro - Cr$ 400,00	D.
1 Dispenseira - Cr$ 400,00 - D.
1 Barbeiro - Cr$ 400,00 .- D.
1 Cocheiro - Cr$ 400,00 - D.
2 Copeiros	Cr$ 400,00 - D.
2 Vigias - Cr$ 400,00 - D.
2 Diaristas de Lavoura - Cr$ 400,00 - D.
1 Jornaleiro (Hospital "Cícero Ferreira")

- D.
1 Duchista - mulher - Cr$ 400,00	D.
1 Foguista - Cr 400,00 - D.
6 Irmãs-Superintendentes - Cr$ 400,00 - D.

	

25. Irmãs-Auxiliares - Cr$ 400,00	D.
18 Auxiliares	Cr$ 400,00 - D.
10 Preparadores de Dieta - Padrão A - Cr$

DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA

Número de cargos	Cargos - Vencimento mensal atual -
Situação nova - Padrão:

Diretor - Cr$ 6.000,00 - U.
Engenheiros-Chefes	Cr$ 3.600,00 - S-40.
Engenheiros-Assistentes - .Cr$ 3.000,00 - S-34.
Auxiliar-Administrativo	Padrão J	CrS 3.000.00—S-34.
En genheiros-Auxiliares - 2.600,00 - S-30.
AuxiliaresAdmjnjsti .ati yos - Padrão 1 - Cr 2. 600,00S-30.
Auxiliares-Técnicos - Padrão H - CrS 2.200,00	S-26.Auxiliares Administrativos	Padrão H - CrS 2.200,00- S-26.
Auxiliares-Técnicos	Padrão G - Cr$
Auxiliares-Administrativos - Padrão G

S-2Z.
Auxi l iares-Técnicos - Padrão F - Cr$
Auxiliares-&dm jnistratjvos - Padrão
- S.20.

Cr 400,00

400,00 - D.

1.800,00 - S-22.
Cr 1.800.00

1 .600,00 - S-20.
F - CrR 1 .600.00
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Guardas-Sanitários - (Quadro Suplementar - 1.' - Cr$ .
700,00 - G.
Auxiliares de Radiologista	Padrão D - Cr 700,00 - G.
Acadêmico	Padrão D - Cr 700,00 - S-9.
Acadêmicos-Auxiliares - Padrão D - Cr 700,00	S-9.
Auxiliar (te Contrôle	Cr$ 695,00 - G.
Carpinteiro (Quadro Suplementar) - Cr$ 690,00 - G.
Enfermeiros de 2.' classe	Cr 690,00	G.
Auxiliares de escrita de 1.' classe -- Cr$ 660,00 - S-8.
Dentistas-Escolares do interior - Cr$ 630,00	S-9.
Trabalhador (Quadro Suplementar) - Cr$ 630,00 - S-8.
Servente (Serviço B. C. G.) - Cr 630,00 - S-8.
Protococlistas - Cr 600,00 -- F.
Autuadores - Cr$ 600,00 - F.
Zeladores de Carro - Cr$ 600,00 - F.
Praticantes - Cr 600,00 - G.
Auxiliares de Enfermagem - Padrão C - Cr$ 600,00	F.
Atendentes - Padrão C - Cr$ 600,00 - F.
Guardas-Sanitários	Padrão C	Cr$ 600,00	F.
Auxiliares (le Farmácia	Padrão C - Cr$ 600,00	F.
Auxiliares de Laboratório	Padrão C	Cr$ 600.00 - F.
Auxiliares de Radiologista - Padrão C - Cr$ 600,00 - F.
Auxiliares Internos - Padrão C - Cr 600,00 -- F.
Auxiliar (te Propaganda -- Padrão C - Cr 600,00 - F.
Guardas-Sanitários - (Quadro Suplementar)	Padrão C -
600,00 -- F.
Auxiliar de Enfermagem - (Quadro Suplementar) - Pa-
drão C	Cr$ 600,00 - F.
Auxiliar de Laboratório - (Quadro Suplementar) - Padrão
C	Cr$ 600,00	F.
Porteiros - Cr$ 570,00	F.
Auxiliar Admiilistrativo (Barhacena) -- Cr 370,00 - F.
Auxiliar de Escrita de 2. classe - Cr 570,00	F.
Servente - (Quadro Suplementar) - Cr$ 570,00 - F.
Pedreiros - Cr 540,00 - S-6.
Carpinteiro - Cr$ 540.00 - S-6.
Mecânico - Cr$ 540,00 - S-6.
Duchista-zelador	Cr$ 540,00	S-6.
Eletricista - Cr$ 540,00 - S-6.
Ajudante de Motorista - Cr 540,00 - S-6.
Motorista - Hospital Colônia de Barbacena - Cr$ 540,00
- S-6.
Arquivista do Hospital "Antonio Aleixo" - Cr 540,00

S-6.
Escriturário - Cr$ 540,00	S-6.
Cozinheiro do Instituto "Raul Soares"	Cr$ 540,00 - S-6.
Zeladoras - Padrão B	Cr$ 500,00	E.
Atendentes	Padrão B	Cr$ 500,00	E.
Guardas-Sanitários -- Cr 500,00 - E.	-
Auxiliares de Ensino - Padrão B - Cr aOO.00 - E.
Plantonistas - Padrão B	Cr 500,00 - E.
Motoristas	Cr 480,00	E.
Zeladora	ciS 480,00 - E.
Auxiliares dispenseiros - Cr 480,00 - E.
Auxiliar de motorista de 2.' classe - Cr 480,00 - E.
Guarda do Hospital (te Venereologia -- Cr$ 480,00 - E.
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5 Auxfliares-Técnicos - Padrão E - Cr$ 1 .400,00 - J.
4 Auxiliares-Administrativos - Padrão E -- Cr$ 1. 00.00

5 Auxiliares-Técnicos - Padrão D - Cr 1.200,00 -- 1.
4 Auxiliares-Administrativos - Padrão D - Cr$ 1 .200,00

- 1.
5 Auxiliares Técnicos - Padrão C	Cr$ 1.000,00	II.
4 Auxiliares-Administrativos - Padrão C	Cr$ 1 .000,00

- H.
10 Auxiliares-Técnicos - Padrão B - Cr 800,00 - G.
4 Auxiliares-Administrativos - Padrão B	Cr 800,00	G.
5 Auxiliares-Administrativos	Padrão A = Cr$ 600,00	E.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Número de cargos	Cargos	Vencimento mensal atual =- Situa-
ção nova - Padrão:

1 Diretor	Cr$ 6.000,00 - U.
4 Engenheiros-Chefes - Cr$ 3.600,00 - S-40.
5 Engenheiros-Assistentes - Padrão J	Cr$ 3.000,00 - S-31.
1 Assistente-Jurídico - Cr$ :t .000.00 - S-34.
3 Auxiliares-Administrativos - Padrão .J = Cr$ 3.000,00

- S-34.
12 Engenheiros-Auxiliares - Cr 2.600,00	S30.
3 Auxiliares-Administrativos - Padrão 1 -- Cr$ 2.600,00

- S-30.
2 Auxiliares-Administrativos -	Padrão 11 - Cr$ 2.200,00

-- S-26.
2 Auxiliares-Técnicos - Padrão H - Cr$ 2.200,00 -- S-26.
4 Auxiliares-Técnicos - Padrão G	Cr$ 1 .800,00	S-22.
2 Auxiliares-Administrativos - Padrão G - 1.800,00 - S-22.
6 Auxiliares-Técnicos	Padrão F -- Cr$ 1 .600,00	S-20.
3 Auxiliares-Administrativos -- Padrão F -- Cr$ 1.600,00

-- S-20.
8 Auxiliares-Técnicos - Padrão E --- Cr' 1 .400,00	J.
5 Auxiliares-Administrativos - Padrão E - Cr$ 1 .400,00

.1.
10 Auxiliares-Técnicos - Padrão D	Cr$ 1.200,00	1.
5 Auxiliares-Administrativos	Padrão D - Cr$ 1.200,00

1.
8 Auxiliares-Técnicos	Padrão C	Cr$ 1 .000,00	H.
5 Auxiliares-Administrativos - Padrão C - Cr$ 1 .000,00

- H.
3 Auxiliares-Técnicos	Padrão B -- Cr$ 800,00 -- G.
9 Auxiliares-Administrativos -. Padrão B - Cr 800,00 - G.
2 Porteiros - Cr 750,00 -- S-8.

18 Auxiliares-A(lministrativos	Padrão A	Cr 600.00	E.

SECRETARIA DO INTERIOR

Número de Cargos	Cargos - Vencimento atual - Situação
nova - Padrão:

1 Diretor do Arquivo Público Mineiro - Cr 3.600,00 - Q
3 Superintendentes	Cr$ 3.600,00	Q.
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Diretor do Curso de Aperfeiçoamento (te Funcionários -
-- Cr 3.600.00 - Q.
Chefe de Serviço de Legislação - Cr 3000,00 - P.
Chefe tio Serviço de Organização e Assistência	Cr .....
3.000,00 - P.	 -
Chefe (te Serviço de Contabilidade	Cr$ 3.000,00	P.
Assistente-Técnico	Cr$ 3.000,00 -	P.
Chefe (te Gabinete - Cr$ 3.000,00 - P.
Chefe de Serviço Administrativo - Cr$ 3. 000,00 -- P.
Assistente-Técnico do Arquivo Público	- Cr2. 700,00
- S-3-l.
Bibliotecário - Cr$ 2.400,00 - S-31.
Oficial de Gabinete	Cr$ 2.400,00 -- O.
Chefes (te Secção - Cr$ 2. 400,00 - S-34.
Chefes de Subserviço	Cr$ 2.400,00 - S-34.
Secretário do Curso (te Aperfeiçoamento --- Cr2 . 400.00

S-34.
Assistentes-Adininistratvos (te 1.'	Cr 1.900,00 - S-2$.
Assistentes-Administrativos	D . M. (te 2. - Cr 1.600.00

L.
Primeiros Oficiais - Cr$ 1 .500,00 - S-23.
Ellcarregak) (te Garage - Cr$ 1 . 400,01)	S-19.
Segundos Oficiais	Cr$ 1 .290,00 -- S-20.
Terceiros Oficiais - Cr$ 990,00 - S-17.
Motoristas (te 1.	CrN 930,00 - 1.
Quartos Oficiais - Cr 870.00 - S-15.
Auxiliar (lo Curso (te Aperfeiçoamento	Crs 870.90 - 11.
Motoristas (te 2.	Cr5 810,00 - S-14.
Porteiros (te 1.' - Cr 720,00 - S-12.
Mensageiro Motociclista	Cr 660,00 - S-11.
Praticantes	Cr 600,00 - G
Contínuos	Ci 570.00 --- S-8.
Telefonistas . - Crs 570.00 - S-S.
Serventes do Arquivo Público, de 1. - Cr 460.00 - E.
Serventes de 1.	Cr 480,00	. E.
.Ascen.otistas - Ci 400,00 D

Escola '. i Ifiedo Pinto,'

Diretor -- Cr 3.000.01) - O.
Medico - CrS 2.000,00 -- L.
Dentista	Cr' 2.000,00	L.
Mestre Geral das Oficinas -- - Ci" 2.000,00 - S-26
Mestre de Oficinas (te Automóveis - Cr 1 . 70,00 - . S-22
Assistente de Disciplina -- Cr$ 1.700,00 - S-23.
Mestre tle Alfaiate	Cr	1.500.00 -- S-19.
Mestre Carpinteiro - Cr 1.500,00 - S-19.
Me,lrc Mecánico - Cr' 1.500,00 -- S-19
Mestre (te Serraria -. Cr$ 1 .500,00 -- S-19.
Mestre (te Fundição - Cr 1.500,00 - S-19.
Mestre de Sapateiro - Cr 1 .500,00 - S-19.
Contabilista Ajudante -- 	.500,00 -- K.
Oficiais Especializados -- Cr q 1.400,00 - S-19.
Tesoureiro Auxiliar ---Cr 1 .350,00 ---5-19.
Professor de Ginástica Q.S.)  - Cr 1 .100,00 - S-15.
Almoxarife -- Cr 1.000,00 - S-15.
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1 Segundo Escriturário -- Cr-;'1 .000,00
1 Motorista (te 1.	Cr 1.000,00 - S-15.

11 Oficiais (te i' - Cr-'z: 1.000,00	S-15.
1 Ecônomo (te 2. 1	Cr$ 970.00 - 1.
7 Oficiais de 2.	Cr 800.00 -- S-11.
1 Capelilo, em coinissïio -- Cr 800,00 - S-11
3 Auxiliares de Escrita - CrS 800,00 -- S-11.
o Oficiais de 3. - Ci 600,00 - F.
1 Horticultor - Cr 600,00	F.
9 Guardas	Cr 600,00 - F.
1 Porteiro - CrS 590.00 - S-8.
1 Inspetor	Cr$ 570,00	F.
9 Ajudantes - CrS 500,00 - S-4.
1 Servente de 1.'	Cr 480,00	E
1 Cozinheiro - CrS 470,00 - D.
1 Servente de 3.' - Cr$ 430.00	D.
1 Ajudante de Cozinha - Cr 420,00 - D.
4 Lavadeiras	Cr 400,0()	C.
3 Faxineiros - Cr 300,00 - 13.

Escolas "Lima Duarte" e "Afonso de Morais"

Número de cargos - Cargos	Vencimento mensal atual - Si-
tuação nova, padráo:

9 Diretores -- Cr 1 .500,00 -- L.
1 Médico (Lima Duarte)	Cr 930.00	1.
9 Ecónomos de 2.' - Cr 930.00	1.
1 Mestre de cultura (te.'.' (Lima Duarte)	Cr 720,00 - S-12.
1 Sapateiro -- Cr 720,00 - S-12.
1 Alfaiate - CrS 720.00	S-12.
1 Carpinteiro - CrS 720,00	S-12.
1 Funileiro - Cr 720,00 - S-12.
9 Dentistas (L D e A M) -- Cr 630.00 -- G
1 Auxiliar de escrita (A M) de 2. - Crs 660.00 --- S-10
2 Auxiliares (te escrita de 1.	Lima Duarte)	Cr 660.00 -

S-10.
1 Chefe (te disciplina - Cr$ 660,00 - S-10.
1 Professor de música	Cr' 660,00 - - S-10.
1 Hortaleiro (Lima Duarte)	Cr 660.00 -- S-1 O
1 Porteiro de 2.' (A M) - Cr 570.00 - S-$.
1 Porteiro (Lima Duarte)	Cr 570.00	S-S.
4 Inspetores Vigilantes (L D) - Cr 540,00	F.
3 Guardas (L D)	Cr 450.00	E.
1 Servente de 2.' (A M)	CrS 400,00 - S-4.
o Guardas noturnos (A M) -- Cr 400.00 -- D.
1 Servente (L D) 'te 3.	Cr 400,00	S-4
1 Cozinheiro (L D) - Cr 400.00 -- D.
1 Ajudante (te cozinha (L D) - CiS 400.00 - Foi
1 Enfermeiro (L D) - Cr 400.00 -- D.

Penitenei(iríu Agrícola de Neves

Número de cargos - Cargos - Vencimento mensal atual - Si-
tuaçáo nova, padráo:

1 Diretor	CrS 5.000.00	S.

Sub-Diretor - Cr,-', 4.000,00	Q.
Médico Chefe (10 Serviço (te Antropologia (Médico Psi(luiti-
tra) - Cr 3. 000,00 - P.
Chefe do Serviço Jurídico e Educacional
- P.
Sub-Chefe do Serviço Jurídico e Educacional
- S-34.
Chefe de Secção (Agrônomo) - Cr 2.400,0(
Chefe de Secção Industrial - Cr 2. 400,0()
Chefe de Secção -- Cr$ 2.400,00 - S-34.
Médico Sub-Chefe de Serviço	Cr$ 2.400,00
Médico auxiliar - Cr 2.100,00 - S-28.
Contabilista - Cr$ 1 . 800,00 - L.
Medicos especialistas - Cr$ 1 .500,00 - S-23
Dentista - Cr$ 1 .500,00 - K.
Técnico Industrial - Cr$ 1.500,00 - K.
Técnico Agrícola - Cr$ 1.500,00	S-23.
Almoxarife	Cr$ 1.260,00 - S-20.
Ecónomo - Cr O, 1.260,00 - S-20.
Encarregado (te Oficinas - Cr 1.260,00
Professóres - Cr 960,00 - I.
Mestres (te Oficinas - Cr',',' 960,00	I.
Inspetor Geral - Cr$ 960,00	I.
Encarregado (te depósito - CrS 960,00 - S-15.
Encarregado (te farmácia - CrS 960,00	S-15.
Eletricista - Cr 900,00 - S-15.
Inspetor de trabalho - CrS 900,00 - S-15.
Encarregado de Obras --- Cr8 840,00	H.
Motorista mecônico - Cr$ 840,00 - H.
Bombeiro hidráulico	Cr 840,00 - H.
Contra-Mestre (te oficina	CrS 780,00 - S-12.
Zeladores de Pavilhão - Cr 780,00	S-12.
Cozinheiro (Q S) - Cr 780,00	S-12.
Sub-inspetor de 1. - CrS 780,00 - S-12.
Visitadores - Cr 780,00 -- S-12.
Encarregado de expediente - Cr 780,00	S-12.
Capatazes (te 1.' - CrS 780,00	S-12.
Almoxarife Auxiliar	Cr 780,00	S-12.
Encarregado (te lavanderia - CrS 720.00 - S-12.
Encarregado de rouparia - Cr$ 720,00 - S-12.
Foguista - CrS 720,00 - 5-12.
Sub-inspetores de 2.' - Cr 720,00	S-12.
Auxiliares (te escrita - Cr$ 720,00 - S-12.
Encarregado (te protocolo -- Cr8 720,00 - S-12.
Enfermeiro Chefe - Cr$ 720,00 - S-12.
Capatazes de 2.' - CrS 720,00	S-12.
Motociclistas - Cr$ 720,00 - S-12.
Escriturários (te 1.'	Cr 660,00	S-10.
Auxiliares (te Oficinas - CrS 660,00 - S-8.
Guardas (te 1.' - Cr$ 660,00 - S-8.
Guardas de 2.' - CrS 600,00	F.
Enfermeiros Auxiliares -- Cr 600,00 - F.
Ajudantes de cozinha - CrS 600.00 - F.
Jardineiro - Cr 600.00 - F.
Escriturários de 2.' - CrS 600.00 - F.
Continuo - CrS 540,00 -- S-6.

Cr 3.000.00

Cr 2.400,00

- S-34.
S-34.

S-31.

S-20.
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4 Praticantes	Cr 540,00 - S-8.
30 Guardas de 3.	CrS 540,00 - S-6.
3 Telefonistas	Cr,,*_540,00 - 5-6.

Maíilcdioio Jw/ j c j(jrjo de Barbacexia

1 Diretor (em comissão)	Cr$ 1 .920,00 - N.
3 Médicos Alienistas - Cr$ 1.440,00	S-22.
1 Ecônomo Almoxarife	Cr$ 1.440,00 - S-22.
1 Primeiro Escriturário - Cr$ 1.170,00 - S-19.
1 Segundo Escriturário - Cr 930,00 - 1.
1 Farmacêutico - Cr 780,00 - H.
1 Porteiro - Cr$ 780,00 - H.
4 Enfermeiros de 2.* - Cr 660,00 - S-10.
1 Continuo - Cr 630,00 - G.
1 Zelador (te Gabinete - CrS 630,00 - G.
i Eletricista	Cr-', 540,00	S-6.
1 Foguista	Cr 420,00	S-4.
1 Jardineiro -- Gi l, 420,00 - S-4,
2 Serventes de 4.'	Cr 400,00 - D.
2 Inspetores	Cr 400,00 - D.
6 Guardas -- Cr 400,00 - D.
2 Costureiras - Cr 400,00	D.
1 Cozinheiro	Cr1 300,00 -- D.
1 .tjtidaiitc de cozinha - Cr	°0 - D

(1 /m etia (te Policia

Númmiero de cargos - Cargos - Vencimento mensal atual - Si-
tuação nova, padrão:

1 Corregedor Cem-ai - Crc 5.500.00 - T.
1 Diretor do Departarriemito de Investigações	Cr$ 5.500,00- T.
1 Diretor do Departamento de Pronto Socorro e Medicina Le-

gal - Cr 3.000,00 - S.
6 Delegados Auxiliares	Cra 1.500,00 - S-50.
O Delegados Especializados	Cr$ 4 .500,00 - S-50.
5 Delegados (te Distrito (Capita!	Q S)	Cr 4.200,00S-47.
5 Diretores de Departanientos	Cr 3.600,00 - Q.
1 Chefe (!C Serviço A(llllinistrativo - Cr$ 3.600,00 - S-40
4 Médicos, sendo 1 Internista - - Cr$ 3.1;00,00 -- S-10
2 Cirurgiões - Cr 3.600,00 - S-40.
1 Médico Laboratorista - Cr 3.600,00 -- S-40.
2 Médicos, sendo 1 Intcriiista - Cr 3.300.00	S-37.
1 Cirurgião -- Cr'3.3(1(1,00 - - S-37

o2 Módics, sendo 1 Internista -- Cr 3. 200.00 - S-37.
1 Cirurgião -- Crs 3.2410,00	S-37.
1 Chefe de Gabinete	Cr 3.000,00 - P.
1 Auxiliar Corregedor	Cr 3.000,00 - S-37.
1 (:irurgã ---- Cr$ 3.000,00 -- S-34
1 Quiniico-Toxicologista -	Cr 3;000,0() - S-34.
1 Assistente Técnico de Contabilidade	Cr'3 .000,00 - P.
3 Medicos - Cr$ 2.700.00 - S-34.
1 Oficial de Gabinete -- Cr$ 2.400,00	O.
5 Chefes de Secção	Cr-* 2.300,00 -- S-31.
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Sub-Chefes de Serviço Administrativo - Cr 2 . 100,00 -
S-31.
Chefe de Serviço Administrativo - CrS 3.000,00 - P.
Delegados Adjuntos, classe A - Cr 2.400,00 - S-29.
Delegados Adjuntos, classe B - Cr 2.400,00	S-31.
Delegados Adjuntos, classe C	Cr$ 2.400,00 - S-34.
Inspetor (lo Corpo de Segurança - Cr$ 2.400.00	S-28.
Médicos do Departamento de Pronto Socorro e Medicina
Legal - CrS 2.400,00 - S-28.
Médicos Auxiliares	Cr 2.400,00	S-28.
Assistente Técnico - Cr$ 2.400,00 - S-34.
Fotógrafo	Cr' 2.400,00 - S-28.
Ecônoino-Ainioxarife (Q S)	Cr$ 2.10000 - S-$.
Escrivães de Delegacias Especializadas - CrS2 . 200.00 -
S-27.
Dentista Assistente - Crs2 .000,00	L.
Peritos da Policia Técnica	Cr$ 2.000,00	S-26.
Escrivães de Delegacias Auxiliares -- Cr 2.000,00	S-26.
Escrivães (te Delegacias de Distrito - Cr 2.000,00 S-26.
Suh-lnspeiores (lo Corpo (te Segurança - Cr 2.000,00 -
S-26.
Primeiros Oficiais	Cr 1.500,00	S-23
Auxiliares Administrativos de 1." - Cr 1 .500,00 - S-23.
Dentistas	Cr 1.590,00	K.
Fotógrafos - Cr$ 1.500,00 - S-20.
Investigadores, classe C - Cr 1 .500,00	S-20.
Dactiloscopistas - Cr 1 .500,00 - K.
Técnicos Fotógrafos -- CrS 1.500,00	K.
Peritos Auxiliares do Departamento (te Polícia Técnica -
Cr- 1. ;)00,00	E.
Assistente Químico_ToxicolOgista -- Cr 1.500,00	E.
Intendente da Guarda Civil - Cr 2.400,00 - S-28
Escrivaes mie Delegacias Adjuntas, classe A	Cr	600,00

S-s.
Ecrivãcs (te Delegacias Adjuntas, classe Ii	Cr 600,04 -
S-l4)
Escrivães (l( Delegacia Adjuntas, classe C - Cr 600.00 -
S-12.
Chefe (IC Garage - Cr 1 .400,00 - S-19.
Segundos Oficiais --- Cr 1 .290,00 - S-20
Auxiliares Administrativos de 2.' - Cr 1 .290,00 --- S-20.
Censor	Cr 1 .260,00 - S-20.
Chefes de Divisão da Guarda Civil - Cr ,';; 1 .260,4)0 - S-20.
Investigadores (te 2.'	CrS 1 .200,00 - S-17
Fiscal Chefe do Serviço de Trânsito -- 1 .20440)) - S-17
Adririn islramlor da Casa de Correção - Cr 1 . 11)4.4)1) - E
Enfermeiros - (r 1 .200,00 - S-17
Dact iloscopistas de 2.'	Cr	1 . 100,00 --- S-15.
()per.ulor mie Departamento (te Investigações - Cr 1 .0814,4)0

Operador Cinematográfico - Cr 1.080,00 - 1
Fiscais da Guarda Civil (te 1.' - Cr 1.080,04) --- 1
Fi.cal Ajudante (lo Serviço (te Trânsito ----- Cr 1 .080.00 -- I.
F'iscimk 41c Turma do Serviço mie Trânsito - Cr	1 .0214,0(4

5-15.
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12 Terceiros Oficiais - Cr 990,00 - S-17.
5 Auxiliares Administrativos de 3•; - Cr 990.00	S-17.

80 Investigadores cio Corpo de Segurança (A), te 3.' - Cr
960,00	S-14.

10 Motoristas de 1.	Cr 930,00	1.
1 Encarregado de multas e contróle	Cr 930,00	I.
1 Encarregado de carteira de identificação - Cr 930,00	1.

26 Fiscais de 2. 4 classe da Guarda Civil - CrS 930,00 - S-14.
3 Arquivistas de 2.' - Cr8 900,00	1.
3 Inspetores Visitadores -- Cr$ 900,00	1.

12 Quartos Oficiais	Cr$ 870,00 - S-15.
15 Moticiclistas do Serviço de Trânsito	Cr 870,00	S-12.
7 Auxiliares Administrativos de 4.'	CrS 870,00 - S-15.
1 Encarregado do Fichário do Serviço (te Estrangeiros -

840,00 -- S-15.
20 Motoristas de 2. ; - Cr 810,00 - S-10.
2 Telefonistas	Cr- 810,00	S-10.
1 Porteiro Conservador -- Cr 800.00	S-11.
2 Qualificadores - Cr 800,00	S-14.
2 Auxiliares (te Necropsia	Cre 800.00 - S-10.
2 Auxiliares Académicos - Cr 800,00	S-10.
4 Enfermeiras - Cr $00,00 - G.
2 Dactilográfos-Arquivistas -- CrC 800.00 - S-11.
1 Auxiliar Microscopista - Cre 800.00	S-11.

200 Guardas de 1. - Cr' 780,00	S-li.
45 Fiscais do Serviço de Ti âusito de l. - Ci'S i80,00	S-11.
55 Fiscais do Serviço de Trânsito (te 2. --- Cr 720.00	S-10

250 Guardas de 2.' - CiS, 720,00	S-10.
4 Porteiros (te 1.' - Cr$ 720,00 - S-12.
1 Auxiliar de Escrita	Cr 690,00	S-11.

12 Fiscais do Serviço ile Trânsito (te 3.'CrC 090.00	S-9.
300 Guardas de 3.' - CrC 690 1 00 - S-9.
83 Praticantes cio Serviço de Trânsito	Cr 690.00	S-9.
4 Identificadores	Cr 660,00 - S-10.
1 Ajudante dc Administrador da Casa de Correção - CrC 660,00

S-10.
1 Mensageiro Motociclista	Cr 660,00	S-11
1 Carcereiro de Juiz de Fora --- Cr ,, 660.00	S-lu.
1 Carcereiro de Barbacena - CrS 630,00	G.
1 Motociclista - CrS 660,00 - S-11
3 Auxiliares de Laboratório	Cr 600.00 - F.
8 Ajudantes (te Motorista -- Cr 600,00 - S-6.
1 Cozinheiro - Cr 600,00 - E.
2 Encarregados do Serviço de Sindicância	Cr 600.00	G.
2 Encarregados de Estatística	Cr.-* 600.00 -- G.
1 Encarregado de Correspondncia -- Cr 600.00 - G.

33 Praticantes	Cr$ 600,00G.
2 Auxiliares de enfermagem -- C	600.00 - E.
9 Contínuos - Cr ,, 570,00 -- S-8.
4 Telefonistas	Cr$ 570,00 - S-8.
2 Ajudantes (te Operador Cinematográfico - Cr 510.00	S-6.

15 Serventes de 1.' - Cr$ 480.00 - E.
1 Ajudante de cozinha - Cr 420,00	D.
1 Lavadeira	Cr 420.00 - D.
1 Copeiro -- Cr 420(0) -- D.

- Cr 400,00220 Carcereiros	
- D.

(te 3.'	Cr 300,00 - D.
Servente

3 Servente ,, de 4.' - Cr`-Cr 400,00	D.

SECRETA1IIA DO INTEItIOR

Serviço Radio1e1CfJrUfc0

Número dc cago5 - Cargos - Vencimento mensal atual - Si-

tuação nova - Padrão

Chefe (te Serviço	
Cr 3.000,00 - P.

7
de 1. - Cr 

1. 590 ,o0 - L.

1 Chefe de Oficinas - Cr 1 .590.00 - L.
10 1j0telcgrafistas (te2.' - Cr 1.290,00	S-20.- 

12	jiote1egrafist	(te
	C. 	1 .230.00

12	 (te 4.'	C rS 1.140,00 - J.

38	
(te 5.' - Cr 1 .080.00	J.

2 Técnicos te inontaCn1	Cr j.000,00	S-17.

1 Almoxarife - Crs 1 . (100.00 - S-15.
1 EscritUrãl'io -- Cr 800,011	S-14.
1 Empregado (te Oficina - Cr 060,1)0 - S-10.
8 Estafetas de 1.' -- Cr 570,00	S-0.

(	EstafetaS (te 2.	Cr'400,00	D.

SECBEThIA 1)AS 1ANÇAS

Cargos	Ven('iflt0 mensal atual -
Número de cargos

Si-

tuaço nova - lidrao:
1 Contado!' Urra)Cr 5.000,00 - T.i Direto!' do Curso (te speciati'/Çã0 - Cr 3. 000,00 - Q•

10 Superintendentes - - Cr3 .600,1(0 - - Q.
1 TesOU1'° --- Cr 3 .	

S-45.
10 Inspetores, deBcn(la (Q. S.) -- - Cr 3.600,00
12 Fiscais (te Brada Q .

 . - Cr 3.200.00 - S-36.

91 Fiscai s (te Ben(l((S - Cr5 :i .200.00	S-36.

1 Chefe (te Gabinete	(r5 3 . 000.01) - P.

1 Assistente TécnO	
dvOg1(l0	Cr 3.000,00	P.

3 dvoga(l0S Auxiliares -- Cr 3.000.00 - P.
1 Engenheiroda Canta(101ia Geral --- Cr 3.000,00 - P.

1() Contadores Chefes -- Cr'.t .000,1)0 --- P.
i

5 Cont adores Bevisores - Cr 3.000.00 - P.
1 Almoxarife Geral - Cr :t .000.101 - P.

15 Chefes de ServiÇO - Cr	
.01)0.1)1) - P.

1 Agente (te Caixa Econômica -- Cr$ 2 .000.00 - S-33.
15 Contnbilit	Cr 2.600.00 --s-:17.
7 AlmoxaI'if	

ExiernuS - Cr 2.100.00 --- S-34.

2 Oficiais (te Gdmfle1e - Cr 2.iati
400.0') - O.

Cr
1 Secretário (lo Curso de	

specÇbO - -	2.400.00 -

r 3434 Chefes de Secção - Cr 2.100.00 - S-34.
16 Chefes (te Secção -	

Cr$ 2.100.011 -- S-28.
1 5bAgente da Caixa Econô1ca - Cr 2.100,00 - S-30.

126 Agentes Fiscais -- Cr 2.401)00 - S-28.
1	

elegad0 (lo Café. em São Paulo -- Cr 2.190,00 - S-29.
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1 BecebOr - Cr 2.100,00 ---
1 Conferente da Caixa Econômica - Cr 2.100,00 - M.
1 Fiel de Tesoureiro	Cr$ 2. 100,00 --
2 Conferentes (te Caixa -- Cri 2.100,00 - M.

12 Pagadores	Cr 2.100,00	Ni.
1 Tesoureiro -- Rio - Cr$ 1.860.00 - S-25.

21 Ajudantes de Contabilidade - Cr 1.800,o0 -- L
6 Inspetores (te Agência de Caixa Económica	Cr 1.650,00

S-23.
1 Tesoureiro da Imprensa Oficial	Cr 1 .650.00	S-23.
8 Agentes (te Fiscalização -- Crs 1 .530,00 - S-22.

21 Correntistas	Cr 1.500,00 --- S-22.
1 Administrador da Balança do Horto	Cr 1 .500.00 - S-22.

44 Primeiros Oficiais - Cr 1.500,00	S-23.
1 Becehe(tor da Caixa Econômica - CrS 1 .350,00 - K.
1 Auxiliar de Tesoureiro	Cr 1.350.00	K.

12 Àgiites de Fiscalização de 2.' classe - Cr 1 .290.0(1 - S-20.
1 Almoxarife - (Qua(ro Suplementar) - Cr 1 .210.01)	S-19.

40 Auxiliares de Escrita	CiS 1.200,00 ---- - -19. -
400 Auxiliares Técnicos (te Fiscalizaçôo ---- Cr1 1 .200,00	1.
67 Segundos Oficiais - Cr$ 1 .290,00 -- S-20.
50 Age	dntes e Fiscalização (te 3.' classe -- Cr 1. 020.00	S-17.
2 Ajudantes de Almoxarifado Geral -- Cr 1.000.00	S-17.

82 Terceiros Oficiais	Cr 990,00	S-17.
1 Zelador da Balança de Sítio	Cr4 930.00 - 1.
4 Motoristas de 1.' classe --- Cr 930,00 ---- 1.
1 Porteiro do Departamento do Café ISSo Paulo)	Cr

930,00 - 1.
1 Porteiro (Rio) - Cr 930,00 ---- I.
1 Almoxarife (Rio)	Cr$ 885,50 -- 1.

78 Quartos Oficiais	CrS 870,00 - S-15.
1 Auxiliar do Curso (le Especialização - Cr 870.00 - S-15.
5 Motoristas de 2.' classe --- CrS 810,00 - S-14.
2 Porteiros - Cr 720,00 - S-12.
5 Auxiliares (te Coletorias (quadro suplementar)	Ci

720,00 - S-12.
4 Contínuos	CrS 690,00	S-11.

11 Serventes (Rio e São Paulo) - Cr 630,00 - G.
12 Agentes Fiscais de 2.' classe (D. C. F4 . ) - Cr 630,00	S-.

500 Agentes Fiscais de 2.' classe (quadro suplementar)	Cr
630,00 - S-6.

570 Auxiliares de Coletoria -- Cr$ 630,00 - S-8.
332 Auxiliares de Coletoria	Cr 600,00 - S-8.
334 Coletores.
334 Escrivões de Coletorias.
240 Praticantes - Cr$ 600,00 - G.

1 Porteiro de 2.' classe - Cr$ 570.00 - S-8
350 Ajudantes de Fiscalização	CrS 570,00 - S-11.
13 Contínuos - Cr 570,00 - S-8.
2 Telefonistas - Cr$ 570,00	S-8.	 - --
3 Guardas Fiscais - (Quadro Suplementar)	Cr' aiú.00

S-8.
35 Serventes (te- 1.' classe - CrS 480,00 - E.

IMPRENSA OFICIAL

Números de cargos - Cargos - Vencimento mensal atual
Situação nova - Padrão:

1 Redator Secretário	Cr$ 4.000,00 - S-45.
2 Chefes de Serviço (Administração) - Cr 3.000,00 - P.
1 Revisor Chefe do "Minas Gerais" - CrS 2.600,00 - N.
1 Expedidor Chefe do "Minas Gerais" - Cr$ 2.600.00 - N.
2 Mestres do "Minas Gerais" - Cr$ 2.600,00 - N.
1 Ajudante Técnico do "Minas Gerais" - Cr 2.600.00 - S-34
3 Chefes de Sub-Serviço (Administração) - Cr 2.400,00 -

34.
3 Chefes de Secção - CrS 2.400,00 -- S-34.

11 Mestres (Oficinas) - Cr-,-n 2.400,00	N.
1 Revisor Chefe de Obras (Oficinas) - CrS 2.41)0.1)0 - N.
1 Cromo-litógrafo (Oficinas) - Cr$ 2.40J,00	N.
1 Mestre Transportador e Impressor de "Offset" - Cr

'2.400,00 - N.
1 Encarregado da Composição Mecânica do "Minas Gerais" -

Cr$ 2.400,00 - N.
1 - Cartógrafo (Oficinas) - Cr$ 2.310,00 - N.

11 Redatores (to "Minas Gerais" - Cr$ 2.200 9 00	N.
1 Redator (Q. S.) - Cr$ 2.200,00 - N.
1 Auxiliar Técnico da Diretoria (Q. 5.) - CrS 2.190,00

S-28. 3 Encarregados de Serviço (Administração) - Cr 2.000.01)
- S-28.

1 Mestre Litógrafo (Oficinas) - Cr ,,, 1 .980,00 ---- S-26.
1 Desenhista Gravador (Oficinas) - Cr$ 1.920.00	S-25.
3 Noticiaristas "Minas Gerais"	Cr 1 .800,01) ---- M.
2 Noticiaristas (Q. S.)	Cr$ 1.800,00 - M.
1 Chefe de Transporte (O. S.) - Cr-?- 1.650.0(1 - - S-25.
1 Auxiliar da Secção de Informações e Encomendas (Q. S.)

- Cr$ 1 .650,1)0	S-25.
3 Auxiliares de Redação "Minas Gerais"	Cr 1 .600(10 -

S-23. 7 Primeiros Oficiais (Administração) -- Cr 1.500.00 - - S-23.
4 Revisores do "Minas Gerais" - Cr$ 1 .500,00 - L.
1 Paginador	Cr$ 1.44000 - S-22.
3 Revisores de Obras (Oficinas) - Cr$ 1.300,00 - 5-19.
7 Segundos Oficiais (Administração) - Cr$ 1 .290,00 - S-20.
1 Encarregado (le Transportes (Administração) -- Cr

1.230,00 - S-19.
1 Ajudante do Expedidor-Chefe "Minas Gerais" -

1.230.00 - S-19.
2 Contra-Mestres "Minas Gerais" - Cr$ 1.230.00 - S-19.
6 Linotipistas (lo "Minas Gerais" (obreiros, de 1.')

1.230,00 - S-19.1 Linotipista mensalista (Oficinas') - CrS 1.230.00 - S-19.
1 Encarregado de Eletricidade (Oficinas) - Cr 1 .23(1.0(1

S-19.
4 Conferentes do "Minas Gerais" - Cr$ 1.200.00 -_- S-19.
2 Repórteres do "Minas Gerais" - Cr 1.2n 0 00 - S-19.
1 Ajudante do Serviço Noturno (O. S.) - Cr 1.170.00 --- J -

14 Contra-Mestres de Oficinas - Cr 1.140,00 - S-19.
6 Linotipistas-obreiros do "Minas Gerais", de 2.' - Cia

1.080,00 - S-17.
1 Mecânico de Linotipia - CrS 1 . 0S0 , ()0 - S-17.
2 LinotipiStaS-obreiros (Oficinas, de 2.') - Cr$ 1.08001) - -i
1 Chefe de Secção do Serviço Diurno (O. S.) - Cr 1 .080.}-

- S-17.
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1 Arquivista cia Redação	(Adininistraçio) - Cr 1.000,Oi
- s-17.

	

1 Bibliotecário (Administração) - Cr$ 1.000,00	S-17.
3 Conferentes de Obras (Oficinas) - Cr 1 .000,00 - S-17.

11	Terceiros Oficiais (Administração) - Cr 990,00 - S-17.
2 Transportadores de 2." (Oficinas) - Cr 960,00 - 1.
1 Motorista de 1.'	Cr 930,00	1.
1 Auxiliar de Transporte - Cr 930.00	1

10 Quartos Oficiais (Administração) -- Cr 870,0)) - S-15
6 Expedidores cio "Minas Gerais", dc 1.' - CrC 870,00	S-15
9 impressores do "Minas Gerais", de 1.'	Ci' 870,0)) -- S-15.
4 Auxiliares do "Minas Gerais", de 1.'	Cr 870,00 --S-15'.
2 Auxiliares de Paginadoi' do "Minas Gerais"	Crs 870,00 -

S-15.
1 Auxiliar de 1." (Oficinas)	Cr 870.(0	S-15
4 Compositores Obreiros de 1.' - Cr 870,0)) -- S-15.
2 Pautadores obreiros de 1.' - Cr$ 870,00 -- S-15.
4 Encadernadores Obreiros de 1.' -- Cr 870,0))	S-15.
2 Linotipistas Obreiros de 3." -- Cr $70,0)) - S-15

34 Impressores, Compositores, Encadernadores, Carpinteiros,
Mecânicos, Artífices, Fundidores. Gi'avad(,res e Estereotipís-
tas de l. ' - Cr 870,00 - -- S-16.

1 Primeiro Oficial (Oficinas) ( Q S) - -- Crs $40,00	S-15
2 Primeiros Oficiais (O S) - Cr 840.))))	S-15.
1 Ajudante de Transporte	Cr$ 810,00	S-15
2 Porteiros (Serviço Noturno) -- Cr$ 810.00 -- S-15.
2 Porteiros de 1.' .- Cr 721.00 - S-12
4 Expedidores do "Minas Gerais", de 2.' ---- Cr' 720.00	S-12.
1 Impressor do "Minas Gerais" de 2.'	Cr 720,0)) ---- S-12.
1 Auxiliar do "Minas Gerais". de 2.'	Cr 720,0))	S-12
2 Auxiliares de Mecânica de Linotipia do "Minas Gerais" -

Cr.,'720,00	S-12,
2 Auxiliares de 2.' (Oficinas)	Cr 720,00 .	S-12.
:i Compositores Obreiros de 2' - Cr 720,00 . - S-12.
2 Pauladores Obreiros de 2."	Cr 720,00 ---- S-12
O Encadernadores Obreiros de 2.'	Cr 720.00 - S-12.

36 Impressores, Compositores, Encadernadores. Gravadores, Car-
pinteiros.Mecânicos, Artífices. Fundidores e Estereotopistas
de 2.' - Cr.-720,00 - S-13.

1 Segundo Oficial (Q S) - Cr 690,00	S-12
1 Pedreiro (Oficinas) -- Crs 600,00 -- S-11.
1 Continuo (Q S) ---- Ci' 060.00 -- S-11

14 Praticantes --- Crs 600,00	- (.
4 Contínuos	Cr 570,00 -- S-8.
2 Impressores do "Minas Gerais". de 3.' --Cr 570,0))	S-8
:i Ad(xiIai'c's do "Minas Gerais", de 3.'	(rS 570,0)) - S-S.
2 Auxiliares de 3.' (Oficinas)	C	570.00 --S-8

Artifices obreiros dc 3.' -- Cr 570,00 -8-8
ã Compositores de 3.'	Cr 570,00 - S-8
:i Pautadoi'es de 3.'	Cr 570,00 - S S.
9 Encadernadores de 3.'	-Cr 570,011 -- 8-8.
1 Encadernador obreiro Q S) -- Cr 570,0)) -- S-8

43 Iiiipressores. (otiipoitores, Encadernadores. Gravadores, Car-
pinteiro. Meconico. Artífices. Fundidores e Estereotipistas de
3.' - Cr' 570.0)) -- S-f)

1 Artífice de 1.' (Q. S.) - - Crs 510,00	F.

5

3o

1
.2

•'i	 Número de cargos - Cargos - Vencimento mensal atual - Si-
b,ação nova - Padrão:

10 Superintendentes - Padrão N - Cr$ 5.100,00 - S-55.
1 Chefe de Gabinête - Cr$ 3.000,00 - P.

39 Chefes de Divisão - Padrão M - Cr$ 4.050,00	S-45.
1 Engenheiro - Padrão L - Cr$ 3.600,00 - S-40.
2 Veterinários - Padrão L. - Cr$ 3.600,00 - S-40.
2 Agrônomos - Padrão L - Cr$ 3.600,00 - S-40.
2 Oficiais Administrativos - Padrão L - Cr$ 3.600,00 - S-40.
1 Rádio-Técnico - Padrão K - Cr$ 3.000,00 - S-34.
1 Redator - Padrão K - Cr$ 3.000,00 - S-34.
1 Agrimensor - Padrão K - Cr$ 3.000,00 - S-34.
1 Engenheiro - Padrão K	Cr$ 3.000,00 - S-34.
3 Veterinários - Padrão K - Cr$ 3.000,00 - S-34.

10 Oficiais Administrativos - Padrão K - Cr$ 3,006,00 - S-34.
4 Agrônomos - Padrão K - Cr$ 3.000,00 - S-34.
1 Botânico - Padrão K - Cr$ 3.000,00 - S-34.
1 Rádio-Técnico - Padrão J - Cr$ 2.700,00 - N.
1 Redator - Padrão J - Cr$ 2.700,00 - N.
2 Agrimensores - Padrão J - Cr$ 2.700,00 - N.
1 Médico - Padrão J - Cr$ 2.700,00 - N.
2 Engenheiros - Padrão J - Cr$ 2.700,00 - N.
7 Veterinários - Padrão J - Cr$ 2.700,00 - N.
5 Agrônomos - Padrão J - Cr$ 2.700,00 - N.

10 Oficiais Administrativos - Padrão J - Cr$ 2.700,00 - N.
2 Auxiliares Tecnli ps - Padrão 1 - Cr$ 2.400,00 - S-28.
1 Rádio-Técnico - 'Padrão 1 - Cr$ 2.400,00 - S-28.
1 Redator --- Padrão 1 Cr$ 2.400,00 - S-28.
2 Agrimensores - Padrão 1 - Cr$ 2.400,00 - S-28,
1 Médico - Padrão 1 - Cr$ 2.400,00 - S-28.
2 Eneenheiros - Padrão 1 - Cr$ 2.400.00 - S-28.
8 Veterinários - Padrão 1 - Cr$ 2.400,00 - S-28.
8 Agrônomos - Padrão 1 - Cr$ 2.400,00 - S-28.

10 Oficiais Administrativos - Padrão 1 - Cr$ 2.400,00 - S-28.
1 Artífice - Padrão H - Cr$ 2. 100,00 - S-25.
3 Auxiliares Técnicos - Padrão H - Cr. 2,100,00 - S-25.
1 Rádio-Técnico - Padrão H - Cr$ 2.100,00 - S-25.
1 Redator - Padrão H - Cr$ 2.100,00 - S-25.

Agrimensores - Padrão H Cr$ 2.100.00 - S-25.
1 Dentista - Padrão H - Cr$ 2.100,00 - S-25.
1 Médico - Padrão H - Cr$ 2.100,00 - S-25.

25 Veterinários - Padrão H - Cr$ 2. 100,00 - S-25.
25 Agrônomos Padrão H -- Cr$ 2.100.00 -- S-25.
10 Auxiliares Administrativos - Pacirãc, H - Cr$ 2.100,00 -

S-25.
3 Engenheiros - Padrão E - Cr$ 2.100,00 - S-25.
1 Escriturário - Padrão G - Cr$ 1.800,00 - S-22.

L. D. - 1

- 49 -

Suplentes de Conferentes do "Minas Gerais" - Cr$ 500,00 -
F.
Serventes de 1. - Cr$ 480,00 - E.
Artífice obreiro de 1. - Cr$ 400,00 - S-4.
Entregadores do "Minas Gerais' » (Q. S.) - Cr$ 400,00 - S-4.
Suplente de Entregador do "Minas Gerais" (Q. S.) - Cr$
400,00 - 5-4.

SECRETARIA DA AGRICULTURA
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Artífice - Padrão 6	Cr$ 1 .800,00 - S-22.
Práticos rurais - Padrão G - Cr$ 1 .800,00 - S-22.
Auxiliares Técnicos - Padrão G - Cr$ 1 . 80o,00 - S-22.
Rádio-Técnico - Padrão 6 - Cr$ 1.800,00 - S-22.
Redatores - Padrão .6	CrS 1 .800,00	S-22.
Agrimensores - Padrão G - Cr 1 .800,00	S-22.
Dentista - Padrão O - Cr$ 1.800,00	S-22.
Auxiliares Administrativos Padrão O - Cr 1 . 800,00 --
Escriturários Padrão F - Cr$ 1.620,00 - K.
Artífice - Padrão E - Cr$ 1.620,00 K.
Práticos rurais	Padrão F - Cr 1. $20,00 -- K.
Auxiliares Técnicos - Padrão F - Cr$ 1.620,00	K.
Rádio-Técnicos - Padrão F - Cr 1. 620,00 - K.
Redatores - Padrão E - Cr$ 1.620,00 - K.
Agrimensores - Padrão E - Cr$ 1.620,00 - K.
Dentista	Padrão F - Cr 1 . 620,00 - K.
Auxiliares Administrativos - Padrilo F - Cr$ 1. 620,00 -
Escriturários - Padrão E - Cr$ 1 .440,00 - S-19.
Práticos rurais - Padrão E - Cr$ 1.440,00 - S-19.
Artífices	Padrão E - Cr$ 1.440,00	S-19.
Auxiliares Técnicos - Padrão E - Cr$ 1.440,00 - S-19.
Rádio-Técnicos - Padrão E -- Cr$ 1.340,00 - S-19.
Redatores	Padrão E CrS 1.440.00 - S-19.
Agrimensores - Padrão E	Cr$ 1.440,00 - S-19.
Dentista - Padrão E - Cr$ 1.440.00 - S-19-
Auxiliares Administrativos - Padrão E	Cr$ 1.440,00
S-19.

9 Escriturários -- Padrão D - Cr$ 1 .200,06	1.
2 Artífices - Padrão D - Cr 1 .200,00 - 1.
6 Práticos rurais - Padrão D - Cr$ 1 .200,00 - 1.

12 Auxiliares Técnicos - Padrão D	Cr$ 1.200,00 - I.
3 Rádio-Técnicos - Padrão D - CrS 1.200,00 - 1.
2 Redatores - Padrão D	Cr$ 1.200,00	I.

18 Auxiliares Administrativos - Padrão D	Cr 1.200,00 -
12 Escriturários - Padrão O - Cr$ 1 .020,00 - S-14.
2 Artífices	Padrão C - Cr$ 1.020.00	S-14.
5 Práticos rurais - Padrão C - Cr$ 1.020.00 - S-14.

1	Auxiliares Técnicos - Padrão C	Cr 1.020.00 - ',-14-
i-tádio-Técnicos - Pa(rão C - Cr 1.020,00 - S-14.

18 Auxiliares administrativos - Padrão C - Cr$) 1.020,00
S-14.

'id Escriturários - Padrzo B - Cr 810.00 -- S-10.
3	1-uiices - Padrão E - Cr$ 810,00 - S-10.

17 i-'raticos rurais - P.drão B - Cr 810,00 
1	\uxiliareS Técnicos - Padrão B - Cr 810,00
4 RádioTéCflicO5 - Padrão B - Cr 810.00 -
8 Anxiliaes Administrativos - Padrão B	Cr$ 810,00 - 5-10.
10 Escriturários - Padrão A - Cr 600,00 - E.
7 Artífices - Padrão A - Cr 600,00 -E

17 Práticos rurais - Padrão A - Cr 600,00 - E.
28 Auxiliares Administrativos - Padrão A - Cr 600,00
1 Oficial de Gahinãte	Cr$ 2. 400,0() - O.
1 Chefe de Serviço - Cr$ 3.000,00 - S-34.
1 Encarregado (lo Pôsto de Monta - Cr$ 1.200.00 - S-17.
1 Médico de Estância - Cr$ 1.770,00 - S-22.
4 Serventes - Padrão Ill - Cr$ 840,00 - S-10.

3 Motoristas - Padrão III - Cr$ 840,00 - S-10.
19 Serventes - Padrão 1 - Cr$ 540,00 -.S-4.
2 Telefonistas - Padrão 1 - Cr$ 540,00 - S-4.
9 Serventes - Padrão II - Cr$ 690,00 - F.
2 Telefonistas - Padrão II - Cr$ 690,00 - F.
2 Serventes - Padrão IV - Cr$ 990,00 - H.
3 Motoristas - Padrão IV - Cr 990.00	H.
1 Porteiro - Padrão V - Cr$ 1.170,00 -- I.
2 Motoristas - Padrão V - Cr$ 1 .170,00 - I.
1 Motorista (Padrão VII) - CrS 1.530,00 - S-20.
1 Motorista - Padrão VI - Cr$ 1 .370,00 - J.

Instituto de Tecnologia Industrial

Número de cargos - Cargos - Vencimento mensal atual -
Situação nova	Padrão:

1 Diretor - Cr$ 3.600,00 - S-40.
Assistente do Diretor - Cr$ 3.000,00 - S-34
Tecuologistas - Cr$ 3.200,00 - S-36.
Teenologistas Assistentes -- Cr$ 2.800,00 - S-32.
Chefe de Serviço Administrativo - Cr$ 2.400,00 - S-28.
Chefe da Secção Administrativa Cr$ .400,00 - S-28.
Assistentes - - Cr$ 2.000,00 - L.
Chefes de Serviços Auxiliares - Cr$ 1 800,00	S-22.
Topógrafos - Cr$ 1.500,00 - S-19.
Preparadores - Cr$ 1 .000,00 - H.

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Administração

Número de cargos -- Cargos - Vencimento mensal - Siivaçâ
nova - Padrão:

5 Superintendentes --- Cr$ 3.600,00 - Q.
2 Chefes de Serviços Técnicos -- CrS 3.000.00 - P.
1 Chefe de Gabinete - Cr$ 3.000,00 - P.
2 Oficiais de Gabinet - Cr$ 2.400,00 - O.
3 Chefes de Sub-Serviço	Cr$ 2.400,00 - S-34.

14 Chefes de Secção - Cr$ 2.400,00 .- S-34.
40 Inspetores Técnicos de Ensino	Cr$ 1 .650,00 - S-31.
15 Primeiros Oficiais - Cr$ 1.500,00 - S-23.
13 Assistentes	Cr$ 1.440,00	S-22.
1 Motorista Chefe de Garace	CrS 1.400.00 - S-19.

25 Segundos Oficiais - CrS 1 .290,00 - S-20.
38 Terceiros Oficiais - Cr 990.00 -- S-17.

3 Motoristas de 1. classe - Cr 930,00 - 1.
60 Quartos Oficiais - Cr,", 870,00 - S-15.
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2 Motoristas de 2.' classe - Cr 810,00 - S-14.
1 Porteiro de 1. classe - Cr 70,00	S-12.

75 Praticantes - Cr 600,00 - G.
6 Contínuos - Cr8 570,00 - S-8.
2 Telefonistas - Cr$ 570,00 - S-8.
1 Expedidor - Cr$ 510,00	G.

30 Serventes de 1.' classe --- CrS 480,00 - E.

Pessoal Administrativo do Ensino

41 Porteiros de 2.' classe - CrS 570,00 - S-8
52 Porteiros de 4.' classe - Cr$ 400,00 - D.

293 Serventes de 2.' classe -- Cr$ 400.00 - D.
2 Serventes de 3.' classe - Cr 400.00 - D.

15 Serventes de 4.' classe - CrS 400.00 - D.
415 Porteiros de 3.' classe - Cr 400,00 - E.
920 Serventes de 3.' classe - Cr$ 400,00 - D.

Instituto "São Rafael"

Diretor - Cr$ 2.400,00 - O.
Ecônomo de 2.' classe	930.00 - I.
3. Escriturário - Cr 720,00 - S-10.
Inspetores - Cr$ 660,00 - S-10.
Porteiro de 3.' classe -- Cr 100.00	E.
Serventes de 2.' classe - Cr$ 400,00 - D.
Costureira (Quadro Sunlernentar) - Cr 400,00 - S-2.
Lavadeira - Cr 400,00 - S-2.
Ajudante de Cozinha (Quadro Suplementar)	Cr$ 400,00
- S-2.
Ajudante de Lavadeira (Quadro Suplementar)	Cr$ 400,00
- S-2.
Copeira - Cr$ 400,00 - S-2.

Instituto de Educação

Diretor - CrS 3.000,00 - P.
Sub-Diretor do Curso de Especialização	Cr$ 2 .400,00 -
N.
Sub-Diretor do Curso de Formação de Professôres - Cr$
2.000.00 - N.
Sub-Diretor do C. Ginasial - Cr$ 1.800,00 - N.
Secretário - Cr$ 1 .300,00 - S-21.
Auxiliar de Administração - Cr 930,00 - 1.
Amanuenses - Cr$ 870.00 - S-13.
Bibliotecárias - Cr$ 850,00 - S-15.
Porteiro -- Cr$ 780,00	H.
Auxiliar do Diretor do Curso de adaptação da antiga Escola
Normal Modêlo -- Cr$ 780,00 - H.
Assistentes de Biblioteca - CrS 780,00 - H.
Inspetores de Alunos - Cr$ 630,00 - G.
Escriturários - Cr 600.00 - G.
Contínuos - Cr 570,00 - S-8.
Dactilógrafos - CrS 510,00 - S-8.
Serventes - Cr$ 400.00 - E.
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Escola Normal de Juiz de Fora e Escolas Normais do interior

Diretor (Juiz de Fora) - Cr$ 1.650,00 - M.
Secretário (Juiz de Fora) - Cr$ 1.170,00 - S-19.
Socializadora	Cr$ 930,00 - S-16.
Bibliotecária - Cr 630,00	G.
Inspetores de alunos - Cr 510,00 - F.
Porteiro - Cr$ 510,00	F.
Inspetores de alunos (Juiz de Fora) - Cr A 420.00 - E.
Contínuo' - Cr 400,00 - D.
Serventes - Cr$ 400,00 - D.'
Inspetores de alunos - Cr 400,00 - E.
Auxiliares de Inspetor de alunos - Cr$ 400,00 -- D.
Porteiros - Cr$ 400,00 - D.
Contínuos - Cr$ 400,00 - D.
Serventes -- Cr 400,00 - D.

Colégios Estaduais e Escola Técnica de Comércio de Sele Lagoas

1 Reitor (Belo Horizonte) - Cr$ 2.400,00 - O.
1 Diretor (Sete Lagoas) - Cr$ 1.800,00 - M.
2 Reitores (Barbacena e Uberlândia) - Cr$ 2.000,00 -.- 5-29.
1 Reitor (Teófilo Otoni) - Cr$ 1.800,00	M.
1 Vice-Reitor (Belo horizonte) - Cr$ 1.770,00 - S-26.
2 Reitores (Ubá e Oliveira) - Cr$ 1.800,00 - M.
1 Secretário (Belo Horizonte) - Cr$ 1.230,00 - S-21.
1 Secretário (Barbacena) - Cr$ 1.170,00 - S-19.
1 Secretário (Uberlândia) - Cr$ 1.080,00 - S-19.
1 Bibliotecário (Belo Horizonte) - Cr$ 850,00 - S-15.
1 Secretário (Oliveira) - Cr$ 750,00 - H.
1 Terceiro Escriturário (Belo Horizonte)	Cr 720.00 -

S-12.
1 Porteiro - Cr$ 720,00 - S-12.
1 Anianuense - Cr$ 690,00 - G.
6 Inspetores de alunos (Belo Horizonte) - Cr$ 660,00 - S-10.
1 Auxiliar de Escrita de 1.' classe (Belo Horizonte) - Cr

660,00 - G.
3 Inspetores de alunos (l3arhacena) - Cr$ 630,00 - G.
1 Porteiro (Barbacena) - Cr 630,00	G.
6 Preparadores (Belo Horizonte) - Cr$ 630,00 - G.
1 Amanuense (Uberlãndja) - Cr$ 630,00 - G.
1 Dactilógrafo de 1.' classe (Belo Horizonte)	Cr 570.00 -S-8.
7 Auxiliares de Inspetor de alunos - Cr$ 570,00 - S-8.
1 Zelador (Quadro Suplementar) - (Belo Horizonte)	Cr540,00	F.
2 Serventes de Laboratório - Cr$ 540,00 - F.
6 Auxiliares de Inspetor de alunos (Barbacena) - Cr 510.00

- F.
3 Inspetores (Uberlândia) - Cr$ 480,00 - E.
1 Servente de 1.1 classe (Sete Lagoas) - Cr$ 480,00 - E.
1 Auxiliar de Bibliotecário (Belo Horizonte) - Cr' 480,0d

- E.
7 Serventes (Belo Horizonte) - Cr. 480,00 - E.
1 Porteiro '4Uberlánclia)	Cr 480,00 - E.
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1 Jardineiro Hortel'So (Quadro suplementar	Belo Horizonte)
Cr$ 450,00 - E.

3 Amanuenses - Cr$ 420,00 - S-4.
4 Dactilógrafos Arquivistas - Cr$ 420,00	S-4.
1 Zelador (Barbacena) - Cr 420.00 - S-4.
1 Arquivista (Oliveira) - Cr$ 420,00 - S-4.
1 Auxiliar de Escrita - Cr$ 400,00 - S-3.
9 Inspetores (Ubá, Oliveira e Teófilo Otoni) - Cr 400,00

E.
4 Auxiliares de Inspetores	Cr 400,00	D.
1 Chefe de disciplina	Cr 400,00 - E.
5 Porteiros -- Cr$ 400,00 - D.

14 Serventes - Cr$ 400,00 - D.
2 Rondantes - Cr$ 400,00 - D.
1 Jardineiro	Cr$ 400,00 - D.
1 Auxiliar de Secretário (B. Horizonte) - Cr 480,0()	E.

Conservatório Mineiro de Música

1 Diretor	Cr,,' 2.400,00	O.
1 Secretário	Cr$ 1 . 250,00 - S-19.
1 Porteiro de 1.' classe - -- CrS 720,00	S-12.
1 Afinador - Conservador -- Cr 720,00
4 Inspetores - Cr$ 660,00 - S-10.
1 Praticante - Cr 600,00	G.
2 Porteiros de 2. 1 classe	CrS 400.00	D.
2 Serventes de 2.' classe - CrS 400,00	D.

Escola de Farmácia de Ouro Prélo

1 Diretor	Cr$ 2.000,00 -- S-29.
1 Secretário - Cr$ 1.230,00	S-19.
1 3. Escriturário -- Cr 720,00	S-12.
1 Conservador - Cr 720,00	S-12
1 Zelador de Biblioteca	Cr 480,00 -- E.
1 Porteiro - Cr 720,00	S-12.
1 Contínuo - Cr 570,00	S-8.
5 Serventes -- Cr 480,00	E.

SECRETARIA DA VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Número de cargos - Cargos -- Vencimento mensal atual	Si.-
tuação nova	Padrão:

Assistente Técnico -• Cr 3.600,00 - Q.
Superintendentes	Cr$ 3.600,00 -- Q.
Chefes de Divisão	Cr$ 3.000,00	P.
Chefe de Gabinete	Cr$ 3.000 _,00 -- P.
Chefes de Serviço - Cr$ 3.000,00	P.
Engenheiros - Padrão C - Cr$ 2.610,00 - S-37.
Chefes (te Secção - Crc 2.400,00 - S-34.
Oficial de Gabinete - Cr$ 2.400,00	O.
Engenheiros - Padrão B -- Cr-5 2.250,00	S-32.
Engenheiros -- Padrão A --- CrS 2.000.00	S-30.
Desenhistas de 1.' classe	Cr 1 .140,00 - S-22.
Primeiros Oficiais	Cr 1 .300,00 - S-23.

1 Encarregado de Garage	Cr 1.400,00 --- S-19.
7 Segundos Oficiais -- Cr 1 .290,00	S.20.

10 Desenhistas de 2.' classe	Cr$ 1.140,00	J.
19 Terceiros Oficiais - Cr$ 990,00 - S-17.
1 Condutor de Obras - Cr$ 990,00 - S-17.
3 Condutores Itinerantes - Cr q 930.00	1.
1 Encarregado de Ferraria - Cr 930,00	1,
3 Motoristas de 1. 1 classe - Cr 930,00	1.

15 Quartos Oficiais - CrS 870,00	S-15.
1 Encarregado de Carpintaria - CrS 810,00 -- S.14.
6 Motoristas (le 2. 1 classe - Cr$ 810,00 - S-14.
1 Desenhi s tas Auxiliares -- Cr$ 800,00	S-14.
1 Porteiro dc 1. 1 classe ---- Cr*' 720,00 - S-12.

25 Praticantes - Cr 600,0() - G.
3 ('antínuos	Cr 570,00 - S-8.
3 Telefonistas	Cr-;-, 570,00 -	S-8.

15 Serventes de 1.' classe -- Cr$ 480,00 - E.
3 Ascensoristas	Cr 400.00 - D.

LEI N. 117, DE 16 DE JANEIRO DE 1948

Regula a prestação de serviços cio pessoal da R. M. V.

O novo cio Estado de Minas Gerais, por seus representantes, de-
retou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei

Art. 1 . ' Esta lei regulará a prestação de serviços dos empre-
gados da Rêde Mineira de Viação, enquanto estiver subordinada ao
Estado de Minas Gerais (Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias, art. 31)

Art. 2 . 0 A admissão de empregado, em cargo inicial de car-
reira ou isolado, far-se-á mediante concurso de provas, ou de títulos
e provas, observando-se rigorosamente a ordem da classificação dos
ran ciicjatos

§ 1.' -- Em igualdade de condições, terão preferência para ad-
missão os que já forem empregados da Estrada em outrooutro setor de
trabalhos e os filhos e irmãos de empregados, ou de ex-empregados,
apsentados ou falecidos.

§ 2.	Serão admitidos sem concurso, nos cargos para os quais
e habilitaram, os alunos das escolas profissionais mantidas pela Es-

trada e os ciiipftgados destinados a serviços braçais, que não cons-
tituem profissão especializada.

Art. 3. - As nomeações para os cargos dependentes de con-
curso serão feitas neto Governador do Estado, sendo as demais de
atribuição cio Diretor da Estrada.

Art . 4 --- O empregado só poderá ser promovido para o padrão
ou tabela de salários imediatamente superior.

§ 1 - As promoções por merecimento só serão feitas após o
exe-rcício efetivo de dois anos no padrão ou tabela, salvo se não hou-
ver candidato com êsse interstício.

2.0 -- As promoções far-se-ão um têrço por antiguidade de
Parirão ou tabela e dois têrços por merecimento.
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3.' Verificando-se igualdade de condições entre dois ttmais empregados, dar-se-á preferência ao mais antigo na Estrada. e
e ambos tiverem o mesmo tempo de serviço, ao de maior tempo cono

ferrovhirjo.
§ 4. -- A antiguidade de padrão ou tabela será apurada pela

tempo de serviço efetivo prestado no padrão ou na tabela, incluo
o período de interinidade, desde (rue não tenha havido interi-upco
entre o efetivo e êste. Havendo igualdade de tempo de sei-viço no
padrão ou na tabela, serão observados, sucessivamente, para (lesem-
pate, os seguintes critérios: maior antiguidade na Estrada. maior -
tempo de serviço ferroviário, maior prole, estado de casado e Tui5idade.

Art. 5.' - Para os efeitos cia presente lei são considerado
momo de exercício efetivo de cargo: os períodos de férias; o tempo
de prestação do serviço público obrigatório; as licenças para trata-
mento de saúde e as concedidas às gestantes: e as faltas em viHude-
de nojo ou gala.

Art. 6. 0 - O merecimento será apurado objetivamente.segunda
critério e dados certos, definidos em regulamento.	-

Art. 7. - As promoções se farão, em cada caso, mediante pro-
posta de uma comissão que se constituirá paritõriamenle de repre-
sentantes da administração e dos empregados, com mandato por do.anos.

Parágrafo único. - Os repi L sentantes da administração seronomeados pelo Diretor da Estrada; os dos empregados serão eleitos
Pelo Sindicato da classe, ou, enquanto êste não se organizar e un-cionar, pelo Clube dos Ferroviários, em votação direta e secreta.

Ari. 8 . 0 O empregado nomeado deverá tomar posse e entrar
em exercício do cargo no prazo de 30 (trinta) dias, contados d*
data da nomeação, podendo êsse prazo ser prorrogado por mais 3
(trinta) (lias, a seu pedido.

Art. 9.' - O quadro do pessoal da Estrada será organizado peloD. A., de forma que possibilite ao empregado chegar à ultima classe
da carreira, no período de trinta anos de exercício.

Art. 10 -- A transferência ou remoção de en)pre(a(l(( seráfeita:
a) a pedido, atendida a conveniência tio serviço:b) "ex-officio", no interêsse da Estrada, prêviamenle utiti-cada e mediante despacho do Diretor.
Art. 11 - A substituição dar-se-á quando se verificar:a) vacância definitiva do cargo:
b) afastamento do empregado, sem vencinlenlos:
e) impedimento em virtude de comissão:
d) licença por mais de trinta dias.
§ 1.0 - Tôda interinidade cessa, independentemente àe to de

claratório, no momento em que o substituído ou o nomeado parao cargo assumir o respectivo execício, cabendo-lhe os proventos -cor-respondentes ao dia.
§ 2. 0 - A nomeação interina, de competência do Diretor. de-

verá mencionar o nome do empregado efetivo a ser substituído.
Art. 12 - Nos impedimentos, faltas ocasionais e interrupção

de exercício, até trinta dias, e nas ausências por motivo de íérias
nojo e casamento, a substituição será feita pelo empregado de e$-

- -

goria mais elevada inferior à do substituído; em igualdade de con-
dições, pelo mais antigo da classe: e, subsistindo o empate, pelo mais
antigo na Estrada.

A designação interina dá direito à percepção dos pro-
ventos que competiam ao substituído. As substituições referidas
neste artigo não criam direito ao abono da diferença de vencimen-
tos, mas serão levadas à fé de ofício do empregado, para serem coa-
sieradas quando se organizarem as listas de promoção.

§ 2.0 - Em nenhum caso poderá o substituto perceber proven-
tos mais elevados do que o substituído intei-inaniente.

Art. 13 A duração normal do trabalho nos escritórios da Es-
trada será de cinco horas e meia (5,30) por dia, exceto aos sábados,
em que será de três (3) horas.

§ 1 . - Nos demais serviços, a duração do trabalho reger-se-á
Pela legislação federal que vigorar para o serviço ferroviário emgeral.

§ 2.' - As estações serão classificadas, para o fim de aplicação
do horário, por ato do Dirètor.

Art. 14 - Fica assegurado a todo empregado o direito de li-
tença para tratamento de saúde, comprovada a sua necessidade por
atestado de profissional ou junta médica da Estrada.

Art. 15 - À empregada gestante será concedida, oportunamente,
licença de 90 dias com vencimentos integrais.

Art. 16 - Será licenciado "ex-officio" e compulsórianiente o em-
pregado que contrair moléstia grave, ou que ofereça perigo de con-
tágio para o público e para os demais empregados.

Art. 17 - No caso de falta por motivo de moléstia. o enipre-
gado, por escrito seu ou de alguém, a seu rôgo, fará comunicação de
seu estado de saúde, dentro de 48 horas, ao respectivo chefe, sen-
do-lhe legalizada a licença, que começará a correr do dia (Ia falia,
dentro de 30 (trinta dias).

§ 1.0	As licenças por motivo de moléstia comprovada fiarão
direito a vencimentos integrais até dois meses; nos dez meses sub-
sequentes, à metade; e nos doze meses seguintes, a um têrço dos ven-cimentos.

§ 2. 1 - As licenças e suas prorrogações não poderão exceder
o prazo de dois anos, findo o qual o empregado será aposentado, caso
não se torne capaz de retornar ao trabalho, pagando-se-lhe venci-
mento integral, uma vez iniciado e até que termine q processo de
aposentadoria.

Art. 18 - As licenças serão concedidas pelo Diretor da Estrada.
Art. 19 - Sem prejuízo dos seus vencimentos, poderá o empre-

gado faltar ao serviço pelo prazo de oito (8) dias, quando contrair
casamento ou se verificar falecimento de cônjuge, pais, filhos e
irmãos.

Art. 20 - Os empregados da Estrada, com mais de doze meses
de exercício efetivo, gozarão, anualmente, de vinte (lias de férias re-
muneradas.

Art. 21 - O empregado só terá direito a férias anuais depois
de 12 meses de exercício e serão sempre gozadas nos 12 meses sub-
sequentes ao período de trabalho a que se referirem, sendo concedi-
das proporcionalmente à sua freqüência ao emprêgo.

Art. 22 - Os empregados da Estrada perceberão, além dos ve:'.-



-. 59 -
58—

cimentos fixos, o mesmo abono de família que a lei atribuir ao fun-
cionários do Estado.Art. 23 - Os empregados adquirem estabilidade ao atingir dois
anos de exercício, quando nomeados por concurso; ao atingir cinco
anos de exercício, nos demais casos.

Parágrafo único. - O disposto neste artigo não se aplica aos
empregados nomeados para cargos de confiança, ou aos que são pro-
vidos em comissão.

Art. 24 - O empregado estável só poderá ser demitido em vir-
tude de sentença judicial, ou mediante processo regular, em que lhe
seja assegurada a mais ampla defesa.

Art. 25 - A dispensa de empregado não estável deverá ser jus-
tificada, podendo fundar-se em medida geral de economia e na falta
de eficiência ou assiduidade do empregado, além do caráter de pena
que poderá ter.

Art. 26 Para efeito de estabilidade será computado o tempo
de serviço prestado anteriormente à Estrada ou a qualquer outra
cmprêsa que se lhe venha a incorporar.

Art. 27 - Aos empregados da Estrada só serão aplicáveis as
seguintes penalidades: advertência, censura, suspensão até trinta
dias, suspensão até noventa dias e demissão.

Art. 28 - Os empregados terão direito a passe livre na Estrada,
quando em gozo de férias, tantas vêzes quantos sejam os períodos
destas; quando viajem por motivo de tratamento de saúde, para ins-
pecção médica, em serviço, ou em virtude de nojo ou gala.

Parágrafo único. - Quando em gozo de férias o direito a passe
livre se estende às pessoas da família do empregado, assim como nos
casos de viagem para tratamento de saúde, inspecção médica, nojo
ou gala.

Art. 29 - Terão direito a passe livre os filhos de empregados
que viaj em para freqüência de escola.

Art. 30 - Licenciados para tratar de interêsses particulares,
afastados ou suspensos de serviços, nos dias em que não haja traba-
lho, e, sempre que possam se ausentar, terão direito a passe com aba-
timento de setenta e cinco por cento (75%)

Parágrafo único. - O abatimento concedido neste artigo é ex-
tensivo às pessoas da família do empregado, em qualquer oportu-
nidade.

Art. 31 - Para efeito dos dois artigos anteriores consideram-se
da família do empregado o cônjuge, filhos e enteados menores, ou
inválidos, filhas e enteadas solteiras, que não vivam a expensas pró-
prias, pais e irmãos que vivam na dependência exclusiva do em-
pregado.

Art. 32 Terão direito ao passe com 75% de abatimento, em
qualquer oportunidade, os empregados aposentados e as pessoas de
ua família, compreendidas estas de acôrdo com o artigo anterior.

Parágrafo único. Igual direito terão os pensionistas da Caixa
le Aposentadoria dos Ferroviários da Rêde Mineira de Viação e da

extinta Caixa de Pensões dos Empregados da Estrada de Ferro Oeste
de Minas.

Art. 33 A Rêde Mineira de Viação criará o serviço para a
identificação de seus empregados fornecendo a êstes uma carteira
de identidade. na qual se registrarão todos os atos e fatos da vida
funcional.

Art. 34 - A todo empregado será assegurado o livre exercício
do direito de recurso, de petição ou de representação ao Governador
do Estado com referência aos atos ou fatos que lhe digam respeito,
ou relativos aos interêsses da Estrada, desde que o façam em têrmos
convenientes.

Art. 35 - Promulgada a presente lei, será nomeada uma Comis-
são, que procederá à revisão de contagem de tempo dos empre gados
da Estrada, a fim de reparar possíveis injustiças, comissao que di-
vulga rã suas conclusões, para reclamação.

Art. 36 - Tôdas as disposições desta lei são aplicáveis aos em-
pregados do Serviço de Abastecimento.

Art. 37 - O servidor que contar trinta anos de efetivo exercí-
cio e não puder ser aposentado pela instituição de previdência social,
se o requerer, será aposentado na forma da legislação que regula a
aposentadoria dos funcionários públicos civis do Estado, apurado o
tempo (te serviço nos têrmos do artigo 5.°, e receberá os respectivos
proventos por conta do Estado de Minas Gerais até que venha a ser
aposentado pela instituição de previdência competente.

1 .° - O empregado aposentado na forma dêste artigo pagará
em (lôbro suas contribuições para a instituição de previdência social
a que estiver filiada a Rêde Mineira de Viação, mediante desconto
cru fôlha (te seus proventos, até que venha a ser aposentado pela
mesma instituição.

2° -.- Uma vez aposentado pela instituição de previdência
cial, perceberá a diferença de proventos de que trata o artigo.

Art. 38 -- Os empregados aposentados na conformidade desta
lei terão seus direitos assegurados, enquanto viverem.

Art. 39 A partir da data da presente lei e até que o Minis-
tério do Trabalho proceda à revisão dos cálculos de previdência dos
ferroviários da Estradas, Passarão êles a gozar de aposentadoria
qual ao dôbro (Ia atualmente prevista pelo i'egulamuento da Caixa

de Al)Oseiita( j 01'Ja e Pensões dos Ferroviários da Estrada.
1. " - Para atender ao dispôsto no presente artigo, a Estrada

e o', e1flprCadoS passarão a contribuir com outro tanto do que con-
tr i buem e sômnente os empregados que o fizerem gozarão dos hene-
fiios lo artigo

2. () recolhimento dessa contribuição Stll)lclliefltar será
feito à Caixa, A Previdência dos Servidores do Estado ou à Secreta-
ria(Ias Finanças, conforme preferir o Estado.

- O processamento e o cálculo da aposentadoria suple-
mientar far-se-i de acôrdo com o regulamento da Caixa de Aposen-
tador i a e Pensões

4 o	A aposentadoria assim acrescida não poderá ser supe-
rior aos vencimentos do empregado.50 - Mesmo depois de aposentado, o empre gado continuará
contribuindo, até cinco anos após haver-se aposentado.

Art. 40 --- Até que a matéria seja regulada em lei federal, o temo-
pi para a aposentadoria .será de trinta anos, unia vez aceito êste
prazo pelo Ministério do Trabalho.

Art . 41 -- Respeitados os princípios e dispositivos da presente
lei, fira i Poder Executivo autorizado a regulamentar supletivamente
a prestação de serviços dos empregados (Ia Estrada.

Art . 42 - Esta lei entrará em vigor na (lata de sua flhi)hiCaÇã(>.
mevnaïidas as disposições era contrário.
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Mando, portanto, a tôdas as autoridades. a kltiuni O cnfll2ecJnen10
e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam rimiaprir. lão
anteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade. Belo Horizonte, 16 de janei;o
de 1948.

MILTON SoMus CAMPOS
José Rodrigues Seabra

LEI N.0 148, DE 10 DE M.Ajo DE 194

Autoriza COJICeSSãO de lerros des'o!ulos

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

n
tretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1.0 Fica o Govêro d0 Estado autorizado a vender ou
conceder áreas de terrenos devolutos superiores a duzentos e cm-
('oenta hectares (250 Ha.), dentro das condições e limites estipula-
dos na lei número 171, de 14 de novembro de 1936, uma vez que as
áreas já tenham sido medidas e demarcadas ou requeridas e cujos
requerentes tenham pago o valor do imóvel ou, pelo menos, feito o
adiantamento para custeio da medição. ate a data da Constituiçãodo Estado.

Art. 2.0 - A Presente lei entrar ela vigor na data de sua j.u-
bhcaçao, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade. Belo Horizonte, 10 de maio de
1948.

MILTON SOARES CAMPOS
.4mérieo Relu Giannel/j

LEI N . 149, DE 19 DE MAIO DE 194
Dispõe ..óbre kçüo de iflioly C/. imo .tfzxnieipin de Relo H,xi;ojile

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

Art. 1.0 Fica o Govêrno do Estado, observadas as rest1.içêe'1
constantes da presente lei, autorizado a doar ao América Futebol
Clube, desta Capital, o imóvel de sua propriedade consistente em
uma faixa de 548,00 metros quadrados e que a mssi	se caracteriza

uma faixa de terreno, parte integrante do lote cru cine se acha
localizado o Dispensário Central da Lenra. em Belo Horizonte, com
a testada de 12,30 ns. para a Alameda Americana e seduin(lo para
os fundos com a largura de 7 metros, ao lon g o mia divisa run 'ms
terrenos do donatário América Futebol Clube, numa extensão. ii es-
querda, de 92,00 ms.. e, rm direita (te 70 metros, sendo que a divisa
que ligará as extremidades (lêsses dois lados consistira em uma reta
de 5,00 ais. de comprimento. a qual. partindo do lado ite 71, jn

- 61 -

tn(leLe 33 graus . esquerda, e, daí, por meio de uma linha curva
de 12,00 metros de extensão, atingirá a extremidade do lado de
92,00 metros, ponto em que se encontram uma eLas dependências e
l gat'age do mesmo Dispensário.

Art. 2. O Govêrno do Estado promoverá o que fôr e bem
da defesa do interêsse público, exigindo do donatário o oportuno
e integral cumprimento da obrigação por êste contratante livremente
assumida.

Art. a' - Ficará a cargo do mesmo donatário a execução das
necessárias obras de proteção e de vedação, devendo caber-lhe, por-
igual, a construção, a expensas suas, em local a ser indicado pela
Divisão de. Engenharia Sanitária, de tôdas as casas e benfeitorias
situadas na área doada e que servem, presentemente, de residências

funcionários do Departamento Estadual de Saúde e suas famílias.
Art. 1, --- A demolição lias benfeitorias a que alude o artigo

anterior correrá por conta do donatário, o qual se obriga, além disso,
a não realizar tal demolição senão depois de verificada a escolha,
pela Divisão de Engenharia Sanitária, do local destinado a receber
as novas construcões, a cargo do sobredito Clube.

Art. 5. -- Esta lei entrará em vigor na data (te sua publicação,
crvogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conhecimento
e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir tão
intei:'amemite como nela se contém,

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 19 de maio
de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
José de ilagailmões Pinto
Abgar Renault
José Rodriques Seabra

LEI N. 150, DE 22 DE MAIO DE 1948

1)póe sobre isenção (!t (o.ras e emolumentos relativos nos ajustes
previstos mui Lei Federal it.' 209, de 2-1-948.

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

Art. 1.0 - Os atos processuais referentes aos ajustes previstos
na lei federal n.° 209, de 2 de janeiro de 1948, gozarão das se-
uintes isenções:

1 - taxas judiciárias e selos;
II - emolumentos e custas devidos aos juizes, órgãos do Mi-

nistério Público, coletor e advogados:
III -- despesas com as publicações no jornal encarregado da

divulgação dos atos oficiais.
Parágrafo único --. O perito que proceder á avaliação (los l)ens

terá seus honorários fixados pelo juiz, não podendo exceder, em
hipótese alguma, à metade (los emolumentos fixados para os ava-
liadores no Regimento (te Custas.	 -

Art. 2. - São isentOs de selos quaisquer certidões, traslados
ou peças destinados à instrução do processo ou do ajuste amigável,
nos têrmos (Ia citada lei 209.

Art. 3. - Serão igualmente isentos de selos estaduais, bem
'orno de quaisquer impostos ou taxas devidos à Fazenda Estadual,
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as certidões, atos e contratos derivados do ajuste. amigável ou ju-
dicial. previsto na lei acima referida.

Art. 4. 1 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publieaç5o,
revodadasas disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, l3elo Horizonte. 22 de moio
de 1948.

MILTON So.nns C.MPos
Pedro ileixo
José de Magalhães Pinto

LEI N.° 151, DE 25 DE MAIO DE 1948

Dó nOmO dnoininaçõo (i Bólsa de Frui '/os Piitilieo.s do Es/aio de
Minas Gerais

O POVO (10 Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei

1. ' -- A Bôlsa de Fundos Públicos cio Esiado de Minas
Gerais. criada pela lei n.° 636, (te 29 de setembro de 1914, e resia-
helecida pelo Decreto-lei n.° 2.130, de 27 de junho de 1947, passa
a denominar-se Bôl.sa (te Valores do Estado de Minas Gerais.

Art. 2.° - Esta lei entrará em vigor na data (te sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade. Belo Horizonte. 25 (te maio
de 1918.

MILTON So.uiEs C.rpos
José de Magalhães Pinto

LEI N.° 152, DE 4 DE JUNHO DE 1948

Tran sfor mo em Secretarie, de Saúde e Assistência o atual Deporta-
mento Estadual de Saúde e cria o Departamento Estadual (1(1
Criança (D. E. Cr.).

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

Art. 1.° - Passa a denominar-se Secretaria de Saúde e Assis-
tência o atual Departamento Estadual de Saúde.

Art. 2. - Ficam criados os cargos de Secretário de Estado
de Saúde e Assistência, Chefe de Gabinete Padrão P, e (te Oficial
(te Gabinete PadrTo O.

Parágrafo único - São declarados extintos os atuais cargos
de Diretor Geral, rle Chefe de Gabinete e de Oficial de Gabinete,
no Departamento Estadual (te Saúde.

Art. 3,0 - O Secretário (te Estado de Saúde e Assistência terá
os vencimentos e vantagens que competem aos demais Secretários
de Estado.
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Art. 4.° Fica criado, nesta Secretaria, como órgão autô-
nomo e nos têrmos do Decreto-lei federal n.° 2.024, (le 17 de ja-
neiro de 1940, o Departamento Estadual da Criança (D. E. Cr.).

Art. 5,0 - O Poder Executivo fica autorizado a organizar a
Secretaria de Saúde e Assistência, bem como o Departamento Es-
tadual da Criança e expedir os regulamentos (los órgãos competen-
tes dos mesmos.

Art. 6.° - O Podei- Executivo abrirá os créditos necessários
ao cumprimento da presente lei.

Art. 7.°	Fica o Govêrno autorizado, se necessário, a fazer
operação de crédito, para atender ao disposto no artigo 6:.

Art. 8.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 4 de junho
de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
José de Magalhães Pinto
Américo Renê Giannetti
Abgor Renault
José Rodrigues Seabra

LEI N.° 153, DE 11 DE JUNHO DE 1948

Abre o crédito especial de Cr$ 1.680,00, para pagamento dc adi-
cionais a Manuel de Oliveira Fonsecu

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

Art. 1 . 0 - Fica aberto o crédito especial de Cr$ 1.680.00 (um
mil seiscentos e oitenta cruzeiros), para pagamento ao eletricista
cio Palácio cio Govêrno, sr. . Manuel de Oliveira Fonseca, (te adicio-
nais de 10% sôbre seus vencimentos, no período de 1.0 de janeiro
a 31 de dezembro do corrente ano.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo horizonte, 11 dc junho
de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto

LEI N. 154, DE li DE JUNHO DE 1948

Dispõe sôbre permuta de imóveis entre o Estado de 'Jinas Gr::s
o Município de Andrelóndia

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus represeni:a:cs.
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:
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Art. 1.' - Fica o Govêrno do Estado autorizado a permutar
o terreno de sua propriedade, em que estêve edificado o prédio
do antigo grupo escolar deAndrelândia, pelo terreno de proprie-
dade deste Município, em que estêve edificado o prédio no qual
funcionaram o Fórum e a Cadeia, ambos situados na cidade j
referida.

- Parágrafo único -O terreno- de propriedade do Estado, re-
ferido neste artigo, tem a área de dois mil quatrocentos e trinta e
dois (2.132) metros quadrados e está situado á rua Direita, sem
número, confrontando com Mário Salgado, Antônio Ganon e rua
Cônego Miguel; o terreno de propriedade do Município (te Andre-
lândia tem a área de duzentos e quatorze (214) metros quadrados e
está situado à Avenida Getúlio Vargas, confrontando com José Sa-
lomão e herdeiros (te Rufino Pereira Júnior.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 11 de junho
de 1948.

MILTON SOARES C.spos
Pedro Aleixo
José de Magalhães Pinto

LEI N.0 155, DE 16 DE JUNHO DE 1948

Abre ao Deparhwzen(o de Compras e Fiscalização o crédito especial
de Cr$ 5.790,50

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

Art. 1.0 - Fica aberto ao Departamento de Compras e Fisca-
lização o crédito especial de Cr$ 5.790,50, (cinco mil, setecentos e
noventa cruzeiros e cinquenta centavos), para pagamento de medi-
camentos fornecidos ao Sanatório de Roça Grande, pelo Sr. João
F. Ferreira, em outubro de 1946.

Art. 2.1	Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições cru contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 16 de junho
de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto

LEI N.' 156, DE 22 DE JUNHO DE 1948

Fixa os vencimentos dos Magistrados e Membros do Ministério Público

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

Art. 1.0 - São os seguintes os vencimentos anuais dos Ma-
gistrados:

1 - Desembargador ....................
11 Juiz de Direito de comarca de 4,1 entrância

(II - Juiz de Direito de comarca de 3.' entrância
IV - Juiz de Direito de comarca de 2.' entrância
V - Juiz de Direito de comarca de 1.' entrância

VI - Juiz Municipal de comarca de 4.' entrância
VII - Juiz Municipal de comarca de 3. 1 entrância

VIII - Juiz Municipal de Têrmo Anexo ......

Art. 2.' - São êstes os vencimentos anuais dos Membros do
Ministério Público:

Cr.
1 - Procurador-Geral ..............	139.716,00
II - Subprocurador-Geral ............	93.144,01)

III	Promotor de Justiça de comarca de 4.' eu-
trância ......................	69.864,00

IV	Promotor de Justiça de comarca de 3. en-
trãncia ......................	52.392,00

V - Promotor de Justiça de comarca de 2.; eu-
tr'ância ......................	39.300,00

VI - Promotor de Justiça de comarca de 1.' en-
trância......................	29.472,00

Parágrafo único - O Curador terá os mesmos vencimentos do
Promotor de Justiça da Comarca em que servir.

Art. 30 - Fica o Govêrno do Estado autorizado a abrir os cré-
ditos necessários para o cumprimento desta lei.

Art. 4.° - A presente lei entrará em vigor na data de sua
publicação, retrotraindo-se seus efeitos a 1.0 de janeiro de 1948,
revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 22 de junho
de 1948.

MILTON SotREs CMPos
Pedro Aleixo
José de Magalhães Pinto

LEI N.° 157, DE 25 DE JUNHO DE 1948

Dispõe sóbre a execução de serviços de combate à malária, de acór-
do com o Convênio celebrado, em 5 de fevereiro de 1948, entre
o Govéruo do Estado de Minas Gerais e o Ministério de Edu-
cação e Saúde.

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

Art. 1 .0 - Fica aprovado o Convênio celebrado, em 5 de fe-
vereiro de 1948, entre o Govêrno do Estado de Minas Gerais e o
Ministério de Educação e Saúde, para a execução de serviços de
combate à malária.

Art. 2.° - Para ocorrer às despesas a que se refere o art. 1.0,

fica o Poder Executivo autorizado a abrir o crédito especial da
L. O. -

Cr$
139.716,00
104.784,00
78.588,00
58.944,00
44.208,00
69.864,00
52.392,00
42.000,00
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importância (le oito milhões de cruzeiros (Cr 8.000.000,00) PO-
(lendo, para êste fim, fazer operação de crédito que fôr necessária.

Art. 3.1 - A presente lei entrará em vigor na (lata de sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução (lesta lei pertencer, que a cUrIll)ranl e façamrt
cumprir tão inteiramente como nela se conmté.

Da'da no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 25 de junIi
de 1948.

- MILTON SOARES CAMPOS
José Baeta Viana
José de Magalhães Pinto

LEI N.° 158, DE 1.° DE JULHO DE 1948

Dispõe sóbre doação de imóvel à Municipalidade d'. Caeté

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

Art. 1 . 0 - Fica o Govêrno do Estado autorizado a doar à Mu-
nicipalidade de Caeté prédio em terreno de sua propriedade, si-
tuado naquela cidade, à Praça João Pinheiro, onde funcionava
o Grupo Escolar, e, atualmente, se acha instalada a Prefeitura
Municipal com suas dependências.

Parágrafo único - O terreno a sei doado mede 23.30 metros.
de frente por 93,30 metros (te ambos os lados e 27 metros de
fundos, com a área total de 2.380,92 metros quadrados. com as.
seguintes confrontações: pela frente com a Praça João Pinheiro
pela direita com propriedade de José Peixoto Sobrinho; pela es-
querda com o terreno (lo Fórum e pelo fundo com o caminho da
Ponte do Vigário, que vai para a rua (Ia Chapada.

Art. 2.'	Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publicaçã';
revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o ('onhecimnen-
to e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir
tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio (Ia Liberdade, Belo Horizonte, 1. de julli
de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro ,-tleixo
José de Magalhi'zes Pinto

LEI N.° 159, DE 1.° DE JULHO DE 1948

Abre mim credito especial de Ci'$ 964,00. ao Departamento de Com pra&
e Fiseali:açõo

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

Art. 1 . 0 Fica aberto o crédito especial de Cre 964,00 (nove-
centos e sessenta e quatro cruzeiros), ao Departamento de Compras.
e Fiscalização, para pagamento à firma Dental Mineira, proveniente
de fornecimentos feitos ao Serviço Médico Escolar da Cidade de'
Juiz de Fora, no exercício de 1946.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 1.0 de julho
de 1948.

MILT0N SOARES C.uipos
José de Magalhães Pinto

LEI N.° 160, DE 3 DE JULHO DE 194$
Autoriza a aquisição de um prédio para o Centro de Saúde

de Ponte Nova

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

Art. 1.0 --- Fica o Poder Executivo autorizado a dispender até
a importância de CrI, 300.000,00 (trezentos mil cruzeiros) para a
aquisição e adaptação, na cidade de Ponte Nova, de um prédio para
o funcionamento do Centro de Saúde, com tôdas as suas depen-
dências.	-

Art. 2. 1	As despesas correrão pela verba padrão 8.492-118-
117-34 da Secretaria (la Viação e Obras Públicas, dêste ano.

Art. 3,0	Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 3 mie julho
de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
José Rodrigues Seabra
Jose Bacia Viana
José (te ,%Íaqal/mães Pinto	 -

LEI N.° 161, DE 5 DE JULHO DE 194$

Abre, à Secretaria da Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho,
o crédito especial (te Cr 1 .600.000,00

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

Art. 1.0	Fica aberto o crédito especial (le Ci'$ 1 - 601) -
(um milhão e seiscentos mil cruzeiros), para pagamento de mies-
pesas a serem feitas com a participação do Estado de Minas Ge-
rais na Exposição Internacional (le Indústria e Comércio, a reali-
zar-se dum'aíite o mês de julho do com-rente ano, mia cidade de Pc-
trópolis, sob os auspícios do Govêrno Federal.

Art. 2.0 -- As despesas constantes da presente lei correrào
por conta da operação (le crédito autorizada pela lei n. 29. (te 10
de dezembro (te 1947, caso não haja outros recursos disponíveis.

Art. 3,0	Esta lei entrará ciii vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
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Mando, portanto, a tôdas as autoridades a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 5 de julho
de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
.4mérico Renê Giannelti
Jose de Magalhães Pinto

LEI N. 162, DE 9 DE JULHO 1948

Autoriza a construção de um campo de aviação na cidade de Pon!
Nova.

O Povo cio Estado de Minas Gerais, pôr seus representantes, «é-
uretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. - Fica o Govêrno do Estado autorizado a mandar
construir, na cidade de Ponte Nova, um campo de aviação.

Art. 2.1 - Fica o Govêrno do Estado autorizado a (lispender
até a importância de oitocentos mil cruzeiros (Cr$ 800.000,00) para
construção do aeroporto de Ponte Nova, correndo as despesas pela
verba destinada aos aero-clubes no orçamento de 1948.

Art. 39 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 9 de julho de
1948.

MILTON SOARES CAMPOS
José Rodrigues Seabra
José de Mugalhães Pinto

LEI N. 9 163, DE 9 DE JULHO DE 1948

Autoriza a aquisição de imóveis situados em Três Corações

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

Art. 1. - Fica o Govêrno do Estado autorizado a adquirir a
Casemiro Delfino e sua mulher, José Rezende da Fontoura e sua
mulher, d. Maria Teodoro de Rezende e Benedito Arantes, domici-
liados na cidade de Três Corações, dêste Estado, os imóveis adiante
descritos, situados no lugar denominado "Aterrado", distrito de Três
Corações.

Art. 2. - São as seguintes as áreas e as confrontações dos
prédios referidos no artigo precedente:

1 - área de 32 hectares, 96 ares e 04 centiares, de proprie-
dade de Casemiro Delfino e sua mulher, confrontando, pelos seus
diferentes lados, com tei renos que pertenceram a Francisco da Silva
Prado, hoje do domínio cio Estado, conforme os têrmos da escri-
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lura passada no Cartório do 5." Oficio da Comarca desta Capital,
em 1945, e ainda com terrenos da "Colônia Santa Fé" e de Maria
Teodoro de Rezende;

II - área de 15 hectares, 38 ares e 12 centiares, de proprieda-
de de Maria Teodoro de Rezende, viúva de Benedito Vital, dividin-
do, (te um lado, com imóveis da citada "Colônia Santa Fé", de outro
lado, com os prédios pertencentes a Casemiro Delfino e José Re-
zende da Fonseca e que vão ser adquiridos pelo Estado e confron-
tando ainda com terrenos que pertenceram a Francisco cia Silva
Prado, hoje incorporados ao patrimônio do Estado;

III - área de 19 hectares, 84 ares e 40 centiares, de proprie-
dade de José Rezende da Fonseca e sua mulher, dividindo, pelos
seus diferentes lados, com terrenos da "Colônia Santa Fé" e com os
imóveis, que vão ser alienados ao Estado, pertencentes a Maria Teo-
doro de Rezende e a Benedito Arantes.

Art. 3,0 - As áreas mencionadas no artigo anterior e que se
destinarão á proteção das águas que abastecem a sobredita "Colônia
Santa Fé", serão adquiridas, mespectivamente, pelos preços certos
de Cr$ 18.068,00 (dezoito mil e sessenta e oito cruzeiros) - (área
de 32 hectares, 96 ares e 04 centiares) - de Cr$ 9.540,00 (nove
mil quinhentos e quarenta cruzeiros) - (área de 15 hectares, 38
ares e 12 centiares) e de Cr 12.300,00 (doze mil e trezentos cru-
zeiros)	(área de 19 hectares, 84 ares e 40 centiares)

Art. 49 - A despesa com a aquisição a que se refere a pie-
sente lei correrá por conta da verba própria, resultante do crédito
especial, aberto à Secretaria das Finanças, em virtude e nos têrmos
do Decreto-lei Estadual n.9 1.815, de 23 de julho de 1946.

Art. 50 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 9 de julho de
1948.

MILTON SOARES CAMPOS
José Bacia Viana
José de Majalhães Pinto

LEI N. 9 164, DE 10 DE JULHO DE 1948
Organiza o Tribunal de Contos do Estado

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

TITULO 1
Da organização do Tribunal (te Contos

CAPITULO 1

Sede e jurisdição do Tribunal de Contos

Art. 1. - O Tribunal de Contas, instituído no artigo 37 ila
Constituição, tem sede na Capital e jurisdição em todo o Estado.
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Parágrafo único - Incide a sua jUliS(liÇãO. também, sobre as re-
artições que, fora do Estado, completem o quadro (te ser aparelho

fiscal e administrativo.

cpi'r UL() 1 1
Constituição do Tribuna!

Art. 2. - O Tribunal (te Contas é constituído de quatro cor-
pos:

1 -- Corpo Deliberativo
TI	Corpo Especial
III -- Corpo Instrutivo
IV -- Representação (la

SECÇÃO 1

Corpo Deliberativo
Art. 3.	O Corpo Deliberativo, que compreende o Tribunal

prôpriainente dito, com a função de decidir e julgar, compõe-se de
cinco (5) membros, que terão o tratamento de Juízes.

Parágrafo único - De acôrdo com as necessidades lo serviço,
poderá ser awuentad() o número (te membros do Tribunal, mediante
represcntaçoO (lêste ao poder competente.

Art. 4."	Os Juizes do Tribunal de Contas serão nomeados
pelo Governador do Estado, entre cidadãos (te reconhecida idonei-
(jade moral e notório saber jui idico ou comprovada experiência de
negócios públicos, maiores de trinta anos, depois de apru ada a es-
('olha pela Asselnl)Iéia Legislativa.

Art 5. - Os membros do Tribunal (le Contas terão os mes-
mos direitos, garantias, prerrogativas, impedimentos, incompatibi-
lidades e vencimentos dos (lesem bargadores do Tribunal de Jus-
tiça cio tstaclo.

Nos crimes comuns e nos (te rest)onSal)iii(la(lc, serão
os juizes do Tribunal de Contas julgados pelo Tribunal de Justiça
tio Estado.-

Art . 7.' - O Tribunal elegerá, anualmente e em escrutínio se-
creto. (leutre os seus membros efetivos, o Presidente e o Vice-Presi-
dente.

Na, suas faltas e impedimentos, o Presidente será su-
bstituído pelo Vice-Presidente e, na ausência e impedimento , dêste,
pelo juiz mais antigo

§ 2.' - Em caso de vaga do Presidente ou Vice-Presidente,
for-se-á nova eleição, salvo se a vaga ocorrer nos dois últimos meses
tio ano, quando as substituições se (larão (te confonunlade (0111 O

§ 1."
Art S.	Os juizes serão substituídos, nas suas faltas e ixu.

pediinentos, pelos auditores. 1)0!' ordem (te antiguidade (lêstes
Art . 9.' - A antiguidade, no Tribunal de Contas, é regUlíl(la
1. - Pelo tempo de exercício;

Pela posse;
30 - Pela nomeação;
4.' - Pela idade.
Art . 10	A faculdade de convocar auditor pala substituição

de juiz só se utilizará quando necessária ou conven i ente, a Juizo dc
Presidente do Tribunal.
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Ari. 11	As deliberações do Tribunal serão tomadas por
maioria (te votos, presente mais da metade de seus membros.

SECÇÃO 1 1

Corpo Epecial

Art. 12 O Corpo Especial, destinado, especialmente, a in-
formar e rever os processos relativos à tomada de contas, será cons-
tituido de quatro auditores.

Art. 13 - Os auditores serão nomeados pelo Governador do
Estado, entre I)actlareis em direito ou em ciências econômicas e ad-
ministm ativas, ou cidadãos (te comprovada experiência (los negócios
públicos.

Parágrafo único Os auditores terão os vencimentos fixados no
quadro anexo e só perderão o cargo mediante processo adminis-
trativo ou Por sentença judiciária transitada em julgado.

SECÇÃO 1 1 1

Corpo Instrutivo e Pessoal Auxiliar

Art . 14 - O Corpo Instrutivo é destinado à execucão dos ser-
viços de l)l'el)íltO, exame e instrução tios processos, contabilidade e
escrituração, expediente e outros (In atribuição do Tribunal.

Art. 13 -- Tribunal de Contas, para a execução de seus tra-
balhos disporá (los funcionários que forem necessários e que serão
lotados eia quadro próprio, mediante aprovação do Governador.

At. 16 --- As denominações, níveis de remuneração e carrei-
ras obedecerão às mesmas normas que forem adotadas para os (te-
mais (JLIOdI'OS (lo serviço público estadual.

Aut. 17 Aplicam-se aos funcionários do Tribunal as normas
legais observadas para os demais funcionários públicos civis do
Estado, no que não contrariarem  disposto na presente lei.

Art. IS	A chefia de secção ou de qualquer outro serviço ad-
ministrativo do Tribunal (te Contas será exercida em comissão

SECÇÃO 1 V

I)a repi'eseutacáo da Fazenda Estadual

Art. 19 - O representante da Fazenda Pública Estadual, ('0111
a (lenollliiiaçiio (te procurador, será da confiança do Governador do
Estado e nomeado entre os bacharéis em direito, de reconhecida
jítonei (1 ode monjal e saber jui itlico

§ 1. - -- Junto à Procuradoria, funcionará um auxiliar do pro-
curador, bacliai'el em direito, da confiança do Governador.

2. - O procurador e seu auxiliar terão os vencimentos fi-
xados no quadro anexo.

Art. 20 A representação da Fazenda junto ao Tribunal de
Conta.,,, com :( missão de promovei', completar instruções e requerei
mio interésse da Fazenda, é a guarda da lei e a fiscalização de sua
execução.

Fazenda Estadual.
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Do procurador

Art 21	Compete ao procurador:
i Comparecer às sessões do Tribunal: discutir as questões e

assinar os acórdãos lavrados nos processos de tomada de contas,
com a declaração (te ter sido presente;

II emitir parecer, verbalmente ou por escrito, quando sol i-
citado pelo Tribunal, pelo Presidente, por qualquer Secretaria ou
por iniciativa própria, nas questões que (levam ser decididas peI
Tribunal;

Iii - promover, perante o Tribunal, os interêsses da Fazenda
Pública e requerer tudo o que fôr a bem dos direitos da mesma:

IV - promover o exame e julgamento dos contratatos, de pro-
cessos de tomada de contas e a imposição de muitas, quando a
Tribunal caiba impô-las;

V -- levar ao conhecimento da Administração qualquer dolo,
falsidade, concussão ou peculato que, dos papéis sujeitos ao Tribu-
nal, se verifique haver o responsável praticado no exercício de suas
funções;

VI - promover, junto à Procuradoria Geral do Estado, a ins-
tauração de processo criminal contra os responsáveis, por alcance,
julgado em sentença definitiva do Tribunal;

VII - interpor os recursos permitidos em lei.

Do auxiliar

Art. 22 - Compete ao auxiliar do procurador:
1 - oficiar, perante o Tribunal, nas questões que lhe iIistriuir

o procurador;
II -- substituir o procurador nas licenças, faltas e impedinien-

tos.

TITULO 1 1

Da coinpetéizcia e alrihuiçoes do Tribunal

CAPITULO 1
Da competência

Art. 23 - Compete ao Tribunal de Contas:
1 - fiscalizar a administração financeira do Estado. munici-

pios, autúrquias e órgãos autônomos;
II - julgar as contas dos responsáveis por dinheiros púbiicos

salvo as prestadas pelo Governador;
III - julgar da regularidade e legalidade da execução arca-

mentária, bem como de tôdas as contas da administração. mediante
balancetes mensais, que lhe serão remetidos pelo Governador:

IV - opinar sôbre os balanços anuais, assim como sChre as.
contas do Governador que (levam ser apresentadas à Assembléia;

V - julgar os recursos, interpostos pelo Prefeito ou vereador,
de atos e decisões referentes à administração financeira do muni-
cípio;

VI - propor ao Governador ou à Assembléia Legislativa a;.
providências que julgar necessárias à boa execução das leis que eu-
volvam matéria econômica ou financeira;
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VII - representar ao Governador sôbre a intervenção nos ne-
gócios municipais, nos casos do artigo 101, números 1 e II. da Con'-
ituiç5 t) Estadual;

VIII - emitir parecer prévio e registrar os empréstimos ou
operações (te crédito realizados pelo Estado ou Município, fiscali-
zando-lhes a aplicação.

CAPITULO 1 1

Das atribuições

SECÇÃO 1

Dos Atos, Contratos e Registro

Art. 24. - Serão registrados, dentro de quinze (1) (lias, a
contar da entrada no Tribunal de Contas, todos os atos e contratos
referentes a obras públicas e quaisquer operações que envolvam
ônus para o Tesouro, depois da autorização do Governador e assen-
tamento na Secretaria das Finanças.

§ 1. - Os atos e contratos serão exequíveis somente depois
de registrados, sendo recusado o registro quando dêles não constar.
com a designação do crédito para despesa, a disposição de lei em
que se fundarem.

§ 2. - Em qualquer caso, a recusa do registro, por falta (te
saldo no crédito ou por imputação a crédito impróprio, terá cará-
ter proibitivo. Quando a recusa tiver outro fundamento, a despesa
poderá efetuar-se, após despacho do Governador do Estado, regis-
tro, sob reserva, do Tribunal de Contas e recurso ex-officio para a
Assembléia Legislativa.

§ 3•0 -- Os Juizes, auditores e procuradores do Tribunal de
Contas só receberão os vencimentos estando rigorosarnente obser-
vado o prazo dêste artigo.	 -

Art. 25 - A distribuição de créditos far-se-á apenas para
efeito de processamento da despesa, devendo o respectivo pagamen-
to ser feito pelo Tesouro tio Estado e demais estações fazendárias -

Art. 26 - Os contratos serão publicados no "Minas Gerais.
por conta do particular, dentro de quinze (15) dias de sua assina-
tura, sem prejuízo do seu registro no prazo do art. 24.

Parágrafo único - A publicação no "Minas Gerais' será diç-
pensada nos casos de sigilo por interêsse público, a critério tio Go-
vernador do Estado. Neste caso, serão os contratos submetidos ac
tribunal com a nota de "assunto reservado".

Art. 27 - Considerar-se-ão cláusulas essenciais nos contratos
a) as referências ao objeto do contrato, com indicação minu-

ciosa dos materiais a serem fornecidos ou dos trabalhos que tive-
rem de ser executados, hem como dos prazos (te entrega ou con-
clusão e dos respectivos preços;

b) as que definem as obrigações recíprocas tios contratantes.
quanto à execução ou rescisão dos contratos;

e) a que fizer menção expressa da disposição de lei que auto-
riza a celebração do contrato, hem corno da verba orçamentária ou
crédito adicional por onde deve correr a despesa, ou a declaraçõo
de haver sido esta empenhada a conta dos referidos créditos, (1u:ui-
do prèviamente conhecida a importância exata ou aproxnuada do
compromissos assumidos;
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(1) nos contratos com pessoas naturais ou jurídicas domici-
Inalas lo cst1'a1geii'0, a cláusula que declare competente o fôro na-
( . i 011 ,1 1 i)rasileiro para dirimir quaisquer questões judiciárias oriun-
'las (los mesmos contratos.

Art. 28 - No exame dos contratos, verificar-se-á:
1 - se foram lavrados tias Secretarias de Estado ou repartições

cOlnj)etelitl's, excetuados os casos em que é exigida a esciitura ú-
blica:

II se foram celebrados por autoridade competente para a
eccuçãO ole serviços permitidos em lei e dentro do quantitativo e
duração dos créditos à conta dos quais deve correr a despesa;

III -- Se guardam conformidade com as condições estabeleci-
(Ias ita lei para os serviços, obras e fornecimentos;

IV	Se respeitam bs disposições da legislação administrativa
e do direito comum, no que lhes fõr aplicável.

Art. 29 Independem de registro tio Tribunal de Contas as
seguintes operações: a) as despesas relativas a proventos do pes-
oal; b) as despesas com o pagamento de letras do Tesouro e de

quaisquer títulos das (lívidas consolidada e flutuante e seus respecti-
vos juros: e) as operações (te crédito autorizadas 1)01' lei; d) as
lespesas realizadas por conta de créditos já distribuídos pelo Tri

luimial de Contas.
SECÇÃO 1 1

Prestarão LII' contas

Art. 30	Estão sujeitos a prestação (le contas, e só por ato
r)í, TIi 1)11 ti ai podem ser liberados de sua responsai)ilidade

gestor dos dinheiros públicos e todos quantos houve-
rem arrecadados. dispendido, recebido depósitos de terceiros ou te-
aliam sou sua guarda a administração de dinheiros, valores e bens
lo Estado, desde que transferidos para outras funções ou afastados
,to cargo em virtude (ie exoneração, aposentadoria ou reforma e ta-
leciiiieiito

II ---- Todos os funcionários púl)licOS civis e militares ou qual-
quer pessoa ou entidade, estipendiados pelos cofres do Estado ou
não, que lerem causa á perda, extravio ou estrago de valores ou
de material do Estado, ou pelos quais seja êste responsável.

SECC.O 1 1 1

Receita e Despesa
Art . 31 O Tribunal.de Contas, como fiscal de administração fi-

nanceira. exerce suas funções acompanhando a execução do orça-
mento Ia receita e (Ia despesa cio Estado, inspeccionando todos os
serviços de contabilidade e julgando as contas dos responsáveis por
dinheiros ou bens públicos. cabendo-lhe ;iinolit rever as contas e
balanços anuais da gestão financeira.

Art. 32	Compete-lhe, qu.tnto à receita:
1 - Examinar os atos ole operações de crédito e emissão de ti-

tulos, verificando se os mesmos guardara conformidade com a lei;
II -- Inspeccionar, quando julgar conveniente, o serviço de re-

visão ule balancetes mensais das repartições arrecadadoras e paga-
obras e (te todos responsáveis a fim de verificar se a arrecadaçito
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e a classificação da receita se conformam com as determinações le.
g;Iis. podendo, para êsse fim, requisitar da repartição competente a
relileSSa dos documentos de receita que entender necessários;

111 - Verificar a regularidade das cauções prestadas pelos res-
ponsaveis

IV Tomar e julgar as contas (los administradores das enti-
dades autarquicas e paraestatais. apreciando os relatórios e balan-
ços apresentados.

Art. 33	Compete-lhe, quanto à (lespe.sa
1 - Inspeccionar os registos de verbas;
II -- Efetuar exame e registo dos contratos, ajustes, acordos,

ou quaisquer obrigações e atos que derem origem a despesa (te
qualquer natureza, bem como a prorrogação, s1mopenção 011 I'CviSãO
désses atos:

III Examinar e registrar os créditos constantes (Ias tabelas
(olçaniemilarias a nuais, bem conto as modificações que se realizarem
no olec ii rso (lo ano, na conformidade da lei.

SEC ÇÃO 1 V
l'oiiiada de Contas

Art.  34 - Compete ao Tribunal, quanto à tomada de contas
1 Rever, para éfeito de dirimir as questões levantadas nt

tonia da (te contas administrativas, após o despacho final do Secre
lário otas Finanças, cmii caso (te recurso do interessado, dentro de
quinze (15) dias, as contas de funcionários e quaisquer responsá-
VS, OS quaiS, singular ou coletivamente, houverem recebido, admi-
nistrado. arieeadado e (lispen(lido dinheiros públicos, depósitos de
terceiros ou valores e bens de qualquer espécie, pertencentes ao E:,-
taolo, ou que estejam sol)sol) sua guarda;

II --- EIl(amninlmaj- à autoridade competente os processo ,., respec-
tivos, noS casos de- ação criminal contra os responsáveis;

III - Fixar Í1 revelia o débito (los responsáveis que em tempo
não, liuiiN-ci-eiii apresentado sumas contas nem entregue os hivm os e (10-
cummic'n los de sua gestão;

-	Mandar ixpeolim- quitação aos responsáveis cujas contas
estejani liquidadas;

V ---- Ordenam-, até o mitáximito (te noventa dias, a prisão (los I'CS-
pon.sáveis que, com alcance julgado em sentença definitiva (lo Tr-
bunal. ou intimados para dizerem sôbre o alcance verificado em
processo rorremite (te tomada (te contas, não comparecerem, ou pro
curarem ausentar-se furtivamnente, abandonarem a função, emprêgo.
( . )nlssào 011 serviço (te que se acharem encarregadosencarregados ou houverem
toimma(I() por enipreita(la

Art. - Nos casos de desfalque ou desvio (te l)cns do Es
Lido, falecimento ole responsável ou exoneração por qua Iqimer mo-
tivo, a tommiad;, (te contas será iniciaria imediatameule e levada a

com a uiaior presteza

S ECÇ Ão V
Contas do c'xe,'czcio fitiUti('L'il'O

Art . 3(1 -- Compete ao Tribunal, no que se refere às contas do
excr(- meio 1 inaiii-emro, emmlitii- J)aI'cCr'r prévio, no prazo (te trinta dias.
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sôbre as contas que o Chele (lo Poder Executivo deve, anualmente,
prestar ii Assembléia Legislativa.

Estas contas serão submetidas ao exame ilo Tribunal
até o dia 15 de abril de cada ano. Se lhe não houverem sido en-
viadas no prazo legal, o Tribunal comunicará o fato á Assembléia
Legislativa para os fins de direito, apresentando-lhe, num e noutro
caso, minucioso relatório do exercício financeiro encerrado.

§ 2. - O Tribunal, tendo procedido á revisão de tôds as
contas e documentos do exercício encerrado, fornecerá o certifica-
(lo (te exatidão do Balanço Geral do Estado.

§ 3. O Tribunal, por intermédio de seu Presidente, pres-
tará á Assembleia Legislativa, ou a qualquer dos outros poderes do
Estado, tôdas as informações e elementos que lhe foram solieít-
los sôbre atos sujeitos a seu exame.	 -

TÍTULO 1 1 1
Das consultas

Art. 37 O Tribunal resolverá sôbie as consultas que lhe
forem feitas pela Administração, por intermédio dos Secretários de
Estado, Diretores de Departamentos Autônomos e Organizações Au-
tárquicas ou Paraestatais, acêrca das dúvidas suscitadas na exe-
cução das disposições legais concernentes ao orçamento, à contabi-
lidade e \s finanças públicas.

TITULO 1 V

Regimento Interno

Art. 38 - O Tribunal, dentro de trinta '30) dias de sua ins-
talação. elaborará o seu regimento interno e organizará os seus sir-
viços, expedindo as instruções necessárias à sua boa execução

TITULO V
Auditoria e revisão de contas

Art. 39 -- Nos serviços de auditoria e revisão de contas, a
cargo do Tribunal, deverão ser observadas as seguinte ,, normas.

1— Verificar se as ordens de pagamento foram expedidas por
autoridade competente e dirigidas à estação que houver de cum-
prir-las, com indicação, por extenso, do nome do credor e da im-
portância a pagar. Nas ordens coletivas dever-se-á indicar o nú-
mero de credores a serem pagos e nomeados em relação, bem assim
a importância total dos paganientos

TI --- Se a despesa foi imputada ao título orçamentário levido
ou computada em crédito adicional;

III - Se foi a despesa liquidada à vista (te (locumeluos que -a
comprovam, respeitado o processo estabelecido em lei;

IV - Se guardam conformidade com cláusulas dos contratos
de que dependem.

Art. 40 - De todos os serviços de revisão, procedidos nas Re-
partições competentes, deverão os auditores apresentar reiatoi'io eir-
cunstanciado ao Tribunal, apontando as falhas ou irregularidades
encontradas, das quais o Tribunal dará conhecimento à Admims-
tração.

TÍTULO VI

Da fiscalização das Entidades Autárquicas e Paraeslat ais

41 -- A fiscalização financeira das entidades autárquicas
e laraestatais será feita pela forma prevista em lei, exceto a tomada
'te contas dos seus administradores, cujo julgamento compete pci-
vativaniente ao Tribunal (te Contas.

TÍTULO V 1 1

Dos balanços

Ar[. 42 - Os balanços (lo último exercício encerrado, sôl)re os
quais o Tribunal emitirá parecer, serão levantados pelo orgão com-
petente da Secretaria (las Finanças, e dêles deverá constar, qualquer
que seja a sua organização, o seguinte:

a) quanto ao balanço financeiro:
1 - Receita arrecadada ciii confronto com a prevista, discri-

atinadamente, segundo a lei orçamentária;
11 A despesa realizada, comparada com as autorizações, por

ecretana, eni SLIaS verbas orçamentárias, ou em seus credites adi-
cionais;

III -- O iimoviniento (te "Restos a Pagar", O (te depósitos er;m
geral e outras receitas e despesas orçainentárias;

IV	As operações de créditos realizadas no exercicio;
V -- Os saldos recebidos do exercício anterior e transferidos

para o exercício seguinte;
h) quanto ao balanço econômico ou demonstração (Ia conta

patrimonial:	 -
- A (leI)esa orçamentária realizada, inclusive a por créditos

ad ic io na is;
II - A receita orçaimientám ia efetivada;
111	As mutações patrimoniais ativas e passivas;
IV -- O resultado patrimonial do exercício;
e) quanto ao balanço Patrimonial:
1 -- A síntese do ativo e passivo, por grupos de contas ou ti-

tulos que compreendam os bens, créditos e valorc5 pertencentes ao
Estado; a dívida flutuante; a dívida consolidada; o patrimônio li-
quido ou o passivo a descoberto e os valores de compensação;

11 -- As demonstrações discrinifilativas, das contas inscritas no
lalanço l'atrinioismal

Art. 43 -- O parecer do Tribunal sôbre o Balanço Geral do
Estado deverá consistir numa apreciação geral sôbre o exercício e
a execução tio orçamento, assinalando, especialmente quanto à re-
ceita, as possíveis omissões relativas a operações (te crédito e, quan-
to à despesa, os eventuais pagamentos irregulares ou feitos se tu
ditos votados

TiTULo \' 1 1 1

Dos recursos

Art. 44 -- Das decisões proferidas –pelo Tribunal nos prores- . --
os de tonla(la de contas são admitidos os seguintes recursos
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1 - Embargos;
II - Revisão.
Art. 45 - Os eIlll)argoS, que podem ser opostos pelo respon-

sável ou pelo representante da Fazenda, serão (leclaratórios ou In-
fringentes do julgado, êstes em petição articulada e aquêles em re-
querimento indicando o i)OniO obscuro, OnhISSO ou conti aditório
cuja ileclaraçao se imponha.

§ 1. - Os embargos (leclaratórios serão opostos dentro de
quarenta e oito (48) horas, e os infringentes dentro de quinze (15)
dias, ambos os prazos contados da publicação da decisão no irgiio
oficial do Estado.

§ 2. Será logo indeferida, por despacho irrecoriivel, a pe-
tição que não indicar o ponto que (leva ser declarado.

§ 3. - Os embargos infringentes só poderão fundar-se em pa-
gamento ou quitação da quantia fixada como alcance.

§ 4,9 - Os embargos declaratórios suspendem o prazo para Oj
infringentes, salvo quando indeferida a petição, nos têrmos do	2..

Art. Opostos embargos infringentes, será o recurso, den-
tro (Ir dois (2) dias, informado na Secretaria. abrindo-se, logo ciii
seguida, vista do processo ao enibargado, para impugnação, por arti-
gos, 110 prazo de dez (It)) (lias.

Parágrafo único • Findo o prazo, com a impngnaçao ou sei'
ela, será o processo concluso ao relator, que, colo o seu relatório,
o apresentará ao Tribunal pari julgamento.

Art . 47 Das decisões proferidas em grau de embargos e das
ue não ailmileni êste recurso, caberá o de revisao, seni efeito sus-

pensivo, facultado ao responsável, seus herdeiros e fiadores e ao re-
presentante da Fazenda.

1. isse recurso, que poderá ser interposto dentro de
cinco (5) anos, contados da publicação da decisão no órgão oficial
cio Estado, fundar-se-á sômente em:

1	Ërro de cálculo nas contas;
TI	Omissão, duplicata ou êrro (te classificação (te qualquer

verba do débito ou do crédito;
III	Falsidade (te documento em que se tenha baseado a de-

IV - Superveniência de novos documentos com eficacia sôbi e
a prova produzida.

§ 2.° Interposto o recurso, será informado, pela Secretaria,
dentro (te quinze (15) (lias, al)l'ilh(lO-Se, logo em seguida, vista do
processo ao recorrido para defesa, em igual prazo, findo o qual far-
se-á ionclusao ao relator, que, com o relatório, o apresentará ao
Tribunal para Julganiento.

TITULO 1 X

Da execução das sentenças

Art. 4$ Sujeita apenas ao recurso (te revisão a si ntença. se
nesta o Tribunal houver julgado o responsável quite ou em crédito
para com a Fazenda Estadual, será arquivado o processo na Secre-
taria respectiva, depois (te expedida quitação ao responsável.

Art. 49 - Na hipótese de ser o responsável julgado em dé-
bito com a Fazenda Pública, proceder-se-á à alienação administra-
tiva da caução, prosseguindo-se na execução da sentença.

Art. 50 - A alienaçã6 administrativa da caução será, reque-
rii pelo representante da Fazenda Pública ao Tribunal e, sendu
comi edida, expedir-se-á ordem à repartição competente para reco-
lher imediatamente aos cofres públicos a totalidade da caução o
parte (lesta, suficiente para cobrir o alcance, juros (te mora e quak
quer despesas que poiventur (levam ser indenizadas, ficando o res-
tante da caução escriturada em nome do seu possuidor.

§ 1 . 0 - Recolhida aos cofres públicos a importância Ja caução
será o fato comunicado imediatamente ao Tribunal, mediante
transmissão do talão de recolhimento.

§ 2. - À vista desta comunicação, expedir-se-á quitação ao
responsável se a Fazenda Estadual houver sido integralmente inde-
nizada; em caso contrário, será feita a conta da importáncia a sei
recolhida para os devidos fins.

Art. 51 - Na hipótese de responsável alcançado não afiança-
(10, C em casos especiais em que o interêsse da Fazenda Pública o
justificar, poderá o Tribunal, ,i do representante da-
quela, determinar à repartição competente que a importância do
alcance seja descontada dos proventos cia atividade ou inatividade»
lo responsável.

Ai-t. 52 - O expediente cia alienação administrativa da caução,
ou da indenização de que tratam os artigos antecedentes, devera
estar concluído dentro do prazo de trinta (30) dias, contados (tu
recebimento do oficio expedido pelo Tribunal à autoridade .t quelmi
competir o seu cumprimento, sendo êsse prazo prorrogável 1)01' mais
de trinta (30) (lias, a juizo do Tribunal.

TiI'ULO X

Disposições gerais

Art. 53 - Para efeito do que dispõem  artigo 41 e suas ali-
ricas (Ia Constituição Estadual, estendem-se aos Municipios as dis-
posições da presente lei, no que forem aplicáveis.

Art. 54 - Os juizes, os auditores, o procurador e o a(lj(ulit((
do procurador tomarão posse perante o presidente, e, P0S tini alio
de exercício, terão direito a trinta (30) dias de férias animais.

Art. 55 - Continuam em vigor tôdas as disposições legais e
regulamentares sôbre contabilidade pública, que não colidam coni
os preceitos desta lei.

'I'i'FULO XI

Disposições transitórias

Art. 56 - Os primeiros Juizes nomeados tomarão posse lhe-
rante o Governador do Estado.

Art . 57 - liitegraii o quadro do Tribunal de Contas, pala
qual fica transferido, com os mesmos direitos e vantagens de que
goza atualmente, o pessoal do Conselho Administrativo lo Estado
a que se refere o Decreto-lei número 1.698. (te 15 de ilmirço
1946, ficando, entretanto, suprimidos os cargos de Chefe e Oficia
de Gabinete.

Art . 58 -- Esta lei entrará em vigor no prazo de qualenta (40
dias, revogadas as disposições em contrário.
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SECRETARIA

Cr	 Cr$

13. 200,00
10.140,00	Efetivo
14.440,00	. Efetivo
8.640,00	Efetivo

11.520,00	Efetivo

SERVIÇOS INTERNOS

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 10 de julho de
1948.

M1LTO SOARES CAMPOS
Pedro .4 (eixo
José de Magalhães Pinto
Américo Rcné Giannetli
Abgar Renault
José Rodrigues Seabra
José Baeta Vianna.

Cr$

2 t0.00,)'00
60 000,00

Efetivo Os vencimentos
s5o iguais aos dos
ic's'nibargadores do
Tribunal de Justiça
(Cinst. Est., Art.
381.

Efetivo

48. 000,00

TRIBUNAL DE CONTAS
QUADRO DO PESSOAL

N' DE	CARREIRA OU
CARGOS	CARGO

3	Juizes

4	Auditores
1	Procurador
1	Adjunto de

Procurador

QUADRO DO PESSOAL DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO, TRANSFERIDO AO TRIBUNAL

(Decreto-lei n.° 1 . 698, de 15 de março de 1946)

N.° DE 1 CARREIRA OU	DESPESA	PROVI-	GRATIFI-
CARGOS	1	 1	ANUAL	MENTO 1	CAÇÃO

GABINETE DO PRESIDENTE

Cr	 Cr$
Continuo	 6.810,1)()	Efetivo	 300.00
Motorista de 1.'
	 300,00

classe
Ajudante de

motorista

Cri
	 Cr

Diretor	 43. 200,00
Ch€'fcs de Secção	86. 400,00
l.s Oficiais	 34.000,00	Efetivo
2:s Oficiais	 rio .960,00

	Efetivo
3.°s Oficiais	 31.320,00	Efetivo
I.°s Oficiais	 29. 000,00	Efetivo

LEI N.° 165, DE 13 DE JULHO DE 1948

Concede isenção de inipôsto de transmissão sôbre terrenos adquiri-
dos para instalação ou ampliação de campos de pouso

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

Art. 1.	Fica concedida isenção de impõsto de transmissão
hre terrenos adquiridos pelos Aéro-Clubes mineiros e destinados

. instalação e ampliaço de campos de pouso.
Parágrafo tínico. - Esta isenção só beneficiará os Aéro-Clubes

Lievidamente organizados, com personalidade jurídica e estatutos
aprovados pelo Departamento de Aviação Civil.

Art. 2.° - O Aéro-Clube beneficiado com a isenção concedida
nesta lei não poderá dispôr do imóvel adquirido ou lhe dar destino
diverso do declarado, sob pena de ficar sem efeito a isenção, com
a obrigação do recolhimento imediato do impôsto de transmissão.

Art. 3,0 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conhecimento
execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir tão

inteiramente como nela se contém.
Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 13 de julho de

1918.

MILTON SOARES cAMPOS
José de Magalhães Pinto.

3

DESPESA	PROVI-	OBSERVA-	 9

ANUAL	MENTO	 COES
3

L. II -
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LEI N. 166, DE 13 DE JULHO DE 1948

Autoriza a criação e construção de um grupo escolar ra CidOd
de Par'acaiu

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

Art. 1.' - Fica o Govêrno do Estado autorizado a criar e fazei-
construir, no corrente exercício, um grupo escolar na cidade de Pa-
racatu, com capacidade para 600 (seiscentos) alunos.

Art. 2. 1 - Para ocorrer a essa despesa, fica o Govêrno autori-
zado a abrir os créditos necessários.

Art. 3.° - Revogam-se as disposições em contrário, entralido,
esta lei em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 13 de julho d.
1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Abgar Renault
José Rodrigues Seabra
José de Magalhães Pinto.

LEI N.° 167, DE 13 DE JULHO DE 1943

Autoriza o Govérno do Estado a elevar as escolas reunidas dc Vila
de ibitiura, município de Pari-eiras, à categoria de grupo escolar

LEI N. 168, DE 13 DE JULHO DE 1948

Autoriza o Govérno do Estado a custear despesas de viagem e hos-
pedagem a representante da Congregação dos Sagrados Corações
de Jesus e Maria e a membro da família do Padre Eustáquio
von Lieshout.

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

Art. 1.0 - Fica o Govêrno do Estado autorizado a dispender
até a importância de Cr$ 50.000,00 (cincoenta mil cruzeiros), Com
viagem e hospedagem de um representante da Congregação dos Sagra-
dos Ccrações de Jesus e Maria e a um membro da família do Padre
Eustá(luio van Lieshout, da Holanda a Belo Horizonte.

Art. 2.0 -- A importância aludida no artigo 1.0 será dispenclida
quando da trasIadaçãodos despojos do Padre Eustáquio para a Matriz
fios Sagrados Corações, cuja construção êle iniciou, o que se veri-
ficará por ocasiãoocasião do quinquênio cio aniversário do seu sel)Illta-
niento no Cemitério cio Bonfim.

Art. 3. 1 - Esta despesa correrá pela verba própria -- Publici-
dade, Turismo e Hospedagem	do Orçamento da Despesa para
1948.

Art. 4•0 - Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publicação,
revogadas as diaposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 13 de julho de
1948.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto.
José Rodrigues Seobra

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

Art. 1 . 0 - Fica o Govêrno do Estado autorizado a elevar à cate-
g,:ia de grupo escolar as escolas reunidas da Vila de Ibitiura, muni-
cípio de Parreiras.

Art. 2. 1 - As despesas decorrentes da presente lei correrão,
por conta de dotações orçamentárias do exercício de 1919, destaca-
das da verba própria de ensino primário.

Art. 30 - Esta lei entrará em vigor a partir de 1.0 de janeiro
de 1949, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 13 de julho d
1948.

MILTON SOARES CAMPOS
.4bgar Renault
José de Mag&hães Pinto.

LEI N.° 169, DE 15 DE JULHO DE 1948

Autoriza a execução de obras públicas, discriminadameizte, para efeito
de aplicação: de verba orçamentária (art. 4.° e seu ponigraf o úni-
co, da lei n.° 26 de 5 de novembro de 1947)

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

Art. i. , - Fica o Govêrno do Estado autorizado a dispender
a quantia de Cr$ 2.000.000,00	dotação da verba 8-29-2 -
11.117.34-34	para a construção de Abrigos de Menores, nas obras
adiante discriminadas

Cr$
Granja-Escola "Cáio Martins" ..............500.000,00
Escola de Preservação "Lima Duarte" 200.000,0o
Oficina-Escola "Alfredo Pinto" ..............200.000,00
Lar dos Meninos, de Araguari ............200.000.00
Instituto Patronal, dc Muzambinho ..........100. 000,00
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Patronato Dota Delfim", de Muriaé .
Instituto Profissional "D. Bôsco", de Juiz de Fora
Casa da Criança, de Sete Lagoas (Créche Regina

Apostolorum)	....................
Pupileira "Ernani Agrícola" ................
Educandário "Carlos Chagas", de Juiz de Fora
Instituto "Monsenhor Felipe", de São Sebastião do

Paraíso ........................
Instituto "Meio Matos", de Ferros ..........
Associação Novalirnense de Proteção à Maternidade

e à Infância ......................
Abrigo "São Jerônimo", de Santa Luzia ........
Patronato "Jesus, Maria e José", de Dores do lndaiá

TOTAL. ......................

.Art. 2.° As obras referidas no artigo anterior obedecerão a
planos, projetos e especificações, convenientes, podendo o Estado
realizá-las por administração, ou por intermédio das próprias asso-
cações, sempre exercida a fiscalização, pela repartição competente,
ate a entrega definitiva das obras.

Art. 30	Esta lei entrará eia vigor na data (te sua publica-
cão, revogadas as disposições em contrário.

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

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

MILTON SoAius CAMPOS
Pedro ,4leixo
José Rodrigues Seitbra
José de Magalhães Pinto

LEI N.° 170, DE 15 DE JULHO DE 1948

Autoriza o Govêrno do Estado a alienar os imóveis onde fzziiciiiani
a cadeia e o quartel policial de Teó filo Otoni

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

Art. 1.0 - Fica o Govêrno do Estado de Minas Gerais autorizado
a alienar o prédio da cadeia e o do quartel do destacamento policial
de Teófilo Otoni.

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

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

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

MILTON SoÂnrs CAMPOS
Pedro Aleixo
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LEI N.° 171, DE 15 DE JULHO DE 1948

lucra disposição da lei número 142, de 29 de dezembro de 1947, rela-
tiva ao Plano de Fomento da Produção, a cargo (Ia Secretaria
tia Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho.

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

Art. 1.0 - Fica desdobrada a lei n.° 142, de 29 de dezembro
de 1947, a parte que se refere ao Reaparelhamento do Departamento
da Produção Vegetal, da seguinte forma:

R capa relhainento do Departamento da Produção Ve-
getal..........................

Para aquisição de terrenos e benfeitorias no mu-
nicípio de Patos de Minas, de acôrdo com a au-
torização contida no decreto n.° 2.572, de 16
de janeiro de 1948 ..................

Para aquisição de terrenos e benfeitorias no mu-
nicípio de Leopoldina, de acôrdo com a autori-
zação contida no decreto n.° 2.573, de 16 de
janeiro de 1948 ....................

Para aquisição de terrenos e benfeitorias no mu-
nicípio de Ouro Prêto, de acôrdo com a auto-
rização contida no decreto n.° 2.574, de 16 de
janeiro de 1948 ....................

Para aquisição de terrenos e benfeitorias no mu-
nicípio de Arcos, de acôrdo com a autoriza-
ção contida no decreto n.° 2.611, de 3 de mar-
ço de 1948	......................

Cr

Art. 2. 1 - Fica o Govêrno do Estado autorizado, com os recur-
sos constantes do art. 1.0, a adquirir, por via judicial expropriatória
ou extra-judicialmente, por acôrdo amigável, os bens declarados de
utilidade pública pelos decretos ali referidos.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo horizonte 15 de julho de
1948.

MILTON Sonis CAMPOS
Américo Renê Giannelli
José de Magalhães Pinto

100.000,00
100.000,00

100.000,00
100.000,00
100.000,00

100.000,00
50 .000,00

50 .000,00
50.000,00
50.000,00

2.000.000,00
Cr

17.000.254.20

350. 000.00

1.810.000,00

236. 612,00

2.456.353.80

21.853.220.00
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LEI N.° 172, DE 15 DE JULHO DE 1948

Abre à Secretaria da Viação e Obras Públicas, o crédito especial
de Cr$ 22.780,00

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

Art. 1 . 0 - Fica aberto à Secretaria da Viação e Obras Públicas
o crédito especial de Cr$ 22.780,00 (vinte e dois mil, setecentos e oi-
tenta cruzeiros), para pagamento à firma Paul J. Cristoph Co., pro-
veniente da aquisição de um fabricador de gêlo fornecido à Colônia
Santa Isabel, no exercício de 1944.

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

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

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

M1i,Tox So.ais CAMPOS
José Rodrigues Seabra
José de Magalhães PintoU

LEI N.' 173, DE 21 DE JULHO DE 1948

Altera liansitàriamente o limite (te idade para a inscrição faculta-
tiva no Instituto (te I'revidéncia dos. Servidores do Estado e
dá outras providências.

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

Art. 1 . 0 - Os funcionários, os extranumerários e OS operários
a serviço do Estado, ainda que maiores de cinqüenta (50) anos de
idade, não tendo ainda completado sessenta, desde que estejam no
exercicio do cargo ou atividade pública estadual, e satisfaçam as de-
mais exigências regulamentares, poderão inscrever-se como sócios
facultativos, para formação de pecúlio, no Instituto de Previdência
(tos Servidores do Estado de Minas Gerais, se o requererem dentro
do prazo imporrogável de cento e oitento dias, contados da publica-
ção (lesta lei.

§ 1.° - O seguro que, na forma desta lei, lhes é facultado ins-
tituir em benefício da família terá por limite máximo quatro vêzes
o vencimento ou remuneração anual, mas não excederá a sessenta
mil cruzeiros (Cr$ 60.000,00)

§ 2.° - O sócio inscrito de acôrdo com a presente lei ficará,
pelo pecúlio instituído e suas elevações, sujeito ao pagamento da
inensabilidade da tabela anexa aos Decretos-leis números 1.416, de
24 de novembro de 1943, e 1.616, de 8 de janeiro de 1916, com o
acréssimo de 20 % ( vinte por cento)

§ 30 -Para sua validade, deverá o processo de inscrição es-
tar completo no prazo (Te que trata êste artigo.

40	Os candidatos ficam sujeitos às demais condições exi-
gidas pelo regulamento (lo Instituto (le Previdência dos Servidores

do Estado, especialmente ao exame de saúde, quando pretendam
redução do noviciado a seis (6) meses- (artigo 22 e parágrafo único
dos decretos citados)

Art. 2.° - O pecúlio, ou seguro facultativo, de que trata o artigo
17 dos Decretos-leis números 1.416, de 1945, e 1.616, de 1946, obser-
vadas as condições regulamentares, inclusive o- limite do mesmo ar-
tigo quanto ao vencimento ou remuneração anual, pode ser elevado
de Cr$ 150.000,00 a Cr$ 200.000,00. O segurado pagará, porém, pelo
que exceder de Cr$ 150.000,00, de seguro, a mensalididade da tabela
anexa ao Regulamento do Instituto, com o acréscimo de 50 % (cm-
üenta por cento), ficando o Estado desobrigado de contribuir para

o referido excedente.
Art. 3,0 - As repartições arrecadadoras, excluídas as da Capital,

perceberão, a título de despesas de expediente, a percentagem de
½ % (meio por cento) sôbre as contribuições facultativas e obriga-
lórias que arrecadarem dos contribuintes do Instituto de Previdên-
cia dos Servidores do Estado, cabendo a êste fornecer-lhes o mate-
rial padronizado.

4." - O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
não poderá cobrar juros superiores a 9 % (nove por cento) sôbre
empréstimos bancários.

Art. 5.°	O prazo de que trata o artigo 91 será, no máximo,
de vinte (20) anos.

Art. 6.° ---Ficam elevados para Cr$ 6.300,00 (seis mil e qüi-
nhentos cruzeiros) e Cr$ 6.000,00 (seis mil cruzeiros), respectiva-
mente, os vencimentos mensais do Presidente e os de cada Diretor,
a que se refere o art. 161 dos Decretos-leis números 1.416, de 24
de novembro de 1945, e 1.616, de 8 de janeiro de 1946.

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

Mando. portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conhecimento
e execução (lesta lei pertencer, que -a cumpram e façam cumprir
tão inteiramente corno nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 21 de julho de
1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
José de Magalhães Pinto
Américo Reiié Giannelti
.lbgar Renault
José Rodrigues Seabra
José Ruela Viana

LEI N.° 171, DE 21 DE JULHO DE 1948

Estende aos débitos fiscais para com a Fazenda Estadual os bene-
'	ficios da lei federal n . 209, (te 2 (te janeiro de 1948.

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

Art. 1.0 Estender-se-ão aos débitos fiscais para com a Fazenda
Eladual os benefícios concedidos às pessoas e entidades favorecidas
pel:m lei federal ii. 209. de 2 de janeiro de 1948.
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Art. 2. 1 - Esta lei entrará em vigor na data de sua pubticaeoretroagindo, nos seus efeitos, a a de janeiro do corrente ano, revoga-
das as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tõdas as autorjdadt's a quem o conhecijnent.
e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir ti- ointeiramente como nela se contém.

Dada no Palácio (la Liberdade Belo Horizonte, 21 de Julho de1949.

Mii.'rox So.tftIS C.Mpo
José de Magalhães Pinto

Mando. portanto, a tõ(l as as autoridades, a quem o conhecimento
c execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cuiliprir tão
inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade. - Belo Horizonte, 21 (te julho (te
1948.

MILTON SoHis C.sii'os
.4bgar Renault
José de Magalhães Pinto

LEI N. 0 177, DE 2 DE AGÕSTO DE 1948
LEI N.' 175, DE 21 DE JULI-l() DE 1948

Revigora cré(lito especial aberto é S e cretaria da Agricultura, 1ndúsIria, comércio e Trabalho.

O Povo (10 Estado de Minas Gerais, por seus re presentrnJ5, de-cretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei
Ari. 1.0	

Fica revigorado, até 31 de dezembro de 1918, o cré-
dito especial de Cr 5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros), aber-to à Secretaria da Agricultura, Indústria,lei n.° 143, (te 29

	

	 Comercio e Trabalho, pela
de dezembro de 1947. para custear a montagem da

nova estação emissora da Rádio Inconfidência
Art. 2 . 0 -- - As despesas constantes da presente lei 'orrerão 1xr

conta da operação de crédito autorizada pela lei n. 29. de 10 (te de-zeinhro (te 1947.
Art. 3. 1 --- 	lei entra rã eni vigor na data de sua p ublicação,revogadas as disposições em contrário.
Mando, portanto, a lô(las as autoridades, a queni o conheeiniexj_

lo e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir
tão inteiramente como nela se contém.
1918. Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte. 21 (te julho te

Mij.rox SOARES (ã1PoS
.1flIéfi('o Renê Gi,,n,em
José de M(Ig(ll/iãeS Pilo

LEI X.° 17(;. DE 21 DE JULHO l)E 1948

Cria uni grupo escolar, com a (lellomivação dc "José COO (ulIes (teMeio", em It(U1flO.

O Povo do Estado (te Minas Gerais, por seus representantes , de-cretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:
Art. 1,0 - E' criado na cidade (te Jtaúna o trcej co

lar, com a denominação (te "José Gonçalves de Melo'.
Art. 2.° - As despesas decorrentes da presente lei

Ia verba própria (la Secretaria (te Educação,
Art. 3,0	Esta lei entrará em vigor na (lata (te sua

revogadas as disposições eia on t rário.

Abre crédito especial (i 	da Viação e (lá outras proiidéiuiu.
O Povo do Estado (te Minas Gerais, por SCUS representantes. (te-

(-retou e eu. cru seu nome, sanciono a seguinte lei
Art. 1.0 Fica aberto à Secretaria da Viação e Obras Publicas

o crédito especial de Cr'. 600.000,00 (seiscentos mil cruzeiros), para
pagamento de despesas com subvenções às Companhias (te Tanspor-
tes Aéreos, durante o corrente exercício, de acôrdo com o artigo 3.'
da lei 63 de 20 de dezembro (te 1947.

Art. 2. 1 - Fica cancelada a importância de Cr 600.000,0 (seis-
centos mil cruzeiros) da verba 117-34 (492), do Orçamento vigente
da Secretaria da Viação e Obras Públicas.

Art. 3.° -- Revogam-se as disposições em contrário, entrando esta
lei em vigor na (lata (te sua publicação.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a queiii o conhecimento
e execução (testa lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir tão
inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio <Ia Liberdade, Belo Horizonte, 2 (te agosto (te
1948.

MILTON So,sisis C.MPos
José Rodrigues Seabra
José de .l'I(Ii'/Olh fies Pinto

LEI X.° 178 DE 2 DE AGÔSTO DE 1948
Estabelece critério de prioridade para conslruçiio de prédios J)(I(l

foram.

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

Art. 1.0 -- Fica o Poder Executivo autorizado a despender a
quantia (te Cr$ 5.000.000.00 (cinco milhões de cruzeiros), dotaçno da
verba 118.117.34 (82 92), segundo os têrmos (Ia presente lei.

A.-t. 2. 1 - - A metade desta verba dois milhões e quinhentos mil
cruzeiros --- será empregada na construção do prédio do Formo (ta
Capital do Estado.

Art.3.° A outra metade <ia verba será empregada na constiii-
CO de prédios de Foruni nas sedes das comarcas que ainda os não
1)OSsuafll, levando-se em consideração. para preferência, o grau mais
elevado da ent rãnc ia respectiva e. em igualdad e (te condições, a 01 ais
antiga

grupo e.sco_

correrão pe-

piihJi;i;o



- 91

Art. 4.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revoga(las as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conhecimento
e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e laçara cumprir tão
nteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 2 de agôsto de
1948.

MILTON SOARES CAMPOS
José Rodrigues Seabra
Pedro .-tleixo
José de Magalhães Pinto

LEI N.° 179, DE 2 DE AGOSTO DE 1948

Dispõe sóbre a venda, em hasta pública, de um imóvel situado no
município de Lambari.

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

Art. 1.0 - Fica o Govêrno do Estado autorizado a promover a
venta, em hasta pública, do imóvel (casa e terreno), de sua proprie-
dade. situado à rua do Duque de Caxias, antiga rua dos Italianos, na
cidade de Lambari.

Parágrafo único	Fixar-se-á, para a referida hasta pública,
e lanço inicial de Cr$ 35. 000,00 (trinta e cinco mil cruzeiros).

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 2 de agôsto
de 1948.

MILT0N SOARES Csrvos
José de Magalhães Pinto

LEI N.° 180, DE 2 DE AGOSTO DE 1948

Estabelece critério de prioridade para a construção e
reconstrução de pontes

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

Art. 1. Fica o Poder Executivo autorizado a despender a
quantia de Cr 15.000.000,00 (quinze milhões de cruzeiros), da do-
tação orçamentária 88-73, na construção de pontes, ressalvando o
critério de satisfação dos interêsses econômicos (Ias diversas re-
iões do Estado, com preferência para reconstrução e devendo ter

;)rioriclade aquêles já autorizados em lei, segundo o critério esta-
belecido pelo projeto.

Art. 2.' - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3. v	Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-

inento e execução' desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 2 de agõsto
de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
José Rodrigues Seabra
José de Magalhães Pinto

LEI N.' 181, DE 2 DE AGOSTO DE 1918

Estabelece critério de prioridade para construção de
prédios escolares

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

Art. 1 .0 Na aplicação da verba 118-117-34 (83-92), que será
destinada à construção de prédios escolares nas sedes dos Municí-
pios, que ainda os fluo possuam, será levada em consideração, para
preferência:

1 - maior população escolar;
II - maior renda estadual;
111 - antiguidade do Municípiu;
IV - facilidade (te execução da obra.

Art. 2.1 Executado o disposto no artigo anterior, o restante
da verba, se houver, será aplicado na construção de prédios esco-
lares nas sedes distritais que ainda os não possuam, respeitado o cri-
tério estabelecido no mesmo artigo.

Art. 3,0 - Ficam ressalvados os grupos cujas construções já
foram autorizadas em lei, respeitados, entre êles, o mesmo critério
desta lei.

Art. 4.' - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 2 de agôsto
de 1918.

MILTON- SOARES CAMPOS
José Rodrigues Seabra
José de Magalhães Pinto

LEI	182, DE 2 DE AGÔSTO DE 1948

Estabelece critério de prioridade para a construção de
campos de pOUSO

O Povo do Estado (te Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu. em seu nome, sanciono a seguinte lei
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Art. 1.0 - Fica o Poder Executivo autorizado a despender a
quantia de Cr$ 3. 500. 00,00 (três milhões e qijintenhos mil cruzei-
ros), dotação da verba 118-118-35 (88-93), na construção e aparelha-
mento de campos de pouso, levando-se em consideração, para pre-
ferência, os de caráter regional e os campos de pouso cujos projetos
para a respectiva construção já foram aprovados pela Casa e sancio-
nados pelo Executivo.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, cio Belo Horizonte. 2 de agõsto
de 198.

Mij,'rox Soui,s CAMPOS
José Rodrigues Seubro
José (te Magalhães Pinto

LEI N." 183, DE 9 DE AGÚST() DE 1948

Autoriza conceder nau/eiras de Ierreiio.s i/em'oiziios

O Povo do Estado de Minas Gerais, po" seus rel)re.seiitaflte's,
decretou e eu, ciii seu nome. sanciono a seguiu te lei:

Art. 1. Fica o Govêriio do Estado autorizado a conceder,
gratuitamente, OU por prêço que fixar, em quantidades e qualidades
determinadas para cada caso, is Prefeituras Municipais e a outras
entidades públicas que o requeiram, justificando plenamente a sua
necessidade para emprêgo em serviços de utilidade pública, madeiras
de lei existentes em terrenos devolutos.

§ 1.° Esta concessão se estende, também, aos erreiios devo-
lutos nos quais haja ocupantes amparados por li vqeu1e. desde que
êstes inanifestem o seu consentimento.

§ 2. -- Poderão, outrossim, sei' concedidas iiiadeim':is apreendi-
das pela Fiscalização (te Matas, por infração a leis e i'egulamento'
vigentes.

Art . 2. Ao posseiro (te terras devolutas. poderá o Cuvérno,
na forma do artigo anterior, conceder madeira (te lt'i, j)ai':( emuprêgo
exclusivo eni construções rurais, dentro da área por êle efetivamen-
te ocupada.

Art . 3,0 - A Secretaria da Agricultura, Indústria. Comércio e
Trabalho fiscalizará a extração e utilização das madeiras que con-
ceder, suspendendo a concessão, se verificar que o seu eniJ)rêgo não
corresponde aos objetivos da presente lei.

Art. 4. - Revogam-se as disposições e'mn (onftario. entrenilo
esta N, i em vigor na (]ata (te sua publicação.
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Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o coulmecimuen-
to e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir
tio inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio (Ia Liberdade, Belo Horizonte, 9 de agôsto (te
1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Américo Renê Gianneiii
José de Magalhães Pinto

LEI N.° 184, DE 10 DE AGÕSTO DE 1948

tlItori:(i a abertura (/ C Uni crédito especial de Cr8 10.01 7,00, á
Secretario (te Saúde e Assistência

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

Au. 1°	Fica o Poder Executivo autorizado a abrir o crédito es-
ecial de Cr 10.017,00 (dez mil e dei,essele cruzeiros), para paga-

mento de vencimentos aos seguintes funcionários:

Maria Evange1ima (te Castilho, no período
1. de janeiro a 6 de fevereiro de 1947
Gloriana Guimarães Mendonça, no período
l." (te janeiro a 3 (te junho do mesmo ano

Art . 2." --Esta lei entrará em vigorvigor mia data (Ir sua j)Ul)licação,
revogadas as disposições cio contrário.

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

Dada no Palácio tia Liberdade, Belo Horizonte 10 (te agôsto
' te 1948.

MILTON SOARES C.CML'os
José Bacia Viana
JOSe (te Moqoliiáe.s !'ixmio

IEI N." 18, DE lii DE AGÕSTO DE 1948

Dispõe .'dltre (i(liriOlZ(liS de li) % aos t'elmeimell(os de inferiores e
praças (Ia I'o!ieza Militar

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

D

1)

Cr

(te
• 1.908.00
(te
• .	8.109,00

10. 017,00
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Art. 1. - Fica estabelecida para os inferiores e praças da
Polícia Militar do Estado, que tiverem mais de trinta anos de efe-
tivo exercício, uma gratificação adicional de 10 110 (dez por cento)
sôbre os seus vencimentos.

Art. 2. - Fica aberto o crédito especial de Cr 10.000,00 (dez
mil cruzeiros), para ocorrer às despesas decorrentes desta lei.

Art. 3•0 - Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 10 de agósto.de
1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
José de Magalhães Pinto

LEI N.° 186, DE 10 DE AGÕST() DE 1948

Autoriza o Govérjio do Estado alienar o prédio (Ia cadeia /)tib!ICR
da sede do Município de Pomba

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

Art. 1.0 - Fica o Govêrno do Estado de Minas Gerais autori-
zado a alienar o prédio da cadeia pública existente na sede do Mu-
nicípio de Pomba.

Art. 2.1 -- Efetuada a venda, construir-se-á, com o seu pro-
(luto, em lugar mais apropriado, um novo prédio destinado ao
mesmo fim.

Art. 3.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 10 (te agõsto de
1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

LEI N. 187, DE 23 DE AGÕSTO DE 1948

Estabelece regras para a declaração de utilidade pública de associa-
ções, sociedades civis, fundações, etc.

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

Art. 1.0 - As sociedades civis, as associações e as fundações
constituídas no Estado, com o fim exclusivo de servir desinteressa-

damente à coletividade, podem ser declaradas de utilidade púb1ica,
provados os seguintes requisitos:

a) que adquiram personalidade jurídica;
b) que estão em efetivo funcionamento e servem desinteres-

sadamente à coletividade;
e) que os cargos de sua diretoria não são remunerados.
Art. 2.° - A declaração de utilidade pública será feita em de-

creto do Poder Executivo, mediante requerimento processado na
Secretaria do Interior ou, em casos excepcionais, "ex-officio".

Parágrafo único - O nome e característicos da sociedade, asso-
ciação ou fundação declarada de utilidade pública serão inscritos
em livro especial a êsse fim destinado.

Art. 30 - Nenhum direito a favores do Estado decorrerá d
título de utilidade pública.

Art. 4.° A declaração de utilidade pública, mediante repre--
sentação documentada do órgão do Ministério Público, ou de qual-
quer interessado, será cassada às associações, sociedades ou funda-
çoesque, comprovadamnente, deixarem de preencher qualquer dos
requisitos do artigo 1.0.

Art. 50 -- Revogam as disposições em contrário.
Mando, portanto, a tõdas as autoridades, a quem o conhecime-

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 23 de agôsto de
1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
José de Magalhães Pinto
Américo Renê Gianimetti
Abgar Renault
José Rodrigues Seabra
José iJoeta Viana

LEI N.° 188, DE 23 DE AGÔSTO DE 1948

Autoriza a instalação, em Caratiizga, de uni aviário modélo

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

Art. 1.0 - Fica o Govêrno do Estado autorizado a instalar. nas
Imediações da Cidade de Caratinga, um Aviário-Modêlo, destinado
ao fomento da avicultura no referido Município, podendo, para õsse
fim, despender a imuportància necessária, correndo as despesas pela
verbas próprias (Ia Secretaria da Agricultura, destinadas ao Plano
de Fomento da Produção para o exercício (te 1948.

Art. 2.' - A Secretaria da Agricultura regulamentará a execL1ç
desta lei.

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



LEI N.° 191, DE 26 DE AGÔSTO DE 1948

Altera discriminação da verba 128-35-8592, do Plano de Fomento do
Produção, a cargo da Secretária da Agricultura, industrio, (.'o-
xnercto e Trabalho.

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

Art. 1.0 - Fica desdobrada a verba 128-35-8592, do Plano de
Fomento da Produção, da seguinte forma:

Cr$

Para construção e instalação do 1-lotei dos Inhigran-
les, em	Belo Horizonte . ...........

Para aquisição de Montagem de Moinhos Centrais,
para calcáreos e respectivos equipamentos

Para instalação e aparelhamento de Fábricas de
Adutos Fosfatados ................

Para aquisição de terrenos e benfeitorias decla-
rados (te utilidade pública pelo Decreto-lei ná-
lucro 2.104, de 11-4-947,	no Município (te
Araxá	Parte de José Cavalini ........

Para aquisição de terrenos e henfeitórias declara-
dos (te utilidade pública pelo decreto número
2.602, de 26-2-48, no Município de Lagoa
Santa..........................

Para aquisição (le terrenos calcáreos e argilosos,
destinados às Fábricas de Cimento ......

Para construção de Restaurantes e Hospitais, em
colaboração com o S.A.P.S.,	S.E.S.I. e
S.E.S.0 .......................

Para construção e aparelhamento das novas ins-
talações do Instituto de Tecnologia Industrial,
na Cidade Industrial ................

1.584.000,00

3.000.000.00

2. 700. 000.00

2. 100. 000,00

681-). 000,00

480.000,00

2.340.000,00

1.950.000,00

Cr	14.339.000,00

Art. 2. 1 - Fica o Govêrno do Estado autorizado, ('011! OS re-
cursos constantes do art. 1.0, a adquirir, por via judicial exproprio-
lúria ou extrajudicialmente, por acôrdo amigável, os bens dcclar:i-
(lOs (te utilidade pública pelos Decretos ali referidos.

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

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conhecimen-
lo e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir
to inteiramente como nela se contém.

I)a(la no Lalácio (Ia Liberdade, Belo Horizonte, 26 de agôsto (te
1948.

.MILTON SOARES Cspos
José de Magalhães Pinto
Américo Rerié Gianrielti
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Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conhecimen-
to e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir
tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio (Ia Liberdade, Belo Horizonte, 23 de agôsto de
1948.

MILTON SOARES CAMPOS
.-tmérico Renê Gic,..nnetti
Jose (1e Magalhães Pinto

LEI N.° 189, DE 23 DE AGÔSTO DE 1918

.laloriza a abertura de tzi:m crédito especial de Cri 2.000.000.00 à
Secretária da Agricultura, Indústria, Corimércio e Trabalho

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

Art. 1. -- Fica aberto o crédito especiol de Cr$ 2.000.000,00
(dois milhões de cruzeiros), para atender, no ano de 1918, ao paga-
niento de despesas a cargo da Secretaria da Agricultura, lndiïstrii,
Comércio e Trabalho, de acôrdo com o Convênio celebrado com o
Govêrno da União, para o Fomento da Produção Vegetal do Estado.

Art . 2." - Esta lei entrará em vigor na data (te sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 23 de agôsto de
1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Américo Rexié Giannetli
José de Magalhães Pinto

LEI N.' 190, DE 25 DE AGÚSTO DE 1948

%litoriza o G)vériio do Estudo a vender ou permutar o prédio da
cadeia pública de Leopoldina

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

Art. 1.' -- Fica o Govêrno (10 Estado de Minas Gerais autori-
zado a vender, ou permutar com a Prefeitura de Leopoldina, o pre-
dio (Ia cadeia pública daquele Município, existente em sua sede.

»• 2.	Esta lei entrará cru vigor na (lata de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 25 de agôsto de

1918.
MILTON SOARES CMpos
Pedro Aleixo
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RAZÕES DO VETO

Veto o art. 6.1 da proposição de lei n.° 191, a converter-se na
lei n. 192, desta data, pelas razões abaixo expostas.

A situação do atual cortador da Oficina de Alfaiate (ia Policia
Militar já havia sido, a requer do próprio interessado, exa-
minada a resolvida administrativailien te . após O CUi(la(lOSO exame
com que sempre consideramos quaisquer representações de servi-
dores do Estado.Ouvido inicialmente, o Coroando Geral prestou-nos, em 2 de
abril do corrente ano, a seguinte informação

"O Sr Américo Batista de Sonsa Guimarães, foi contratado cor-
tador (Ia Alfaiataria desta Corporação, sem honras de 2.° tenente,
em data de 5-6-1927.

Posteriorme nte ao decreto n.° 11.245. de 2-3-1934, tentou por
mais de uma vez obter direito e honras dêsse pôsto, não o conse-
guindo. p01' ter sido contratado "cortador" e não "Chefe de Oficina",
que é um lugar ocupado pelo 2.° tenente honorário .João Pires
Camargos.Nos almanaques de 1936 e 1938 constou. por engano. que o peti-
cjonõrio era 2. 0 tenente honorário, mas êsse engano foi corrigido e do
úítirno almanaque (1947) seu nome figura como "civil contratado",
como na realidade o é.

Há nos Serviços da Polícia Militar outros civis contratados qui
percebem os vencimentos contratuais e não têm honras te qual-
quer ôsto.

Acresce mais que o requerente percebia OS vencimentos mensais
de Cr 780,00 e a partir (te 1 . 0 de março (lo ano passado. pelo De-
creto-lei •0 2.079, passou a vencei' 1.400,00, melhoria assaz razoável.
e que, somada ao exposto, tira ao reclamante qualquer fundamento
para se sentir prejudica do .	Pelo indeferimento, por falta (te aio-
paro legal."

Essa informação. comunicada ao interessado a (1 do mesmo mês,
motivou novo requerimento. a 21 (te maio, no qual se , pedia õsse
ouvido o Departamento Jurídico, cujo parecei'. por ns solicitado,
assim concluiu, após rigoroso exame tias diversas alegaçaes:

"Se não é o peticionário Chef:' (te Ofiriaa (e o simples defeito
na publicação almanaqueso dos al não lhe conferia direito a11`111,1) con-
('lui-se não lhe seremaplicaveis iisv anIagens coflcedi'i(s pelo ilc-
creIo li. ,, 11.245. de 2 (te março de 1934 (honraste 2. tenente) e
Decreto-lei n.° 199(1, (te 30 (te iiezemhro de 1946 (vantageiis dc pro-
ventos e equiparados aos dos 2:s tenentes da fileira)"

Em 16 (te junho do corrente, despachamos, afinal, o requeri-
incuto do interessado, nestes têrmOS - "Adota OS pai'ecci'as do De-
partaniento jurídico e do Comando Geral. indeferindo o ped ino
- 16-VI-I8. - MILTON Cs,Mpos."

Não houvesse inspirado a decisão administrativa na rigorosa
aplicação de leis aro vigor, natural seria, na oportunidade da fixa-
ção do efetivo da Polícia Militar, se empreerolesse a devida retifica-
ção e através da ói'gão para isso competente, a egrégia Assembléia
Legislativa. Ocorre, porém, como demnonstranios, que a nossa de-
cisão (te 16 de junho (lêstc ano se baseou estritamente no que esta-
belece a lei e no que é mais conveniente à disciplina militar, tam-
bém em foco, no caso. Pelo que nos parece contrária ao interêSse
público a modificação de critério que resultaria d, sanção cio ar-
l i go 6 . 0 ora vetado.

Já agora (teve ser acrescentada a essas considerações a circuns-
tãncia de haver a própria Assembléia Legislativa aprovado a indi-
cação n» 107, no sentido de chamar a atenção do Poder Executivo
para a injusta situação que decorreria do texto ora vetado, o (lua
permite concluir que sua aprovação só pode ser atribuída a expli-
cável inadvertência no decurso dos trabalhos da elaboração or-
çamfiefltíii'ia

São essas as razões pelas quais nego sanção ao dispositivo
mencionado, submetendo-o a novo exame pela egréia ,ssemiiléia
Legislativa.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 28 (te agôsto de 1948.
- (a) Mii,rox CAíi'os, Governador do Estado de Minas Gerais.

LEI N.' 192, DE 28 DE AGÔSTO DE 1918

Fira o ('[('1100 (1(1 Policia Militar (10 Es/udo ilc 3íiiias Gerai»
J)(IFU o exercício de 1949

O Povo (lo Estado (te Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, ain seu nome, sanciono a seguinte lei

Art . 1. Para o exercicio (te 1919, é fixado cmii 8.300 (cito mil
e quinhentos) homens o efetivo da Policia Mililai' (lo Estado de
Minas Gerais, a qual terá a seguinte organização

1	- (oiiianilo (iei'al;
2 - Ga)inale;
3 - Inspetoria Geral;
4 - Estado Maior, com

Chefia;
Subchefia;chefia

4 secções, assim distribuí(las:

1.' Secção -- S-1 - Pessoal;
2.' Secção	S-2 - Informações;
3,' Secção	S-3 - Operações e Instrução;
4.' Secção	S-4 - Suprimentos e evacuações;

5	Serviço de Administração, com

a) Chefia;
b) Serviço de Fundos, com:

Chefia:
Subchefia;

3 Secções, assim (listribuirlas

1.' Secção - Contabilidade de Fundos;
2.' Secção	Contabilidade Pública;
3,0 Secção	Contabilidade de Intendência:
e) Serviço de Intendência com:
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Chefia;
Subchefia;
Secretaria e Pagadoria;

5 secções, assim distribuídas

1. Secção	Contabilidade:
2. Secção - Fardamento e Despacho;
3•0 Secção - Armamento, Munição e Equipamento;
4. Secção	Material de eXpe(Iiente;
5. Secção - Oficina de Corte e Costura;

(1) Serviço de Subsistência, com:

Chefia:
Subchefia;
Direção Comercial;
Tesouraria;
1. Secção - Contabilidade;

2 . 0 Secção - Contas Correntes;
Superintendência dos Serviços Gerais;

e) Serviço de Engenharia, com:

Chefia;
Arquiteto;
Calculista;
Desenhistas;
Orçanientistas;

f) Serviço do Pessoal, com
Chefia;
Secretaria;
Contadoria;
Aprovisionadoria;
2 Companhias de Pessoal para o Estado Maior, Serviços,

Justiça e Caixa Beneficente.

6) - Uin Departamento de Instrução;
7) - Nove Batalhões de Caçadores, assim distribuídos e com

a seguinte estrutura:

a) 1 . 0 B. C.	Tipo A - Capital:

Comando;
Estado Maior;
Cia de Comando e Serviços;
3 Companhias de Fuzileiros;
C . M

1)) 2. B. C. - Tipo B - Juiz de Fora:

Comando;
Estado maior;
Cia. (te Comando e Serviços;
2 Companhias de Fuzileiros;
C M. P.

c) 3.1 B. C. - Tipo E - Diamantina:

Comando;
Estado Maior;
Cia de Comando e Serviços;
2 Companhias de Fuzileiros sem pci. mir.;

d) 4,0 B. C. - Tipo C	Uberaba:

Comando;
Estado Maior;
Cia. de Comando e Serviços;
3 Companhias de Fuzileiros;

e) 5.' B. C. - Tipo A - Capital:

Comando;
Estado Maior;
Cia. de Comando e Serviços;
3 Cias. (te Fuzileiros;
C. M. P.;

f) 6.° B. C. - Tipo A - Capital:

Comando
Estado Maior;
Companhia de Comando e Serviços;
3 Companhias da Fuzileiros (sendo a 3,0 Cia. sem efetivo)
C M

g) 7. 13. C. - Tipo E - Bom Despacho:

Comando;
Estado Maior;
Companhia (te Comando e Serviços;
2 Companhias de Fuzileiros sem pci. mtr.;

h) 8.° B. C. - Tipo A - Lavras:

Comando;
Estado Maior;
Companhia de Comando e Serviços;
3 Companhias de Fuzileiros (sendo a 3,0 Cia. sem efetivo);
C. M. P.;

i) 9•0 B. C. - Tipo D - Barhacena:

Comando;
Estado Maior;
Companhia de Comando e Serviços;
2 Companhias de Fuzileiros;

- Cia. Isolada de Tcófilo Otoni:



3 Coronéis, sendo 2 comissionados na Jus-
tiça Milita: a ..................
Tenentes-coronéis a ............

35
	Majores, a	..................

93
	

Capitães, a ..................
123	1.95 tenentes, a ..................
118
	

2.Q s tenentes, a ................
40
	Aspirantes, a ..................

62
	Subtenentes, a ..................

4 Enfermeiros práticos de farmácia (asse-
melhados a 1.9 sgt.), a ..........
Enfermeiro da sala de cirurgia (asse-
melhado a 1.9 sgt.), a ............
Capitão honorário capelão, a ........
2. 9 tenente honorário contabilista (lo S.
de Saúde, a ..................

4
	Pessoal contratado:

1 - Contratados:
1 Encarregado da Fazenda da Remonta (as_

melhado a 1.9 tenente), a ..........
1 2.9 tenente honorário armeiro, a ......
1 2.9 tenente honorário chefe da Oficina de

Alfaiate, a	....................

	

60.000,00	180.000.50

	

48.000,00	1.008. 000,0

	

43.200,00	1.512.000,00

	

36.000,00	3.318.000,60

	

30.000,00	3,690.000,00

	

25.200,00	2.973. 600,00

	

20.400,00	816.000,00

	

16.800,00	1.041.600,00

	

11.400,00	57.600,00

-	 16.400,00
-	 36.000,00

-	 25.200,00

11,702. 100,00

-	 30.000,00
-	 23.200,00

-	 25.200,00

103 -

Art. 5." - O Tetente-coronel-comandante, o Major subcoman-
dante e o médico da Polícia Militar que servem, em comissão no
Corpo de Bombeiros, receberão os seus vencimentos por essa
Corporação.

Art. 6.° - Vetado.
Art. 7.° - Revogam-se as disposições em contrário, entrando

esta lei em vigor a 1.0 de janeiro de 1949.
Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conhecimen-

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 28 de agôsto
de 1948.

MILTON SOARES C.apos
Pedro Aleixo
José de Magalhães Pinto

Anexo 1

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Conmcmdo Geral - Estado ilaior	Serviço de Findos

Orçamento do Pessoal para o exercício de 1949

102 -

a) Oficiais:

(:Ll)) l(IO-cUllll1(lal)te;
1 . 0 Tenente-subcoinandanle
2.0 Tenetite-contador-aprovisionador;
Aspirante-ajudante-secretário;

b) Praças:

Subtenente-almoxarife;
1.' Sargento-sargenteante;
2.° Sargento;
3,0 Sargento-furriel;
9 Terceiros-sargentos;
33 Cabos;
106 Solda(los;
2 Corneleiros-tainhoristas;

9) - Companhia Isolada de Muzaitibinho

a)	Oficiais:

Ca pi t á o - colil a ii (lan te
1,0 'I'emiente-suhcomnantlante;
2." 'Fenente-contador-aprovisiona(lor;
Aspirante ajudante-secretário

55 - Polícia Militar

3 - Pessoal efetivo:

h) Praças:

Subi eu CO Ic-alnioxarjfe
." Sam'gen to-sargen teante

2 Segundos Sargentos;
3." Sargen to-furriel
11 'I'erceiros-sargentos;
4(; Cabos;
160 Soldados;
2 Corneteiros-taniliom'istas;

10) -	l'mim Esquadrão de Cavalaria;
11) - U n i Corpo (te Serviço Auxiliar;
12) - [tu Serviço de Saúde;
13) -	Uni Quadro Suplenientar;
14) -	.luslica Militar.

Art. 2.0 - O pagamento (10 pessoal da Policia \t iii lar correrá
pela verba respectiva tio orçamento geral do Estado. (te ac(rdo como
o quadro anexo o." 1.

Art. 3." -- A comnposiçao do Comando Geral e seu (abiule, Ineo
pelriria Geral. Estado Maior, Serviço de Acimi n istracão. Serviço (te
Fundos. Serviço de Intendência, Serviço de Subsistência. Serviço de
Engenharia. Serviço Pessoal, Departamento de 1nslru4 'iu. Batalhões
de Caç:idores, Esquadrao de Cavalaria, Companhias Isoladas, Corpo
de Serviço Auxiliar. Serviço de Saúde, Quadro Suplementar e da
Jtisticii \Ii1jtir obedecerão ao quadro anexo ti." 2.

-- Eu ('aso de iiiobilizaçao, as Conipanitias Isoladas de
'Ie(,filo Oloni e Miizimmihimilio serio iiicorporadas aos ): c o BB.
CC. . i'e'spect iva o elite
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1 Cortador da mesma oficina, '1	 -	 25.200,00 -:
1 Contabilista ela Caixa Beneficente, a .. 	 16. 800,00
1 Mestre condutor ele obras, ..........-	 23. 200,00
1	Mestre niecfinieo. a ................-	 23.200,00
2 J'arliiras de Maternidade elo Hospital Mi_

1 itar, 's ......................14 100,00	28. $00,00
4 Serventes da Maternidade do Hospital ML
1 la...........................7. 200,0))	21. 800,00

II	Irzstilalo Propedéiztico

1 Major honorário, diretor, a ........	-	43. 200,00
S	Capitães honorários i rofcsse)res, 'e ....	II). 0)()),)J))	288. 00111,00

501 . 000,00

5	Soldos:

Sargentos ajudantes, a ............	6.600.1(0	20. 100,0
229 les sargentos, sendo 103 mÚSICOS, a	 3.1011,00	1.236. 600,00
:lso 2. Q s sargentos, sendo	73 músicos, a	 4.200,00	1.633.8110,00
738	is sargentos, sendo 106 músicos, a	 3.000,110	2,21-1.0(10,00

1 . 096 l.1,5 cabos e cabos, a ............	2. 640,00	2. 893.440,09
52 Co metei ros_tanel)orjstas............	2.040.101	116.080,00

5.196	soldados, a ..................	1. 1-10.00	7. 911.210,00

16.02 1.360,00
6	1tUJ)(JS

360 Etapas de Cr$ 25,00 diários para 1.360
sgts. e músicos ................	-	12,210.000,00

360 Etapas de Cr$ 36,00 diários para 1.096
cabos, 52 e'orneteiros_tamielmristas e 5.496
soldados ....................	-	38,269. 1-10,00

50.31)9 140,00

7	Gratificações:

Para o Cent. Geral, Chefe do E. M., Sub-
chefe do E. M., Comt. do D. 1.,
Conets. de 9 Batalhões, Chefe do S. S.,
Chefe elo Corpo de Serviços Auxilia-
res, Chefe do Serviço de Administração,
Diretor elo 11. M. e Inspetor Geral	 3S.°. 000,sO

Para o Assistente elo Governador do Es-
tado, para o Assistente do Secretário
do Interior, para o Assistente do Che-
fe ele Policia, parei o Ajudante ele
Ordens (lo Governador e para o Aju-
dante ele Ordens do Comt. Geral

	 152. 860,00
Para o Chefe do Gabinete do Comi. Ge-

rai e para os adjuntos ........	 9-1. .Sçeo,OS
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Para os médicos elo li. M., D. 1., 39,
2,°, 4,s, 5,0 e 6. BB.CC. e' C.S.A..
como ajuda para transporte e para 15
almoxarifes pagadoria, como auxilio
para quebras, 5% sôhre os vencimen-
tos, de acOrdo cone a lei ........	 luui

Para a Missão Militar Instrutora, sen(lo:
1 major do Exército Nacional, Chefe	60. ((00,0))
1 major do Exército Nacional. mueflhl)re)	48.000.1)0
Diretor de Instrução Militar, Diretor ele
Educação Física, Oficiais Instrutores,
Sargentos monitores do D. 1. e sgts.
monitores de unidades do interior )7)	129.360,))))

it?era 1 Irmã Superiora elo Hospital Mi-
litar	....................	6. (00.00

Para 8 Irmãs auxiliares no Hospital
Militar,	a Cr$ 4.800,00	 38. 11)0,1)1)	41. 16ee.(1)

Para li Capelães militares ele unidade
do interior ..................	18.000,00	100. elOO,(eI)

	

Para aulas suplementares ........	 15.
Para ocorrer ás despesas nas Escolas

do Exército e noutras das Policias
Militares dos Estados ............	 -lS.30e) lo)

De Cr$ 0,60 para praças reengajiedees	 1 .130.

	

A praças em trânsito ..............	 21)1.00)) 00
	Substituições regulamentares ........	 110. 0011.')

229. 1

8 - Ajudas de custo

Para oficiais em diligência elo Serviço
Público Militar ..............	-	20)). 001)_e»)

9 - Adicionais:

Da lei 425, de 1906, para:
2	Coronéis ................	6,00(1,00	12, 0l)0,eO)
6	Tenentes-coronéis ............	4,800,1)))	28. M(')) (e)
2 Majores	 4.320,0))	8.6 lOcal
8	Capitães ..................	3. 600,00	28. 8041.1(e)
8	1. 9s tenentes ................	3.000,00	21. 0010.I10
1 2.9 tenente	 -	 2. 32)l.eu

11)1.7(10 ,')

10 - Abono Familiar:

Adicionais de 7%	 -	10. 100.

95 032. 22 e.. o



2, 091,70

9.822,60

5. 680,00

11. 316,50

3.350,00

1.048,30

4 .274,90

37. 544,00

LEI N.0 193 DE 28 DE AGÕSTO DE 1948

Dó denominação ao Grupo Escolar de t,nparo da Serra, no municí-
pio de Ponte Nova.

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

Art. 1. 0 - Denominar-se-á "Luiz Martins Soares" o Grupo Es-
colar (1C Amparo da Serra, do município de Ponte Nova.

Art. 2.0 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicaç ão, re-
vogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizont€, 28 de agôsto de
1948.

MILTON SOARES C.am'os
.tbgur Renault

LEI N. 0 194, DE 2 DE SETEMBRO DE 1948

Primeiro tenente João Venceslau de Sonsa - Adicionais
relativos ao período de 20 de abril a 31 de dezembro
de	1947	..........................

Desembargador Telêmnaco Autran Dourado Adicionais
relativos ao período de 31 de outubro de 1947 a 31
(te dezembro (te 1918 ..................

Promotor (te justiça Aristóteles Alexandre de Freire Lôbo
Adicionais relativos ao período de 16 de janeiro (te

1946 a 31 de dezembro de 1948 ............
Coronel comissionado Édson Neves	Adicionais-dicionais rela-

tivos  ao período de 4 (te fevereiro de 1947 a 31 de
dezembro (te 1948	..................

Capitão Benedito Ferreira dos Santos - Adicionais rela-
tivos ao período (te 26 de janeiro a 31 de dezenibro
(te	1948	. .	, .	....................

Primeiro tenente João Antônio Lopes - Adicionais re-
lativos ao período (te 30 (le novembro de 1947 a 30 de
março de 1948	......................

Primeiro tenente Antônio Francisco Temoteo - Adicio-
nais relativos ao perio(lo ute 29 (te julho (te 1947
a 31 (te ute'i.embi'o (te 1948 ................
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cruzeiros), para pagamento de adicionais de 10% (dez por cento) aos
segtiifltcs

C r

Considera de utilidade pública a ".- .sociação Médica de Minas Ge-
rais" e concede isenção de iinpslo de transmissão pala aqui-

cito de imóvel.
O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, de-

cretou e eu. em seu nome, sanciono a seguinte lei
Art . 1 . 0	Fica considerada de utilidade público a "Associação

Médica (te Minas Gerais"
Art. 2. - Para construção de sua 5C(lC própria, fica concedida

isenção (te inipôsto (te transmissão por compra ou doação (las ca-
sas os. 141 e 161 (Ia Avenida João Pinheiro e respectivos terrenos, lo-
tes ns. 14, 16 e 18, do quarterão n. 27, da 4,0 secção urbana.

Art. 3.° - Esta lei entrará em vigor na (lata (IC sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conhecimen-
to e execução (lesta lei pertencer, que a cumpranle façam cumprir tão
inteiramente como nela se contém.

l)ada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 2 de setembro de
1948.

M1I.roN So.nus CAMPOS
Pedro .1 leira.
Jose (lc Maqallmues Pinto

LEI N. 195, DE 4 DE SETEMBRO DE 1948

.tI)re ('('édito especial de Ci' 37.544,00 ( Secretaria do Interior.

() Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, de-
cretou e eu, cm seu nome, sanciono a seguinte lei

Art. 1. -- -- Fica aberto à Secretaria do Interior o crédito especial
de Cr 37 .544.00 (trinta e sete M il quinhentos e (luarenta e quatro

Art. 2.° .- Revogam-se as disposições em contrário, entrando
esta lei em vigor mia (lata (te sua publicação.

Mando, portanto, a tô(las as autoridades, a quem o conhecimen-
to e execução (lesta lei pertencer, que a etimprain e façam culmuiprir
tão inteira meu te ('Dm0 nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 4 de setembro
(te 1948.

Mii,'m'ox Sonus C.mi'os
Pedro .4leixo
José de Aíajalhães Pinto

LEI N.° 196, DE 4 DE SETEMBRO DE 1948

.iuilori:a a abertura de crédito especial (te CrR 200. 0011.1)1) io Depor
lamento .Jurrdico do Estado de Minas Gerais

O Povo do Estado (te Minas Gerais, por seus represen au les. de-
cretou e eu, cmii seu nome, sanciono a seguinte lei

ArL. 1. --- Fica aberto o crédito especial (te Cr''2O) . 01)0,0) (du-
zentos mil cruzeiros), para pagamento (te honorários de advogado aos
doutores Francisco Mendes Pinientet e Jair Lins, êste como Stll)Sta-
beleci(lo na ação movida ao Estado (te Minas Gerais por Sebastião
Mendes (te Brito.

Art. 2." - - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposições em contrario.
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Departamento Estadual (te Informações ......
Departamento Estadual de Estatística ........
Departamento Geográfico ..............
Departamento (te Águas e Energia Elétrica .
Rêde Mineira ele Viação ................
Departamento de Estradas (te Rodagem ......
Departamento (te Compras e Fiscalização .
Departarnciito Estadual da Criança ........
Secretaria elo Interior ................
Secretaria das Finanças ...............
Secretaria da Agricultura ..............
Secretaria de Educação ................
Secretaria (te Saúde e Assistência ..........
Secretaria da Viação e Obras Púl)licas ......
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Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conhecimen-
to e execução (lesta lei pertencer, que a ('tUfl prani e façam cumprir
Ião inteiramente corno nela se i'Ontéiii.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte. 4 de setembro de
1948.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto

LEI N.° 197, DE 4 DE SETEMBRO DE 1948

535. 040,Ou
4.366.000,00
3.244.000,00
8.721.400,00

230.000.000,00
118.838.000,00
97.151. 800,00

800 .000,00
184. 7ts4.506,00
379.046. 803,00
81.604.239,Oo

198.089.829,00
63.1-)27.800,00
95.407.380,00

Cria um Grupo Escolar com a denominação "fl. Leonina X:ines Ma-
ciel", em Cruzília, município de Beependi.

O Povo elo Estado (te Minas Gerais, por seus representantes, de.
cretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. 1 E' criado no distrito (te Cruzília, município (te l3ac-
pendi, o Grupo Escolar com a denominação "D. Leonina Nunes
Macid".

Art. 2. 1 - As despesas decorrentes da presente lei correrão pela
verba própria (la Secretaria de Educação.

Art. 3•0	Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades a quem o conhecimento
e execução (lesta lei pertencer, que a cunipr:mni e façam cimmn pci i' tão
inteiramente como se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, tIdo Horizonte, 4 (te setembro de
1948.

MILTON So.tnis C.Mpos
Abgar Renault
José de Magalhães Pinto

LEI N. 9 198, DE 9 DE SETEMBRO DE 1948

Fixa (1 despesa e prevê a receita para o Exercício de 1939

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

Art. 1. -- A despesa do Estado de Minas Gerais, para o cxci'-
cicio (te 1949, é fixada em Cr$ 1 .567.555.237,01) (um bilhão qui-
nhentos e sessenta e sete milhões quinhentos e cinquenta e cinco
mil duzentos e trinta e sete cruzeiros), classificando-se de acórito
com as normas financeiras (te padronização orçamentária, etevhTa-
mente (listrit)ui(la pelos seguintes órgãos executores (los serviços:

Cr

Palácio elo Govêrno	 2.884. 420,00
Assembléia Legislativa (lo Estado de Minas Gerais	13.298. 440,00
Tribunal de Contas ....................1 .767.380,00
Departamento Jurídico do Estado de Minas Gerais	1 .560. 800,00
Departamento (te Administração ..........693.900,00

1.486.141.737,00

Plano de Fomento da Produção .......	81. 413.500,00

1.567..a55.237,0

Ar[. 2. - Para o mesmo exercício, a receita proveniente da
arrecadação previstaé (te Cr$ 1.393.793.000.00 (uni bilhão tre,i-
tos e noventa e três milhões setecentos e noventa e três mil cru-
zeiros), assim (tiscriminaela

., RECEITA ORDINÁRIA

C r

Receita Tributária ....................975.300.000,00
Receita Patriinomi iat ..................19.1)7(1.000,00
Receita Industrial 	 192. 200. 000,00
Receitas Diversas	..................11$. 858. 000,00)

Soma ......................1.305. 028. 000,00

Receita Extraor(li,l(rj:L ................88. i65. 000,00

Total Geral (Ia Receita ..........1 .393. i O 3. 000,00

Art . 3.	Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
suplc,mientares até o limite (te 10	(dez por cento) da despesa or-
çada, bem corno realizar, para cobertura do ''deficit" ou a titulo (te
antecipação (te Receita, operações (te crédito até o	liiiiie (te 1 / 3
(um têrço ) da receita prevista

Art . 4.	A verba 8984-115-060-60, il a parte ainda 1130 dis-
criminada. se-lo-á em leilei oi'dinária

Art. 5. - A presente lei vigorará durante o exercício (Id 1949,
a partir de ia nei co próximo, revogadas as disposições em contrário- contrário.
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Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução (lesta lei pertencer, que o culnpralil e façam
cutiipi'il' tão inteiramente como nela se contém

Data no Palácio (Ia Liberdade, Belo horizonte, 9 de setembro
(te 1948.

MII.TON SoA11i.S CAMPOS
Pedro Aleixo
José (te Magalhães Pinto
Américo Rene Giaitnetti
Abga' Renault
José Rodri 1jues Seabra
Jose Iiueta I'U(Il((.

LEI N.' 199, DE 13 DE SETEMBRO DE 1918

Dispõe sõbre pecam/a de imóveis entre o Estwlo e a Companhia de
.lr,ao:ens Gerais (Ia Prodaeao de Minas. S, .1.	-

O Povo do Estado de Minas Gerais, por ecos representantes,
decretou e eu, eni seu nome, senciolio a seguinte lei:

Art. i.° Fica o Govérno (lo Lstado autorizado a 1c1'lnuta!'
rOlo a Companhia de Arniazetis Gerais (la Produção (te Minas. S/.
o terreno (te propriedade do Estado. ('010 a área dc qual! ((centos
metros quadrados, coto vinte metros de frente por vinte metros de
fundo, e parte (te uni arniazeni nêle construl( I o .oc upando tôda a
área do referido terreno, dividindo pom' umii lado colo terrenos da
Companhia de Ai iiazens Gerais da Produção. S/A, e, lielos outros,
('0111 terrenos de propriedade (10 Estado, pelo terreno (Ia esquina (la
rima lta,nhé com Itatiaia, de propriedade da CoilipanIlia (IC Arinazens
Gerais dm Produção, S/A, ('011StitIlldO 1)01' nICle s do.', lotes um (i)
e dois (2), do quarteirão 2-A, da p limileira 'oCCCI(O Ul'l)a]ia (lesta Cl-
1 lide, com, a ái'ea (te seiscentos mcl i'os (jua ( Irados Gui) ms2 ) , tendo

vinte metros (te frente para a rua ltamnbé e 30 (te fundo. para a rtlii
1 Latiam, dividindo coimi terrenos do Estado. (te (111) l.o o. e terrenos
da Companhia, (te outro lado, e as citadas luas Itaiuhé e Ilatiaia

Art . 2. -' A presente lei entrara cio vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas as (lisposlçues cio contrário

Mando, portanto, a tlas asautoriiiades. a quem o conheci-
mnento e execução (lesta lei pertencei', que o cuniprahli e facani
ruiiipri r tão inteii moente como nela se contém.

l)ada no Palácio da Liberdade, Belo 1Io1'iz0m1te 13 de setembro
(te 1943.

MILioN So.sius Cxoeos
José (te .iia[Ja1/iUeS Pinto

LEI N. 200, DE 13 DE SETEMBRO DE 194S

Abre credito especial (te Cr$ 8. 000,01) à Secretaria das iAimanças.

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

Art. 1 . 0 - Fica aberto à Secretaria das Finanças o ci edito es-
pecial de Cr$ 8.000,00 (oito nul cruzeiros), para pagamncnto ao

Banco Comércio e Indústria de Minas Gerais, proveniente de aio
guel cio prédio ocupado pelos Serviços Fiscais de Juiz de Fora, nos
neses de maio a dezembro de 1947.	-

Art. 2. - Esta lei entrará em vigor tia cinta de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôcias as autoridades, a queni o conheci
mento e execução desta lei pertencer, que o cumprain e façam
cumprir tão inteiramente como nela se contém.

Dada tio Palácio cia Liberdade, Belo Horizonte, 13 ele setembro
de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
José de iíagalhães Pinto

LEI N. 9 201, DE 13 DE SETEMBRO DE 118

Abre um crédito especial (te Cr$ 200.000,00 à Secretarí da .4grm-
cultura, Indústria, Comércio e Trabalho.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus represcmmtaiites0
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. - Fica aberto o crédito especial de Cri 2ã0 000,Ot;
(duzentos mil cruzeiros) à Secretaria da Agricultura, ludilCIl ia, Co-
mnércio e Trabalho, para custear as despesas com a ('XCCIiÇ() (lCserviço de reflorestamento, de acôrdo COlO O co n v énio celel)ra(icsConi o Govêrno da União.

Art . 2. 9 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação
revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 13 de ectetubru
(te 1948.

MILTON SousEs CAMPOS
Américo Renê Giannetti
José de Magalhães Pinto

LEI N.' 202, DE 13 DE SETEMBRO DE 19í$

Abre crédito especial (te -Cr$1 .047,20 ao Deparlanmenjo Estadual deInformações.

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

Art. 1.0 - Fica aberto ao Departamento Estadual de imforini
ções o credito especial de Cr$ 1.047,20 (um mil quarenta e sete
cruzeiros e vinte centavos), para pagamento à Companhia Telefó-
nica Brasileira, proveniente de serviços prestados àquela itcpam tiç:ia,
no exercício de 1947.

Art. 2.° - Esta iei entrará em vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposições em contrário.
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Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-
niento e eXeCUÇãO (lesta lei pertencer, que o cumpram e façam
cumprir tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo horizonte, 13 de setembro
(te 1948.

\lii.io y So \IILS (.tai'os
José de Magalhães l'iiito

LEI N. 0 203, DE 14 DE SETEMBRO DE 1948

Faz doação (te terras devolutas á União, para a instalação de tinia
Colônia Agrícola Nacional.

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

Art. 1 . 0 Fica o Poder Executivo autorizado a doai' à União
uma área de 310.225 hectares de terras, de popriedade do Estado,
situadas dentro das confrontações seguintes: partindo da confluên-
cia (los rios Serraria e São Francisco, desce, por êste, até a barra
do Rio Verde Grande; sobe, pelo leito ilêste, continuamente, sem
nenhuma interrupção, até a foz do ribeirão Escuro, à margem es-
querda; sobe, por êste, até às suas nascentes e, daí, por uma linha
reta, em prolongamento do braço norte do referido ribeir0to, até en-
contrar a nascente mais alta do rio Serraria e, daí, por êste abaixo,
até o ponto inicial.

Art. 2." As terras, objeto (ia' presente doação, destinam-se à
fundação de unia Colônia Agricola Nacional, (te conformãade corr
o Decreto-lei n.° 3.059, de fevereiro de 1941, mediante convênio a
ser estabelecido entre os Govêrnos (Ia União e do Estado.

Art. 3." -- As terras ora doadas não podem ter outi a destina-
ção a não ser a constante do artigo 2., revertendo ao doniinio do
Estado, caso os trabalhos para instalação da Colônia, não tenham
inicio dentro de dois anos da (lata da presente lei.

Art. 4. - Fica reservada unia área de 1.000 hectares Clii tôrn
da vila (le Matias Cardoso, município (te Manga, que constituirá pa
trimônio (lo município, destinado à expansão da mesma vila.

Art. 5.° - A União reconhecerá os direitos de terceiros, por-
ventura existentes na forma das leis vigentes.

Art. 6.° - Revogam-se as disposições em contrario.
Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 14 de setembro
(te 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Américo Renê Giannetli

LEI N. 204, DE 17 DE SETEMBRO DE 1948

1're à Secretaria das Finanças o crédito especial de Cr 10.710.20

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

Art. 1. Fica aberto à Secretaria (ias Finanças o credito espe-
çial de Cr. 10.710,20 (dez mil setecentos e dez cruzeiros e vinte ecu-
[jvos), para pagamento (te despesas feitas em exercíciosexem-ciciosinteriores,
como segue

-	 CR
Tiincu Torres Brochado -- Aluguel tio prédio ocupado

pela Coletoria (te Paracatu, durante o exercício
de1947	............................

Álvimmi Drumond -- Aluguel do prédio onde funciona
a Coletoria (te Lajinha, durante o exercício de
1947	..............................

Francisco Cainarano - Aluguel (lo cômodo onde
funciona a Coletoria (te Piumn-i, relativo ao pe-
ríodo de 2 (te setembro a 31 de dezembro (te
1947	............................

Prefeitura Municipal de Cássia - Aluguel tio càmno(lo
Ocupa(1O pela Coletoria daquela localidade, re-
lativo ao período de 1.0 a 21 de novembro de 1947

Clube Cassiense - Aluguel do prédio ocupado pela
Coletoria (te Cássia, referente ao mês (te dezem-
bro de 1947 ..........................

Antônio Valentini Rodrigues - Aluguel do prédio
ocupado pela Circunscrição (te Faria Lemos,
relativo ao período (te 1.0 (te janeiro a 31 de
dezembro de 1947 ......................

Adélia Rosa (te Morais -- Aluguel (lo cômodo onde
se acha instalado o Pôsto de Fiscalização de
Cachoeira (le Pajeti e relativo ao período (te 1.
de janeiro a 31 de dezembro de 1947 ........

Navegação do Rio São Francisco	Indenização de
passagens fornecidas no exercício de 1940

Alexandre Caiu - Aumento (te 15% sôbre o aluguel do
cômodo ocupado pela Coletoria de São João Nc-
pomuceno, de acôrdo com a legislação federal

Fritz vou Lutzow Aluguel do cômodo ocupado pela
Circunscrição Fiscal de "Guandii", relativo ao
período de 1. 0 de janeiro a 31 de dezembro de
1947	.............................

Humberto Donato -- Aluguel do prédio ocupado pelo
Pôsto (te Fiscalização de Catiara, relativo ao pe-
ríodo de 1.0 de junho a 31 de dezembro de 1946

Dotiarino Vieira Chagas - Aluguel do prédio ocupado
pela Circunscrição de Três .Montes, relativo ao pe-
ríodo (te 1.0 a 31 de dezembro de 1940 ......

l)oliarino Vieira Chagas - Aluguel do prédio ocupado
pela Circunscrição de Três Montes, relativo ao
período de 2 de outubro de 1945 a 30 de novembro
(te 1936	............................

(:tauideiniro Guimarães -- Aluguel do prédio ocupado
pelo destacamento policial junto à Circunscrição
(te Rubini, relativo ao período (te 1.0 de abril (te
1943 a 20 (te março (te 1944 ..............

1 .

1.200.00

495,30

9, 9  1)

:1511,1)0

$9',OO

340,00

51 3,00

131)0))

01)

700.01)

30.0)

390,0))

401;,);))
1..	1).
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Francisco de Sies Navarro - Aluguel do prédio
ocupado pela Circunscrição <te Canoas, relativo
ao período de 1. 1 de agôsto de 1944 a 31 le dezein-
bro de 1946 ........................

Rui Barbosa Nogueira - Diferença de pagamento de
fornecimento (te luz á Circunscrição (te Fiscaliza-
çiio de Pôrto Novo, nos meses de fevereiro de
1946 a julho de 1947 ...................

João Teixeira Pinto Aluguel elo prédio ocupado pelo
Destacamento Policial junto á Circunscrição de
Paraisópolis. no exercício de 1947 ..........

Sinval Assis Rocha - Quota de expediente, relativa ao
exercício de 1946....................

Antônio Afila Ramos Brandão - Quota de expediente
relativa ao exercício de 1946 ..............

Guiiiercindo Saraiva Alves Ferreira	Quota de expe-
diente relativa ao exercício de 1945 ..........

$70,Otii

3(3 0,9 (1.

600,Ofi

30,1 O

50,00

50,00

10.710.20
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LEI N.° 206, DE 20 DE SETEMBRO DE 1948

Abre à Secretaria do Interior o crédito especial de Cr 747.50.

O Povo tio Estado de Minas Gerais, por seus representantc,.
(teci etou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei

Ar!. 1.°	Fica aberto i Secretaria do Interior o crédito es-
pecial de Cr 747,50 (setecentos e quarenta e sete cruzeiros e ciii-
uenta centavos), para pagamento ao sr. Assad AbraSo Pôrto. pio

veniente (te alimentação fornecida aos pi'êsos da cadeia (te Monte
Carmelo, no exercício de 1945.

Art. 2."-- Esta lei entrará em vigor na data mie sua publica-
ção. revogadas as disposições cm contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci
mento e execução desta lei pertencer, que a cuinprriiii e fuçairi
(-unlprim' tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 20 'lo setelilia o
dc 1948,

ML'roN So.smims CAMPOS
Pedi-o .-lleixo
Jose de .IÍfflJiiilm(eS Pinto

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

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conhecimen-
to e execução (lesta lei pertencer, que a ciI1iiprarn e façam cumprir
tão i nteiraineiite como nela se contém

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 17 de setembro
te 1948.

Siinrox SOARES Cseii'os
Jose de ,lIu!Jalliões Pinto

LEI N." 205, DE 20 DE SETEMBU() DL 1948
,liiIor,:a ((mano dc terreno cai JJurbaceiui (1 Eundaeão dci (j sit Po

pukir
O Povo do Estado (lo Minas Gerais, por seus i cprcsentautes.,

decretou e eu, ciii seu nome, sanciono a seguinte le
Ai!. 1 Fica o (iovêrno (lo Esta(io autorizado a doar á Fun-

liação da Casa Popular parte de uni terreno ie sua proprie(jade,
na cidade de Barbacena. junto no Manicômio Judiciário

Art . 2." O terreno, que se destina Í1 construcão de setenta.
70) casas populares pela donatai'ia, será cien'arcaao por iiiii repre-

sentante seu e outro tio doador.
Art. 3.' -- Se as casas não estiverem construi!as dentro do

prazo te dois t2) anos, reverterá o terreno ao doador.
Art . 4.	Revogadas as disposições em contrário, mil ará esta

lei em vigor na data de sua publicação.
Mando, porían te, a tõdas as .titoii di (1CS. a (IHC 111 O conheci-

umento e execução (lesta lei pertencer, que a —IIIIi rum e façam
cumprir tão iii teiraniente conio nela se contém

Dada. no Palácio da Liberdade. Belo lIorionte, 20 de seteinbr
de 1948.

Mi.-ros:Sn..nns C.tiimpos
.JO.SC (te .lIogOilliiL's I'inlo
Pedro .1 lt'aro

LEI N.' 207, DE 20 DE SETEMBRO DE 1948
Abre à Se('i'eioria das Finanças o crédito especial (te Cr 20.130.00

O Pos o -do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,decretou o cii. Ciii seu nome, sanciono a seguinte lei
Ar!. 1.' --- Fica aberto á Secretaria das Finanças o cm édito e-pedal (te Cm'c 9-0.130,00 (vinte mil quatrocentos e trinta cruzeiros),

pura paga inc nto ii Usina Central (te Leite, proveniente dc forneci-
Incuto te leite ao pessoal (Ia Imprensa Oficial, nos meses (te 11111)0
a dezembro de 1947.	 -

Art . 2.' -' 	Esta lei cifrará em vigor na (lata (te sua publica-ção, revogadas as (tisposiçes em contrario.
Manto, portanto, a tô(tas as autoridades, a quem o comilieci-

ilien fo e execução (lesta lei pertencer, que a Cumpram e façaii
cumprir tão imifeiianienfe como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo l-Iorizontc, 20 dc setenihrode 1948.
MLTON So.mims CsMpoS
José de ãI,'qallmães Pijilo
Américo I?ene Giannelli	 -

LEI N." 208, DE 20 DE SETEMBRO DE 1948
Abre à Secretario da .-igricuilura o crédito especial (te Ci . 1 .639. 149,71i

O Povo do Estado (te Minas Gerais, por seus i eprcsentintc..
decretou e eu, em seu nonie, Sanciono a seguinte lei

Art. 1.0	Fica aberto, á Secretaria da Agricultura, Indústria,Comércio e Irabailio, o crédito especial de Cr. 1.699.149.70 (tini
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ni illião e seicentoS e noventa e nove mil e cento e quarenta e nove
(ruzell. Os e sctt_'iita centavos), para pagamento à firma Ei eire e So-
dré. j)rovenieute de obras executadas no Barreiro de Ai axá, em
exercícios anteriores.

Art. 2. -- Esta lei entrará —, vigor na data de sua publica-
çio, revogadas as disposições em contrario

Mando, poi tanto, a tótlas as autoridades, a qucni o conheci-
mento e execução tiesta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir tão inteim amente como nela se conténi

Dada no Palácio da Libei (lade. Belo 1-lomizonte, 20 de setembroPalácio
de 1948.	 -

MILT0N Soius C.',Mi'()S
.tnmérico Renê Giannelti
José de Magalhães Pinto

LEI N.' 209, DE 20 DE SETEMBRO DE 1948

Abre crédito especial de Cr$ 950.909 à Secretario (10 lqri(',illura, Iii-
dústria. Comércio e Trabalho

O Povo (lo Estado (te Minas Gerais, por seus i eprcseutantes
(ice retou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei

Art. 1.' -- Fica aberto. Secretaria da Agricultura. indústria,
comércio e Trabalho, o crédito especial ite Cr 950.909 1 iiove q 'n-
los e ci iiqtictita iu ii e novecentos e nove cruzeiros), para pagamento
te iudenizaçao por (lesapropriaçao feita ciii Barreiro de Araxã. às

stgu iates pessoas
Crs

Cassiano Lentos -- - 261 .93>G ins2 (te terras, inclu-
sive benfeitorias 	 309. 84 1.60

Dr. João Jaques Moutadon	299.128 111s2 (te
terras, inclusive l)enfeitorlas ............641 .067,40

950.91)9.00

Art . 2'	- Esta lei entrará ciii vigor na (lata de sua plibiRa-
ção. revogadas as (lisposições ciii contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoi'idades, a quem ii conheci-
mento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e fiçain
cumprir tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 2)) de setembro
de 1948.

MILTON So\Rus CAMPOS
1 fllélÍC() I?CI1L' Giannetti
Jose de Maqalliaes Pinta

LEI N. 210, DE 20 DE SETEMBRO DE 194.5

.tj(re crédito £'spl'cial de Cr$ 69.200,00 à Secretaria da Vi(feao e
Obras Públicas

O POVO do LstoIo de Mitiis Gerais, por seus iepl esen tantes,
decretou e eu, em seu aouie, sanciono a seguinte lei:

Art. 1.' Fica aberto, à Secretaria da Viação e Obras Pt'ibli-
•. o e1-édito especial (te Cr 69.200.00 (sessenta e nove mil e dii-
zen los cruz-ei ros) para pagamento à Panair do Brasil. S A. prove-
niente de subvenção pelas viagens realizadas d tirante o inés te ou-
titimo de 1947.

Art . 2. - Revogam-se as disposições em contrtrio, entrando
sta lei ciii vigor na data de sua pul)licação

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o	onlieci-
atento e execução desta lei	pertencer, que a cuiupr:'i e f:oaui
(uiiipl'Ir tão inteilamente como nela se contém

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte. 20 dc '&Éetuhiü
(te 1948.

i\lii.1oN So.R1s C.MPos
José Rodrigues Seab eu
José de iiayalluics Pildo

LEI N. 211, DE 20 DE SETEMBRO DE 1945

A bre o Secretaria da l'jacão e ()bj'a,s Publicas o crédito espeiol Ir
Cr 9.836,50.

0 Povo (lo Estado (te Minas Gerais, por seus i epicscti la ntcs
tecietou e eu, ciii seu nome, sanciono a seguinte lei:

An. 1 . -- Fica aberto o crédito especial de cr- 9. $36,50
nove mil, oitocentos e trinta e seis cruzeiros e cinqicnla centavOS)

-,i Secretaria lia Viação e Obras Públicas, para pagamento à Compa-
nhia Fôrca e Luz, proveniente (te fornecimentos feito, ciii cxcii i(iaS
ai) te flores a dependências daquela Repartição.

Art . 2.	Esta lei enti ai-á em vigor na (lata de sua puidicn-
çiio, revogadas :is disposições ciii contrario.

Mando, portanto, a tÔ(las as autoridades, a qiieiii o eoiiltet-i-
niento e execução (testa lei pertencer, que a cuinjraitt c faeiu
cumprir Lio inteiramente conto nela se contém

Dada no Palácio(Ia Liberdade, Belo 1-lorizonte, 20 te seteinhio
te 1948.

%Iti,iON So,sni:s C,sui'os
Jose Rodriques Seabra
Josi de .lia(/ath(ie5 Pinto

LEI N.° 212, DE 20 DE SETEMI3B() DE 1948

1 bre à Secretaria de Saúde e .lssisténcia o credito especial de Cr
100.000,00

O Po \e, lo Estado (te Minas Gerais, 1)01' seus i cpi eseti 6inte,
decretou e eu, em seu nome, 5tiil('tOilO a seguinte lei

Art. 1." Fica al)ei't() O ci'é(lito especial de Cr$ 1011.000.00
((Ciii mil cruzeiros) à Secretaria de Saúde e Assistiuti:i, jui ia atei-
der ao pagamento (te pespesas a serem feitas com o i
t o (10(lo Hospital (te Isolamento, da Capital.
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Art. 2.' -	Esta lei enti arã ciii vigor na data de sua publica.
ÇãO, revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades .a queili o conh._ci-
mento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir tão inteiramente como nela se cOntélu.

Dada no Palácio da Liberdade. TIdo horizonte, 20 de setembro
de 1943.

Mierox Su.silEs Cios
,José Bacia Viena
Jü.s(' de .lIffl/ailm(iC.S Pinto

LEI N.' 213, DE 20 DE SETEMBRO DE 1948

.tl're no Deparianienlo de Compras e FiScUliaÇ(UL o crédito especial
de Cr$ 40. 000,00.

() Povo (lo Estado de Minas Gerais, por seus iepr usentantes,
decretou e eu, c-seu nome, sanciono a segui nte lei:

Art.  1: Fica a herto ao Departamento (te Compras e Fisca-
lização o crédito especial ile (A s 40.000.00 (quarenta mil cruzeiros),
para aqii ISiÇ5() de unia eIfll)ô1:( para o aparêlho (te roentgenteraPia
lo Hospital Militar.

Ait . 2.'	Esta lei ciltrala em vigor na (]ata de sua publica-
(50. rev(((a(las as ilisposiçoes ciii contrario.

Mau (lo. portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-
eu lo e execti ç ãO (lesta lei pertencer. que a cumpram e façam

com prir tão inteiramente como nela se conteui
Da di no Palácio da Lihc rd a te. Belo Ilorizon te. 20 de setembro

de 1948.

\li i.'iOY S(( (,RES ((..'.i POS
Jo.e 1/e .tJ(If/UllUieS Pin/o
Pedro .1/eix0

LEI N. 214. DE, 22 DE SETEMBRO DE 1948

M ero (l(1XSi[i(a0O (le corpos públicos cimos. (O/L1i(LIIl('.S (1(1 lei li.
1-1 (T. de 8 de janeiro <te 1948, e (I1IlOJiW ii (lileriura (/e créditos

sim pleiiii'iiiaies

(1 Povo do Estado (te Minas (,erus, por seus ic((i'eSeiitllilt('s,
(lc(letl(li e (u, ciii seti iloilie, S1lilCiOflO a seguinte lei:

Art . 1.' ---. Para efeito (lo disposto no art . 9.' 2.', (Ia lei im.
14(, (te 8 (te janeiro (te 1948, ticamn alteradas, nas respectivas tabe-
las te classificaçuo dos cargos públicos civis, OS ( rgos ( onstantes
(lo quadro (1(11)00 strat ivo anexo, que passa a fazer parte integra o-
te testa lei.

Art. 2.° — Para ocorrer ao pagamento da diferença resultante
las novas classificações, a que se refere o artigo anterior, fica o

Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares às res-
pectivas dotações, no total de Cr$ 506.520,00 (quinhentos e seis
mil quinhentos e vinte cruzeiros).

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

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

Dada no Palácio cia Liberdade, Belo Horizonte, 22 (te setembro
de 1948.

MILTON SOARES 'CtMeos
Pedro Aleiro
José de ,tfagalimâes Pinto

1 nmérico Renê Giaimjictti
.ibgcxr Renault
José Rodrigues Seobra
José Bacia Viana

LEI N.° 215, DE 22 DE SETEMBRO DE 1948

4ntori:a (1 aquisição de imóvel, situado em São João (lei-Rei,
e abre crédito especial à Secretaria de Saúde e .4ssistéimeia.

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

Art. 1.' Fica o Govêrno mio Estado autorizado a adquirir :i loa-
quimo Martins Ferreira, pela importância de CrS 100.000,00 (cento e
sessenta mil cruzeiros), o prédio situado à rua Dr. Ballino da Cunha.
número 9, cmii São João (lei-Rei, com a área de 167,70, ms2, (cento e
sessenta e sete metros e setenta centimrietros quadrados) e respectivo
terreno, destinado à instalação (lo Centro de Saúde daquela localida-
-de, como as seguintes confrontações:

Frente para a rua Dr. Balhino (Ia Cunha, à esquerda e fundos
com os prédios pertencentes ao sr. Luiz Baccarini e à direita coro a
rua ,rtur Bernardes.

Art. 2.° Fica aberto o crédito especial de Cr$ 160.000,00 (cen-
to e sessenta mil cruzeiros), à Secretaria (te Saúde e Assistência, pa-
ra fazei' face ao pagamento do prédio acima mencionado.

Art. 3. - Esta lei entrará cru vigor na data (te sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conliecinien-
to e execução (testa lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir
tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 22 de setemnhra
-le 1948.

Mim.-rox SO.IRES C..im'os
José Rneta Vi(1!ZU
JOSe (te .tagaUmães Pinto
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LEI N. 216, DE 22 DE SETEMBRO DE 1948

Ai,!ori:a o Poder E.reculi p o ii renunciar 1/irei/OS

O Povo (lo Estado (te Minas  Gerais. por seus representantes, Te
e retou e eu, ciii seu nome. SahlcioflO a seguinte 1(1

Au. 1.'	Fica o Poder Execulivo autorizado a eeniiaciiil'
tuitamnente o direito (te qualquer iniciativa no sentido te invalidar-se
a (toaçao de terras, agora consideradas devolutas, feita pela Cãinarii
Municipal (te Manhuaçú ii Igreja Paroquial da sede do di otrito de Pi-
rapetiliga, atualuiente sede do iflunicipiO (te Manhuinirim, por es(-1-1
tura pública lavrada, em 13 (te julho de 1911, no Cartório do Segundo
Ofício (te Manhuaçu (livro (te notas o. 2(; -- - fis. 90 v.) e transcrita
no Registro de iuiõveis da mesma coinareli em 5 (te dezeiiitii'o di
1923, sOl) O núniero 4.849, )livro 3 --- C - - fis. 161).

Art. 2 . 0 -- Revogam-se as disposições cmii contrário, entrando esta
lei em vigor na data de sua put)ticaÇao.

Mando, portanto, a tô(laS as autoridades. a quem 1) conhecimento
e exe('uei'j o desta lei pertencer, que a cumpram e façam (himupm'ir tIji
i ntei raniente como "ela se contém.	 -

l)ota no Palácio da Liberdade, Belo horizonte, 22 te setembro
dc 1948.

\lm m.FON So \IIES (. Mi'oS
1 1)i('IU'O Ue,uê (;i(iIuIuelli

LEI N. 0 217, DE 22 DE SETEMIIH(Y DE 1134$

.1 bi e (1 Secretaria ds Viação e Obras Públicos o crédito especial
de Cr 829,60

O Povo do Estado (te Minas Gerais, por seus represeiilaiiti's, de-
cretou e eu, ciii seu nome, sanciono a seguinte lei:	-

Art . .° Fica aberto á Secretaria da Viação e Obras l('ild n'as
o credito especial de Cr$ 829,60 (oitocentos e vinte e nove cruzeiros
e sessenta centavos), para pagammlento ao engenheiro Vai fri do M;-11,1-
cio Mendonça, proveniente de despesas feitas colo o carro da	1
cunscrição de Obras, em dezembro de 1947.

Art . 2 . 0 — Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades a quem o conheci incito
e execução desta lei pertencer, que a t'uiuiii'iiii e façam e ii nip rir tão
inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, lIdo Horizonte, 22 ([e seteiubro
de 1948.

\liiiox SOARES C.sMeos
José Rodrigues Secibra
José (te Magalhães Pinto

LEI N. 218, DE 22 DE SETEMBRO DE 1948

Abre crédito especial de Cr 35. 17500 a Secretaria do Interior

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus repm'cscntaute, (e-
d'dou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei

Art . 1. ' Fica aberto à Secretaria do Interior o créd TIo cspe-
'ial de Cr$ 35. 175,00 (trinta e cinco mil, cento e setenta e cinco 'eu-
zenos), para pagamento a d. Maria Vasto M:uicini, viúva de \do Mau-
('mi, proveniente de aluguéis devidos à mesma, no pem'io:to de ((((tu-
lwo (te 1946 a dezembro (te 1947 e relativos ao prédio (li de se acha
instalado o Conselho Penitenciário do Estado.

Art . 2.0 — Esta lei entrará em vigor na (lata (te sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôcias lis autoridades, :1 qiu(ll1 o ('(Iitli»'i tEnto
e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam ('111(1 pci e
inteiramente Como nela se Contém.

Dada no Palácio cia Liberdade, Belo Horizonte, 22 (te set('liul)m'(t
de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro .4leixo
José de .%íamalhães Pinto

LEI N.° 219, DE 22 DE SETEMBRO DE 19'48

Abre à Secrelarfa das Finançcs o crédito especial 1/e Cr 12 44-1.80

O Povo do Estado de Minas Gerais, 1)0!' seus representantes, de-
cretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1 — Fica liberto à Secretaria das Fi lianças, o ('rdd ito es-
pecial de Cr $12.444,80 (doze mil, (iumatrocentos e quarenta e utiia[i'ocruzeiros e oitenta centavos), para pagam eu lo de despesas feitas ciiiexercícios anteriores, corno segue:

C1,8

Antônio Francisco (te Oliveira --- Aluguel do prédio
ocupado pela Circunscrição (te "Antonio Pr:uto",
no período (te 1.0 de janeiro	31 (te dezembro de1947	..............................................1.200,Oi)

Isaltino Pessoa - Despesas (te viagens, em dezenittvode1947	...................................
(t.i'..Eduardo Corrêa Júnior — Despesas (te viagens, em	
-8 1,00

zenibro de 1947 ................................40.00
Prefeitura Municipal (te Monte Sino - - Aluguel (1(1 côhuo(-

do ocupado pela Coletoria de Monte Sujo, nos meses
de novembro e dezembro de 1917 ..........200,00

Osvaldo Borges - Aluguel cio cômodo ocupado Pela Co-
letoria de Nova Ponte	Diferença de Cr$ 25,00.
nos meses de agôsto a (lezenubro de 1947 . . , .	 125.00João Xavier Mendonça	Aluguel do prédio oc alia (II)
pela Coletoria (te Montes Claros, no período le 1."
de janeiro de 1946 a 31 (te (lezeunl)ro de 1947	 1 440,00

José Pedro Arantes - Aluguel tio cômodo ocupado pela
Coletoria de Francisco Sales, durante o mflés de de-
zembro de 1947 ......................92,01)

Maria Antônia Pires -- Aluguel lo prédio ocupado pela
Circunscrição de Riu Préto, no período de 1.' de se-
tembro a 31 (te dezemiubro (Id 1917 ............320.u0
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Ana França dc Araújo Aluguel do prédio ocupado
pela Circunscrição de Manga, nos meses de novem-
bro de 1946 a dezembro de 1947 ..............

Domingos Ribeiro da Silva Aluguel do prédio ocupado
pelo Destacamento Policial junto à Circunscrição
de José Arantes, no período de 1.0 de outubro a 31
de dezembro de 1947 ..................

Paulo Bezerra de Menezes - Aluguel do prédio ocupado
pelo Destacamento Policial junto à Circunscrição
de José Aroeira, no período (le 1.0 de julho de 1946
a'31 de dezembro de 1947 ................

lo sé Rodrigues Costa - Aluguel do prédio ocupado
Pelo Destacamento Policial junto à Circunscrição
(te Manga, no período de 1.0 de janeiro de 1944
-1 	de dezembro de 1947 ................

Dilduino Bei'nardes da Gama Amoriin - Aluguel do cô
modo ocupado pela Coletoria de Presidente Olegá
rio, no período de 1.0 de junho de 1946 a 31 de
(1e7.eiiibro (le 1947	....................

Drci (l'Aflgelis - - Aluguel do cômodo ocupado pelc Cir-
('tinscrição de Bandeira, no período de 1.0 de janei-
ro (lO 1945 a 31 de dezembro de 1947 ..........

Prefeitura Municipal de Novo Cruzeiro -- Aluguel do
cômodo ocupado pela Coletoria de Novo Cruzeiro,
no J)erío(lo de 1.0 de setembro a 31 de (leZeiflbro
de 1947	............................

José Alves Xavier - -- Aluguel do coinodo ocupado pela
Coletoria Estadual de Barra Longa, no 4.° trimestre
lo	1,447	..........................

schastião Fernandes Mourão - Aluguel do prédio
ocupado pela Coletoria de Subinópolis, no J)Ci'íodO
de julho a (tezeinl)ro de 1947 .............

liSo Franklin França	Aluguel do cômodo ocupado
-peia Coletoria de Mateus Leme, no período de a gós-
to 	dezembro de 1947 ...................

Prefeitura Municipal de Itaúna Aluguel do prédio
oc upado Pelo Destacamento Policial de ltaúna, no
P eríodo de janeiro a dezembro de 1947 ........

1.400,00

240,00

750,00

480,00

1.900,00

943,80

800,00

600,00

690,00

300,00

840,00

12.444,80
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LEI N.° 220, DE 22 DE SETEMBRO DE 1948

Abre crédito extraordinário de Cr$ 30.000,00

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

Art. 1 .' Fica aberto o crédito extraordinário (le Cr 30.000,00
(trinta mil cruzeiros), à Secretaria das Finanças, vara socorro às
vutiinas da inundação do rio Guanhães, na cidade de Dom Joaquim.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 22 de setembrode 1948.
MILTON SO.SRI:s CAMI"os
José (te MogaJlmães Pinto

I.FI N.° 221, DE 24 DE SEI'EMBR() DE 194$
Abre é Secretario das Finanças, o crédito cspecial de Cr-'' 3.678.390,00

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

Art. 1.0 Fica aberto à Secretaria das Finanças o créohito es-
pecial de Crs 5.678.390,00 (cinco milhões seiscentos e setenta e oito
iii ii trezentos e noventa cruzeiros), para pagamento de contribuições
devidas pelo Estado ao Instituto (te Previdência dos Servidores (lo
Estado e referentes ao 4,0 trimestre de 1947 e 1.' trimestre do corren-
te exercício, sendo Cr 3.203.341,20 relativas à	dCarteira e A l)OSCfltadorias e Pensões e Ci- 2.475.048,80 à Carteira (le Pecúlios, de con-
forimiidatle com os artigos 8.0, 29 e 40 (lo decreto-leio.' 1.416, de 24
(te novembro (le 1945.

Art. 2.0 -- A presente lei entrará em vigor na (lala (li' sua 1)tih)li-
ração e terá sua vigência cessada em 31 de dezembro de 1949.

-N1,111(10, portanto, a tôdas as autoridades, a (l uen i o comi heci iii eu-to e execução (lesta lei pertencer, que a culimpramii e façam o'umuoprir
tão inteiramente ('01110 nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 24 de s('tOouil)ro
(It' 1918.

MILTON SOSnES C.\MJ'os
José (te Moir,allides Pinto

Art. 2 . 0 - Esta lei entrará em vigor na data ole sua publicação,
revogada, as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 22 de setembro
1e 1948.

5h i,ro'v So \RES (.s M pos
,José de .fotga1hües Pinto

LEI X.° 222, DE 24 DE SE'fEMIlH() DE 191$

A bre ao flepartaniento de Conlpr(j.Ç O' Fiscalização o crédito especial
de Cr 17.825,00,

Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, ole-
ciciou e eu, emseu noine, sanciono a seguinte lei
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Art. 1.0 - Fiei aberto o crédito especial de Cr s 17.82,5.00 (de
zcsste mil oitocentos e vinte e cinco cruzeiros) ao Departamento de
Compras e Ficai izaç5o. para pagamentos de despesas feitas em exer-
cícios anteriores, como se segue:

Casa BranilSo & ('ia. -- Fornecimentos. feitos 5 Fa-
zenda de Criaç5o de Cambuquira ......'a*..______________

José Martins Teixeira--- Fornecimentos feitos 	Es-
cola  Superior de Agricultura (lo Estado (te Minas
Gerais	......................

\atdemar BanI loniinel -	Fornecimentos feitos O Es-
cola Superior fie Agricultura lo Estado de \hnas

..........................'..	1 .537.30

17.825,00
Art. 2.'	Esta lei entrar(i em vigor lia (laia (te sua	p(ll)licilÇOO,revogadas as disposições ('iii contrario.
Mando, portanto, a tôdasasautoi-idades a que'in o conhecimen-

to e execll('Oo (lesta lei pertencer, que a (unipralil e' façam (llmj;rlr
tio inteil-auuenle conio nela se conk'ni.

Dada no Palúcio da Liberdade. Belo Horizonte, 24 de setembro
te 1948.

Cr

tuI

687.71)
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.15InO .Ueaiidrc Monteiro ---- EscrE-5o do crime (loTritio (te Curveto	Adicionais (te 10 1f, no peno-(10 (te 27 (le 'narrO de 1947 a 31 de	(IezerIlt)i-o (te1948	................................................(l'('i:( "'()'.jaz (te Lace,'(ta	Juiz (te Direito (tu coinar-c:( de Cai-angola	adicionais de 10% no período
de 1. (te janeiro a 31 de (tezernhro do corrente anoL1'utei'() Antônio (10 Pilar Cobra	Juiz de Direito de3.' eritr5iicií, da comarca (te Ouro Fino	- adi -cionais (te 10'4 no período (te 29 de marco a

31 (te (teZeiiibi'o de 1948	..........
Luiz Franzen (te Linia -- Curador (te Ausentes, OrfOos e

Massas Falidas (Ia eonlarcn de Belo Horizonte
adicionais de 10% 110 período dede dezembro
(te 1917 a 31 (te (t&'zenlJ)ro (te 1918 .......

Ei ,(,,cisco Pereira da Silva -- Primeiro	l'enenft
. '

adicionais (te 10% no Período de 3 (te j aneiro de1948 a 31 (te dezembro ele 1949 ..........Erilest() Deotioro Gonçalves Primeiro Tenente -
adicidnais (le 10%, no período ite 1.' (le Fevereiro
a 2 (te março do ('orrente alio...........

o da Silva Dias --. Primeiro Tenen .te -- .dit'ionaidc 10% no período de 25 te agOsto de 1947 a 31
(te (Jezellltlro (te 194$

,tas' de Agniar --- Capit5o ----adicionais de 10% 
h
110 p(i')d() (te 9 (te ( lezerlibro (1€' 1947 a 31	te (tezelnro (t

e-
e1948	.....

1.887,10

8. 100,0(1

4. 605,20

6. 207,5))

5.933,20

2 oo, 70

4.	9,.-)

Mii;iox So.sitcs CÀxIPOs
Jose 1/e 1Iuqu1/ldes Pinto.

LEI X.' 223, DE 24 DE SETt:Ml1fl() DE 1948

Abre i Seere/íji'iu do Interior o ('redito espeewl de (]j's 4 2.956,60,
0 Povo ifo Estado fie Minas Gerais, por seus i'epresenlantes, decretou
e ('II, ciii st-'ii ninle. sanciono a seguinte lei

Ar!. 1 - ---• Fica at)erto a Secretaria (lo Interior a ei-cOPo espe.
('iii te Cri 42. 956.60 ( (I Ii:II' eflt a e dois iiil e' novecentos e cinqüenta
e seis cruzeiros e sessenta centavos), para pagllienlo Os seguintes
pessoas

,JoOo da Silva Neto	Fiscal Andante do Sei-viço Esta-
dual lo Transito --- adicionais te II)'	relativos
:uo período de 1.' (te janeiro a31 de tezeintuo lo
corrente :1110	.......................

Matias Antunes .Almeida Fiscal de Tnriii:i do Sei-
viço Estadual do TrOnsito - adicionais te lt)'1 no
Período de 1. de janeiro a 31 (tezenit)i-o lo cor-
rente aiiO	......................

()tOvuo Mendes de Uliveira	Fiscal de Turma lo Ser-
viço Estadual do Trfinsito - adicionais te 10' no
pei'iodo te 1. te janeiro a 31 de dezembro do cor-
rente	:1110	......................

Bani Torres Escrivão lo Crime lo TC'rtno dc Lha -
ulicioiiais dC 10% 110 período de 16 de janeiro de
1941; a 31 (te (leZeil(bi'() (ti) corrente 3110 .....

3. S20,)

Crs 42.95660Art. 2. -- Esta lei eiitraj'i clii vigor na (lata (te sua l)ut)tic:lçOo( leiO sua vi gência cessada i.'iii 31 (le itezeiirhi-o de 1949
Marido, Portanto, a tôdas as autoridades a (l uei li O con hecimento('Xecuço desta lei pertencer, que a cumpram 	a f:tçani c(iin prii'13o iliteiraniente. ( ' 01110 neia se t'Oflté,n
D(ot:( no Palácio (t:( Lil)eI'd:ote Belo Horiiont & . 24 (te seteiiilno(1€' 1948.

r,io s. So.sjii:s C.i Pos
Pedro .1/eixo
José (li.' l f(I(/(j(/iïC5 Pinto

LEI N.	224, DE 21 Dl: SETF:MRr() 1)1; 191$
.1 lii'c O Secreto-frio (ia Educaçrro o crédito (.'speci(sl de Ci-- 95 138,10.

O Povo (lo Est:ojo ite Minas Gerais, por seus repI'e'sejituiites
(le'('l'ctoti e eu, ciii seu nome, sanciono a lei:

aberto O Secretaria (lii l':ducwoo (1 crO,lijo '-pe'ciaj te Cr	95.038,1)) (noventa e cinco mil e trinta oito cruzei-(Os e dez ient:i'os)	para Pilgalilento (las seguintes (lespesas

Mui'i( Fcir:tz Aug ui.slo -- l'TOfessôr:t l)rinOria. em il:isBoas, llRiiii('ipi() ele (Eiiriceriiu --- Despesas (te t:ans-
porte, clii julho (te 1947, nos têrunos to art. 16 do
Decreto-It', ii,' 2. 125, (te 20-6-1947 ............

C r

1 .44000

.320,00

1 .329,00

3. 957.uO

Cri

149.6)
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Reduzida Braga, professôra primória rias Escolas Reuni-
das de S.	Sebastião (los Pintos, município (te S.
Joilo Evangelista, Idem. idem ..............	4 00.oO

Maria Eva de Avelar, professôra prinria do grupo es-
colar de Passagem, fliUnieipiO de Santa Maria do
Suassiií, idem, idem . . ..................	354.60

Amasiíes Geraidina da Costa Ribeiro, diretora (lo grupo
escolar de Japão, niunici pio <te Oliveira. 1 deus	903. 00

Zuleica de Veiga Oliveira, diretora do grupo escolar
Pedro 11, de Ouro Pi'êto, despesas eventuais reati-
zaclas (Infante o 2.° semestre (te 1947 ..........	342.00

Einprêsa Fórca e Luz de Além Paraíba, luz elétrica for-
necida ao grupo escolar de Além Paraíba. em 1945	2(1.90

Lidima nha Augusto Maia, foi nec iinento de úgua 'is-
esco-las reunidas de !lrumadinlio, no exercício Ile 1916	144.00

Einprsa Fôrça e Luz de Alein Paraíba, luz elétrica lui-
necidá ((O grupo escolar (te Além Paraiha. em 1946	283.90

Companhia F'ôrça e Luz (te Palmira, luz elétrica fome-
(ida a escola noturna	(te Painura. durante o inés
(te (lezen;)ro de 1916 .................... 12.00

Companhia Pmada (te Ek'tricidule. luz clelcica forneci-
da ao Colégio Estadual (te lIierlíindia.	(Infante os
meses (te abril a dezembro de 1946 ..........	1 . 7

Companhia Fôrça e Luz Caclioeircnse. luz elctmica for-
necida 5 Escola Noturna de Cachoeira cio Campo.
durante os meses (le junho a dezembro de 1947 .. -	294.00

Diretora do grupo escolar de danhuiniriiii. luz ClétFI((
fornecida ao grupo escolar (te Mau h umniri mu. ela 1917	1 . 340.01)

1 [ermeliuda Martins Corrêa, aluguel (lo prédio o(upa(iO
pelas Escolas [ri)anas de Sustos Dumont, relativo ao
periodo de 1. " (te janeiro (te 1939 a 31 (te lezein-
1)10 de 1943	........................	7. SOla)

Jose Pedro, aluguel do prédio ocupado pelas escola.s
reunidas (te Cristiano Oton i, mau ii icí pio de Conse-
lheiro Lafaiete,	durante os meses	(te abril 1 (iv-
zeinhro de 1943 ......................	47w00

Osório Ferreiri Veloso. aluguel do prédio ocupado pelo
grupo escolar de Pains, mio periomio de setc;ai,io a
dezembro (te 1943	....................

Antônio Salvo Moreira, aluguel lo prédio ocupado pelo
grru po escola ' de Itamara ndiha, no periodo te no-
vembro a dezembro (te 1944 .............. 20(M0

Ciaud iouor José (te Oliveira, aluguel do prédio ocupado
pelo grupo escolar de Brejo do Amparo. município
(te .Tanuaria, no período (te outubro a dezembro (IC
1944	..............................	1811.00

Diretora das Escolas Reunidas (te Cercado, aluguei (lo
predio ocupado pelas Escolas Reunidas (Ir Cercado.
município (te Pitangui, no período (te outubro a (te-
zernbro (te 1945	......................	450.00

Francisco de Safes Costa, aluguel do prédio para o
grupo escolar (te Jaboticatubas, no período de 1.
(te janeiro a 31 (te dezembro (te 1945 ........	1.200.00

Angelo Evangelista - Aluguei do prédio ocupado pelo
Grupo Escolar "Flávio dos Santos", (Ia Capital, no pe-
ríodo de 1. 9 de janeiro a 31 (te dezembro de 1945	9. 600.00

(lodofredo Cândido de Almeida - Aluguel 10 prédio
ocupado pelas Escolas Reunidas em São Sebastião
do Rio Prêto, município de Conceição do Mato
Dentro, no período de 1.° a 31 de dezembro (te
1945 ......................................

Prefeitura Municipal de Campo Florido - Aluguel do
prédio ocupado pelas Escolas Retinidas (te Campo
Florido, no exercício de 1945 ..................

	

Rita Costa	Aluguel do prédio para as Escolas Reuni-

	

(Ias de	 unhojPoté, no periodo de	a dezembro de1946 ....................................
Joaquim Pereira Duarte - Aluguel (lo prédio ocupado

pelo Crupo Escolar de Martinho Campos, no períodode 1.0 de janeiro a 31 de dezembro (te 1946
Domingos Trece Neto - Aluguel do prédio ocupado .

 peloGrupo Escolar de Aventureiro, município (te Além
Paiaíha, no 2. semestre (te 1946 ...............

	

Monsenhor Messias Bragança	Aluguel rio prédio ocu-pado pelo Grupo Escolar "Abrabão Lincoln", dePassos, no 2. 9 semestre de 1946 ......... 
Dimas Paixão - Aluguel do prédio ocupado pelas Es-

colas Reunidas de Angoritaha município de Barba-
cena, diferença de requisição (te 30-1-947

Delfina Martins - Aluguei (lo prédio ocupado pelas Es-
colas Reunidas de Carai, município (te Novo Cru-
zeiro, no período (te outubro (te dezembro (te 1946

.José Fernandes cia Silva Aluguel cio prédio ocupado
Pelas Escolas Reunidas de Divinópolis, no período
de 6 (te agôsto a 31 (te dezembro de 1946 ......

Felipe José (te Safes Aluguel do prédio ocupado pelo
Grupo Escolar (te Caraugoja, no período de agôsto
a dezembro (te 1946 ........	.......	..Sindicato (los Trabal lia (fores Metalúrgicos iC Sahar.aRi Piracicaba - Aluguei (lo prédio ocupado pelo
Grupo Escolar (te Sabarú, no período de 17 (te jte.
11)0 a 31 (te dezembro (te 1946

Vicente de Paula Oliveira - Aluguel (lo prédio ocup(ld()
pelas Escolas Retinidas (te Chapada, município (te
Minas Novas, durante o aiio (te 1946 ...........

Santos José de Figueiredo - Aluguel (lo prédio pari as
Escolas Reunidas (te (iororós, município (te Dou)
Joaquim, no período (te 1. de janeiro a 31 (te de-
zembro de 1946 .........................

Francisco de Safes Costa Aluguel do prédio ocupa-
do pelo Grupo Escolar de Jaboticatuj)as, durante o
ano de 1946 ............................

Claudjojior José de Oliveira - Aluguel do prédio para
o Grupo Escolar (te Brejo do Amparo, municipio
(te Januária, no perío(lo de novembro a dezembro
(t e 1946 ............... ..........

ocupado. pelo
........

	

I"ari(l Eliazar	Aluguel (lo Prédio	 Grupo

	

Escolar de Campo Belo, no	 tperíodo de agôso a de-
zemtjro (te 1946 ...........................

João Batista Bossi - Aluguel cio prédio Ocupado pelo
Grupo Escolar de Ouro Fino, no período de selem-
bro a dezembro te 1946 .................

100.00

1 .050(0

2.300,pO

3.000.00

600,00

3. 000wO

2.360.70

420.0

3.

6.

1. 650.oi

720.

.000.00

200.00

120,6

500.(,



'.1tmardo Afonso (te Castro	Professor a posentado -
Adicionais de 10%, no período de 24 de julho dc
1944 a 31 (te dezembro de 1945 ............7l9,3)

1 .030,00

443,30

2.21 6.0

420.00

4 98 .00

71)0.00

1.440,00

2.71)0,00

1.190.00

5. 600,°í)

2.100.00

10. 000,00

1.200,00

4.533,20

1 .126,00

367,00

LEI N.° 226, DE 29 DE SETEMBRO DE 1948

Autorizu a doar e eWi/jr apólices da Dívida Interna Fvzulada
do Estado

O Pjvo do Estado (te Minas Gerais, por seus representantes.
teci-dou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. - Fica o Govêrno olo Estado autorizado a doar e, pala
ste fim especial, emitir apólices da Dívida Interna Fundada do

Estado, mia importância de Cr. 45.000.000,00 ( quarenta e cinco mi--
lhões (te cruzeiros), do valor nominal (te um mil cruzeiros cada Unia,
a destinadas a constituir acréscimo ole patrimônio da Fundação In a-

1.. fl - -(

LEI N.° 225, DE 28 DE SETEMBRO DE 198
41)r(' 4 Secretaria do Iutei'jp o crédito especial de Cr$ 1 .082 .201.00O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus repneseoO(1(
iecretou e eu, cru seu nome, sanciono a Seguinte lei:
- Art. l. - Fica aberto à Secretaria do Interior o crédio cape-
mal de Cr 1 .082.201,00 (um milhão oitenta e dois mil duzentos aum cruzeiros), para p a g

amento de despesas feitas em exercíciosanteriores
Art. 2.-' -- Esta lei entrará em vigor na data de sua 1)nl)licaç5k).

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

e execução (lesta lei pertencer, que a Cumpram e faça fliCumuplil
tão iiiteiraiiiente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizo( c, 28 de ct(Tn-
i)ro de 1948.

Art. 2. - Esta lei entrai-a cmli _vigor na data te sua put)lica-
io, revogadas as disposições cm contrário.

Mando, p01 tanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci.mmento e execução desta lei pertencer, que a cumnpra;i e façam
culupnim' tão inteiramente conto nela se contém

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 24 dc sticml)rode 1948.

MILTON SOARES C.eripos
José de ulaijalluie g Pinto
.1 bga r Renault

MILTON 50.-iRES CAMPOS
Pedro .11eixo
José de Magalhães Pinto

95.038,11)
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Prefeitura Municipal (te Campo Flori(lO -- Aluguel (lo
prédio ocUpadO pelas Escolas Reunidas de Campo
Florido, no exercicio de 1946	 .

Clito Cleto Novais Aluguel lo prédio ocupado pelo
Grupo Escolar (le Riheirao Vermelho. município de
Lavras, no periodo de 18 de setembro a 31 de de--
zenll)i'O	de 1946	............................

Gel 5011 Loureiro - Aluguel (lo prédio Ocu pa(l() j)e1O
Grupo Escolar (te II ibeirão Vermelho, niurmici pio de
Lavras, no periodo de 18 de agôsto a 31 (te (leZefli-

bro de 1946 .................
	pelasDelfi na Martins	 Aluguel (10 prédio) ocupado	eIlIs	-

colas Reunidas de Carai, município de Novo Cru-
zeiro, no período de janeiro a março de 1947 .

João Bernardino de Aguiar - Aluguel do prédio ocupa-
do pelas Escolas Reunidas de Carmnésia, município
(te Dom Joaquim, no período (te 22 ole abril a 31
de dezembro de 1947 ..................

Joaquim Néri (le Sousa --- Aluguel (10 prédio ocp.ilo
pelas Escolas Reunidas de Itacuru munici

u
pio de

Santa Maria de Itahira, no período de maio a de-
zimbro &IC 1947	..........................

lã] io Oscar Pinto Aluguel (lo prédio ocupado pelas
Escohms Reunidas (te Barroso, muiiicípiO (te Dores
te Campos, mio período (te 1 . 0 de janeiro a 31 (te
lezeiiibi'o (te 1947

José Alves Ferreira Aluguel (lo prédio ocupado pelas
Escolas Reuni (las (te Vaigeni Bonita, municíl)iO (te
Guia Lopes, no período (te abril a (tezenll)ro de 1947

Pedro Francisco (te Meio - -- .\lugoel (lo prédio ocupado
pelo Grupo Escolar (te Betini, no pendo (te 2 (te se-
tembro a 31 (te dezembro (te 1947 ..........

Padre Duarte Costa - Aluguel do prédio ocupado pelo
Grupo Escolar (te São João João (leI-Hei, no peno-
do de nlaio a dezeinl)rO de 1917 ............

N inlan Bernardino (la Silva - -Aluguel (10 prédio ocu-
pado pelo Grupo Escolar (te Sete Lagoas no período
de março a dezembro (te 1947 .............

Joao Gonçalves (los Santos - ulugimel (lo pl'é(lio ocupa-
( 1 0 pelo Grupo Escolar ((C Montes Claros, no perto-
do (te março a dezembro (te 1947

Clito Ciclo Novais Aluguel (10 prédio ocupado pelo
Grupo Escolar de Ribeirão Vermelho municiplo (te
Lavras, durante o ano (te 1947

Jose Fernandes da Silva - Aluguel do prédio ocupado
pets Escolas Reunidas de Divinópolis, no) período
(te l. 1 de janeiro a 20 de junho (te 1947 .......

Maria José Rodrigues (te Oliveira -	Professôra l)rin-
ria, aposentada • -Adic jonais (te 10% relativos ao
periodo (te 8 (te outubro	(te 1941 a 31 ole dezem-
bro (te 194) 	GrupoEfigénia da Silva - Professôia primária do ru..po Es-
colar "Padre José (te Anchieta". da Capital	Adi-
ciOnaiS de 10% no período (te 2 de agõsto a 31 de
(1 ezenit)rO (le 194G	....................
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tituto Eletro-Técnico de Itajubi, da Escola de Engenharia de Jui
de Fura e da Escola de Farmócia e Odontolo g ia de Alfenas. na
porlôncia. respectiVatileilte. de Cr$ 20 000. 000,00 ( vinte milhões l&
cruzeiros). (r 20.000. 000,00	1 vinte milhões te cruzeiii'os) e Cr
5. 001). 000,00 (cinco milhões (te cruzeiros)

Art. 2 . 0	As apólices seriio nonunativas e vencerito JUI'OS anuais.
de 5 (cinco por cento) pagáveis em março a setembro de cada
ano, por semestre vencido (te acôrdo com o Regulamento(Ia Divida
Fundada lo Estado.

Ar!. :i. » Serõo innlieflaveis ere VcI'iel'aO ao Eslailo. 1)1)5 CaSOS.
previstos no artigo 2.', da lei o.' 956. de 7 (te setembro de 1927. e-
artigo 8. do decreto o." 7.921, de 22 de setembro (lo niesnio ano
as apólices a que se refere esta lei.

Parigrafo único	A aplicaçóo dos juros (te anúlices doadas para
P tri iiiôn lo a estabelecimentos (le en silO deve rim se 1'	uhnet ii a 5
)preciilcao e fiscalizaçiio do Govêrno do Estado.

Art . 4.° - Os títulos referidos no artigo 1.' erõo assPiíalo0 pelo.
secretário(Ias Finanças, pelo Contador Geral do Estiolo e iie 1 upe-
ri nden tcn te do Departamento da Despesa Variável. pOi teCi O O 1 [cOar
la pasta designar outros funcionirios daquela repartl(,'5O para assina-

l'elll cio lugar dos indicados.
5. --- Cada um dos estabelecimentos de ensino ii que se--

re fere a art . 1." se obriga a concedem', pcm'm anen temeu te, Ice (10)
inat rícui.is gratuitas, a a) unos reconhecidamente pobres que fiee-
1cm os ao beneficio. iiiedillllte in(IiclÇao do (jover nailor sio Estado.

Art. 6." -- Esta lei entrara em vigor na data de sua publica-
i'evogadas.s itisposiçoeS cmii (OU tróm'io

Mando. portanto, a tôdas as auioridndes.- a quem o ('onileci-
flifltu e exccuçao desta lei pertenceem'. (pie z, '1tinpri(m e façami
Ci(mpl'!l' tC) inteiramente como OC 1.II se contelil.

D.ida no PaISiio (til 1il .)l'rdtldi.'. 1(111) lioi'izonic. 2, 9ft' . -eten-
Oro de 1948.

\llm.TON SOARES CAMPOS
. t oSc' 1/e 3logu111es J'n'ilo
1 bgar J?enamilL

LEI N.° 227, DE 99 DE SETEMBRO DE 194$

11)11' 5 Secrelaril (1(1 ì , e Obras Públicas o ci'adilo •'SJ(e'iai
de Cr 3.126. 567.5)1

O Povo ilo Estado (le Minas ( i eiíuiS. 1)01' seus representantes,
decretou e eu. cmii seu nome, sanciono a seguinte lei

Art . L " Fica aberto à Secretaria da Viacfmo e Obras Pó-
i)hcas o crédito especial (te Cr$ 3.126.567.51) (três milhões cento
e vinte e seis mil quinhentos e sessenta e sete cruzeiros e cinqimenta
centaves) . para pagamento de despesas COITI as ohi'iis da Cidade In--
dustrial. durante o exercício de 1948.

Art. 2.° - Esta lei entrará em vigor na data (te sua publica-
revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôclas as autoridades, a quem o conheci-
ucu to e execução desta lei pertencer, que a cunipralil e faça tu
- urn prir ti-to inteiramente como nela se coriténi.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte. 29 (te ck'iu-
J(I'o (te 1918.

MILTON SOARES CAMPOS
José Rodrigues Seabra
José de M((g(zllmães Pinto

LEI N.'' 22$, DE 30 DE SETEMBRO DE 1918

Di's;'õe sdl(re o taxa 1/e assistência hospitalar, extingue (1 iJllJs(iSlo
de cxportacão e contém ozilrus providéiicias

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

Art . l.	Ficam extintos o impôsto de exportação e a taxa
te estatística, instituídos pela lei n.° 15, de 1947.

Art. 2.- Ficam também extintas as taxas e etiiolunieiitos.
atualmente cobrados nos estabelecimentos de ensino. oficiais ou
econhecidos, de acôrdo com a tabela 13, anexa ao Decreto-lei mi.'

67, de 1938, excetuadas as remuneratórias de pensão ou material
fornecida PC1O Estado e ii de biblioteca.

Parágrafo único	A taxa te biblioteca será anualinentc' cxi-
a ta('Lii() (te Cr 30,00por aluno matriculado nos estabeleci-

" lentos de ensino, mantilcs pelo Estado, excetuados os de ensino
primário, destinando-se o produto da sua arrecadação ao exclusivo
II pareltm1mnmento das bibliotecas dos respectivos estahelecirimem 1(1(5

Ai-[. 3." A taxi de assistência hospitalar, de que ira [aol as leis
ns. 22 e 138, (le 1947, passa a ser cobrada de acôrdo coro o disposto
nesta lei, pira fazer face a despesas com os serviços dessa natureza,
lOa itt idos pelo Estado.

Art. 4." - -- A taxa de assistência hospitalar será cobrada

1	5 razão (te cinco por cento (5 '. ) sôbre as imiiportáncjasdos	tributos	estaduais, excetuados os impostos (te Selo e sôbrtminérios;
II --- no nmininmo de Cri 300,00 e no máximo de Ci' 20.000.00.

(los estabelecimentos de crédito, companhias de seguro ou de
(-api tatização;

III - nu mínimo (te Cr$ 50,00 e no móxinlo de Cri 2.000.00,
das demais pessoas pessoas físicas ou jurídicas que exercem ativi-
iladcs no Estado e não contribuem, normalmente, cola impostos este-
doais, excetuadas as isenções a que se refere o 11. 9 VI, cio art. 111
da Ccnstituição do Estado.

§ 1. - Quanto aos estabelecimentos de crédito, ter-se-á em
vista para aplicação (Ia taxa, a soma do passivo exigível com o
Passivo não exigível, conforme balanço geral do exercício anterior.
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- A lixa em lelaçUo 5 companhia.,, (te seguro ou (te capi.
lalização serEI .,raduada tendo-se em vista a oina total dos premios
comerciais recebidos durante o exercício antrior

3 , - A tributação de que tratam os números 11 e III dêste
irue) nao exclui a do número i, nos eventuais Ie tri-
butos lo Estado

Ari. 5.'	Os nequenos produtores rurais uSo s[5u sujeitos ao
pagamento do tI'Ii)UtO de que trata a presente lei

vedada a incidência(Ia taxa (te 5	(cinco por
cento)	n: 1, art . 1., (testa lei ---- sôbre o inipôsto territorial

Art. 7.° - O impôsto de sêlo, constante (Ia tabela n: 8, anexa
ao Decreto-lei n.' 67, de 1938, quanto aos tos regulados por lei esta-
dual e contratos rcltivos a negócios (la CCfl0flh1 (lo Estado, que
uSo tiverem lribulaçúo especial, será da Cr$ ),00 PC(r Cr 4 1 .000,00
ou fração dessa quantia.	-

Art. 3,0 O regulamento desta lei. cue o Poder Executivo
fica autorizado a expedir, conterá as tabelas de grduaçúo (Ia taxa
e a enluneraçúo (las pessoas fisicas e jurídicas a ela sujeitas.

Esta lei entrará ciii vigor a 1 .— de janeiro de 1949,
revogadas as disposições em conlrúrio

Mando, portanto, a tôdas as autoridade;, a queil o co nheci
-mento e execução desta lei pertencer, que a ('tIni prani e façam ('11111-

Inir tSo inteiramente como nela se contém-

Dada no Palacio tU Liberdad', Pelo Hori,.onte, 30 te .etcrii-
bro (te 1948.

\Iiiiox SOARES ('meos
.íOSé (1€' Jluqullwes PiO/O
Pedro .1/eixo
.1rnérico Renê Gicwnetti
Ãbgar Reiwult
Jose Rodrigues Seal'i'a
JO.II J4aielo '(iíIJ)()

LEI N.-' 229, DE 12 DL OUTUBRO DE 191$

Aulorizu ti iiceiteiçoo (('e (ioaçoeS dc iIIIóVeii

0 Pivo do Estado de Minas, (ierais, por seus representantes,
decretou e eu, ( , iii seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art . 1." -- Fica o Govi'rno do Estado, inclusive as entidades
ti i, 	auloriiado a receber	doações (te ilflOVClS (lesliuiados

ais respectivos serviços.
Parígrafo único - Ficam ratificadas, nara todos os efeitos de

direito, as doações porventura já i-ecehidas para o mesmo fim.
2.° - Revogadas aS dispOliÇoeS CIII contrario, entrara esta

I.i ('111 vigor tia (lata de sua pul)licaÇaO
Mando, poita) P(. a tÔ(i(S as )utOri(adeS, a quem o conheci-

(- (X(cuÇio (lesta lei pertencei-, que	rilmnprin e foin
'So inteiramente tomo nela se contém

1)rrl( 1(0 Palácio da Liberdade, ] , elo Horizonte, 12	te (OItO-
(1)	Ir 1948.

MILION SOARES Cpo
Pedro Aleixo
•/(.Sé de JiaqaUmães Pinto
.411)éI jco I?ené Gianoeili
.-thynr Renault
.lú.r I?oariques Seobrti
JOSe Bacia Viaui0

LEI . N. 230, DE 12 DE Ol'TURR() DE 194$
dite ô Secretaria do Interior o crédito especial de Cr' 1 t)í0O0

O POVO lo Estado (te Minas Gerais, por Seus rIOrt o en lan les,ecrefoli e cim, em seu nome, sanciono a seguinte lei:
Art. 1.0	Fica aberto i Secretaria do Interior o réditi espe-
de Cr 21.098,00 (vinte e quatro Iflil e noventa e oito Cruzeiros)

,ra pagamento de adicionais de 10 r , aos seguintes;
Capit5o Raul Fróis Sausmikat -- Adicionais de 1(1	no período12 de;unho (te 1948 a 31 de (tezetnhm-o de 1949	Cr$ 5.3110.0)
Segundo Tenente (;i'acindo José da Silva - Adicionais —de Ittariodo (te 7 (1€' abril de 1948 a 31 de (tezelIlir) (te 1941 --(1	4. 368,00;	 -
Maior Hernienegmido Francisco de Magalh5 5 - Adirion is de

no período (te 1." de junho (te 1918 a :ti de (kZeI()ru itt' 1919Cr.-;6.840,00;
CapitSo Viviauio de Souza -- Adicionais de 10no perito de21 ( 1 (' dezembro (te 1947 a 31 de dezenhi-o de 19------

7.30h00:
Suma - Cr$ 24. 098.00.
Ari. 2."	- Esta lei entrarú em vigor 111 (lata de Sua jiili5sua vi gência cessada em 31 de dezembro (te 1949.
AI-1 - :t.	- Revogarii-sc as disposições em coutrririo.
Mando, portanto, a tô(las as autoridades, a ( l utem o ennluei-e II) p exec umçõo desta lei pertencei', que a cunipi-ani e faliu dliii-a ir 1SG i ntu'iramentt . ( ' 0H10 nela se contém
1)0	tio Pal ácio da Liberdade, Belo Horizonte, 12 d(- outu-

05) de 19-18.
MIm.'roN SOARES CAMPOS
Iie (It(, . 1 leixo
José de .Uuqauluo's Pinto

LEI N.° 231, DE 12 DE OI TTrBH() DE 191$
A bre (/0 Depor/anteato de 1 diflinislra-io O (150/i/O espeiol ei,'

(1'í 17. 400.00
O Privo (lo Estado de Minas Gerai ,' . por seus repi-c-ent;inte',

Iceretou e eu. Clfl sei! nome, sanciono a seguin te lei
Art. 1.' - Fica aberto ao Departamento de .-tiiiu istraçSo a

(icdito especial (te Cr 17.400,00 (dezessete mil 1' quairo(l1(Os (Iii-
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zeiros) para pagalflen tI) aos Serv ios Hol Icri th S. A.. por execução
(te serviçOs III) ('orrente eXel'Cí(iO

Art. 2." Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as (lisposiçoes em contrário.

Mando, portanto, a tô(ias as auloi'idadcs, ii quem o conheci-
mento e execução (lesta lei pertencer, que a colo pram e façam cum-
prir ao inteiramen(e, como neta se coalcfll

Dada no Palácio da l.ihci'dotc. Belo 1-lolizolite, 12 de outu-
bro de 1948.

%L -10 -1 Soiics C 	pos
Pedro 1 tei.ro
Jose (/C .WWJ(llII0eS Pinto

LEI N." 232, DE 12 DE 0t'1UIIB() l)E 1948

1 1(11' crédito especial de Cr$ 66 000,00 ao J)eparkimeizlo
de A (/flhlIUStr'l('aO

() Povo do Estalo de Minas Cerais. 1)01' 51.115 representantes,
(lecletoll e CII, em seu 110111€', sanciona a seguinte lei

Art. 1.'-'	Fica aberto ao Departamento (te Administração. O

c1''i 1 ito espcc ia) de ( 66.000M0 (SCSSCOta a seis mil cruzeiros),
para n:IL:Illlcl(tO Itt' \'CliciIIlenlOS ao Dr. Orteado M. (te Carvalho,
durantete ((5 meses de fevereiro a lezeiii l)ro do corrente ano, cOmO

Diretor Geral daquele Departailieli lO

.\rt . 2.'	Esta Ici cIit1'il'a P11) vigor ia lati (te SU11 publicação,
revogadas es dis l msiçocs efli contrario

Mando, poi'tanbo, a tôliaS as autori(lallls. a quem o conhecimento
t' execocao (lesta lei pertencei'. (lUC a cunlPralII e façam CtIlflpt'ii'

tão iateiralncnte. ('01110 nela se

Dada no Palácio da litcI'dIo1e. Belo Horizonte. 12 (te mito-
bro de 1948.

\Íi i:iON SOAM  C5 M POS
Pedro 1 leira
José de .',la f/o 1/Id ('5 P11110

1.1:1 N." 23:1, DE 12 DE 01 "I't'l1lH	DE	194$

.11)11' (1 ,8ecrel(;í'ju ti(, 	(( ('I'('(lil 	('.5/.1'('l(ii (/(	10.320.80

(1 Povo do Estado de _Minas (jCl'( j S, P0!' sC15 rt'prcscnt:oites
decretou e CII. clii seu 001111.', sanciono a seguinte lei:

Art	1." --	Fica aberto .5 Secretaria (10 Interior o 'rc190 ('51)('c 1:11
de Cr 90.3201 1 ) noventa mil trezentos e vinte cruzciros e oitclila
centavos), par:) pa:II!leOtI) aos	cgUil1teS
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Dr. Oscar liliering Diretor Aposentado do Ar-
quivo Público Mineiro - adicionais de 10 %
no perio(lo de 1." de janeiro a 18 de março
de194	..........................

Josaj)hat F'lorencio Chefe do Serviço Radiotele-
gráfico - adicionais de 10 % relativos ao pe-
nodo de 1, de janeiro de 1948 a 31 de dezem-
bro de 1949	....................

Flávio Jardini de Miranda	Ecônomo-Almoxarife
do Manicômio Judiciário de Barbacena
adicionais de 10 71 no período de 13 de janei-
ro de 1948 a 31 de dezembro de 1949 .

AIfi'edo Vicente da Cruz - Motorista de 11 classe
ad i c i onais de 10	no período de 18 de fe-

vel'eiro de 1915 a 31 de dezembro de 1949
Di', Dai'io Augusto Lins Juiz de Direito da Ter-

ceira Vara Civil da comarca de Belo Horizon-
te - adicionais de 10 % no período de 1.° de
agosto de 1948 a 31 de dezembro de 1949

Dr. Niso Moreira (los Santos Pena	Juiz de Di-
reito da comarca de Itaúna - adicionais de

10 ', no período de 18 de março de 1948 a
de dezembro de 1949 ................

Desenlbal'ga(lor Alanco Barroso adicionais de
10 'A no p eríodo de 1(1 de janeiro (te 1946 a
:ii de dezembro de 1949 ..............

Art. 2." --. Esta lei entrará em vigor na (lata dc sua publicarão
tera sua vigencla cessada em 31 de (lezenibro 11e 1919.

\leII(to. portanto, a tôdas as autoridades, 1) quem o conheci-
mento e cx ccução (lesta lei pertencer, que a cumpram t' façam cun 1-p1'ir tão iIltt'iramiiente, como neta se conktn

Dada 110 Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 12 (te 011111bro de 1918,

M1l.'r01; SOARES (.tíPos
Pedro .Ileixo
.JOS(' 1/C .lI(1f/alildes Pinto

LEI N." 231, DE 12 DE OUTUII1-(t) DE 1948

Áulori:a (1 (/oução do imóvel pertencente ao Estado, no Município
de Serrania

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

Art. 1.0	Fica o Govêrno do Estado autorizado a doar, com
s encargos abaixo especificados, ao Município de Serrania, o tem-

Cr

1.112,70

8. 400,00

4. 320M0

7.353,80

14.844,10

10.526,00

43.579,90

90.320,80
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reno. que, por escritura pública, adquiriu de Francisco Ribeiro,
Bernardes, Antônio Pauli no de Siqueira e Ab(iaia Nader, com
área de 15,072 ins. por 17,054 ms.

Art.	 A doação objeto desta lei será efetivada Sol) a s
guintes condições:

a) o donatário construirá ás suas ex i ieisits e sem (luaiqucf
ônus para o Estado, no aludido terreno, uni eitifieio (Iestina(lo i
sede da Prefeitura Municipal;

li) o donatário destinará, nesse edíficio. eni 1u.mr de fárji
acesso ao público, salas para a instalação permanente da Delegacia
de Policia e da Coletoria Estadual, sem ônus para o E'tado.

Parágrafo único - O terreno a ser doado reverterá ao patrii;ai-
aio do Estado se a sua destinação, que consta dêste artigo, tõr le-
virtuada.

Art .3.' Os encargos estipulados, nesta lei. bem mau a área
e o numero de salas reservadas à instalação das mencionadas repar-
tições estaduais, constarão da respectiva escritura de doação.

Art . 4,0	Esta lei entrará cai V0Oi' na dala te sur lUt)1iracáo
revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as a (uem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumnpi'aijj e facam cum-
prir tão inteiramente como nela se contirn

Dada no Palácio da Liberdade, Belo }Iorizont e. 12 1e omita-
bro de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
José mie Magalhães Pinlo
Pedro .tleixo

LEI N." 235. DE 12 DE O[TiJiflt) DE 1918

A bre à Secretaria (ias Finanejs crédito cecial de (r 84 . 1 39.sJ'J
O Povo do Estado (1? Minas Caiais, por seus representantes

decretou e eu, em seu nome, sanociono a seguinte lei
- Art. 1. 1 - Fica aberto á Secretaria tias Finanças o crédito es-
pecial de Cr$ 84.139.00 (oitenta e quatro mil cento a trinta e nove
cruzeiros), para Pagamento à Caixa fIco rficen te da Polícia Militar,
de acôrdo com o art. 2.1 , do Decreto-lei a.° 1 .730, de 1946.

Art. 2.' - Revogam-se as disposições em contrário, entj-ando
esta Lei em vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a D'idas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução (lesta lei pertencer. que a culujiraimi e façam cum-
prir tão ia teiranien te como nela se contém.

Dada no Palácio (Ia Liberdade. Belo Horizonte. 12 te auki-
bro fie 1948.

MILTON SOARES CAMPos
Josi de 1.la 	Pinio

-1 ')
"ii

LEI N.° 236, DE 12 DE O[T1'BRO DE 1948

Ice ao Depor/uni < fio de Coniaias e Fiscali:ueüo, o m'i' (tifo ape(iml
(te Cc8 154 .000,0))

() Povo <lo Estalo de MInas Ge rais. p01' seus l': 't )rcI' ilII < IIt < -
decretou e eu, m cmi rnnj', sanc:ono a seguinte lei:

Art . L° Fira aberto ao Departamento (te Cuump;ais e Fiseaji-
zação o ('rédito espacial de Cr y, 154.000.00 (cento e cinqüenta e (1w1_
9r0 mil cruzeiros), para pagalllent() de ttu'spcsas ruia a nianutenrão
(ia Granja-Escola "Caio Martins''. durante e corrente ano.

Art . 2.0	Estalei entrará em vigor na data de sua pubiicaçflo.
revogadas as disposições cru contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autori'iadu's. a (iiieu () <'anlim''i-
nento e execução desta lei pertencer, que a ru!ipinl,I e f:uamml (Uni-
prir tão inteiramente (0mb iieli se cuiiiéiu

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 12 de outu-
bro de 1948.

MILTON S0AIIES C.supos
Jose <te .li(IfJali?(ieS Piii /o

LEI N.	23 7, DL 12 DE Oii'ti)lO	DE 1948
1 bi'c' (1 Secretaria das i"LIUIJj( es o 'rédi!o esji<'mud de

Crs 13.214.00

0 Povo (1(1 Estado de Slinas Gerais. i)oi SCIIS reI)1-eseJm)mte.decretou a eu, cai seu nome, sanciono a s eguinte lei:

Ari. 1. - Fira aberto à Secretaria ias Finanças o credito es-pecial de Cr. 13.21 4,G0 (treze mii liizentus e (piatui-ze 1.
para pagamento ao uollservati:o I'.linciro de Musica. plovanjelIl
te taxa mie biblioteca arrecadaita no perioto de 1938 a 1940

.Art. 2.	Esta lei entrará ei vigor ei da/a ,dc sii:i puhti
revogadas ;t.,; ( tispcsiçães Clii i'o:tlarie

Mando, portinlo, a túias es	iiterid,ide.s, i qii::i )
alento e execução lestIl lei pertencer, (I nC :i (':Emoh)r:a e faealfl <Ir:-jrir I5O ifllcii'aIiien[e eclUo flei:I 'e C)i)t1)i.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 12 de omita-
!n'o de 1948.

:'t l.'Ií)N Sosuns C '.SIP()S
.Io.se mie .iiaqaUuics Pinto

LEI N." 238. DE 12 DE OUT[IIH() DE 1918

Abre crédito especial de Cr-v-:20 .000.00 à Secretaria ila.s

O Povo do Estado te Minas Gerais, por seus represeitamiR
decretou e rir, ca sUU lorllC, sanciono 1 scgii:iite lei:
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Art. 1 .0 -- Fica aberto i Secretaria das Finanças o crédito es-
pecial de Cr2O. 000.0)) (vinte mil cruzeiros), para pagamento
Escola Superior (te Agricultura de Lavras, proveniente de COntj.
buição devida e relativa ao exercício de 194(3.

Art . 2.	Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publicação,
revogadas as disposições cru contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir tão iii [e iramen te como nela se con tm

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 12 de outtj.
lira de 1948.

IU.TOX SOARES C.oros
José iIc Magalhães Pinto

LEI N.° 239, DE 12 DE ÜCTUI3B() DE 1948

inc (1 Secretaria (IaS PubliCas O Ci'e(IitO especial de Cre 938,00

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

Ar[. 1 . 0 - Fica aberto à Secretaria das Ei na iças o credito
L'J" i:il de Cr$ 938,00 (novecentos e trinta e oito cruzeiros), para
pagai! coto de despesas feitas ciii exercícios anteriores, como
segue

CI.s

.Jsé [e Sonsa Reseude	Despesas de transporte.
em	1946	......................	198,00

.\ gii iii aldo 1 'enlia seiva	Despesas de viagens ren-

	

lizailas em serviços, ciii 1947 ..........	71.0
Mancurso & Filhos --- Aluguel do cómodo ou de

funciona a sede da Circunscrição de "Arce-
burgo", 110 período de 1." de janeiro a 31 de

	czeuiibro de 1947 ....................	600,00
Srhastião Veccchi Condi' --- Indenização de despe-

'as de viagens a servica,	eh!	ilezeiulii'o ((e
1947	............................	68,40

938.00

Art. 2 . 0	Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as li sposicnes em contrário.

Mando, portanto. a [Calas as itutoi'ilades. a quem o conheci-
flicuto e exe('',uÇuo desta lei pertencer. ((1.11' a cuiilprnhil e facam cuii-
piar SI.I iiileiraniente como nela se ('ontem

Dada ao Palácio (Ia Liberdade. Belo Horizonte. 12 de outu-
bro de 1948.

Mhb.Tox SOARES Cur'os
.1011' de .t!ajallií7es Pin to

LEI N.° 240, DE 12 DE OUTUBRO DE 1948

tire ao Deportaniento de Com pias e Fiscalização o credito especi((l
de Cr 312.000,00

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

Art. 1. -- Fica aberto o crédito especial de Cr$ 312.11011,00
trez.iitos e doze mil cruzeiros), ao Departamento de Compras e Fis-

calização. para aquisição (te material destinado à instalação e fun-
cionuniento (lo Departamento de Administração, como segue

Mesas e cadeiras ......................25.000.00
Fi(lliários ..........................30.1)1)0,01)
Máqui las de escrever ...................20. 000.1)1)
M !1U luas de somar ....................1(3 . 000.00
Arquivos de aco ......................10. 000.00
Maquina tIo calcular manual ..............1.0011,01)
Encomendas a Imprensa Oficial ............150.000,01)
1' ai' dauiientos, ('alçados e equipamentos ........5.000.00
Material de expediente e utensílios ..........It. 000.00
(:uiahustiv€'is. lubrificantes e acessórios	 12. 000,00

312.000,00
Art. 2.'	Esta lei entrá eni vigor na data de sua puhl icução,

revogai (as as disposições em contrário.
Sia ni lo. portanto, a tôdas as autoridades, a queni o co n liec i-

Incuto e execucao desta lei pertencer, que a cumpralil e façam culu-
rir tão iuit ei'auiente como nela se contém

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 12 de outu-
liri de 1948.

MILTON.TON SOARES C.SMPoS
Jose de Mupallmues Pinto

LEI N.' 241, DE 12 DE OUTUBRO DE 194$

luloi'i:a o Goi'éi'no do Estado (1 localizar em lfopeeericri. 111(111
Escola Eleni emdar de Agricultura

0 Povo do Estado (te Minas Gerais, por seu.s repi'ast'ii antes.
Ic re (ou e eti, ciii seu ii oiii€', sanciono a seguinte lei

Art . 1.' -- - Fica o (1ovêrno ilo Estado autorizado a localizar, no
Município de Itapecer cii, eu! terreehios de propriedade do Estado.
li existentes e (IeuoIuinadOs "Fazenda Diniz'', uma Escola Eleiiientar
t' Agri('ul (uru. criada no "Plano de Recuperação Econômica e Fo-

III'!! Pi	[ii I'i'odução
2.' - Às ii espeas decorrentes da presente lei correrão 1(11'

(ii tu da verba 8-372-1 16-121-35 na respectiva suliconsignacáti
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Art. 3. - Esta lei entrará ciii vigor na tala dc ua puhlicaç5o,
revogadas as disposições em contrario.

Mando, portanto, a lôdas as autoridades, a quem o conheci-
incuto e execução desta lei J)ertenccr, que a cumpram e laçam CRIO- -
piar tão inteiramente como nela se contéin

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 12 'le outu-
1)1. 0 de 1948.

MILTON SOARES C.s:n'os
Américo Renê Giwinelli
José de Magalhães Pinto

LEI N» 242 1 DE 12 DE OUTUBRO DE 1948

Abre ci Secretaria do igriiulturu, Jiuh'istria, Comércio e Trabalho, o
credito especial de Cr$ 8.879,40

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

Art . 1 . 0 - Fica aberto à Secretaria da Agricultura, Indústria,
Comércio e Trabalho, o crédito especial (te (,r$ 8.879,40 oito mil
oitocentos e setenta e nove cruzeiros e quarenta centavos), para
pagamento de adicionais de 10aos seguiates

Joaquim Silveira	Adicionais de 10	nu período de 1." de
Janeiro a 31 de dezembro (te 1948 -- Cr 1 .800.00:

Floriano Peixoto Gonçalves -- Adicionais de 10 ' no período
(te 1. ile janeiro a 31 de dezembro de 1948 - Cr' 3.744,70;

Jose Benigno de Oliveira - Adicionais de 10	rio período de
1." te janeiro a 31 (it' (leZeIlitJI'() de 1918 -- (:r 3.334,70;

Soma - Cr$ 8.879,40.
2 . 0	Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposiçàes em contrário
Mando. portanto, a tôdas as autoridades a unem o conheci-

ilicalti e e: cUi'aO lesta ie pct'tccnr. que a cut:Iprani e façam caia-
tão inteiramente tuitio neta se conteni
Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 12 'te outu-

brc ' (te 1918.

MIL-ioN SOARES C.sipos
Américo Renê Giannetli
Jose de Magalhães Pinto
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I)O1	):lgt1IlIeIlli io Sr	()riiiti'lo 'le Smisa Liflhlil. Diretor
tioseirtado 'Io Grupo Escolar de São Geraldo, i\ittiiici pio de ViSCOIid

do Rio Branco, provenieflte de adicionais de 10	no período de 25
te outubro ' te 1945 a 31 (te cIezeiihro de 147

Art. 2.'' -	Revogam-se IS (tispOSiÇÕeS etit cci(lráriu, ellii-aiilo
esta lei uni vigor na data (IC ua publicação

Mando, portento, a Vidas as autoridadc, a qaeiii o conheci-
incuto e execução desta lei pertencer, que a cuin oi'allI e facairi euni-
prir tão inteiramente toflio nela se contém

Dada no Palácio da Liberdade. Belo Ilutizonte, 12 de outu-
Pra 'te 1948.

MILTON SOARES C.U'LPOS
J1'qai Renault

(te JJ'oq('$l/tdes Pinto

LEI Y.° 244, DE 12 DE OUTUBI4() DE 1918

1 !'ie credito especial de Ci'2 . 124,00 à Secretaria da l'íaeã
e Obras Publicas

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

Art . 1 . " Fica aberto à Secretaria cia Viação e Obras Públicas
o crédito especial de Cr$ 2.124.00 (dois mil, cento e vinte e quatro
(, ruzeiros), para pagamento de reparos feitos em carros daquela Se-
cretaria pela Oficina-Escola "Alfredo Pinto", no exercício de 1947.

Art. 2.' - Esta lei entrará em vic4or na data de sua pUt)1 icação.
revogadas as disposições em contrário.

Mano, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conhecimea lo
e execução desta lei pertencer, (I UC a cura pram e (n'um cunipri 1' tão
inteirainen te como nela .se contém.

Dada tio Palácio da Li her-:t:itie, licito Horizonte, 12 de outubro
de 1918,

So,rii:s C.siui'cs
José Itodríques Seabra
José de iI(eqtulliães Pio lo

LEI N. 215, DE 12 DE OUTUBRO DE 1048

LEI N." 213, DE 12 DE OUTUBRO DE 1948

Abre à Secretaria de Educação o crédito especial de Cr 2. 120.O

O Povo lo Estado de Minas Gerais, por seu i'cpi'c"an[onte,
decretou e cli, ciii seu noille, sanei uno a seguinte lei

Art . 1 . 0 - Fica aberto à Secretaria de Educaçáo i) crédito es-
peciil (te Cr' 2. 120.600	dois 11111 -ento e vinte cineci:'' e

1 bre à Secretario da Viação e Obras Piíblic(.i o (.,.(í(j(f() , 5O "ii
de Cr 1 .600 .000,00

O Povo do Estado (te Miaas Gerais, por seus representantes, te-
'retou e eu, CIII seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art . 1 - ' -- Fie-a aberta à Secretaria da \ ' iaçro e Obr,:s Púti i -es
o crédito especial de Grlti 11;00-000,00  (um milhão e seiscentos niti
cruzeiros), destinado à contabilização das despesas feitas p1,

li
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de Mina'; Gerais com a instalação de um motor Diesel" para o for-
nec i atento de energia elétrica aos iflUflicipiOs de São Lourenço e Ca-
xanihu

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

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conhecimento
e execução lesta lei pertencer, (jUC a cutnpraiii e façam cu tu p rir tão
nteiramen te como nela se conténi

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 12 de outubro
de 1948.

\IILT0N 80.n1-:s C.upos
Jose Rodroues Seabia
José (te Mojalliões Pinto

LEI N: 216, DE 12 DE 0U1'[BH0 DE 1918

1 ére o	e;i etari;i (/0 1i(!ãO e ()bi:;s Publica';, ü ('J((/iÍ() ('S/.OLOfl
de (r16 . S27.40

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus rcpresentante, de-
4 vetou e eu. em seu nome, sanciono a seguinte lei

Art . 1. ` - Fica aberto á Secretaria da Viação e Obras Públicas,
crédito especial de Cr$ 16.827.40 (dezesseis mil oitocentos e vinte

e sete cruzeiros e (luarenta centavos), para pagamento ao senhor Mau-
vicio LUSSV, valor da medição final das obras de reconstrução da pon-
te sobre o Rio Lanihnri, na estrada Astolfo Dutra-Cataguazes-Ebá

Art . 2.0 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as (liSposições eni contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conhecimento
e execução desta lei pertencei', que a cuniprain e façam cutupril tão
inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio cia Liberdade. Belo Horizonte, 12 li outubro
de 1948.

i\iil.i'ON So.sttics (oros
José Rodrzyues Seubra
0'sé de iioíjalhaes Pinto

LEI N. 247, 1)E 12 DE OUTUBRO DE 1948

1 l'ze a .Secz etaiw de Saúde eis sisténeiu o cjodilo espeiic.1
de Cr 19.742.70

O) Povo do Estado de Minas Gerais, por seus reprcscn bailes, de-
(vetou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. 1 Fica aberto à Secretaria de Saúde e Assistência o
crédito especial de Cr 19. 742.70 (dezenove mil setecentos e quarenta
e dois cruzeiros e setenta centavos), para pagamento de despesas fei-
iOs em exercícios atltei'ioeS, conto segue

AlhejIjua Dias de Castro	Diferença de aluguet do Pré-
dio ocupado pelo Centro de Saúde de Patos de Mi-
nas, referente ao período de julho a dezembro (te
1947	...............................

Clemente Medrado Fernandes -, Aluguel cio prédio
ocupado pelo Centro de Saúde de Salinas, referente
aos meses de setembro de 1946 e novembro e de-
zembro de 1944 ....................

João Martins Ferreira	Aluguel do prédio ocupado
pelo Dispensário Médico-Escolar de São João dei-
Rei, relativo aos meses de novembro e dezembro
de 1945	..............................

Instituto "Antônio Teixeira de Carvalho" - Aluguel do
prédio ocupado pelo Centro de Saúde de Montes
Claros, relativo ao mês de dezembro de 1945 .

Coss ilorzar	Fornecimento de colchões à Colônia
Santa Fé, em 1946 ......................

Caixa Beneficente dos Internados cia Colônia Santa Fé
Fornecimento de .caixões funerários à referida

Colônia, em dezembro de 1947 ...............
Conipanhj1 Sul Mineira de Eletricidade -- Fornecimento

(te energia elétrica ii Colônia Santa Fé, em dezembro
de 1947 .........................................

Companhia Mineira de Eletricidade - Fornecimento de
energia elétrica à Escola "Herniantina Beraldo", cai
dezembro (te 1947 ........................

Companhia Telefônica Brasileira - Assinaturas e ser-
viços interurbanos, em 1946 ................

Luiz Machado - Motorista - Diárias vencidas no pe-
ríodo de 17 de outubro a 13 de dezembro de 1947

Navegação do Rio São Francisco - Transportes efe-
tuados ciii 1946 e 1947 ..................

A. J. Diniz & Cia. - Consertos (te automóveis e forne-
cimento de peças, em 1947 .................

Art. 2.0 —Esta lei entrará cru vigor na data de sua publicação.revogadas as disposições era contrário.
Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conlieciiiient

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo horizonte, 12 de outubru
de 1948.

M1LTOX SOARES Cueos
José de Magalhães Pinto
José Bael0 1'iant

Cr$

1. S00.»)

2.100.0)

500.)

300.o0

495.0 t

591.00

7. :03:70

33:'1,3i}

505.80

1 . 60.uU

216.íU

3. 915,;lu

19.742.7l
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LEI N.° 248, DE 14 DE OUTI'BflO DE 1918

Aprova o (Uórdo celebrado entre o Got'êrnn do Unido e o Estado
(te Minas Gerais para as obras (Ia Usiii (lo I'(Cho (lo Funil

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

Art. 1. ' - Fica aprovado o acõrdo celebrado entre o Govêrno
dt UniSo e o Estado (te Minas Gerais para prosseguimento (Ias obras
de construção da Usina Hidra-Elétrica do Fêcho do Funil, no rio
laraopeba.

Art. 2.0 - As despesas para execução e obras de que trata o
acôrdo correrão pela verba própria incluída no orçamento para-1919
e peles (rue forem consignadas nos orçamentos futuros.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 11 de outubro
(e 1948.

MruiON So.iEs CAMPOS
José Rodrigues Seabra
Jose de MuqaUrãeg Pinto

LEI N. 219, DE 15 DE OUTUBRO DE 1918

'1'rc ó Secretaria das Finanças o crédito especial de Cr$ 152.000,00

O Povo do Estado (te Minas Gerai:, por seus representantes, rie- -
(retou e eu ,eiu seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. ' - Fica aberto à Secretaria das Finanças o crédito es-
pecial de Cr$ 152.000,00 (cento e cincoenta e dois mil cruzeiros)
tara pagamento ao sr. Paulo de Assis Ribeiro, (lo seu trabalho sôbre
"Bee.sti'uturaçjio do Serviço Público do Estado de Minas Gerais" e
"Reajutarnento dos Vencimentos e Classificação do FuncionalismoEstadual".

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

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conhecimento
e execução desta lei pertencer, que a ('Umprani e façam cumprir tão
inteiramente corno nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 13 de outubro
de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
José de %tagoihãe.ç I'into
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LEI N.° 250, DE 27 DE OUTUBRO DE 1948

Cria no Estado o ensino primário para as crwrças cegas

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representintc, le-
retou e eu. em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1.0 Fica criado o ensino primário gratuito e obrigatório,, 'ara os menores de ambos os sexos, em idade escolar, privados da
vkão.

Art. 2. ' - Verificada, pelo Inspetor Escolar, a existência, na
localidade, de, pelo menos, oito crianças cegas, levará o fato ao co-
rilecinldnto do Secretário de Educação, que providenciará a noinea-
cão de professor especializado, preferentemente cego, aprovado cru
.oncurso de provas e, subsidiàriamente de títulos.

Parágrafo único. - O professor primário de cegos terá os nies-
nos direitos e deveres dos professôres do ensino primário estadual.

Art. 3.° - O Secretário de Educação expedirá, dentro de no-venta dias, a regulamentação correspondente a êsse ensino, podendo
instalá-lo nos Grupos Escolares e sujeitá-los, se conveniente, ao ines-
aio programa dêstes, no que fôr aplicável.

Art. 40 - 
Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conhreeimen
execução desta lei pertencer, que a cumpram	

tr
 e façam cumprir tuctelramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 27 de outubro
e 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
.-tbqa.r I?en.auIt

LEI N.° 251, DE 27 DE OUTUBRO DE 1948

.1 prova Convênio para a Proteção à Maternidade, à tu f(i!t(i((
e à Adolescência

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

Art. 1.0 - Fica aprovado o Convênio celebrado, eia 21 de julho
J 1948, entre o Govêrno do Estado de Minas Gerais, o Ministério
de Educação e Saúde e a Legião Brasileira de Assistência, para o de-

	

' envolvimen	dos Serviços de Proteção à Maternidade, á Infânciao à Adolescência.
Art. 2.° - Para ocorrer às despesas a que se refere o artigo 1.',

fica o Poder Executivo autorizado a abrir o crédito especial de mi- -
flortância nunca superior à contribuição isolada das duas outras pai'-
es contratantes.

Art. 3.° - A presente lei entrará em vigor na data de sua pu-
;licação, revogadas as disposi ções em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conhecimento
execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir tão

ateim-amente como nela se contém.
Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 27 de outubro

ie 1938.
MILTON SOARES CAMPOS
.J,osé Baettj Viana

L. O - 10

-j
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LEI N.° 252, DE 27 DE (JUTUBFI() DE 1948

Aprovu ti concessão pra exIrfLçõri de madeiras feita pelo E.ázd
w Departamento Nacional de Estradas de Rodiyein

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus i'eprí'seatantes. de-
cretou e eu. em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1	Fica aprovada a concessão feita pelo Estado ao
parlamento Nacional de Estradas de Rodagem para extrair madeira
em terras devolutas, a título de cooperação e gratuitamente.

Art. 2. - Esta lei entrará em vi gor na data de sua pubIicão,
revogadas as-disposições em contrário.

Mando, portanto a tôdas as autoridades, a quem o conheciinent.
e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir to
inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio tia Liberdade, Belo Florizonte, 27 de utubro
de 1948,

MILTON SOARES CAMPOS
José Rodrigues Seabra
,lmérico Renê Gitjíznettj

LEI N.° 253, DE 27 DE OUTUBRO DF: 1948
Aprovu O fUfl'j contraí(, dc arrendamento da 1?éde Mineira de Viaçãe'

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

Art. 1 . 0 - ': oa aprovado o novo contrato (te arrendamento da
Jléde Mineira de viação, celebrado entre o Ministério da Viação
Obras Públicas e o Estado, cai 30 de julho de 1948.

Art. 2.'	A presente lei entrará eni vigor na data de ua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio cia Liberdade, Belo H
de 1948.	 rizonte, 27 de outi.brc

MILTON SOARES C.teos
José J?odrfques ''abra

LEI N." 253, DE 30 DE OUTUBRO DE 1948

Dispõe sóbre promoções ria carreira de delegado adjunto

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representautes
'iecretoi.e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1.0 -- A promoção dos delegados adjuntos far-se-á suces
iva1nente is letras B e C, obedecido o critério de um têrço por an-

tiguidade e dois terços por merecimento,
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Parágrafo único - A promoção por antiguidade recairá nos
mais antigos funcionários da classe, computando-se para tal fim o
lempo em que exerceram funções similares nas extintas delegacias
regionais e de Comarca.	 -

Art. 2.° Uma comissão, constituída pelo Corregedor Geral, o
Diretor do Departamento de Investigações, o Diretor do Departa-
mento Administrativo da Chefia de Polícia, o Delegado Especializa-
do mais antigo da respectiva classe, e um 'Delegado Auxiliar desig-
nado pelo Chefe de Polícia, organizará a lista por antiguidade e
apurará os seguintes requisitos para a promoção por merecimento:

a)exercício na classe a que pertence, bem como nas extintas
Delegacias Regionais e de Comarca, ou em comissões relevantes em
funções policiais;

b) Comprovada honestidade e vocação para a carreira policial-exanhinadlos ])ara isto os prontuários dos candidatos;
e) documentos que atestem capacidade profissional e técnica,

relativos a trabalhos apresentados .sôl)re assuntos policiais, relatórios
de serviços executados, elogios de superiores hierárquicos anotados
em pron tu ário, missões desempenhadas e comissões.

Art. 3,0	As promoções dos Delegados Adjuntos obedecerão
normas estatutárias em vigor, dispensando-se, entretanto, o interstí -
cio, no caso de ser inconveniente para o serviço público permane-
cer o cargo vago até que haja funcionário com tal requisito para
o acesso.

Art. '1.' - Nas primeiras promoções a se verificarem poderão
OS candidatos, que tenham mais de dois anos de exercício (lo cargo
de Delegado de Polícia em Geral, ser promovidos cumulativamente, a
um só tempo, da letra A, a que pertencem, s letras B e C.

Art. 5.' - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação
revogadas a s disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-
mnento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e facam cuni-
prir tão inteiramente coma nela se contém.

Dada no Palácio cia Liberdade, Belo Horizonte, 30 de outu-
bro de 1948.

MILTON So.nos CAMPos
Pedro .1/eixo

LEI N.° 255, DE 30 DE OUTUBRO DE 1948

Abre d Secretaria das Finanças o crédito especial de Cr$ 60.000,00

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

Art. 1.0 Fica aberto à Secretaria das Finanças, o crédito es-
pecial de Ci'S 60.000,00 (sessenta mil cruzeiros), para pagamento ao
Hospital Militar, proveniente de subvenção referente ao excrcicio
de 1947,
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Art. 2. - Esta lei entrará em vigor na lata de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 30 de outu-
bro de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto

LEI N.° 256, DE 30 DE OUTUBRO DE 1918

Abre um crédito suplementar de Cr$ 1 .272. 380.A0 ás verbas da
Secretaria do Interior

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

Art. 1.0 - Fica aberto um crédito suplementar de ............
Cr$ 1.272.380,00 (um milhão duzentos e setenta e dois mil trezentos
e oitenta cruzeiros) às seguintes verbas do orçamento vigente da Se-
cretaria do Interior:

Cr$

	

039-08	(8250) ......................727.380,00

	

040-54	(8243) ......................480.000,00

	

041-54	(8243) ......................65.000,00

1. 272.380,0

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 30 de outu-
bro de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro .4leixo
José de Magalhães Pinto

LEI N.° 257, DE 30 DE OUTUBRO DE 1918

Abre a Secretaria da Agricultura. Industria, Cn'oércio e Trabalho, o
credito especial de Cr$ 31.560,00

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

Art . 1.' -- Fica aberto à Secretaria da Agricultura, Indústria.
Comércio e Trabalho, o crédito especial de Cr$ 31.560,00 (trinta e
um mil quinhentos e sessenta mil cruzeiros), para pagamento a Pro-
essôres da Escola Superior de Agricultura de Viçosa. proveniente de
tulas proferidas no referido Estabelecimento em exerricios anterio-

mes, corno segue:

Crs
Diogo Alves de MeIo ....................
Jose Tomaz Teixeira ..................
., Ivino Machado
JO	

. '...........................
Sé Caml( j idO (te Meio Carvalho ............

Ciadstone (te Almeida Drumrnofl(l ..........
Otávio (te Almeida Drumniond ..............
Carlos Socias SrhIottfel(! t ................
Chotaro Shimoya ......................
Silvério (te Lima Viana..................
Alexis Dorofeef ......................
José Maria Pompéu Memória ..............
Sidônio Tomaz Afonso ..................
Silônio Toinaz Afonso ................
Ciro Jaques de Queiroz ..................
Cn'o Jaques de Queiroz ...................
Jic Benhassat .........................
Edison Potsch Magalhães ................toIgai' de Vasconcelos Barros ..............
Telésforo Lopes (lOS Santos ................

	

Ar[. 2.°	. Esta lei entrará em vigor na (]ata (te	SOla J)llh]iraçjc).revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a lô(las as autoridades. a ((UIfl o tonhec i-niento e execuç5 (testa lei pertencer, que a cunlpramp e façam cum-prir tão inteiramente como nela se contém,

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 30 de outu-bro ot	1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Américo I?ené Giunnetti
- 10se (/9 Magalhães Pinto

LEI N. 9 258, DE 3 DE NOVEMBRO DE 1948

Dispõe .'uihre a isenção do impósto territorial a que se refere o ar! if/o
104, parágrafo 1., da Cons/i1uiçãojo Estado

O Povo (10 Estado de Minas Gerais, por seus representantes, te-
('retou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. ---- A isenção do impôsto a que se refere o art. 104 da
Constituieão, mio seu parágrafo primeiro, será concedida mcdinte

2. 500.00
1 .
2.625,00
2.500.00
1.000.00
1 .11(10.00
1 .800.0t
1.80(1,00
1. 800.tffl
3. 000,00
3.60000

495.0))
1 .180,00
1 . 380,0

300,011
2.300,09

660,00
660,00

31.560.0o
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Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheciiijen-
o e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir

tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 5 de novembro
de l48.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
.José 'te Magalhães Pinto
.!ose Rodrigues Seabra

LEI N. 261, DE 5 DE NOVEMBRO DE 1943

-Extingue Po,slos de Higiene Especializados, cria Unidades Sanitárias
.4mbulunles, dispõe sôbre o seu pessoal e contém outras provi-
déncias.

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

Art. 1: -- Ficam extintos, na Secretaria de Saúde e Assistên-
cia, os dez (10) Postos de Higiene Especializados a que se refere o
art. 34 do decreto-lei n. 1.751, de 3 de junho de 1946, bem como
os seguintes cargos de pessoal dos aludidos Postos: dez (10) cargos
de médico tropicalista, Padrão S-22; dez (10) cargos de escrevente-
microscopista, Padrão S-11; dez (10) cargos de guarda-sanitário,
Padrão G; dez (10) cargos de guarda sanitário, Padrão F, e dez (10)
cargos de servente, Padrão D.

Art. 2.' -- O pessoal em exercício nos Postos Especializados
nni funcionamento e ora extintos, será aproveitado nos Postos de
Higiene, da Divisão de Unidades Sanitárias, que serão localizados
nas cidades ciii que haja, presentemente, Postos de Higiene Espe-cializados

Art, 3.'-'	Ficam criados no Serviço de Endemias Regionais da
Divjso de Doenças Transmissíveis, da Secretaria de Saúde e Assis-
tência. cinco () Unidades Sanitárias Ambulantes.	-

Art. 4. -- pessoal das Unidades Sanitárias Ambulantes será
contratado (te acôrdo com instruções baixadas pela Secretaria de
Saúde e Assistência e constará de quadro aprovado pelo Governador
do Estado.

Art. 5.-' - As despesas com manutenção do pessoal das cinco
(5) Unidades Sanitárias Ambulantes, ora criadas, correrão por conta
das verbas destinadas, no orçamento vigente, para pagamento de ven-
cimentos e gratificações do pessoal dos dez (10) Postos de Higiene
Especializados que esta lei extingue.

Art. 6.' -----As verbas a que se refere o artigo anterior e que fi-
guram nas dotações orçamentárias do pessoal efetivo da Secretaria
de Saúde e Assistência, ficam transferidas para a rubrica de pes-
soal contratjo, que será aumentada, no orçamento vigente, na parte
subordinada ao Serviço de Endemias Regionais, da Divisão de Doen-
ças Transmissíveis, da mesma Secretaria, com a especificação:Para pa gamento do pessoal a ser contratado para servir nas Unidades
Sanitárias Ambulantes.

simples requerimento do interessado, declarando possuir Urna
mais glebas, cuja área total não exceda de vinte (20) hectares e
Lado de dois contribuintes no mesmo sentido.

	

Art. 2.'	Na hipótese de declaração falsa, ficará Sem efeito
isenção, pagando o contribuinte o impôsto correspondente acrét
d	da multa e 20% (vinte por cento)

	

Art. 3,v	Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publica
revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade. Belo Horizonte, 3 de noverobn
de 1948.

MI1.'i'ON So.\HI:S C.Ii'os
,JO.SC de iiiijal/iaes Pinto

LEI N.' 259, DE 3 DE NOVEMBRO DE 1948

.-tnloi'iza a (il'cIlur(I de um credito suplenieiitur de Cr$ 743. 8OO,O
verbo 102-002-8, da Assembleia Legislativa

O Povo (lo Estado de Minas Gerais, por seus representantes, db
cretou e eu, clii seu nome, sanciono a seguinte lei

	

Art. 1."	Fica o Govêrno do Estado autorizado a abrir um c
dito suplementar de Cr 743. 800,00 (setecentos e quarenta e
mil e oitocentos cruzeiros) à verba 102-002-8, do orçamento vigenti,
da Asseimihléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, para atenda
ao pagamento (te diárias aos srs Deputados, à vista da piorrogaçio
da atual sessão legislativa.

Art. 2.' ----Revogam-se as disposições em contrário, entrando
esta lei eia vigor na (lata (te sua publicação.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conhecimes-
to e eXec(1Çào) (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir
tão inteiramente como nela se contém

Dada ia Palácio da Liberdade. Belo Horizonte, 3 de novembro
de 1948.

	

\li 1.	laN Souus C I p o.s	 -
Jose (te MujulIi(les Pinlo

LEI N.' 260. DE, 5 DE NOVEMIIII() DE 194$ L

Cria uma Peiiilesiciurui de Mulheres, em Belo Hoi'i:ojilc

0 Povo do Estado (te Minas Gerais, por seus represei1tantes '

	

crelou e eu,	emseu nome, sanciono a seguinte lei	 ,
Art. 1.' - -- Fica criada, em Belo Horizonte, a PcnmtenCia0a

Miiiliere. ,
Art. 2.' --- Pata ocorrei às despesas iniciais coni a r011Stfl1

(lo prédio (la penitenciária, o Govêrno fica autorizado a
crédito especial (te um milhão ile cruzeiros (Cr 1.000.000,00)-

Art. 3. ,, --- Revogam-se as disposições ciii Coflti'(rjO, ent
esta lei eni vigor mia (lata (te sua publicação.
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\inlores -- - Escola Normal "Nossa Senhora do
Carmo", de ......................

Aimorés - Ginásio Pan-Americano", de ......
.-iuruoca --- Santa Casa de Misericórdia de

iuruoca -- Conferência São Vicente (te Paulo de
Além Paraíba --- hospital de ...............
Além Paraiba - - Asilo "Ana Carneiro", de .
Além Paraíba	Lactário "São José", de ......
Além	Paraiba -- Associação São Vicente de

Paulo de Angustura, município de ........
Alfenas Santa Casa de ................
Alfenas -- Conferência São Vicente de Paulo, de
Alfenas --- Caixa Escolar anexa ao Grupo Escolar

"Minas Gerais", de ................
.lfenas --- Casa de Caridade "Nossa Senhora (lo

Perpétuo Socorro", de (para conclusão das
obras do Educandário Santa Inês)

Alpinópohis - Conferência São Vicente de Paulo,
de............................

Alterosa - Conferência São Vicente (te Paulo, (te
Alto Rio Doce - Hospital de ..............
Alto Rio Doce - Conferência São Vicente (te Paulo,

de..........................
Alvinópolis - Santa Casa de Misericórdia (te
Andradas - Santa Casa, de ..............
Araçaí - Sociedade São Vicente de Paulo, (te
Araguari	Santa Casa de Misericórdia do ....
Araguari - Sociedade São Vicente de Paulo, de
Arasssuaí - Santa Casa (te ..............
Arassuaí	Conferência São Vicente (te Paulo, (te

São Domingos do Arassuaí, município de
Arassuaí	Conferência São Vicente de Paulo de

Itaporé, município de ..............
Arassuaj - Conferência São Vicente (te Paulo 1e

Sclinoor, município de ..............
Arassuaj	Conferência São Vicente (te Paulo (te

Itira, município de ................
Araxá - Orfanto "Santa Teresinha", (te ......
Areado -- Conferência São Vicente de Paulo (te
Areado - Santa Casa de ................
Arceburgo	Conferência São Vicente de Paulo de
Arcos	Santa Casa (te Misericórdia (te ......
Astoifo Dutra - Sociedade São Virente (te Paulo

de ............................
Baependi -- Conferência São Vicente (te Pauto, de
Baependi	Casa de Caridade São Vicentë (te

Paulo, de Cruzí]ia ...................
Bamhuí - Orfanato São José, de ..........
Bambui	Caixa Beneficente tIo Hospital Colônia

São Francisco (te Assis, tte ............
Barmbuí - hospital "Nossa Senhora ilo Brasil",

de..........................
Bambuj - Asilo São Vicente te Paulo, de .
Barbacena - Asilo de Orfás dos Sagrados Cora-

ções (te Jesus e Maria, (te ...........
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Art. 7.	Esta lei entrará em vigor na data de sua ptiblicaç50	.
revogadas as disposições em contrário.

Mando, l)orta1to, a tôdas as autoridades, a quem o conhecimen-
to e execução desta lei pertencer, que a cumpram  façam cumpri
tão inteiramente como nela se contém.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 5 de novembro de 1948
MILTON So.snis CAMPOS
José Bacia Viana
José de Mn!/alhões Pinto

LEI N. 262, DE 5 DE NOVEMBRO DE 194

Dispõe .sdhre transformação de cargos na Secretaria das Finunça

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

Art. 1 . 0 - Ficam transformados em cargos cte fiscais de rendas
do Estado os seis cargos de inspetores de agência (to antigo "Serviço
da Caixa Econômica", pertencente ao quadro da Secretaria das Fi-
nanças.

§ 1.0	Os seus atuais titulares ficam classificados nos cargos
resultantes da transformação.

§ 2.°	Êsses cargos seriio automáticamente extintos quando
vagarem.

Art. 2.° - As despesas decorrentes (lesta lei correrão pela dota-
ção própria (lo orçamento.

Art. 3.° -----k presente lei entrará em vigor na data de sua pu-
blicação. revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade. Belo Horizonte. 5 de novembro
de 1948.

Mn:rox SOARES C.sMpos
José de Magalhães Pinto

LEI N. 263, DE 6 DE NOVEMBRO DE 194

Concede subiejições w valor de Cr (1.530 000,00

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

Art . 1 . 0	Ficam concedidas,	no exercício de 1949, as sub-
enções seguintes

Cr$

Abaeté --- Casa rit , Caridade k .............3. 000.0
Abre Campo - Hospital "Nossa Senhora da Con-

ceição", de ......................10 000.Ú4)
Hospital" SSu José" de ..........

30. 1)00,00
15.000.00
5.000.00
3.0(10,01)
5.000,00
5. 00)),))))
S. 000.00

5.1)00.00
5. 000,0o
5. (00.0(1

5. 000.00

30,10)0(0)

10.000,00
10. 000,00
15.000.00

S. 000MU
5. 000,00
3. 000,00
5, 000.00

20. 000.00
10 . 000.00
S. 000,0))

3. 000,00

1 . 000,00

1. (001.1)0

1. 000.10
5.
5. 000,00

10. 001100
1 . 000.(n

15.

5. 1)0)1,00
5 . 000.0))

5. 000,0))
5, 1)00.00

5. 1(00.10)

IS.
3.000.01

25.
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Barbacena - Santa Casa íle Misericórdia de
Barbacena - Asilo Bom Pastor, de ........
flarbacena --- Instituto "Padre Mestre Corrêa de

Almeida", de	....................
iiarbacena	Lactário "Coronel Saraiva", de
Barbacena --- Conferência São Vicente de Paulo.

de..........................
Barbacena -- Sociedade das Damas de Caridade

cia 1.' Paróquia de ................
Barbacena - So c iedade das Damas de Caridade

da 2.' Paróquia de .................
llarhacena - Sociedade São Vivente de Paulo da

1.' Paróquia de ..................
Ilaibacena - Sociedade São Vicente de Paulo da

2.' Paróquia	de ..................
fia rhuicena - Instituto São Miguel, anexo ao Gi-

násio "Imaculada Conceição", de .......
Barbacena	Sociedade São Vicente de Paulo de

Ressaquinha, município de ............
Barra Longa - Irmandade São Vicente de Paulo-

te Bom Sucesso, municipio de ........
Belo Horizonte - Sanatório "Imaculada Concei-

ção", de	.......................
Belo Horizonte --- Cidade ijza nalu ..........
Belo florzonte	Hospital "São Francisco de

ASiS",	(te	......................
Belo Horizonte	Hospital "São Geraldo", de
Belo Horizonte	Abadia "Nossa Senhora (Ias

Graças",	de ....................
Belo Horizonte - Escola Doméstica "Sagrada

Família", de	....................

	

lelo Horizonte	Escola Doméstica "Maria Tina
cuiada", de	.....................

Belo Horizonte - - Auxiliadora dos Funcionários
Públicos	de ....................

Belo Horizonte -- Créche do Menino Jesus, de

	

Belo Horizonte	Associação Santa Luiza de Ma-
i'ilac,	dc	......................

	

Belo Horizonte	Preventório "São Tarcício", de

	

Belo Horizonte	Sociedade Mineira (te Proteção
aos Lázaros e Defesa Contra a Lepra, (te

	

Belo Horizonte	Obras Sociais da Paróquia da
Renascença,	de ..................

Belo Horizonte - Obras Sociais da Paróquia de
Santa Teresa, de ..................

Belo Horizonte --- ()hra Sociais da Paróquia do
Padre Eustaquio. de ................

	

Belo 1 loiizonl e	Conf crê nei a ' Nossa Senhora (lo
Cii rino". de Santa Teresa, de ..........

Belo 1lorizoiitc ---- Conferência de São Vicente de
paulo do bairro da Cachoeirinha, de ......

Belo Horizonte - Conferência de São Vicente de
Paulo do bairro da Renascença. de ......

	

Bcio Horizonte	Conferêiicii de São Vic'iite de
Paulo do bairro doProgresso, te ........

15.000,00
25.000,00

22.000,00
5.000,00

12.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

-	5.000,00

2.000,00

1 .bOO.000,00
2 05.

100 .000,00
100.000,00

30.000,00

20.000.00

10. 000,00

20. 000,00
5.000,00

2. 000,00
3. 000,o0

5.000,(',0

3. 000,00

2. 000,0()

5.000,00

4 . 000,00

13. 000,t,0

3. 000,00

5.000,OG
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f;t'io Horizonte - Conferência de São Vicente de
Paulo tIo bairro de Santa Teresa, de ......
Horizonte Conferência de São Vicente de

Paulo do bairro de Carlos Prate.s, de ....
i;oo Horizonte - Conferência de São Vicente de

Paulo cia Vila Concórdia, de ..........
;;eio Horizonte - Conferência de São Vicente de

Paulo do hait'o do Horto, de ..........
j;,.(, Horizonte - Conferência de São Vicente de

Paulo do bairo do Calafate, de ........
i;elc, Vale	Conselho Vicentino, de ........
;;ias Fortes -	Conferência São Vicente de Paulo,

de...............................
-- Conferência São Vicente de Paulo, de

i;oo Esperança	- Santa Casa, de ..........
Roa Esperança - Conferência So Vicente de

Paulo, de .........................
;;a Esperança - Caixa Escolar do Grupo Esco-

lar de	.............................
oca uiva -- Fundação Graciema, de ........

1 ;oni Despacho -	Santa Casa, de ..........
Ruiu Jesus cio Galho - Sociedade São Vicente (te

Paulo de Vermelho Velho
'
 município de .

l '-- Sucesso --•- Asilo (te Caridade, de ......
;0nI Sucesso - Sociedade São Vicente de Pauto

de São Tiago, município de ............
liom Sucesso --- Caixa Escolar do Grupo "Afonso

Pena Júnior — , de São Tiago, município de
J,,rila da Mata -- Sociedade São Vicente de Paulo.

ole..........................
1 otellios	- Conferência São Vicente de Paulo, de
Grasília - - Santa Casa, de	..............
I:razópolis - Santa Casa de Misericórdia, de
Jliueno flraijtlãci -- Conferência São Vicente (te

Paulo. de	......................
(:t)o Verde ---Santa Casa, de ............

-- Conselho Particular Vicentino, de .
Cairmnduciia -- Santa Casa cIo Misericórdia, de
(.arllanílucai ti - Sociedade São Vicente de Paulo,

de..........................
CanIt)u í - -- Sociedade São Vicente de Paulo, de

Santa Casa de Misericórdia, de .
(: aint)aulha - -- .Santa Casa, de ..............
Campanha - Asilo São José, de ..........
C.inipanlia - Associação Canipanhense de Prote-

ção a Infáncia, de	................
um panha -- Círculo do Operariado Carnpanhen -

se,	de	.......................
pauiha ---- Conferência São Vicente de Paulo
de Monsenhorlior Paulo, município de ......

rn pestre ---- Conferência São Vicente de Paulo,

Cimpitia Verde - Hospital São Vicente de Paulo,
de..................................

.'mlpo belo	Vila Vicc'iiti ia "Furtado de Men-
ilonç'',	de	......................

3. 000,00

2 . o0O.(i0

5. 000,00

3.000,00

	

-4.000.00	-- -
lo: uio,00

.	 (10 -
G. 000.00
5.000.00

3. OliO,dl)

5 . 000.00
3. 000,00

10. 0404,00

35. ;joomo
15.

13. 000. ,4)

5.

5. 000.0,
S. 000,00

M. 00O,0,.
10. 000.00

l. 4)110, dl
5. 000.00
2.500,011
5. 000,uO

3. ()0j,00
3.4)00.00
5. l)00,o()

111.0(111,01)
12. 000,ip

12 '100.0

3 . 000,oé(

5 tOlo '0

5 . 04)14.4(1

10. 000,0

10. 004)00
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am u o Belo - Santa Casa "São Vicente de Paulo",
de

Campos Gerais - - Conferência São Vicente &tc
Paulo, de ......................

Candeias -- Conferência São Vicente de Pauto, de
Capelinha	Conferência S. V. de Paulo, de
Capelinha -	Associação (te Escoteiros, fie
Capelinha	Conferência São Vicente de Paulo de

São Caetano, município de ..........
(:ap('tinga ----- Conferência São Vicente de Paulo, de
Carandaí - Conselho 'Vicentino, (te ........
Carandaí - Conferência São Vicente de l'atmlo, de
Carangola Casa de Caridade, (te ........
Carangola - Asilo (le Inválidos, de ........
Carangola - Instituto São José, de ..........
Carangola Sociedade São Vicente de Paulo. 'de . . .
Caratinga - Hospital "X. Senhora	Auxiliadora
Carlos Chagas	Hospital "Santo Antônio", de
Carmo da Cachoeira	Conferência de São Vjenle

de Paulo, de	...................
Carmo da Mata ---- Santa Casa de Misericórdia, de
Carmo do Rio Claro - Conferência São Vicente

de Paulo,	de	..................
Cássia -- Instituto São Vicente (te P'aulo, de
Catadupas	Sociedade São Vicente de Paulo. de
(:ahguizes - Conferência São Vicente de Paulo. de
Cataguazes	Caixa Escolar do Grupo "A.siolfo l)ii-

tra"	de	.......................
Calaguazes	Caixa Escolar do Grupo "Coronel

Vieira",	de	....................
Cataguazes . Caixa Escolar (lo Grupo "Guido Mar-

liére".	de	......................
(;;tagtiazes - Caixa Escolar do Grupo "Professor

Quaresma". de ....................
Catguazes -- Hospital ile
Caxambã	Santa Casa (te Misericórdia. de .
Caxainbú .	Irmandade São Vicente dc Paulo, de
Clún(liO	Sociedade São Vicente de Paulo, te
Clatidio	Sociedade São Vicente (te Paulo de

inenibé, município de ................
Cii('eição da Aparecida - Conferência São Vicen-

te de Paulo, de ....................
Conceição do Mato Dentro -- Hospital "Imnacuta-

da Conceição", de ..................
Conceição do Mato Dentro - Asilo "São Joaquim".

de..........................
Conceição (to Mato Dentro	Sociedade São Vicen-

te (te Paulo (le Congonhas do Norte, niun
cipio de ..........................

Conceição (lo Mato Dentro	Sociedade São Vicen-
te de Paulo (te Cosia Sena, município dc

Conceição do Rio Verde - - Santa Casa de Mke-
ricór(lia. de

Conceição (lo Rio Verde	Con fei'ên eia SSo vi(- 1.11W
de Paulo, de

,i.onliiis do Campo -- Lactário "Odete Valadares"
25. 	.	-	 niselheiro Lafaiete	Hospital de Queluz, de

iiselheiro Lafaiete - Conselho Particular Vicen-uO)i,ffl)	 tino, (te ........................
10.000m :iselh	 .eiro Lafaicte	Sociedade São Vicente te
1 .000.00	 Paulo de Cristiano Otoni, mnunicipio le
2. 000,00	 ,imsellieiro Pema - -. Santa Casa, de

:nselheiro Pena -- Conferência São Vicente de
1. 000, ffi	 de Paulo, (te ............
4

W 000.00	 .nisetheiro Pena	. Conferência fie São Vicente
o 000oo	 de Paulo d	 de Bar;'a (lo Cuité, municí pio e
8.000.00,ração (te Jesus --- Conferência São Vicente de

de Paulo, (te	.....................000,00	 ardisinirgo	Sociedade São Vicente de Pauto, ka. 000,00	 ordisburgo - Sociedade São Vicente de Paulo, dc
3.000,00	 Pirapama, município de
5.000,00	 orinto	Sociedade São Vicente de Paulo, de

50.000.00	 Coroinandel	Sociedade São Vicente de Paulo, de
10.000.00	 Abadia (los Dourados, município de ........

ristina ---- Santa Casa de Misericórdia, de ......
.5. 000,o0	 (ristina --- Caixa Escolar (lo Grupo "Carneiro (te

15 000.00	 Rezende", (te ......................
(tirvelo -- Santa Casa de Misericórdia, de ......

10 000.00	 liurvelo -- Vila Nova dos Pobres, de ........
S. oo600	 (ui-velo . - Sociedade São Vicente de Paulo, de
5:000:00	 l;urveio --- Sociedade São Vivente de Paulo,	(te

25. 000,00	 Piedade do Bagre, mflUfliCiplO (te
(.amnbuquira - Hospital, (te ..............

17,500 00	 (arnhuquira - - Conferência São Vicente (te Paulo,
de ..........................

22. 500.01)	 l)elfinópotis - - Conferência São Vicente de Paulo.
(le	............................

17 500 00	 t)i411Ia1itifla - -- Pão de Santo Antônio. de ......
Diamantina -- Santa Casa de Caridade, de

17.500.00 	 Diamantina -- Hospital "Nossa Senhora de Saúde".
')Q 000 00	 de	...........................

--- Orfanato "Nossa Senhora das Dores",000.00	 i)iamantiiii 
5.000.01)	 de	............................

10 00000	 i)iamnantimia - - Asilo "Irmã Luiza", de ........
l)ivinópolis - Sociedade Beneficente dos Ferro-

3 000,00	 viários da Réde Mineira de Viação ........
Divisa Nova - -. Conferência São Vicente de Paulo,

ir 00000	 (te	............................1	
1)0111 Silvério -	Conferência (te São Vicente de

10.000.00	 Paulo. de .......................
h)omn Silverio - Irmandade São Vicente (te Paulo,

5.000.00 	 (te Sem Peixe, município (te ............
Dores (te Campos -- Sociedade São Vicente de

Paulo, (te	........................
O 500 00	 Elói Mendes --- Santa Casa. (te ..............

tlói Mendes -	Sociedade Operária, (te .....
2 .500.00  	

Elói Mendes --- Conferência São Vicente de Paulo,
 de	............................

15 000 oO	 Lrváhia -- Sociedade São Vicente de Paulo, (te
Lsnleral(las - Sociedade São Vicente (te Paulo, de

3.000.00	 Esmeraldas - Conselho Particular Vicentino, (te
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ltaflhafl(IU - Irmandade São Vicente de Paulo, de
Itapecerica - Asilo Infantil "São João Batista", de
jtaóna - Conferência São Vicente de Paulo, de
itaúna - Asilo das Damas de Caridade, de .
ltaúna - Conferência São Vicente de Paulo, (te

Cajuru, município de ................
ltaúna - Conferência São Vicente (te Paulo. (te

Itatiaiussu, município de . ...........
ltuiutaba - Sociedade São Vicente de Paulo, de
.Eacuí	Conferência São Vicente de Paulo, de
.Eacuí - Conferência São Vicente de Paldo, (te

Santa Cruz das Areias, município de ......
.Jacutinga - Associação de Socorros a Indigen-

tes,	de	........................
Jacutinga - Conferência São Vicente de Paulo, de
.Jacutinga	Asilo São Vicente de Paulo, de
Jacutinga - Lar jAmérico de Oliveira Prado", de
.ianuória	Hospital Municipal, secção de Asilo

dos Velhos, de
.lanuária - Santa Casa de Caridade, de ......
.Januária	Conferência São Vicente (te Paulo. (te

São Joaquim, município de ............
Jequeri - Hospital "Santana", de ..........
,fequeri -- Irmandade São Vicente de Paulo, (te

Piscamba, município de ..............
Jequitinhonlia Hospital (te ............
Jequitinhonha - Escolas Paroquiais, (te ......
João Pinheiro - Sociedade São Vicente (te Paulo,

de..........................
João Ribeiro - Conselho Vicentino, de ......
Juiz.de Fora Fundação "João (te Freitas", de
Juiz de Fora - Lactário "São José", (te ......
Juiz dc Fora	Associação (los Cegos, de .
Juiz de Fora - Patronato "São José", de .
Juiz de Fora - Instituto Jesus, de ........
Juiz de Fora - Albergue (los Pobres, de ......
Juiz de Fora - Chácara dos Menores, de .....
Juiz de Fora - Asilo "João Emílio", de ......
Juiz de Fora - Sociedade São Vicente de Paulo,

de............................
Juiz de Fora - Asilo dos Me ndigos, de ......
Juiz (te Fora Associação São Vicente de Paulo, de

Sarandira, município de ..............
Lagoa da Prata - Santa Casa de Misericórdia, de
Lagoa Dourada - Conselho Vicentino, de ......
Lagoa Dourada - Conferência São Vicente le

Paulo, de ......................
Lajinha - Conferência São Vicente de Paulo, de
Lambari - Asilo Hospital São Vicente de Paulo, de
Lavras - Orfanato "Augusto Silva", (te ......
Lavras -- Conferência São Vicente de Paulo, de

Ribeirão Vermelho, município (te ........
Leopoldina - Hospital Casa (te Caridade, de
Leopoldina Orfanato "D. Leimita Junqueira", de
Leopoldina - Asilo "Santo Antônio", de ......
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Extrema	Sociedade São Vicente de Paulo. (le
Ferros	Assistência "Meio Matos", de Proteção à

Infância, de ......................
Ferros --- Sociedade São Vicente (te Pauto, de

Cubas, município de ..................
Ferros - Sociedade São Vicente de Paulo, de Sete

Cachoeiras, munic ipio de ..............
Ferros - Sociedade São Vicente de Paulo, te
Formiga	Santa Casa de Mieri cúrdia. de ......
Formiga	Asilo São Vicente (te Paulo, de .
Formiga - - Orfanato "N. S. do Perpétuo Socorro',

de..........................
Formiga - Granja-Escola "São Luiz", de ......
Francisco Sã - -- Conferência São Vicente de Pauto,

de............................ P....
auFrancisco Sies - - Hospital de São Vicente (te	-

to,	(te	..........................
Sales --- Conferência São Vicente te

Pauto. (te .........-	3. 000Oi()
Frutal -- Asilo "Júlio (te Carvalho". (te	 4. 000100
Gimnirini . - Sociedade São Vicente de Paulo, d  .	 3. 000.00
(;ovein((Ior Valadares . --- Hospiial (te ......... . 25.000,0))
Grão Mago! -- Santa Casa de Caridade. (te	 5.
Guanhuies	Santa Casa, (1................3.
Guanliães Lactário Menino Jesus, (te 15. 000100
Guanhães -- Casa (te Caridade. de ..........10. 000,U0
Gtiapé - Santa Casa, de..................10.000.00
(;iu(r(miésia - Santa Casa de Misericórdia. (te . .	3.500,00
Guarani - Conferência São Vicente de Paulo, (te	12. 000a()
Cuararr. •--- Conferência São Vicente de Paulo. (te	3.000 01)

Guaxape -- Santa (te MiSeiicOr(iia, de ........12. 005.00
Guia Lopes - Sociedade São Vicente (te Paulo, de	1a.00tj.tO
Guiricema- Sociedade Si-te, Vicente (te Pauto, (te	10.1)00.00
ll)ia - Santa Casa de Misericórdia, (te ......20.000.00
lbià -- Conferência São Vicente (te Paulo. (te ..	10. ()00,'0
Ibiraci - Conferência São Vicente de Paulo, de	1 .000.ot)
Inhapimn - Hospital de ................50. 000.100
Ipanema - Sociedade São Vicente de Paulo. (te	3.000,00
Jtahiia -- Hospital "Nossa Senhora das Dores", de	30. 000,00
itabira	Sociedade São Vicente de Paulo, de . .	5.000.00
Itabira --- Orfanato "Nossa Senhora (Ias Dores", de	3. 000,10
Itabirito -- Conferência São Vicente (1(3 Paulo, (te

São Gonçalo cio Ração, município de ......
Itaguara -- Conferência São Vicente de Paulo, de
Itajubã - Santa Casa de Misericórdia, (te ......
Itajubá Asilo "Santa Isabel", de ..........
Itamaran(liha -- Santa Casa de Misericórdia, (te
Itamarandiba - Conferência São Vicente de

Paulo, de Carbonita, lfltifliCípiO (te .......
Itamarandiba - Conferência São Vicente (te

Paulo, de Aricanduva, município de ......
Itamarandiba - Conferência São Vicente de

Paulo, de Penha de França, município (te
itainbacuri	Asilo de Indigenas e Orfãs, de
Itamogi - Conferência São Vicente de Paulo, de
Itamonte - Santa Casa de Misericórdia, de .
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Leopoldina -- Conferência Silo Vicente de Paulo,
de..........................

Leopoldina -- Caixas Escolares dos Grupos Es-
colares "Boteilio Reis" e "Ribeiro Junquei-
ra",	de	...........................

Leopoldina - Caixa Escolar do Grupo "Ribeiro
.Junqueira", de

Leopoldina - União Beneficente do Operário Leo-
pOl(iilienSc, de .......................

Lima Duarte	Conferência Silo Vicente de Paulo,
de Silo Domingos do Bocaina, município de

Lima Duarte -- Conferência Silo Vicente de Paulo,
de Vila Santana de Garambéu, município, de

Luz - Santa Casa, de ..................
Luz - Conselho Particular da Conferência Silo
Vicente de Paulo, de ..................
Luz - Conferência Silo Vicente de Paulo, de

Córrego d'Anta, município de ..........
Machado - Maternidade (Ia Santa Casa, de .
Machado -- Conferência São Vicente de Paulo, dc
Machado ---Conferência São Vicente de Paulo, de

Vila cia Cana cio Reino, município de .
Malacacheta - Hospital	e ..............
Manga - Sociedade Silo Vicente de Paulo, de
Manhuassu	Santa Casa de Misericórdia, de
Manhumijim - Hospital de ..............
Mar de Espanha - Casa (lo Caridade, de .
Mar de Espanha - Sociedade Silo Vicente de

Paulo, (te .......................
Mar de Espanha - Conferência Silo Vicente de

Paulo, de Penha Longa, município de .
Mariana	- Hospital São Vicente (lo Paulo, de
Mariana	Conferência São Vicente de Paulo, de
Martinho Campos	Conferência São Vicente de

Paulo, de .......................
Mateus Leme -- Hospital Sãj Vicente de Paulo, de
Mateus Leme - Conferência São Vicente de Paulo,

de................................
Mateus Leme - Conferência São Vicente de Paulo,

de Sítio Novo, municipio de ..........
Mateus Leme - Conferência São Vicente de Paulo,

de Juatuba, município de ..........
Mateus Leme - Conferência São Vicente de Paul*o',

(te Igarapé, município de ............
Mateus Leme - Conferência São Vicente de Paulo,

de Francelinos, município de ...........
Mateus Leme -. Conferência São Vicente de Paulo,

de Boturobi, município de ............
Mateus Leme ---- Conferência São Vicente de Paulo,

de Nossa Senhora da Paz, município de .
Mateus Leme - Conferência São Vicente de Paulo,

de Bicas, município de ..............

	

Mateus Leme	Conferência São Vicente de Paulo,
de Azurita, município de ..............

	

Mateus Lente	Associação L. 1. T. Beneficente
"Santa Teresinha", (te Azurita, município de

Matias Barbosa - Conferência São Vicente de
Paulo", de ......................

Matipó - Conferência São Vicente de Paulo, de
Mercês - Conferência São Vicente de Paulo, de
Mesquita - Asilo "Nossa Senhora do Perpétuo

Socorro", de ....................
Mesquita Sociedade São Vicente de Paulo, de Pa-

raiso, município de ................
Mesquita - Asilo "Nossa Senhora do Perpétuo

Socorro", de Joanésia, município de
Minas Novas - Casa de Caridade de ........
Minas Novas - Conferência São Vicente de Paulo,

de...........................
Minas Novas - Conferência São -Vicente de Paulo,

de Chapada, município de ............
Minas Novas - Conferência São Vicente d Paulo,

de Bento, município de ..............
Minas Novas - Conferência São Vicente de Paulo,

de Sucuriu, município de ............
Minas Novas - Conferência São Vicente de Paulo,

de Água Boa, município de ............
Miradouro	Caixa Escolar do Grupo "Desem-

bargador Alberto Luz", de ............
Miraí - Hospital de ..................
Mirai - Casa de Saúde, de ..............
Monsanto - Santa Casa de Misericórdia, de
Monte Belo - Conferência São Vicente de Paulo,

de..........................
Monte Carmelo - Asilo Colégio "Nossa Senhora

do Amparo", de ..................
Monte Carmelo - Conferência São Vicente de

Paulo de	......................
Montes Claros - Santa Casa de Caridade "Nossa

Senhora das Mercês", de ............
Montes Claros - Asilo São Vicente de Paulo, de
Montes Claros - Asilo das Damas de Caridade, de
Montes Claros -- Asilo Cidade Cristo Hei, de
Montes Claros -- Lactário da Fundação "Dr. An-

tônio- Teixeira de Carvalho", de ........
Montes Claros - Cidade Cristo Rei e Conferência

São Vicente de Paulo, de ............
Montes Claros - Biblioteca Pública, de .. .
Montes Claros - Mitra Diocesana para construção

da Matriz, de ....................
Monte SiSo -- Conferência de São Vicente de

Paulo,	de ......................
Muriaé - Caixa Escolar do Grupo "Silveira

Bruni", de ......................
Muriaé - Caixa Escolar do Grupo "Desembarga-

dor Canedo", de ..................
Muriaé - Caixa Escolar do Grupo "José Bonifá-

cio", da Vila de Patrocínio, município de
Muriaé - Hospital São Paulo, de ..........
Muriaé - Conselho de São Vicente de Paulo, te
Muriaé - Conferência Nossa Senhora Aparecida,

do Bairro do Porto, de ..............
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Muzambinho - Conferência São Vicente de Paulo,

de..........................
Muzambinho - Santa Casa de Misericórdia, de
Nova Resende	Conferência São Vicente de

Paulo, de	......................
Novo Cruzeiro - Conferência São Vicente de

Paulo, de ........................
Novo Cruzeiro - Conferência São Vicente de

Paulo, de Novilhona, município de .....
Novo Cruzeiro - Conferência São Vicente de

Paulo de Lufa, município de ..........
Novo Cruzeiro - Conferência São Vicente de

Paulo de Queixada, município de ........
Novo Cruzeiro - Hospital de Caraí, município de
Oliveira - Santa Casa de Misericórdia, de .
Oliveira - Sociedade São Vicente de Paulo de

Japão, município de ................
Ouro Fino - Santa Casa de Misericórdia de .
Ouro Prêto - Orfanatos "Santo Antônio" e "San-

ta Isabel", de ....................
Pains - Conferência São Vicente de Paulo, de
Paracatu - Santa Casa de Misericórdia, de .
Paracatu - Conferência São Vicente de Paulo, de
Pará de Minas - Hospital 'Nossa Senhora da

Conceição", de ..................
Pará de Minas - Asilo "Padre José Pereira Coe-

lho", de ........................
Paraguassu - Conferência São Vicente de Paulo,

de..........................
Paraisópolis - Santa Casa de Misericórdia, de
Paraopeha - Hospital "Nossa Senhora do Car-

mo", de ........................
Paraopeba - Hospital "Pacifico Mascarenhas", de
Paraopeba - Sociedade São Vicente de Paulo de

Cedro, município de ................
Paraopeba - Abrigo "Cônego Rolim", de Araçai,

município de ....................
Parreiras - Santa Casa de ..............
Parreiras - Centro de Puericultura, de ......
Passa Quatro - Casa de Caridade, de .......
Passa Quatro - Maternidade e Assistência à In-

fância, de	......................
Passa Quatro - Irmandade São Vicente de Paulo,

de............................
Passa Quatro - Caixa Escolar do Grupo "Presi-

dente Roosevelt", de ................
Passa Tempo	Conferência São Vicente de Paulo

de..........................
Passos - Santa Casa de Misericórdia de ......
Passos - Conferência de São Vicente de Paulo de
Passos - Caixa Escolar do Grupo "Wenceslau

Braz" de .
Passos - Caixa Escolar do Grupo "Abrahão Lia-

coln", de	......................
Passos - Associação das Damas de Caridade, de

Passos - Educandário "Nosso Senhor dos Passos",
de........................

Passos - Conferência de São Vicente de Paulo
do distrito de Glória, município de ......

Patrocínio - Conferência de São Vicente de
Paulo	de ......................

Patrocínio - Pôsto de Puericultura de ......
Patrocínio	Sociedade das Damas de Caridade de
Patrocínio	Asilo São Vicente de Paulo, de
Patrocínio - Santa Casa de Misericórdia "Padre

Eustáquio" de Serra do Salitre, município de
Peçanha - Hospital "Santo Antônio" de ......
Peçanha - Santa Casa de Coroaci, município de
Pedra Azul Hospital "Ester Faria" de ......
Pedra Azul - Hospital de Cachoeira do Pajeu,

município de ....................
Pedralva - Santa Casa de Misericórdia de .
Pedralva - Irmandade São Vicente de Paulo de
Pedralva ---- Caixa Escolar do Grupo "Coronel Gas-

par", de	......................
Pedro Leopoldo - Hospital "São José", de .
Perdões -- Hospital de Misericórdia de ......
Piranga	Hospital de São Vicente de ......
Piranga -- Sociedade São Vicente de Paulo, de
Piranga Sociedade S. V. de Paulo de Porto Firme,

município de ......- ..............
Piranga -- Conselho Vicentino da Vila de Pira-

guara, município de ...............
Piranga	Sociedade São Vicente de Paulo de

Guaraciaba, município de ............
Pirapelinga Hospital de ..............
Pirapora - Sociedade São Vicente de Paulo, de
Pitangui - Santa Casa de Misericórdia de .
Pitangui - Sociedade São Vicente de Paulo de
Pitangui - Sociedade São Vicente de Paulo

de Maravilhas, município de ..........
Pitangui - Conferência São Vicente de Paulo de

Leandro, município de ..............
Pium-i	Santa de Casa de ..............
Pium-i	Sociedade São Vicente de Paulo, de
Pium-i	Atlético Piumhiense Futebol de
Pium-i - Sociedade São Vicente de Paulo de Ca-

pitólio,	município de ..............
Poços de Caldas - Sociedade São Vicente de

Paulo, de ......................
Poços de Caldas - Cota de Leite, de ........
Poços de Caldas - Santa Casa, _de ..........
Poços de Caldas - Serviço de Obras Sociais de
Poços de Caldas - Asilo Vinha do Senhor, de
Pomba	Associação de Proteção à Infância, de
Pomba	Hospital São Vicente de Paulo, de
Pomba	Colégio "Regina Coeli", de ........
Pomba - Associação "Luiza Marilac", de .
Pomba - América Atlético Clube, de ........
Pomba -, Conferência São Vicente de Paulo, de
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10.000,00
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15.000,00
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5.000,00

5.000,J0
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10.000,60
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2.500,00
5.000,Ç0
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3. OOG00

5. 000.00
10.000.00
2.000,00
8.000.00

15.000,09
5.000.0
5.006.00

10. 000.09

10.000,00
30. 00o,00
2.000,jIJ

1. 500,00
5.000,0(1

15.000.Ui
8.00o,00
5. 000.0,1

4. 006.fl)

3.000,00

5.000,00
5.000,00

20.000.00
20.000.09

5.000,J0

3.000,00

5.000,00
5.000,00
5. 000,00

10.000.00

5.000.00

1. 500q0()
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1. 500,00
1 .500,00
1.500,0,3
2.000.39

35. 000.00
3.
3 . 000.00
6.000.00

22. 000.0k)
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Pomba - Conferência São Vicente de Paulo de
Taboleiro, município de ............

Pomba - Conferência São Vicente de Paulo de
Silverânia, município de ............

Pomba - Conferência São Vicente de Paulo de
Pirauba, município de ..............

Pomba - Conferência São Vicente de Paulo de
Patrimônio do Rosário, Acácio, município de

Pompéu - Sociedade São Vicente de Paulo, de
Ponte Nova - Hospital de ..............
Ponte Nova - Hospital "Nossa Senhora das Do-

res", de ........................
Ponte Nova - Conferência São Vicente de Paulo,

de......................
Ponte Nova - Escola Técnica de Comércio, de
Ponte Nova - Irmandade São Vicente de Paulo

de Amparo da Serra, município de ......
Ponte Nova - Irmandade São Vicente de Paulo

de Urucânia, município de ............
Ponte Nova Asilo de Mendigos de Lrrucânia, mu-

nicipio de .......................
Ponte Nova - Irmandade São Vicente de Paulo

de São José dos Oratórios, município de
Ponte Nova - Irmandade São Vicente de Paulo

de Santa Cruz do Escalvado, município de
Ponte Nova - Irmandade São Vicente de Paulo

de Piedade, município de ............
Ponte Nova - Irmandade São Vicente de Paulo

de Vau-Assu, município de ...........
Ponte Nova - Irmandade São Vicente de Paulo

de Rio Doce, município de ...........
Ponte Nova - Irmandade São Vicente de Paulo

de Pontal, municínio de . .
Ponte Nova - Irmandade São Vicente de Paulo

de Palmeiras,	município de ..........
Porteirinha - Conferência São Vicente de Paulo

de..........................
Poté - Hospital de ...................
Pouso Alegre - Orfanato Nossa Senhora", de
Pouso Alegre	Carmelo de ............
Pouso Alegre	Escola Profissional de ......
Pouso Alegre - Sociedade São Vicente de Paulo

de.........................
Pouso Alegre -- Associação de Caridade, de
Pouso Alegre - Asilo São Vicente de Paulo de
Pouso Alto - Santa Casa de Misericórdia de
Prados - Santa Casa de ................
Prata -- Hospital "Madre Teodora", de ......
Pratúpolis -- Conferência São Vicente de Paulo, de
Presidente Olegário - Conferência São Vicente de

Paulo de	......................
Raul Soares - Conferência São Vicente de Paulo

de..........................
Recreio - Hospital de ................
Resplendor - Hospital "São Vicente de Paulo",

de..........................

Resplendor - Hospital "Nossa Senhora do Car-
mo", de ................. ....

Resplendor - Ginásio "Menino Jesus", de Praga,
município de ....................

Rezende Costa - Santa Casa de ..........
Rezende Costa - Dama de Caridade, de ......
Rio Casca - Conselho Particular Vicentino, de
Rio Casca - Hospital "Nossa Senhora da Con-

ceição", de ....................
Rio Espera - Hospital de ..............
Rio Espera - Conselho Vicentino, de ........
Rio Espera - Sociedade São Vicente de Paulo, de
Rio Paianaiba - Conferência São Vicente de

Paulo de
Rio Piracicaba - Conferência São Vicente de

Paulo, de ......................
Rio Vermelho - Conferéncia São Vicente de

Paulo, de ......................
Raposos - Hospital de ................
Raposos Sociedade São Vicente de Paulo, de
Sabinópolis - Hospital de São Sebastião, de
Sacramento - Santa Casa de Misericórdia, de
Salinas - Sociedade São Vicente de Paulo, de
Santa Bárbara - Asilo "Nossa Senhora do Perpé-

tuo Socorro", de ..................
Santa Catarina - Santa Casa de Misericórdia, de
Santa Luzia - Sociedade São Vicente de Paulo,

(te Vespasiano, município de ..........
Santa Luzia - Círculo Operário de Vespasiano,

município de ....................
Santa Maria do Suassui - Sociedade São Vicente

de Paulo, de ....................
Santa Maria do Suassui - Conferência São Vicen-

te de Paulo, de Folha Larga, município de
Santa Maria do Suassuí - Conferência São Vicen-

te de Paulo, de Glucínio, município de
Santa Maria do Suassuí - Conferência São Vicen-

te de Paulo, de Poaia, município de ......
Santa Maria do Suassui - Conferência São Vicen-

te de Paulo, de Maranhão, município de
Santa Rita (te Caldas .- Santa Casa, de ......
Santa Rita do Sapucaí - Hospital "Antônio Mo-

reira da Costa", de ................
Santo Antônio do Amparo - Policlínica São Se-

bastião, de ......................
Santo Antônio do Monte - Santa Casa, de .
Santo Antônio do Monte - Conferência São Vi-
vente (te Pauto, de ....................
Santos Duinont - Asilo São Miguel, de ......
Santos Dumont - Hospital de Misericórdia, de
Santos Durnont - Educandário "Santa Teresin-

ha", de	........................
Santos Dumont	Liga de Assistência e Proteção

à Maternidade e à Infância, de ........
São Domingos do Prata - Santa Casa de Ni«

cór(tia, de	......................

25.000,00
S. 000M0

10. 000,00
2. 00,,,w)
2. 50o,U0
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5.000,00
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4.000,00

4.000,00
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5. 000,;,0
5.000,00

50.000,00

1. 000,C0
10. 000,00

L0O0,00

6. 000,00

2.000,06

6.000,00

6.000,00

6.000,00

2. 000,tO

6. 000,,)

2. 000,00
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8.000,00
5.000,00
S. 000,0j
5.00í,(j0
5.00000
5. 00,. ,Uú
5.000,0&

10.000.00
10. 000,u
4.000,00

5. 00G,1)0

50. 006,0
10. 000,00

15.000,Q
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São Domingos do Prata	Hospital "Nossa Se-
nhora das	Dores", de ..............

São Domingos do Prata - Sociedade São Vicente
de Paulo, de Alfié, município de ........

São Francisco	Sociedade de São Vicente de Pau-
lo, de	..........................

São Gonçalo do Sapucaí - Santa Casa de Miseri-
córdia, de .........................

São João del-Rei -	Santa Casa de Misericórdia,
de............................

São João dei-Rei.--- Albergue Santo Antônio, de
São João dei-Rei - Sociedade São Vicente de

Paulo, de	.........................
São João (lei-Rei	Asilo São Francisco de Assis,

de........................1
São João do Paraíso	Conferência São Vicente

de Paulo, de ....................
São João Evangelista - Auxílio ao Cemitério de
São João Nepomuceno - Conferência São Vicen-

te de Paulo, de ....................
55o João Nepomuceno -- Hospital "São João", de
São João Nepoinuceno - Associação São Vicente

de Paulo. de Taruaçu, Município de ......
São Pedro da União	Conferência São Vicente

de Paulo, de ......................
São Pedro dos Ferros	Conferência São Vicente

de Paulo, de .......................
São Romão -Sociedade São Vicente de Paulo, de
São Sebastião do Paraíso --- Santa Casa de Mi-

sericórdia, de	....................
São Sebastião do Paraíso -- Conferência São Vi -

cente de Paulo, de ..................
São Sebastião do Paraíso -- Instituto "Monse-

-	nhor Felipe", (le	..................
São Sebastião do Paraíso - Assistência Filan-

trópica, de ........................
São Sebastião do Paraíso	Conferência São Vi-

cente de Paulo, de (ivardinha. Município de
São Toinaz de Aquino - Conferência São Vicente

de Paulo. de ......................
Senador Firmino - Conferência São Vicente de

Paulo, de	........................
Senador Firmino	Associação São Vicente (Te

Paulo, de Dores do Turvo, Município de .
Serrania	Conferência São Vicente de Paulo, de
Sêrro - Centro de Puericultura, de ........
Sêrro	Dispensário São Vicente de Paulo, de
Sêrro - Conferência São Vicente de Paulo, de
Sêrro - Auxilio ao Cemitério de Itamhé do .
Sêrro - Casa de Caridade, de ............
Sêrro Asilo "Nossa Senhora (la Conceição". de
Sete Lagoas --- Créche "Regins Apostolorum", de
Sete Lagoas - Albergue "José Cândido (Te An-

drade", de	......................
Sete Lagoas	Orfanato "Regina Pacis", de .

Sele Lagoas - Caixa do Grupo Escolar "Artur Ber-
nardes", de ....................

Sete Lagoas - Sociedade São Vicente de Paulo, de
Sete Lagoas - Maternidade "Odete Valadares", de
Sete Lagoas	Hospital "Nossa Senhora das

Graças", de .......................
Sete Lagoas - Assistência Social Vicentina, de
Sete Lagoas - Sociedade São Vicente de Paulo, de

Jequitibá, Município de .. ............
Sete Lagoas - Sociedade São Vicente de Paulo, de

Barreiro, Município de ..............
Sete Lagoas - Sociedade São Vicente de Paulo,

de Fortuna, Município de ............
Sete Lagoas - Conferência São Vicente de Paulo,

de S. Amaro, Município de ..........
Sete Lagoas - Conferência São Vicente de Paulo,

de Silva Xavier, Município de ..........
Sete Lagoas - Conselho Particular de Santo An-

tônio, Município de ................
Silvestre Ferraz	Asilo dos Pobres, de ......
Silvianópolis - Orfanato 'Santa Agueda", de
Silvianópolis - Sociedade São Vicente de Pau-

lo, de	..........................
Tarumirim - Irmandade São Vicente de Paulo,

de................. ............
Tarumirim -- Sociedade São Vicente de Paulo,

de Itanhomi, Município de ............
Teixeiras - Hospital de ................
Teixeiras - Sociedade São Vicente de Paulo, de
Feófilo Otoni - Hospital "Santa Rosália", de
Teófilo Otoni - Hospital São Vicente de Paulo, de
Teófilo Otoni - Sociedade de Assistência à Ma-

ternidade e à Infância de
Teófilo Otoni	Sociedade Albergue	"Frei Di-

mas", de ........................
Teófilo Otoni - União Operária, de ..........
Tombos. - Hospital de ........

Caixa dos Pobres (Te São Vicente de
de Paulo, de ......................

Três Corações	Conferência São Vicente de
Paulo, de ........................

Três Pontas - Conferência São Vicente de Paulo,
de...............................

Tupaciguara - Associação de Proteção à Infân-
cia e ii Maternidade, de ..............

Tupaciguara - Conferência S. V. (Te Paulo, de
Ubá - Casa de Caridade "São Vicente de Paulo",

de..............................
Ubá	Liga Operária Beneficente, de ......
T'bá - Conferência São Vicente de Paulo, de
Ubá - Caixa Escolar do Grupo "Camilo Soares",

de.............................
Ubá - Caixa de Beneficência da Colônia "Padre

Damião", de ......................
Tl.á - S. C. Aimorés, de ................

10. 000,0(1

3. {)00,J0
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8.000,00
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2.000,00
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,,1 .000,00
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20.000,00
10.000,00

5. 000,00

30.000,00

5.000,00
5.000,00
5.000,00

25.000,00
10.000,00

10.000.00

5.000,00

10.000,00

5.000,00

5.000,00

3.000,00

5.000,00
5.000,00

20.000,00
20.000,00
5.000,00

5.000,00

5.000,00
10.000,00
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Ubá - Sociedade São Vicente de Paulo, de Di-
vino, Município de ...................

Ubá - Sociedade São Vicente de Paulo, de Tocan-
tins, Município de ..................

Ubá - Conferência São Vicente de Paulo, de Gui-
doval, Município de ..................

Uberaba - Hospital da Criança, de ..........
Uberaba - Orfanato "Santo Eduardo", (te ......
Uberaba - Abrigo de Menores, de ..........
Uberaba - Instituto de Cegos "Brasil Central", de
Uberaba Santa Casa de .................
Uberaba - Sociedade São Vicente de Paulo, de
Uberlândia - Dispensário São Vicente de Paulo,

de...................................
Uberlândia - Sanatório Espírita, de ........
Unai	Sociedade São Vicente de Paulo, de
Varginha - Sociedade Operária Beneficente, de
Viçosa -- Sociedade São Vicente de Paulo, de
Viçosa - Casa de Caridade (Hospital São Sebas-

tião) de ............................
Virgínia - Caixa Escolar "Major Crispim", de
Virginópojis - "Casa dos Pobres", de ........
Virginópolis - Sociedade São Vicente de Paulo,

de Divino, Município de ...............
Virginópolis - Santa Casa "São José", de ......
Visconde do Rio Branco	Hospital "São João

Batista", de .............................
Visconde do Rio Branco	Conselho Particular

Vicentino, de ........................
Visconde do Rio Branco - Casa das Meninas, de
Visconde do Rio Branco - Conselho Vicentino de

São Geraldo, Município de ............
Visconde do Rio Branco - Conselho Particular

Vicentino, de Monte Celeste, Município de
Visconde do Rio Branco - Conselho Particular Vi-

centino, de São José do Barroso, Município de
Visconde do Rio Branco - Sociedade Riobran-

quens	Proteção a Menores Desampara-
dos, de ...........................

Volta Grande	Hospital de ..............

TOTAL ............
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Art. 4.° - Revogadas as disposições em contrário, entrará esta
lei em vigor a 1.9 de janeiro de 1949.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 6 de novem-
bro de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto

LEI N.° 264, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1948

Abre crédito especial de Cr$ 16.032,70 à Secretaria das Finanças

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

Art. 1 . 0 - Fica aberto à Secretaria das Finanças o crédito es-
pecial de Cr$ 16.032,70 (dezesseis mil e trinta e dois cruzeiros e
setenta centavos), para pagamento à Companhia Telefônica Brasi-
leira, proveniente de serviços telefônicos fornecidos durante o
exercício de 1947.

Art. 2.° - Esta lei entrará em vigor n 'lata de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 8 de novem-
bro de 1948.

MILTON SOARES- CAMPOS
José Magalhães Pinto

LEI N.° 265, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1948

Autoriza a instalação, em liapççrica de tua Aviário Modélo

5.000,00

7 .000,00

5.000,00
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4.000,00
8.000,00
5.000,00
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20.000,00
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5.000,00
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5.000,00
5.000,00

4.000,00
10.000,00

40.000,00

10.000,00
20.000,00
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3. 000,00

3 . 000,00

15.000,00
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530. 000,W0

Art. 2.° - As subvenções concedidas pela presente lei, bem
como as que o foram pela lei ri. 0 145, de 5 de janeiro de 1948, só
serão recebidas pelos beneficiários, mediante a prova do seguinte:

a) existência da sociedade subvencionada:
h) idoneidade dos seus dirigentes.
Parágrafo único - Os requisitos das letras "a" e "b" serão pro-

vados mediante atestado, com firma reconhecida, da autoridade
judiciária, sob cuja Jurisdição se encontrar a sociedade sub-
vencionada.

Art. 3.0 - As despesas com a presente lei correrão por conta
da verba 8984-115-060-60 do orçamento para 1949.

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

Art. 1 .0 - Fica o Govêrno do Estado autorizado a instalar na
Fazenda Diniz, no Município de Itapecerica, um aviário-niodêlo,
destinado ao fomento da avicultura na zona oeste do Estado, po-
dendo para êsse fim despender a importância necessária, correndo
as despesas pelas verbas próprias da Secretaria da Agricultura, des-
tinadas ao Plano de Fomento da Produção para o exercício de
1948.Art. 2. - A Secretaria da Agricultura regulamentará a execu-
ção da lei.
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Art. 3.°	Revogadas as disposições em contrário, a. presente
lei entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 8 de novem-
bro de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Américo Renê Gianzielti
José de Magalhães Pinto
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Art. 2.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,.
revogadas as disposições em contrário.

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

Dada rio Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 8 de novem-
hro de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
AbfJW' Renault
José de Magalhães Pinto

LEI N.° 266, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1948

Abre à Secretaria de Educação o crédito especial de Cr$ 8.867,00

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

Art. 1.0 Fica aberto à Secretaria de Educação o crédito
especial de Cr$ 8.867,00 (oito mil oitocentos e sessenta e sete cru-
zeiros), para pagamento de diversas despesas feitas pela mesma,
corno segue:

Cr$

Elisa Rodrigues Professôra primária, padrão A,
das Escolas Reunidas de Catauá, Município
de Conselheiro Lafaiete, despesas de transpor-

te, em junho de 1947 ............
Maria Augusta Silva - Professôra primária, pa-

drão A, (lo Grupo Escolar de Capim Branco,
no Município de Matozinhos, despesas de
transporte, em julho de 1946 ..........

Olga Viana de Lima Diretora padrão G, do Gru-
po Escolar "Santa Luzia", de Santa Luzia, em
exercício nas Escolas Reunidas Noturnas de
Carlos Prate.s, da Capital - Adicionais de 10 %
relativos ao período de 16 de abril a 31 de
dezembro de 1947 ..................

Ileli Menegale Aulas extranurnerárias prestadas
no Curso Noturno do Colégio Estadual de Mi-
nas Gerais, no período de março a julho (te
1948	............................

Irineu de Carvalho - Aulas extranumerárjas pres-
fadas ao Curso Noturno do Colégio Estadual
(le Minas Gerais, no período de março a julho
de 1948	.........................

Edmundo Rocha - Aulas extranumerárias presta-
das ao Curso Noturno do Colégio Estadual de
Minas Gerais, no período de março a julho
de1948	..........................

LEI N.° 267, DE 9 DE NOVEMBRO DE 1948

Abre à Secretaria do Interior o crédito especial de Cr$ 65.465,10

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

Art. 1.' -- Fica aberto à Secretaria do Interior o crédito especial
le Cr$ 65.465,10 (sessenta e cinco mil quatrocentos e sessenta e

(UICO cruzeiros e dez centavos), para pagamento de adicionais de
10% aos seguintes:

Major Raimundo Alves Rodrigues - Adicionais
relativos ao período de 22 de julho de 1948 a
31 de dezembro de 1949 ..............

Priínejio Tenente João Venceslau de Sousa -
Adicionais relativos ao período de 1.0 de ja-
naeiro a 31 (te dezembro de 1948 ........

liacharel Antônio llráulio de Vilhena - Juiz (te
Direito de 2.' entrfincja	Adicionais relativos
ao período de 16 (te janeiro de 1946 a 31 de
dezembro de 1949 ..................

,íosé Pedro de Lima -- Fiscal de 2 . 0 classe cia
Guarda Civil - Adicionais relativos ao peno-
(to (te 1.0 (te janeiro de 1948 a 31 de dezembro
(te 1949	..........................

Francisco Martins dos Santos - Carcereiro da ca-
deia (te Uberaba - Adicionais relativos ao pe-
ríodo de 1.0 (te janeiro (te 1948 a 31 de dezem-
bro de 1949 .........................

•!osué de Menezes	Subinspetor de Segurança do
Departamento (te Investigações Adicionais
relativos ao período de 1. 11 de janeiro de 1948
a 31 (te dezembro de 1949 ..............

1j Gonçalves Santiago - Porteiro da Chefia
de Policia - Adicionais relativos ao período
(te l.° de janeiro de 1948 a 31 de dezembro
de 1949	..........................

Antônio  Alves (Ia Rocha - Subinspetor (10 Corpo
cte Segurança do Departamento (te Investiga-
ções - Adicionais relativos ao período de l
(te janeiro (te 1948 a 31 (te dezembro de 1949

480.00

732,00

1.105.00

3.500,00

1.500,00

1 .550,00

3.867,00

Cr

6. 228,00

1 .758,30

IS. 838,80

2.520,00

1 .200,00

5. 280 .00

2.280,00

5.280,00
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LEI N. 9 269, DE 9 DE NOVEMBRO DE 1948

11 .040,00	 Abre o crédito especial de Cr$ 932.764,40 ao Tribunal de Contas.

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

11 O4	 Art. 1. - Fica aberto o crédito especial de Cr$ 932.764,40 (no-OQ	 vecentOS e trinta e dois mil, setecentos e sessenta e quatro cruzeiros
65.465,10 e quarenta centavos), para pagamento de vencimentos aos membros

lo Tribunal de Contas, bem como das despesas de instalação do mes-
110, como segue:

172 -

Bacharel Olavo Horta Drummond - Primeiro
Delegado Auxiliar da Chefia de Polícia
Adicionais relativos ao período de 1.° de ja-
neiro de 1948 a 31 de dezembro (te 1949 .

Bacharel Alinansor Doile Silva - 2.1 Delegado Au-
xiliar da Chefia de Polícia - Adicionais rela-
tivos ao período de 1.° de janeiro de 1948 a
31 de dezembro de 1949 ................

Art. 2.° - Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publicaçij
e terá sua vigência cessada em 31 de dezembro d2 1949.

Art. 3.°	Revogam-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-

mento e execução desta 1i pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 9 (te novem
bro de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
José (te Magalhães Pinto

LEI N.° 268, DE 9 DE NOVEMBRO DE 1948

Abre à Secretario das Finanças o crédito especial (te Cr-8 3.014.269,40

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

Art. 1." Fica aberto à Secretaria das Finanças o crédito espe-
cial de Cr 3.014.269,40 (três milhões, quatorze mil, duzentos e
sessenta e nove cruzeiros e quarenta centavos), para pagamento de
contribuições devidas pelo Estado de Minas Gerais ao Instituto de
Previdência dos Servidores do Estado, e relativas ao segundo trimes-
tre do corrente ano, sendo Cr$ 1 .700.775,50 relativos á Carteira de
Aposentadorias e Pensões e Cr$ 1 .313.493,90 à Carteira de Pecúlios,
de conformidade com os artigos 8.°, 29 e 40, (10 decreto-lei n.°.1.416, de 24 de novembro de 1945.

Art. 2.° -- Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publicação
e terá vigência cessada em 31 de dezembro de 1949.

Art. 3.° - Revogam-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conhcciment

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 9 de novembro
de 1948.

MILTON So.usEs CAMPOS
José de Magalluies Pinto.

Cr$
Vencimentos ....................305.252,50
Adicionais de 10% ..............17.986,60
Abono Familiar ...................79.525,30
Material de Exepediente (a cargo do Depar-

tamento de Compras) ............30.000,00
Despesas de Instalação (a cargo do Departa-

mento de Compras) ............300.000,00
Aluguél de Prédio ................150.000,00
Encargos Diversos .. .. .. .. .. .. ..	50.000,00

Cr$ 932.764.40

Art. 2. 1 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação e
terá sua vigência cessada em 31 de dezembro de 1949.

Art. 3•Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conhecimento

e execução desta dei pertencer, que a cumpra me a façam cumprir
tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 9 de novembro
de 1948.

MILTON So.srs CMPos
José de Magalhães Pinto

LEI N.° 270, DE 11 DE NOVEMBRO DE 1948

J)ispõe sóbie o quadro do pessoal diarista e mensalista da R. M.  V.

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

Art. 1 . 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a pleitear apro-
ação do Ministério da Viação para o Quadro cio Pessoal da Rêde

Mineira de Viação, de acôrdo com a tabela anexa.
Parágrafo único - Vindo o Ministério da Viação a sugerir alie-

raçães do referido Quadro, serão oportunamente submetidas pelo
Poder Executivo à consideração da Assembléia Legislativa.

Art. 2° - A Rêde Mineira de Viação providenciará a lotação
de seu quadro, obedecidos os critérios da lei 147, de 16 de janeiro
de 1948 e demais disposições em vigor.

Art. 30 - Fica o Govêrno do Estado autorizado a abrir o cre-
dito necessário ao pagamento das despesas decorrentes da pre-

'te lei.



35	Oficiais	................
36	Oficiais ................
37	Oficiais ................
38 Desenhistas ..............
39 Desenhistas ..............
40 Desenhistas ..............
41 Escriturários ............
42 Escriturários ............
43	Escriturários ............
44 Escriturários ............
45 Auxiliares de Escrita ........
36 Auxiliares de Escrita ........
47 Auxiliares de Escrita ........
48 AuxiliarCs de Escrita ........
49 Mestres de Linha ..........
50 Mestres de Linha ..........
51 Mestres de Linha ..........
52 Mestres (te Oficina ..........
53 Mestres de Oficina ..........
54 Armazenistas ..............
55	Armazenistas ..............
56	Armazenistas ..............
57	Porteiros ................
38	Contínuos ................
59	Continues ................
60	Contínuos ................
131	Contínuos ................
6.1	Contínuos ................
63 Encarregado da Garae ......
64	Choferes ................
65	Choferes ................
66	Choferes ................
67	Agentes ..................
68	Agentes ..................
69	Agentes .................
70	Agentes ..................
71	Telegrafistas ..............
72 Telegrafistas ..............
73	Telegrafistas ...............
74	Telegrafistas ..............
75	Conferentes ..............
76	Conferentes ..............
77	Conferentes ..............
78 Auxiliares de Estação ........
79	Maquinistas ..............
80 Maquinistas ..............
84	Maquinistas ..............
82	Maquinistas ..............
83	E'etricistas ..............
84	Eletricistas ..............
85	Eletricistas ..............
86 Eletricistas
87 Condutores de Trem ........
88 Condutores (10 Trem ........
89 Condutores de Trem ........
90 Condutores de Trem ........

2.300,0(1
2. 000,00
1.700,0(1
1.700,00
3.400,00
1.000,00
1.400,00
1.200,00
1.100,00
1 - 000,00

900,00
800,00
700,00
600,00

1 - 400,00
3.200,00
1.100,00
1. 700,0(1
1.400,00
2.300,00
2.000,01)
1.700,00
1.100,00

900,00
800,00
700,00
600,00
500,0(1

1 . 400,00
1.100,00
1 - 000,00

800,00
1.400,00
1.200,00
1.100,0')
1.000,00
1 - 400,00
1 - 200,00
1.100,00
1.000,00

900,00
800,00
700,00
600,0(1

1.400,00
1.200,00
1.100,00
1. 000,00
1.400.00
1 - 200,0)
1.100,00
1.000,01
1.400,011
1. 200,0(1
1. 100.041
1.000,01)

36.800.00
36.000.00
31.000,0(1
S. 300.00
8.400,00
8.000,00

103.600.09
93.
91. 300,00
$7. 000.00

146. 700,00
136.
126. 000,00
111. 600,04
22.400,00
20.400,00
18.700,00

r). 800,00
7.000,00

11.500,00
1.000.0(1
C,. S00'00
2.200,0(3

18. 000,o0
19.200,00
21.000,00
20. 400,00
23. 000,06

- 400,00
4.400,00
9.000,00

10.300,00
89.600,00
92.400,00
97. 900,0N

101. 000'00
8.400,00
S. 400,04
9.900,04)

10. 000'00
163. 800,G0
133 . 6 O 0.0 0
110.700,00
77 400,0(1
74. 200,00
74.400,011
Si). 300,04
O 1. 000,044

7, 000,610
7. 200.1(1
7. 7((0.1(41
9. 000,41')

30. 800,0(1
30.400,03

• 00(1.0')
.13. 0l0.U9

L
K
3.
J
1
F
1
H
G
F
E
D
C
B
O
H
G
j
O
L
E
J
G
E
D
C
B
A
O
G
F
D
O
H

F
1
11
G
F
E
D

B
1
11
G
F
O
H
G
P
1
13
G
F

16
18
20

5
6
8

7-1
78
83
$7

163
171
180
186
16
17
17

4
5
a
2
4

20
24
30
34
40

1
4
9

13
64

89
101

O
7
9

10
182
192
201
129

53
02
73
84

7
11

3m)
38
42
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Art. 4•0 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicaç0
revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 11 (te novembro
de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
José Rodrigues Seubro
José de Magalhães Pinto

QUADRO DO PESSOAL

CARGOS DE CONFIANÇA	 QUADRO PROPOSTO
Pa-	Quanti- Vencimento	Despesa
irão	dade	mensal	mensal

	

Cr$	Cr$
1 Diretor	 T	 6.300,11))	6.500,00
2 Representante no Rio (te Janeiro	Q

	 4,000,00
3 Chefe de Gabinete do Diretor	41 3.200,00	3.200,00
4 Chefe dos Serviços Jurídicos	(1	 3 . 200,04)	3. 200•O
3 Chefe tio Serviço Sanitário	41

	 3.200(0	ti .200,00

	

6 Chefe do Serv. Assistência Social	 :t.200'00	ti .200,00

	

7 Chefe Serv. Subst. Reembolsável	O	1	3.200,1,0	3.200,00

CARGOS EFETIVOS
- Pessoal Mensalista

	Assistente do Diretor ..........	s	:t	5. 300,00	16.300,00

	

Chefe de Departamento ........	5	 '-'.500,00	38.300;00

	

10 Engenheiro ................	R	12 4,500,00	34.000,00
11	Engenheiro ................	Q

	13	4.000,00	60.000,00

	

12 Engenheiro ................	1'	19	3 . 500,00	66.500,00

	

13 Chefe da Contabilidade ........	o	1	4.000,00	4.000,00
14	Contador ................	1)

	 4.000,00	4.000,00

	

15 Tesoureiro ................	O	1	4.000,00	4 . 000,00

	

16 Almoxarife ..............	o	1	4.000,0(1	4 . 000,00

	

17 Secret. (lo Cons. de Administração	 1	3.200,00	3.200,00

	

18 Secretário Geral ............	O	 1	3.200,00	3.200,00

	

19 Presidente Comns. Perrn. Inquérito	x	 2.900,00	2.900,00

	

20 Médico ..................	N	 2.900,00	20.300,00
21	Advogado ................	N	 2.900,00	20.300,00

	

22 Auxiliar Administrativo ........	N	(1	2.900,0(1	23.200,00

	

23 Auxiliar Administrativo ........	M	9	2.1)00,00	23.400,00

	

24 Auxiliar Administrativo ........	0..	11	2.300,00	25.300,00
2	Auxiliar Administrativo ........	K	14	2.000,00	28.000,00

	

26 Auxiliar Administrativo ........	J	IS	1.700,00	30 . 600,00
	27 Auxiliares Técnicos ..........	N	2	2.900,00	5.800,00

	

28 Auxiliares Técnicos ..........	M	3	2.600,00	7.800,00

	

29 Auxiliares Técnicos ..........	L	3	2.300,00	6.900,00

	

30 Auxiliares Técnicos ..........	E	4	2.000,00	8.000,00

	

31 Auxiliares Técnicos ..........	J	4	1.700,00	6.800,00

	

32 Comissário ................	p	1	3.500,00	3.500,00
33	Oficiais ................	N	12	2.900,00	34.800,011

	

34 Oficiais ................	10
	14	2. 600,00	36. 40,0I
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II - Pessoal Diarista

91 Guardas	 .	XII	4	900,00
	

3.600,00

	

92 Guardas ................	ix	2	810,00	1.620,00

	

93 Guardas ................	VII	194	720,00
	

139.680,00

	

94 Guardas ................	V	236	660,00	155.760,00

	

95 Guardas ................	HI	278	600,00
	

166.800,00

	

96 Guardas ................	 323	510,00	164.730,00

	

97 Foguistas ................	XI	110	870,00
	

95.700,00

	

98 Foguistas ................	IX	116	810,00	93.960,00

	

99 Foguistas ...............	VII	122	720,00	87.840,00

	

100 Foguistas ................	V	127	660,00
	

83.820,00

	

101 Operadores ..............	IX	11	810,00	8.010,00

	

102 Operadores ..............	VI	14	690,00
	

9.660,00

	

103 Operadores ..............	IV	16	630,00
	

10.080,00

	

104 Guarda-freios ............	IX	112	810,0()	90. 720,00

	

105 Guarda-freios ............	VII	131	720,00	94.320,00

	

106 Guarda-freios ...........	v	148	660,0))	97.680,00

	

107 Guarda-freios ...........	III	169	600,00
	

101.400,00

	

108 Guarda-fios ..............	XVII	 1 . 080,00	1.080,00

	

109 Guarda-fios ..............	IX	18	810,00	14.580,00

	

110 Guarda-fios ..............	VII	21	720,00
	

15.120,00
111	Guarda-fios ..............	 660.00	15.840,00

	

112 Chefes de Turma .........	XIX	40	1.230,00	4920000

	

113 Chefes de Turma ..........	XVIII	42	1.200,0:)	50.400,00

	

114 Artífices ................	XVII	192	1.080,00	207 .360,00
115	Artífices ................	XVI	204	1. 050,01	214.200,00

	

116 Artífices ................	XIV	216	990,00	213.840,00	-

	

117 Artífices ................	XII	226	900,00	203.400,00

	

118 Ajudantes ...............	VIII	290	780,00
	226. 200,00

	

119 Ajudantes ................	VI	300	690,1)0	207.000,00

	

120 Ajudantes ................	IV	322	6:10,00
	

202.860,00
121	Ajudantes ................	Ii	3:14	540,03	180.360,00

	

122 Aprendizes ..............	 70	510,00	35.700,00

	

123 Feitores ................	VIII	261	780,00	205.920,00

	

124 Feitores ................	VI	2b5	690,0)'	182.350,00

	

125 Traijalhadores ............	v	35	660,00	23.100,00

	

126 Trabalhadores ............	IV	47	630,00
	29.610,00

	

127 Trabalhadores ............	II	1.700	540,00	918.000,00

	

128 Trabalhadores ............	1.719	510,00
	891.990,00

	

TOTAIS .............. 11.506	-	3.765.690,00

LEI N. 271, DE 11 DE NOVEMBRO DE 1948

Dispõe sóbre reforma de praças da Polícia Militar do Estado de
Minas Gerais

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

Art. 1 . 0 - Os oficiais, subtenentes e praças de pré da Polícia
Militar e os guardas civis do Estado, que completarem 25 anos de ser-
viços e forem julgados incapazes fisicamente pela Junta de Inspeção
de Saúde da Corporação, ficam com direito à reforma, com venci-
mentos integrais e tôdas as vantagens ao pôsto ou função, indepen-
dente de outras formalidades.

Art. 2.' - O tempo de serviço será contado e apurado pela Se-
'retaria das Finanças do Estado, mediante requerimento e apresen-
'ação da certidão dos assentamentos sem despesas para o interessado.

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

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conhecimento
execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir tão

inteiramente como nela se contém.
Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 11 de novembro

c 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
José de Magalhães Pinto

LEI N. 272, DE 13 DE NOVEMBRO DE 1948

Cria a Universidade Rural de Minas Gerais

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

Art. 1.0 - Fica criada, com personalidade jurídica própria, a
Universidade Rural do Estado de Minas Gerais, que se instalará no
município de Viçosa, em 1949, na data que o Govêrno fixar.

Art. 2.' - A Universidade Rural será constituída inicialmente
Delos seguintes estabelecimentos e órgãos:

1 - Escola Superior de Agricultura;
2 - Escola Superior-1e Veterinária;
3 - Escola Superior de Ciências Domésticas;
4 - Escola de Especialização;
5 - Serviço de Experimentação e Pesquisa;
6 - Serviço de Extensão.

1.' - Fica incorporada à Universidade Rural a Escola Supe-
rior de Agricultura do Estado de Minas Gerais.

§ 2.0 - Fica também incorporada à Universidade Rural a Escola
Superior de Veterinária do Estado de Minas Gerais, que será trans-
ferida desta Capital para Viçosa, no início de 1950, devendo ser fei -
tas em 1949 as construções indispensáveis ao seu funcionamento na
nova sede.

§ 3•o - Os demais estabelecimentos e órgãos que integrarão a
Universidade Rural serão instalados em 1949.

Art. 3.' - A Universidade Rural será administrada pelo Conse-
lho Universitário e pelo Reitor.

§ 1 . 0 - Competirá ao Conselho Universitário:
1 - Exercer a direção superior da Universidade;

- Organizar a proposta orçamentária anual da Universidade;
3 - Aprovar as contas da gestão do Reitor, dos Diretores da

Escola e dos Chefes dos Serviços;
4 - Aceitar legados, subvenções e donativos à Universidade;
5 - Estabelecer taxas, contribuições e emolumentos;
6 - Autorizar a celebração de contratos de professores de no-

meada, nacionais ou estrangeiros;
7 - Julgar os recursos interpostos contra atos do Reitor ou dos

Diretores das Escolas e Chefes de Serviços;
8 -- Conhecer das representações e reclamações feitas pelo Rei-

tor, pelos Diretores das Escolas, pelos Chefes de Serviços e por alunos;
9 - Criar e conceder prêmios como recompensa e estímulo as

atividades universitárias, bem como conceder bôlsas de estudos;
L. D. - 12
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10 - Deliberar sôbre a concessão do título de professor honori
causa e do título de benemérito da Universidade;

11 - Autorizar acordos com institutos ou quaisquer sociedades
para realização de trabalhos de natureza científica;

12 - Deliberar sôbre o envio de professores ao estrangeiro, para
aperfeiçoamento de conhecimentos;

13 - Promover, pelos meios convenientes, a extensão univer-
sitária;

14 -- Organizai' cursos periódicos para fazendeiros ou outras.
pessoas interessadas;

15 - Deliberar sôbre assuntos de ordem didática, atendida&
as disposições legais;

16 - Organizar o Estatuto da Universidade, para aprovação d
(iovêrno;

17	Dar posse ao Reitor;
18	Aprovar os regimentos internos tias Escolas e dos Ser-

viços a que se refere o artigo 2.°;
19 - Aprovar os estatutos do Centro de Estudantes ou Diretó-

rios Académicos e elaborar o código de ética dos alunos;
20	Deliberar sôbre a administração do "Fundo Universitário".

2.° - A administração do "Fundo Universitário" competirá
ao Reitor, atendidas as deliberações do Conselho Universitário.

§ 3."	Serão superintendidas pelo Reitor as aquisições de mna-
terial, que serão realizadas pelos órgãos próprios da Universidade.

Art. 4•0 O Conselho Universitário será constituído pelo Rei-
tor, como seu presidente, pelos Diretores das Escolas e Chefes dos.
Serviços referidos no artigo 2.°. por uni representante de cada urna
das Escolas, eleito p1as respectivas Congregações, pelo Presidente
da Federação das Associações Rurais do Estado, por um represen-
tante do Ministério da Agricultura, por uni ex-aluno diplomado pela
Universidade ou por urna das Escolas a ela incorporadas e eleito pela
Associação dos Ex-Alunos, e pelo presidente tio Centro de Estudantes.
ou Diretório Acadeniico.

§ 1." - Os Diretores das Escolas serão nomeados pelo Governa-
dor, dentre os professôres que, em lista tríplice, forem indicados pelas.
Congregações respectivas. A nomeação será por três anos e só se
poderá repetir urna vez, por igual período e se a indicação do mes-
mo diretor fôr feita por dois terços de votos.

§ 2.' - Os Chefes dos Serviços a que se refere o artigo 2°, alí-
neas 5 e 6, serão nomeados pelo Reitor, com aprovação do Governa-
dor do Estado.

§ 3,0 Nas deliberações do Conselho Universitário, o Reitor
terá sômente o voto de desempate, que, entretanto, não lhe será per-
mitido quando se tratar de impugnação de ato seu.

Art. 5." - O Reitor, da imediata confiança do Govêrno do Es-
tado, será por êste livremente nomeado, dentre profissionais de notó-
rio saber e reconhecida idoneidade.

Parágrafo único. - O Vice-Presidente do Conselho Universitá-
rio, eleito por êste, entre seus membros, substituirá o Reitor nos.
seus impedimentos e, em caso de vacância, o substituirá até que se
proceda a nomeação de novo Reitor.

Art. 6." - O Reitor encaminhará oportunamente, em cada ano
ao Governador do Estado, por intermédio do Secretário da Agricul-
tura, Indústria, Comércio e Trabalho, a proposta orçamentária anual
da Universidade, organizada pelo Conselho Universitário, para, com
as modificações que forem necessárias, ser anexada ao orçamenta
estadual.
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Art. 7,0 - A aprovação das contas do Reitor, dos Diretores das
Escolas e dos Chefes dos Serviços pelo Conselho Universitário não
excluirá a sua fiscalização pelo Govêrno, na forma que fôr estabele-
cida no Estatuto da Universidade ou em Regulamento.

Art. 8. 1	Para garantia do regular funcionamento (ia Univer-
sidade, fica instituido o "Fundo Universitário", que se comporá:

a) de apólices estaduais inalienáveis, cujos juros rendam a im-
portância anual de doze milhões de cruzeiros;

b) de duzentos e cinqüenta mil hectares de terras devolutas,
situadas em lugares que apresentem condições convenientes;

e) dos bens atualmente sob jurisdição da Escola Superior de
Agricultura e dos bens móveis e semoventes da Escola Superior de
Veterinária do Estado de Minas Gerais;

d) de taxas, contribuições,, emolumentos e quaisquer outras
rendas do patrimônio da Universidade;

e) de doações, subvenções e legados.
§ 1.° -- A instituição do "Fundo Universitário" não excluirá a

assistência financeira do Estado, quando se fizer necessária.

	

2.°	As apólices estaduais serão entregues ao Reitor da Uni-
versi(lade, por ocasião da instalação desta e serão substituídas po
outras, quando, na data do resgate, findar os serviços de juros.

§ 30 - As terras devolutas, entregues à Universidad& até o fim
(te 1949, devidamente demarcadas e desembaraçadas, serão adminis-
tradas pelo Reitor, que promoverá sua,, exploração como fonte de
renda, atendendo também à conveniência da difusão dos conheci-
mentos agrícolas.

§ 4,0 Poderão ser vendidos, em beneficio de realizações tia
Universidade Rural, lotes das terras devolutas que lhe forem entre-
gues, observadas as normas aplicáveis.

Art. 9." Após os estudos convenientes, o Governador tio Esta
do encaminhará à Assembléia Legislativa projeto de lei sôbre o
pessoal, assim como promoverá as medidas necessárias à concessão
de autonomia didática à Universidade e de equiparação tios cursos
que não a tiverem ainda.

Art. 10.	O Govêrno fica autorizado a praticar os atos neces-
sários à instituição tio Fundo Universitário a que se refere o art. 8.'.

Parágrafo único. - Na data tia entrega das apólices à Universi-
dade (art. 8.", "a"), perderá esta o direito de receber os duodéci-
mos das verbas orçamentárias das Escolas Superiores de Agronomia
e Veterinária, relativos aos meses seguintes.

Art. 11.	Para completar a instalação e aparelhamento (ia Uni-
versidade, o Govêrno despenderá atéa importância de Cr
15.000.000,00, em três parcelas anuais iguais.

§ 1." Para o exercício vindouro, fica o Govêrno autorizado a
abrir crédito até o valor da primeira parcela de Cr$ 5.000.000,00, de-
vendo as duas outras constar dos respectivos orçamentos.

§ 2." - Fica cancelada a importância de CrS 1.000.000,00 (um
milhão de cruzeiros) tia verba 8372-116121-35 - Material para
Construção de Obras Públicas Diversas do orçamento deste exer-
cício, parte da dotação para construções, instalações e aparelhamen-
to destinados ao restabelecim	tiento o Curso de Veterinária (ia Escola
Superior de Agricultura do EstaOo.

§ 3,0 - Não será utilizada, do orçamento aprovado para o exer-
cício de 1949, a importância de Cr 254.817,00 (duzentos e cin-
qüenta e quatro mil, oitocentos e dezessete cruzeiros), tia verba
8372-116-125-35 - Material para Construção de Obras Públicas Di-
versas - parte destinada a "construções, instalações e aparelhamemi-
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to destinados ao restabelecimento do Curso de Veterinária da Esco-
la Superior de Agricultura do Estado".

Art. 12. - Fica revogado o decreto-lei n. 1.646, de 21 de janeiro
de 1946, respeitados os direitos adquiridos.

Art. 13. - Revogam-se as disposições em contrário entrando esta
lei em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 13 de novem-
bro de 1948.

MILTON SOARESCAMPOS
Américo Renê Giannetll
José de Magalhães Pinto

LEI N. 273, DE 13 DE NOVEMBRO DE 1948

Autoriza concessão de terras devolutas

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

Art. 1.' - Fica o Poder Executivo autorizado a vender ao sr.
Lincoin de Aquino Batista a área de dois milhões, quatrocentos e
trinta e um mil e quinhentos metros quadrados (2.431.500,00 m2) de
terrenos devolutos, situada no lugar denominado "Vasante de Santa
Helena", distrito e município de Governador Valadares, com as con-
frontações constantes da planta anexa ao processo de medição e de-
marcação da referida área, observando-se o disposto no artigo 119,
§ 1.', da Constituição do Estado e no artigo 24, letra "b", da
lei n. 171, de 14 de novembro de 1936.

Parágrafo único. - Desde que o sr. Lincoin de Aquino Batista
prove, na forma legal, ter adquirido, até a data da presente lei, a
preferência de que tratam os artigos 119 da C0nsituição e 24, letra
"b", da lei n. 171, de 1946, sôbre a área de 3.601 .750,00 in2, fica
ainda o Poder Executivo autorizado a lhe vender o lote vago com
a área de 1.170.250,00 m2, ligada à área de 2.431.500,00 m2, a que
se refere esta lei.

Art. 2.' - A presente lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 13 de novembro
de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Américo Renê Gianne(li.

LEI N. 274, DE 13 DE NOVEMBRO DE 1948

Abre à Secretaria do Interior o crédito especial de Cr$ 2.640,00

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, de-
cretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:
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Art. 1 . 0 - Fica aberto à Secretaria do Interior o crédito especial

de CrS 2.640,00 (dois mil e seiscentos e quarenta cruzeiros), para
pagamento de adicionais de 10%, da lei n. 134, de 28 de dezembro
de 1947, ao subinspetor do Corpo de Segurança do Departamento de
Investigações, Sr. José Augusto Ferreira, relativos ao período de 1.
de janeiro a 31 de dezembro de 1948.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 13 de novembro
de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
José de Magalhães Pinto

LEI N. 275, DE 16 DE NOVEMBRO DE 1948

Autoriza o Govérno do Estado a conceder isenção de impostos aos
sindicatos de trabalhadores.

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

Art. 1.0 - Ficam as entidades sindicais de trabalhadores isen-
tas do pagamento de quaisquer impostos e taxas estaduais, para
aquisição de imóvel, destinado à sua sede, quando o valor do terre-
no e do prédio não exceder de Cr$ 1.000.000,00 (um milhão de
cruzeiros).

Parágrafo único. - O impósto será exigivel se o imóvel fôr
aplicado a outra finalidade.

Art. 2.' - Para gozar do favor constante do artigo anterior, o
sindicato deverá provar:

a) que se acha legalmente constituído, juntando o documento
competente em original, certidão ou publica-forma;

b) que cumpre suas finalidades sociais, mediante atestação
do Juiz de Direito, no interior do Estado, ou do Delegado do Mi-
nistério do Trabalho, na Capital.

Art. 3.' - O preenchimento das condições estabelecidas nas
alíneas do art. 2. será submetido à deliberação do Governador do
Estado, cuja decisão constará da escritura, de transmissão do imóvel.

Art. 4.' - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
esta lei em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 16 de novein-
bro de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto

ri
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LEI N. 276, DE 16 DE NOVEMBRO DE 1948

Autoriza o Govêrno do Estado a alienar, cru hasta pública, uni
terreno em Andradas e a construir o prédio da cadeia pública

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

Art. 1.0 - Fica o Govêrno do Estado autorizado a alienar, em
hasta pública, um terreno no Município de Andradas, com a área
aproximada de 600 m2, confrontando, de um lado, com o edifí-
cio do Fórum; de outro, com a rua Eduardo Arnaral; pelos fundos,
com propriedades de Adriano Alves e José Asnar, e, pela frente,
com a rua da Simudade.

Art. 2.° - O produto da alienação será aplicado na construção
de um prédio para a cadeia pública local.

Art. 3,0 - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
esta lei em vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o coiihecimnen-
to e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam cun.1rir
tão inteiramente corno nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 16 de novembro
de 1948.

MILTON SOARES C.ipos
José (te Magalhães Pinto
José Rodrigues Seabra

LEI N. 277, DE 17 DE NOVEMBRO DE 1948

Abre ao Departamento .Jurídico do Estado de Minas Gerais o crédito
especial de Cr$ 3.468,00

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

Art. 1.0 Fica aberto ao Departamento Jurídico do Estado (te
Minas Gerais o crédito especial de Cr 3.468,00 (três mil quatro-
centos e sessenta e oito cruzeiros), para pagamento de adicionais
da lei n. 134, de dezembro de 1947, ao dr. . Arinos Novais Câmara,
relativos ao período de 1. 1' de janeiro a 20 de setembro (te 1948.

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

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

Dada no P:il ário da Liberdade, Belo Horizonte, 17 dc novem-
bro de 1948.

MILION So.acs (.opos
Pedro Aleixo
José de WoyalIiüe.i Pinto
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LEI N. 278, DE 17 DE NOVEMBRO DE 1948

khre ao Departamento Estadual de Estatística o crédito especial de
Cr$ 3.600,00

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

Art. 1.0 - Fica aberto ao Departamento Estadual de Estatística
o crédito especial de Cr$ 3.600,00 (três mil e seiscentos cruzeiros),
para pagamento de adicionais de 10%, da lei 134, de dezembro de
1947, a dona Marta Klein Teixeira, Estatístico-Chefe, Padrão S-34,
relativo ao período de 1.° de janeiro a 31 de dezembro de 1948.

Art. 2.0	Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 17 de novem-
bro de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
José de Magalhães Pinto

LEI N. 279, DE 17 DE NOVEMBRO DE 1948

Abre ao Departamento de Compras e Fiscalização o crédito especial
de Cr$ 9.463,50

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

Art. 1.0 - Fica aberto ao Departamento de Compras e Fiscali-
zação o crédito especial de Cr$ 9.463,50 (nove mil e quatrocentos e
sessenta e três cruzeiros e cinqüenta centavos), para pagamento a
Neder e Irmão, proveniente de fornecimentos feitos à Colônia "San-
ta Fé", em exercícios anteriores.

Art. 2.° - Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 17 de novembro
de 1948.

MiLTo SOARES CAMPOS
José (?C Mag(,lhõeS Pinto

LEI N. 0 280, DE 17 DE NOVEMBRO DE 1948

Abre crédito especial de Cr 2.696,40 à Secretaria da Educação

O Povo (to Estado de Minas Gerais, por seus representantes, de-
tn(. toli e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1: -- Fica aberto i Secretaria da Educação o crédito espe-



cia! de Cr$ 2.696,40 (dois mil e seiscentos e noventa e seis cruzeimíL
e quarenta centavos), para pagamento de adicionais de 10% aos se-
guintes:

Cr
Olímpia Mafra - Professôra primária, padrão B,

das escolas reunidas de Senhora do Pôrto, mu-
nicípio de Dom Joaquim - Adicionais relati-
vos ao período de 1.° de dezembro de 1942 a
31 de dezembro de 1947 ..............

Vicentina Mendonça - Professôra primária, pa-
drão C, do grupo escolar "Lúcio dos Santos",
da Capital - Adicionais relativos ao período
de 12 de agôsto a 31 de dezembro de 1947

2.323,10

373,8e

Cr$	2.696,40
Art. 2.' - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 17 de novemJro
de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Abgar Renault
José de Magalhães Pinto

LEI N.° 281, DE 17 DE NOVEMBRO DE 1948

Abre à Secretaria de Educação o crédito especial de Cr$ 44.740,00

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

Art. 1.0 - Fica aberto à Secretaria da Educação o crédito es-
pecial de Cr$ 44.740,00 (quarenta e quatro mil setecentos e quarenta
cruzeiros), para pagamento de serviços especiais prestados por fun-
cionários do Estado, por ocasião do Concurso para Praticantes das
diversas Repartições do Estado, realizado no corrente exercício.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 17 de novembro
de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Abgar Renault	-
José de Magalhães Pinto

LEI N.° 282, DE 17 DE NOVEMBRO DE 1948
r , '

	

	Dispõe .sôbre a extinção de débito das sociedades cooperativas de-
natureza civil

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, de-
cretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:
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Art. 1 . 0 - Ficam extintos os débitos para com o Estado das
cooperativas de natureza civil enumeradas no art. 38 do decreto
federal n. 22.239, de 19 de dezembro de 1932, provenientes dos im-
postos que recaiam sôbre as atividades mercantis.

Art. 2.1 - As execuções fiscais em curso contra as cooperativas
de consumo de natureza civil, para cobrança do inipôsto de vendas
e consignações, serão consideradas de nenhum efeito, se não ultinia-
das . até a data da publicação desta lei.

Art. 3.' - A presente lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.	-

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, aos 17 de
novembro de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto

LEI N.' 283, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1948

Dispõe sôbre escritura de imóvel situado em Uberaba

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

Art. 1.0 - Fica o Poder Executivo autorizado a receber a es-
critura do prédio situado à rua Marechal Deodoro, a.' 49, da cidade
de Uberaba, onde funciona um Dispensário da Divisão de Lepra.
da Secretaria de Saúde e Assistência.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 18 de novembro
de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
José Baeta Viana
José de Magalhães Pinto

LEI N. 284, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1948

Restabelece a Escola Normal de Uberaba

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

Art. 1.' - Fica revogado o disposto no art. 1.' do Decreto- ei
n.' 63, de 15 do janeiro de 1938, e restabelecida a vigência do de-
creto n.9 8.245, de 15 de fevereiro de 1928, no que dizem respeito
à - Escola Normal de Uberaba.

Art. 2. - O estabelecimento cujo ensino é restabelecido pr
esta lei funcionará nos têrmos do Decreto-lei ii.' 1 .873, de 28 (e
outubro de 194().
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Art. 3 • 1 Serão aproveitados os funcionários em disponibjj..
dade que serviram na antiga Escola Normal de Uberaba, observado
o disposto no art. 79, parágrafos 1.0 e 6., do Decreto-lei n. 804, de
28 de outubro de 1941.	 -

Art. 4•9 - Para ocorrer às despesas com a execução desta lei
no corrente exercício, fica aberto o crédito especial de Cr$ 257.810,c,0
(duzentos e cinqüenta e sete mil oitocentos e quarenta cruzeiro.;).

Art. 5. 1 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade. Belo Horizonte, 23 de novembro
de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Ãbgaz Reiault
Jose de Magalhães Pinto

LEI N.° 285. DE 23 DE NOVEMBRO DE 1948

Abre à Secretaria do Jiilei'ioi' o crédito especial de Ci$ 187.522.60.

O Povo do Estado (te Minas Gerais, por seus representantes,
decretou c eu, em seu nonie, sanciono a seguinte lei.

Art. 1. - Fica aberto à Secretaria do Interior o crédito espe-
cial de Cr 187.522,60 (cento e oitenta e sete mil quinhen1o, e
vinte e dois cruzeiros e sessenta centavos), para pagamento de ( ' es-
pesas feitas cai exercícios anteriores, como segue:

Alaor Alvares Bernardes -- Fornecimento de
transporte a elementos da Polícia Militar, em
outubrode 1947	..................

Angelo Diamante -- Transporte a elementos (Ia
Polícia Militar cm	janeiro, fevereiro, mçaro
e maio de 1947	.................

Capitão Pagador Geral da Policia Militar - Ven-
cimento de elementos do 3. 9 13. C. M. (les-
lacados eni Monte Azul. eni mtc-,enihro de 1947

Cinto Navarro Júnior -- 	-- Meio soldo de
que ficou privado por motivo da prisão civil
no período de 29 (te novembro a 30 de de-
zembro de 1947	..................

Expresso Triáiigul() Mineiro, S. 	Transpor-
te de elementos da Policia Militar, cru outu-
bro de 1947	.....................

Gei'aldo de Avila Reis - Soldado -- Meio soldo e
gratificação de que ficou privado nos perío-
dos de 10 (1C agôsto a 30 de dezembro (te
1937	...........................

Hugo Sodré Lana - Serviços médicos cirárgicos
prestados ao soldado João Casádio em no-

vembro	de 1947 ..................
Ioicio Loiola Pinto Transporie a elementos da

Policia Militar Clii outubro, novembro e de-
zembro de 1947 ..................

João Geraldo Ferreira - Transporte a elementos
da Polícia Militar, em dezembro de 1947

juaO Ladislau de Santana	Gasto de expediente
do destacamento sol) seu comando, em de-
zembro de 1947	..................

João Alves de Oliveira - Soldado Proveniente
de meio soldo de que ficou privado por mo-
tivo de prisão no período (te 12 a 30 de de-
zembro de 1947	..................

Jué da Costa Pacheco I.,- cabo Gratificação
de reengajado nos períodos de 18 de novem-
bro a 30 (te dezembro (te 1940 e de 1.0 a 30
de dezembro de 1947 ..............

Jarha.s Campos -- 2." tenente -- Proveniente de
uni têrço de vencimentos que deixou de re-
ceber por motivo de prisão civil no período
de 1.0 a 22 de maio de 1947 ..........

João Batista Noi'mnanha Novais - Transporte for-
necido a elementos da Policia Militar em
agôsto	de 1947	..................

José Amara] Filho	Ti-ansportfornecido a ele-
mentos da Policia Militar cru setembro de
1913	..........................

Pagadoria do 5. 13. C. M. - Correspondência
Postal de outubro a novembro (te 1947 .

1dmundo Euzéhio dos Reis - Transporte forne-
cido à elementos (Ia Policia Militar, em abril
(te	1947	........................

Schastiiio Cândido Martins - Soldado - Abono
familiar mio periomto (te 7 de novembro a 30
'te dezeiubro de 1947	..............

Sehastião Otelo	Soldado	Vencimentos a que
ftve direito em dezembro de 1947 ........

.m f. o( n0m Geral	da Polícia Militar	Corres-
pondência postal e telegráfica de agõsto a
dezembro de 1947	................

Ih'-ccu Lucino Maria --- Soldado -- Meios soldos
e gratificações (te reengajado (te que ficou
privado, sendo meios soldos de 1. 9 de outu-
bro de 1940 a 30-12-1947 e gratificação de cc-
engaja(to (te 1.0 (te outubro de 1946 a 30 de
ag('lsto (te 1947

11,iil(iS(() (,nnes (te Macedo -- - Soldado - Grati-
ficação proveniente de recngajado a que teve
tirei ti) nos períodos de 18 de novembro a 30
te dee;iihio de 1940 e te 1." (te janeiro a 30
1( ,	(t(ZCIIIt)i((	te	1917	......- ........

Crg

92,,0

355.00

3. 840,80

64,00

60.0(1

1. 2,12,60

1.000,00

1.499,20

212,60

10,00

38,1)0

241,80

513,30

1.583.10

750,00

27,71)

400,00

75,60

341,00

2.003.10

1.110,00

241,80
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390.SO

267.80

244,50

783,40

84,9

616,40

978.40

3. 688,790

6.440,00

9.052,80

669.70

17.512.00

7.118.50

200.00

44,10

332,22

2 200.00

José Meireles 1. tenente reformado - adicio-
nais de 10% a que ficou privado no período
de 17 de agôsto a 31 de dezembro de 1947

Cia. Telefônica Brasileira Ligações interurba-
nas fornecidas a telefones da Polícia Militar,
no período de 1. de setembro a 30 de no-
vembro de 1947 ..................

Cia. Telefônica Brasileira - Assinatura em ju-
nho de 1947 do telefone 2-6686, instalado
para os trabalhos da Polícia Militar ......

Cia. Telefônica Brasileira - Assinatura de tele-
fones à avenida João Pinheiro, 417, no pe-
ríodo de 1.9 de abril a 30 de junho de 1947

Cia. Telefônica Brasileira	Ligação interurbana
do Corpo de Bombeiros, em junho de 1947

Cia. Telefônica Brasileira - Assinaturas dos
aparelhos fls. 2-7872 e 2-3674, do Serviço de
Registro de Estrangeiros e Serviço de Inves-
tigações, no período de l. 9 de julho a 30 de
setembro de	1947 ................

Cia. Telefônica Brasileira - Assinatura de tele-
fone ao Departamento de Assistência Policial
e Medicina Legal, em 1947 ............

Departamento dos Correios e Telégrafos	4
transmissões de telegramas expedidí	pela
Secretaria em fins de dezembro de 1946

Editora Paulo de Azevedo Ltda. - Forneci-
mento de assinatura de revistas e jornais
para a Biblioteca da Secretaria ..........

General Electric Raios X, S. A. - Material mé-
dico fornecido ao Pronto Socorro Policial em
novembro e dezembro de 1947 ..........

Josaphá Florêncio - Indenização de despesas
realizadas com o Serviço Badio-telegráfico do
Estado, em 1947 ...................

Moreno Borlido & Cia.	Fornecimento de mate-
rial ao Departamento de Pronto Socorro e
Medicina Legal, em outubro e novembro de
1947 .................................

Pagadoria do 5. B. C. M.	Alimentação forne-
cida a oficiais e praças do 7•9 B. C. M., em
1947	...........................

Benoni Rodrigues de Andrade - Gratificação por
inspecção de dois cartórios de distritos da-
quela comarca,	em 1947 ...........

Diógenes de Alvarenga - Fornecimento de luz elé-
trica ao Forurn de (;uanhães, de outubro a de-
zembro de 1947 ..................

Fôrça e Luz de Manhuaçu Ltda. - Forneci-
mento de luz ao Forum de Manhuaçu, em 1947

Geraldo Bicalho Brandão - Transporte para pre-
sidir audiências em Espinosa, em setembro,
outubro e dezembro de 1947 ..........

Honorato Correa - Três diárias de transpor-
te por ter funcionado em processo-crime na
comarca de Cabo Verde, em 29 de outubro, 3
e 22 de novembro de 1945 com a competên
eia ampliada ....................

se Pavie - Aluguéis do prédio de sua proprie-
dade, para funcionamento do Forum da co-
marca de Itamarandiba, no período de 1.' de
setembro a 31 de dezembro de 1947 .. .

JUIZ Duarte - Gratificação por inspecção de dois
cartórios de paz de distritos da comarca de
Arassuai, em 1947..................

Luiz Barbosa - Aluguéis do prédio onde funciona
o Forum de Capelinha, em 1947 ........

Farmácia Moreira - Fornecimento de medica-
mentos à Oficina-Escola "Alfredo Pinto",
em outubro, novembro e dezembro de 1946

Aristogiton de Meio Batista - Gratificação de Cr$
50,00 de 1.' de janeiro a 30 de maio de 1947

Arquiniedes de Castro Mendes - Gratificação por
ter exercido o cargo de delegado civil na ci-
dade de Maria da Fé, em novembro de 1946

.ntonio Estevão Alves da Silva - Fiscal de 2.'
classe da Guarda Civil - Adicionais de 10%
sobre seu vencimento no período de 6 de
maio de 1943 a 18 de agôsto de 1944

rrnando Fratari - Ex-delegado de polícia - Gra-
tificação para expediente da Delegacia de
Ituiutaba, nos meses de novembro e dezembro
de 1946 ..........................

'ia. Telefônica Brasileira - Ligações interurba-
nas e assinaturas de telefones instalados para
o Abrigo de Menores "Afonso de Morais", no
período de 1.* de setembro a 31 de dezembro
de 1947.........................

Cirilo Antônio Teixeira - Gratificação a que tem
direito no período de 24 de julho a 31 de de-
zembro de 1947 ....................

Cândido Novais Sousa - Delegado de Polícia -
Gratificação a que teve direito no período de
novembro e dezembro de 1947 ..........

Eugênio Vilhena - Delegado de polícia - Grati-
ficação a que teve direito no período de 21 de
novembro a 31 de dezembro (te 1947 ......

Flávio Miranda Santos - Ex-delegado - Grati-
ficação por ter exercido o cargo de Delegado
da cidade de Maria da Fé, em dezembro de
1946	..........................

Censerico Figueiredo Barroso - Gratificação men-
sal de Cr$ 50,00, de 1.' a 16 de janeiro de
1947 e de 4 de março a 13 de novembro de
1947	............................

José Maria Junior - Fiscal de 2.' classe da Guarda
Civil - Diferença de adicionais de 10% sôbre
seus vencimentos, no período de 1.' de dezem-
bro de 1943 a 31 de dezembro de 1947 ......

360,00

1.200,00

200,00

500,00

2.055,30

250,00

50,00

686,00

100,00

392,60

261,50

100,00

66,60

50,00

441,50

68,50
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2.683,20

200,00

100,00

- 600,00

204,00

4 .400,00

2.400,00

453,40

434,20

5.070,00

40,00

1 . 300,00

300,00

1 .931,00

4.813,00

18.614,00

240,00

2.232,00

220,00

Joaquim Vitor Ferreira Coimbra - Fiscal (te 2.'
classe da Guarda Civil Diferença de adi-
cionais de 10% sôbre seus vencimentos, no
período de 1.0 de dezembro de 1943 a 31 de
dezembro de 1947 ..................

José Pedro de Lima - Fiscal de 2.0 classe da Guar-
(Ia Civil - Adicionais de 10% sôbre seus ven-
cimentos, no período de 9 de novembro de
1944 a 31 de dezembro de 1947 ........

Manuel Isaias (te Carvalho --- Gratificação a que
teve direito no período de setembro a dezem-
bro de 1917 ......................

Sebastião Batista de Oliveira Ex-delegado -
Gratificação a que teve direito nos meses (te
novembro a dezembro de 1947 ...........

Almir de Paula Lima - Despesas com transporte
de diligências policiais em novembro e de-
zembro de 1947 ..................

Adail de Almeida .- Fornecimento (te transporte
a autoridades policiais em novembro (te 1947

Ademar EstréIa Tenente Transporte em di-
ligência policial em outubro e novembro (lo
1945 e fevereiro de 1946 ..............

Antenor Ferreira dos Santos - Transporte for-
necido a autoridades policiais no período (te
21 a 26 (te agôsto (te 1942 ............

Cia. Telefônica Brasileira Assinatura de tele-
fones instalados no Palácio da Justiça, Juizo
(te Menores e Curadoria do Estado, de 1.0 (te
outubro a 31 (te dezembro de 1947 . . ......

Cia. Industrial e Viação de Pirapora -- Transpor-
te fornecido a autoridades policiais em no-
vembro e dezembro de 1947 ............

Delson Scamano Ex-delegado de polícia -- Des-
pesas com diligências policiais em maio, abril
e junho (te 1947 ...................

Davidson Pimenta da Rocha -- Boletins por oca-
sião das eleições em novembro de 1947 -

Georgino Jorge de Sousa - Tenente	Transporte
em diligências policiais em novembro (te 1943

Geraldo Campos - Dispendido em diligência po-
licial em 14 de dezembro (te 1947 ........

Hilário Reis Neto - Transporte fornecido a auto-
ridades policiais em 1947 ............

Hospital São Vicente de Paulo -- Tratamento hos-
pitalar dispensado ao sargento Oscar Cardo-
so, em 1947 ......................

Inácio Loiola Pinto - Transporte fornecido a au-
toridades policiais em 1947 ............

Irmãos Rachid	Hospedagem de autoridades po-
liciais em novembro de 1947 ..........

Joaquim Antunes de Freitas - Transporte forne-
cido a autoridades policiais em 1947 e 1946

José Gomes Domingues - Despesas de transporte
em diligências policiais e alimentação de sol-
(lados para refôrço de destacamento em no-
vembro de 1947 ....................

José Henrique Soares - Correspondência postal
em 1947 .................. .. . .....

José Braz Pereira - Tenente - Diárias de dezem-
bro de 1947 ......................

José Ruas de Oliveira - Alimentação fornecida ao
refôrço policial, por ocasião das eleições mu-
nicipais realizadas no município de Fruta],
no período de 19 a 24 de novembro de 1947 -

Mário Luiz Monteiro - Despesas com hospedagem
e alimentação de policiais e funcionários desta
Chefia, em novembro de 1947 ..........

Manuel de Carvalho	Tenente - Transporte de
diligências policiais, em dezembro de 1947

Prefeitura Municipal de Abaeté - Despendido
com diligências policiais em 1947 ........

Prefeitura Municipal de Uberaba - Transporte
fornecido a autoridades policiais em novem-
bro de 1947 ........................

Prefeitura Municipal de Caeté - Despendido com
uma diligência policial em automovel em 1946

Prefeitura Municipal de. Coromnandel - Despendi-
do com diligências policiais e aquisição de
material em 1947 .....................

Raimnun - Euséhio dos Reis	Transporte torne-
e	a autoridades policiais, em março (te
1a45

	TransporteAlves Moreira - Transporte fornecido
a autoridades policiais em março e outubro
(Te 1947 ........................

Ja.Virgilio Fraga - Despesa com transporte para -
cinto, em 1947 ..................	 ..

Valter de Paula - Transporte fornecido a auto-
ridades policiais em agôsto de 1947 ......

Horácio Alves de Almeida - Diárias em dezembro
bro de 1947 .....................

Oribes da Silva Marcelos - Tenente - Diárias a
que fez jús em setembro de 1946 ..........

Alirio França - Indenização de pagamentos feitos
ao sr. João da Mota, proveniente de alimen-
tação fornecida aos presos da cadeia de Uber-
lândia, em	outubro de 1947 ............

Ana da Costa Sena - Alugueis do prédio onde
esteve o quartel do destacamento de Medina,
de 1.°-6-947 a 31-12-1947 ..............

Alberico Braga - Fornecimento de medicamentos
a presos recolhidos na cadeia de São Domin-
gos do Prata, em dezembro de 1946 .........

Associação da Santa Casa de Caridade de Itama-
randiba - Alimentação aos presos da cadeia
local e de luz fornecida ao prédio da mesma
cadeia, em dezembro de 1947 ............

Antônio Teodoro de Assis Pereira - Serviços mé-
dicos prestados aos presos pobres recolhidos a
cadeia de Muriaé, no período de 1-10-947 a
31-12-947 	Forneci-Cia. Indústria e Viação de Pirapora -	neci-
mento (te luz e água à cadeia local, em 1946
e1947	............................

44,90

930,0

400.00

700.00

550,00

60.00

800.00

108,00

4 233,80

210,00

81,00

292,00

700,00

930,00

300,00.
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700.0(
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596,54
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Teotônio Ferreira Borges - Aluguéis do prédio
do quartel do destacamento policial de Sa-
cramento, de 1.° de junho de 1946 a 31 de
dezembro de 1947 ..................

Plisses Soares Diniz - Alimentação fornecida aos
detentos da cadeia de Pedro Leopoldo, no pe-
ríodo de junho a outubro de 1947 ........

Aristides P. Alves de Sousa - Aluguéis do pr'.dio
do destacamento policial de Raul Soares, em
1947	..........................

Carlos Martins Prates - Diferença de adicionais
de 10% sôbre seus vencimentos e de abono
familiar, no período de 10 de maio de 1946
a 15 de março de 1947 .................

José Carlos Furst - Adicionais de 10% no período
de 4 de setembro de 1944 a 31 de dezciijro
"-	1947 ..........................

Antôn. José de Araújo - Adicionais de 10, no
per.clo de janeiro de 1942 a dezembro ue 1947

Raimundo Inácio Pereira - Diferença de adco-
nais de 10%, cm junho de 1943 a 31 d de-
zembro de 1947 ....................

Cr$

	4 .864,00	 Prefeitura Municipal de Campo Belo - Aluguéis
do prédio em Santana do Jacaré, município

	

.990 50	 de Campo Belo, onde se acha a subdelegacia,
de 22 de novembro a 31 de dezembro de 1947

	

822,00	 Prefeitura Municipal de Araguari - Consêrtos
efetuados no prédio da cadeia pública local,
em 1947 ........................

601,70

427,50

279,00

840,00

2.884,00

378,00

468,00

.840,00

210,00

172,00

660,00

333,50

45,00

274,50

899,50

341,30

2.503,60

1.710,00

437,00

600,00

1.637,10

8.054,10

478,30

747,60

187.522,60

Art. 2. 1 - Esta lei entrará em vigor ;a data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrãr..

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-
L. D. - 13

Prefeitura Municipal de Três Pontas - Consêrtos
na cadeia local, em julho de 1947 ........

Pioli e Cia. Ltda. - Fornecimento de medica-
mentos aos presos da • cadeia de Andradas,
de junho a dezembro de 1947 ..........

Prefeitura Municipal de Cataguazes - Fornecimen-
to de luz à delegacia de polícia de Cataguazes,
de junho a agôsto de 1947 .. ..........

Prefeitura Municipal de í.ataguazes - Aluguéis
da casa em Cataguarino, referente ao período
de 8 de novembro de 1943 a 31 de dezembro
de 1944, onde se acha instalado o destacamento
policial	........................

Prefeitura Municipal de Ibiraci - Instalação de
luz no prédio da cadeia local e de forneci-
mento de iluminação àquele presídio, em fe-
vereiro de 1947 ..................

7.812,00

498,20

210,00

540,00

480.00.
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Campos Batos & Cia. - Materiais adquiridos
para a "Chácara de Menores", de Juiz de Fora,
em 1945 ........................

Companhia Fôrça e Luz de Abaeté - Fornecimen-
to de luz à cadeia de Abaeté, em 1947 ......

Hermes Ferreira Pena - Alugueis do prédio onde
esteve o quartel do destacamento policial de
Baependi, no período de 1.0 de outubro a 31
de dezembro de 1947 ................

Ildefonso Leônidas da Fonseca - Alugueis do
prédio onde se acha o quartel do destacamen-
to policial de Alterosa, em 1947	.. ......

Isabel Cordeiro dos Santos - Aluguel do prédio
do destacamento policial de Capelinha, em
1947 ....................... despesas......

João Alves da Silva - Indenização de
com a aquisição de material fotográfico para
o Serviço de Identificação, em novembro de
de1947 ........................

José Augusto de Castro - Fornecimento.. de ali-
mentação a presos da cadeia de Santa Bárba-
ra, no 2.° semestre de 1947 ............

Joana Maria de Jesús - Alimentação fornecida
aos presos da cadeia de Três Pontas, em 1947

João Bonifácio da Costa - Aluguel do prédio
ocupado pela diligência permanente de Caran-
gola, de dezembro de 1943 a 31 de dezembro
de 1944	........................

João Gualherto Alvares - Alimentação fornecida
aos presos da cadeia de Abaeté, em novem-
bro e dezembro de 1947 .................

João Ferreira de Andrade - Alimentação forneci-
(Ia aos presos da cadeia de Santo Antônio do
do Monte, em novembro e dezembro de 1946

Kerme Irmão - Alugueis do prédio do quartel do
destacamento policial de Manhumirim, em
1947 ........................

Luiza Pereira de Barros - Alimentação fornecida
aos presos da cadeia de EugenópOlis, no 2.°
semestre de 1947 fornecidaLuiza Pereira - Alimentação fornecida aos
presos da cadeia de Itanhandú, de outubro a
dezembro de 1947 ..............

Maria Madalena Pinto - Alimentação lo......rnecida
aos presos da cadeia de Guanhães, em novem-
bro e dezembro de 1947 ................

Menelick de Carvalho - Aluguéis do prédio onde
estêve instalado o pôslo polichil de "Cachoei-
rinha", no período de 1 .0 de novembro de 1944
a 31 de dezembro de 1947 ..............

Maria José Breves - Alimentação fornecida ao
detento José Benedito da Silva, no 4.° trimes-
tre de 1947 ..................... ...

N. Zapa - Material de expediente fornecido à de-
legacia adjunta de Juiz de Fora, em outubro e
novembro de 1947 ....................
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mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Lirdade, Belo Horizonte, 23 de novembro
de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
José de Magalhães Pinto

LEI N.° 286, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1948

Autoriza o Govérno a czlientnr ,o edificiq do fórum de Bicas
e dó outras providências

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

Art. 1.0 - Fica o Govêrno do Estado autorizado a alienar o
edifício público que serve para fórum em Bicas, sendo o produto
(testa alienação empregado na construção dê outro edifício, desti-
nado ao mesmo fim.

	

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 23 (te novembro
de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

LEI N.° 287, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1948

4utoriza o Estado a doar wn terreno ao Nacional Atlético Clube
de Visconde do Rio Branco

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

Art. 1.0 Fica o Govêrno do Estado a rizado a doar ao Na-
cional Atlético Clube de Visconde do Rio Br, o, para construção
do Estádio "Joseph Lambert", uma área de 14.000 metros quadra-
los dos terrenos de sua propriedade situados no Alto da Boa Vista",
na cidade de Visconde do Rio Branco.

Art. 2. 1 - O referido estádio ficará à disposição do Operário
Futebol Clube de Visconde do Rio Branco, durante dois dias não
consecutivos, de cada semana, para treinamento de seus quadros es-
portivos e, pelo menos, em um domingo ou feriado de cada mês
para disputar partidas esportivas.
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Art. 3. 1 - O Nacional Atlético Clube deverá construir sua
praça de esportes dentro do prazo de cinco anos, sob pena de re-
versão da área doada ao doador.

Art. 4.° - A presente lei entrará em vigor na data de sua pu-
t,licaçao, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 23 de novembro
de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto

4

LEI N.° 288, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1948

Dá a denominação de "Gel. João José", ao Grupo E.scokfr de Rio Doce,
no municipió de Ponte Nova.

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

Art. 1. 1 - Fica denominado "Cel. João José', o Grupo Escolar
do distrito de Rio Doce, no município de Ponte Nova.

Art. 2.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogada sas disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 23 de novembro
de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Abgar Renault

LEI N.° 289, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1948

Autoriza doação de terreno ao Jios pita! "Nossa Senhora das Dores",
em itabira

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

Art. 1.0 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Hos-
pital "Nossa Senhora das Dores", de Itabira, neste Estado, o terreno
de sua propriedade, sito naquela cidade, à rua do Pará, com a área
de três mil e setecentos metros quadrados, mais ou menos, adquirido
por doação da municipalidade de Itabira e que divide - pela frente
com a rua do Pará e por outros rumos com propriedade de Max
Couto de Mendonça, de Raul Alvarenga, com a rua Campo Belo e com
uma rua ainda sem denominação.

Art. 2. 1 - O terreno é doado com a condição de o Hospital
'Nossa Senhora das Dores" ali construir suas novas instalações, den-
tro do prazo (te cinco anos.
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Art. 30 - O terreno doado reverterá ao domínio do Estado s
no prazo estipulado no artigo 2.° não estiverem concluídas as obras
das novas instalações do Hospital "Nossa Senhora das Dores", de
Itabira ou se fôr desvirtuado o fim da doação.

Art. 4.' - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 23 de novembro
de 1948.

MILTON 5ousEs CAMPOS
José de Magalhães Pinto

LEI N.° 290, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1948

Autoriza a concessão de prémios destinados a estimular a cultura
das artes e letras mineiras

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

Art. 1. - O Govêrno instituirá, anualmente, três prêmios, in-
divisíveis, de Cr 20.000,00 (vinte mil cruzeiros), destinados a esti-
mular a cultura das artes e letras mineiras.

Art. 2.' - Os prêmios serão assim distribuídos:
1 - um prêmio de Cr 20.000,00 ao melhor livro de versos e

no ano seguinte ao melhor livro de prosa que se publicar, de autoria
de escritor mineiro, residente no Estado;

II - um prêmio de Cr$ 20.000,00 ao melhor compositor e no
ano seguinte ao mais destacado intérprete musical mineiro e resi-
dente no Estado;

III - um prêmio de Cr$ 20.000,00, destinado, sucessivamente,
a premiar o melhor quadro, o melhor trabalho de escultura e a me-
lhor obra arquitetônica, realizados por artistas mineiros, residentes
no Estado.

Art. 3•0 - O Poder Executivo regulamentará a presente lei, fi-
cando autorizado a abrir o crédito necessário à sua execução.

Art. 4•0 - Revogadas as disposições em contrário, esta lei
trará era vigor a 1.' de janeiro de 1949.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 23 de novembro
de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Abyar Renault
José de Magalhães Pinto

LEI N.° 291, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1948

Cria dois estabelecimentos de ensino normal

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, de-
L1CtOU e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1.0 - Ficam criados em zona rural, em locais adequados,
critério do Govêrno, dois cursos normais regionais, destinados a

ormar regentes para escolas primárias localizadas em zonas rurais.
Art. 2. 1 - Para o funcionamento dos estabelecimentos criados

iesta lei, cujo regime será de internato, com cincoenta alunos, pelo
menos, fica o Governo autorizado a nomear o corpo docente e o pes-
,oal administrativo indispensáveis, cujos vencimentos serão iguais
mos dos professôres e funcionários das Escolas Normais do interior
do Estado.

Parágrafo único. - Os diretores serão nomeados em comissão,
dentre os elementos do magistério oficial, e perceberão vencimentos
iguais aos dos reitores dos ginásios oficiais.

Art. 3. 0 - O Govêrno poderá dispender, na construção, ou
compra e adaptação de prédios adequados, e no aparelhamento;
irstalação e custeio das duas mencionadas escolas, a importância
de Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros), sendo Cr
1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros) para cada uma.

Art. 4.' - Ficam criados na Secretaria de Educação, subordi-
nados ao respectivo titular, um lugar de diretor-técnico de ensino
primário e normal em zonas rurais, três lugares de assistente e tre-
zentos lugares de professor primário, com o vencimento mensal
de seiscentos cruzeiros cada um, e aberto à mesma repartição um
crédito especial de Cr$ 72.000,00 (setenta e dois mil cruzeiros),
para treinamento intensivo de professôres destinados a localidades
rurais.

Art. 5•0 - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
esta lei em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 24 de novembro
de 1948.

MILTON SoAixs CAMPOS
.lbgar Renault
José de Magalhães Pinto

LEI N.° 292, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1948

Dóa terras ao Orfanato D. Siluério, de Cataguazes

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

Art. 1. 1 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Orfa-
nato D. Silvério, de Cataguazes, a área de três (3) alqueires geomé-
tricos das terras em que está localizado o "Horto Florestal" daquela
cidade.
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1. 1	Destina-se a área doada à instalação de todos os ser-
viços de assistência social do donatário, em Cataguazes.

§ 2 . 0 - As obras para a instalação devem ser iniciadas dentro
do prazo de um ano, a contar da data da escritura de doação, sob
pena de reversão da área ao doador.

Art. 2.° - A doação far-se-á com isenção de impostos, taxas
e emolumentos.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 26 de novembro
de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Américo Renê Gionnelti
José de Magalhães Pinto

LEI N. Q 293, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1948

Discrimina o eniprêgo da verba 118-117-34, do orçamento vigente

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

Art. 1.0 - Fica o Poder Executivo autorizado a dispender a
quantia de Cr$ .900.000,OO (cinco milhões e novecentos mil cru-
zeiros), da verba orçamentária 118-117-34, segundo os têrmos da
presente lei.

Art. 2.° - A importância de Cr$ 5.400.000,00 (cinco milhões e
quatrocentos mil cruzeiros), do total mencionado no artigo anterior,
será empregada nas seguintes obras:

1	Conclusão do Hospital de Teófilo Otoni - Cr$ 350.000,00.
II - Ampliação do prédio onde funciona a Administração Cen-

tral da Secretaria de Saude e Assistência - Cr$ 4.550.000,00.
III - Construção das sedes de 10 unidades sanitárias, de acôr-

do com o plano já estabelecido	Cr$ s00.000,00.
Art. 3.° - Fica destinada, da dotação orçamentária 118-117-34,

(to orçamento vigente, a importância de Cr 500.000,00 (qüinhentos
mil cruzeiros), para atender aos serviços necessários à conservação
dos próprios sol) jurisdição da Secretaria de Saúde e Assistência.

Art. 4.°	Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 30 de novem-
bro de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto
José Rodrigues Seabra
José Baeta Viana

LEI N.° 294, DE 2 DE DEZEMBRO DE 1948

Autoriza a abertura de um crédito suplementar de Cr$ 295.000,00 a
verba 102-002-8 da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais

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

Art. 1. - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um cré-
dito suplementar de Cr 295.000,00 (duzentos e noventa e cinco
mil cruzeiros) à verba n. ° 102-002-8 do orçamento vigente da As-
-embléia Legislativa do Estado de Mina Gerais, para atender a pa-
gainento de diárias aos Srs. Deputado, à mesma Assembléia, em
virtude tia prorrogação da atual sessão legislativa até 30 de novem-
bro do corrente ano.

Art. 2.1 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 2 de dezem-
bro de 1938.

MILTON SOARES Cmpos
José de Magalhães Pinto

LEI N.° 295, DE 2 DE DEZEMBRO DE 1948

Autoriza o Govérno do Estado a dispender até a impor!áImcia de Cr$
5.000.000,00 para a execução do artigo 26 do Ato das Disposi-
ções Constitucionais Transitórias

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

Art. 1.0 - Fica o Poder Executivo autorizado a dispender até a
importância de cinco milhões de cruzeiros (Cr8 5.000.000.00), no
exercício de 1949, parã a execução do art. 26 do Ato das :oisposi-
çes Constitucionais Transitórias.

Art. 2.° - Fica o Podei' Executivo autorizado a abrir os cré-
ditos necessários para ocorrer as despesas decorrentes da presen-
te lei.

Art. 3.	Esta lei entrará cmii vigor a 1.0 de janeiro de 1949,
revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 2 de dezem-
bro de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
José Rodrigues Seabra
José de Magalhães Pinto
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RAZÕES DO VETO

Ao sancionar a proposição de lei n. 300, oponho veto parcial aoartigo 1.* e seu parágrafo 2.°, por desnecessários.
O artigo apenas declara em vigor dispositivos legais não revo-

gados pela disposição, o que se torna inútil, em virtude do principio
da Continuidade das leis e ainda em face da cláusula final, que re-
voga as disposições em contrário.

Quanto ao parágrafo 2.1, limita-se a reproduzir o preceito doparágrafo 1.0, que já estabelece a alteração da quota do abono sõmente
para o futuro, isto é, para Os de pendentes que sobrevierem.

Acresce que, a prevalecerem os textos desnecessários, poderá
resultar dúvida na interpretação, com o efeito de contrariar-se o
objetivo da lei, que é o de aliviar a despesa pública e aproximar dai gualdade o abono familiar, equiparando, em relação à prole, os ser-
vidores públicos, ao mesmo tempo que, mantida a situação atual,
não se desequilibram as vantagens ora vigorantes.

O manifesto interêsse público na clareza da lei é que me ins-pira o veto, para nova e oportuna apreciação da Egrégia AssembléiaLegislatjva
Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 7 de dezembro de1948.	(a) MILTON SOARES CAMPOS, Governador do Estado de Mi-nas Gerais.

LEI N.° 297, DE 8 DE DEZEMBRO DE 1918

tIre cx Secretaria cia Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho o
crédito especial de Cr 500.000.00

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

1.° Fica aberto à Secretaria da Agricultura. Indústria,
Comércio e Trabalho o crédito especial de Cr$ 500.000,00 (qiiinhen-
OS mil cruzeiros), para ocorrer às despesas cio Congresso Nacional
te Pecui'jia, a realizar-se era Belo Horizonte, de cinco a doze de
dezembro do corrente ano.

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

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-
nento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cuni-

prir tão intei'ram.ente como nela se contém.
Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 8 de dezem-

bro de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Américo Renê Giannetti
José de Magcilheüs Pinto

LEI N.9 296, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1948

Institui o abono de família

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

Art. 1. - Vetado.
§ 1.0 - A quota do abono de família por dependente que so-

brevier, após a data da publicação (lesta lei, é de Cr$ 80,00 (oitentacruzeiros), indistintamente.
§ 2.° - Vetado.
Art. 2.° - Quando ambos os cônjuges fôrein funcionários, com -putar-se-á o abono sôbre o vencimento maior.
Art. 3.° - O disposto na presente lei estende-se aos servidores

da Navegação Mineira do São Francisco.
Art. 4•0	A presente lei entrará em vigor na data de sua pu-

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 7 de dezem-bro de 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro .4leixo
José de Magalhães Pinto
Américo Renê Gianne/lj
•4bgar Renault
José Rodrigues Seabra
José Baeta Viana

RAZÕES DO VETO

A proposição de lei n.° 302 tem o propósito dc regular o uso de
carros oficiais, estabelecendo normas que assegurem maior econo-
mia nas despesas públicas. Daí a adesão que lhe dá o Poder Exe-
cutivo mediante a sanção.

Todavia, julgo necessário usar cia faculdade do veto Parcial cm
relação a alguns dos dispositivos, a fim de evitar que, pela rigidez
dos preceitos, possa ser prejudicada a eficiência do serviço.

Com êsse pensamento, veto os três parágrafos do artigo 10, os
quais instituem o inquérito Sumário e as sanções com que se pre-
tende coibir o abuso. A proposição, se adotada, traria manifestas
inconveniências. A primeira é que, dirigindo-se as sanções tanto
contra os motoristas como contra o funcionário que usa o carro, po-
deria inspirar aos primeiros a legitima recusa às ordens recebidas,
era face das sanções que dai poderiam surgir contra êles. A se-
gunda, que é ainda mais grave, consiste em permitir ao Conselho
Estadual de Trânsito aplicar várias penas, inclusive a de demissão,
a funcionários que, tendo direito ao uso de automóvel, não estão
sujeitos à jurisdição daquele Conselho, nem poderiam estar, em face
de nossa organização hierárquica.

A norma, portanto, poderia ter efeitos perturbadores.
No artigo 11 da proposição veto a cláusula inicial "dentro do

prazo de trinta dias." A medida aí determinada (alienação dos au-
tomóveis oficiais excedentes) realmente se impõe, mas o prazo de
trinta dias pode trazer a desvantagem de forçar vendas precipitadas
e menos convenientes ao Tesouro. Acresce, que, como a lei ape-
nas enumera os automóveis de representação (artigos 2.° e 4.), dei-
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ando os de serviço em geral ao critério das necessidades e ao arbí-
trio da administração, conclui-se que o prazo de trinta dias sei-ia
exíguo para a verificação cautelosa dos automóveis excedentes.

Também o artigo 12 não me parece que deva permanecer. De-
termina êle que "nenhum serviço poderá adquirir automóvel a não
ser mediante crédito especial, autorizado pela Assembléia Le-
gislativa."

Evidentemente, em nossa organização administrativa, qualquer
aquisição se faz sempre com autorização do Poder Legislativo. Não
e essencial, porém, que isto aconteça mediante crédito especial,
pois pode haver autorização orçamentária, que é, aliás, a normal.
Além disso, o texto não tem sentido útil, porque apenas exige a for-
inalidade nas aquisições pelos "serviços". Ora, "serviços" não ad-
quirem, ou, quando se entendessem por "serviços", as divisões da
repartição, então, o texto não abrangeria os Departamentos, as Se-
t'retarias, etc.	 -

Opôsto o veto parcial aos dispositivos citados, prevalecerá a lei,
para se completar através das providências do regulamento a ser
expedido com o melhor propósito de evitar abusos, estabelecer há-
bitos administrati-vos de modéstia e defender o erário público.

A própria Assembléia Legislativa, aliás, examinando pela pri-
meira vez o assunio em foco, chegou a concluir pela transformação
de projeto idêntico in indicação ao Govêrno, por lhe parecer que
a matéria era "cia inequívoca competência da administração."

Parece-me, assim, que o veto parcial ora opôsto, inspirando-se
nas razões de ordem jurídica e de interêsse público acima enuncia-
(Ias, será recebido pela Egrégia Assembléia Legislativa como de-
monstração cio dese j o (te colaborar na melhor ordenação do assunto
que constitui objeto da proposição ora sancionada e que se converte
na lei a.° 296.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 9 de dezembro de
1948. (a) MILTON SOARES C.ii'os, Governador do Estado de Mi-
nas Gerais.

LEI Nu 298, DE 9 DE DEZEMBRo DE 1948

Dispõe sO1)i'e uso de Carros oficiais

O POVO do Estado dc Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome. sanciono a seguintete ]ei

Art. 1.' Os veículos automotores oficiais são destinados à re-
preseiitcção e aos serviços públicos clii geral, e sàinente poderão
ser utilizados dentro (lestas finalidades.

Ar t. 2."	São considerados de represenlacão os automóveis a
serviço das seguintes autori(lii(Ies

Governador do Estado;
Presidente da Assembléia Legislativa;
Presidente do Tribunal de Justiça;
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral;
Secretários de Estado;
Presidente do Tribunal de Contas;

Chefe de Policia;
Comandante Geral da Polícia Militar;
Procurador Geral do Estado;
Diretor da Imprensa Oficial;
Diretor da Rêde Mineira de Viação; e
Diretor do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem.

Art. 3." -.- Os veículos automotores destinados ao serviço público
ão os compreendidos nas seguintes categorias:

1	Automóveis para transporte de passageiros;

	

II	Viaturas de transporte coletivo;
III - Veículos para carga;
IV -- Transportes motornecanizados de emergência;
V - Unidades motorizadas das Polícias Civil e Militar.

Art. 4,0	Sàmenle poder,o dispor de automóveis oficiais as
cgtiintes repartições:

1 -- Palácio ulo Govêrno, de três, sendo um
uresentação do Governador, outros aos serviços di
cio, e o terceiro Para atender aos hóspedes oficiais

	

II	Assembléia Legislativa, um.
III - - Tribunal de Justiça, um

	

1V	Tribunal Regional Eleitoral, una.
V - Secretarias de Estado, um por Secretarb
VI -- Tribunal de Contas, um.
VII - - Chefia de Polícia, um.

VIII --- Comando Geral da Polícia Militar, uni.
IX -- Procuradoria Geral do Estado, um.

	

X	Imprensa Oficial, um.
XI - -- Rêçlc Mineira (le Viação, um.
XII - Departamento Estadual de Estradas de

Art. 5. 1 - Aos veículos automotores oficiais serão aplicadas as
placas e plaquetas previstas no Código Nacional do Trânsito e, à
exceção (los automóveis cl stinados à representação de autoridades
c referidos no artigo anterior, terão escrito, em lugar visível e em
característicos legíveis, o nome, por extenso, da repartição ou ser-
viço a que servem.

Art. 6.° --- Fica proibido o uso de placas oficiais ciii carros
particulares, assim como o de placas particulares em carros clesti-
ila(lOs ao serviço público.

Parágrafo único -- Não poderá sei' concedido isenção de im-
postos, taxas ou eniolunientos a carros particulares de uso de titu-
lares de funções públicas.

Art. 7.° - Os veículos oficiais snnente poderão ser dirigidos
or motoristas devidamente uniformizados, não podendo êles, sob

qualquer pretexto, serem guardados -em residências ou garages
particulares.

Art. 8." - Os postos de abastecimento de combustível a carros
oficiais sõinente poderão atender aos mesmos e segundo a (lotação
cSIal)eleci(la pelo Governador do Estado.

Parágrafo único - Cada veiculo terá, no respectivo pôslo, uma
ficha própria, em que serão consignados os fornecimentos de com-

destinado à re-
próprio Palá-

(lo Estado.

Rodagem, uiiii
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liustivel, devendo ser publicada, mensalmente, no órgão oficial do
Estado, urna relação pormenorizada dos fornecimentos realizados.

Art. 9. As autoridades a cujo serviço se encontrarem os
veículos automotores oficiais fiscilizarão a sua conservação e o
respectivo consumo de combustível e material.

Art. 10	A qualquer do povo é facultado denunciar ao Conse-
lho Estadual cio Trânsito o uso indevido de qualquer veículo oficial.

§ 1.1 - Vetado.
§ 2.°	Vetado.
§ 3.1	Vetado.

Art. 11 - (Vetada a cláusula inicial). O Govêrno do Estado
providenciará a alienação dos automóveis oficiais, excedentes do nú-
mero dos fixados no artigo 4. desta lei.

Art. 12 - Vetado.
Art. 13 - O Governador cio Estado solicitará oportunarnente.

autorização para abertura de crédito especial, destinado ao paga-
mento de condução aos funcionários que necessitarem a locomoção
rápida no exercício de suas funções, se não dispuser a repartição
respectiva de veículo ou dotação orçamentária, com esta finalidade.

Art. 14 - Fica o Govêrno do Estado autorizado a expedir o
regulamento da presente lei, inclusive na parte referente ao uso de
veículos não compreendidos no art. 3..

Art. 15 - Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 9 de dezem-
bro de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
José de Magalhães Pinto
Américo Renê Giunimetti
.lbgar Reunali
José Rodrigues Sebra
.ôsé Beta Viana

LEI N.° 299, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1948

Contém disposições sôbre aposentadoria dos titulares de oficio
de Justiça

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

Art. 1. o Os titulares de ofício de Justiça aposentar-se-ão, se
o requererem e nas condições estabelecidas para os funcionários
núblicos em geral, de acôrdo com o Decreto-lei n.° 1.630, de 15 de

2 neiro de 1946, art. 254, Tabela C.

Art. 2.°	Aos titulares de ofício de Justiça que não prefe-
rirem o estabelecido no art. 1.0, poderá ser dado sucessor, a seu
rcquerimeflto ou ex-officio.

Art. 30 - Poderá ter sucessor o funcionário vitalício de Jus-
tiça não remunerado pelos cofres estaduais, que, no exercício do
cargo, ficar em condições de não mais servir.

Art. 4.° - Compete a nomeação do sucessor ao Governador do
Estado, a quem o funcionário ou seu representante legal dirigirá
o pedido, instruindo-o com os documentos que provém a impos-
ihilidade de continuar a exercer o cargo, determinada por motivo

legítimo, como a idade avançada, cegueira, amentalidade ou qual-
quer doença incurável, segundo o juízo de profissionais.

Art. 50 - Opondo-se o funcionário à nomeação do sucessor,
aos casos de impossibilidade a que se refere o artigo anterior, a
verificação da sua incapacidade far-se-á mediante representação
do Ministério Público.

§ 1.° - O. Juiz de Direito a quem fôr dirigida a representação
mandará intimar o funcionário para requerer a nomeação ou ale-
gar, por escrito, o que lhe convier, dentro do prazo de dez dias,
sendo-lhe entregue cópia da representação e dos respectivos do-cuinentos.

2.' - No caso de amentalidacle, será dado ao funcionário um
curador. a quem se fará a intimação e que lhe prestará assistência.

§ 3.' - Findo o prazo do § l., com a resposta ou sem ela, não
tendo o funcionário requerido sucessor, o Juiz de Direito mandará
submetê-lo, em sua presença, a exame de sanidade por profissio-
nais, que nomeará, ou ordenará qualquer diligência, com citação
do curador e do Ministério Público.

§ 40 - No prazo de oito dias, por ocasião do exame e em
seguida a êle, o funcionário, seu curador e o representante d(' Mi-
nistério Público Poderão requerer outras diligências e produzir
provas.

§ 5.'	Concluídas as diligências necessárias e ouvidas as par-
tes afinal, decidirá o Juiz de Direito, no prazo de dez dias, se deve
ou não ser dado sucessor ao funcionário.

§ 6.0	Da decisão sõbre a sucessão, haverá recurso para o
Presidente do Tribunal de Apelação.

§ 70 - O recurso será interposto e tomado por têrmo dentro do
prazo de çinco dias, contados da intiniação da decisão às partes,
arrazoado dentro de igual prazo, apresentado na instância superior
e distribuído dentro de trinta dias.

§ 8.° - Passada em julgado a decisão que reconhecer procedente
a representação do Ministério Público, sôbre a necessidade de suces-
sor do funcionário, o Juiz de Direito mandará a certidão respectiva
ao Governador do Estado, para ser feita a nomeaçã,, do sucessor.

Art. 6.' - O sucessor servirá durante a vida do funcionário, en-
quanto durar o Tnipedimento dêste, e pagar-lhe-á a têrça parte do
rendimento do ofício, segundo a última lotação, devendo o paga-
mento ser feito mensalmente, se outra maneira não houverem
combinado.

Art. 7.' - Cessará a obrigação do pagamento:
1) se o 'uncionário recusar servir, depois de julgado hábil.
2) se reiunciar ao benefício da terça.
Art. 8.0 - O sucessor não poderá eximir-se da obrigação de

pagar a têrça parte do rendimento, sob pena de ser destituído do
cargo.
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Parágrafo único - A destituição sierá decretada pelo Governa-
dor do Estado, mediante representação do funcionário prejudicado,
depois de ouvido o sucessor, a quem será marcado o prazo de trinta
dias para defesa, por aviso publicado no jornal oficial.

Art. 9.0 - Desanexado um ofício de outro sujeito ao ônus da
têrça, o funcionário que fôr nomeado para aquêle ofício não fica
obrigado ao mesmo ônus.

Art. 10 - Cessado o impedimento, o funcionário a que se tenha
dado sucessor deverá voltar ao exercício.

§ 1.° - Para isso, requererá imediatamente exame de sanidade
ao Juiz de Direito, a fim de verificar-se a procedência do pedido

§ - Se não o fizer, o Govêrno poderá promover o exame e
chamá-lo a exercício, sob pena de perda do cargo, dentro de trin-
ta dias.

§ 3•0 Considerar-se-á provada a cessação do impedimento, se
o funcionário não se apresentar ao exame no dia designado, esgo-
tado o prazo de trinta dias, constante (te edital publicado no jor-
nal oficial.

Art. 11 - Morto o sucessor de um funcionário, se êste continuar
impossibilitado de servir, ser-lhe-á (lado outro.

Ari. 12 - Logo que falecer o funcionário substituído, o ofício
será preerchido na forma da lei, não obstante a existência do
sucessor.

Art. 13 -----Revogam-se as disposições em contrário, entrando a
presente lei em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 9 de dezem-
bro de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro ,4leixo

LEI N." 300, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1948

Organiza a Corregedoria de Justiça

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

TITULO 1

Da organização da Corregedoria

CAPITULO 1

Sede e jurisdição da Corregedoria

Art. l. - A Corregedõria de Justiça, instituída no art. 73 da
(''ristituição, tem sede na Capital e jurisdição disciplinar para to-

' e, os graus de hierarquia judiciária, inclusive serventuários de
tiça.
Parágrafo único - O Corregedor será auxiliado por dois assis-

tente com as funções que aquêle lhes delegar.

CAPITULO II

Da organização da Corregedoria
Art. 2.1 - A Corregedoria é exercida pelos seguintes órgãos:
1 - Conselho Disciplinar de Justiça;
11 - Corregedor de Justiça.

SECÇÃO 1

Conselho Disciplinar de Justiça
Art. 3.° - O Conselho Disciplinar de Justiça compor-se-á de

sete Conselheiros, a saber:
a) os quatro Desembargadores que contarem maior tempo de

uxrcicio em cada urna das Câmaras de que se compõe o Tribunal
dc Justiça, sem prejuízo da escolha do Corregedor;

h) o Procurador Geral do Estado;
e) dois advogados nomeados pelo Governador, mediante lista

triplice, para cada um dos lugares, fornecida pelo Conselho Seccio-
tial da Ordem dos Advogados do Brasil.

§ 1.	Será irrecusável a função de conselheiro.
§ 2.° - Nas faltas ou impedimentos, as substituições serão feitas

ela forma seguinte:
a) nas dos Desembargadores, pelos que lhes seguirem em anti-

uidade nas respectivas Câmaras;,
b) nas do Procurador Geral pelo Subprocurador Geral mais

antigo no cargo ou, havendo empate, pelo mais idoso;
c) nas dos advogados, pelo suplente mais idoso, consideran-

lo-se suplentes os quatro restantes componentes das listas.
§ 3 - Se a Ordem não fornecer lis.' as nos trinta (30) dias se-

guintes à solicitação do Governador, êst escolherá livremente os
Conselheiros e suplentes.

Art. 4.1 - Considera-se impedido o menbro do Conselho, quan-
do êste apreciar fato em que é apontado como faltoso, ou quand
partir dêle o ato de que se reclama.

Art. 5.0 - Será Presidente do Conselho um dos quatro Desem-
bargadores, eleito em escrutínio secreto.

Parágrafo único - Nos julgamentos, o Presidente só terá
soto de desempate.

Art. 6.°	Compete ao Conselho Disciplinar de Justiça:
1 - Decidir, em grau de recurso, sôbre os atos e decisões do

Corregedor;
II .- Impor pena a Desembargador,' em processo preparada

l)eIO Corregedor;
III .- Providenciar para que se torne efetivo o processo crimi-

nal que caiba em infrações de que venha a conhecer;
IV Levar ao conhecimento do Relator, para que providencie,

quaisquer reclamações autorizadas e relativas ao andamento dos res-
pectivos feitos;

V - Determinar, para conhecimento das partes, a publicação
mensal dos feitos conclusos e existentes em conclusão para relató-
rio, revisão, pedido de vista e redação de acórdão, com a (h,ta ria
efetiva remessa e nome do juiz, bem como dos que estiverem com
vista à Procuradoria Geral.

Parágrafo único - O Conselho deliberará sempre em úmero
pleno e sessão secreta.
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SECÇÃO II

Corregedor de Justiça

Ar!. 7. - A Corregedoria será exercida por um Desembargador
eleito, bienalmente, entre os membros do Tribunal de Apelação.

§ 1.0 - O Corregedor servirá durante dois anos, podendo ser
reconduzido uma vez.

§ 2.°	A designação será irrecusável, podendo, entretanto, a
recondução ser recusada.

30 - O Corregedor será substituído, nas faltas e impedimen-
tos, pelo Desembargador menos idoso do Tribunal de Justiça.

§ 4» - O Corregedor poderá pedir ao Tribunal de Justiça dis-
pensa do exercício de suas funções normais de Desembargador,
não se concedendo, entretanto, a dispensa ao Desembargador que
o substituir, nos têrmoS do parágrafo anterior.

§ 3.' - Ao Corregedor não se concederá licença para tratar de
interêsses particulares.

Art. 8»	Compete ao Corregedor de Justiça:
1 - A inspeção e correição permanente dos serviços judiciá-

rios, verificando:

a) se são regulares os títulos dos serventuários e funcionários;
b) se os juizes são assíduos e diligentes, se cumprem e fazem

cumprir com exatidão as leis e regulamentos;
e) se dão as audiências no tempo e lugar devidos e cumprem

as disposições legais relativas à residência;
d) se dispensam às partes e advogados a consideração devida;
e) se os serve nturários e funcionários observam rigorosamen-

te os seus regimentos, se atendem às partes e seus patronos com
presteza e urbanidade e têm em ordem os livros competentes aos
seus cargos;

f) se os processos são devidamente distribuídos e têm mar-
cha regular;

g) se os juizes assinam e exigem o cumprimento da assinatura
no livro de carga dos autos saídos de cartório em obediência
à lei;

h) se o Regimento de Custas é escrupulosamente observado e
se, porventura, os funcionários e serventuários recebem emolumen-
tos em demasia, à margem da conta;

II - Verificar se consta a prática de erros ou abusos que devam
ser emendados ou corrigidos, promovendo logo a sua apuração e
castigo dos responsáveis;

III - Promover a adoção de leis e sugerir a emenda das exis-
tentes, quando tais providências demandarem o mais rápido anda-
mento e mais perfeita execução dos serviços judiciários;

IV - Estabelecer regras e fazer baixar instruções no sentido
de abolir praxes viciosas e adotar outras que acelerem os serviços,
sem prejuízo da sua boa execução;	-

V	Determinar, velando pelo seu rigoroso cumprimento, se
afixe na porta dos cartórios lista dos feitos que estiverem conclu-
sos aos juízes. mesmo para despachos interlocutórios, bem como cm
vista a outros funcionários, ou advogados, fora de cartório.

Nos lugares onde houver periódico incumbido de publicar o ex-
pediente forense, se dispensará a afixação, substituída pela regular
rmblicação do movimento dos feitos;

	

VI	Levar ao conhecimento do Procurador Geral do Estado
- faltas que venham a conhecer e sejam atribuídas aos membros

-) Ministério Público;
VII - Representar ao Procurador Geral sôbre praxes e nor-

:as adotadas pelos promotores e seus adjuntos e que pareçam in-
-:nvenientes ao bom andamento da justiça;

VIII - Informar ao Tribunal de Justiça sôbre a idoneidade
,ssoal e funcional de candidatos à promoção, bem como da con-
tn1êncja de se atender a pedido de remoção;

IX - Aprovar os concursos de habilitação para o preenchi-
;ento dos cargos da Corregedoria;

X - Inspecionar pessoalmente os serviços judiciários nas
omarcas e têrmos, fazendo anunciar por edital, ao iniciar a visita,
tempo que permanecerá na circunscrição e o lugar onde atenderá

aclamações e petições;
XI Sindicar discretamente sôbre o comportamento público

tos juizes e funcionários, em especial no que se lhes refira à par-
neipação nas lutas partidárias;

XII - Impor penas disciplinares, conceder licenças e férias
os assistentes e funcionários da Corregedoria;

XIII - Impor penas aos juízes de qualquer grau, exceto Desem-
• urgadores, e aos funcionários da justiça estadual, à exceção dos
ertencentes ao quadro do Ministério Público;

XIV - Levar ao conhecimento do Conselho da Ordem dos Ad-
ugados sôbre faltas de que tenha conhecimento ou sejam atribuídas
advogados e procuradores, no exercício de seus mandatos;

	

XV	Fazer o preparo dos processos contra os Desembargadores
o Procurador Geral.

Art. 9.° - A correição não tem forma nem figura de juízo e
ronsiste na inspeção assídua -e severa dos serviços, para que sejam
xecutados com regularidade.

Parágrafo único - Na correição, serão examinados autos, Ii-
:ros, papéis e documentos, além do que julgar necessário o Cor-
regedor.

Art. 10 - São sujeitos à correição do Corregedor:
Os Juizes;	-
Os Promotores de Justiça e seus ajuntos e Curadores;
Os escrivães, tabeliães e oficiais de registro e protestos;
Os distribuidores, partidores e contadores;
Os depositários públicos e os nomeados;
Os avaliadores e os peritos;
Os tradutores e intérpretes;
Os oficiais de justiça, porteiros dos auditórios e quais-
funcionários auxiliares da Justiça na primeira instância.

Art. 11	E' permanente a inspeção na comarca da Capital
;eriódica nas do interior, podendo o Corregedor, para a correição
lestas últimas, delegar poderes aos Juizes de Direito ou aos Subprocu-
adores Gerais do Estado.

§ 1» - O Juiz Delegado deverá ser de hierarquia superior ao
titular da comarca inspecionada.

§ 2.° - Em cada comarca, o respectivo juiz exercerá permanente-
mente, em caráter de cooperação, a função correicional, devendo pro-
ceder, em outubro de cada ano, a correições gerais, relatadas ao Cor-
regedor, até o fim do mês de novembro.

L. O. - 14

1—
II -
III -
IV -
V —
VI -

VII -
VIII

juer outros
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30	Nas comarcas eni que houver mais de uma vara, essa
atribuição será do Juiz de Direito tia 1. Vara Civel

Art. 12 - Apurando o Corregedor qualquer falta, ou receben-
do qualquer reclamação ou denúncia, ouvirá o faltoso pelo prazo de
quinze (15) dias, facultando-lhe e ao reclamante ou denunciante a
produção de provas, dentro de um tríduo, e decidindo, nos dez (10)
dias seguintes, (te acôrdo com o seu livre convencimento

Parágrafo único A faculdade de livre convencimento não exi-
me o Corregedor do dever de motivar a (iecisao, indicando as provas
e as razões cm que se fundar.

TITULO II

Das penas

Art. 13 - O Conselho Disciplinar e o Corregedor, na esfera da
sua alçada; imporão as seguintes penas:

1	Advertência;
11 -	Censura;
III - Suspensão até seis meses;
IV	Demissão.
Art. 14 A imposição das penas não está sujeita á radução

estabelecida, devendo ter a autoridade sempre em vista a releváncia
da infração, a repercussão no meio ambiente, o grau de desprestígiu
que possa carrear á Justiça e á vida pregressa pessoal e funcional
do infrator.

Art. 15 A não ser a advertência verbal, tôdas as penas serão
assentadas nos livros próprios, mas (lelas não se tirarão certidões
senão com ordem expressa do Presidente (lo Conselho ou Corregedor
e para fins legítimos justificados.

Art. 16 - Verificando abusos ou irregularidades cometidos por
funcionários cio Tribunal, órgão e funcionários (10 Ministério Pú-
blico e da Polícia, o Corregedor fará as necessárias comunicaçoe
ao Presidente do Tribunal. Procurador Geral ou Chefe de Policia,
fazendo constar dos arquivos as informações prestadas.

Art. 17 Sem prejuízo das penas disciplinares, o Corregedor
transmitirá ao Ministério Público os elementos necessários à efeti-
vação da responsabilidade criminal, sempre que verificar a existên-
cia (te crimes ou contravenções relacionados com os serviços
judiciários.

Art. 18 Não será imposta pena se l)dO mesmo fato já houver
sido punido o infrator, pelo que tôtlas as imposições serão (01011111-
cadas a Corregedoria pela autoridade competente.

TITULO III

Dos recursos

Art. 19 Dos atos e decisões (lo Corregedor. á exceção da pena
'le advertência, caberá recurso, com efeito suspensivo, para o Con-
selho Disciplinar (le Justiça, interposto no prazo de quinze (15) dias.

20 - Serão embargáveis as decisões do Conselho Discipli-
nar de Justiça que:

a) origináriamente, impuseremn pena a Desembargador ou a
P' acurador Geral;
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b) reformando decisão (lo Corregedor, impusereni pena de mui-
au suspensão a juiz ou membro do Ministério Público.
Parágrafo único - Na hipótese prevista na alínea "a", integra-

) também o Conselho, para o julgamento dos embargos, Os demais
l)tsembargadores do Tribunal de Justiça.

Art. 21	Os recursos serão interpostos por petição, que cón-
a exposição (lo fato e do direito, com as razões (lo pedido de

(uva deci.ão, devendo subir à instância ad quem dentro de dez10) (lias.
1.0	Os prazos para recurso contar-se-ao da intimação peloDiário da Justiça".
2. - O recorrido, se houver, terá o prazo (te cinco (5 Mias,

para a apresentação de razões.
30 - Na instância superior, serão os recursos protocolados e

iistm'lbUí(los, havendo um revisor, sendo vogais os demais julgadores.

TITULO IV

Pessoal auxiliar

Art. 22 - O Corregedor terá o seguinte corpo de funcionários

1	Uni escrivão;
II - Dois dactilógrafos;

III	Um servente.

Parágrafo único - Nas comarcas (lo interior, servirá como es-
(rivão mmiii (lo juízo local, à escolha cio Corregedor.

Art. 23 O Conselho Disciplinar de Justiça terá, como secre-
tário, o (lo Tribunal de Justiça, que será auxiliado por dois tiactilá-
rafos tio mesmo Tribunal, designado por seu Presidente, a pedido

do Conselho.
Parágrafo único - Como servente, terá o Conselho uni tio Tri-

hu nal de Justiça, igualmente designado por seu ]'residente, 1)01' súli-
itação do Conselho.

TITULO V

Da posse

Ar 21 - O exercício dos cargos de Corregedor e de niemill)ros
do Conselho Disciplinar de Justiça independerá de têrmo de posse,
cxceto quanto aos advogados, que tomarão posse perante o Secretá-
rio do Interior.

Art. 25 - O Pessoal Auxiliar do Corregedor tomará posse pe-
rante êie e o do Conselho Disciplinar da Justiça perante o seu
Presidente.

TITULO VI

Disposições ieruis

Art. 26 - O Corregedor e o Conselho Disciplinar de Justiça
farão os seus Regimentos, dentro de trinta (30) dias de sua posse.

Ari. 27 -- Sômente funcionará o Conselho Disciplinar de Justiça
com a presença da maioria absoluta de seus membros.
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Art. 28 - Quando em correição em comarca do interior, terá
o Corregedor uma diária correspondente à metade de seus venci-
mentos por dia, não podendo exceder de vinte (20) dias para cada
comarca.

Art. 29 - Os Subprocurado res Gerais do Estado, quando em
correição, terão uma diária correspondente a dois terços, de seus
vencimentos por dia, não podendo exceder de vinte (20) dias para
cada comarca.

Art. 30	O Pessoal Auxiliar terá os vencimentos e gratificações
fixados no quadro anexo.Parágrafo Único — Exercerão as funções, sem prejuízo das de
seu cargo efetivo, os funcionários que apenas percebem gratificação.

Art. 31	Serão considerados serviços relevantes ao Estado os
que prestarem os membros do Conselho Disciplinar de Justiça.

Art. 32 - Os escrivães das comarcas do interior perceberão
uma gratificação de Cr$ 50,00 (cinqüenta cruzeiros) mensais pelos
serviços prestados à Corregedoria de Justiça.

Art. 33 - Mensalmente os escrivües do Judicial e do Crime
das comarcas do Estado enviarão à Corregedoria de Justiça uma re-
lação de todos os feitos pendentes de decisões, em que conste:

a) titulo do feito;
b) data do despacho da petição inicial;
e) título do áltimo despacho do Juiz;
(1) data do último despacho do Juiz;

1 .0 — Quando a sentença fôr proferida em audiência de instru-
ção e julgamento, será feita a comunicação, acentuando-se o fato.

§ 2.° - Ao escrivão que deixar de cumprir o estabelecido neste
artigo, será aplicada, pela Corregedoria, a pena de suspensão por
cinco (5) dias.krt. 34 — A relação de que trata o artigo antecedente será
enviada até o dia dez (10) do mês seguinte ao correspondente, em
mapa, modêlo anexo, fornecido gratuitamente n&a Corregedoria.

Art. 35 — Se a Corregedoria verificar que a data do último
despacho no feito acusa mais de trinta (30) dias de paralização,
oficiará ao juiz da comarca, solicitando informações a respeito.

Art. 36 - Se, na relação do mês-seguinte, verificar-se a mes-
ma paralização, salvo motivo de fôrça maior especificado pelo Juiz,
a corregedoria oficiará ao Tribunal de Justiça, com publicação no
órgão Oficial, a fim de que tal procedimento seja anotado na fôlha
de serviço do Magistrado, como nota desabonadora para promoções
por merecimento, além de outras penas que a lei determinar.

Art. 37 — Para verificações quanto à conduta funcional das
autoridades e funcionários, inclusive quanto à exata observância
dos prazos legais, os processos que correrem perante o Tribunal de
Justiça serão submetidos ao exame do Corregedor, por quarenta e
oito (18) horas de preferência no período compreendido entre o pe-
dido (te designação de dia para o julgamento e a data dêste.

Art. 38 — A organização das listas, para promoções, remoções
ou nomeações, será precedida de informações da Corregedoria sôbre
a conduta funcional dos interessados, acompanhadas dos respecti-
vos assentos.Parágrafo único — As listas serão encaminhadas à autoridade
competente para o ato, com os elementos fornecidos pela Correge-
doria sôbre os seus componentes.

Art. 39	Todo serviço da Corregedoria é isento de selos, custas
. ino1umcntos, exceto as certidões, que serão sujeitas ao regimento
(lc custas do Estado.

Art. 40	Fica o Poder Executivo autorizado a abrir os ne-
cessários créditos para a execução desta lei.

Art. 41	Revogadas as disposições em contrário ,entrará esta
leI em vigor no dia 1.0 de janeiro de 1949.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 10 de dezem-bro de 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro .4leixo
José de iWagalhães Pinto

C O R R E G E D O 11 1 A

	

Cargo	Despesa	Provimento

Corregedor	 Efetiv9	 Mandato bien9l
Cr$	 Cr$

anual	 mensal

Secretario	12 000,00	 1.000,00 Comissionada
Assistentes	96- 000,00 Efetivos 
Escrivão	43.200,00 1 Efetivo
Dactilógrafos	28.800,00 Efetivos

l)actilógrafos 1	7.200,00

Servente	10.080,00 1 Efetivo
Servente	2.400,00

COMARCA DE
 .
..............................................(...	Entrãncj,)

	

JUIZ DE DIREITO	...............................................................
Nome

- ---..-	--.--

elação a que se refere o art. 33 da 1i n.° 300, de 10 de ilciembro
de 1048.

DATA DO LTI-
MO DESPACHO

DO JUIZ

N.0 de
cargos

9

1

9

2
Co ni i ss i onad s

200,00 1 Comissionado
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LEI N.° 301, DE 14 DE DEZEMBBO DE 1948

Dispõe sdbi'e stil)í'CflçOeS e auxílios (10 Estado (1 instítuiçoes de
saúde e assistência seni finalidades lucrativas: instilui os

Conselhos Estadual e Municipais de Saúde e Assistên-
cia; obre créditos especiais e contêm outras pio-

vidtn c ias

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

Art. 1 . 0 - A cooperação financeira (lo Estado com as institui-
ções de saúde e assjslêiicia atuais e com as que se vierem a criar
sem finalidadds lucrativas exercer-se-á veia concessão (le subven-
ções. que scrãv de duas modalidades: ordinária e exti aordinária.

i.	A subvei'çao ordinária poderá ser concedido a insti-
tuições regula rnieii te orga ii izadas para auxiliar a realização (te seus
objetivos

A subvenção extraordinária poderá ser concedida a
qualquer instituição te saúde e assistência, consoante a exlêilcia
ou conveniência (los casos ocorrentes.

Art . 2.' - A subvenção ordinária será estipulada na base do
núnieI'()	

ocupadosleitos gratuitos ocupaos durante todo o ano e à razão
sie 50 tio custo (lo leito-dia OU (lo dOente-(lia. excluidos os ocu-
pactos por contribuintes e por assegurados (te institutos (te l)re\'i-
dència, caixas e outras corporações paroestatais

§ 1. ? - Os estabelecimentos destinados ao recolhimento (te do-
entes crônicos ou incuráveis, os asilos e abrigos para inválidos e
para a velhice desamparada, assim como tôdas aquelas instituições
do gênero. que não preencham as condições. ele tiiii hospital, rece-
berão a metade(Ia subvenção fixada neste artigo, observadas as exi-
gências ali estabelecidas.

§ 2:' ----- No comnêço de cada exercício, a Secretaria de Saúde
e Assistência, através dos óm'giios a que se refere o art. 4.", calcu-
lará e fixará o preço médio (lo leito-dia, nos estabelecimentos (te
saúde e assi sté cicia, a fim de determinar a verba global (Ias subven-
ções que de \a constar (lo Oiçamnento

Art. 3,0 Além da subvenção pecuniário atribuída por leito-
(lia, podei- ,,'( o Estado contribuir também para a remodelação, e,
prmncipalmnemi te. para o aparelhamento técnico e científico dos hos-
pitais particulares.

§ 1. Para os efeitos dêste artigo. proceder;  à Secretaria de
Sonde e Assistência a inquérito nunucioso sôbre as cOiHliioCS (te
instalação tio hospital, sua manuten ção. funcionamento, qualidade e
vulto dos serviços prestados, bem como sôbre seu patriiilôftio e
oUt1:is fontes (te renda que possua

2 . 0 -- A Secretaria (te Saúde Assistência organizara tini ar-
(1UiVOt'C iisitáli() tk' tÔ(hlS as instituições (te Saúde e Assistência (lo
Estado e , ema colaboração com à Secretaria da Viação e Obras Pu-
blicas. foi O estudo (te plantas e projetos, quer para i emnodela ção
e consertos dos cdificios existenLes. quel' para construção (te novos
estabelecimentos hospitalares.

Art.1 ." São criados o Conselho Ustadual (te Saúde e Assis-
tência, com sede na Capital tio Estado, e um Conselho Municipal (te
aucle e _-ssisléi1('ia. na sede (te cada município.

1. Os membros (los Conselhos Estadual e Municipais serão
noiiieatlos pelo Governador do Estado dentre pessoas representativas
la localidade.

2.' -- Aos Conselhos Municipais, que serão comilpostos pelo
mínimo (le três e o máximo (te dez membros a critério (lo Govêrno
(lo Estado, conipete, cooperando com a administração, fiscalizar os
estat)elecilllentos de Saúde e Assistência subvencionados ou que pre-
tendam subvenções, sugerir e promover medidas relativas ao au-
incuto de suas rendas ou melhor aparelhamento técnico, aprovar re-
latórios mensais, seniestrajs e anuais de despesas, além (te outros
atribuições que serão discriminadas na re g ulamentação desta lei

- Ao Conselho Estadual, que será composto de cinco (5)membros e presidido pelo Secretário de Saúde e Assistência, com-
pete orientar os Conselhos Municipais, rever suas decisões e opinar
sobre a concessão (te subvenções e auxílios a que se refere esta lei.

	

§ 4,0	O exercício (Ia função de Conselheiro será gratuito e
cuiistituira serviço público de natureza relevante.

Art . 5,0 - Serão descontados elo total devido a cada institui-
cão, em virtude (lo estabelecido nesta lei, outros auxílios e subvemi-
coes que a qualquer título receber do Estado e concedidos a partir
(te 1949.

Art . 6.0 - Para atendei' 00 aumento (te de s pesa, (lecoii'eille (lOdisposto FIOS artigos 2. 9 e 3°, desta lei durante o exercício (te 1949,
fica o Poder Executivo autorizado a abrir os créditos especiais, res-
Pectivamnemite. (te Cr 8.000.000,00 e Cr-S 2.000.000,00.

Art . i.° - A presente lei será regulamenta(10 dentro do prazo
de sessenta (60) dias.

Art . 8,° - Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, atôdas as autoridades, a quem o conheci-
incuto e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam
eu mn pri i' tão imitei ramimemi te eoiiio nela se contém

Dada mio Palácio (Ia Lil)er(tade. Belo Horizonte, 11 te (lezeni-
hro de 1918.

MI101 .OX SO.\RES CxMloos
Jo (i R(let(f Viana
José de Magalhães Pinto

LEI N.' 302, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1948

Cria, na Secretaria de Saúde e Assistência mais um Dispensário,
1/)O 1. subordinado à Divisão de Tuberculose e localizado

('1!! Belo ilori:o,mtc

O Povo (lo Estado de Mimias Gerais, por seus representantes,

	

(icretou e'	eu, em	seu nome. sanciono a seguinte lei
Art. 1.0 - Fica criado. na Secretaria de Saúde e Assistência,

mais uni Dispensário, tipo 1, subordinado à Divisão de Tuberculose
e localizado ciii Belo Hoi'izomite

Paragm'aÍ'o umii('o - O pessoal necessário ao seu funcionamento
será designado pelo Secretário te Saúde e Assistência, dentre os que
cOnil)õemn o quadro (te servidores dessa Secretaria.
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Art. 2.1 - As despesas decorrentes da execução desta lei cor-
rerão por conta das dotações orçamentárias próprias, ficando
Poder Executivo autorizado a abrir os créditos suplementares. que
forem julgados necessários.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 14 de dezem-
bro de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
José Baeta Viana
José de Magalhães Pinto

LEI N. 303, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1948

Dispõe sibie transformação de cargo no quadro do pessoal (1(1 Se-
cretaria de Saúde e Assistência

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

Art. 1. - Fica transformado em cargo de médico-psiquiatra
padrão S-22, uni cargo de médico-cirurgião S-22, do quadro da Se-
cretaria de Saúde e Assistência (hospital Colônia de Oliveira, da
Divisão de Assistência Neuro-Psiquiátrica).

Art. 2.° - A presente lei entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 14 de dezem-
bro de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
José Baeta Viana

LEI N. Y 304, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1948

Aprova o acdr(io entre o Govériio do Estado e o Minisicrio da
Educação e Saúde

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

Art. 1. - Fica aprovado o acôrdo celebrado entre o Govêino
do Estado e o Ministério da Educação e Saúde, para a execução de
obras nas Colônias São Francisco de Assis, Santa Fé e Padre Damião.

Art. 2.° - As despesas com a execução dessas obras correrá&
conta do Ministério da Educação e Saúde, de acôrdo com a

usula 1. 1 do Têrmo.
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Art . 3,1 - Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publicação,

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

çiieatO e execução desta lei perterreer, que a cumpram e facani
cumprir tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizoji te, 1-4 de lezeiii-bro de 1948.
MILTON SOARES C\MPOS
José Baeta luz;za

LEI N.° 305, DE 15 DE DEZEMflBO DE 1918

institui cursos de educadoras sanitárias, abre crédito especial e
Contém outi-as providê,,c ÍUS

O Povo (lo Estado de Minas Gerais, por seus represe r1tantr
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Ai-t. 1,0	
Fica o Podei' Executivo autorizado a criar doz

cursos de educadoras sanitárias, destinados à formação de auxilia e-

	

te.s sociais.res de enfermagem visitadoras dietistas, l)uel'icultoras e ass	niste_
Parágrafo único - Ësses cursos serão instalados nus cidades

que, segundo se apurar na Secretaria de Saúde e Assistência, ofer e-
cerem melhores condições pela existência de outros serviços já or-ganizados  ou pelas possibilidades (lo meio.Art. 2.	Os cursos, que serão ministrados gratu j Lijiiei	eterão a duração média de um ano, destinar-se-ão a pessoas do sexo
feminino e só poderão funcionar com o mínimo de 10 e o máximo
de 20 alunas.

Art. 3,9 - O pessoal administrativo e docente de cada curso,
que não puder ser recrutado entre os funcionários estaduais, será
contratado a título precário e poderá perceber gratificações arbi-tradas pelo Secretário de Saúde e Assistência, mediante aprovaco
do Governador do Estado, observado o limite fixado no artigo 7.(lesta lei.

Art. 4.1 -- As disciplinas constitutivas dos cursos serão fixadas
em portarias do Secretário de Saúde e Assistência, tendo em vistaas necessidades de pessoal técnico especializado para os serviços de
Saúde Pública e as possibilidades e exigências de cada região rIoEstado.

Art. 5,0	
Além (te outras que possam ser exigidas eni regul,.

mento, são condições essenciais para a mnriti'icula aos curso. ,'helecidos nesta lei:
a) idade inininla de 18 e máxima (te 35 anos;h) apresentação de diploma de curso normal, ginasial ou deoutro que, a juízo do Secretário de Saúde e Assistência, deninns[rchabilitação necessáriada candidata;
e) aprovação em exrine de suficiência cultural, cm testes Vo-cacionais e de higidez física e mental.
Art. 6.0 - A aprovação final nos cursos a ssegurará;s tiplu-luadas o direito preferencial de nomeação para os cargo l viçjft-doras, educadoras sanitárias, auxiliares de enfermagem. dictiotas
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nncros opistas da Secretaria de Saúde e Assistência, bem como o
de matricula gratuita, independentemente da prestação de exan-le
vestibular, nas escolas de enfermageni nianti <las pelo Estado.

Parágrafo único — O Governador (lo Estado, mediante propos-ta do Secretário de Saúde e Assistência, poderá conceder hôlsas (te
estudos destinadas às melhores alunas que terminarem os cursos ins
titui(IOS nesta lei

Art. 7. A despesa anual com a realização de cada curso
fica limitada ao máximo de Cre 50. 000,00 (cinqüenta mil cruzeiros),
destinando-se ohrigatàriamentc a metade desta quantia para o custeio
do material.

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

Ari 9. — Esta lei entrará em vigor na (lata (le sua publicação,
revogadas as disposições eni contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci -
mento e execução desta lei pertencei, que a cumpram e façam
('niupri r tão inte j i amente ('01110 nela se contém

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 15 de dezem-
bro (te 1918.

\li i.'ro x So.R1s C.Mros
José Bacia Viana
JOSe de Magal/iaes Pinto

LEI N.' 306. DE 15 DE DEZEMI3B0 DE 1948

Ucconhece COlhO iflsiilihi(U0 <te "UlilidWle Pública" o Centro
Mineiro, COlO sede 110 Rio de Janeiro

O Povo do Estado de Minas Gerais, 1)01' seus representantes,
decretou e eu. ciii seu nonie. SaIlcioIi() a seguinte lei:

Art . 1. - E' reconhecido como instituição de utilidade pú-
blica, Pelos servi ços prestados ao Estado e, em especial, aos muni-
cípios, o Centro Mineiro, sociedade civil (te fins assistenciais e
culturais, com sede no Rio <te ,Janeiro, observado. 110 que fôr apli-
(avel, o disposto na lei n." 187, (lê 23 de agôsto de 1948.

Art . 2.' -	Bevogaiii-se aS disposições cru 	entrando
esta lei ciii vigor na ([ala de sua publicação.

Mando, portanio, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução (lesta lei j)c'i'teli(eI', que a euiiipraiii e façam
('uniprir tão inteiramente (01110 nela se coiiténi

Dada no Palácio da Liberdade, Belo 1 !orizonte. 15 (te <lezem-
l,ro (te 1948.

MlI.Tox SoHEs C.taeos
Pei/1() .1 leixo

LEI N.' 307, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1948

Abre crédito especial (te Cr :,4.580.00 é Secretaria das Finanças

O Povo do Estado de Minas Gerais. 1)01' seus representantes,
* lcuretau e cii. em sen nOlili,. sanciono ii seguinte lei:
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Art. 1. Fica aberto à Secretaria das Finanças, o créditoespecial de Crs 34.580,0o (trinta e quatro mil quinhentos e oitenta

<1 uzeiros), para pagamento de vencimentos ao senhor Paulo Mar-
ques Neto, fu ilcionárjo aposentado do Estado, relativos 1(0 Periodo<te 1:' de junho (te 1944 a 31 <te dezembro de 1948.

Art. 2.° - Esta lei entrara em vigor na (lata de sua p ublica-rão e terá sua vigência cessada em 31 de dezembro <te 1949.
Art. 3,0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-

i<ieato e execução <lesta lei pertencer, que a curnpraili e façamrunipi ii' tão ii1tej1'1fl1ente (01110 nela se ('onléjii
Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 15 (te dezeni .I)ro (te 1948

Mi;.ïoy Som,	 Cipos
Jos é de .TIwJaIluies Pinto

LEI N. 308, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1948

Proi-ro<, (1 i'iqêjicia de crcd j/o especial aberto <'i Secrclaria dci
Via ão e Obras Públicas

O Povo <lo E.ti<Io <te Minas Gerais, por seus re p resentantes,decretou e eu, eia seu nome, sanciono a seguinte lei
1 .` - Fica prorrogada para 31 de (lezenibro <te 1949 ocredito especial aberto lIdo Decreto-lei n. 1.343, <te 13 (te julho ele1945. a Secretaria da 'Viacão e Obras Públicas.

A;-[. 2." -- Esta lei enti ara em vigor na <lata de Sua publica-
rão. i-evagiolas as <lisposicões cmii contrária,

Malido, portanto. a tô( Ias as autoridades, a quem o conheci-
Iludi to e (Xecti(ão desíi< lei pertencer, que a ema pra iii e façam
cumprir tão inteiranicnlL como nela se contém.

Dada 110 Palácio <la Liberda de. Belo Horizonte, 15 <te (lezemn-l<ro 'te 1948.

Mi u.'u'o y So.uius Csm eos
José l?ooriji,es 5 cabra
José de .1JWJ(I111(jes Pinto

LEI N:' 309, DE 10 DE DEZEMJ3H() DE 1948

.1 vi-oca ardi-do entre o Coi'éi-,,o (la íj<ião e o Estado, para pi-os.se-f/liiIhie/zfo (Ias obras <la [sj110 Hi( j j'o-Ele/<-je 0 de .iC(/ililOj

O Povo do Estado <te Minas Gerais. por Seus representantes,decretou e eu, em seu nome, sanciono a lei
1.-'	Ficai aprovado o aeórdo entre o Govérno da União

Cá o Esiado. para p rosseguimento das obras da Usina Hidi-o-Elétrica<[e .lcquilai. ('eteI)ra<lo em 23 <te agõsto <te 194$.
Àu-t . 2." - As despesas coma execução (lessas obras serão

ateu da as na forma <la cláusula terceira do referido acôr elo.
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Art . 3.°	Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publicação,
revogadas as ( lisposiçoes em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade. Belo Horizonte. 16 de dcieni-
bro de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
José Rodrigues Seabra
José de Magalhães Pinto

LEI N: 310, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1948

Abre ao Departamento jurídico do Estado o crédito especial de
Cr. 60. 000,00

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

Art. 1. - Fica aberto ao Departamento Jurídico do Estado o
crédito especial de Cr 60.000,00 (sessenta mil cruzeiros), para pa-
gar, a título de composição ao dr. Joaquim Firmo Barroso, expro-
motor de justiça de comarca de 4.' entrância, a indenização de que
judicialmente obteve reconhecimento.	 -

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 16 de dezein-
bro de 1948.

MILTON So.uES CAMPOS
Pedro Aleixo
José de Magalhães Pinto

LEI X.° 311, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1948
Prorroga a vigência de crédito especial aberto à Secrehi'ia da .lgri-

cultura, Indústria, CornéiciO e Trabalho ......

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

Art. l. - Fica prorrogado para 31 de dezembro de 1949 o
crédito especial aberto pela lei n. Q 143, de 29 de dezembro de 1941,
à Secretaria (Ia Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho.

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

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-
inento e execução (lesta lei pertencer, que a cuin prai!i e façam
cumprir tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte. 16 de dezem-
l)ro de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Américo Renê Gianijeti
José (te .faga1hâes Pinto

LEI N.I 312, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1948

tít'c crédito especial de Cr 143.868,00 à Secretaria do Interior

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

Art. 1.° - Fica aberto à Secretaria do Interior o crédito es-
cciaI .de Cr 143.868,00 (cento e quarenta e três mil oitocentos e

.ssenta e oito cruzeiros), para pagamento de despesas com a mon-
em da Lavanderia do Hospital Militar.
Art. 2. - Esta lei entrará em vigor na data de sua publica-
e terá sua vigência cessada em 31 de dezembro de 1949.
Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 16 de dezem-
bro de 1918.

MILTON SoARls CAMPOS
Pedro .4leixo
Jo,s é de .iJogalluies Pijilo

LEI X. 313, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1948

Abre é Secretaria dc Educação o créditô especial de Cr$ 3.930,00

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

Art. 1. Fica aberto à Secretaria da Educação o crédito es-
pecial de Cr$ 3.930,00 (três mil novecentos e trinta cruzeiros), para
Pagamento de serviços prestados ao Curso Noturno do Colégio Es-
tadual de Minas Gerais, nos meses de agôsto a outubro do corrente
ano, pelos seguintes:

Cr

Heli Meriegale ..........................2.100,00
irineu de Carvalho .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 900,00
Edmundo Rocha ........................930,00

3.930,00

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 16 de dezem-
bro de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Abgar Renault
José de Magalhães Pinto
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LEI N. 314, DE 17 DE DEZEMBB0 DE 1948

Médico-Escolar do Estado, fixa critérios
de seiviÇOS, cria cargos no quadro da
Saúde e Assistência, abre créditos
e contem outras providências

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

Art . 1.' - A Assistência Médico-Escolar lo Estado compreen-
de os seguintes 01 gãos;

1 - Dispensários médico-escolares;
II ---- Serviço (te educadoras sanitárias;
III - Serviço de uutriçáo racional;
IV	Serviço dentário;
V	Serviço (1v inspecção e controle.
Art. 2.° - Os órgáos enumerados no artigo antei ior serão

assim distrihuidos
1 - 1 (um) dispensário médico-escolar em cada cidade que

contar com população escolar superior a 5.000  crianças;
II -- 1 (unia) educadora sanitário para 500 escolares matricu

lados nos cstat)elecimen Los de ensino prinl ário (te cada local i (la(ic
III ---- 1 (um) SerViçO (te nUti'iÇit(J racional Pa	o máximo de

1.001) escolares em c;ula localidade, 501) a ihreçao 'te unia dietista;
IV	1 (uni) serviço dc higiene dentária, a cargo de 1 uni)

dentista, para o iníiiilflO de 1 . 000 escolares cm cada localidade
V - o serviço (te inspecção será exercido em todo o Estado

por funcionários designados pelo Secretário (te Saúde e .ssistênciL1
Art . 3." -- A assistência médico escolar terá por finalidade
a) Realizar anualmente exames (te saúde (los escolares e ilo

l)CSSOal docente e adminitrativo, procedidos (te preferência antes
(le ser efetuada a niati'icuta

h) l)roI11o\'e 1 inquéritos tuberculineos e torácicos, helmintolo-
gicos, (te doenças jfctocontagiOSas. huco-dentário, (te vicios o rto

-pédicos e outros inquéritos julgiiclos necessários pelas autoridades
sanitárias e médi(-os-escolares;

e) exercer a função do serviço social e de educaçao sanitária
d) generalizar o (150 de cantinas sob a forma (te cooperação

voluntária (Ias várias classes sociais:
e) exercer a fiscalização higiênica (los edifícios escolares:
f) promover, através de con.vênios com instituições liospita-

lares ou clínicas particulares, em tod o o Estado, a realização ilo ser-
vico médico assitencial pala os escolares.

Art. 4. - Fica o Poder Executivo autorizado a concluir con-
vênios "a([-referendum' da Assembléia Legislativa, com a Fundação
"Bejamin Guimarães", outras instituições liospitalares, com o Sei -
viço Nacional ole Tuberculose e Associação tios Professôres Piiinã-
rios tio Estado para atender aos escolares que necessitem (te trota-
inento especializado e para a construção (te Ulil saiiatói'iO destinado
ao professorado primário em Minas.

Art. 5." -- Ficam criados, no quadro (los funcionários da Se-
cretaria ile Saúde e Assistência. 30 lugares de dentistas - Padrão
(',, 30 ilietistas - Padrão II e 30 educadoras sanitarias - Padrão
S-11.

Art . 6.' - Os serviços criados na presente lei serão instalados
na proporção (te sUO maior conveniência e opOrtUi1i(la(le, a juizo (lo

ler Executivo, que fica autorizado a transferir ou designar fun-
i 0 nacios da Secretaria de saúde e Assistência, sem prejuízo de seus
c mncieutos atuais para as funções necessárias à execução desta lei.

Art. 7. - Para atender ás despesas decorrentes da execuçã&
presente lei no exercício (te 1949, fica aberto o crédito especial

k Cr$ 3.000.000,00, sendo Cr 972.000,00 para pagamento ole ven-
. (flentos do pessoal referido no artigo 5•Q e Cr$ 2.028.000,00 para

Instalação e manutenção dos sei-viços e execução dos convênios
se refere esta lei.

Art. 8. - Esta lei entrará em vigor na data de sua publica-
revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tõdas as autoridades, a quem o conheci-
iento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam

utii(ll)rir tão inteiramente como nela se contém.
Dada no Palácio dl( Liberdade, Belo Horizonte, 17 de tiezem-

ao (te 1948.
MILTON SOARES Cairos
Jose Bacia Viana
.tbgur Renault
José de Magalhães Pinto

LEI N." 315, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1948
tire ti Secretaria da Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho

crédito especial de Cr$ 487. 368,20.
O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantesdecretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:
ArE. 1. - Fica aberto, á Secretaria da A gricultura, Indústria,

Comércio e Trabalho, o crédito especial de Cr 437 .368,20 (qua-
trocentos e oitenta e sete mil, trezentos e sessenta e oito cruzeiros
e vinte centavos), para pagamento de despesas feitas em exercícios
uiteriores, como segue:

Diárias e Ajuda de Custo -- Cr 46.203,90;
Despesas de Condução - Ci-8 2.585,00;
Vencimentos e Gratificações - Cri 71.098,00;
Alugueis - Cr$ 15.550,00;
Telefones -' Cr .",' 76.085,60;
Fôrça e Luz - Cr 193.955,70;
Percentagens -- Cr., 58.373,90;
Serviços Extraordinários - Cr 3.196,10;
Diversos - Cr 20.320,00;
Soma - CiS 487.368,20.
Art . 2. - Esta lei entrará em vigor na data (te sua j)I(1,l

' , ao, revogadasrevogadas as disposições em contrário.
Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-

incuto e execução desta lei l)ertencer, que a cumpram e focam
rumprir tão inteiramente como nela se contém.

Dada no l-'alácio da Liberdade, Belo Horizonte, 17 (te dezen-
1)10 de 1918.

MILTON SORES CAMPOS
Américo Renê Giaim,ieti
Jose de Moyalhâcs Pinto

Organiza a .-tssistência
pura distribuição

Se retarw de
especiais



LEI N. 318, DË 17 DE DEZEMBRO DE 1948

/'re crédito especial de Cr$ 34.108,00 à Secretaria da Viação e
Obras Públicas

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

Art. 1.' — Fica aberto à Secretaria da Viação e Obras Públi-
licas o crédito especial de Cr$ 34.108,00 (trinta e quatro mil cento
oito cruzeiros), para pagamento de despesas feitas em exerci-
os anteriores, como segue:

José Calazans Ferreira ..............
José Moacir Caldeira ..............
:dgar Tavares Barbosa ..............
uilherme Gieshrecht ............

\ rlindo Reis ....................
Jesus Alves Torres ..............
ugusto César Assis Maia ..........

Í, uiz Fernandes de Sousa .........
ewton Cardoso de Sousa ............

José Guimarães Ferreira
\ndré Martis Andrade Filho ........
Francisco Ribeiro Junqueira
bá0 Antônio Pimenta Carvalho
Carlos Cunha Melo ..............
Jouhert Guimarães ................
Floriano Neiva S. Torres ............
jlon Comes ....................

Vinicius Rabelo Mourão ............
Antônio Carmo Pinheiro ............
Fábio Vieira Marques ..............
Edmundo Loures ..................
Francisco Carvalho Bernardes ........
Ilorácio Lima ..................
Vaifrido Machado Mendonça ..........
Francisco de Oliveira ..............
James de Barros . . . -. ............
José Calazans Ferreira ..............
Guilherme Giesbrecht ..............
Arlinclo Reis ....................
João Antônio Pimenta (te Carvalho ......
Jesus Alves Torres ..................
Carlos Cunha Meio ................
José Moacir Caldeira ..............
Francisco Carvalho Bernardes ........
ilorácio Lima ....................
Edmundo Loures ................
James (te Barros ..................

CR
Diárias	1 .100,00
Diárias	1.460,00
Diárias	1.420,00
Diárias	1 .300,00
Diárias	765,00
Diárias	910,00
Diárias	820.00
Diárias	720,00
Diárias	1.020,00
Diárias	720,00
Diárias	360,00
Diárias	1 .200,00
Diárias	2.860,00
Diárias	-1 .840,00
Diárias	120,00
Diárias	300,00
Diárias	540,00
Diárias	60,00
Diárias	840,00
Diárias	1.600.00
Diárias	960,00
Diárias	2.680,00
Diárias	70,00
Diárias	1. 600,00
Diárias	140,00
Diárias	1. 920,00
Condução	650,00
Condução	242,40
Condução	1.510.00
Condução	1 . 2(8,60
Condução	500,00
Condução	1. 42,00
Condução	200,00
Condução	10,00
Condução	600.Q0
Condução	.1.00
Condução	5 1,00

34.	. -^,0')
L. D. -
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LEI N. Q 316, DE 1/ DE DEZEMBRO DE 1948

Abre crédito especial de Ci'S 8.973,80 à Secretaria da Agricultura
Indústria, Comércio e Trabalho

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

Art. 1. - Fica aberto á Secretaria da Agricultura, Indústria,
Comércio e Trabalho o crédito especial de Cr$ 8.973,80 (oito mil
novecentos e setenta e três cruzeiros e oitenta centavos), para pa-
gamento ao dr. João laques Montandon, como complemento de in-
denização por lesapropriaçiio de terreno situado em Barreiro do
Araxá.

Art. 2.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogaddas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo horizonte, 17 de dezem-
bro (te 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Américo J?ené Giajuzeti
José de Magollwes Pinto

LEI N." 317, DE li DE DEZEMBRO DE 1948

Abre à Secretaria das Finanças o crédito especial de Cr$ 2.970.502,50

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

Art. 1. - Fica aberto à Secretaria das Finanças o crédito es-
pecial (te Cr 2J70.502,50 (dois milhões novecentos e setenta mil
quinhentos e dois cruzeiros e cinqüenta centavos), para pagamento
de conLribuiçõeS devidas pelo Estado (te Minas Gerais ao Instituto
de Previdência dos Servidores do Estado e relativas ao terceiro
trimestre (lo corrente ano, sendo Cr$ 1.687.513.80 relativos à Cai-
tcira de Aposentadorias e Pensões e Cr$ 1.282.988,70 à Carteira
de Pecúlios, de conformidade com os artigos 8., 29 e 40 do Decre-
to-lei n. 1.416, de 24 de novembro de 1945.

Art. 2. - Esta lei entrará em vigor na data de sua publica-
ç,-,,o, e terá sua vigência cessada em 31 (te dezembro de 1949.

Art. 3.' - Revogam-se as disfosições em contrário.
Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 17 de dezem-
bro de 1948.

MILTON SOAIIES CAMPOS
José Magatliües Pinto
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Art. 2.' -- Esta lei entrará em vigor na data cIo sua publicação,
revogadas as disposições em contrária.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 17 de dezem-
bro de 1948.

MILTON SOARES C.srpos
José Rodrigues Seabra
José de Magalhães Pinto

LEI X. 319, DE 20 DE DEZEMBRO DE 194$

Abre crédito especial de Cr 1 .135.973,10 à Secretaria dos Negócios --
do Interior e crédito suplementar de Cr 183.900,00 à Assembléia

Leçjislativa

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

Art. 1. Fica aberto á Secretaria de Estado dos Negócios
(lo Interior o crédito especial de Cr 1. 135.973,10 (um milhão,
cento e trinta e cinco mil, novecentos e setenta e três cruzeiros
e dez centavos), para ocorrer a despesas do Serviço de Assistência
a Menores, assim (listribuidos

CR-3
Oficina Escola "Alfredo Pinto" (dívidas de exerci-

cios anteriores)....................237.389.11)
Abrigo de Menores "Afonso (te Morais" (fornecimento

de materiais e conclusão de obras) ..........304.278,41)
Associação Mineira (le Proteção à Criança forne-

cimento de materiais e termino (Ias obras)	 594.305.30

	

CB<	1.135.973.11)

Art. 2. - Fica aberto o crédito suplementar de Cr 283.500,00
(duzentos e oitenta e três mil e quinhentos cruzeiros) ao orçamen-
to vigente da Assembléia Legislativa cio Estado (te Minas Gerais,
para atender a despesas, assim clistribuidas

CRC
Verba 102-10-8010	para pagamento (lo abono fami-

liar aos funcionários cia Secretaria, até 31 (te de-
zembro do corrente ano ................	32. 000,01)

Verba 102-08-8000 - para pagamento (le diárias aos
srs. Deputados ii mesma Assembléia, em virtude
da prorrogação da atual Sessão Legislativa, até
15 de dezembro do corrente ano ........	184.800,01)

Verba 102-07-8010 - para atender o pagamento (te
gratificações por serviços extraordinários pres-
tados pelos funcionários da mesma Assembléia	50. 000,00

Verba 192-03-8010	para pagamento de diferença devencimentos dos funcionários (la mesma Secre-
taria, no corrente exercício, de acordo com a

	

Resolução mi. 10, (te 11 (te dezembro (te 1948 . .	16. 700.00

Mmm.'ION SOARES CAMPOS
Pedro .-llejxo
José de MafJal/mães Pinto

LEI N. 320, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1948

IM nova redacõo a dispositivo (lu lei ii. 28, de 22 de novembro de 1947
O Povo do Estado (te Minas Gerais, por seus representantes decre-

toU e eu, em em seu nome, sanciono a seguinte lei:
Art. 1. - Fica modificada para a seguinte a redação do artigo 12

ia lei mi. 28. de 22 de novembro de 1947, e ao mesmo acrescenta d oum parágrafo:
"Art. 12. - Os bens públicos municipais, situados em território

desmembrado de um para constituir ou integrar outro município, sópassarão a pertencer a êste, se estiverem aplicados exclusivamente ao
crviço ou estabelecimento do município criado 011 acrescidoParágrafo único	Se estiverem aplicados ao uso das populaçõesdos dois municípios, a propriedade e a administração dos bens conti-

nuam pertencendo ao município 'Iesfalcdo, regulando o Uso, por
parte do outro município, e o custeio (lo serviço, por acôrdo entre as
respectivas administrações ou por arbitramento".

Art. 2. - Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publicação,revogadas as disposições em contrário.
Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem ç conhecimentoe execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir tão

inteiramente como nela se contém.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 20 de dezemnbr.j de 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

CR	283.500,00
Art. 3.	Fica aberlo o crédito suplementam' de Cr 200.400,00

duzentos mil e quatrocentos cruzeiros) à verba 102_03-8010
Pessoal efetivo - do orçamento da Secretaria da Assembléia Legisla-p va do Estado, para o exercício de 1949, de acôrcio com a Resolução
'. 10, de 11 de dezembro (te 1948.

Art. 4,Q -- Revogadas as disposições em contrário entrará a pre-
sente lei cnn vigor tia (lata de sua publicação.

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

1918. Dada no Palácio da Liberdade, Belo H	 mHorizonte, 20 (te dezembro de
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LEI N. 321, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1948

Concede auxilio à" Com punha da Boa Vontade — . em favai do Natal dos
Lázaros

1) Povo do Estado (te Minas (icrais, por seus representantes. decre-
tou e eu, em seu nome. sanciono a seguinte lei

Art. 1." - Fica instituido um auxilio anual de Cr 40.000,00 (qua-
renta mil cruzeiros) à "Campanha da Boa Vontade", instituída pela
Sociedade Mineira de Proteção aos Lázaros e Defesa Contra a Lepra,
(lesta Capital, em favor do Natal dos Lázaros.

Art. 2. - Revogam-Se as disposições em contrário, entrando a
presente lei em vigor na (lata de sua pul)liCaÇão.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 20 de dezembro
(Ir 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto

LEI N. 322, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1948

Concede isenção de [reles aos cafeicultores

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes. de cre
-tou e eu, em seu nome, sanc

iono a seguinte lei
Art. 1. Ficam isentos de fretes nas estradas de ferro sujeitas à

administração do Estado os maquinismos e inseticidas, que forem ad-
quiri(iOs por cafeicultores mineiros, para o combate à broca do café
cia suas próprias lavouras.

Art. 29 - Só os cafeicultores com l,ropivedo( imóvel inscrita no
RegisLro próprio do Ministério da Agricultura ou Secretaria da
Agricultura poderão gozar da isenção de fretes referida.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 20 de dezembro
de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Américo Renê Giannelti
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Art. 1.	Fica criado em São Braz do Suassui, município de

,Jiao Ribeiro, um grupo escolar.
Parágrafo único - O grupo escolar em aprêço resultará de

transformação das Escolas Reunidas existentes na localidade e con-
erVará a denominação de "Desembargador Aprigio Ribeiro de

Oliveira".
Art. 2. - As depesas decorrentes (Ia presente lei correrão pela

verba própria da Secretaria da Educação.
Art. 3v - Revogam-se as disposições em contrário, entrando

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

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

Dada no Palácio (Ia Liberdade, Belo Horizonte, 20 de dezembro
ile 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
.4bgar Renault
José de Magalhães Pinto

LEI N. 324, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1948

Autoriza o Govérno do Estado a renovar o contrato de crédi!o com
'o Banco de Crédito Real de Minas Gerais S. A.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus re presentantes. de-cretou e eu, em seu nome sanciono a seguinte lei:
Art. 1. - Fica o Govêrno autorizado a proceder à renovação (lo

contrato de abertura de crédito, em conta corrente garantida, cele-
brado entre o Estado e o Banco de Crédito Real de Minas Geras S. A.,
em 5 de novembro de 1943, para construção e aparelhamento los
prédios destinados à Cidade Universitária.

Art. 2.	Esta lei entrará em vigor na data de sua puhlicac,jo,
revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 21 de dezembro
de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto
José Rodrigues Seabra
Abgar Renault

LEI N. 323, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1948

Cria um grupo escolar em São Braz do Suassui

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

LEI N.° 325, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1948.

Abre à Secretaria das Financas o crédito especial de Cr 54 257,(0.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representanes. de-
cretou e eu, em seu nome sanciono a seguinte lei:
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Art. 1. - Fica aberto à Secretaria das Finanças, o crédito espe-
cial de Cr 51.257,60 (cincoenta e quatro mil duzentos e cincoenta e
sete cruzeiros e sessenta centavos), para pagamento à Cia. Fõra e Luz
de Minas Gerais, proveniente de fornecimento de energia eklrica
Imprensa Oficial em exercícios anteriores.

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

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

Dada no Palácio (Ia Liberdade, Belo Horizonte, 21 de dezembro
de 1948.

MILTON SOARES Cxipos
José (te Magalhães Pinto

LEI N. 9 326, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1948.

Abre ú Secretaria da Via cão e Obras Públicas o crédito especial (te
CrS 500.000,00 e dá outras providências.

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

Art. 1. - Fica aberto à Secretaria da Viação e Obras Públicas
o crédito especial de Cr$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros), des-
tinado a indenizar a Cia. Melhoramentos de Araguari, S .A., pela
aquisição (Ia Ponte "Quinca Mariano", sôbre o rio Paranaíba, no rnu-
nicipio de Araguari, nas divisas dos Estados de Minas Gerais e Goaz,
declarada ile utilidade pública pelo decreto número 2.954, de 2 de
dezembro de 1948.

Art. 2.° Para que a municipalidade de Araguari concorra com
a quantia necessária a integralizar a indenização devida pela referi-
da aquisição, que se fará pelo preço do custo da obra ao tempo da
sua construção, fica o Poder Executivo autorizado a celebrar o com-
petente Convênio com a Prefeitura daquêle município, respeitado o
domínio exclusivo do Estado.

Art. 39 - Esta lei entrará em vigor ima data de sua publicação
e terá sua vigência cessada em 31 de dezembro de 1949, revoga-
das as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 21 de dezembro
de, 1948.

MILTON So.rmcs CAMPOS
José Rodrigues Seabm'a
José de .l!a ai/uses Pinto

LEI N.° 327, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1948.

Prorroga a vigência de créditos especiais abertos ao Departamento
de Águas e Energia Elétrica.

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

Art. 1. - Fica prorrogada até 31 de dezembro de 1949 a vigência
dos créditos especiais abertos ao Departamento de Águas e Energia
Elétrica, pelos decretos-leis abaixo:

Decreto-lei n. 1.341, de 12/7/1945;
Decreto-lei n.9 1. 390, de 17/10/1945;
Decreto-lei n. 9 1. 780, de 4/7/1946.
Art. 2.	Esta lei entrará e vigor na data de sua publicação,

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 22 de dezembro
de 1948.

MILTON SOARES C.ipos
José de Magalhães Pinto
José Rodrigues Seabra

LEI N. 9 328, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1948.

Concede isenção de inmpósto.

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

'rt. 1.0 - Fica o Govêrno do Estado autorizado a conc ! der à Aca-
demisa Feminina do Sagrado Coração de Jesus (Colégio Sacré-Coeum-)
isenção do impôsto de transmissão na aquisição de terreno que fizer,
em Belo Horizonte, para nêle construir e manter um educindárjo
feminino.

Art. 2. 9 - O impôsto será devido se ao terreno adquirido fôr
dada destinação diferente da prevista no artigo anterior.

Art. 31 —Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 22 de dezembro
de 1948.

MILTON SUARES C.zpos
José (te Magalhães Pinto
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LEI N.° 329, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1948

Concede aumento de proventos (LOS servidores apOSeflIa(lO.S, reto rfl (a-
dos e em disponibilidade i eniunerudo e dá outras providéncias.

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

Art. 1. - Fica concedido aos servidores do Estado aposenta-
dos, reformados e em disponibilidade remunerada o seguinte aumento
de proventos

a) Proventos até Cr$ 1 .000,00 - 40%;
b) Proventos de Cr$ 1.001,00 até Cr$ 2.500.00 - 35;
e) Proventos de Cr$ 2.501,00 até 3.500,00	30 <-/c
(1) Proventos de Cr$ 3.501,00 até Cr$ 4. 500,00 --- 25
e) Proventos de Cr$ 4.501,00 até Cr$ 5.500,00 - 205r;
f) Proventos de Cr$ 5.501,00 até Cr$ 7. 000,00 - 15
g) Proventos superiores a Cr$ 7.000,00 - 10%.

Parágrafo único	As percentagens de aumento fixadas nesta lei,
mio incidirão sôbre as parcelas correspondentes ao abono (te lainília.

Art. 2.° - O disposto no artigo 1. 9 não se aplica:
a) Aos inativos beneficiados pela lei n. 146, de 8 de janeiro de

1948, ou cujos proventos forem iguais aos vencimentos (los cargos
correspondentes mencionados na referida lei;

h) aos aposentados, reformados ou colocados em disponibilida-
de posteriormente à vigência do decreto-lei n. 9 2.079, de 13 (te luar-
ço (te 1947, e das leis ris. 146, de 8 de janeiro de 1948, e 156. (te 22
(te junho de 1948.

Art. 3•Q - E' fixado em Cr 300,00 mensais o provento Ininimo
(te aposentadoria e de reforma dos servidores (lo Estado.

Art. 4. 1	Os proventos dos inativos, com o acréscimo da pre-
sente lei, não ultrapassarão, em caso algum, os proventos da atiVi(la-
(lade.

Art. 5.' - Fica aberto á Secretaria das Finanças o crédito espe-
cial necessário, para atender às despesas decorrentees desta lei.

Art. 6.' - Esta lei entrará em vigor em 1. 1 de janeiro (IC 1949,
revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio (la Liberdade, Belo Horizonte, 23 (te dezembro
de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
José de Magalhães Pinto
Américo Renê Gianne (li
.4bgar Renault
José Rodrigues Seabia
José Ruela Viana
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LEI N.' 329-A, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1948

1 prova O Têrmo do Acôrdo celebrado entre os Governos da União
e (lo Estado (te Minas (-erais, para (/ insialacão, no .lJunicipjo de
Muzojnbinho, de uma Escola Agro-Técnica" e abre crédito es-pecial.

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

Art. 1.0 Fica aprovado o Têrmo do Acôrdo celebrado entre
os Governos da União e do Estado de Minas Gerais, para a insta-
lação, no Município de Muzambinho, de uma Escola Agro-Técnica.

Art. 2.' - Para atender is despesas decorrentes da cláusula se-
gunda do Acôrdo, fica o Poder Executivo autorizado a abrir o cré-dito especial de Cr 600.000,00 (seiscentos mil cruzeiros).

Art. 3.	Esta lei entrará ent vigor na (lata (te sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 24 (te dezembro
(te 1948.	 -

MILTON SOARES CAMPOS
Américo Nené Giunne/(i
José de Magalhães Pinto

LEI X.° 330. DE 24 DE DEZEMBRO DE 1948

Aprova o Térriio do .4cdr(/o celebrado entre os Governos <Ia União
e do Estado de Minas Gerais, para ti instalação, 110 Municípiode Machado, de urna escola de Iniciação A !J ricola e abre créditoparo êste fim.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantc q de-cretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:
Art. 1.0 - Fica aprovado o Têrrno do Acôrdo celebrado entre

os Governos da União e do Estado de Minas Gerai, para a instala-
ção, rio Município de Machado, de uma escola (te Iniciação Agrícola.

Art. 2.° - Para atender às despesas decorrentes da cláusula
segunda do Acõrdo, fica o Govêrno do Estado autorizado a abrir
o credito especial de Cr 400.000,00 (quatrocentos mil cruzeiros).

Art. 3. 1 - Revogadas as disposições em contrário, entrará a pre-
sente lei em vigor na (lata de sua publicação.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conhecimento
e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façami cmlmnI)rir tão
inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 24 de dezembro
de 1948.

MILTON SORES Cipos
Américo Renê Gianzielti
José (te Magalhães Pinto
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LEI X.° 331, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1948

1(1: desdobramento da verba orçamentária do corrente exercício

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

Art. 1 . 0 - Fica desdobrada a verba 116-127-35-8592 - Aprovei-
tamento do rio Santo Antônio e Centrais Elétricas de Itutinga e Aiu.
i-uoca	Material para construção das Obras Públicas Diversas
da seguinte forma:

Cr$
Parte do orçamento para construções, instalações

e aparelhamento ..................	is. 800.000,00
Para aquisição de terrenos e benfeitorias nos ines-

mos existentes, declarados de utilidade públi-
ca para o fim de desapropriação pelo decre-
to 2.952, de 27 de novembro de 1948, e as
áreas de inundação a serem declaradas de
utilidade pública para desapropriaçilo, das ba-
cias dos rios Santo Antônio e Guanliües, des-
tinados à execução (Ias. obras da	Central-
Hidro-Elétrica do Salto Grande, no rio Santo
Antônio ........................	1.200.000,00

	

Cm-	20. 000.000,00

Art. 2. 1 Fica o Govêrno do Estado autorizado, com os recur-
sos constantes (lo artigo 1.', a adquirir, por via judicial expropria-
tãria ou extra-jU(liciallnente, por acôrdo, os bens declarados de uti-
lidade pública pelo decreto ali referido.

Art. 3.	Esta lei entrará em vigor na (lata (te sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conhecimen-
to e execução (lesta lei pertencer. que a cumpram e façam cumprir
tão inteiramente cofio nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 24 de dezembro
de 1943.

M1I.Tox SoulEs CAMPOS
.4,nérico Renê Giaimuelti
José de Magalhães Pinto

LEI N. 0 332, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1918

Equipara vencimentos e (ia 0111 VOS prom'idéiicias

O Povo (lo Estalo dc Minas Gerais, por seus representantes, de-
cretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei

Art. 1.' -- Ficam equiparados os vencimentos (los subtenentes
da Polícia Militar (to Estado aos (los aspirantes da referida Corpo-
raç:Io.

Art 2. - Fica o Go	i (lo Estado autorizado a abrir o cre-
1110 suplenien tar (le CrS 27u . 1)00.01) a verba própria do orçamento

1949.

Am-t. 3,0	A presente lei vigorará a partir de 1.0 de janeiro de
1949, revogadas a disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conhecimen-
to e execução (lesta lei pertencei-, que a cumpram e façam cumprir
tão inteiramente corno nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 24 de dezembro
de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro .tleixo
José de Magalhães Pinto

LEI N.° 333, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1948

lbie á Secretaria do Interior o crédito especial de Cr$ 3 656.166,80

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

Art. 1." Fica aberto à Secretaria do Interior o crédito espe-
cial de Cr$ 3.656. 166,80 (três milhões, seiscentos e cinquenta e seis
mil, cento e sessenta e seis cruzeiros e oitenta centavos), para paga -
zncnto de vencimentos (los cargos criados em virtude da instalação
de 44 comarcas criadas (le conformidade com o artigo 25 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição (lo Estado,
conio Segue:

41 Juízes de Direito, a Cr. 44.208,00 anuais, relati-
vos.o p eríodo (te 15 (te novembro de 1948 a
31 de dezembro (te 1949 ..............

44 Promotores de Justiça, a CrS 29.472,00 anuais,
relativos ao período (te 15 de novembro (te
1948 a 31 (le dezembro de 1949 ........

Cr$

Art. 2.° - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
esta lei em vigor na (lata de sua publicação, que terá sua vigência
cessada em 31 (te dezembro de 1949.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheéimnen-
to e execução (lesta lei pertencer, que a cunipramim e façam cumprir
tão inteiramnemi te ('OlmO) nela se conténs.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 24 de dezembro
de 1948.

MILTON SuAmus Ci pos	 -
Pedro .1/eixo
José (te .lI(UJ(llliõe5 Pinto

LEI N. 334, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1943

Prorroqu a l'iyéncia de créditos cspeciui.s abertos a diversas
Reparlicões do Es/uda

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

Cr

2. 193. 699,20

1. 462.467,60

3. 656.166,80



236
1." Fica prorrogada para 31 de (lezenibro de 1949 a vi-

gência (los créditos especiais abertos ás diversas Beparticôes fio Es-
tado pelos decretos-leis abaixo mencionados

Departamento de Conipios e Fiscoii:acõo

Lei 11. 97, de 23-12-947.

1)epartanieiIo de Águas e Eiieigio Elétrica

Decreto-lei n.' 1.341. de 12-7-945.
Decreto-lei n. 1. 390, de 17-10-945.
Decreto-lei n. 1.780, de 4-7-946.
Decreto-lei n. 2.026, de 31-12-946.

- 237 -
Art. 1.0	Fica aberto ao D e partamento de Compras e Fiscaliza-

j o crédito especial de Cr 6.782,00 (seis mil setecentos e oitentae dois cruzeiros), para pagamento a Neder & Irmão, proveniente dec,rneciineiltos feitos /i Colônia Santa Fé, em julho de 1947.
Art. 2.0 -- Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário.
Mando, portanto, a tôdas as a utoridades, a quem o conhecimeno e execução desta lei pertencer, que a cumprafli e façam cumprir

táo inteiramente como nela se contém.
Dada no Palácio cia Liberdade Belo Horizonte, 24 de dezembrode 1948.

MILTON SOARES Cspos
José (te Magalhães Pinto

Departamento de Estradas de Rodagem
	 RAZÕES DO VETO

Decreto-lei n.° 1.210, de 20-11-934.
Decreto-lei o. 1 .286, de 30-12-944.
Decreto-lei n. 1.337, de 12-7-945.
Decreto-lei n.° 1 .344, de 13-7-945.
Decreto-lei n. 1 .360, de 1-9-945.
Decreto-lei n. 0 1.748, de 27-5-946.

Secretaria (/0 Interior
Lei n. 92. de 23-12-947.

Secre ((Iria (1(15 1' j n (II) ((IS
Decreto-lei o.' 1 .815, de 23-7-940.

Secretario (/0 .lqri(IIlIiu1a
Decreto-lei n." 2.468, de 29-8-947.
Lei n." 142. de 29-12-937.

Secretario (1(1 .7(iü0
Decreto- lein, 1.887, de 5-11-941;,
Art . 2.°	Esta lei entrará em vigor na data de sua Publica-

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

incuto e execução desta lei pertencer, que a cumpram e laçam
pril- tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte. 24 (le lezeiiihro
de 1948.

M 11,10 N SoRis C.so pos
Pedro .1leixo
José (te Magalhães Pinto
.tnierico Renê Gianuzetti
Jose Rodrigues Seabra

LEI N. 335, DE 24 DE DEZEMB130 1)E 1948

Abre ao J)epartaiiienlo de Compras e Fiscali:aeõo o crédito cspecwl
(te Cr 13. 782,00

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus represen antes. de-
tou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei

Ao sancionar a proposição de lei n.° 329, que estabelece a di-visão administrativa e judiciária do Estado, a vigorar de 1. de ia-
neiro de 1949 a 31 de dezembro de 1953, vejo-me na contingência
de opor veto a algumas das disposições que nela se contém, aten-
dendo a razões de manifesto interêsse público.Anexo ri." 1	1 Grupo -_ Distritos emancipados:

No que diz respeito ao 1 Grupo -.-Distritos Emancipados , afi-,,_,tirou-se-me como feita em têrmos obscuros a criação do município
de Virgolfjn(ia, questão que, pelo veto ora opôsto, poderá ficar es-clarecida

O que em verdadeverdade se emancipou foi o distrito de Ramalhete,
cuja sede seria e sede do Inunicipio. Entretanto, a fim de se fixar
a sede do novo município no povoado de Bananal, deu-se a êste o
nome de Virgolândia, mas sem a necessária criação do distrito cor-
respondente ao antigo povoado de Bananal. Tanto assim que, noA nexo n.° 2, que contém a relação dos novos distritos criados, não fi-gura Bananal ou Virgoiãni.

Daí decorre que não tem razão de ser, no Anexo n.° 2, a des-
crição de divisas interdistritais, entre os distritos deVirgolândia (que
não se criou e nunca existiu) e Ramalhete.

O que resulta é que só existr, legalmente, o distrito de Rama-
lhete, que a proposição em verdade elevou a Município, com o nomede Virgolândia.

Para tornar clara a situação, oponho veto, no Anexo n. 0 1, V Gru-po (Toponimia), à expressão "ex-Bananal" e, nc Anexo n.° 2, a tõda
a descrição cio item "b", "Divisas Interdistritais", subordinada ao
título "Município de Virgolândia".

Em conseqüência o novo Município de Virgolândia correspon-
derá exatamente ao distrito de Ramalhete, que se emancipa com sua-sede atual.

Anexo n.° 1 - Ii Grupo - Distritos criados:
Vargem Alegre e Catiara - Ao votar a criação de distritos, de-cidiua EgrégiaAssembléia Legislativa que os de Entre Fôlhas (Ca-

ratinga) e Serra do Salitre (Patrocino) fôssem divididos, dando
margem a que surgissem dois outros distritos - os de Vargem Ale-
gre, oriundo do primeiro, e Catiara, decorrente do segundo. Não me
parece que o estabelecimento dessas novas circunscrições venha ao
encontro do interêsse público, dado que a sub-divisão dos atuais dis-
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tritos citados implica evidentemente o sensível enfraquecimento dos
mesmos em relação ao disposto no art. 80 da Constituição do Estado,
dificultando sua emancipação no futuro. Veto, por êsse motivo, a
criação dos distritos de Vargem Alegre e Catiara. com a supressão
no Anexo n." 1, II Grupo do seguinte: - "27 Caratinga Vargem
Alegre e "90 - Patrocínio - Catiara"; e, no Anexo n.° II, as des-
criçoes de divisas correspondentes.

Considere-se que o veto, no caso, não sacrifica os interêsses ime-
diatos das populações, de vez que, quanto a Entre Fôlhas, já o dis-
trito se subdivide em dois subdistritos.

Subdivisão análoga, como está na própria proposição de Lei
(art. 4.°), se poderá, a qualquer tempo, fazer, no tocante ao distrito
de Serra do Salitre.

BA - Elevando a distrito o povoado de Baú, manda a pro-
posição de lei ora submetida à sanção que o território corresponden-
te fique pertencendo ao município de Dores do Indaiá e não à nova
tOflflIfla de Estréia do Indaiá. Não me parece atender ao interésse
I)úblíCO tal mandamento, porque: 1. * ) Baú sempre pertenceu a Es-
tréia do In(laiá: 2.°) mantendo-se tal situação, dar-se-ão ao novo mu-
nicípio de Estrêla do lndaiá melhores possibilidades de desenvolvi-
mento: 30) é provável que, sem compreender o território de Baú
e seus valores, Estréia do Indaiá não preencha as condições do art.
80 da Constituição. Pelas razões expostas, veto, no número 45 do
II Grupo - Distritos criados, o seguinte: "Dores do Indaiá", com

que o novo distrito de Baú continuará integrado no território do
novo município de Estréia do Indaiá.

Em conseqüência, oponho veto, igualmente, às descrições de
divisas constantes do Anexo n.° 2, sob os títulos: "Distritos de Baú
e Comendador Viana - Município de Dores do Indaiú - Entre os

istritos de Baú e Dores do Indaiá"; e "Município de Estréia do
Indaiá - a) Limites municipais — 2 - Com o município de Dores
do Indaiá".

Anexo n.0 1 — IV Grupo - Anexações

Julgo não atenderem as objetivos do interêsse público quais-
quer anexações de territórios a que não correspondam razões evi-
dentes de ordem geográfica ou de manifesta conveniência de outra
natureza. Não me parecem enquadrar-se dentro dêsse pensamento
as transferências dos distritos de Amarantina. Morro do Ferro e
Santa Rita do Itueta, respectivamente. de Ouro Prêto para Itabirito,
de Oliveira para São Tiago e de Resplendor para Ituêta.

Em favor da conservação de Amarantina no município de Ouro
Prêto militam, ainda, razões de ordem histórica. São razões tanto
mais ponderáveis quanto se sabe que a velha Capital merece aprêço
particular dos mineiros pelos acontecimentos de que foi palco e que
a incorporam às páginas mais impressivas da crônica de nossa
terra.

Com o veto ora oposto nessa parte, devem processar-se as seguin-
tes supressões:

1 .) no Anexo n.° 1, IV Grupo, Anexações, os títulos: "1 Ama-
'ntina para Itabirito"; "3 Morro do Ferro para São Tiago"; "5 Santa

a do Ituëto para Ituta".
2.°) No Anexo n. 2, as descrições de divisas subordinadas
títulos:

a) "Município de Itabirito - Anexação do distrito de Ama-
rallti.na e modificação das divisas - Com o município de Ouro
prêto:"

b) "Município de São Tiago - a) Limites Municipais - 2)
rom o município de Oliveira": "3 - Com o município de Carmó-
j ,olis de Minas" e "4 - Com o município de Passa Tempo":

e) "Município de Ituêta - a) Limites Municipais - 2	Communicípio de Resplendor:"

Anexo n.o 1	VI Grupo - Comaicas criadas

Nesta parte dos anexos que integram a proposição de lei, minha
atenção foi convocada especialmente para a criação das comarcas
te Barão de Cocais, Dom Silvério e Pains, cujas sedes ficam a pe-
j uena distância, respectivamente, das sedes das atuais comarcas de
Santa Bárbara, Alvínópolis e Formiga. Releva notar, ainda, que são
láceis os meios de comunicação de Barão de Cocais, Dom Silvério
e Pains com as cidades a que se subordinam judiciàriamente. Não há,
pois, a meu ver, justificativas maiores para a criação dessas comar-
(as, que onerariam os cofres públicos com despesas desnecessárias.
\cresce que, nos três municípios referidos, é acentuada a deficiêri -
ia de população, requisito normalmente exigido para a criação de

Lomnarcas. Veto, por isso, no Anexo n.° 1, VI Grupo - Comarcas
criadas, os títulos:

"4 Barão de Cocais".
"7 Dom Silvério".
"16 Pains".
É certo que, possivelmente, outras das comarcas criadas talvez

não ofereçam condições para a vida judiciária autônoma. Mas, com
a elevação indiscriminada dos têrmos a comarcas, em conseqüência
da determinação do Ato das Disposições Constitucionais Transitó-
rias, de tal forma se aumentou o número das comarcas mineiras e
com tal despesa para o erário, que o mais acertado será a ulterior
e mais ampla revisão do assunto, com a colaboração do Egrégio Tri-
bunal de Justiça, que poderá levar a Colenda Assembléia a promo-
ver nova distribuição e classificação de comarcas, com vantagem
para a vida judiciária e para as despesas públicas.

VII Grupo - Comarcas transferidas

O nosso sistema de vias de comunicação desaconselha as trans-
ferências dos distritos judiciários de Iguatamna, Ituêta e Laranjal
para as comarcas, respectivamente, de Bambui, Aimorés e Cataua-
zes. Se uma das preocupações do Poder Público deve ser a de pro-
porcionar a distribuição da Justiça tão rApidamente quanto possí-
vel, é razoável que os três distritos judiciários mencionados não
sofram alteração, no que diz respeito à sua posição atual no quadro
(Te nossa divisão judiciária.

Assim também se atende à situação tradicional e á comodidade
das partes, pela permanência dos arquivos.

Veto, em conseqüência, no Anexo n.° 1 - VII Grupo - Comarcas
transferidas, os títulos:

"1 - Iguatama para Bambuí".
"2 - Itucta para Aimorés".
"4 - Laranjal para Cataguazes".
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Supressão de subdistrito

Pelo decreto-lei n.° 2.145, de 10 de julho de 1947, ficou criado
o 2; 1 subdistrito do distrito da cidade de Bocaiuva, compreendendo,
entre outros, o povoado da estação de Granjas Reunidas e território
vizinho. O alcance dessa providência pode ser surpreendido na pró-
pria menção dn povoado e área contígua, um e outra bastante afas-
tados da sede do 1 . 0 subdistrito. Não desapareceram, assim, as ra-
zões que inspiraram, há tempos, a medida anterior, que a proposi-
ção de lei em análise manda cancelar. Veto, conseqüentemente, no
Anexo u.° 1, VII Grupo, os títulos "Supressão de subdistrito - 2.'
subdistrito (to distrito da sede de Bocaiuva".

Criação de subdistrito

Veto a criação de subdistrito em Ubá. Admito que possa ser
conveniente a subdivisão feita. Acontece, porém, que a matéria
pode ser disciplinada cru lei comum, como sucede com o subdistrito
(II' Bocaiuva, e não precisa ser estabelecida na lei quinquenal da
divisão administrativa, tanto mais quanto foi êsse o único caso, em
tud a vasta prOpoSiÇão, de criação de SU1)diStritO.

Èsse veto se concretiza na supressão, no Anexo n.° 1, II Grupo
Distritos criados, n.° 120, das expressões "1.° e 2.° subdistritos",

e. no Anexo n.° 2, tôda a descrição subordinada às epígrafes "1. 1 e
2.° subdistritos tia cidade - Município de Ubá	Divisas entre 1.'
e 2. subdistritos"

Anexo n.° 2

Ao emancipar o distrito (te Coroaci (Governador Valadares), a
proposição de lei atribuiu-lhe parte do território do distrito de Bre-
jaubiriba, inclusive a sede. Também aqui não vejo razões de ordem
geográfica ou de manifesta conveniência de outra natureza que jus-
tifiquem a resolução. Com o veto ora opôsto, deve suprimir-se no
Anexo n.° 2 a descrição de divisas subordinada aos títulos "Municí-
pio de Coroaci - a) Limites municipais - 3 - Com o Município
de Governador Valadares:" e "4 - Com o Município de Virginó-
polis". Fórmula mais ou menos idêntica teve o beneplácito da As-
sembléia Legislativa, quando emancipou o distrito de Itapagipe.
Fê-lo incluindo no novo município parte do distrito de São 'Fran-
cisco de Sales e retirando de Itapagipe. para Campina Verde., uma
área ao Norte. Essas transferências de territórios não se justificam,
quer do Ponto de vista geográfico, quer se fôrem encarados pelo lado
tias conveniências das respectivas coletividades. O distrito de lia-
pagipe preenche, com a sua configuração atual, as condições neces-
sárias à conquista do govêrno próprio, pelo que, atendendo a esta
circunstância como às outras que mencionei antes, oponho veto, no
Anexo 2, à descrição de divisas sob o título "1 - Com o muni-
cípio de Campina Verde". Dessa maneira, prevaleceria, em relação
a Campina Verde, a linha divisória do distrito agora elevado à ca-
tegoria de município.

Já com a emancipação de Canâpolis. procedeu-se de modo dife-
-ente, isto é, criou-se o município sem se lhe dar a grandeza terri-
torial do distrito, dois têrços da qual continuaram pertencendo ao
município de Torihatê. A exclusão foi demasiado extensa, de tal
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forma que, se conservada, poderia prejudicar fundamente a vida do
novo município. Não vejo razões para que a autonomia concedidaim Canápolis o seja com tamanha mutilação territorial. Ao contrário,
tudo indica a conveniência de criar-se o novo município com tôda
a área do distrito, o que, de outra parte, não desfalcará Toribatê
dos elementos imprescindíveis à sua existência e ao seu progresso.
Considerando êsses motivos e o interêsse público a que os mesmos
se vinculam, oponho veto, no Anexo n.° 2, à descrição de divisassubordinada ao título "Município de Canápolis a) Limites munici-
pais - 2 - Com o município de Monte Alegre de Minas; 3 - Com
o município de Ituiutaba". Prevaleceriam, dessa forma, as antigas
divisas distritais, emancipando-se Canápoljs com a área do primi-
tivo distrito.

Deliberações idênticas adotou a Assembléia, relativamente às
emanci pações concedidas a Itanhomi, que perdeu áreas para Taru-
mirim e Turniritinga; e a Galiléia, cujo território sofreu mutilação
em benefício de Tumiiritinga. Creio que, nestes dois casos, procede
a mesma argumentação exposta em relação a Canápolis. Será justo
que as emancipações de Itanhorni e Gahléia se façam com os respec-
tivos territórios distritais, na sua integridade. Dessa maneira, o veto
ora oposto é no sentido de se suprimirem, no Anexo n.° 2, as des-crições de divisas subordinadas aos títulos:

1. o ) "Município de Itanhomj - a) - Limites municipais
- Com o município de Tumiritinga. 3 - Com o município

Taz-unmjrjm:" e "Município de Tumiritinga. a) Limites municip,6	Com o município de Itanhomj".
2.' "Município de Galiléia - a) Limites municipais

Com o município de Tumiritinga:" e "Município de Tumirjtjnga_.
a) Limites municipais - 2 - Com o município 1e Mantena: e 3 -Com o município de Galiléia:".

Em conseqüência dos vetos parciais e para harmonizar a lei
com os quadros anexos, suprimo, no artigo 3. 1 os números dêlos cons-tantes e relativos a comarcas, municípios e distritos.

Com estas razões, devolvo à egrégia Assembléia Legislativa aproposição de lei ora sancionada, cumprindo o dever de convocd-ia
Para novo e detido exame dos aspectos que foram alvo do vetoparcial.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 27 de dezembro de 148.(a.) MILTON SOARES CAMPOS, Governador do Estado de MinasGerais.

LEI N.° 336, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1948

Estabelece a divisão administrativa e judiciária do Estudo, a vigorarde 1.0 de janeiro de 1949 a 31 de dezembro de 1953, e dá outrasprovidências

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

Art. 1.0 - A divisão administrativa e judiciária do Estado, que
vio1-ará de 1.° de janeiro de 1949 a 31 de dezermihrr i de 1953, de acôr-com o disposo nos artigos 66 e 170 da CGastituição Estadual,é	estabeleci	nesta lei.

L. D. -
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nicipio desfalcado, quando as obrigações decorram de compromissos
para aplicação comprovada na área desmembrada.

Parágrafo único. - A quota-parte será proporcional á média
trienal da arrecadação, nos três últimos exercícios, no território des-
membrado, em relação com a média trienal da arrecadação dos três
ultimos exercícios no Município desfalcado, procedendo-se à sua fi-
xação ou apuração, segundo o processo estabelecido no artigo 11 da
Lei n.° 28, de 22 de novembro de 1947.

Art. 70 - 
Continuam em vigor as disposições de legislação es-

tadual relativas à divisão territorial que, direta ou indiretamente, não
colidam com as normas desta Lei.

Art. 8.° - As eleições para prefeito, Vice-prefito, Vereadores
e Juiz de Paz, nas novas circunscrições, realizar-Se-dO, no primeiro
domingo após sessenta dias da vigência desta Lei.

Parágrafo único. - Até que se realize a eleição do Prefeito, do
'Vice-prefeito e dos Vereadores, e se instale sua administração própria,
os novos Municípios serão administrados por um Intendente Muni-
cipal, nomeado pelo Governador.

Art. 9. - O Intendente Municipal, cuja função é apenas a de
representante do Govêrno do Estado nos novos Municípios, iniciará a
organização dos serviços públicos locais, podendo contratar até três
auxiliares, a título precário, e cuja remuneração arbitrará, e promo-
verá a arrecadação das rendas municipais, não lhe competindo exer-
cer qualquer atribuição legislativa.

Art. 10 - As funções de Intendente Municipal são consideradas
serviço público relevante e serão gratuitas, podendo, todavia, o In-
tendente Municipal receber a ajuda de custo fixa de mil cruzeiros,
paga pelos cofres municipais.

- Os Intendentes nomeados tomarão possArt. 11	 re peante o Se-
cretario do Interior, ou, mediante solicitação dêste, perante o Juiz de
Direito da Comarca.

Art. 12 \— Dos atos do Intendente Municipal, caberá recurso
para o Governador do Estado.

Parágrafo único. -- O recurso a que se refere êste artigo será ir
terposto diretamente pelos interessados, dentro de trinta dias,	con-
tar da publicação, notificação ou ciência do ato.

Art. 13 — É declarada em vigor, para os novos Municípios, a le-
gislação de -caráter geral dos Municípios de que se hajam desmem-
brado, vigente à data de promulgação desta Lei.

Art. 14 — As rendas dos novos Municípios serão lançadas e ar-
recadadas de acôrdo com as leis e regulamentos tributários dos an-
tigos Municípios de que se hajam desmembrado.

Parágrafo único. — Na escrituração dessas rendas. observar-
se-ão as normas estabelecidas para a escrituração das dos antigos
nicípios, obedecendo-Se igualmente as especificações constantes do.s
orçamentos dêstes.

Art. 15 - As despesas estritamente necessárias à instalação dos
novos Municípios, inclusive a de contratar o pessoal referido no ar-
tigo 10, e outras que fôrem julgadas absolutamente indispensávei,
serão realizadas pelo Intendente Municipal, e inscritas em contas de
despesas a aprovar, com as necessárias especificações.

§ 1 .0 - Os MunicíPiOs criados por esta lei poderão realizar ope-
ração de crédito, por antecipação de receita, até o limite máximo de
Cr 30.000,00 (trinta mil cruzeiros), para atender às despesas de ias-

Art. 2. - Esta divisão, no decurso do quinqüêniO acima fi-
xado, não sofrerá qualquer alteração, não se entendendo, todavia, por-
alteração, os atos meramente interpretativos das linhas divisórias
intermuniciPaiS e interdistritaiS, que vierem a se tornar necessário&
para a mais exata caracterização dos limites, atendendo as conve-
niencias de ordem geográfica ou cartográfica.

§ 1.° - Constituem exceções a esta regra, no que se refere a
divisão administração.

a) a modificação de limites intermunicipaiS, decorrente de
acôrdo entre os Municípios interessados, e mediante aprovação pré-
via da Assembléia Legislativa, nos têrmos do artigo 96 da Consti-
tuição e 10 da lei número 28, de 22 de novembro de 1947;

b) a anexação de um Município a outro, quando requerida à
Assembléia Legislativa pelos Municípios interessados, segundo a dis-
posição dos artigos 97 da Constituição e-. 17 da lei número 28, de 22
de novembro de 1947;

C) a mudança de topônimo, quando comprovada a existência
de outro idêntico ou semelhante no território nacional.

§ 2:' - Com relação à divisão judiciária, prevalecerá o princi-
pio da inalterabilidade do quinqüênio, salvo quanto às modificações
solicitadas pelo Tribunal de Justiça, em proposta fundamentada, de
acordo com o artigo 66 da Constituição.

3.'	Quer nas três hipóteses formuladas nas alíneas "a", "b -
1.', quer na hipótese do § 2. 9, as alterações previstas

' de lei.
j A divisão administrativa e judiciária do Estado, para
Jnqüênio. compreende.... Comarcas, .... Municípios

.A s. O distrito, com categoria única, é a circunscrição
/território estadual, para fins de administração pública

Yi.. Azaeão judiciária.
Nos anexos, que constituem parte integrante desta lei

-	relação sistemática e ordenada de tôdas as circunscrições.
trativas e judiciárias da divisão territorial, de acôrdo com ob - - -

aprovado, com indicação da categoria das respectivas se-
êm a mesma denominação que a própria circunscrição..
- Também constitui parte integrante desta lei o Anexo n.'

2, contendo a descrição sistemática dos limites circun.scriCioflais, e
onde se definem os perímetros municipais e as divisas interdistritais

Art. 4,' - O principio de inalterabilidade, pelo prazo estabele
cido, da divisão territorial, não se aplica ao caso de subdivisão
distritos em subdistritos, a qual poderá ser feita em qualquer tempø,
em lei especial, para atender às necessidades do serviço público.

§ 1.' - A subdivisão de um distrito se fará em circunsCrições --:
denominadas subdistritoS, côrrespondentes a subunidades adminis-
trativas e judiciárias.

§ 2.' - Os limites (105 subdistritoS, que não poderão ter sede dis-
1nta da sede distrital, serão fixados por linhas que distribuam todo

território do distrito pelos subdistritos considerados necessáriós,.
,.M-mando área contínua.-

§ 3.' - Os subdistritos de um distrito serão numerados segui'-
damente, e designados pela respectiva numeração ordinária.

Art. 5.' - Para que possa ser instalado o Distrito, é necessári..
-"mitaçáo prévia dos quadros urbano e suburbano da sede.

t. 6.' - O Município, criado ou aumentado com área desmeD
t	

de outro, é responsável pela quota-porte das obrigações do !fu-
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talação do município e outros serviços de natureza inadiá ei, pagan-
do, no máximo, a taxa de 10% (dez por cento) de juros ao ano, de-
vendo ela ser resgatada dentro do exercício de 1949-

§ 2 . 0 - Depois de submetidas ao exame do D. A. M. e apro-
vadas pelo Governador, essas despesas serão definitivamente escritu-
radas à conta de um crédito especial a ser autorizado pela futura Câ-
mara Municipal, mediante apresentação dos documentos compro-
vantes.

Art. 16 - Esta lei entrará em vigor a 1. 0 de janeiro de 1949, em
todo o território do Estado, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 27 de dezembro
de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
José de Magalhães Pinto
Américo Renê Giannetli
Abgar Renault
José Rodrigues Seabra

-	José Baeta Viana	
x	-
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ANEXO N.° 1

1 GRUPO

DISTRITOS EMANCIPADOS

N.
1 Abadia dos Dourados
'!, Antônio Carlos
3 Baldim
4 Campo do Meio
5 Canápolis
6 Capitólio
7 Cara!
8 Carmo do Cajuru
9 Carmópolis de Minas

10 Carrancas	-
11 Carvalhos
12 Cascalho Rico
13 Coimbra
14 Comendador Gomes
15 Comercinho
16 Conceição dos Ouros
17 Contagem
18 Coqueiral
19 Coroaci
20 Coronel Fabriciano
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2 1 Córrego Danta
22 Cristais
23 Crucilândia
24 Cruzilia
25 Dionisio
26 Estiva
27 Estrêla do Indaiá
28 Fama
29 Felixlândia
30 Galiléia
31 Guaraciaba
32 Guidoval
33 Iapú
34 Inhauma
35 Itanhomi
36 Itapagipe
37 Ituêta
38 Iturama
39 Janauba
40 Jequitai
41 Jequitibá
42 Jesuânia
43 Joairna
44 Jordânia
45 Juruaia
46 Ladainha
47 Luminárias
48 Monsenhor Paulo
49 Nanuque
50 Pimenta
51 Pocrae
52 Pratinha
53 Raposos
54 Ribeirão Vermelho
55- Rio Acima
56 Salto •da Divisa
57 Santana de- Pirapama
58 Santa Cruz do Escalvado
59 Santa Margarida
60 Santa Vitória
61 São Geraldo
62 São Gonçalo do Pará
63 São .João Batista do Glória
64 São Sebastião do Maranhão
65 São Tiago
66 Senador Lemo

• 67 Tocantins
68 Tumiritinga
69 Turmalina
70 Vespasiano
71 Virgem da Lapa
72 Virgolândia
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11 GRU't,

Pedra Corrida
Bertópolis
Expedicionário Alicio
Conceição do Capim
Florestina
Engenheiro Schnoor
São Vicente
Tapirai
Paiva
Sarzedo
Engenho do ilibeiro

• Córrego Novo
Passa Dez -
Sertãozinho
Olegário Maciel
Santana de Caldas
Itapeva
Senador Amaral
Bandeira
Aguanil
Padre Paraíso
Hermilo Alves
Santa Rita
Santa Bárbara
Dom Lara
Sapucaia
(Vetado)
Epaminondas Otoni
Vila Pereira
Itacolomi
Águas de Contendas
Cuparaque
Goiabeira
São João do Pacul
São Geraldo
São Joaquim
São João da Lagoa
Alvação
Lagoa dos Patos
Conceição de Tronqueiras
Alegre
Barra Alegre
Olímpio Noronha
Monjolos
Baú
Comendador Viana
-Santa Rita da Estréia
Antônio Prado	-

Município

Açucena
Águas Formosas
Aimorés
Aimorés
Araguari
Arassuaj
Baldim
Bamhuí.
Barbacena
Betim
Bom Despacho
Bom Jesus do Galho
Bom Jesus do Galho
Borda da Mata
Brazópolis
Caldas
Cama a d ucaia
Cambuí
Campestre
Campo Belo
Caraí
Carandaí
Caratinga
Caratinga
Caratinga
Caratinga
(Vetado)
Carlos Chagas
Carlos Chagas
Conceição do Mato Dentro
Conceição do Rio Verde
Conselheiro Pena
Conselheiro Pena
Coração de Jesus
Coração de Jesus
Coração de Jesus
Coração de Jesus
Coração de Jesus
Coração de Jesus
Coroaci
Coromandel
Coronel Fabriciano
Cristina
Diamantina
(Vetado)
Dores do Indaiá
T'strêla do Sul

ugenópolis
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49 Ferros
Formiga

si Francisco Sá
-52 Galiléia
53 Galiléia
54 Governador Valadares

Grão Mogol
56 Guaranésia
-57 lapa
58 lapu
59 Inhapim
60 Ipanema
61 Itajubá
ti? Itamarandiba
63 Itambacuri
64 Itinga
65 Jaboticatubas
116 Jacinto
67 Jequitibá
68 Jordânia
69 Malacacheta
70 Malacacheta
71 Manhuaçu
72 Manhuaçu
73 Manhumiriin
74 Mantena
75 Mantena
76 Mariana
77 Mariana
78 Mateus Leme
79 Matozinhos
80 Miradouro
81 Monte Alegre de Minas
82 Monte Santo de Minas
83 Montes Claros
84 Moravânia
85 Nanuque
86 Nanuque
87 Pains
88 Passa Quatro
89 Passa Quatro

(Vetado)
Peçanha

92 Pirapet inga
93 Pirapora

Pocrane
5 Ponipéu

96 Ponte Nova
97 Pouso Alegre
98 Raul Soares
99 Raul Soares

1	Resplendor
101 Rio Pardo de Minas
102 Rio Piracicaba

Santo Antônio da Fortaleza
Córrego Fundo
Canabrava
São Geraldo do Baixio
Sapucaia do Norte
Alpercata
Barrocão
Santa Cruz da Prata
São João do Oriente
Bugre
Dom Cavati
Conceição de Ipanema
Lourenço Velho
Padre João Afonso
São José do Divino
Jacaré
Almeida
Santo Antônio do Jacinto
Funi lândia
Estrêla de Jordânia
Antônio Ferreira
Fra nc i scópoli s
Reduto
São Pedro do Avaí
Martins Soares
Itabirinha
Água Doce do Mantena
Bandeirantes
Padre Viegas
Juatuba
Mocambeiro
Vieiras
Centralina
Milagre
São João (Ia Vereda
Frei Orlando
Alto Itaúna
Serra dos Aimorés
Vila Costina
Pé do Morro
Pinheirinhos
(Vetado)
Cantagalo
Caiapó
Várzea da Palma
Barra da Figueira
Silva Campos
Vau-Açu
Padre José Bento
São Vicente da Estréia
Santana do Taboleiro
Calixto
Serra Nova
João Monlevade

N.9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
'11
12

• 13
14
15

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

28
29
30
31
32
33
34
35.
36
37
38
39
40
41
42
43
44

46

DISTRITOS CRIADOS

Novo dislrilo
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V GRUPO

ropox IMIA

1 - Aguanil
2 - Alto Itaúna
3 - André Fernandes
4 - Antônio Carlos
5	Antônio Ferreira
6 - Bárbara Heliodora
7 - Bertópolis
8 - Cachoeira de Minas
9 - Caldas

10 - CarmópoliS de Minas
11 - Conceição (te Ipanema
12 - Congonhas
13 - Cônego João Pio
14 - Coronel Murta
15 - Coronel Pacheco
16 - Crispim Jaques
17 - Espírito Santo tio Dourado
18 - Expedicionário Alicio
19 - Florestina
20 - Funilândia
21 - Francisco Badaró
22 - Frei Gonzaga
23 - Frei Orlando
24 - Felixiandia
25 - Galiléia
26 - Independência
27 - Iturama
28	Lourenço Velho
29 - Martins Soares
30 - Miguel Burniei
31 - Milagre
32 - Monsenhor João Alexandre
33 - Monte Alegre (te Minas
34 - Monte Santo de Minas
35 - Moravânia
36 - Padre João Afonso

- Padre Paraíso

- Padre Pinto

39 - Ribeiro Junqueira
40 - Rio Pomba
41 - Rochedo de Minas
42 - Rosário de Minas
43 - Santana tios Montes
44 - Santana de Pirapama
45 - S. Francisco do Humait?i
46 —São João do Pacui
47 - Sapucaia do Norte
48 - Sardoá
49 - Senador Amaral

103 Rio Piracicaba
104 Salto' da Divisa
105 Santa Cruz do Escalvado
106 Santa Cruz do Escalvado
107 Santa Juliana
108 São Domingos do Prata
109 São Domingos do Prata
110 São João do Paraíso
111 São Sebastião do Mara-

nhão
112 São Sebastião do Mara-

nhão
113 Sete Lagoas
114 Simonésia
115 Tarumirim
116 Teófilo Otoni
117 Teófilo Otoni
118 Teófilo Otoni
119 Ubá
120 Ubá	 -
121 Uberaba
122 Virginópolis
123 Virginópolis

1 - Araguari com
2 - Baependi com
3'— Caldas com
4 - Delfim Moreira com
5 - Ferros com
6 - Passa Quatro com
7 - Pedralva com
8 - Ponte Nova com
9 - Raul Soares com

10 - São Domingos do
com

(Vetado)
2 - Barra Alegre, de Mesquita

para
(Vetado)

4 - Rosário de Minas para
(Vetado)

6 - Venda Nova para
7 - Vermelho Velho para

Padre Pinto
Santa Maria do Salto
Zito Soares
São Sebastião do Soberbo
Pedrinópolis
Cônego João Pio
Juirassu
Vereda do Paraíso

Mãe dos Homens

Santo Antônio dos Araújon
Silva Xavier
Santa Filomena
Santa Bárbara
Pedro Versiani
Frei Gonzada
Crispim Jaques
tJbari

(Vetado)
- Água, Comprida

Santa Efigênia
Sardoá

Indianópolis.
São Tomé das Letras.
Poços de Caldas.
Itajubá.
Santa Maria de Itabira.
Itanhandu.
Maria da Fé.

--Teixeira.
Bom Jesus do Galho.

(Vetado)

Coronel Fabriciano.
(Vetado)

Juiz de Fora.
(Vetado)

Belo Horizonte.
Raul Soares.

Ex-Água Limpa.
" Comercinho
" Cachoeira do Pajeu.
"	Sitio.
" Bananal.

Santo Antônio tio Leite
São João tia Boa Vista.

" Catadupas.
" Parreiras.
" Japão.
" Ipaneiflirilfl.
" CongonhaS do Campo.

Teixeira.
Itaporé.
Água Limpa.
Bias Fortes.
Jangada.

" Mata Três.
" Barreirilo.
" Alegresia.
" Sucuriti
" .Taboti.
" junco.

Piedade do Lagre.
Moscovita.
Boa Esperança.

" Cainélia.
São José do Rio Manso.

" Pouso Alegre.
" São Julião.

Milagres.
Itamemhé.
Toribatê.
Monsanto.
Morada.
Socorro.
São João (ia Água Ver-
inelha.
Caxambu (Rio Piraci-
caba).
Campo Limpo.

" Pomba
" Japaraíl)a.
" Augusto Franca.

Cat"..
" Pirapaflia

Alto Guandu
São João tia Barra.
Sapucáia
Santo Antôri ia do Sai-
doa.

" São SehastiO dos CaILI-

pos.

-
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111 GRUPO	 -

MODIFICAÇÃO. DE DIVISAS

Prata	
Alvinópolis.

1 V GRUPO

ANEXAÇÕES
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50 - Senador Lemos
51 - Silva Campos
52 - Soledade de Minas
33 - Ubari
54 - Vila Costina
55 - Virgem da Lapa

56	Virgolândia
- Zito Soares

Heliodora.
Buritizal.
Ibatuba.
Conventos.
Grama.
São Domingos do Aras-
suaí.
(Vetado)
Viçoso.

V 1 GRUPO

1 - Açucena
2 - Águas Formosas
3—Arcos

(Vetado)
5 - 'Campina Verde
6	Candeias

(Vetado)
8 - Francisco Sá
9 - Itambacuri

'10 - Jacinto

COMARCAS CRIADAS
12 - Laginha.
13 - Medina.
14 - Mesquita.
15 - Monte Sião.

(Vetado)
17 - Pompéu.
18 - Porteirinha.
19 - Rio Paranníba.
20 - Santa Maria do Suas-

sul.
21 - Senador Firmino.

11 - 'Jequeri

	

	
Vil GRUPO

COMARCAS TRANSFERIDAS

(Vetado)	
(Vetado)

(Vetado)	
(Vetado)

3 - Jequitai para	 ' Pirapora.
(Vetado) '
	 (Vetado)

5 - São João da Ponte para	Montes Claros.
6 - Tumiritinga para	 Conselheiro Pena.

SEDE 'TRANSFERIDA

Independência
Eme para	 Padre Viegas.
Mainart para

SUPRESSÃO DE SUBDISTRITO

(Vetado)

(ANEXO N.' 2)

MiJN.CIPIO DE ABA1IIA DOS DOURADOS

a) Limites Uuzzic[j,ais
1 - Com o Estado de Goiaz:
Começa na confluência dos rios Faranaíba e Dourados; segue pela

divisa interestadual até à foz do córrego Pirapetinga.
2 - Com o Município de Coroniandel:
Começa no rio Paranaiba, na foz do córego Pirapetinga; sobe

por êste córrego até sua cabeceira; da pelo divisor da margem di-
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reita do córrego da Cachoeira, até à foz do córrego no rio Prêto;
sobe por êste rio até à foz do córrego do Ambrosio; sobe o espigão
da vertente da margem esquerda do rio Prêto e continua pelo divisor
entre êste rio e o córrego do Brejão, até à serra da Anta; por esta
serra, passando pelo pico do Ciríaco, continua pelo divisor entre o
córrego da Divisa e o ribeirão da Fôrca, até alcançar a foz (to cór-
rego da Divisa no mesmo ribeirão da Fôrca; dêsce por êste último
até à foz do córrego de Santa Clara; continua pelo divisor da verten-
te da margem esquerda 'dêste córrego; por espigão transpõe o divisor
e vai alcançar a extremidade do capão do Estreito; dai, ainda por
espigão, alcança o rio Douradinho na primeira ponte da estrada real,
logo acima de sua foz; desce pelo rio Douradinho, até sua foz no rio
Dourado.

3 - Com o Município de Monte Carmelo:
Começa na foz do rio Douradinho no rio Dourado; desce por êste

rio até a foz do córrego Grande om,r dos Cavalos, continua pelo divi-
sor de águas da vertente da margem esquerda dêste córrego e de-
pois pelo divisor de águas (Ia vertente da margem direita do órr(-.go
do Pedreiro, até à foz dêste córrego no rio Dourado; desce :)or êste
rio, até sua confluência com o rio Paranaíba.

MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS

a) Limites Municipais	 -

1 - Corri o Município de Barbacena:
Começa na cabeceira do ribeirão Conquista, (lenominadla córre-

g do Teixeira; desce por êste ribeirão até sua foz no rio das Mortes;
sobe pelo rio das Mortes até a foz do córrego Sá Forte; sobe por êste
córrego até a sua cabeceira; dai, por espigão atinge a foz do córre-

) dos Barbosas, no ribeirão do Campo Verde; sobe por êste até sua
cabeceira na serra da Mantiqueira.

2 - Com o Município de Santos Dumont:
Começa na serra da Mantiuueira, defronte à cabeceira do ribei-

rão Campo Verde; continua pela serra da Manti queira até o seu en-
trocamento com o divisor de águas do ribeirão da Mantiqueira e rio
do Pinho; segue por êste divisor até a cabeceira do córrego Rocha
Dias; desce por êste córrego até a sua foz no rio do Pinho; atravessa
o rio do Pinho, sobe o espigão fronteiro e alcança o divisor rio do pi-
nho—rio Paraibuna, continua pelo divisor da vertente da margem es-
querda do ribeirão Passa Três até atingir o rio Paraibuna na foz do
ribeirão Passa Três; atravessa o rio Paraibuna e alcança o divisor
entre êste rio e o córrego Três Pontes, no ponto fronteiro à foz do
córrego dos Salvianos, no córrego Três Pontes; transpõe o divisor e
atravessa o córrego Três Pontes na referida foz; subindo pelo córrego
(los Salvianos até a sua cabeceira no alto do Batatal; desce pelo cór-
rego do Batatal até a sua foz no ribeirão São Bento; sobe por êste ri-
beirão até a' foz do córrego da Baliza; continua pelo espigão da
margem esquerda dêste córrego até o divisor de águas dos rios Pa-
raibuna e Peixe, no ponto fronteiro às cabeceiras cio córrego de São
D)iningos.

3 - Com o Município de Bias Fortes:
Começa no divisor de águas dos rios Paraibuna e Peixe, nc ponto

fronteiro às cabeceiras do córrego São Domingos: dai por ê'ie divi-
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sor até o seu entroncamento com o alto da serra da Mantiqueira no
ponto fronteiro à nascente do rio Paraibuna; daí por divisor até
alcançar a cabeceira do ribeirão Conquista, denominada córrego
Teixeira.	 .•

MUNICÍPIO DE BALDIM

a) Limites Municipais
1 - Com o Município de Matozinhos:
Começa na foz do córrego do Pontal ou Pôço Verde, no rio dar

Velhas; sobe por êste até a foz do riacho Dantas.
2 - Com o Município de Jequitibã:
Começa na foz do riacho Dantas, no rio das Velhas, desce-por

êste rio até a foz do córrego do Patrimônio, sôbe por êste até a sua
cabeceira; continua pelo divisor de águas do rio Cipó e das Velhas,
constituído pela serra do Baldim até defrontar a cabeceira do ribei-
rão Guará.

3 - Com o Município de Santana de Pirapama:
Começa no divisor de águas dos rios Cipó e das Velhas no pon-

to fronteiro à cabeceira do ribeirão Guará; continua pelo mesmo (li-
visor até defrontar a cabeceira do córrego da Extrema; desce por és--
tecórrego até sua foz no rio Cipó.

4 - Com o Município de Jaboticatubas:
Começa no rio Cipó, na foz do córrego da Extrema; sobe pelo

rio Cipó até atingir a foz do córrego Mata Grande ou Laranjeiras; sobe
por êste córrego até sua cabeceira; dai continua pelo divisor de á-
guas do ribeirão da Trindade-ribeirão Jaboticatubas, até defrontar a
cabeceira do córrego Põço Verde; desce por êste córrego, que mais
abaixo tem o nome de córrego do Almôço ou Pontal, até a sua foz
no rio das Velhas.	 -

b) EJivisas Interdistritais
1 - Entre os distritos de Baldim e São Vicente:
,Começa no rio das Velhas na foz do córrego da Trindade; por

êste acima até a foz do córrego do Capão da Fava; sobe por êste
córrego até sua cabeceira; daí, segue pelo divisor de águas entre-os
córregos da Trindade ou córrego Grande e o córrego Poço Verde, até
o ponto fronteiro à cabeciera dêste córrego denominado Pontal.

-	MUNICÍPIO DE CAMPO DO MEIO

a) Limites Municipais
1 - Com o Município de Alfenas:
Começa no rio Sapucal, na foz do ribeirão do Cêrvo; desce pelo

rio Sapucai até a foz do ribeirão Correnteza.
2 - Com o Município de Carmo do Rio Claro:
Começa no rio Sapucai, na foz do ribeirão da Correnteza; desce

pelo rio Sapucai, até a foz do ribeirão Águas Verdes; sobe por êste
ribeirão até a foz do córrego da Lagoa.

3 - Com o Município-de Boa Esperança:
Começa no ribeirão Águas Verdes, na foz do córrego da Lagoa;

sobe pelo ribeirão Águas Verdes, até a foz do ribeirão do Sapé; so-
be por êste até a foz do córrego do Campinho.

4 - Com o Município de Campos Gerais:
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Começa no ribeirão do Sapé, na foz do córrego do Campinho;
continua pelo divisor da vertente da margem esquerda do córrego
do Campinho, até alcançar a serra do Sapé; segue por esta serra até
eu entroncamento com o divisor da vertente da margem esquerda

do córrego do Fernando; continua por éste divisor até alcançar a
foz do córrego do Fernando, no córrego do Engenho, por êste, até
a foz do córrego de Santa Catarina; sobe por êste córrego, até a foz
,to córrego da Máquina; continua pelo divisor cia veitente da mar-
gem esquerda dêste córrego, até atingir o divisor da marcm direi-
ta do córrego (lo Macuco, no ponto fronteiro à nascente do córrego
do Meio; continua por êste divisor e, depois, pelo divisor entre o
córrego do Sertãozinho e córrego	Mata, indo atingir o ribeirão
do Cêrvo, na foz do córrego da	,ce pelo ribeirão do Cêrvo;
até sua foz no rio Sapucaí.

MUNICÍPIO DE CANÁPOLIS

a) Limites Municipais
1 - Com o Estado de Goiaz:
Começa no rio Paranaiba, na foz do ribeirão Pirapetinga; segue

pela divisa interestadual até a foz da córrego da Areia.
2	Com  Município de Mon Alegre (te Minas
(Vetado)
3 -- Com o Município de Ituiutaba
(Vetado)

MUNICÍPIO DE CAPITÓLIO

a) Limites Municipais
1 - Com o município de São João Batista do Glória:
Começa no rio Grande, na foz (to ribeirão Capivara; sobe por

êste até a sua cabeceira no divisor de águas do rio Grande-rio São
Francisco.sco.

2 -- Com o município de Guia Lópes
Começa nG iv ior de águas dos rios Grande-u Francisco,

defronte à cabeceira cio tibeirão da Capivara; continua pelo iiivi-
sor entre o rio Grande e o rio Piumhi, passando pela serra do Talha-
do até o entroncamento com o divisor da vertente da margem direita
do córrego do Quiloinho.

3 - Com o município de Piumhi:
Começa no divisor entre os rios Piumhi e Grande, no entron-

camento com o divisor da vertente cia margem direita do córrego do
Quilombo; segue pelo divisor rio Grande-rio Piu!nhi, passando pe-
los altos (lo Varjedo, até o alto da Cachoeira; dai, continua pelo di-
visor da vertente da margem esquerda cio córrego :\Iaciúba. até à
foz dêste córrego no rio Piumhi; sobe por êste até à foz do ribeirão
Pari Velho; sobe por êste córrego e pelo córrego (lo Cajú, até sua
cabeceira na serra da Antinha.

4	Com o município de Guapé:
Começa na serra da Antinha, defronte à cabeceira do córrego

do Cajú; continua por esta serra até defrontar a cabeceira do cór-
rego do Taiaboril; desce por êste córrego e pelo ribeirão da Batalha,
até o rio Grande; por êste rio até à foz do rio Sapucai.

5 - Com o município de Alpinópolis:
Começa na foz do rio Sapucai, no rio Grande; desce por êste

rio até a foz do ribeirão da Capivara.
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MUNICÍPIO DE CARA!
.	a) Limites Municipais

1	Com o município de Arassuaí:
Começa no divisor de águas entre o ribeirão Piauí e ribeirão Ca-

lhauzinho, no ponto fronteiro à cabeceira do córrego Santa Maria;
segue por êste divisor e, depois, pelo divisor da vertente da margem
direita do córrego Novo, até à foz dêste córrego, no ribeirão Piauí;
atravessa êste e sobe o espigão fronteiro; continua pelo espigão da
vertente da margem direita do córrego da Gangorra; contornando as
cabeceiras (lo córrego Água Branca, vai pelo espigão até o ponto
fronteiro à cabeceira (lo córrego Verde.

2 - Com o município de Itinga:
Começa no divisor da vertente da margem direita (lo córrego

da Água Branca, defronte à cabeceira (10 córrego Verde, desce por
êste córrego até o ribeirão São Joanico; atravessa êste: sobe o espigão
fronteiro, alcançando o divisor da vertente (Ia magem esquerda do cór-
rego Comprido, pelo qual segue até a foz (lêste córrego, no ribeirão
São .Toão: sobe por êste até à foz do córrego Duas Barras; por êste--
até a foz lo córrego do Gato; continua pelo divisor da vertente da
Illai'gezn dire i ta (lo córrego (lo Gato, até alcançar o divisor geral dos
rios Jequitinhonha e Mucuri, no entrouearnento com o divisor (te

mios ribeirões Americana e Santana.
3 -- Com o município dc Teófilo Oton i
Começa no divisor geral dos rios Jequitinbonlia e Mucuri. no

seu entroucn! ar' o á:ua do ribeirão das nmeri-
c:inas e do rio Marambala; continua por êste último divisor e por
UM contraforte até o rio Maraml)aja, na foz do rio Prêto.

4	Com o município (te Novo Cruzeiro:
Começa na confluência dos rios Prêto e Maramnbaia; sobe pelo

Marairlhaj(I at	f'z c, ril cfri a Sa::[a Cruz: sobe por êste ribeirão
de águas entre os riosaté sua cabeceira; atinge o divisor  Mucuri e

Jequitinhonha, pelo qual continua até o ponto fronteiro ó cabeceira
do córrego Santa Cruz: daí continua pelo divisor ribeirão Piauí-ri-
beirão Lufa, até o ponto fronteiro à cabeceira (to córrego Lavapés;
desce por êste córrego até sua confluência no córrego Rabelo: con-
tiaua olo iI i.;or da vertente da niargcm csquzrda déstc último cór-
rego, até alcancar o divisor de águas dos ribeirões Piauí e Calhau-
zinho, defronte à cabeceira do córrego Santa Maria, no divisor de
águas entre os ribeirões Piauí e Calii:muzinho.

h) Divisas lizierdistritais:
1 - Entre os distritos de Cai-aí e MaiamnhainJu
Começa no divisor de águas entre os rios Jequinhonha e Mucuri,

no ponto fronteiro à cabeceira do ribeirão Santa Cruz: continua por
êste divisor até a Pedra Suassui, defronte à cabeceira do córrego
São José.

2	Entre os distritos de Carai e Padre Paraíso:
Começa no divisor de águas entre os rios Mucuri e Jequitinlio-

nha, na Pedra (lo Suassuí, defronte à cabeceira do córrego São José
(nascente do ribeirão São Joanico); segue pelo divisor de águas entre
os ribeirões Piauí e São Joanico, até atingir os limites com o municí-
pio mie Arassuaí, no ponto fronteiro à cabeceira (lo córrego Cavalhada.

3 - Entre os distritos de Padre Paraíso e Marambajnha:
Começa no divisor de águas entre os rios Mucuri e Jequitinho-

nha, na Pedra do Suassuí, segue por êste divisor até atingir o divisor
de águas entre o ribeirão dos Americanos e rio Maramhaia, defron-
te à nascente do ribeirão Americana e Santana.
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MUNICÍPIO DE CARMO DO CAJURU

a) Limites municipais:

Com o município de Divinópolis:

Começa no rio Pará, na foz do ribeirão do Cêrvo; desce pelo ri
para até sua confluência com o rio Itapecerica.

2	Com o município de São Gonçalo do Pará:

Começa na confluência dos rios Itapecerica e Pará; sobe o es-
j igão da vertente da margem direita do rio Pará e, passando pelos
(IloS do Pau Torto e do Milagroso, atinge o córrego do Salgado, na
foz do córrego do Salgadinho; sobe pelo córrego do Salgado até a
foz cio córrego do Barreiro ou Barauna; continua pelo divisor da
vertente (Ia margem esquerda dêste córrego e, por divisor at i nge-as cabeceiras dos córregos Pedra Negra e Duas Pontes, no divisor
dos rios Pará e São João.

3 - Com o município de Itauna:

Começa no alto que defronta a cabeceira do córrego da Pedi:
Negra, no divisor dos rios Pará e São João; segue pelo divisor da ver-
tente da margem direita do rio Pará, até defrontar as cabeceiras dos
córregos do Retiro e Jacarandá; continua pelo divisor da vertente da
margem esquerda do córrego do Jacarandá até atingir o divisor d
margem esquerda do ribeirão dos Cunhas; segue por êste até o ponta
fronteiro á foz do primeiro córrego que desagua na margem direita
do ribeirão dos Cunhas, abaixo da estação de Angicos; prossegue
pelo divisor da margem direita do córrego referido até o alto da
serra do Galinheiro; por esta até seu entroncamento na serra dos
Monjolos, pela qual segue até defrontar as cabeceiras mio córrego do
Soldado.

4 - Com o município de Itaguara:

Começa no divisor da vertente da margem direita do rio Pará-
defronte às cabeceiras dos córregos do Soldado e dos Paivas; conti-
nua pelo divisor da vertente da margem direita cio córrego dos Pai -
vas ou Vargem, passando pela serra da Maravilha, até a foz do ri-
beirão Itamembé, no rio Pará.

5 - Com o município de Cláudio:
Começa no rio Pará, na foz do ribeirão Itamembé; desce l)el

rio Pará até a foz do ribeirão do Cêrvo.

MUNICÍPIO DE CARMÕPOLIS DE MINAS
a) Limites municipais:

1 - Com o Município de Car'mo da Mata:

Começa no divisor de águas dos ribeirões da Boa Vista, mios Dias
e Japão, defronte à cabeceira do córrego da Forquilha; continua
pelo divisor de águas entre os ribeirões do Japão e Boa Vista at
o ponto fronteiro às cabeceiras do ribeirão do Pino, no alto da serra
do mesmo nome.
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2 - Com o Município de Cláudio

Começa no alto cia serra do Pião, no ponto fronteiro às cabe,
ceiras do ribeirão dO Pião, continua por esta serra e pelas serras da
Jagoa, da 2clonteira ou Lage, do Barro Prêto, do Barro Branco, do
Palmital e da Canoa que constituem o divisor da vertente da mar.
geni esquerda cio ribeirão do Japão ou Paiol e do Catucá até atingir
a foz do córrego Campo Grande no rio Pará.

3 - Com o Município de Itaguara:

Começa no rio Pará, na foz do córrego Campo Grande; sobe pelo
rio Pará até a foz do rio (lo Peixe.

4	Com o Município (te Passa Tempo:

Começa no rio Pará, na foz do rio do Peixe; sobe pelo rio Pará
atéa foz do ribeirão do Curral; por êste e pelo ribeirão do Paciência -
até a foz do ribeirão do Engenho.

5 -- Com o Município de São Tiago:

Começa na confluência <tos ribeirões (lo Engenho e do Tomba-
lar; sobe pelo ribeirão do Engenho até a foz cio córrego da Capetin-
ga; daí continua pelo divisor (Ia vertente da margem esquerda do
córrego (Ia Capetinga até alcançar o divisor (te águas (los córregos da
'Vitória e das Pedras, nas proximidades da fazenda da Paciência.

6	Com o Município (le Oliveira:

Começa no ponto (te entroncamento cio divisor do córrego da
Vitória e córrego das Pedras com o divisor que limita a vertente da
margem esqller((a do ribeirão do Engenho, 113.5 proximidades da fa-
zenda da Paciência; continua pelo divisor de águas entre os rios Ja-
caré e Pará, passando pelo morro cia Lage, até atin,.ir o divisor de
águas dos ribeirões da Boa Vista, dos Dias e Japão, defronte à ca-
beceira do córrego da Forquilha.

MUNICIPIO DE CARRANCAS

a)	Li:niies Itlzzxmicipais
1 - Com o Município de Luminárias:

Começa no rio Ingaí, na foz do córrego Santo Inácio; sobe por
êste córrego até a voz do seu maior afluente da margem direita,
entre as fazendas Santo Inácio e Engenho; sobe por êste afluente
até sua cabeceira; transpõe a serra de Santo Inácio e alcança a ca-
beceira do córrego da Limeira; desce por êste córrego até sua foz no
córrego da Tabatinga e por êste até o ribeirão Jaguari; desce pelo
ribeirão Jaguari até sua foz no rio Capivari.

2 - Com o Município de Itumirim:

Começa no rio Capivari na foz do ribeirão Jaguari; sobe a en-
costa da margem direita do rio Capivari, alcança a serra de Carran-
cas e segue pela cumiada desta serra até a nascente do córrego Sêco,
pelo qual desce até sua foz no córrego Jaboticaba, por êste até sua
foz no ribeirão São João e por êste até sua foz no rio Grande.

3 - Com o Município de São João dei-Rei:

Começa no rio Grande na foz do ribeirão São João; sobe pelo
rio Grande até a foz do ribeirão do Chaves.

4	Com o Município de Andrelândia:

Começa no rio Grande na foz do ribeirão do Chaves; sobe pelo
ia Grande até a foz do ribeirão Pitangueiras.

a - Com o Município de Francisco Sales:

Começa no rio Grande na foz do ribeirão das Pitangueiras; sobe
oi êste ribeirão até a foz do ribeirão dos Carneiros; por êste e pelo

córrego da Pedra Furada até sua cabeceira na serra da Traituba; se-
.ue por esta serra até defrontar a cabeceira do córrego da Cascata;
dai :ontinua em direção sul, contornando as cabeceiras do ribeirão
los Ferreiros, alcança a serra do Minduri, pela qual segue até o en-
troncamento com o divisor da vertente da margem direita do rio
Tngaí.

6 - Com o Município de Cruzilia:

Começa no divisor da vertente da margem direita do rio Ingal,
io entroncamento com a serra do Minduri; continua por esta serra
:cté o entroncamento com o divisor de águas dos córregos Santo má-
cio e da Traituba; por êste divisor até a cabeceira do principal
Afluente da margem direita do córrego da Traituba; por êste afluente
até a sua foz no Traituba; desce por êste cêrca de tn quilômetro
té sua foz no rio Ingai e por êste rio até a foz do córrego Santo

inácio.

MUNICIPIO DE CARVALHOS

a) Limites municipais:

1 -. Com o Município de Aiuruóca:

Começa na serra da Aparecida, defronte à cabeceira do córrego
o Francês, próximo do Morro Mitra do Beijo; continua pelo dlvi-
or da margem esquerda do córrego do Francês, até atingir o Morro

,tos Três Irmãos; prossegue pelo divisor de águas entre o rio Aiuruó-
ca e ribeirão Itapeva, até alcançar êste ribeirão na foz do córrego
do Francês; atravessando aí, sobe o espigão fronteiro, até a serra
cio Barulho; daí, contornando as cabeceiras do córrego dos Maca-
cos, segue pelo espigão até a confluência dos ribeirões do Barulho
e da Cachoeirinha.

2 - Com o Município de Liberdade:

Começa na confluência dos ribeirões do Barulho e Cachoeirinha
formados do rio Turvo Grande); sobe pelo ribeirão do Barulho e

depois pelo ribeirão do Curraleiro até sua cabeceira na serra da
Aparecida; continua por esta serra até alcançar o ponto fronteiro à
cabeceira do córrego do Francês, próximo do Morro Mitra do Beijo.L.fl.-17
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MIJNIC!PIO DE CASCALHO RICO

a) Limites niulliCiflais

1 - Com o Município de Araguari
Começa no ribeirão do Estiva, no ponto em que é êle atravessa-

do pela estrada do nhan	
oi'guera; continua p	esta estrada até o di-

eirões (lo Estiva e Paiol Queimado ; continua por
visor entre os ribêste divisor e, depois, pelo divisor entre os ribeirões Paiol Queimado
e pirapetinga, até defrontar a cabeceira do córrego do Limoeiro, pelo
qual desce até sua foz no rio Paranaíba.

2 - Com o Estado de Goiaz
Começa no rio Paranaíba, na foz do córrego ao Limoeiro; se-

M	 atéinas-Goiaz -	a foz do rio
gue pela divisa interestadual - 
Bagagem

	

3 - Com o Municipio de Estreia do Sul:	 --

Começa no rio Paranaíba na foz cio rio Bagagem; sobe por êste
último rio até à foz do córrego Grande da Água Fria; por êste cór-
rego acima até o alto de suas cabeceiras; dêste ponto, atravessando

- o espigão vai eni rumo à lagoa do Felizardo; continuando pelo desa-
guadouro (lesta lagoa até sua foz no córrego Estiva e por êste córrego
abaixo até encontrar a estrada do AnhangUerl.

MUNICIPIO DE COIMBRA

a) LinilieS mufliCiP(liS

1 - Com o Município de Visconde do Rio Branco:

Começa no ribeirão São Venâncio na foz cio córrego da Sucanga
sobe por êste córrego até sua cabeceira, no divisor entre os rios
Turvo Sujo e Turvo Limpo.

2 - Com o MunicíPio de Viçosa:
Começa no divisor geral (los rios Turvo Sujo e Turvo Limpo,

no ponto fronteiro à cabeceira do córrego da Sucanga continua por
aquele divisor até o entroncamento com o divisor da vertente da
margem esquerda do córrego (lo Latão; continua por êste último di-
visor, até atingir o ribeirão São João ou Turvo Sujo; sobe por êste
até a confluência dos córregos Coimbra e (los Quarteis; continua pelo
divisor da vertente mia margem direita clêste último córrego, passan-
do pelo alto (los Quarteis, até alcança r o (iivi.-,or da margem esquer-

da do ribeirão mio Turvo.

3 - Com o Município dc Ervália:

Começa flO 
divisor da vertente da margefli esquerda cio ribei-

rão do Turvo no entroncamento com o divisor de águas da vertente
da margem direita do córrego dos Quarteis; continua pelo divisor
de águas entre o córrego (los Quarteis e ribeirão do Turvijo, passando
pelo sinal geodésico do Marengo até o alto fronteiro às cabeceiras d&
córrego (los Limas e ribeirão Vermelho.

4 - Com o Município de São Geraldo:

Começa no alto fronteiro às cabeceiras (lo córrego dos Limas e
ribeirão Vermelho; continua pelo "divortium-aquarum" dos rios
Turvo Sujo e Branco até o ponto fronteiro à cabeceira do córrego
São Roque; dai prossegue pelo divisor de águas lêste córrego e do
rio Branco até encontrar o divisor da vertente cia margem direita
do córrego São Venâncio que nasce na fazenda de Santo Antônio:
por êste divisor até a confluência dos córregos São Venâncio no cór-
rego São Roque; desce pelo São Venâncio até a foz mio córrego (Ia
Sucanga

MUNICÍPIO DE COMENDADOR (;oMEs

a) Limites IlluniciI)ais

1	Com o Município de Campina 'Verde:

Começa no divisor de águas entre o rio Grande e o rio Verde 0(1
Feio, no ponto fronteiro à cabeceira do córrego cio B ..reirão; desci'
por êste córrego e pelo córrego da Fortaleza até Sua foz no rio Ver-
de: sobe 1)01' êste rio até a foz do córrego Areião.

2	Com o município do Praia:

Começa na foz do córrego Areiâo no rio Verde ou Feio: sobe
por êste último rio até sua cabeceira no lugar denominado Vaio (Li
Divisa ou Desbarrancado

3	Com o Município (le Campo Florido

Começa 110 espigão defronte à cabeceira cio rio Feio, no lugar
denominado Desbarrancado ou Valo da Divisa; continua por êsle
vaio e, depois, por espigões, até a serra do Gafanhoto: por esta serra
ate o ponto fronteiro à cabeceira cio córrego da (bimelei i'a. pelo qual
desce até sua foz no idheirão da Pedra Branca.

4 '-- Com o Município de Fruta!

Começa no ribeirão da Pedra Branca na foz do córrego da Ga-
meleira; sobe pelo ribeirão da Pedra Branca até a foz do córrego
Sertâozinho C 1)01' êste córrego até sua cabeceira; (iêste ponto pas-
,ando pelo lugar (ienomin:'do Canoas, pelo divisor de águas até i
nascente (lo córrego .José t,iáudio, na serra do Custódio; desce 1)01'
Cste córrego at

é
 sua foz no I'iI)eiráo São Mateus; desce por êsle ribei-

rão ate a foz (lO carrego dos Urzecios.

a -- - Com  Município de Itapagipe

Começa no ribeirão São Mateus, na foz do córrego (los Urzedos;
SOl)e 1)01' êstc córrego até a foz cio córrego tia Invernada de Antônio
T eocioro ; por Cste córrego acima até a sua cabeceira; dai segue pelo
chapadão contornandoas cabeceiras do córrego (los Talhados. até
defrontar -,i cabeceira do córrego do Barreirão, no divisor de ág ua
entre os rios (i-ancle e Verde ou Feio.
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MUNICÍPIO DE COMERCINHO

a) Limites municipais:

1 - Com o município de Salinas:

Começa no-rio Itinga, na foz do córrego Gameleira; sobe pelo rio
Itinga até a confluência dos córregos das Lages ou Brasamundo e cór-
rego dos Macacos; continua pelo divisor da vertente da margem es-
querda do córrego dos Macacos até o entroncamento com o espigão
que vem das cabeceiras dos córregos Água Branca e José dos Santos.

2 - Com o Município de Medina:

Começa no divisor da vertente da margem esquerda cio córrego
dos Macacos no entroncamento com o espigão que vem das cabe-
ceiras dos córregos Água Branca e José dos Santos; continua por
êste último divisor e depois pelo divisor entre o rio São Pedro e o
córrego Água Branca (afluente do ribeirão Pasmado), até defrontar
• cabeceira do córrego Santo Antônio; desce por êste córrego até
• foz do córrego do Chiquinho; sobe por êste córrego até sua ca-
beceira; dai alcança a cabeceira do córrego das Queimadas pelo qual
desce até o córrego da Sapucáia; desce por êste até sua foz no ri-
beirão Pasmado.

3	Com o Município de Itinga:

Começa no ribeirão Pasmado na foz do córrego Sapucáia; sobe
pelo ribeirão Pasmado até a foz do córrego Água Bela; sobe por êste
córrego até a foz do córrego Canoão; sobe por êste córrego até sua ca-
beceira; continua pelo divisor da vertente da margem direita do
córrego Água Bela, até alcançar a nascente do córrego Canabrava;
desce por êste córrego até sua foz, no ribeirão Corrente; atravessa
êste ribeirão, sobe o espigão fronteiro e alcança o divisor entre o rio
Itinga e o ribeirão Corrente; continua por êste divisor, e, depois,
pelo divisor da vertente da margem esquerda do córrego Gameleira,
até atingir a foz dêste córrego no rio Itinga.

MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

a) Limites municipais

1 - Com o Município de Cachoeira de Minas:

Começa no morro do Carapuça situado entre as cabeceiras dos
córregos da Galinha e Caxambu, no divisor entre os rios Itaim e
Capivari; continua por êste divisor, passando pela serra dos Ouros
ou Monte Belo, até o morro Itaim na serra dos Machados; segue dai
pelo espigão e depois, pelo divisor da vertente da margem direita do
pequeno córrego que banha a fazenda de Antônio Salústio, até atin-
gir o rio Sapucai-Mirim, na foz dêste pequeno córrego, um quilôme-
tro e meio abaixo da cachoeira dos Pilões; atravessa o rio Sapucai-
Mirim, sobe a encosta da margem direita, até o alto da Raposa, ponto
fronteiro à cabeceira do córrego Areal; continua pelo espigão divi-
sor do rio Sapucai-Mirim e do córrego das Dores, até o ponto fron-
teiro às cabeceiras do mesmo córrego; continua pelo divisor de
águas da vertente da margem esquerda do ribeirão Pequeno, atin-
gindo a foz dêste ribeirão no ribeirão das Anhumas.
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Com o Município de Brazópolis:

Começa no ribeirão das Anhumas, na foz do ribeirão Pequeno;
segue pelo divisor entre êstes dois ribeirões até defrontar as cabe-
ceiras do córrego da Serrinha ou ribeirão Pequeno; continua pelo
divisor geral das bacias do ribeirão Vargem Grande ou Candelúria
e rio Sapucaí-Mirim até a Serrinha no ponto fronteiro à nascente
tio córrego das Alagôas.

3 - Com o Município de Paraisópolis:

Começa no divisor geral das bacias do ribeirão Vargem Grande
ou Candelária e rio Sapucai-Mirim no alto da Serrinha, no ponto
fronteiro à nascente do córrego das Alagôas; daí alcança a cabeceira
dêste córrego, pelo qual desce até a sua foz no rio Sapucai-Mirim;
atravessa êste e sobe o espigão fronteiro e continua pelo divisor de
águas entre o rio Capivari e o ribeirão da Caveira; contorna a ca-
beceira do córrego dos Natos e alcança o divisor da vertente (Ia
margem direita do córrego que passa nas fazendas de Pedro Pereira,
J. Moreira e Teófilo Ribeiro; continua por êste divisor até atingir
a foz dêste córrego no rio Capivari, a 500 metros a jusante da ponte
(Ia estrada de automovel que vai de Paraisópolis a Santo Antônio
do Itaiin; sobe por êste rio, até a foz do córrego da Grota Funda;
sobe por êste córrego até a foz do córrego da Galinha e, por êste,
até a sua cabeceira no morro da Carapuça.

MUXICIPIO DE CONTAGEM

a) Limites municipais

1 - Com o Município de Betim:

Começa na divisa com Belo Horizonte, no alto da Lagoa Sêca,
no divisor entre os córregos Jatobá e da Pedra, continua pelo divi-
sor entre os córregos da Pedra e do Sítio, e depois pelo divisor de
águas entre os córregos do Pintado e Embirussú, de um lado e os
córregos da Ferrugem, da Bitácula e do Riachinho de outro lado,
até a cabeceira dêste último na antiga rodovia para Betim, segue
por esta rodovia até atingir o córrego que passa no povoado de
Embirussú; dai sobe o espigão, transpõe o divisor e atinge o córre-
go da Praia ou Estiva na confluência com o córrego do Sítio; atra-
vessa o córrego, sobe o espigão fronteiro para atingir o divisor entre
o córrego da Pi-aia ou Estiva e o ribeirão Betim, na serra do Paiol;
segue por esta serra e pelo divisor da vertente da margem esquerda
do córrego Feijão da Vara, até a foz dêste córrego no ribeirão Be-
tim; sobe pelo ribeirão Betim, até a foz do córrego da Água Suja;
sobe por êste até o seu primeiro confluente da margem direita, que
desemboca pouco acima da fazenda Vargem da Lagoa, daí, pelo divi-
sor (Ia margem esquerda do confluente referido até o Morro Prêto.

2 - Com o Município de Esmeraldas:

Começa no divisor entre os ribeirões Betim, Serra Negra e Abó-
boras, no alto do morro Prêto; continua pelo divisor de águas entre
os ribeirões Abóboras e Betim, até entroncar com os ribeirões(Ias
Neves e Betim.
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3 - Com o i\lunicipio de Pedro Leopohlo

Começa no entroncamento do divisor de águas (los ribeirões
das Abóboras e (10 Betim com o divisor (los ribeirões do Betim e
das Neves; segue por êste último (livisór e depois pelo divisor (lOs
ribeirões cio Betim e Pampulha. de um lado e (ias Areias de outro
lado, até o alto (to Siqueira, fronteiro à cabeceira cio córrego Olhos
Dógua.

4 - Com o Município de Belo Horizonte:

Começa 00 divisor (le águas entre os ribeirões da Pampulha e
Areias, no alto (lo Siqueira, no ponto fronteiro à cabeceira cio cór-
rego Olhos Dágua: continua pelo alto do Siqueira, até o alto da
Mamoeiro; daí pelo divisor da margem esquerda do córrego Água
Funda ou Gongorra, até atingir o córrego do Muniz ou Braunas
na foz do córrego que passa no sítio cio Tenente Castorino; sobe por
êste córrego, até sua cabeceira; daí, pelo espigão, fraldeando o mor-
ro do Confisco, atinge o ribeirão do Cabral, na foz do córrego da
Luzia; sobe por êste até a confluência de seu afluente da margem
esquerda. que vem da Barroca, junto ao açude dos Campos; dai con-
tinua pelo divisor eia vertente ela margem direita elo córrego (Ia
Luzia, até atingir o divisor ele águas dos córregos da Ressaca e João
Comes; continua por êste divisor, passando pelo alto ele João Go-
n ,es e. depois, pelo divisor ela margem direita do córrego (los Car-
neiros, até o desi)arrancado, junto à fazenda dos Carneiros: desce
pela grota do Desbarrancado, até o córrego da Água Branca, desce
por este até a foz elo córrego cios Carneiros; sobe por êste até a
linha férrea da B. M. V. ; segue por esta linha até o quilômetro 889;
deste. em reta, atinge o ponto mais próximo do córrego da Ferrugem,
pelo qual desce até o ribeirão dos Arrudas; desce por êste, até a
linha térrea da E. F. C. B. ; segue 1)01' esta linha, até o córrego do
Barreiro; desce por êste, até o ribeirão elo .latohá; sobe por êste, até
a foz cio seu afluente (la margem esquerda, próximo elo quilômetro
624 (ia E. F. C. 13. ; por êste afluente, até sua cabeceira no divisor
,tos córregos .Jatobá e Ferrugem: prossegue por êste divisor, passan-
do pelo morro Grande, morro Vermelho, até o alto (ia Lagoa Sêca

MCNICIPIO 1)E COQUEIBAL

a)	Lineiles iiiiiimi(ipais

1 -- Com  município de Boa Esperança
Começa no ribeirão Santana. na foz do córrego da Lagoa (te

São Lourenço; desce pelo ribeirão até sua foz no ribeirão Três Pon-
tas ou Maribondo: desce por êste ribeirão até à foz no córrego Água
Mansa; daí continua pelo divisor entre o córrego Água Mansa e Co-
xaliil)i1 e', depois. pelo divisor da vertente ela margem esquerda elo
ribeirão (Ias Posses, até a foz elêste ribeirão no rio Grande.

2	Com o mnunictpio ele Campo Belo:

Commieca na foz elo ribeirão (Ias Posses no rio Grande: sobe por
êste até à foz cio córrego das Canoas ou tios Coelhos.

3 --- Com o niunicipio ele Nepomnuceno
Começa no rio (;ramide, na foz elo córrego tias Canoas ou dos

Coelhos; sobe por êste córrego até sua cabeceira; continua pelo es-
pigão das serras de Morembá e cio Carrapato e, em seguida, pelo di-

visor da vertente da margem esquerda do córrego da Cruz Alta e
elo espigão da margem direita do córrego do Monjolinho, até alcan-
ar o ribeirão cia Prata na foz do mesmo córrego cio Monjolinho.

4	Com o municipio de Três Pontas:
Começa no ribeirão da Prata, na foz do córrego do Monjolinho;

lesce pelo ribeirão da Prata e pelo ribeirão Três Pontas, até à foz
to córrego do Barreiro, no lugar denominado Espinho; sobe pelo
corrego do Barreiro até a sua cabeceira no divisor entre o ribeirão
Três Pontas e o ribeirão Santana; transpõe êste divisor e alcança
o ribeirão Santana, na foz do córrego Lagoa de São Lourenço.

MUNICIPIO DE COROACI

a) Limites lflurliCip(liS

1	Com o município ele Peçanha:
Começa no rio Tronqueiras, na foz do ribeirão Sardoá; sobe o

spigão eia margem esquerda elo rio, transpõe e alcança o rio Suassui
Pequeno, na foz do ribeirão da Estiva; continua pelo divisor da ver-
!ente da margem direita do ribeirão da Estiva, passando pela serra
los Eugênios até à serra tias Abóboras e segue por esta serra, até

o ponto fronteiro ,'i cabeceira cio córrego Taquarassú.

Comi' o município de Virgolândia

Começa na serra das Abóboras, no ponto fronteiro à cabeceira
do córrego Taquarassú; continua pelo divisor geral entre os rios
Suassui Pequeno e Suassui Grande, passando pela serra do Tape-
ruo, até seu entroncamento com o divisor de águas entre os ribei-
rões Areias e Taperão; continua por êste divisor até a confluên-
cia clêstes dois ribeirões formadores do ribeirão Bananal do Bom
,Tardinr e desce por êsle até à barra do córrego tia Sapucáia; tini,
segue pelo divisor tia vertente da margem direita do córrego Sapu-
cáia, transpõe o divisor e por espigão alcança o ribeirão cio Bugre,
no ponto fronteiroá foz elo ribeirão Quijamnoromo.	-

3 -- Coma o município de Governador Valadares

('1(10(/0)

Com o município de Virginópolis:

(Velado)

h) Divisas irmlerdislrilais

Entre os distritos de Coroaci e Conceição de Tronqueiras:

Começa no divisor de águas entre os rios Suassui Grande e Suas-
suí Pequeno, no ponto fronteiro ãs cabeceiras do ribeirão Escadinhos
ou Estiva: continua pelo divisor da vertente direita do ribeirão Es-
cadinhos e depois por espigão alcança a cabeceira do córrego que
passa na fazenda ele João Martins; desce por êste córrego, até sua
foz no rio Suassuí Pequeno; atravessa êste, sobe o espigão fronteiro
e continua sempre por espigão, passando entre as cabeceiras dos
ribeirões do Remígio e tio Lessa, até alcançar a divisa com o muni-
cípio ele Peçanlia
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2 - Entre os distritos de Conceição de Tronqueiras e Bre
jaubinha:

Começa no rio Suassui Pequeno, na foz do córrego das F1ore;
sobe pelo rio até à foz do rio Tronqueiras e por êste acima, até
Cachoeira da Fumaça.

MUNICÍPIO DE CORONEL FABRICIAXO
a) Limites Municipais:

1	Com o município de Ferros:
Começa no divisor geral entre os rios Piracicaba e Santo Antó-

nio, no alto do Timirim; continua por êste divisor, passando pela
serra dos Cocais até o seu entroncamento com o divisor (te águas nos
ribeirões Cubas e Cumieira ou Joanésia.

2 - Com o município de Mesquita:
Começa no entroncamento do divisor de águas dos rios Santo

Antônio e Piracicaba, com o divisor dos ribeirões Cubas e Cuinieira
ou Joanésia, na serra da Cumieira; continua pelo divisor entre
os rios Santo Antônio e Piracicaba, passando pelas serras de Cocais
e Pedra Branca, até atingir o rio Doce, na foz do ribeirão Ipanema.

3	Com o município de Caratinga:
Começa no rio Doce, na foz do ribeirão Ipanerna; sobe pelo rio

Doce, até à foz do ribeirão do Boi.
4 - Com o município de Bom Jesus do Galho:
Começa no rio Doce, na foz do ribeirão do Boi; sobe 1)01' aquêle

rio, até à foz do ribeirão do Belém.
5 - Com o município de São Domingos do Prata:
Começa no rio Doce, na foz do ribeirão Belém; sobe por êste

ribeirão, até à foz do córrego Celeste e por êste até sua cabeceira; dai
alcança o divisor entre o rio Piracicaba e o ribeirão Belém; segue
por êste divisor, contornando as cabeceiras do córrego do Tiniotinho,
até o espigão do Atalho: por êste, até o rio Piracicaba, próximo cia
estação de Baratinha.

6 - Com o município de Antônio Dias:
Começa no rio Piracicaba, no ponto fronteiro ao espigão t io Ata-lho, próximo à estação de Baratinha: desce pelo rio Piracicaba, até

à foz do rio Cocais dos Arrudas; continua pelo divisor entre os rios
Cocais dos Arrudas e rio Cocais, passando pelo alto da Forquilha,
serra Cocais cia Estréia, até o alto (10 Timnirim, no divisor rios Pira-
cicaba e Santo Antônio.

b) Divisas Inlerdislj-ilajs

1 - Entre os distritos de Coronel Fabri(jaflo e Timóteo:
Começa na foz do rio Cocais dos Arrudas no rio Pirac-jcaJ)a, des-ce por êste até o rio Uoce.
2 - Entre os distritos de Coronel Fabriciano e Barra Alegre:
Começa no entroncamento do divisor de águas dos rios Santo

Antônio e Piracicaba com o divisor de águas dos ribeirões Cocais.
Pequeno e Ipanema; continua por êste último divisor e, depois, pelo
divisor da vertente da margem direita cio ribeirão Ipanema. pas-
sando pelo morro do Escuro, até o ponto fronteiro à nascente do cór-
rego Novo; desce por êste córrego, até sua foz no ribeirão Ipanema
e por êste ribeirão até sua foz no rio Doce.
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MUNICIPIO DE CÓRREGO DANTA

a) Limites Municipais

1	Com o Município de Campos Altos:
Começa na confluência cio ribeirão da Motuca com o córrego de

Paiol Queimado, formadores do ribeirão da Perdição; sobe pelo cór-
rego do Paiol Queimado, até a foz do córrego da Jacuba e por C-ste
até a sua cabeceira, no lugar denominado Muro da Pedra, divisor
geral das bacias dos rios São Francisco e Paranaíba; segue pelo di-
visor geral até o ponto fronteiro às cabeceiras do córrego (Ia Estala-
gem, no lugar clenomirado Cava da Estalagem.

2	Com o Município de São Gotardo:
Começa no divisor geral dos rios São Francisco e Paranaíba, no

ponto fronteiro às cabeceiras do córrego da Estalagem, no lugar deno-
minado Cava da Estalagem; desce pelo córrego da Estalagem até sua
foz no rio Indaiá.

Com o Município de Estrêla do Indaiá:

Começa no rio Indaiá, na foz do córrego da Estalagem; sobe
o espigão fronteiro e alcança o divisor da vertente da margem di-
reita do rio Indaiá, pelo qual segue até o ponto fronteiro à mais
alta cabeceira do ribeiro do Mateus.

Com o Município de Luz:

Começa no ponto fronteiro à mais alta cabeceira do ribeirão
do Mateus; continua pela serra do Deus-Me-Livre até defrontar a
cabeceira do ribeirão do Limoeiro; desce por êste ribeirão até
sua foz no rio Perdição.

5 - Com o Município de Bambui:

Começa no rio Perdição, na foz cio ribeirão do Limoeiro; sobe
pelo rio Perdição até a confluêhcia de seus formadores, ribeirão da
Motuca e córrego do Paiol Queimado.

MUNICICIO DE CRISTAIS

a) Limites Municipais:

1 - Com o Município de Formiga:

Começa na confluência dos rios Grande e Lambari; sobe por
êste que depois se denomina Santana, até à foz do ribeirão Pe-
reira, sei! afluente da margem esquerda.

2 - Com o Município de Candeias:

Começa no rio Santana, na foz do ribeirão dos Pereiras; sobe
por êste ribeirão e depois pelo ribeirão Santo Antônio e córrego
dos Correias até à cabeceira dêste córrego; transpõe o divisor e
alcança a confluência dos córregos da Vargem e do Veado; coa-
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tinua pelo divisor da vertente esquerda do córrego 'lo Veado, até
(. entroncamento com o divisor entre os córregos da invernada e
dos Cunhas.

3 - Com o Município de Campo J31o:

Começa no entroncamento entre o divisor da margem esquerda
do córrego do Veado com o divisor entre os córregos da Invernada
U dos Cunhas continua por êste último divisor até à foz do côr-
lego da invernada, no ribeirão dos Cunhas, pelo qual desce até
sua foz no rio Grande,

4 - Com o Município de Boa Esperança:

Começa no rio Grande lia foz do ribeirão dos Cunhas ou Água
Limpa e desce pelo rio Grande, até à foz do ribeirão Verde, seu
afluente da margem esquerda.

5	Cotii o Município (te Guapé

Comera no rio Grande na foz do ribeirão Verde; desce pelo
rio Grande até à foz (lo rio Lambari

\IUXICI p EO DL CRI.'CILÂNDJ,

a) Limites 3liinicipais
1 - Com o Município (te itaguara

Começa no divisor da vertente da inarg em esquerda (10
Manso, 110 ponto fronteiro às cabeceiras dos ribeirões da Areia e Con-
quista, no alto situado entre os lugares (lenorn j naclos Sesmarias eMatapoi'cos	continua 1)01' êste divisor até o ponto fronteiro às
cabeceiras do corrego Brauna,

2	CoIn O i\f(lni('iJ)iO de I3oufjm

Coineca 110 divisor entre os rios Pará e Manso, 110 ponto fron-
teiro às cabeceiras dos córregos Barro Prêto e Gentio; continua
pelo divisor da vertente (Ia margem esquerda do ribeirão da Areia,passando pelo fl1Oi'ro da Picada até a foz (lêste ribeirão no rio
Manso, sobe p01' êste rio até a cachoeira (Ia Usina (lo Campestre:
sobe o esj)igã() (Ia margeimi esquerda (lo rio, continua pelo divisor
(te águas entre êste rio e o córrego (lo Campestre e, sempre porespigão, vai atingir o ribeirão Águas Claras, na foz do córregoSaiitafé:	contínua pelo divisor (Ia vertente da margem direita do
(árrego San tafé até o alto fronteiro à cabeceira (lo córrego da Vor-ginha	continua pelo iiViSOI' de águas dos ribeirões Medeiros e
Saml)amiibaja (te 11111 lado, Machactos e Agitas Claras de outro Jacto,
até o ponto fronteiro à cabeceira (lo ribeirão (los Machados, no (livi-
sor (te águas entre os rios Para e Paraopebn

3	Cota o Município de Passa Tempo

(:omeça no divisor (te águas dos rios Paraopeba e Pará 110
ponto fronteiro à cabeceira de ribeirão dos Medeiros; continua
por a(Juêle divisor até o alto si tuado entre os lugares denominadosSe',marias e Mataporcos,
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MUXCIPIO DE CRUZÍLIA

a) Limites Muriicipois:

1	Com o Município de Baependi:
Começa 11OS limites com o Município de Aluruoca, nu ponto

fronteiro à foz do córrego Ouro Fala no córrego da Cachoeira;
segue eta rumo até esta foz; continua pelo divisor da vertente da
margem direita do córrego Ouro Fala até atingir o divisor (te
guas entre o córrego (Ia Cachoeira e o ribeirão Quilombo; pros-
cgue por este divisor até defrontar a cabeceira do ribeirão do Qui-

lonito; alcança a cabeceira e desce pelo ribeirão até a foz (lo
córrego de Daniel Rosas; sobe a encosta fronteira até o alto de-
fronte i nascente do córrego que deságna no córrego (ia Quitanda,

à fazenda (têste nome (Quitanda) ; continua P01' espigão
a inargelmi esquerda dêste afluente até sua foz; desce pelo Co!'-

(ego da Quitanda até sua confluência com o córrego que passa cm
Cruzilia, ambos formadores (10 rio do Peixe; desce por êste rio até
A foz do córrego da fazenda do Retiro; continua pelo divisor da
margem direita (lêsle córrego até defrontar a cabeceira do córrego
la fazenda (te José Pinto; atinge esta cabeceira e desce pelo cór-
ego até sua foz no córrego das Pedras; sobe por êste córrego até

sua mais alta cabeceira; daí sobe o espigão fronteiro e segue
Pé atingii' O divisor de águas entre os ribeirões (lo Lavarejo e Bela
Cruz; pm'ossegue p01' êste divisor passando pela serra da Bela Cruz,
(té O ponto frOil leito à foz de uni pequeno afluente da margem es-
querda (lO ribeirão Lavam'ejo, logo abaixo (LO fazenda do mesmo
nome

2 - ComI! o Município (te Luminárias

Começa na serra (te Bela Cruz no ponto fronteiro à foi, dc
itil pequeno afluente. (Ia marg e m esquerda do ribeirão Lavarejo,
i((go abaixo da fazenda do mesmo nome; continua pela serra Bela
Crui, até sua extremidade 110 ponto fronteiro à foz do ribeirão
Pela Cruz, 1)0 l'iO In-aí; alcança o rio Ingai neste ponto e sobe
pol' êle até a foz do córrego Santo Inácio

Coni o Município (te Carrancas:

Comiieça no rio lngaí, na foz do córrego Santo Inácio; conti-
Ilha pelo i'iO Ingai até a foz (lo córrego da Traiatuba: sobe por
de ('óm'rego cêm'ca de um quilômetro até a foz de seu principal

(fluem) te da inargem direita; sobe p01' êste afluente até a sua cabe-
ceira, no diviso' - (te águas dos córregos Santo macio e Traiatuba
eguc p01' êste divisor até alcançai' o divisor (la verteu te da moi'-

4c111 direita do rio Ingai ; continua p01' i'ste divisor até seu co-
runcanien lo ('01(1 O serra cio Mindurim

4 --COIlI O Mtmnicípio de Francisco Soles

Começa no divisor (Ia vertente (Ia margem (tilcita do rio Ingai,
10 entu'oncalfleiI to com a serra do Mindurim : continua por êstc
iiVSOl' contoi'nando OS cabeceiras do ribeirão Pitangueim'as até o
ii t o do Pai'acalu ; defronte a cabeceira do córrego da Chapada
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5	Com  Município de Aiuruoca

Conieca no alto do Paracatu defronte à cabeceira tio corrego da
Chapada; segue pelo divisor da margem direita do córrego da
Ponte Funda, até alcançar o rio Ingaí na foz dêste córrego; desce
o rio Ingai até a foz do ribeirão Santa Helena; sobe por êste até
a foz do ribeirão das Posses; continua pelo espigão divisor da ver-
tente da margem esquerda (leste ribeirão até o entroncamento com
o divisor da vertente da margem direita do ribeirão (Ias Furnas, de-
frontando a fazenda Campo Grande; daí, por espigão alcança o
ribeirão das Furnas no ponto entre a Fazenda Vai'geni Grande e a
estação de Furnas.

MUNICÍPIO DE DIONISIO

a) Limites Municipais:

1 - Com o Município <le São Domingos do Prata:

Começa no rio Doce, na foz do rio Matipó; daí por espigões
atinge o divisor de águas entre os ribeirões Mumbaça e Sacramento.
pelo qual continua passando pelo Pau Gigante, até atingir o ribeirão
Mumbaça no ponto fronteiro a foz do córrego São Sebastião, seu
afluente da inargeni esquerda e daí atinge esta foz e prossegue pelo
divisor da vertente da margem esquerda (to córrego São Sebastião
até o alto das Vieiras no divisor <ia vertente da margem direita <lq
ribeirão da Prata; continua por êste divisor, até o ponto fronteiro
à cabeceira do córrego do Carvão; segue pelo divisor de águas dos
rios Doce e Piracicaba, até encontrar o espigão da Trindade; dai
segue pelo divisor de águas dos córregos do Barro Prêto e Tijuco
Prêto, até a confluência dos (bis; pelo espigão, atravessa o divisor
de águas dos córregos da Mora e Bom Sucesso, alcançando êste,
na foz cio córrego dos Fagundes; atravessa o córrego Bom Su-
cesso, prosseguindo pelo espigão, continua passando pelas cabe-
ceiras dos córregos das Perobas e da Areia Branca, até alcançai' a
cabeceira <lo córrego Bom Jardim; desce por êste córrego até o
ribeirão da Conceição; atravessa êste e segue por espigão entre as
lagoas Dom Helvévio e da Barra, prosseguindo pela antiga estrada
de Conceição e Ponte Queimada, até o rio Doce.

2	Com o Município de Bom Jesus do Galho

Começa no rio Doce, na ponte Queimada; sobe por êste rio
até a foz do ribeirilo do Óculo.

3 - Com o Município de Raul Soares:

Começa no rio Doce, na foz cio ribeirão do Óculo; sobe Pelo
rio Doce até a foz do rio Matipó.

MUNICÍPIO DE ESTIVA

a) Limites Municipais

1	Com o Município de Borda (Ia Mata:

- 269
Começa na foz cio córrego do Limoeiro ou da Pedra, no ribei-

io Mogi; desce por êst•e último até a foz do córrego do Inhame,
;LlO qual sobe até sua cabeceira, no Alto do Carretão; daí, con-
ornun(lO as cabeceiras do ribeirão dos Fernandes; continua pela
linha de cumniada da serra do Casquilho, até a serra das Pombas,
lo ponto fronteiro à cabeceira do córrego que deságua próximo à
:azenda de Benedito Escuta, no ribeirão do Pântano.

2 - Com o Município de Pouso Alegre:

Começa na serra (Ias Pombas, no ponto fronteiro à cabeceira
o córrego que deságua próximo à fazenda de Benedito Escuta;

,]ai segue por espigão da margem esquerda dêste córrego até ai-
ançar o ribeirão do Pântano na fazenda de Benedito Escuta; sobe
espigão fronteiro até a serra do Cantagalo; segue por esta serra

dé o divisor de águas entre os rios Itaim e Mandu; continua até
defrontar as cabeceiras do córrego do Desbarrancado e do ribeirão
Pantaninho; prossegue pelo divisor da margem direita do córrego
la Ponte até sua foz no rio Itaim.

3 - Com o Município (Te Cachoeira de Minas:

Começa na foz, do córrego da Ponte no rio Itaim: segue por
ste rio até a foz do ribeirão do Pari; sobe pelo ribeirão ate a loz

do córrego que vem do morro cio Caxambu, junto à fazenda de
Antônio Flávio.

4	Com o Município de Paraisópolis:

Começa no ribeirão <lo Pari, na foz do córrego que vem do
:1lO1'I'o do Caxambu, junto à fazenda de Antônio Flávio; sobe pelo
ribeirão do Pari ou córrego do Caçador, até sua cabeceira; daí
(tinge o alto entre as cabeceiras do mesmo córrego e (lo córrego
Grata Fonda, no divisor de águas entre os rios Capivari e Itairn

5 -- Com o Município de Cainhui

Começa no alto entre as cabeceiras dos córregos rota Funda
e cio Caçador, no divisor de águas dos rios Itaim e Capivari; con-
tinua pela serra do Sertãozinho contornando as cabeceiras do cór-
rego do Róssio, passa pelo Alto da Batalha, ganhando daí a cabe-
ceira cio córrego da Mata Virgem, pelo qual desce até sua foz, no
rio Itaim; sobe o rio Itaiin, até a foz do córrego do Congonhai,
pelo qual sobe até sua cabeceira; dai, segue pelo espigão até O

ponto do ribeirão Três Irmãos, q!-,e fica a igual distância da sede
da fazenda de João Borges Filho e da Capela; atravessa o 'ibei-
rão e continua pela serra do Varjão, serra da Seara, até o alto <lo
Macuco (defronte iãs cabeceiras cio córrego do Pinhal); dai. pros-
segue pelo divisor de águas do ribeirão Mogi e córrego Pântano
até o ponto situado entre as cabeceiras do córrego (Ia Onça e a
Pedra Pontada; daí continua pelo espigão que limita a vertente
da margem direita do córrego da Onça, e, depois, pelo espigão que
limita a vertente da margem (esquerda do córrego cio Limoeiro ou
da Pedra), no ribeirão Mogi.
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MUNICÍPIO DE ESTRÈLA DO XNDAIÁ
MUNICIPIO DE FELIXLÃNDIA

a) Limites i!ulzicipcfs

1 - Com o Município de São Gotarcio:

Começa na foz cio córrego da Estalagem, 110 rio Indaiii; desce
Por êste rio até o pôrto do Timóteo.

2 - Com  Município de Dores do Jl1(]ajó

(Vetado).

3 - Com o Município de Córrego Danta

Começa no divisor da vertente da margem direitadireita do rio lo-
daió, no ponto fronteiro à cabeceira (lu' ribeirão Mateus; segue
por êste divisor e Por 11111 espigão secundário, até atingir o rio lu-
dai-à, na foz do córrego da Estalagem

MUNICÍPIO DE FAMA	 -

a) Limites tIiiniejptj.5

1) Com o Município (te Alfenas

Começa no rio Machado, lia foz do córrego do Andrequicé do
Macuco (que passa pelas fazendas de Joaquim Pedro e Pedro inã-
cio) ; desce pelo rio Machado até a foz cio córrego que passa no
sitio de João Goulart; sobe por êste córrego até sua cabeceira:
daí, em rumo alcança 110 campo Grande, a cabeceira da primeira
pequena gruta, acima da usina; desce por esta grota, até sua foz
no córrego da Cachoeira e p01' éste, até sua foz 110 rio Sapucai

2 - Com o Municipio de Campos Gerais:

Começa no rio Sapucai, na foz do córrego da Cachoeira; sobe
Pelo rio Sapucai, até a foz do Ribeirão do Pinhal.

3	Com o Município de Paraguaçu

Começa 110 rio Sapucai, na foz do ribeirão do Pinhal; sobe
por éste ribeirão até a foz cio córrego do Chiqueiro (Ia Prosa
(que passa pela fazenda do Cedro); sobe por êste córrego até sua
cabeceira; dai, pelo espigão, passando Pelo alto do Vagam-
me, alcança a cabeceira do córrego das Furnas, pelo qual desce
até sua foz no ribeirão dos Porcos; sobe por êste, até à foz do
córrego Pirai ou Brejinho (que Passa nafazenda de Alvaro Prado)
sobe ior êste córrego até a sua cabeceira: dai, transpondo o es-
pigão, alcança a cabeceira do córrego do An(Irequicé cio Macuco
(que passa nas fazendas de Joaquim Pedro e Pedro Inácio); desce
Por Cste córrego até
do Ingá.	

sua foz no rio Machado, pouco acima cio Pôrto

a) Limites Municipais:

1 - Com o Município de Moravânia:

Começa no rio São Francisco, na foz do rio Paraopeba; desce
pelo rio São Francisco até à foz: do ribeirão da Extrema.

2 - Com o Município de Corinto:

Começa no rio São Francisco, na foz do ribeirão da Extrema;
sobe por ête ribeirão até o alto de sua cabeceira; daí segue pelo
divisor de águas entre os rios São Francisco e o das Velhas, até al-
cançar a cabeceira do riacho das Vacas.

3 - Com o Município de Curvelo:

Começa no divisor de águas dos rios São Francisco e das Ve-
lhas, no ponto fronteiro ao riacho das Vacas: continua por êste
divisor até defrontar a cabeceira do córrego dos Meleiros; desce
por êste córrego até à sua foz no ribeirão das Almas pelo qual desce
até o rio Paraopeba.	 -

4 - Com o Município de Pompéu:

Começa no rio Paraopeba na foz do ribeirão das Almas; desce
pelo rio Paraopeha até a sua foz no rio São Francisco.

MUNICÍPIO DE GALIIÊlA

a) Limites Municipais

1 - Com o Município de Tumiritinga:

(Vetado).

2 - Com o Município de Mantena:

Começa no ponto de entroncamento do divisor que passa entro
os ribeirões Santa Helena e Laranjeiras com o divisor da Vertena
da margem direita do rio São Mateus; continua pelo divisor geral
do rio Doce-rio São Mateus, até o entroncaniento com o divisor (t
águas entre os córregos da Ferrugiriha e São Gemido.

3 - Com o Município de Conselheiro Pena:

Começa no divisor geral dos rios Doce e São MxCeus, no entron-
camento com o divisor de águas (ias córregos da Ferruginha e São
Geraldo; continua por êste divisor de águas e pelo divisor er:1
entre os rios do Eme e das Lar.mmjeiras, passando pela :;erra
Uurucum até defrontar a cabeceira do córrego do mesmo :omac;
desce por êste córrego, até sua foz no rio Doce.
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b) Divisas Interdistrijajs:

1 - Entre os distritos de Galiléja e São Geraldo do Baixio:

Começa na serra do Urucum, no entroncamento com o divisor
que passa entre os córregos da Boa Vista e Macaco Sêco; segue por
êste divisor até atingir o córrego do Rapa, na foz do córrego do
Macaco Seco; sobe o espigão da margem direita do córrego do
Rapa transpõe o divisor e por êste espigão atinge o ribeirão La-
ranjeiras na foz do córrego da Conceição.

2	Entre os distritos de Galiléia e Sapucáia do Norte:

Começa no ribeirão Laranjeiras, na foz do córrego da Concei-
ção; sobe o espigão da margem direita do ribeirão, transpõe o di-
visor e por espigão alcança o córrego da Sapucaia, na foz do cór-
régo Palmital; continua pelo divisor da vertente da margem es-
querda do córrego Palmital, até alcançar o divisor entre o rio Docee o ribeirão Laranjeiras.

3	Entre os distritos de Sapucaia do Norte e São Geraldo doBaixio:

Começa na foz do córrego da Conceição, no ribeirão Laranjei-
ras; continua pelo divisor de águas entre êstes dois cursos dágua
até atingir o divisor de águas entre o rio São Mateus e o ribeirãoLaranjeiras

MUNICIPJO DE GUARACIAJ3A
a) Limites Municipais:

1 - Com o Município de Mariana:

Começa no divisor dos rios Bacalhau e Gualaxo do Sul, no Cami-
nho Novo; continua por êste divisor e depois pelo divisor da ver-
tente da margem direita do ribeirão Mata-Cães; passando pelo alto
do Cruzeiro do Roque até o ponto fronteiro A cabeceira do córrego da
Lixa, no divisor geral, rio Piranga ribeirão Mata-Cães.

2	Com o Município de Ponte Nova:

Começa no divisor de águas do ribeirão Mata-Cães e rio Piranga
no ponto fronteiro à cabeceira do córrego da Lixa; segue pelo divisor
da vertente da margem esquerda do córrego do Paiol até a foz (lêSte
córrego no rio Piranga; sobe por êste rio até um quilômetro acima
da foz do córrego Três Tiros; daí sobe o espigão da margem direita
do rio e continua pelo divisor da vertente da margem esquerda do
córrego Três Tiros e sucessivamente dos ribeirões das Três Marias
e do Vau-Assu, até o alto situado entre as cabeceiras dos córregos
da Venda e da Onça.

3 - Com o Município de Teixeiras:

Começa no alto situado entre as cabeceiras dos córregos da Ven-da e (Ia Onça. Segue pelo espigão, contornando as cabeceiras do cór-
rego da Venda e, passando pelos altos das cabeceiras do córrego da
Jangada, atravessa o ribeirão dos Teixeiras, entre o Sítio do Bom
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Destino e a foz do córrego da Fartura; prosseguindo pelo divisor da
vertente da margem esquerda dêste córrego, e, depois, pelo divisor
de águas do ribeirão dos Teixeiras e rio Turvo, passando pelos altos
(las Contendas e do Ribeirão, até o alto do Pau de Cedro, defronte
à cabeceira do córrego do mesmo nome.

4 - Com o Município de Viçosa:

Começa no divisor de águas do ribeirão dos Teixeiras e rio Tur-
vo Sujo, no alto do Pau de Cedro, fronteiro à cabeceira do córrego
do mesmo nome; continua pelo divisor da vertente da margem di-
reita do rio Turvo Sujo, até sua confluência com o rio Turvo Limpo.

5 - Com o Município de Piranga:
Começa na confluência dos rios Turvo Sujo e Turvo Limpo; des-

ce pelo rio Turvo, até o lugar denominado Cambota, na foz do seu
afluente da margem esquerda que passa pela fazenda das Posses;
continua pelo divisor da margem esquerda dêsse afluente, até alcan-
çar o divisor entre os rios Turvo e Piranga; continua por êste divi-
sor e por um divisor secundário atinge o ribeirão Pirànga, na foz do
ribeirão Lavapés; sobe pelo ribeirão Lavapés, até à sua cabeceira;
daí transpõe o divisor e alcança a confluência do rio Santo Antônio
no rio Bacalhau; dêste ponto continua pelo divisor da vertente da
margem direita do rio Santo Antônio, até alcançar o divisor entre os
rios Piranga e Gualaxo do Sul no Caminho Novo.

MUNICIPIO DE GUIDOVAL

a) Lirniles Municipais:
1 - Com o Município de Ubá:
Começa no rio Chopotó, na foz do córrego das Três Cachoeiras,

sobe pelo rio até a conhluencia do ribeirão Ubá e por êste ae a foz
do ribeirão São Pedro; sobe o espigão da margem esquerda do ribei-
rão Ubá e continua pelo divisor da vertente da margem direita do
córrego do Sobradinho, até defrontar a fazenda do Pão-de-Ló e cabe-
ceira do córrego do Sobradinho.

2 - Com o Município de Visconde do Rio Branco:

Começa no divisor da vertente da margem esquerda do ribeirão
Ubá, entre a fazenda do Pão-de-Ló e cabeceira do córrego Sobradi-
nEo; daí, por espigão, atinge o rio Chopotó, na foz do ribeirão
Pombal.

3 —Com o Município de Guiricema:
Começa no rio Chopotó, na foz do ribeirão do Pombal; continua

pelo divisor da vertente da margem esquerda dêste ribeirão, sepa-
rando suas águas das do ribeirão Prêto, atingindo, por wn contrafor-
te, êste último ribeirão, na foz do pequeno afluente (la margem es-
querda que vem da fazenda de José Trindade; atravessa o :beirão,
prosseguindo pelo espigão fronteiro, até o alto situado entre o cór-
rego Sêco e a mesma fazenda (te José Trindade; continua pclo divi-
sor da vertente da margem direita do ribeirão da Forquilha, até al-
cançar o divisor geral dos rios Chopotó e Muriaé, no ponto Ironiciro
às mais altas cabeceiras (los ribeirões da Forquilha e do Careço ou
Crissiuma, afluente do rio Muriaé.

L. D. - 18
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4 - Com o Município de Mirai:
Começa no divisor dos rios Chopotó e Muriaé, no ponto fronteira

as mais altas cabeceiras do ribeirão do Careço ou Crissiuma, afluente
do rio Muriaé, e do ribeirão da Forquilha, afluente do ribeirão PrêtG
que por sua vez, é afluente da margem esquerda do rio Chopotó; se
gue pelo mesmo divisor geral, até o seu entroncamento com o divi.
sor de águas dos rios Pomba e Muriaé, no alto fronteiro ii cabeceira
cio córrego cia Barreira.

5 - Com o Município de Cataguazes:

Começa no entroncamento com o divisor de águas dos rios Cho-
potó e Muriaé com o divisor dos rios Muriaé e Pomba, no alio fron-
teiro às cabeceiras do córrego da Barreira; continua pelo divisor da
vertente da margem esquerda do rio Chopotó, passando pelo alto da
serra da Neblina ,até o ponto fronteiro às cabeceiras do córrego d
Retiro, afluente do ribeirão Passa Cinco.	 -

6 - Com o Município de Astolfo Dutra:
Começa no divisor da vertente da margem esquerda do rio Cho-

potó, no ponto fronteiro à cabeceira do córrego-do Retiro, afluente
do ribeirão Passa Cinco; segue pelo espigão, até atingir o rio Cho-
potó, defronte à foz do córrego das Três Cachoeiras.

MUNICÍPIO DE JAPU

a) Limites Municipais

1	Com o Município de Mesquita:
Começa no rio Doce ,na foz do córrego do Boacha; desce pelo ri

Doce, até a foz do rio Santo Antônio
2	Com o Município de Açucena
Começa no rio Doce, na foz do rio Santo Antônio; desce pela

rio Doce, até a foz do ribeirão Santo Estêvü.
3 -- Com o Município de Tarumirim:
Começa no rio Doce, na foz do ribeirão Santo Estêvão; sobe

por êste ribeirão, até a foz do córrego Pedra Bonita; continua pelo
divisor da vertente da margem esquerda dêste córrego, até as suas
nascentes; atinge o divisor de águas entre o rio Caratinga e o ribei-
rão Santo Estêvão; prossegue por êste divisor, até defrontar as ca-
heceiras do córrego Ponte Alta.

4 - Com o Município de Inhapim:
Começa no divisor de águas entre o ribeirão Santo Estão e

rio Caratinga, no ponto fronteiro à cabeceira do córrego da Ponte
Alta: continua por êste divisor de águas, passando pela serra de San-
ta Maria, até a serra do Alegre, no divisor cia vertente da margem
direita do ribeirão do Boi.

5 - Com o Município de Caratinga:
Começa no divisor: entre os rios Doce e Caratiriga, no entronca-.

rnento com o divisor da. margem direita do ribeirão do Boi; continua
pelo divisor entre o ribeirão do Boi e o ribeirão do Bugre, depois en.tre o ribeirão do Bugre e o córrego da Água Limpa, passando pela
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serra da Água Limpa, até defrontar a cabeceira do córrego do Boacha;,
desce por êste córrego até a sua foz no rio Doce.

b) Divisas Interdislrj tais:
1	Entre os distritos de lapu e Bugre:
Começa na serra (Ia Água Limpa, no entrocamento com o dlvi-

or da margem esquerda do córrego que passa na fazenda de Júlia
Maria de Freitas; segue por êste divisor, até alcançar o ribeirão do
liugre, que atravessa na foz daquêle córrego; sobe o espigão fronteiro,
ttinge o divisor - ribeirão do Bugre e Santo Estevão, pelo qual con-
tinua até defrontar as cabeceiras do córrego de São José do Bugre;
desce por êste córrego até sua foz no Bugre; atravessa êste, sobe o
espigão fronteiro e alcança o divisor da vertente da margem direita
lo rio Branco segue por êste divisor, depois pelo divisor de águas
cntre o mesmo ribeirão Rio Branco e córrego Prêto, até a confluência
dêles; desce pelo ribeirão do Rio Branco, até o rio Doce.

2 - Entre os distritos de lapu e São João do Oriente:
Começa no ponto onde a estrada de automóvel InhapimIapú,

ntinge o divisor entre o rio Caratinga e o córrego do Parado; daí,
cgue por esta estrada, até o entroncamento da estrada que vai para

Oriente; sobe o espigão fronteiro na serra dos Mendes e por esta
tinge a foz do córrego do Rodolfo Escrivão; segue pelo divisor da

vertente da margem esquerda dêste, até encontrar o divisor de águas
-ntre o ribeirão Santo Estêvão e o córrego do Parado; por êste di-
visor, até o ponto fronteiro à foz do córrego da Boa Vista, no ribeirão
Santo Estêvão; daí alcança esta foz; sobe pelo ribeirão até suas ca-
beceiras, no divisor entre os ribeirões do Bugre e Santo Estêvão; por
êste divisor, até a confluência dos dois ribeirões.

MUNICÍPIO DE INHArMA
a) Limites Municipais:

1 - Com o Município de Pará de Minas:
Começa no rio Paraopeba, na foz do pequeno córrego da Onça,

pouco abaixo do Porto do Chico Lopes ou das Aroeiras; desce pelo
io Paraopeba até a foz (10 ribeirão das Águas Claras.

2 - Com o Município de Pequi:
Começa na foz do ribeirão das Águas Claras, na rio Paraope-

1)0; desce per êste rio até a foz do ribeirão Vermelho.
3 - Com o Município de Pitanguí:
Começa na foz cio ribeirão Vermelho, no rio Paraopeba, desce

por êste rio até a foz do ribeirão dos Macacos.
4 - Com o Município de Paraopeba:
Começa no rio Paraopeba, na foz do ribeirão dos Macacçs; sobe

por êste até a foz cio ribeirão São •João; sobe pelo São João até a
foz do córrego da Lontra.

5 - Com o Município de Sete Lagoas:
Começa no ribeirão São João, na foz do córrego da Lontra; sobe

;elo ribeirão São João, até a foz do córrego da Tapera; sobe por és-
e córrego até a sua cabeceira; daí pelo divisor de águas entre os
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córregos da Inhaúma e Fonseca, alcança o divisor de águas entre os
córregos da Serra e Vargem Grande; continua por êste divisor, até
alcançar o ribeirão dos Macacos, no ponto fronteiro à foz do córre-
o do Formoso.

6 - Com o Município de Esmeraldas:
Começa no ribeirão dos Macacos, na foz do córrego do Formo-

o; desce por êste ribeirão até a foz do ribeirão do Cipó; sobe a en-
costa da margem esquerda do ribeirão do Cipó e continua pelo espi-
gão entre os córregos da Serraria e do Capão do Curral, até o alto
da Porteira de Chaves; continua pelo divisor de águas do córrego
São José de ribeirão dos Macacos e, depois, pelo divisor da vertente
da margem esquerda do córrego das Três Barras, até defrontar a ca-
beceira do pequeno córrego da Onça, pelo qual desce até sua foz no
rio Paraopeba, pouco abaixo do Pôrto das Aroeiras ou do Chico
Lopes.

b) Divisas Interdistrilais:

1 - Entre os distritos de Inhaúma e Fortuna:
Começa no ribeirão dos Macacos, na foz do ribeirão do Cipó;

desce pelo ribeirão dos Macacos, até a foz do ribeirão São João.

MUNICÍPIO DE ITANHOMI

a) Limites Municipais:

1 - Com o Município de Governador Valadares:
Começa no ribeirão Traíras, na foz do córrego do Bonfim; desce

pelo ribeirão Traíras até a foz do córrego Volta Grande.
2 - Com o Município de Tumiritinga:

(Vetado)
3 - Com o Município de Tarumirim:

(Vetado)
MUNICIPIO DE ITAPAGIPE

a) Limites municipais:

1 -- Com o Município de Campina Verde:
(Vetado)

2 - Com o Município de Comendador Comes:
Começa no divisor geral entre os rios Grande e Verde. defronte

à cabeceira do córrego do Barreirão, afluente do ribeirão Fortaleza;
prossegue pelo chapadão, contornando as cabeceiras do córrego dos
Talhados até atingir a cabeceira do córrego da Invernada de Antônio
Teocioro; desce por êste córrego até sua foz no córrego dos Urzedos;
continua por êste até sua foz no ribeirão São Mateus.

3 - Com o Município de Frutal.
Começa na foz do córrego dos Urzedos no ribeirão São Mateus;

desce por este ribeirão até sua foz no rio Grande.

4 - Com o Estado de São Paulo:
Começa na foz do ribeirão São Mateus, no rio (rand; segue

pela divisa interestadual Minas-São Paulo até a foz do córrego Monte
Belo.

b) Divisas interclistritais:
1 - Entre os distritos de Itapagipe e São Francisco de Sales;
Começa no rio Grande na foz do rio Verde; sobe por êste rio até

a foz cio córrego do Tijucal.

MUNICIPIO DE ITUÉTA	 -

a) Limites municipais:

1 - Com o Município de Conselheiro Pena:
Começa no rio Manhuaçu, na foz do ribeirão do Bueno; sobe o

espigão da margem esquerda do ribeirão e continua pelo divisor
de águas do mesmo e do ribeirão Água Limpa, contorna as cabecei-
ras do ribeirão -Ituêta até encontrar o divisor geral dos rios Doce e
Manhuaçu; segue por êste até alcançar a cabeceira do córrego da
Onça.

2 - Com o Município de Resplendor:
(Vetado)

3 - Com o Estado do Espírito Santo:
Começa na serra dos Aimorés no entroncamento com o divisor

da margem esquerda do córrego Santo Antônio; segue pela linha in-
terestadual Minas-Espírito Santo até o entroncamento com o divisor
(ia vertente da margem esquerda do ribeirão Santo Antônio com
a serra dos Aimorés.

4 - Com o Município de Aimorés:
Começa no entroncamento da serra do Sousa ou dos Aimorés

,ora divisor da vertente da margem esquerda do ribeirão Santo
Antônio; continua por êste divisor e pelo divisor da vertente da
margem esquerda do ribeirão Resplendor até a foz dêste ribeirão, no
rio Doce; atravessa êste e, pelo espigão fronteiro, alcança o divisor de
águas dos rios Doce e Manhuaçu; atravessa-o prosseguindo pelo es-
pigão até o rio Manhuaçu, defronte à foz do ribeirão do Capim; sobe
pelo rio Manhuaçu até a foz do rio José Pedro.

5 - Com o Município de Pocrane:

Começa no rio Manhubçu, na foz do rio José Pedro; sobe pelo
rio Manhuaçu, até a foz d 0 ribeirão do Bueno.

b) Divisas interdisiritais:
1 - Entre os distritos de Itnêta e Santa Rita do Ituêto:
Começa no rio Manhuaçu, na foz do ribeirão de Ituêta; continua

pelo divisor da vertente da margem esquerda dêsse ribeirão, contorna
as cabeceiras do ribeirão dos Quatis no divisor entre o rio Manhuaçu
e rio Doce.
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MUNICIPIO DE ITIJRAMA

a) Limites municipais:

1	Com o Estado de Mato Grosso:
Começa na confluência dos rios Grande e Paranaiba; segue pela

divisa interestadual - Minas-Mato Grosso - até a foz do rio do
Peixe ou Aporá no rio Paranaiba.

2	Com o Estado de Goiaz:
Começa no rio Paranaiba, na foz do rio do Peixe ou Aporá;

segue pela divisa interestadual - Minas-Goiaz - até a foz do rio
Arantes, no rio Paranaiba.

3 - Com .o Município de Santa Vitória:
Começa no rio Paranaiha, na foz do rio Arantes; sobe por êste

até a foz do córrego do Vizeu.
4 - Com o Município de Campina Verde:
Começa no rio Arantes, na foz do córrego do Vizeu; sobe por

éste rio até à foz do córrego da Divisa; por êste acima até à sua
mais alta cabeceira; daí, transpondo o divisor, alcança a cabeceira
do córrego da Cachoeira, pelo qual desce até à sua foz no rio São
Domingos; por êstc rio até à foz do córrego Pontezinha; sobe por
êste córrego até à sua mais alta cabeceira; transpõe o divisor e

dalcança a cabeceira cio ribeirão o Bonito; desce por êste ribeirão
até à sua foz no rio Grande.

5 -- Com o Estado de São Paulo:
Começa no rio Grande, na foz do ribeirão cio Bonito; segue

pela divisa interestadual - Minas-São Paulo - até à confluência
do rio Grande com o rio Paranaiba.

MUNICíPIO DE JANAUBA

a) Limites municipais

1 - Com o Município dc São João da Ponte:
Começa no rio Verde Grande na foz do rio Quem-Quem; desce

pelo rio Verde Grande até o lugar denominado Quebra.
2 - Com o Município de Monte Azul:
Começa no rio Verde Grande, no lugar denominado Quebra;

atravessando o chapadão da .Jaiba, atinge, pelo rumo mais curto, o
rio Gorutuba, no lugar denominado Preguinho.

3 -- Com o Município de Porteiri'nha:
Começa no rio Gorutuba, no lugar denominado Preguinho; sobe

pelo rio Gorutuba até à foz do córrego Água Quente.
4 - Com o Município mie Francisco Sã:
Começa no rio Gorutuba, na foz cio córreeo Água Quente; dai

transpondo o divisor dos rios Verde e Gorutuba. alcança a lagoa
Grande; desce pelo córrego do Traçadai, até sua foz no rio Quem-
Quem; por êste aíé sua foz no rio Verde Grande.
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MUNICíPIO DE JEQUITAI

a) Limites municipais:

1 - Com o Município de Coração de Jesus:
Começa no rio Jequitaí, na foz d 0 riacho Fundo; sobe por êste,

até à foz do córrego do Buritizal; por êste até à sua cabeceira; daí
pelo divisor até o alto dos Três Irmãos.

2 - Com o Município de Montes Claros:
Começa no alto dos Três Irmãos e daí alcança a cabeceira do

córrego dos Três Irmãos; desce por êste córrego até sua foz no rio
São Lamberto; continua por êste rio até à passagem de São Fernando;
dai, por espigão transpõe o divisor de águas entre os rios São Lam-
berto e Traíras e atinge a cabeceira do córrego das Pedras, pelo
qual desce até sua foz no rio Traíras; desce por êste até à foz do
córrego do Mocambo; sobe por êste e pelo Riachinho até sua cabe-
ceira, na serra dos Fonsecas (divisor de águas da margem esquerda
do rio Traíras), no ponto fronteiro à cabeceira do córrego do Cipó.

3 - Com o Município de Bocaiuva:

Começa na serra dos Fonsecas, no ponto fronteiro à cabeceira
do córrego do Cipó; desce por êste córrego, até sua foz no rio Je-
qultaí; desce por êste até o Cachoeirão, na extremidade da serra
da Água Fria; continua por esta serra até o seu entroncamento com
a serra do Cabral no divisor entre os rios das Velhas e Jequitaí.

4 - Com o Município de Pirapora:

Começa no divisor entre os rios das Velhas e Jequitai, no en-
troncamento da serra da Água Fria com a serra d0 Cabral; continua
por êste divisor, passando pela serra da Onça e, depois, pelo divisor
do córrego das Tabocas e córrego do Curralinho, até atingir o rio
Jequitaí, na foz do riacho Fundo.

MUNICíPIO DE JEQUITJBÁ

a) Limites municipais:

1 - Com o Município de Paraopeba:
Começa no divisor de águas ribeirão Jequitibá-ribeirão das Ta-

bocas; no ponto fronteiro às cabeceiras do córrego do Capão do
Rocha; desce por êste córrego até sua foz no ribeirão das Tabocas e
por êste até à foz do córrego Cambauba.

2	Com o Município de Cordisburgo:
Começa no ribeirão das Tabocas, na foz cio córrego Cambauba;

desce por êste ribeirão até sua foz no rio das Velhas; desce por êste
rio até a foz cio ribeirão Guará.

3 - Com o Município de Santana de Pirapama:
Começa no rio das Velhas, na foz do ribeirão Guará; sobe por

êste ribeirão até à sua cabeceira, no divisor de águas, rios das
Velhas-Cipó.
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4 - Com o Município de Baldim:

Começa no divisor de águas dos rios (Ias Velhas e Cipó, defronte
ã cabeceira tio ribeirão Guará; segue pelo divisor até defrontai' a
cabeceira do córrego do Patrimônio; desce por êste córrego até
sua foz no rio das Velhas; sobe pelo rio das Velhas até à foz doriacho Danta.

5	Com o Município de Matozinhos:

Começa no rio das Velhas na foz do riacho Danta; sobe por
êste riacho até sua cabeceira no lugar denominado Mororó; daí,
Pelos altos entre as águas do córrego que passa em Pai Bento (Sete
Lagoas) e as da fazenda das Goiabeiras (Matozinhos) e entre as ver-
tentes do córrego Pau de Cheiro (Sete Lagoas) e as da lagoa das
Pitas (Matozinhos), contornando estas últimas vertentes, segue pelos
altos da Vargem de Pedra, do Barreiro, até o alto do iacaré.

6 - Com o Município de Sete Lagoas:
Começa no alto do Jacaré e daí alcança a Lagoa do Jacaré; desce

pelo córrego do Pai Paulo até sua foz no ribeirão Jequitibá, por êste
ribeirão até à foz do ribeirão do Paiol; sobe a encosta da margem
esquerda dêste ribeirão, atinge o espigão e segue por êle, até atingir
o divisor do ribeirão Tabocas, defrontando as cabeceiras do córregodo Campo do Rocha.

b) Divisas inlerdjslrj (Cjg:
1 - Entre os distritos de Jequitibá e Funiluintjja
Começa no rio das Velhas na foz do córrego Não Torna; por

êste córrego acima, até à sua cabeceira; daí, passando pelas cabecei-
ras do córrego Canoa Rachada, continua pelo divisor de águas entre
os córregos da Aguada e da Raiz, até alcançar o ribeirão Jequitibá,
na foz do córrego da Aguada; sobe pelo ribeirão Jequitibá, até à
foz do ribeirão do Paiol.

i\IUNICjPJO DE JESUÂNL

a) Limites municipais:
1	Com o Município de Lambari:

Começa na serra de Santa Catarina, no entroncamento com o
divisor, da vertente da margem direita cio córrego de São i3artolo-
meu, continua por êste divisor e pelo divisor do ribeirão Mombuca
até a foz dêste ribeirão no rio Lambari; desce pelo rio Lambari até
a foz o ribeirão da Barrocada.

2	Com o Município de Cambuquira:

Começa no rio Lambari na foz do ribeirão da Bariocada, solc
o espigão da margem direita do rio e apanha a serra da Bocaina,
segue pelo espigão desta serra até defrontar a Povoação de São Do-iningos.

3 - Com o Município de Conceição do Rio Verde:
Começa na serra da Bocaina no ponto fronteiro à povoação de

São Domingos; continua pelo divisor de águas (los rios Lambari c

Verde, atravessando a serra da Pedra Prêta e do Sertãozinho, sie
defrontar a mais alta cabeceira do córrego do Sertão.

4 - Com o Município de Silvestre Ferraz:
Começa no divisor de águas dos rios Lambari e Verde, no ponto

fronteiro à mais alia cabeceira do córrego do Sertão; continua por
êste divisor até o ponto fronteiro à cabeceira do córrego que desa-
gua no rio Lainhari, logo acima da estação de Olímpio Noronha.

5 - Com o Municipio de Cristina
Começa no divisor geral tios rios Verde e Lambaii, no ponto

fronteiro à cabeceira do córrego que deságua no rio Lambari, junto
à estação de Olímpio Noronha; segue por um espigão que vai atin-
gir o rio Lambari na foz do ribeirão Bananal até êsse ponto; sobe
o espigão atingindo o divisor da vertente da margem direita tio ri-
beirão Bananal pelo qual segue até o seu entroncamento coto o di-
visor de águas (los rios Lambari e Turvo, no ponto fronteiro às ca-
beceiras cio córrego do Pinhal.

6 - Com o Município de Santa Catarina:	-
Começa no divisor geral Aos rios Lambari e Turvo, no alto fron-

teiro às cabeceiras do córrego do Pinhal; continua pelo divisor cia
vertente da margem direita do rio Turvo, até o entroncamento com
o divisor da vertente da margem direita do córrego São Bartolci-
meu.

MUNICÍPIO DE JOAIMA

a) Limites Municipais:

1 - Com o Município de Itinga:
Começa no entroncamento do divisor geral dos rios Jequi-

tinhonha e Mucuri com o divisor cio ribeirão São João e o rio São
Miguel; continua por êste divisor e, depois pelo divisor (lo rio S5c
Miguei e o ribeirão Anta Podre Pequeno até o ponto fronteiro a
cabeceira cio ribeirão Jampruca.

2 - Com o Município de Jequitinhonha:
Começa tio divisor da vertente da margem esquerda tio ribeirão

Anta Podre Pequeno no ponto fronteiro à cabeceira do ribeirã.
Jampruca; daí alcança a cabeceira do córrego Terra Estranha; des-
ce por êle até sua foz no ribeirão da Areia Branca; por êste abaixo
até a sua foz no rio São Miguei; sobe pelo rio São Miguel até a foz
do córrego Três Pedras; por êste acima até sua cabeceira; continua
pelo divisor de águas entre o córrego Jacutinga e ribeirão Santo An-
tônio até defrontar a cabeceira do córrego do Pires; prossegue pelo
divisor de águas entre o ribeirão Santo Antônio e o córrego Barro
Branco ou córrego da Forquilha, até atingir a foz do córrego da.
Morangas; desce pelo córrego Barro Branco até a sua foz no ri-
beirão da Barra Nova; continua pelo divisor da vertente da mar-
gem direita dêste ribeirão até alcançar a cabeceira do córrego Bei-
ja-Flor; desce por êste córrego até sua foz no ribeirão dos Prates:
segue pelo ribeirão até a foz do córrego do Barreiio; sobe por êste
córrego até sua cabeceira, e (lesta atinge o divisor de águas entri
o rio Rubini do Sul e o ribeirão dos Prates.
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3 - Com o Município de Almenara:
Começa no divisor de águas entre os ribeirões dos Prates e Ru

bim do Sul; continua por êste divisor até o ponto fronteiro à cabe.
ceira do córrego do Voquim.

4 - Com o Município de Rubim:
Começa no divisor de águas entre os ribeirões dos Prates e Ru-

hiin do Sul, defronte à cabeceira do córrego do Barreiro; continua
por êste divisor até o ponto fronteiro à cabeceira do ribeirão Vo-
quim; prossegue por éste divisor contornando as nascentes do cór-
rego das Pedras, e continua pelo divisor da margem esquerda do
ribeirão Rubim do Sul até alcançar a foz do córrego Itapura neste
ribeirão, passando por uma lagoa; sobe por êste córrego até sua ca-
beceira; continua pelo divisor de águas do rio do Prado e Rubim
do Sul, e, depois, pelo divisor da margem esquerda do córrego do
Meio, afluente do rio do Prado, até atingir êste rio na foz do cõr-
lego Barro Branco; daí segue pelo divisor da margem direita dêste
córrego até alcançai' o divisor de águas dos rios Jucurucu- ou do
Prado e Itanhaem.

5 - Com o Município de Águas Formosas:
Começa no divisor de águas dos rios do Prado e Itanhaem, no

seu entroncamento com o divisor da vertente da margem direita do
córrego do Barro Branco; segue pelo divisor dos dois rios e, depois,
pelo divisor de águas do rio Itanhaem - rio Jequitinhonha, e, em
seguida, pelo divisor de águas do rio Mucuri - rio Jequitinhonha,
até o entroncamento dèste último divisor com o divisor de águas
dos rios Pampã e Marambaia.

6 - Com o Município de Teófilo Otoni:
Começa no divisor de águas dos rios Mucuri e Jequitinhonha,

no ponto em que êste divisor entronca com o divisor de águas dos
rios Painpã e Marambaia; continua por aquêle divisor até o seu en-
troncamento com o divisor de águas do ribeirão São João e o rio
São Miguel.

b) Divisas Izzterclisli'ilazs
1 -- Entre os distritos de Joalma e Felisburgo:
Começa no ponto fronteiro à cabeceira do ribeirão Santo An-

tônio: passando pelas cabeceiras do córrego dos Pires, segue pelo
divisor da vertente da margem direita do córrego José Ferreira, e,
depois, por um espigão secundário alcança o córrego José Ferreira
na foz do córrego São Geraldo; segue pelo São Geraldo até suas mais
altas cabeceiras; dai continua pelo divisor da vertente da margem
direita do córrego Água Quente, passando pelas cabeceiras do rio
cio Prado até alcançar os limites com o município de Águas For-
iaosas..,

M5NICiPlO DE JORDÂNIA
a) Limites Municipais:

1 - Com o Município de Almenara:
Começa no divisor de águas entre os ribeirões Rubim do Nork

e do Salto defronte à cabeceira do córrego do Brejo do Ambrósio:
segue por êste divisor até seu entroncamento com o divisor geral dos
FIOS JequiIiiIionha e Pardo, nos limites com o Estado da Bahia.

2 - Com o Estado da Bahia:
Começa no divisor de águas dos rios Pardo e Jequitinhonha,

no seu entroncamento com o divisor de águas dos ribeirões Rubim
do Norte e do Salto ou dos Cunhas; segue pelo limite interestadual
Minas-Bahia até a foz do córrego do Mutunga no ribeirão do Salto.

3 - Com o Município de Salto da Divisa:
Começa no ribeirão do Salto na foz tio córrego do Mutunga;

segue pelo divisor da vertente da margem direita dêste córrego, pas-
sando pelo morro Grande, até a vertente da margem direita do cór-
rego da Traíra, defronte à cabeceira do córrego da Crisciuma.

4 - Com o Município de Jacinto:
Começa na vertente da margem direita cio córrego da Traira,

defronte à cabeceira do córrego da Crisciuma; segue por êste divi-
sor e, depoi, pelo divisor geral entre os ribeirões Rubim do Norte
e Salto até defrontar as cabeceiras do córrego Brejo cio Ambrósio.

b) Divisas Iiilerdistrijajs:
1 - Entre os Distritos de Jordânia e Estrêla de Jordânia:
Começa no ribeirão do Salto na foz do córrego da Esperança;

sobe o espigão fronteiro até atingir o divisor da margem esquerda
do córrego Estrelinha; continua por êste divisor até a foz dêste
córrego no ribeirãó Estrêla; alcança o divisor tia vertente da mal-
gem direita dêste ribeirão até atingir a cabeceira do córrego Vista
Alegre; desce por êste córrego até sua foz no córrego do Pedro;
segue por êste até a foz do córrego da Estrelinha; sobe por êste cór-
rego até sua cabeceira; daí prossegue até alcançar os limites com
Jacinto, defronte ,'c nascente do córrego da Farinha.

MUNICÍPIO DE JTJRUAIA

a) Limites Municipais:
11 - Com o Município de Gauxupé:
Começa no divisor de águas entre o rio Muzambo e o ribeirão

Barra Mansa ou Jahoticabeii'a e Santa Esméria; continua pelo di-
visor da vertente da margem direita do córrego Jaboticabeira, até o
ponto fronteiro à cachoeira dêste córrego (também chamado, nesta
região. córrego da Usina ou Barra Mansa), próxima da fazenda do
Lindolfo; atinge e atravessa esta cachoeira, continua pelo espigão
dos Coelhos e pelo espigão da vertente da margem direita do córre-
go Casa de Telhas, até a foz dêste no ribeirão Areias; sobe o espigão
fronteiro, continua por êle até o divisor da vertente da margem di-
reita do córrego dos Alves, no ponto fronteiro à cabeceira do cór-
rego do Caipora, afluente do ribeirão das Areias.

2 - Com o Município de São Pedro da União:
Começa no divisor da vertente da margem direita do córrego

dos Alves, no ponto fronteiro à cabeceira do córrego Caipoi'a; con-
tinua por aquêle divisor, passando pelo alto do Caipora, até atingft
o corrego Mato do Sino, na foz do córrego dos Alves, prossegue
pelo espigão Mato do Sino e serra da Douradinha, até o alto fromi-
teiro à cabeceira do córrego dos Arrudas que toma, depois,' o nome
de córrego Madre de Deus.
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3	Com o Municipio de Nova Rezende:
Começa na serra da Douradinha, no ponto fronteiro à cabeceira

do córrego dos Arrudas: continua pelo divisor de águas entre o ri
beirão São João e o rio Muzambo até o entroncamento com o divisor
dos córregos do Segredo e (Ias Flores; continua por êste último di-
visor até defrontar a cabeceira cio córrego da Cachoeirinha (aflu.
ente de córrego Mato do Sino); dai pelo espigão atinge o córrego
das Flores, na foz do córrego das Casinhas; pelo divisor da vertente
da margem direita clêste córrego atinge a serra da Boa Vista; con-
tinua por esta serra e depois pelo divisor da margem direita do
córrego cia Grama (serra da Grama), até o seu entroncamento com
o divisor-da vertente da margem direita do córrego cio Forno.

4 - Com o Município de Monte Belo:
Começa na serra da Grama, no entroncamento 'do divisor da

vertente cia margem direita do córrego do Fôrno com o divisor da
vertente da margem esquerda do córrego da Grama; continua por
êste último divisor atingindo o rio Muzanibo defronte à foz do ri-
beirão da Cachoeira.

5 - Com o Município de Muzaml)inho
Começa no rio Muzambo na foz do ribeirão da Cachoeira; sobe

pelo rio Muzainho até a foz do ribeirão Areias, segue pelo divisor
de águas entre o. rio Muzamnbo de uni lado e o córrego da Cacho-
eira, de outro, até o entroncamento cio divisor de águas do rio Mu-
zambo, córrego Jahoticabeii'a e Santa Esméria.

MUNICÍPIO DE LADAINHA

a) Limites )Iiziiicipois

1 -- Com o Município de Malacacheta:
Começa no divisor de águas entre os rios Mucuri do Sul e Mu-

curi do Norte, no entroncamento com o divisor da vertente da fiam-
gem direita cio córrego do Veado; prossegue pelo divisor entre aqué-
les dois rios e depois pelo divisor geral dos rios Mucuri e Setubai,
até defrontar a cabeceira de córrego do Espírito Santo.

2	Com o Município de Novo Cruzeiro:
Começa no divisor de águas dos rios Setubal e Mucuri. defronte

à cabeceira do córrego do Espírito Santo; segue pelo divisor de
águas dos rios Mucuri e Setubal e depois pelo divisor da vertente
da margem esquerda do rio Mucuri, até alcançar a cabeceira do
córrego do Misterioso; desce por êste até o rio Manso e por ,ste até
a foz cio córrego da Paca.

3 - Com o Município de Teófilo Otoni:
Começa mia foz do córrego da Paca no rio Manso, desce por

êstc rio até sua foz no rio Mucuri.
4 - Com o Municipio de Poté:	 -
Começa na foz do rio Manso, no rio Mucuri: sobe por êste até

a foz do rio Mucuri do Sul; sobe por êste rio, deixando a estação
de Caporanga para Ladainha, até o ponto situado a mil metros
acima da estação de Caporanga. (lêste ponto, sobe o espio da ver-
tente cia margem esquerda do rio Mucuri cio Sul até aicnçnr o

visor de águas entre os rios Mucuri do Norte e Mucuri do Sul; se-
gue por êste divisor de águas até o seu entroncamento com o di-
visor da vertente da margem direita do córrego do Veado.

MUNICIPIO DE LUMINÁRIAS

a) Limites Municipais:

1 - Com o Município de Carmo da Cachoeira:
Começa no divisor dos rios do Peixe, e Cervo, ponto fronteiro

às cabeceiras dos Córregos da Mina ou Tira-Couro e Pratinha; desce
pelo córreg (Ia Pratinha até sua foz no rio Cervo, desce por êste
rio até à foz cio ribeirão Pirapetinga.

2 - Com o Município de Ituinirim:
Começa no rio Cervo, na foz do ribeirão Pirapetinga; sobe por

êste ribeirão, até à foz (lo córrego Água Branca; continua pelo di-
visor da vertente da margem direita dêste córrego, ate alcançar a
serra da Pedra Branca, defronte à cabeceira do córrego cio Jou,
desce por êste córrego até sua foz no córrego Água Limpa: desce
por êste até sua foz no ribeirão do Patrimônio; continua por êste
ribeirão até sua foz no rio Ingai; transpõe o rio e prossegue por
espigão até atingir a pedra da Fortaleza; continua pela serra cia
Fortaleza até defrontar a cabeceira do córrego do Mato sem Pau,
pelo qual desce até sua foz no rio Capivari; sobe por êste rio até à
foz do ribeirão Jaguari. -

3 - Com o Município de Carrancas:
Começa no rio Capivari, na foz de ribeirão Jaguari; sobe p01

êste ribeirão ou Perobas até a foz do córrego Tabatinga; por êste e
pelo córrego (Ia Limeira, até a cabeceira dêste; prossegue pelo di-
visor da vertente (ia margem esquerda do córrego da Fazenda Velha
ou Retiro; transpõe a serra de Santo Inácio e alcança a cabeceiia
do maior afluente da margem direita do córrego Santo macio, cuja
foz se encontra entre as fazendas do Engenho e Santo Inácio; desce
por aquêle afluente até o córrego Santo Inácio, desce por êste até
sua foz no rio Ingai.

4 - Com o Município de Cruzilia:
Começa no rio Ingai, na foz do córrego Santo Inácio; desce

pelo rio ingai até ii foz do ribeirão Bela Cruz; daí sobe o espigão
da margem esquerda do ribeirão Bela Cruz, alcança a serra ao
mesmo nome, pela qual segue até defrontar a foz de um pequeno
afluente da margem esquerda do ribeirão do Lavarejo, logo abaixo
da fazenda cléste nome.

5 - Com o Município de Baependi.
Começa na Serra da Bela Cruz defronte à foz de cnn pequeno

afluente da margem esquerda do ribeirão do Lavarejo, logo abaixo
da fazenda dêste nome; desce a encosta e atinge esta foz; sobe pelo
citado afluente ate sua cabeceira, na serra de São Tome; traaSPõC
esta serra e segue por espigões, contornando as cabeceiras cio cór-
rego do Jardim, até o pico do Gavião; continua pelo divisor de
águas entre o rio do Cervo e o ribeirão Vermelho, até o ponto fion-
teiro às cabeceiras dos córregos da Mina ou Tira Couro e Pz atinha .
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MUNICÍPIO DE MONSENHOR PAULO

a) Limites Municipais:

1 - Com o Município de São Gonçalo do Sapucai:

Começa no ribeirão Conquista, na foz do ribeirão Santa Luzia;
sobe a encosta fronteira da margem esquerda, até o alto (Ia serra
Io Galante, divisor de águas dos ribeirões São Domingos e Conquis-

ta; continua por êste divisor, até defrontar na serra de Santa Luzia
a cabeceira do córrego das Içaras; desce por êste córrego até sua
fOZ no córrego da Roseta e por êste até sua confluência com o cói-
rego Vargem Grande.

2 - Com o Município de Elói Mendes:
Começa na confluência dos córregos Vargem Grande ' e Roseta,

formadores do ribeirão S. Domingos; desce por êste ribeirão até a foz
(lo córrego do Barreiro; dai, alcança o divisor da vertente da mar-
gem direita do córrego do Barreiro, pelo qual segue passando pela
serra dos Olhos Dágua, e, depois, pela serra das Abóboras e Negra,
Mé i mais alta cabeceira do córrego das Pedras; desce por êste cõr-
lego, até a foz do córrego Olhos Dágua próximo é venda.

3 - Com o Município de Varginha:
Começa no cõrrego das Pedras, na foz do córrego Olhos Dágua,

próximo à venda; continua pelo espigão fronteiro, atravessa o di-
visor dos córregos das Pedras e Mundo Novo, até atingir o corre-
go do Mundo Novo ou Monjolo Velho, na foz do córrcgo Manuel
Rodrigues; sobe pelo córrego Manuel Rodrigues, até i sua cabeceira
no alto do divisor entre o ribeirão Dutra, cuja foz está logo abaixo
da fazenda de Estevão Catanduva; desce por êste córrego até o ri-
beirão do Dutra; desce por éste ribeirão até sua foz no rio Paimela.

4 - Com o Município de Três Corações:
Começa ao rio Palmem, na foz do ribeirão do Dutra; sobe pelo

Palmela até a foz do córrego da Onça.
5 -- Com o Município de Campanha:
Começa no rio Palmela. na foz do córrego da Onça; sobe peio

Palmela até a foz do ribeirão Conquista e por êste à foz do ribeirão
Conquista e por êste até à foz do ribeirão Santa Luzia.

MUNICíPIO DE XANUQUE

a) Limites Municipais:

1 - Com o Município de Carlos Chagas:
Começa no divisor de águas entre os rios Mucuri e São Mateus

defronte à cabeceira do córrego do Sangue: desce por êsLe córrego
até sua foz no rio Mucuri; sobe por êste rio até a foz do rio Pam-
pa; sobe por êste rio até a foz do ribeirão das Flores; continua por
êste córrego até sua cabeceira; desta alcança o divisor geial entre
os rios Mucuri e Peruipe nos limites com o Estado da Bahia.

2 - Com o Estado da Bahia:
Começa no divisor geral entre os rios Mucuri e Pcruipe`no

ponto fronteiro à cabeceira do ribeirão das Flores, continua pela

divisa interestadual Minas-Bahia até atingir o ponto comum dos li-
mites dos Estados de Minas Gerais-Bahia e Espírito Santo, na con-
fluência dos córregos do Palmital e Barreado,

3 - Com o Estado do Espírito Santo:
Começa na confluência dos córregos do Palmital e Barreado;

segue pela divisa interestadual Minas-Espírito Santo, até o divisor
de águas dos rios São Mateus e Itaúnas, na serra dos Aimores.

4 - Com o Município de Ataiéia:
Começa na serra dos Aiznorés, no divisor de águas dos rios São

Mateus e Itaúnas; continua por êste divisor passando pelo Morro
;gudo até defrontar a cabeceira do córrego do Sangue.

b) Divisas Interestaduais:
1 - Entre os distritos de Nanuque e Alto Itaúna:
Começa no morro Agudo, no divisor de águas entre os rios Mu-

t:uri e São Mateus; segue por espigão até atingir a cabeceira do ri-
beirão Itaúnas do Norte ou Itauninhas; desce por êste ribeirão att
dcançar os limites com o Estado do Espírito Santo.

2 - Entre os distritos de Nanuque e Serra dos Aimorés:

Começa no limite com o Estado da Bahia, no ponto fronteiro x
çibeceira do córrego Sete de Setembro; desce por êstc córrego até

foz do córrego do Barroso ou (Ias Voltas; daí, em rumo à Ponte
Velha no rio Mucuri; desce por êste rio até o limite com o Estado
da Bahia.

MUNICÍPIO DE PIMENTA

a) Limites municipais

1 - Com o Município de Pium-í:

Começa na serra da Antinha ou do Caju no ponto fronteiro à
cabeceira do córrego do Cajú; continua pelo divisor de águas entre
o ribeirão da Ponte Alta e o córrego da Serra Negra; passando pela
Serra Negra, contorna as cabeceiras do córrego da Serra ou Fáhric:
até atingir o divisor de águas do ribeirão Cabaças e ribeirão (ias
Ai-aras próximo da fazenda de Francisco Amâncio; continua pelo
divisor de águas entre os ribeirões Capetinga e Ai-aras até a serra
da Pimenta, por esta serra até defrontar a cabeceira do córrego do
Cavalo pelo qual desce até o ribeirão dos Patos.

2 - Com o Município de Pains:

Começa na foz do córrego do Cavalo no ribeirão dos Patos, sobe
Por êste até a foz do córrego da Mata Nova, e por êste até sua ca-
beceira; daí pelo espigão alcança o ponto fronteiro à cabeceira do
córrego da Moenda.

3 - Com o Município de Formiga:

Começa no divisor rio Grande-rio São Francisco no ponto fron-
teiro a cabeceira do córrego da Moenda; daí alcança a cabeceira do
Corrego do Chiqueiro, pelo qual desce até a sua foz no ril)eirb, do
Capetinga; desce por êste até sua foz no rio Grande.
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4 - Com o Município de Guapé:
Começa nØ rio Grande na foz do ribeirão da Capetinga, desce

pelo rio Grande até a foz do córrego Taquaral, sobe por êstc córrego
tê sua cabeceira nas proximidades da fazenda do Chapaclão; daí

segue por espigão até atingir o ribeirão (Ia Serra ou Fábrica na foz
do córrego do Serradiiu ou Grotão; atravessa o ribeirão sobe o espi-
ão fronteiro transpõe a serra do Chapadão e continua por espigão

até alcançar o córrego da Serra na Cachoeira cêrca de mil metros
abaixo cia fazenda da Cruz; atravessa o córrego cia Serra, sobe o
espigão fronteiro, alcança a serra da Antinha ou do Caju, pela qual
segue até defrontar a cabeceira do córrego do Caiu.

Divisas inlerdistritais:

1 - Entre os distritos de Pimenta e Santo Hilário:
Começa no divisor entre o ribeirão da Arara e o ribeirão do Cas-

cabulho próximo à fazenda de Francisco Amâncio; contorna as ca-
beceiras do córrego do Cascabulho e continua pelo divisor entre
êste córrego e o córrego Capão Grande aié defrontar a confluência
dêste último córrego com o córrego Grande; desce a encosta e atinge
esta confluência; desce pelo ribeirão do Quilombo ou das Cabaças,
até a foz do córrego do Quilombo (que passa na fazenda de Raul
Laudares); sobe por êste até sua cabeceira; transpõe o divisor e al-
cança a cabeceira do córrego cio Barreiro; desce por êste até sua
foz, no ribeirão Capetinga, desce por êstc até a foz cio córrego dos
Coqueiros.

MUNICIPIO DE POCBANE

a) Limites rnunicipc:is

1 - Com o Município de Inhapiin:
Começa no rio Manhuaçu, na foz do córrego Santa Maria; desce

pelo rio Manhuaçu até a foz do ribeirão Alvarenga.

2 - Com o Município de Conselheiro Pena:
Começa no rio Manhuaçu, na foz cio ribeirão Alvarenga; desce

pelo rio Manhuaçu até a foz do ribeirão do Bueno.
- 3 - Com o Município de Itueta:

Começa na foz do ribeirão do Bueno, no rio Manhuaçu; desce
pelo rio Manhuaçu até a foz do rio José Pedro.

4 - Com o Município de Aimorés:
Começa na confluência dos rios Maiihuaçu e José Pec tm ro; sobe o

espigão divisor cia vertente da margem direita (lo rio José Pedro,
continuando por êste divisor (que cru parte é divisor de águas do
rio José Pedro e ribeirão do Capim), até defrontar a cabeceira do
córrego da Lajinha, afluente do rio São Manuel.

5 - Com o Município de Mutum
Começa no divisor das águas do rio José Pedro e ribeirão do

Capim, defronte à cabeceira do córrego da Lajinha (afluente do
rio São Manuel; continua pelo divisor da vertente da margem direita

do córrego da Laginha, e constituído pela serra do mesmo nome, até
defrontar a cabeceira do córrego do Arcado; desce por êste córrego
até sua foz, no rio São Pedro, e sobe por êste rio até a foz do córrego
do Angu.

6 - Com o Município de Ipanema:
Começa no rio Manhuaçu, na foz do córrego do Angu, continua

pelo divisor da vertente da margem direita dêste córrego até de-
frontar a cabeceira do córrego Santa Rosa, no divisor do ribeirão
do Pocrane e rio José Pedro; prossegue por êste divisor geral até
defrontar a cabeceira do córrego Santa Maria; atinge esta cabeceira
e desce pelo córrego até sua foz no rio Manhuaçu.

h) Divisas interdistritciis:

1 - Entre os distritos de Pocrane e Barra da Figueira:
Começa no rio Manhuaçu, na foz do córrego do Chumbão; sobe

por êste córrego, até sua cabeceira; alcança o divisor de águas entre
o córrego Santa Cruz e os córregos Fortalezinha e Prêto, seguindo
até o ponto fronteiro à cabeceira dêste córrego; continua pelo divisor
de águas entre os córregos Prêto e Santa Bárbara, até a foz dêste
no ribeirão Pocrane; transpõe o ribeirão e sobe o espigão fronteiro,
até alcançar a cabeceira do córrego da Rapadura, cujas cabeceiras
contorna, atingindo o divisor da vertente da margem esquerda do cór-
rego da Figueira; segue por êste divisor até atingir as divisas com
o Município de Ipanema.

2 - Entre os distritos de Pocrane e Assarai:
Começa no divisor do ribeirão, do Pocrane e rio José Pedro, de-

fronte à cabeceira do córrego Santa Rosa, continua :e10 divisor da
vertente da margem direita do córrego da Figueira atc o ponto fron-
teiro às cabeceiras do córrego do Angu.

3 - Entre os distritos de Barra da Figueira e Assaraí:
Começa no rio Manhuaçu, na foz do córrego da Rancharia; sobe

por êste córrego até a sua cabeceira na serra do mesmo nome; con-
tinua por esta serra, até alcançar o rio Pocrane, na foz do córrego
que passa na fazenda de Francisco Magalhães; continua por êste
córrego até a sua cabeceira; dai, pelo divisor da vertente da margem
esquerda do córrego da Figueira, até o ponto fronteiro à cabeceira
do córrego do Angu.

MUNICIPIO DE PRATINHA

a) Limites Municipais:

1 - Com o Município de Ibiá:
Começa no divisor geral dos rios Paranaíba e São Francisco, no

ponto fronteiro à cabeceira do córrego que passa na fazenda de An-
tônio Machado; desce por êste córrego até o ribeirão da Estiva; por
ste até o rio Quebra Anzol e por êste rio até a foz do córrego da
Lira Nova junto à Fazenda de Lira Nova; sobe o espigão da mar-
gem direita do rio, transpõe o divisor dêste rio com o córrego Fun-
do e alcança êste na foz do córrego do Morro Alto; sobe por êste

L. D. - 19
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até sua cabeceira; segue pelo espigão, contorna as cabeceiras do
córrego Santo Antônio e segue pelo divisor da vertente da margem
esquerda do córrego Grande ou Campo do Meio, até a foz dêste cór-
rego no córrego dos Morais; desce por êste até a sua confluência com
o córrego dos Morais; continua pelo espigão fronteiro, transpõe o
divisor de águas do ribeirão Ponte Nova - ribeirão Santa Teresa e se-
gue pelo divisor da vertente da margem esquerda do córrego que
passa na fazenda de José Valeriano até a foz dêste córrego no ribei-
rão Santa Teresa, pouco abaixo da estação de Pratinha.

2 - Com o Município de Campos Altos;
Começa no ribeirão Santa Teresa, na foz do seu afluente da itiar-

gem esquerda que passa na fazenda de José \Taleriano , sobe pelo ri-
beirão Santa Teresa até a foz do córrego Água Limpa, continua pelo
divisor entre êste dois cursos. d'água e, por espigão, alcança o ri-
beirão da Mutuca, na foz do córrego Boi-rachudo, seu afluente da
margem direita.

3	Com o Município de Bambui:
Começa na foz do córrego Borrachudo, no ribeirão da Mutuca:

sobe por êste ribeirão até a foz do córrego do Purgatório; sobe por
êste córrego até a foz do córrego (ia Lagoa Seca; sobe por êste cór-
rego até sua cabeceira, no divisor geral das bacias dos rios Silo
Francisco e Paranaíba; prossegue por êste divisor geral até o pon-
to fronteiro à cabeceira do córrego que passa na fazenda de Antônio.
Machado.

MUNICÍPIO DE RAPOSOS

a) Limites Municipais:

1 - Com c Município de Nova Lima:
Começa no córrego Várgem do Lima, na foz do córrego d

Curralinho; desce pelo córrego Várgem do Lima e pelo córrego Ca-
bimbé, até sua foz no rio das Velhas; desce pelo rio das Velhas, até
a foz do córrego da Reprêsa; sobe por êste córrego, até um ponto.
situado entre a reprêsa e a fazenda do Queiroz; sobe o espigão da
margem esquerda do córrego da Reprêsa e alcança o divisor entre
êste córrego e o rio das Velhas, defrontando a cabeceira do córre-
go cia Olaria; continua por êste divisor, passando pelas cabeceiras
do Córrego Fundo, até a serra do Ginête; continua por esta serra
e pelo divisor da vertente da margem direita do córrego André Co-
mes, até sua foz no rio das Velhas.

2 - Com o Município de Sabará:
Começa na foz do córrego André Gomes no rio das Velhas; sobe

por êste rio até a foz do córrego do Brumado; continua por êste cór-
rego, até sua cabeceira no divisor de águas entre os ribeirões da.
Prata e Comprido.

Com o Município de Caeté:
Começa no divisor de águas entre os ribeirões da Prata e Com-

prido, no ponto fronteiro à cabeceira do córrego do Brumado; con-
tinua pelo divisor da vertente da margem direita do córrego Olhos
D'água, até alcançar a sua foz no ribeirão do Prata; sobe por êste
até a foz do córrego Contendas.

4 - Com o Município de Rio Acima:
Começa no ribeirão da Prata, na foz do córrego Contendas; sobe

por êste córrego até sua cabeceira; prossegue contornando as ca-
beceiras do córrego Felício Gomes; continua pelo divisor da mar-
gem direita do córrego Várgern do Lima, até alcançar a foz (lo cór-
rego do Curralinho, no córrego Várgem do Lima.

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO VERMELHO

a) Limites Municipais

1 - Com o Município de Perdões:
Começa no rio Grande na foz do córrego do Barreiro; sobe por

êste córrego até sua cabeceira, donde, pelo espigão alcança o alto
fronteiro à cabeceira do córrego da Serra; segue em direção ao alto
fronteiro à fazenda do Sobrado, atingindo-o depois de atravessar a
linha férrea da Rêde Mineira de Viação e o ribeirão São Domingos
ou Conta de Lágrimas; continua pelo divisor cia vertente da margem
esquerda deste ribeirão, até atingir o rio Grande na foz do mesmo
ribeirão Conta de Lágrimas.

- Com o Município de Lavras:
Começa na foz do ribeirão Conta de Lágrimas, no rio Grande;

desce por, êste rio até a foz do córrego do Barreiro.

MUNICÍPIO DE RIO ACM.

a) Limites Municipais:

Com o Município de Nova Lima:
Começa na serra dos Trovões, na Bocaina dos Pimi'ieiros, de-

fronte à cabeceira do córrego (Ias Mandiocas; segue peio divisor da
uargem esquerda cio córrego \'árgem Grande, até o alio defronte à
cabeceira do córrego do Ceará; continua pelo divisor de águas en-
tre os rios do Peixe e das Velhas, até o alto dos Quatis; dai pros-
segue por espigão, até atingir o rio do Peixe que atravessa, pouco
'ibaixo da ponte da fazenda (Ia Mostarda; sobe o espigão fronteiro
até o alto do Capão das Cobras; continua pêlo divisor' de águas entre
os córregos Papa Milho e Carrapato, até o rio das Velhas na foz do
córrego do Vilela; continua pelo divisor da vertente da margem di-
reita do córrego do Vilela, até o alto cio Engenho D'água; daí segue
pelo divisor da vertente da margem esquerda do córrego do Cur-
raliriho, até alcançar sua foz no córrego Várgem do Lima.

2 Com  Município de Raposos:
Começa na foz do córrego do Curralinho no córrego Várgem

do Lima; sobe o espigão fronteiro e segue pelo divisor da márgem
direita do córrego Várgem do Lima, contornando as cabeceiras do
córrego Felício Gomes, até atingir a cabeceira do córrego Conten-
das; desce por êste córrego até sua foz no ribeirão da Praia.

3	Com o Município de Caeté:
Começa na foz do córrego Contendas no ribeirão da Prata; so-

be por êste ribeirão até a foz do córrego da Divisão no lugar de-
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MUNICíPIO DE SANTANA DE PIRAPAMA

nominado Três Morros; sobe por êste córrego até sua cabeceira e
daí atinge a serra Geral, no trecho denominado Gandareta.

4 - Com o Município de Santa Bárbara:

Começa na serra Geral, no trecho denominado Ganlarela, no
ponto fronteiro à cabeceira do córrego da Divisa; continua pela ser-
ra Geral até o morro Redondo.

5 - Com o Município de Itabirito:
Começa no morro Redondo, na serra Geral; continua pelo espi-

gão que vai ter à foz do córrego da Água Limpa, no córrego do Pal-
inital; desce por êste, que mais abaixo tem o nome de ribeirão Man-
so, até sua foz no rio das Velhas; sobe por êste até à foz do rio Ita-
bii'a; segue por êste e pelo córrego dos Moleques CIUC mais acima
tem o nome de Mandiocas ou Luzia dos Santos, até sua cabeceira e
(lesta alcança a serra dos Trovões, na Bocaina dos Pinheiros.

MUNICíPIO DE SALTO DA DIVISA

a) Limites Municipais:

1 - Com o município de Jordania:
Começa na vertente da margem direita do córrego da Traíra,

defronte à cabeceira do córrego da Crissiúrna; segue pelo divisor da
vertente da margem direita do córrego Mulungu, passando pelo mor-
ro Grande, até à foz (lêste córrego no ribeirão do Salto, nos limi-
tes com o Estado da Bahia.

2 - Com o Estado da Bahia:
Começa na foz do córrego do Mulungu, no ribeirão do Salto;

prossegue pelo limite interestadual Minas-Bahia, até o divisor geral
entre os rios Jequitinhonha e Buranhem, defronte à cabeceira do
córrego do Timótio ou Clemente.

- Com o Município de Jaclnto
Começa no divisor geral entre os rios Buranhem e Jequiti'

nhonha, defronte 'c cabeceira do córrego do Timóteo ou Clemente;
segue por espigão da margem direita do ribeirão do Piauí até atingir
a foz do córrego Palmeiras, nêste ribeirão; desce pelo ribeirão até
sua confluência no ribeirão da Areia; sobe o espigão fronteiro até
defrontar a cabeceira do córrego Lua Cheia; continua pelo divisor
da vertente da margem esquerda do ribeirão da Areia até sua foz
no rio Jequitinhoiha; transpõe o rio e prossegue pelo divisor da
margem direita do ribeirão Janjão, e, depois, pelo divisor da mar-
gem direita do córrego dos Caldeirões, até sua foz no ribeirão do
Janjão; sobe o espigão fronteiro, transpondo o divisor de águas e
atinge o córrego do Cristal, na foz no córrego da Crisciúma; sobe
por êste até sua cabeceira e desta atinge o ponto fronteiro, na ver-
tente da margem direita do córrego da Traíra.

b) Divisas Interdistritais:
1 - Entre os distritos de Salto da Divisa e Santa Maria do Salto:
Começa no divisor geral dos rios Jequitinhonha e Buranhem,

defronte à cabeceira do ribeirão Enxadão; alcança esta cabeceira
e desce pelo ribeirão até à foz do ribeirão da Areia, pelo qual con-
tinua até sua foz no rio Jequitinhonha.

a) Limites Municipais:

1 - Com o Município de Cordisburgo:
Começa no rio das Velhas, na foz do ribeirão Guará; desce

pelo rio das Velhas até à foz do córrego Luiz Pereira.
2 - Com o Município de Curvelo:

Começa no rio das Velhas, na foz cio córrego Luiz Pereira;
desce por êsle rio até à foz do córrego das Lajes; sobe por êste até
a sua cabeceira; transpõe o divisor entre o rio das Velhas e rio
Cipó e atinge a cabeceira do córrego das Lajes, afluente da margem
esquerda do rio Cipó, denominada Brejinho; desce por êste até
sua foz no rio Cipó.

3 - Com o Município de Conceição do Mato Dentro:

Começa no rio Cipó, na foz cio córrego das Lages; sobe pelo
rio Cipó, até à foz do rio das Pedras.

4	Com o Município de Jaboticatubas:

Começa no rio Cipó, na foz do ribeirão das Pedras; sobe por
êste até à foz do córrego da Extrema.

5 - Com o Município de Baldim:

Começa no rio Cipó, na foz do córrego (Ia Extrema; por êste
até à sua cabeceira; daí continua pelo divisor de águas entre o rio
(Ias Velhas rio Cipó, até o ponto fronteiro à cabeceira do ribei-
rão Guará.

6 - Com o Município de Jequitibá:

Começa no divisor de águas entre os rios das Velhas e Cipó, no
ponto fronteiro à cabeceira cio ribeirão Guará; desce pai' êste até à
sua foz no rio das Velhas.

MUNICíPIO DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO

a) Limites Municipais:
1 - Com o Município de Dom Silvério:
Começa no rio Doce, na foz do córrego Santo Antônio; desce

pelo rio Doce até à foz cio ribeirão da Onça.
2 - Com o Município de Rio Casca:
Começa no rio Doce, na foz do ribeirão da Onça; sobe a en-

costa e prossegue pelo divisor da vertente da margem do ribeirão cia
Onça, até o seu entroncamento com o divisor de águas entre os ri-
beirões io Fubá e da Onça, no ponto fronteiro à cabeceira cio cór-
rego que passa na fazenda de Santana.

3 - Com o Município de Ponte Nova:
Começa no divisor de águas entre os ribeirões da Onça e Fubá,

no ponto fronteiro à cabeceira do córrego que passa na fazenda 1e
Santana; continua por aquêle divisor, passando pelo alto dos Hen-
riques, indo atingir o ribeirão cia Onça, na cabeceira cio mesmo
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nome; atravessa o ribeirão, alcança o espigão fronteiro e vai até o
alto do Caracol; daí continua pelo divisor de águas entre os ri-
beirões Escalvado de um lado e da Onça e córrego das Flexas, de
outro lado, até o ponto fronteiro à cabeceira do córrego das Flexas,
entre os ribeirões Escalvado e .Jatihoca; continua pelo divisor
entre êstes dois últimos ribeirões e depois, pelo divisor da vertente
da margem direita do ribeirão São José dos Oratórios, até atingir
o rio Piranga, no lugar denominado Porteira-do-Maia-Pau; desce
pelo rio Piranga até à confluência (tu rio do Carmo; daí desce pelo
rio Doce, até à foz do córrego Santo Antônio.

h) Divisas Interdistritais

1 - Entre os Distritos de Zito Soares e Santa Cruz do Escalvado:

Começa no divisor de águas dos ribeirões da Onça e Escalvado,
no ponto fronteiro à cachoeira do ribeirão da Onça, segue pelo
divisor da vertente da margem esquerda do referido ribeirão da
Onça, direção norte, até o entroncamento do mesmo com o divi-
sor de águas do ribeirão Oncinha, até o seu entroncamento com o
divisor (le águas do córrego dos Cotós; dêste ponto, segue pelo
divisor (Ia vertente da margem direitadireita do córrego dos Ovos, até
sua foz no rio Doce.

2 - Entre os distritos de São Sebastião do Soberbo e Santa
Cruz do Escalvado:

Começa no rio Doce, na foz do ribeirão do Escalvado; sobe
por êste ribeirão, até à foz do córrego da Pedra; continua pelo
divisor (te águas entre êste córrego e o ribeirão, até atingir o alto
do Cintério; daí, prossegue pelo divisor da vertente da margem
direita do córrego São Paulo, até alcançá-lo na foz do córrego que
vem do Deserto; sobe o espigão fronteiro e segue pelo divisor de
águas entre êstes dois córregos, até atingir a cabeceira do primeiro
afluente do córrego Grande, acima cia fazenda São Tomé; desce
por êste afluente, até sua foz e desta em rumo alcança o ponto
fronteiro no divisor de águas entre o ribeirão São Vic3nte e O
córrego Grande ou São Tomé.

MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA

a) Limites Municipais:

1 - Com o Município de Matipó:

Começa na serra dos Cabritos, defrontando as cabeceiras do
córrego que passa no sítio Santa Cruz e fazenda dos Fialhos, aflu-
ente do rio Matipó; continua pela serra dos Cabritos e pelo divisor
da vertente da margem esquerda do córrego Pedra Bonita, até a
foz dêste córrego no ribeirão Santa Margarida; continua pot . êste
ribeirão até a foz do ribeirão São Félix; dai sobe pelo espigão
da margem direita do ribeirão São Félix, até ganhar o divisor geral
rio ManiTuaçu-rio Matipó.

2 - Com o Município de Manhuaçu:

Começa no divisor geral dos rios Manhijaçu e Matipú, no entron-
c	damento o divisor tia vertenie da margem direita do ribeirão do
São Félix, segue por aquêle divisor geral até o alto do Bom Jardim,

defronte as cabeceiras do córrego da Providência e do córrego Venda
Nova, ponto comum aos divisores gerais dos rios Manhuaçu, Matipó
e Carangola.

3 - Com o Município de Divino:

Começa no alto do Bom Jardim, defronte às cabeceiras dos cór-
regos da Providência e Venda Nova; continua pelo divisor de
águas dos rios Matipó e Carangola, passando pelo alto da Pedra
Branca, na serra da Onça e serras do Indaiá e Bom Jesus, até de-
fronte à cabeceira do córrego dos Teixeiras, afluente do córrego Bom
Jesus e do córrego da Pedra Bonita.

4 - Com o Município de Abre Campo:

Começa na serra do Bom Jesus, no ponto fronteiro às cabe-
ceiras dos córregos Pedra Bonita e Teixeiras, êste último, afluente
do córrego Bom Jesus; continua pelo divisor de águas entre o rio
Matipó e ribeirão Santa Margarida, até a serra dos Cabritos, no pon-
to fronteiro às cabeceiras do córrego que, passa no. Sítio Santa Cruze fazenda dos Fialhos.

MUNICÍPIO DE SANTA VITORIA
a) Limites Municipais:

1 - Com o Estado de Goiaz:

Começa no rio Paranaíba na foz do rio Arantes; segue pela
divisa interestadual - Minas-Goiaz - até à foz do Tijuco.

2	Com o Município de Ituiutaba:

Comeca no rio Paranaíba na foz do rio Tijuco; sobe por êste
rio até á foz do ribeirão São Jerônimo; sobe por êste até à foz
do córrego Mandacaia; daí, segue pelo espigão entre os córregos
do Retirinho e Pião, até alcançar a cabeceira do córrego do Borá;
desce por êste e pel6 córrego do Cervo até o ribeirão dos Patos;
atravessa êste e segue. pelo espigão até o ponto fronteiro à cabeceira
do córrego do Vizeu.

3 - Com o Município de Campina Verde:

Começa no divisor entre o ribeirão dos Patos e o rio Arantes,
na cabeceira do córrego do Vizeu; desce por êste córrego até à
sua foz no rio Arantes.

4 - Com o Município de Ituraina:

Começa no rio Arantes na foz do córrego do Vizeu; desce Pelo
no Arantts até à sua foz no rio Paranaíba.

MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO

a) Limites Municipais:
1 - Com o Município de Coimbra:

Começa no ribeirão São Venâncio na foi do córrego da Sucan-
ia; sobe pelo ribeirão São Venâncio até alcançar a confluência do
crrrego de São Roque; segue pelo espigão divisor da vertente da
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margem direita do córrego São Venâncio (que nasce na Fazenda
Santo Antônio), até encontrar o divisor de águas do córrego São
Roque e Rio Branco; segue por êste divisor e, depois, pelo iiuor-
tium-aquarum dos rios Turvo e Sujo e Branco até o alto fronteiro
às cabeceiras do córrego dos Limas e do ribeirão Vermelho.

2 - Com o Município de Ervália:
Começa no alto fronteiro às cabeceiras do córrego dos Limas e

do Ribeirão Vermelho; continua pelo divisor geral entre os rios
Casca e Chopotó (entre os ribeirões do Turvão e São Clemente),
até o seu entroncamento com o divisor de águas dos rios Branco e
do Bagre.

3 - Com o Município de Guiricema:
Começa no divisor geral dos rios Casca e Chopotó, no ponto em

que entronca com o divisor de águas dos rios Branco e Bagre, se-
gu por êste divisor até o ponto fronteiro à foz do ribeirão Vermelho
no ribeirão São Clemente.

4 - Com o Município de Visconde do Rio Branco:
Começa io divisor entre os rios Branco e do Bagre no ponto

fronteiro à foz do ribeirão Vermelho no ribeirão São Clemente; desce
a encosta e atinge a referida foz; daí sobe o espigão da margem
direita do rimeirão São Clemente e alcança o divisor entre êste ri-
beirão e o ribeirão de Santa Juliana; continua por êle, rodeia as
cabeceiras do ribeirão de Santa Juliana, desce a encosta indo atin-
gir o ribeirão de São Gemido na foz do córrego da Cajanga (logo
acima da fazenda da Capela); atravessa o ribeirão São Geraldo e
continua pelo divisor entre êste ribeirão e o córrego Grão Mogol,
indo atingir o córrego da Piedade na foz do córrego Grão Mogol;
sobe o espigão fronteiro, ganha o divisor da vertente da margem es-
querda do ribeirão Santa Maria, continuando por êle até encontrar
a serra de Santa Maria; daí segue por espigão até alcançar o cór-
rego de São Vicente no ponto situado cêrca de 800 metros abaixo da
serra da fazenda da Cachoeira; atravessa o córrego de São Vicen-
te, subindo em seguida o espigão fronteiro até atingir o divisor de
águas entre os córregos de São Mateus e São Vicente no seu ponto
mais alto, próximo à fazenda da Cachoeira; continua pelo espigão
que limita a vertente cia margem esquerda do córrego São Vicente
até sua confluência com o ribeirão São Venâncio; desce por êste
até a foz do córrego da Sucanga.

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO PARÁ

a) Limites Municipais:
1 - Com o Município de Divinópolis:
Começa na confluência dos rios Pará e Itapecrica; desce pelo

rio Pará até a foz do córrego da Ripa.
2 - Com o Município de Pitangui:
Começa no rio Pará, na foz do córrego da Ripa'; desce pelo rio

Pará até o ponto fronteiro à estação do Cercado: sobe o espigão
fronteiro e prossegue pela cumiada da serra do Cavalão até o seu
entroncamento com a serra do Morro Agudo, na cabeceira do cór-
rego do Buriti e divisor de águas dos rios Pará e São João.

Começa no divisor de águas entre os rios Pará e São João no
ponto fronteiro à cabeceira do córrego do Buriti; segue por éste
divisor até defrontar a cabeceira do córrego cio Marimbondo; desce
por êste córrego até sua foz no rio São João; sobe pelo rio São João
até a foz do córrego Campo Alegre; continua pelo divisor (ia ver-
tente da margem direita dêste córrego e, depois, pelo espigão rias
cabeceiras do córrego da Baraúna, até o divisor da vertente da mar-
gem direita do córrego das Posses.

4 - Com o Município de Carmo cio Cajuru:

Começa no divisor da vertente cia margem direita do córrego
das Posses, no entroncamento com o divisor entre o córrego da
Baraúna e o córrego Pedra Negra; continua pelo divisor cia margem
esquerda do córrego da Baraúna ou Barreiro até a foz dêste córrego
no córrego do Salgado; desce por êste até a foz (lo córrego do
Salgadinho; continua pelo divisor da vertente da margem esquer-
da do córrego do Salgadinho, passando pelo alto do Mingrosso e Pau
Torto e, depois, pelo dFvisor da vertente da margem direita do pe-
queno córrego que verte do Capão Redondo, até atingir a confluên-
cia dos rios Itapecerica e Pará.

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA

a) Limites Municipais:

1 - Com o Município de Delfinópolis:

Começa no rio Grande na foz do ribeirão Grande; sobe por
êste ribeirão até à foz do córrego do Galheiro e por êste córrego até
sua cabeceira no chapadão da Babilônia.

2 - Com o Município de Guia Lopes:

Começa no chapadão da Babilônia, defronte à cabeceira do cór-
rego do Galheiro; continua pelo divisor geral dos rios Grande e
São Francisco, até defrontar a cabeceira do rilfeiríío cia Capivara.

3	Com o Município de Capitólio:

Começa no divisor geral de águas dos rios Grande e São Fran-
cisco, defronte A cabeceira do ribeirão da Capivara; desce por êsle
ribeirão até sua foz no rio Grande.

4 - Coma o Município de Alpinópolis

Começa na foz (lo' ribeirão Capivara no rio Grande; desce por
êste rio até a foz do rio da Conquista.

5 - Com o Município de Passos:

Começa na foz do rio da Conquista no rio Grande; desce por
éste rio até a foz do ribeirão Grande.
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MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO

DO MARANHÃO

a) Limites Municipais:

1 - Com o Município de Itarnarandjba:

Começa no divisor geral de águas dos rios Doce e Jequitinho-
nha, no seu entroncamento com o divisor de águas dos rios Pele
de Gato e São Felix, na serra Negra; continua pelo divisor geral
passando pela serra Negra, da Boa Vista e da Noruega, até o ponto
fronteiro à cabeceira do 'ribeirão São Lourenço.

2 - Com o Município de Capelinha:

Começa na serra da Noruega, no ponto fronteiro à cabeceira do
ribeirão São Lourenço; continua pela-serra da Noruega e pelo di-
visor dos rios Tjrupuca e Suassui Grande, passando pela serra do
Grama, até defrontar a cabeceira do córrego do Cipó.

3 - Com o Município de Santa Maria do Suassui:

Começa no divisor de águas dos rios Urupuca e Suassuí Gran-
de, na serra do Grama, no ponto fronteiro à cabeceira do córrego
do Cipó; desce por êste córrego até sua foz no rio São Felinho;
por êste até sua foz no rio São Felix e por êste até sua foz no ri-
beirão São Domingos, sobe o espigão da margem direita do ribei-
rão São Domingos até alcançar o divisor entre êste ribeirão e o do
Jacui; continua pelo divisor entre êstes dois ribeirões até atin-
gir o divisor da vertente da margem esquerda do ribeirão Ta-
batinga ou Pele de Gato, no ponto fronteiro à cabeceira do córregc
da Estiva.

4 - Com o Município de Peçanha:

Começa no divisor da vertente da margem esquerda do ribeirão
Tabatinga, no ponto fronteiro à cabeceira do córrego da Estiva:
continua pelo divisor (te águas entre os ribeirões Tabatinga e São
Domingos, até encontrar o divisor geral (te águas entre os rios Doce
e Jequitinhonha.

1)) Divisas !nterdislrjlaig

1 - Entre os distritos de Sào Sehastiào do Maranhão e Santo
Antônio dos Aiaúios

Começa no divisor geral entre os rios Doce e Arassuaí, e no
entroncamento com o espigão que passa entre os córregos do Joca
e Jacutinga; segue por êste espigão até defrontar a cabeceira do
córrego do Barro Branco; desce por êste córrego e pelo córrego do
Caipora até a foz do córrego do Mundão: dai, por espigão transpõe
o divisor e alcança o ribeirão São Felix do Cipó na foz do ribeirão
do Araujo.

2 - Entre os distritos de São Sebastião do Maranhão e Mãe
dos homens.

Começa no divisor geral entre os rios Doce e Arassuaí e no
entroncamento com o espigão que passa entre os ribeirões São Felix
e São Domingos; continua pelo divisor entre êstes dois ribeirões e
depois pelo divisor entre os corregos Mãe dos Homens e Conrado,
até a foz dêste último córrego no ribeirão São Domingos; dai, sobe
o espigão da margem direita dêste ribeirão, continua por êle até al-
cançar o divisor de águas entre o ribeirão Jacu e ribeirão São Do-
mingos.

MUNICÍPIO DE SÃO TIAGO

a) Limites Municipais

1 - Coma o Município de Bom Sucesso:

Come ç a no rio das Mortes, no ponto fronteiro à foz do córrego
da Pedra; continua pelo divisor de águas com os córregos do Jar-
dim e do Barreado e depois, pelo divisor da margem esquerda do
ribeirio da Serra, até o entroncamento com o divisor da vertente
da margem esquerda do ribeirão dos Tabões; continua por êste di-
visor até alcançar o ribeirão da Serra, na foz do ribeirão Taboãozi-
nho; sobe pelo ribeirão da Serra, até a foz do córrego dos Morais;
sobe por êste até sua cabeceira no alto do Jacaré divisor de águas
dos rios Jacaré e das Mortes.

2 - Com o Município de Oliveira:
(Vetado)

3 - Com o Municipio de Carmópolis de Minas:
(Vetado)

4 - Com o Município de Passa Tempo:
(Vetado)

5 - Cora o Município de Rezende Costa:

Começa no divisor geral de águas dos rios Pará e do Peixe,
defronte à cabeceira do rio Jacaré (nas proximidades da fazenda
de Sousa e (10 córrego Baba de Boi); dai continua pelo espigão até
à cabeceira do córrego Fundo; desce por êste até sua foz no rio
do Peixe; desce por êste até a foz do córrego das Matinadas.

6 -- Com o Município de São João del-Rei:
Começa no rio do Peixe, na foz do córrego das Matinadas:

desce por êste rio até sua foz no rio das Morres e por êste até a
foz do córrego (la Pedra.

b) Divisas Intei'dis(rilais

1 - Entre os distritos de São Tiago e Morro do Ferro:

Começa no divisor de ãguas entre os rios Jacaré e das Moi [es,
no alto dos MeIos; continua dai pelo espigão divisor da vertente da
innrgen esquerda cio córrego do Mateus e do córrego Grande até a



foz dêste, no rio Jacaré: sobe por êste até o alto da sua cabeceira,
'me pnsa pela fazenda do Sonsa, no divisor geral de óguas dos rios
Paró e do Peixe, ponto fronteiro t abeceira do córre go da Baba
de Boi.

MUNICÍPIO DE SENADOR LEMOS

a) Linilies Municipais
1	Com o Município de Santa Rita do Sapucai
Começa no rio Turvo, na ponte próxima da fazenda de Santa

Maria; desce pelo rio Turvo até a confluência do ribeirão do Arca-
do: (ial. sobe o espigão da margem direita do rio e continua pelo
divisor de águas do rio Turvo e córrego Itajuhít, até o ponto fron-
teiro ás nascentes (lêSte córrego.

2 - Com o Município de São Gonçalo do Sapucai

Começa no divisor de águas do rio Turvo e o ribeirão São Vi-
cente, 110 ponto fronteiro às nascentes do córrego Itajubã ; continua
1)01' êstc divisor ou serra 110 Cocho D'á gua até atingir o ponto fron-
teiro á cabeceira do córrego Cocho D'água na serra das Águas.

3	Com o \[ImIIitipio (le Lamnhai'i

Coinec a na SeJIa das Âguas. no pon Lo fronteiro á cabeceira do
córrego Cocho D'água : atinge esta cabeceira e desce pelo córrego
até sua foz lo rit)eiriio de Santa Qtiitéria atravessa o ribeirão de
Santa Quitéria e o espigão fronteiro, cortando, logo depois, o ri-
beirão Vermelho, e, subindo o espigão fronteiro, segue por êle até
defrontar a cabeceira do córrego da Roeinlia ; continua pelo (livisoi
de aguas—ribeirão Santa Isabel - ribeirão Vemineilio, descendo-o
depois ate atingir a confluência do córrego (lo Sumidouro coimi o
das Posses; atraves,a o corrego das Posses e sobe a encosta da
serra de Santa Catarina. logo em frente, até atingir o alto, no li-
visor de águas (los ribeirões São Bernardo e Santa Isabel ou C-
queiros. 110 DOUtO em que é cortado pela estrada que vai te Liniji-
rizal a Santa Catarina

1 - Coni o Município de Santa Catarimia
Comneca na serra de Santa Catarina, no p01110 cm une é ai rlves-

sada pela estrada de Embirizal e Santa Catarina. CI'II ii nua peio alto
da imi esnia s(-rra. cliv isor de águas dos ribeirões São Bernardo e Santa
Isabel ou Coqueiros. até a ponte sôbre o rio Turvo, junto fazenda
de Santa Maria.

MUNICÍPIO DE TOC.\NTIYS

a)	Liiiiiles 3Itii(cipaiS

1 - Com o Município (te Senador Firmino
Começa na serra cios Pires, no ponto fronteiro is cabeceiras 'lo

córrego da Cachoeira, vertente do Turvo e do Beija-Flor, afluente
do rio Paraopehu, da hw a do Pomba: segue pela serra os Pil e ,,
até deirontara cabeceira ilo i'irrcgo ria Fortuna. afluenli: do ói'rc-
go Bei -Flei'
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2 - Com o Município de Ubá:

Começa no divisor de 'iguas (lo rio Paraopeha e ribeirão do
Turvo, na serra dos Pires e cabeceiras cio córrego da Fortuna, aflu-
ente do córrego Beija-Flor; continua pelo divisor de águas do rio
Paraopeba e ribeirão do Turvo, até defrontar a cabeceira do córre-
go do Sacramento; desce a encosta do espigão até atingir o córrego
ila Pedra Branca, na travessia da estradaque vai de Ubá a Beija-
Flor: atravessando o corrego, sobe o espigão fronteiro e continua
por êle até a confluência cio ribeirão São Domingos que vem mar-
geando a estrada de ferro, com o córrego que passa na fazenda (ia
Vassoura, entre as estações de Ligação e Tocantins. na E. F. Leopol-
dina; dai. atravessando o ribeirão, a estrada de ferro e a estrada
zarroçavel, segue pelo espigão atingindo o divisor de águas dos rios
Uba e Paraopeba: continua, por êste divisor, até o ponto fronteiro
à cabeceira do córrego tio Campestre; segue pelo divisor (le águas
do córrego do Campestre e ribeirão Ubeba e por um espigão secun-
dário atinge o rio Paraopeha, na confluência do ribeirão Piraúha.

3 - Com o Município de Rio Pomba:
Começa no rio Paraopeba, na foz do ribeirão Piraúba: sobe

o espigão da niargein esquerda (lêste ribeirão, continua pelo divisor
ite águas do iiiesmo e do rio Paraopeba, atingindo, por espigão a
confluência cios ribeirões dos Macacos e da Forquilha; continua
pelo divisor de águas dêstes ribeirões, até defrontar as cabeceiras
do ribeirão da Forquilha; segue, ainda, pelo espigão, até a conflu-
ência tios córregos das Posses e dos Guedes; sobe o espigão da
InaI'geui esquerda dêste córrego, até atingir o divisor da vertente
da margem direita do córrego Beija-Flor, nas proximidades cio lugar
denominado Bai'rinha; prossegue 1)01' êste divisor, até alcançar a
serra dos Pires, defrontando as cabeceiras do mesmo córrego Beija-
Flor e do córrego da Cachoeira.

MLTNICIPI() DE TUMIRITINGA

a) Linmiies iluiiicipais

1	Com o Município de Governador Valadares:
Começa 1)0 ribeirão Traíras, na foz do córrego Volta Grande;

desce pelo ribeirão, até sua foz 110 rio Doce; sobe p01' éste rio, até
a foz cio ribeirão Santa Helena; por êste ribeirão acima, até sua
mais alta cabeceira, no divisor - rio Doce - rio Mantena.

2	Com o Município de Mantena:
(Vetado)

3 - Com o Município de Galiléia
(Vetado)

4 - Com o Município de Conselheiro Pena:
Começa 110 rio Doce, na foz do córrego do Urucum; desce

pelo rio Doce, até a foz do rio Cuieté; sobe por êste rio, até a foz
do córrego dos Borges.
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5 - Com o Município de Tarumirim:
Começa no rio Cuieté, na foz do córrego dos Borges; por êste

acima até sua mais alta cabeceira, no divisor - ribeirão Queiroga
- rio Cuieté.

6 - Com o Municipio de Itanhomi:
(Vetado)

MUNICIPIO DE TURMALINA

a) Limites Municipais
1 - Com o Município de Grão Mogol:
Começa no rio Jequitinhonha, na foz do córrego do Catingão;

desce pelo rio Jequitinhonha até a foz cio córrego das Posses.
2 - Com o Município de Minas Novas:
Começa no rio Jequitinhonha na foz do córrego das Posses;

sobe por êste córrego até sua cabeceira ,; daí alcança o divisor geral
de águas dos rios Jequitinhonha e Arassuaí; prossegue pelo divisor
tia vertente da margem direita do córrego do Gouveia até sua foz
no rio Arassuai; sobe a encosta e continua pelo divisor de águas
entre os rios Fatiado e Arassuoí, passando próximo da Vereda <te
Dona até atingir a cabeceira do córrego Palmital; desce por êste
córrego até sua foz no rio Fanado; sobe pelo rio até a foz do r'or-
rego dos Macacos.

3 - Com o Município de Capelinha:

Começa no rio Fanado na foz do, córrego dos Macacos; sobe
por êste córrego até sua cabeceira; atinge o divisor de águas dos
rios Fanado e Itamaiandiba e continua por êste divisor e pelo es-
pigão da Mangabeira, no lugar denominado Pinguela, no ponto frua-
teiro ao espigão do Curtume.

4 - Com o Município de Itainarandiba:

Começa no rio Itainarandiba, no lugar denominado Pinguela;
alcança o espigão do Curtiimé e continua por êste espigão até de-
frontar a cabeceira do córrego Encantado; continua por êste córre-
go até sua foz no ribeirão Santo Antônio; continua pelo ribeirão
Santo Antônio até sua foz no rio Arassuai; desce por êste rio até
a foz do ribeirão dos Afonsos; sobe por êste ribeirão até sua cabe-
ceira; prossegue pelo espigão até defrontar a cabeceira do ribeirão
Grande: desce pelo ribeirão até sua foz no rio Jequitinhonha.

5 - Com o Município de Bocaiuva:
Começa na foz do ribeirão Grande, no rio Jequitinlionha; des-

ce pelo rio até a foz do córrego do Catingão.

b) Divisas interdisirilais:

1 -- Entre os distritos de Turmalina e 'Veredinha:

Começa no rio Arassuai, na foz do córrego dos Afonsos; desce
pelo rio Arassuai até a foz do rio Itamarandiba; pelo qual sobe até
a foz do córrego Porteirinha; por êste até sua cabeceira, na bai-

do Pequizeiro; daí, passando pelas cabeceiras do ribeirão
Antônio, ao alto do divisor entre os rios Arassuaí e Fanado.

:imo is Vareda da Dona.

2 - Entre os distritos de Turmalina e Caçaratiba:

Começa no divisor (le águas (los rios Jequitinhonha e Arassuai.
ponto situado entre as cabeceiras do córrego dos Afonsos e ri-

Grande; segue por êste divisor até atingir o limite com Minas
no entroncamento dêste divisor com o divisor da vertente

ni:trgein direita do córrego do Gouvêa.

MUNICÍPIO DE VESPASIANO

a) Limites Municipais:

1 - Com o Município de Pedro Leopoldo:

Começa no divisor entre o ribeirão Areias e córrego Sujo, no
do morro Grande; segue por êste divisor até o alto do morro

uaresma; desce pelo afluente (lo ribeirão Areias, que aí tem sua
1 'ente até êste ribeirão e por êste até a foz do córrego do Re-

sobe por êste córrego até sua cabeceira; daí pelo divisor de águas
ribeirão das Areias - ribeirão das Neves e contornando as ca-

heceiras do córrego do Sobrado, continua pelo divisor da vertente
margem direita do córrego Grande até a foz dêste córrego no

,beirão da Mata.

2 - Com o Município de Lagoa Santa:

Começa no ribeirão da Mala, na foz do córrego Grande; desce
pelo ribeirão da Mata, até o ponto distante 200 metros acima tia foz
lo ('orrego da Caixa D'água; segue contornando a bacia do córrego
da Caixa Dágua, até alcançar a ponta da nova rodovia, no ribeirão
1:: Mata; continua por éste ribeirão até a foz do córrego que veta
!o Buraco Danta.

3 - Com o Município de Santa Luzia:

Começa no ribeirão da Mata, na foz do córrego que vem d
Buraco Danta; continua pelo divisor de águas da margem direita
liste córrego e depois pelo divisor da vertente da margem direita
do córrego Sujo, contorna as cabeceiras do córrego Manuel Go-
ines e alcança o divisor entre o ribeirão da Areia e o citado cór-
rego Sujo, no alto do morro Grande.

MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA

a) Limites Municipais:

1 - Com o Município de Grão Mogol:

Começa no rio Jequitinhonha, na foz do córrego de SanIina
segue pelo rio Jequitinhonha até a foz do rio Vacaria; sobe 1)01' csft
até a foz do córrego Rodeador.
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2 - Com o MunicipiO de Salinas:

Começa no rio Vacaria- na foz do córrego Rodeador; continua
pelo divisor da vertente tia margem esquerda dêste córrego até
morro do Chapéu de Couro; segue pela Chapada dos Gerais, passan

do nas I) roxilni(la(les da Lagoa da Mutuca, e pelo divisor da verten_
ti da margem direita (10 córrego dos Gerais, passando pela serra do
Viana, atingill(I0 pelo espigão o rio Salinas na foz tio córrego Baixa
Grande; sobe o espigão da margem direita dêste córrego e segue
pelo divisor da vertente da margem esquerda do córrego do Bana.
,,ai, passando pelo alto de So Vicente e serras da Gameleira e da
Sêde, até encontrar o divisor (teáguas dos ribeirões Santo Antônio

e Água Fria.
3 - Coro o Município de Itinga

Começa no divisor (Ia vertente da margem esquerda do córrego
do Bananal, no seu entroncamento com o divisor de Águas dos ri-
beirões Santo Antônio e Água Fria; continua por êste último divisor
até o morro do Capim e pelo divisor de águas dos ribeirões Santo
Antonio e Jenipapo, até o ponto fronteiro à cabeceira dêste ribeirão

1 - Coo' o MuniCíPio (ie Arassuai
começa no ponto fronteiro à cabeceira do ribeirão Jenipapo;

dai alcança a serra Itati p a, pcla qual segue até atingir a cabeceira

tio córrego Salv	 Ilha dos Tocoiós, até aa(lor; desce poi	é sua foz no rio Jequitinho-
nha; desce pelo rio, passando a montande da 
foz do córrego Fundo; sobe p01 êste até sua cabeceira; daí prosse-
gue pelo divisor de águas da uiargerfl esquerda do ribeirão São Joséórrego do Morro Redondo; continua
em rumo até alcançar a foz tio córrego do Balsamo, no riaté defrontar as cabeceiras do c beirão São
José; atravessa êste, e, pelo espigão fronteiro, alcança o divisor dos
rios JequitiahOfl h11 e Arassuaí, pelo qual segue até seu entroncamento

Com O (tiViSOi 
da vertente tia margem esquerda do córrego Cansan-

çâo; contínua pelo divisor da vertente da margem esquerda do cór-

rego	nsaiiÇiiO até alcançar sua foz no rio Arassuaí.

5 - Com o MuniciPio de Minas Novas

Começa na foz do córrego CansanÇão no rio Arassuai; sobe por
êste rio até a foz do córrego (10 Barbosa; sobe por êste até sua ca-
beceira; transpõe o divisor de águas dos rios Arassuaí e JequitinhO
nha e segue pelo divisor da margem esquerda do córrego Santana,
até alcançar o rio Jequitinhonha na foz (lêste último córrego.

h) Divisas iizteidistritaiS

1 -- Entre os distritos de Virgem da Lapa e Coronel Murta:

Começa no rio Jequitinhonha, na foz do rio Vacaria; desce pelo
mio jequitinlionha até a foz do córrego Fumai; sobe por êste córrego

ira; coiitiflUl pela chapa(ia da Mangabeira até à cha-
até sua cabece
pada de São Domingos, flO ponto fronteiro às cabeceiras do córrego

Redondo.
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MUNICIPIO DE VIRGOLÂNDIA

a) Limites Municipais:
1 - Com o Município de Peçanha:

Começa na serra das Abóboras, defronte à cabeceira do córrego
raqual-assu; desce por êste córrego até a sua foz no ribeirão São
'osé; por este até sua foz no rio Suassui Grande.

2 - Com o Município de Santa Maria do Suassui:
Começa no rio Suassui Grande até a foz cio rio Urupuca.
3 - Com o Município de Itambacurj:
Começa no rio Suassuí Grande na foz do rio Urupuca; desce

lo rio Suassui Grande até a foz do ribeirão do Bugre.
4 - Com o Município de Governador Valadares:
Começa no rio Suassuí Grande na foz do ribeirão do Bugre;

' be por êste ribeirão até a foz do córrego Quijamoromo.
5 - Com o Município de Coroaci:
Começa no ribeirão do Bugre na foz do córrego do Quijamoro-

mio; sobe pelo espigão da margem direita dêste ribeirão, alcança o
iivisor da vertente da margem direita do córrego Sapucaia; conti-
nua por êste divisor até alcançar o ribeirão do Bananal do Bom
Jardim na foz do córrego da Sapucaia; sobe pelo ribeirão até a
confluência dos córregos da Areia e do Taperão; continua pelo di-
visor entre êstes dois córregos, alcança a serra do Taperão, con-
tinua por ela e pelo divisor de águas entre os rios Suassui Grandee Suassui Pequeno até a serra das Abóboras no ponto fronteiro à
-abeceira do córrego do Taquam-assu.

b) Divisas miei-distritais:
(Vetado)

DISTRITO DE PEDRA CORRIDA

MUNICÍPIO DE AÇUCENA

Entre os distritos de Pedra Corrida e Na que

Começa no rio Doce na foz do córrego Novo ou Muquirana;
segue pelo divisor da vertente da margem esquerda dêste córrego
até alcançar o divisor da maligem direita do ribeirão do Saião; con-
tinua por êste divisor e depois por espigão até atingir êste ribeirão
na foz do córrego da fazenda de Firniino Cruz; sobe por êste cór-
rego até sua cabeceira; daí alcança um ponto fronteiro no divisor
da margem direita do córrego da Lucinda.

Entre os distritos de Pedra Corrida e Felicina

Começa no divisor de águas da margem direita do córrego da
Lucinda no ponto fronteiro à cabeceira do córrego da fazenda de
Firmnino Cruz; segue em rumo até atingir o córrego da Lucinda no
ponto mais próximo; desce por êste córrego e depois pelo cóliego
Novo até sua foz no rio Corrente Grande.

L. D. —20
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DISTRITO DE BEBTÚPOLIS

MUNICIPIO DE ÁGUAS FORMOSAS

Entre os distritos de Bertápolis e Pwn pan

Começa no divisor de águas entre os rios Norte e Itanhaem, de-
fronte is nascente do córrego Três Pedras; segue por êste divi-sor M4
atingir os limites do município de Jequitinhonha.

Entre os distritos de Bertópolis e Norte

Começa no divisor de águas entre os rios do Norte e ILamhe
defronte à nascente do córrego Três Pedras e prossegue pelo divisor
de águas entre os córregosÁgua Branca e Sebastião até o ponta
fronteiro à cabeceira do córrego João Militar; alcança esta cabe-
ceira e desce pelo córrego a te sua foz no rio do Norte; desce por
êste rio até a foz do córrego Clemente; sobe o espigão fronteiro e
alcança a cabeceira do córrego que passa na fazenda de Alfredo
Barbosa: desce por êste córrego até sua foz no ribeirão Nortinho;
segue por êste ribeirão até sua foz no rio (Ia Norte; continua pela

rio até a confluência do Córrego do Morcêgo.

Entre os distritos de Etertópolis e LTinburatiba

Começa na foz do córrego do Morcêgo no rio do Norte; alcança
e transpõe o divisor entre os rios do Norte e Umburanas, até atingir
a foz do córrego Fundo no rio TjmhuranaS.

DISTRITOS DE CONCEIÇÃO DO CAPIM F: EXPEDICIONÁRIO
ALICIO

MUNICÍPIO DE AIMORÉS

Entre os distritos de Conceição do Capim e Aimorés

Começa no rio Manhuaçu, na foz cio ribeirão do Capim e segue
pelo divisor da margem direta dêste ribeirão até defrontar a cabecei-
ra do córrego da Barra do Bugre; dai alcança a Pedra do Bugre e se-
gue por esta até o ponto fronteiro à confluência do córrego do Meio
ou Pervedow cotn o córrego Quebra Viola; daí segue pelo divisor da
margem esquerda dêste córrego até o ponto fronteiro à confluência
do córrego da fazenda Antônio Freitas com o córrego (10 Travessão;
prossegue pelo divisor da margem direita dêste córrego até atingir OS.

hr tes "ov' o Estado do Espírito Santo, na serra do Aventureiro.

Entre os distritos de Conceição do Capim e Taboúiut

Começa no rio Manhuaçu, na foz do córrego Canto Alegre; segue
pelo divisor da margem esquerda dêste córrego e, depois, pelo divi-
sor de águas do ribeirão do Capim até defrontar as nascentes da vala
da Boa Sorte.

Entre os distritos de Conceição do Capim e Expedicionário Alício

Começa no ponto fronteiro às nascentes da vala da Boa Sorte;
.l)fltorna as cabeceiras e segue pelo divisor da margem direita da vala
la Boa Sorte até defrontar a foz do córrego  do Moinho de Pau no
yjbeirao cio Capim; daí segue em rumo até esta confluência.

Entre os distritos de Conceição do Capim e Penha do Capim

Começa no ribeirão do Capim, na foz do córrego do Moinho de
Pau e segue pelo divisor da margem esqurda dêste crrego até atin-
ir o divisor da margem esquerda do córrego do Avntureiro; pros-

. egue por êste divisor até defrontar a cabeceira do! córrego Mata
ais; daí continua por espigão até alcançar a confluêxicia do córrego

fazenda José Galdino e o córrego da fazenda Antônio Rosa; pros-
segue pelo divisor da margem direita dêste córrego até alcançar a
•erra do Aventureiro, nos limites com o Estado do Espírito Santo.

Entre os distritos de Expedicionário Alicio e Taboána

Começa no divisor da margem esquerda do ribeirão do Capim,
defronte às nascentes da vala da Boa Vista; segue por êste divisor,
contornando as nascentes da vala do Padre até atingir os limites
com o município de Ipanema, defronte à cabeceira da vala dos Fa-
mndes.

Entre os distritos de Expedicionário Alicio e Alto Capim

Começa na vala dos Faguncíes, na foz do córrego do Oliveira e
segue pelo divisor da margem esquerda do córrego do Coimbra até
alcançar sua foz na lagoa Prêta; segue pela margem da lagoa, pas-
sando pela foz do córrego do Angola, até atingir a foz do córrego dos
Portões; continua pelo divisor da margem esquerda dêste córrego até
alcançar os limites com o município de Mutum, nas cabeceiras do
órrego da Barra Longa.

Entre os distritos de Expedicionário Alicio e Penha do Capim

Começa no ribeirão do Capim, na foz do córrego do Moinho de
Pau; daí alcança o espigão fronteiro e segue pelo divisor de águas
la margem direita da vala do Padre até defrontar as nascentes do
córrego (Ias Viúvas; prosse

gue por espigão até atingir a foz cio cór-
rego do Oliveira na vala dos Fagundes.

Entre os distritos de Alto Capim e Penha do Capim

Começa na foz do córrego do Oliveira, na vala dos Fagundes:
desce por esta até sua confluência com o córrego do Capinzinho; daí
prossegue pelo divisor da margem direita do córrego do Capinzinho
até atingir a foz do córrego Palha Branca; continua pelo divisor da
margem direita dêste córrego até defrontar sua cabeceira; daí atinge
o ribeirão do Capim, cêrca de 300 metros abaixo da fazenda de \Vil-
liam Brum; transpõe o ribeirão e prossegue pelo divisor de águas da
margem direita do mesmo ribeirão até alcançar os limites com o Es-
tado do Espírito Santo na serra do Vinte e Um.
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DISTRITO DE FLORESTINA

MUNICÍPIO DE ARA GUARI

Entre os distritos de Florestina e Ara guarí

Começa nos limites com o município de Estréia do Sul no Ponto
fronteiro à cabeceira do córrego Pindaíbas; alcança esta cabeceira
e desce pelo córrego Pindaíbas até sua foz no ribeirão Estirão; desce
por êste ribeirão até sua foz no ribeirão Bom Jardim; desce por êste
último ribeirão até sua confluência no ribeirão Pissarrão ou Jordão,
desce pelo ribeirão Jordão até a sua foz no córrego Macaúbas.

Entre os distritos de Florestina e Amanhece

Começa na foz do córrego Macaúbos, no ribeirão Jordão; desce
por êste ribeirão até sua foz no rio Paranaíba, nos limites com o Es-
tado de Goiaz.

DISTRITO DE ENGENHEIRO SCHNOOR

MUNICÍPIO DE ARASSUA!

Entre os distritos de Engenheiro Schnoor e Arassuaí

Começa na confluência do ribeirão do Machado, no rio Setúbal;
daí alcança o divisor de águas entre êste ribeirão e o córrego da Ve-
lha, também afluente do rio Setúbal; prossegue por êste divisor, até
o alto defronte às cabeceiras do córrego da Velha e um córrego que
deságua no rio Gravata, cérca de um quilômetro abaixo da estação
Alfredo Graça da E. F. Bahia e Minas;- alcança esta nascente e desce
pelo córrego até sua foz no rio Gravatá; transpõe o rio e a estrada
de ferro e sobe o espigão fronteiro até defrontar a cabeceira do cór-
rego do Curuto; daí segue em rumo, atravessando o córrego Guarda
Nova, até atingir o morro da Maravilha; prossegue pelo divisor da
margem esquerda do córrego Vereda Grande, até alcançar sua foz no
ribeirão Calhauzinho; sobe por êste ribeirão e depois pelo córrego
do Diamante, até a foz do córrego Santa Maria, nos limites com o mu-
nicípio de Novo Cruzeiro.

DISTRITO DE SÃO VICENTE

MUNICÍPIO DE BALDIM

Entre os distritos de São Vicente e Baldim

Começa no rio das Velhas, na foz cio córrego da Trindade; por
éste acima até a foz do córrego do Capão da Fava; sobe por êste cór-
rego até sua cabeceira; daí, segue pelo divisor de águas entre os cór-
regos da Trindade ou córrego Grande e o córrego Poço Verde, até
o ponto fronteiro à cabeceira dêste córrego denominado Pontal.
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DISTRITO DE TAPIRAI

MUNICÍPIO DE BAMBUI

Entre os distritos de Tapirai e Bambui
Começa na foz do córrego Luiz Francisco no rio Perdição; sobe

jt,r êste córrego, atravessando a estrada de ferro, até o ponto fron-
ciro à foz do córrego do Barreiro no ribeirão Bom Sucesso; sobe por
ste córrego até sua cabeceira; alcança o divisor de águas entre o ri-

beirão Bom Sucesso e rio Bambuí, pelo qual segue até defrontar a foz
o córrego da Laranjeira no rio Bambui; atinge esta confluência e

sobe pelo rio Bambuí até a foz do córrego da Gurita.

Entre os distritos de Tapirai e Medeiros

Começa no divisor geral das bacias dos rios São Francisco e Pa-
ranaíba, nas cabeceiras do ribeirão da Mutuca, nos limites do muni-
cípio de Campos Altos; continua pelo divisor da vertente da margem
direita do ribeirão Mutuca, passando pela Lobeira, Rancho Novo, Ca-
beceira do Cravo, até o ponto denominado Cavalo dos Porcos, na gar-
..anta dos Olhos D'água e cabeceira do Bom Sucesso; daí continua pela
serra da Gurita e pelo divisor entre os córrego do Cascalho e da Go-
rita, até a foz dêste último, no rio Bambul.

DISTRITO DE PAIVA

MUNICÍPIO DE BARBA CENA

Entre os distritos de Paiva e Oliveira Fortes
Começa na foz do córrego da fazenda São Lourenço, no ribeirão

•aquara Prêta; sobe o espigão até defrontar a cabeceira do córrego
Serra Negra; atinge a cabeceira mais próxima de um afluente do cór-
rego Vargem Grande; desce por êste até sua foz no córrego Vargem
g rande; desce éste até a foz do primeiro córrego, abaixo da Usina
Elétrica; sobe por êste afluentc da margem esquerda até sua cabecei-
ia; daí em rumo atinge o Morro do Bananal, depois de atravessar o
córrego da Boa Vista; continua pelo divisor da margem direita do
córrego da fazenda São Lourenço, até alcançar o riheirõo Sõo Lou-
renço,cêrca de trezentos metros abaixo do povoado; sobe o espigão
fronteiro até atingir o Alto do Mironga.

Entre os distritos de Paiva e Tugúrio

Começa no Alto do Mironga no divisor entre o rio Pomba e o ri-
beirão São Lourenço; continua por êse divisor até os limites com
o município de Mercês.

DISTRITO DE SARZEDO

MUNICÍPIO DE BETIM

Entre o distritos de Sar:edo e Betini

Começa na foz do córrego da Onça, no rio Sarzedo; desce por
íste ribeirão, até sua foz no rioParaopeba.
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Entre os distritos de Baum e Ibirité

Começa no ribeirão Ibirité na foz do córrego da Onça; sobe
espigão da margem direita do ribeirão até o alto do Morro do Cajã;
.egue por divisor até o alto Bento Martins, no divisor dos córrego5
do Quebra e do Pintado; segue por êste divisor até o Morro do Baú•
dai, segue por espigão, passando pelo Morro Vermelho, indo atingi1.
a foz do córrego do Sitio no ribeirão tio Pintado; segue pelo espigão
divisor entre êste ribeirão e o córrego cio Sítio até o ponto fronteiro
ã cabeceira do córrego do Sitio.

Entre os distritos de Swzedo e Jbirité

Começa no riljcirão Sarzedo lia foz do córrego tia Onca; sobe por
êste córrego e -pelo córrego Grande até a confluência dos córregos
Terra de Fujão e Baleia; sobe pelo córrego Terra de Fujão até sua ca-
beceira, no Campo Redondo; segue pelo espigão entre as cabeceiras
dos córregos do Cupão e Tabões, passando pelo Morro cio Varjão até
a serra da Jangada.

DISTRITO DE ENGENHO DO RIBEIRO

MUNICíPIO DE BOM DESPACHO

Entre os distritos de Engenho do Ribeiro e Bom Despacho

Comca nu ponte da R. M. V., no rio São Francisco, limite com
o município de Dores do Indaiá; segue pelo leito tia estrada tia ferro
até defrontar a cabeceira mais próxima do ribeirão Picão, alcança
esta nascente e desce pelo ribeirão até atingir a confluência tio ribei-
rão Capivari nos limites com o Município de Martinho Campos.

DISTRITOS DE CóRREGO NOVO E PASSA DEZ

JIUNICIPIO DE BOàí JESUS DO GALHO

Eiili'c os distritos de Córrego Novo e Bom Jesus do Galho

Começa no ponto de entroncamento do divisor de águas dos ri-
beirões Sacramento e Óculo com a serra da Ferrugem e ponto fron-
teiro it cabeceira do córrego dos Coclmicos, segue pelo divisor de águas
entre os ribeirões Sacramento e Óculo, passando pelo alto do Iguaçu
até frontear a cabeceira do córrego tia Areia; daí continua pelo divi-
sor da vertente cia margem esquerda dêste córrego até alcançar a sua
foz no ribeirão Sacramento.

Entre os distritos de Passa Dez e Bom Jesus do Galho

Começa no ribeirão Sacramenta na foz do córrego da Areia; sobe
por aquêle ribeirão até a foz (lo córrego do Macaco: por êste acima até
a foz do córrego da Atalája

Entre os distritos de Córrego Novo e Possa De:
Começa na foz do cdrrego ia Areia no ri 'ucri10 Sacramento; des-

e por sie ribeirão i ! é o rio Doce.

DISTRITO DE SERTÃOZINHO

MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

Entre os distritos de Seriãoziniio e Borda da Mata

Começa no divisor da vertente da margem direita do rio Mogi-
no ponto fronteiro à cabeceira do córrego do Jacú; desce por

ste córrego até sua foz no ribeirão da Pólvora Queimada; desce por
ste ribeirão até sua foz no rio Mandu e por êste rio abaixo até o li-

mite com o município de Pouso Alegre.

DISTRITO DE OLEGÁRIO MACIEL

MUNICÍPIO DE BRASÔPOLIS

Entre os distritos de Oiegário Maciel e Brctsópolis

Começa na confluência dos ribeirões Vargem Grande e Anhumas;
obe pelo ribeirão Vargem Grande, até à foz do córrego da Floresta,

seu pequeno afluente da margem direita, que passa em Três Cruzes;
d ai alcança a ponta do espigão da margem direita dêsse córrego, pelo
qual segue, até alcançar o divisor de águas entre o rio Sapucaí e o
ribeirão Vargem Grande; segue pelo referido divisor, até o alto da
Serrinha dos Teodoros.

Entre os distritos de Olegário .11acíel e Piranguinho

Começa no divisor de águas entre o rio Sapucai e o ribeirão Var-
em Grande, no alto da Serrinha do Teodoro; segue pelo divisor da

vertente da margem direita do córrego da Serrinha ou Vermelho, que
passa nas fazendas de Manuel Eduardo e José Eduardo, até atingir
o rio Sapucai, na foz dêste mesmo córrego.

DISTRITO DE SANTANA DE CALDAS

MUNICÍPIO DE CALDAS

Entre os distritos de Santana de Cuidas e Caldos

Começa no rio Pardo, na foz do córrego do Maranhão; sobe por
aquêle rio, até â foz do rio Verde; por êste acima, até à foz do ribei-
rão das Campinas e por êste até sua cabeceira no alto das Campinas
e divisor rio Verde-ribeirão das Antas.

DISTRITO DE ITAPEVA

MUNICÍPIO DE CA MANDUCA JA

Entre os distritos de Itapeve e Carnanducaia

Começa nos limites com o município de Extrema, na serra de
Itapeva e segue por espigão até a ponte de Zinco no rio Camanducaia;
transpõe o rio e prossegue pelo divisor da margem esquerda do cór-
rego que nasce no rio Mato Dentro, até defrontar esta nascente; daí
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continua pelo divisor de águas entre o ribeirão das Areias e o rio Ca-manducaja até à serrinha nos limites com o município de Cambui
Entre os distritos de Itczpeva Munhoz

Começa na serra do Chá; continua pelo divisor dos rios Corrente
e Camanducája, passando pelas serras dos Campos e dos Negros, até
atingir o entroncamento com o divisor de águas do rio do Peixe.

DISTRITO DE SENADOR AMARAL

MUNICÍPIO DE CAMBUÍ

Entre os distritos de Senador Amara[ e Cambui
Começa na serra Boa Vista, no ponto fronteiro à nascente do cór-

rego do Corisco e segue pelo divisor da margem esquerda do córrego
Caxambu, passando pelo alto da Mata, até atingir a confluência do
córrego Caxambu, no ribeirão dos Três Irmãos; desce por êste ri-
beirão, até à foz pouco abaixo de um seu afluente da margem direita;
dai sobe o espigão fronteiro e, depois, desce em mino à foz do cór-
rego Bento Borges, próxima à fazenda do mesmo nome, no rio do
Peixe; transpõe o rio e atinge o divisor entre êste rio e seu afluente
que passa no Mato Dentro; prossegue por êste divisor, até alcançar
os limites com o município de Cainanducaja.

Entre os distritos de Senador Amaral e Bom Repouso
Começa na cabeceira do córrego dos Dois Irinóos, pouco abaixo

de sua confluência com o córrego da Invernada; sobe o espigão da
serra do Bom Repouso, rodeando as cabeceiras do córrego da Ponte
Segura, e segue pelo espigão divisor de águas entre o ribeirão das
Três Barras e córrego do Corisco, até à serra Bo Vista, no ponto
fronteiro à cabeceira do córrego do Corisco.

DISTRITO DE BANDEIRA

MUNICÍPIO DE CAMPESTRE

Entre os distritos de Bandeira e Campestre
Começa no córrego do Panelão, na foz do córrego da Boa Vista;

sobe por êste córrego, até sua cabeceira, no divisor dos ribeirões Ca-
choeira e Maranibaia; daí alcança a cabeceira do cirrego do Esmeril
Pequeno, por êste e pelo córrego do Esmeril Grande, até o ribeirão
Marambaia; sobe por êste ribeirão, até a foz do córrego da floseiri-
nha; sobe por êste córrego, até sua cabeceira, transpõe o divi'or e
continua por espigão, até atingi:r o córrego d 0 Sertãoninho, na foz do
em-rego do Milho Verde, sobe por êste córrego, até sua cabeceira.

DISTRITO DE AGUANIL

MUNICÍPIO DE CAMPO BELO

Entre os distritos (te Aguanil e iumpo Belo
Começa no Rio Grande, na foz do ribeirão das Canoas ou dosC oelhos; sobe o espigão fronteiro e segue pelo divisor de águas entre

os córregos do Pessegueiro, Pimenta e da Cachoeira dos Maias, de uni

lado e córrego do Jerônimo, de outro, até à serra da Saudade; con-
jnua por esta serra e, depois, pelo divisor geral de águas dos ribei-

s ,;,-to João e dos Cunhas, até defrontar a nascente do córrego da
Iata; alcança esta cabeceira e desce pelo córrego, até sua foz no ri-
cirão dos Cunhas; desce por êste ribeirão, até atingir a confluência

córrego da Invernada, nas divisas com o distrito de Cristais.

DISTRITO DE PADRE PARAISO

MUNICÍPIO DE CARAI

Entre os distritos de Padre Parcdso e Canal

Começa na Pedra do Suassui, no divisor de águas dos rios Jequi-
inhonha e 134ucu1i: jai se'zue pelo divisor de águas dos ribeirões São

aniCo e Piauí até atingir os limites com o município de Arassuai,
-o ronto fronteiro à nascente mais próxima do córrego Água Branca.

Entre os distritos de Padre Poraiso e Marambzinita
Começa na pedra do Suassui, no divisor de águas dos rios Jequi-

tinhonha e Mucuri; segue por êste divisor até alc ançar o entronca-
nento dos limites dos municípios de Itinga e Teófilo Otoni, no p01110
'ronteiro à nascente do ribeirão Americana.

DISTRITO DE HERMILO ALVES

MUNICÍPIO DE CARANDAÍ

Entre os distritos de Hermilo Alves e Carandaí

Começa na ponte do Piranguinha, no ribeirão Piranga, nos limi-
tes com o município de Barbacena; alcança o divisor de águas entre
os ribeirões Piranga e Carandaí; segue por êste divisor e depois pelo
divisor da margem esquerda do córrego Chuí até atingir sua foz no
ribeirão Carandaí; transpõe o ribeirão e prossegue pelo divisor da
margem esquerda do córrego do Gordura até o divisor de águas entre
as ribeirões Sujo e Carandaí; daí alcança a foz do córrego Sujo, no
córrego Ibaté ou Hermilo Alves: trnspõe êste córrego e a E. F.
Central do Brasil e atinge o ponto fronteiro à cabeceira do córrego
do Gama; alcança êste córrego pelo qual desce até sua foz no córrego
do Vau; transpõe êste córrego e segue pelo espigão fronteiro até al-
cançar o divisor de águas entre o córrego das Três Pontes e ribeirão
Maquiné de um lado e rio Carandaí de outro, até atingir os limites com
o município de Dores de Campos, no alto dos Mourões.

DISTRITOS DE SANTA RITA, SANTA BÁRBARA, DOM LARA,
SAPUCAIA E (Vetado)

MUNICÍPIO DE CARA TINGA

Entre os distritos de Santa Rita e Caratinga

Começa no divisor entre o rio Verde e o ribeirão Jacutinga, no
ponto fronteiro à confluência do rio Prêto com rio Prêto do Bana-
nal; daí à referida confluência; sob pelo maior galho do rio Prêto até
a foz do córrego Águas Claras; por êste acima até sua cabeceira, donde
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alcança a cabeceira do córrego que passa na fazenda de Antônio Gon,
çalves; desce por êste córrego até sua foz no ribeirão da Lage; Por
este acima até a foz do córrego que vem das fazendas de José fl05
e Sebastião de Freitas; sobe por êste córrego até sua mais alta cabe-
ceira; daí por espigão alcança o rio Caratinga na foz do seu afluente
(Ia margem esquerda, pouco abaixo da fazenda de Galdino Pires; sobe
por êste afluente até sua cabeceira defronte da fazenda de José Mar.
lios Guimarões, no divisor dos rios Caratinga e Sacramento.

Entre os distritos de Sapucaia e Caratiiiga

Começa no divisor dos rios Garatinga e Sacramento, no Ponto
fronteiro à fazenda de José Martins Guimarães, próximo do lugar de-
:ominado Creoulos, continua por êste divisor até o alto fronteiro

fazenda do Dr. Agenor Ludgero Aires, próxima de Caratinga.

Entre os distritos de Dom Lora e Caratinga

Começa no divisor dos rios Caratinga e Sacramento no ponto
fronteiro à fazenda cio Di' . Agenor Ludgero Alves, próxima de Ca-
catinga; continua por êste divisor, passando pelo alto do Manuel
Vieira, até o entroncamento com o divisor da vertente da margem es-
querda (lo córrego do Mamão, próximo da fazenda do Deserto.

Entre os distritos de Santa Rita e Santo Antônio do Manhuaçu

Começa no divisor rio Prêto-ribeirão Jacutinga, defronte da foz
do rio Prêto do Bananal no rio Prêto; segue por êste divisor, passando
pelo Brejão, até os limites com o município de Manhuaçu.

Entre os distritos de Santa Rita e Santa Bárbira
Começa na divisa com o município de Manhuaçu, na serra do rio

Prêlo, no ponto mais alto onde existiu um sinal geodésico, próximo
dos Aleixos; segue pelo divisor entre o rio Prêto e o rio Prêto do
Bananal, até defrontar a fazenda de Paulino Henrique; dai, por es-
pigilo alcança o rio Prêto, na foz do córrego que passa na fazenda de
Vitor Euzébio, pouco abaixo da fazenda de Diógenes Galdino; atra-
vessa o rio Prêto, sobe o espigão fronteiro, transpõe o divisor de
auas rio Prêto-ribeirão da Lage, indo atingir êste ribeirão na foz do
córrego que passa na fazenda (te Emílio Silva, na fazenda Velha, atra-
vessa o ribeirão da Lage, sobe o espigão fronteiro e continua pelo di-
visor de águas rio Caratin ga-ribe irão da Lage até o entroncamento
do espigão que vem dos córregos Vist0 Alegre e o que passa na fa-
zenda de Agostinho Teixeira; continua por êstc espigão e por um es-
pigão secundário alcança o rio Caratinga na confluência dos seus dois
braços formadores do córrego Santa Cruz que passa em Santa Bár-
Dai-a e córrego Santa Rita, que vem dos Marças; atravessa-o e sobe o
(Splg:mo fronteiro até alcançar o divisor no ponto fronteiro à cabe-
ceira mio córrego Santa Cruz do Galho.

Entre os distritos de Santa Bárbora e Sapucaia
Começa no divisor dos rios Caratinga e Sacramento, no ponto

fronteiro à cabeceira cio córrego Santa Cruz do Galho, junto da fa-
zenda do Retiro; segue por , ste divisor até o limite com o município
l i, Raul Soares, na serra da Noite Grande,

Entre os distritos de Santa Rita e Sanucaía

Começa no divisor dos rios Caratinga e Sacramento no ponto
fronteiro cabeceira do córrego Santa Cruz do Galho, junto da fazen-
da Retiro; segue por êste divisor, passando pela serra do Caparaô,
,lto dos Creoulos, até o ponto junto à fazenda de José Martins Gui-
ntarieS

Entre os distritos de Sapucaia e Dom Lara

Começa no divisor geral dos rios Caratinga e Sacramento no alto
onteiro à fazenda do Dr. Agenor Ludgero Alves; daí, por espigão

alcança a cabeceira do córrego Água Santa ou Macacos, nos limites
como Município de Bom Jesus do Galho.

Entre os distritos (te Entre FóUmos e Dom Lara

Começa no ribeirão do Macaco na foz do córrego do Macaqui-
nho; sobe pelo ribeirão cio Macaco até a foz do córrego do Mamão;
continua pelo divisor da vertente da margem esquerda dêsite córrego
até alcançar o divisor de águas dos ribeirões do Sacramento e São
Silvestre, próximo da fazenda cio Deserto.

Entre os distritos de Entre Fólhas e Vargem Alegre
(Vetado)

DISTRITOS DE VILA PEREIRA E EPAMINONDAS OTO-NI (ex-Colônia
do Urucu)

MUNICÍPIO DE CARLOS CHAGAS

Entre os distritos (te Vila Pereira e Carlos Chagas

Começa na confluência dos rios Pampã e Mucuri; sobe pelo rio
Mucuri, até a foz do córrego da Lama; contínua por êste córrego, até
sua mais alta cabeceira; alcança o divisor da margem esquerda do
córrego que ifasce próximo ao distrito de Vila Pereira e deságua no
córrego Caixa de Pedra, acima da fazenda da Beleza; prossegue por
éste divisor, até atingir a foz dêste córrego; sobe pelo córrego Caixa
de Pedra, até a foz do córrego da fazenda Basílio Gomes; sobe por
éste córrego, até sua cabeceira e dai alcança a divisa com o distrito
de Colônia do Mucuri, no ponto fronteiro à cabeceira do córrego Boa
vista.

Entre os distritos (te Eporninionidas Otoni e Carlos Chaqas

Começa no divisor (te águas entre os rios São Mateus e Mucuri.
no ponto fronteiro à cabeceira do córrego da Boa Vista; atinge a ca-
beceira e desce por êste córrego até sua foz no rio Urucu: sob o es-
pigão fronteiro e atinge o divisor cia vertente cia margem direita

do córrego da Areia.
Entre os distritos de Epomiimoiidas Otoni e Presidente Pena
Começa na foz do córrego São Paulo no rio Todos os Santos:

desce por êste rio até a foz do córrego Boa Esperança: continua por
ê.ste córrego até sua mais alta cabeceira; daí atinge o divisor geral
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entre os rios ducui'i e Urucu: continua por éste divisor até
o divisor da margem direita do córrego da Areia, no ponto fronteiro

foz do córrego da Boa Vista no rio Urucu.

DISTRITO DE ITACOLOMI

MUNICÍPIO. DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO

Entre os distritos de Itucolomi e Conceição do Mato Dentro

Começa fla serra do Cipó no pontã. fronteiro à mais alta cabe_
ceira do rio Prêto; desce por êste rio até a foz do córrego dos Má
ximos; daí, continua pelo divisor entre êste córrego e o rio Prêto e
depois pelo divisor entre êste rio e o ribeirão Dourados até atingir
a foz dêste ribeirão no rio Santo Antônio; sobe por êste rio até a foz
do rio Paraúna; por êste acima até a foz do rio Lambari e por êSte
até a foz do córrego do Taboão.

Entre os distritos de Itucolomi e Córregos

Começa na serra do Ouro Fino, no ponto fronteiro à cabeceira
do córrego do Falcão; continua por esta serra, entre águas dos rios
Parauninha e Lambari e por um _contraforte alcança o rio Lambari
na foz do córrego do Tahoáo,

DISTRITO DE ÁGUAS DE CONTENDAS

..MUNJCÍPIO DE CONCEICÃO DO RIO VERDE

Entre os distritos de Águas de Contendas e Conceição do Rio Verde

Começa no ribeirão do Cubatão, na ponte da estrada da fazenda
da Queimada, cêrca de dois e meio quilômetros acima da sua foz no
ribeirão dos Carvalhos ou Taboão; dai alcança o divisor geral entre
os rios Verde e Baepcni ; continua por êste divisor, transpõe a serra
de Contendas e atinge a cabeceira do córrego que passa na fazenda
do Pimenta; desce por êste córrego, até sua foz no rio Baependi;
transpõe êste rio e prossegue sempre por divisor de águas entre os
rios Baependí e Verde, até alcançar os limites com o :nuniripio de
Baependi,

DISTRITOS DE CUPARXQUE E (;c'IABEIRA

MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO PENA

Entre os distritos de Caparaque e Aldeia

Começa no (ilViSOl' entre o rio Eme e rio Novo, no entroncamento
com o divisor de águas entre os córregos Cuparaque e Santa Elisa;
segue por êste divisor até atingir o ribeirão do Eine em frente a Pe
dra Quadrada, acima d sede da fazenda de José Flausino: dai, pa
sando pela Pedra Quadrada e em seguida pelas cabeceiras lo córreg
Pescoço Mole vai atingir por espigão o cóI'reo Fermujão na Pedra
em frcntc à fazenda cc Pctroniiio 'Vicente.

Entre os distritos de Cuperaque e Ferruginha

Começa no córrego Ferrujão na Pedra em frente à fazenda de
»emronílio Vicente, sobe por êste córrego até sua cabeceira nos limi-

s com o município de Mantena.	 -

Entre os distritos de Goiabeira e Penha do Norte

Começa na foz do córrego do Canalão no rio Eme, sobe por êste
o até a foz do ribeirão Água Limpa; continua pelo divisor da ver-

-ente da margem esquerda dêste ribeirão e pelo divisor do rio Eme
- ribeirão Laranjeiras, até o entroncamento com o divisor da ver-

rm'te da margem direita do córrego do Coqueiro.

Entre os distritos de Goiabeira e Ferruginliu

Começa no divisor de águas do rio Eme e ribeirão Laranjeiras,
no seu entroncamento com o divisor da vertente da margem direita
•io córrego do Coqueiro; continua pelo divisor da vertente da mar-
cm direita do córrego do Verdiniano, até a foz dêste no córrego do

Conueiro, atravessa êste córrego, sobe o espigão fronteiro, transpõe
divisor e alcança o córrego Ferrujão na foz do córrego Ferruginha.

Entre os distritos de Goiabeira e Aldeia

Começa na foz do córrego Ferruginha no córrego Fei'rujão; sobe
encosta da margem esquerda dêste último córrego e por espigão

.mlcança o alto das Sete Pedras; continua pelo divisor da vertente (Ia
margem esquerda do córrego Sete Pedras até atingir a foz do cór-
rego do Ferrujão no maio do Eme; desce por êste rio até a foz do cór-
'-ego do Mutunzinho; daí pelo divisor da vertente da margem esquer-
la do Mutunzinho, até atingir o limite com o município de Res-

dor.
Entre os distritos de Ferruginlia e Aldeia

Começa no córrego Ferrujão na foz do córrego Ferruginha; sobe
meio córrego Ferrujão até a Pedra em frente à fazenda dø PetronílioVicente.

DISTRITOS DE ALVAÇÃO, SÃO JOÃO DE PACUÍ, SÃO JOAQUIM,
SÃO GERALDO, SÃO JOÃO DA LAGOA E LAGOA DOS PATOS

MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS

Entre os distritos de Alua ção e Coração de Jesus

Começa na foz do córrego do Sobradinho no rio Pacui; sobe por
éste rio até a foz do córrego Muzelo, nos limites com o município
de Montes Claros.

Entre os distritos de São João de Pacui e Coração de Jesus

Começa no rio Pacui na foz do córrego do Sobradinho; sobe por
êste córrego até sua cabeceira; daí alcança o divisor de águas de-
fronte à cabeceira do córrego da Pindaíba; atinge esta cabeceira e
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desce pelo córrego até sua foz flØ córrego do Muqueni; sob por ést,
córrego até sua nascente; alcança o divisor de águas e segue em rumo
até atingir a cabeceira do córrego do Ranchinho; desce por êste côr.
rego até sua foz no córrego do Sumidouro; desce por êste até a Coa.
fluência do córrego Boa Sentença; sobe por êste córrego até sua ca-
beceira e dai atinge o ponto fronteiro á cabeceira do córrego da
Yarginha.

Entre os distritos de São Geraldo e Coração de Jesus

Começa no ponto fronteiro à nascente do córrego da 'Varginha;
alcança esta cabeceira e desce pelo córrego até sua foz no ribeirão
(:aiiabrava; sobe por êste ribeirão até a foz do córrego dos Porcos;
sob por êste córrego até sua cabeceira; dai alcança a cabeceira do
córrego do Ferreiro e desce por êste córrego até sua foz no errego
do Mucambo; desce por êste córrego até a confluência do córrego
Ponte de Terra; sobe por êste córrego até sua cabeceira; atin-
ge o divisor de éguas e segue até alcançar a cabeceira do c yr-
rego do Gênio; desce por êste até sua foz no córrego da Sesmaria;--
desce por êste até o ribeirão rio Barro.

Entre os distritos de São João da Lagoa e Coração (te Jesus

Começa na foz do córrego da Sesmaria no ribeirão ilo Barro.
sobe por êste i-ibeirão até a foz do córrego tias Lages; continua por
êste có1're4o até sua nascente;. prossegue até alcançar  a cabeceira do
córrego do Carvalho; desce por êste até sua confluência no córrego
do Buritizal; sobe por êste córrego até sua nascente; continua pela
vertente das nascentes do córrego Buriti dos Macacos. até atingir a
cabeceira do córrego Buriti Pequeno. pelo qual desce até sua foz no
riacho Fundo.

Entre os distritos (te São Geraldo e São João de Pacw

Começa no ponto fronteiro é nascente do córrego da Varginha,
afluente do ribeirão Canabrava; segue pelo divisor da margem direita
dêste nheirfio até defrontar a cabeceira dos córregos das Tabocas e
Barracão.

Enli'e os distritos de São Joaquim e São Gemido

Começa no ponto fronteiro às nascentes dos córregos das Ta-
bocas e do Barrocão; atinge a cabeceira do córrego do Barrocão a
deSce por êle até sua foz no ribeirão Canabrava; desce por êste até
a foz o córrego da Ponte.

Entre os distritos (te São Geraldo e lhiui

Coineca no riheirao Canubrava na foz do córrego da Ponte; sobe
por è ste córrego até sua cabeceira; prossegue até atingir a nascente
do córrego Vargem Bonita; desce P01' êste até o córrego Santana,
pelo qual continua até sua foz no ribeirão da Extrema; sobe por
êste ribeirão até a foz do córrego Cachoeirinha; sobe por êste até
sua cabeceira e prossegue até alcançar a nascente do córrego Calçara.
pelo qual desce até o córrego dos Cavalos; desce por êste até sua
foz no ribeirão do Barro.
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Entre os distritos de Lagoa dos Patos e São Geraldo

,Começa na foz do córrego dos Cavalos no ribeirão do Barro
51 1je por êste ribeirão até a foz do córrego da Beleza.

Entre os distritos (te São João da La.qou e São Geraldo

Começa na foz do córrego da Beleza no ribeirão do Barro e sobe
êste ribeirão até a foz do córrego da Sesmaria.

Entre os distritos de Ibioí e São Joaquim

Começa na foz (10 córrego da Ponte no ribeirão Canabrava
e3ce por êste ribeirão até a foz (to córrego do Escorrego; sobe por

este córrego até sua cabeceira; atinge o divisor e "ossegue por êle
até alcançar a cabeceira do córrego do Novilho; continua por êste
córrego até sua foz no córrego Suçuarana; desce por êste até sua foz
o rio Pacuí.

Entre os distritos de !biaí e Lagoa dos Patos
Começa na foz do córrego dos Cavalos no ribeirão do Barro e

desce por êste ribeirão até sua foz no rio São Francisco.
Entre os distritos de São João da Lagoa e Lagoa dos Patos
Começa no ribeirão do Barro, na foz do córrego da Beleza; sobe

l)o' êste córrego até sua cabeceira e prossegue em rumo até atingi!'
;i do córrego Baixa do Brejo; desce por êste até o córrego
da Cachoeira, pelo qual continua até sua foz no ribeirão das Pe-
dras; desce p01' êste ribeirão até sua confluência no riacho Fundo.

Entre os distritos de São João de Pacui e São Joaquim

Começa no ponto fronteiro à cabeceira do córrego das Tabocas
e segue pelo divisor de sua margem direita até atingir a ilascenie
do córrego do Barreiro; desce por êste córrego até sua foz no mau
Pacui.

Entre os distritos de São João de Poeta e .4ivarão

Começa na foz do córrego (to Sobradinho 110 rio Pacui 'de
por êste rio até a foz do riacho das Pedras.

DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS

MUNICÍPIO DE COROA CI

Entre os distritos de Conceição de Tronqueiras e Coroaci

Começa no divisor de águas entre os rios Suassui Grande o
Suassui Pequeno, no ponto fronteiro às cabeceiras do ribemi'ao E-
cadinhos ou Estiva; continua pelo divisor da vertente dircima do
ribeirão Escadinhos e depois por espigão alcança a cabeceira do 'óm'-
rego que passa na fazenda de João Martins; desce por êste
até suasua foz no rio Suassuí Pequeno; atravessa êste, sobe o espigão
fronteiro e continua sempre por espigão, passando entre IS rahccri-
ras dos ribeirões do Remigio e do Lessa, até alcançar a divisa COiji

o município de Peçanha.
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Entre os distritos de Conceição de Tronqueircis e Brejaubinh

Começa no rio Suassui Pequeno, na foz cio córrego das Fios.
sobe pelo rio até à foz do rio Tronqueiras e por êste acima até
Cachoeira da Fumaça.

DISTRITO DE ALEGRE

MUNICÍPIO DE COROM.INDEL

Entre os distritos de Alegre e Coronwndel

Começa no rio Paranaíba, na foz cio córrego Andrequicé; desce
pelo rio Paranaiba, até à foz do rio Verde.

DISTRITO DE BARRA ALEGRE

MUNICÍPIO DE CORONEL FABRICIANO

Com o Município de Mesquita

Começa na serra (!e Corais, no entroncamento com o divisor de
:iguas dos ribeirões Cocais Pequeno e Ipanema; continua pelo divi-
sor cia vertente da margem esquerda do ribeirão Ipanema, passando
Pela serra da Pedra Branca, até atingir o rio Doce, na foz cio ribeirão
Ipanema.

DISTRITO DE OLÍMPIO NORONHA

MUNICÍPIO DE CRISTINA

Entre os distritos de Olímpio Noronha e Cristina

Começa na serra cio Bugio, nos limites com o município de Sil-
vestre Ferraz; segue pelo divisor da vertente da margem direita do
ribeirão Água Limpa até atingir sua foz no rio Lamhari; daí conti-
nua pelo divisor de águas entre os córregos do Moinho e Frio até
alcançar os limites com o município de Santa Catarina, no ponto
mais alto da serra neste divisor.

DISTRITO DE MONJOLOS

MUNICÍPIO DE DIAMANTINA

Entre os distritos de Monjolos e Conselheiro Mata

Começa no rio Pardo Grande, na foz do Riacho das Varas até
a foz de seu pequeno afluente da vertente da margem esquerda, pou-
co acima da cachoeira do Palmito; sobe por êste afluente até sua
cabeceira no divisor de águas Riacho das Varas - rio Pardo Pequeno;•
daí, por espigão atinge êste rio na cachoeira do Bueno; sobe pelo
rio Pardo Pequeno até a foz do córrego dos Tranças.

DISTRITOS DE BAÚ E COMENDADOR VIANA

MUNICÍPIO DE DORES DO INDA JÁ

Entre os distritos de Baú e Dores do Indaiá
(Vetado)

Enlie os distritos de Comendador Viana e Dores do !ndaid

Começa no ribeirão dos Porcos, na confluência do córrego do
Leitão; sobe o espigão fronteiro até atingir a cabeceira do córrego do
Varão; desce por êste córrego até sua foz no córrego da Serra: sobe
por êste córrego até a foz do córrego das Jaboticabas; sobe a en-
costa fronteira até a Parada da R. M. V., no divisor da vertente
ela margem direita do ribeirão dos Veados, defronte a cabeceira do
córrego da Pedra; continua por êste divisor e depois alcança o divi-
sor da margem esquerda do córrego da Ponte Funda, pelo qual se-
ue até atingir a foz do córrego do Capão Grande; sobe por êste

córrego até sua cabeceira e daí alcança o divisor da margem direita
lo ribeirão da Marmelada, no ponto fronteiro à cabeceira do córrego
dos Tatus.

Entre os distritos de Comendador Viana e Quartel Geral

Começa no rio Indaiá, no porto de Jorge Vieira; segue por espi-
io divisor de águas até a serra da Saudade; prossegue por um ramal

(la serra, contornando as nascentes do ribeirão Marmelada até o
ponto fronteiro à nascente do córrego do Capão Grande.

DISTRITO DE SANTA RITA DA ESTRELA

MUNICÍPIO DE ESTRÉLA DO SUL

Entre os distritos de Santa Rita da Estréia e Estréia do Sul

Começa no ribeirão São Félix, na foz do córrego Água Clara; sobe
por êste córrego até sua cabeceira; daí prossegue até alcançar o divi-
sor da vertente da margem direita do córrego Bagaginha; segue por
êste divisor, e, depois, em rumo ao rio Bagagem em um ponto dis-
tante 1.000 metros acima do povoado de Santa Rita da Estréia; trans-
põe o rio e segue pelo divisor da margem direita do córrego Grande,
até defrontar sua nascente; alcança o divisor da m marge esquerda
do córrego Buriti Quebrado e continua por êste divisor, até atingir
a foz do córrego Buriti Quebrado, no ribeirão Pissarrão; desce pelo
ribeirão até alcançar os limites com o município de Araguari.

DISTRITO DE ANTÔNIO PRADO

MUNICÍPIO DE EtJGENÓPOLIS

Entre os distritos de António Prado e Eugenópolis

Começa na divisa com o Estado do Rio de Janeiro, no ponto
fronteiro às nascentes do córrego de São Bento; desce por êste
córrego até sua foz no rio Gavião; sobe êste rio até a foz (10 ribeirãodo Azêdo.

L. D. - 21
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Entre os distritos de Enqenópolis e Pinhotiba

Começa na confluência dos riheircs Azêdo e Gavião: sobe poi-
êste último até a foz do córrego do Coelho: dêste ponto, sobe o espi.
gão divisor da vertente esquerda déste córrego até eu contrai' o li-
inite com o município (te Muriaé, defro nte à vila de Santo Antônio
do Glória.

Entre os distritos de Antonio Prado e Pinhoiiba

Começa no pico (los Araras; continua pelo espigão divisor da
vertente esquerda (10 ribeirão Azêdo até a confluência (lêste riheirão
com o ribeirão do Gaviiio.

DISTBITO DE SANTO ANTÕNIO DA FORTALEZA

MUNICÍPIo DE FERROS

Entre OS (lis/ritos de Santo rtnlônio da Fortaleza e ierros

Começa na confluencia (los rios Santo Antônio e Tanque: segue
pelo divisor da vertente da margem direita do currego da Montanha
passando pela Serra (lo Capitão (lo Mato, até o alto fronteiro à ca-
beceira (lo córrego Mesquita.

Entre os distritos te Santo António (10 Fortaleza e Borba Gato

Começa no alto fronteiro ao córrego Mesquita: desce por êste
córrego, até à travessia da estrada que vai (te Capela da Mesquita a
Santo Antônio das Abóboras; sobe o espigão da ,nargeni esquerda do
córrego Mesquita, contorna as cabeceiras do ribeirão Santo Antônio

as Abóboras e atinge a cabeceira (lo córrego Ouro Fino desce l)o
este cónego até sua foz. no córrego São José: atravessa ite e conti-

tingir o divisor de águas dos riosnua pelo espigão fronteiro, até a 
Santo Antônio e Guanlijies.

Entre os distritos de Santo Antônio da Fortaleza e Sete Cachoeiras

Começa na foz (lo ribeirão Pedra Grande, no rio Santo Antônio;
sobe por êste rio até a foz do ribeirão Santo Antônio: daí por espigão
alcança (te novo o rio Santo Antônio, na foz do ribeirão Mesquita;
continua pelo rio Santo Antônio até à confluência do rio Tanque.

Entre OS (/jStI'itOs (le Santo .tnMii io da Fortaleza e Guiais

Começa nafoz (lo ribeirão Pedra Grande, no rio Sanio Antônio;
desce por êst e rio, até á foz do córrego Jacaré.

DISTRITO 1)E CÓRBE(;O FUNDO

MI NICIPJ() DE FORMIGA

Entre os distritos de Córreyo Fundo e Formiga

Começa no divisor geral (te águas dos rios Grande e São Francis-
co. no limite cou l o município de Arcos e no ponto fronteiro às nS-

crntes	(,(10 crrlgo los	ró	rVaes: daí, po cspig ao zdcança o córrego Sê-

na foz de seu afluente que vem do Capão, junto (lo povoado de
5 ; ) José (lo Córrego Sêco; atravessa o córrego Sêco e continua pelo
livisor da vertente da margem esquerda dêste afluente que vem (to

1 ;pao até O divisor de águas dos córregos Sêco e Capão; (]aí, por
( I(I O atinge êste córrego no lugar denominado Moita Fria; desce

('lo córrego do Capão até sua foz no rio Formiga e desce por êste
Y ; 0 até à foz do córrego Fundo.

Entre os distritos de Córrego Fundo e Pontevilu

Começa o divisor geral de águas (los rios Grande e São Francis-
O, defronte da cabeceira do córrego da Caveira;qesce por êste
rrcgo até o córrego Fundo e por êste até sua foz no rio Formiga.

DISTRITO DE CAXABRAVA

MUNICÍPIO DE FRANCISCO SÃ

Eizire os distritos de Cwmahrava e Francisco Só

Hera no chapadão do Catuni, no ponto que defronta as cahec ci ras
o córrego Sitio Novo; daí alcança êste córrego: por êle abaixo até

JOZ no ribeirão Canabrava; desce por êste ribeirão até sua coa-
luciicma com o ribeirão Quem-Quem; ilêste ponto em rumo reto à Ia-
UO (Ia Pedra e desta ao rio Verde Grande.

l)ISTRITOS DE SAPUCAIA DO NORTE E SÃO GERALDO DO BAIXIO

MUNICÍPIO DE G.4L!LÊL4

Entre os (lis/ritos de Sapucaia do Norte e Galiléja

Começa no ribeirão Laranjeiras, na foz do córrego da Concej-
So; sobe o espigão (Ia margem direita do ribeirão, transpõe o divi-
or e por espigão alcança o córrego da Sapucaia, na foz do córrego

Pnlnmital; continua pelo divisor da vertente da margem esquerda do
córrego Palmital, até alcançar o divisor entre o rio Doce e o ribei-
rio Laranjeiras.

Entre os distritos de São Geraldo do Baixio e Galiléja

Começa na serra do Urucum, no entroncamento com o divisor
que passa entre os córregos da Boa Vista e Macaco Sêco; segue
or êste divisor, até atingir o córrego da Rapa, na foz do córrego

lo Macaco Sêco; sobe o espigão (la margem direita do córrego do
Lapa, transpõe o divisor e por espigão atinge o ribeirão Laranjeiras,
a foz do córrego da Conceição.

Entre os distritos de Sapucaia do Norte e São Gera/do do Baixio

Começa na foz do córrego da Conceição, no ribeirão Lai'anji-
mas; continua pelo divisor de águas entre êstes dois cursos dágua
até atingir o divisor de águas entre o rio São Mateus e o ribeirãoLaranjeiras,
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DISTRITO DE ALPERCATA

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES

Entre os distritos de Alpercata e Governador Valadares

Começa no rio Doce, na cachoeira do Baguari; desce pelo ri
Doce até à foz do ribeirão Santa Helena.

DISTRITO DE BARROCÃO

MUNICÍPIO DE GRJO MOGOL

Entre os distritos de Barrocão e Grão Mogol

Começa no rio Itacambiruçu, na foz do ribeirão Ponte Alta-
sobe por êste ribeirão até o divisor de águas entre o ribeirão P
do Morro e córrego Periperi, na estrada Barrocão-Grilo Mogol; se-
gue por êste divisor até o entroncamento com o divisor do rio
Gorutuba.

Entre os distritos de J3wrocúo e Cristólia

Começa na foz do ribeirão da Ponte Alta no rio Je(luitinhonha;
sobe por èste rio até a confluência do rio Congonhas.

Entre os distritos de Barrocão e Itacambira
Começa na confluência dos rios Itacambiruçu e Congonhas:

sobe por êste rio até a foz do córrego da Venda Nova e por êste
acima até sua cabeceira no chapadão do Catuni.

DISTRITO DE SANTA CRUZ DA PRATA

MUNICÍPIO DE GUARANÉSIA

Entre os distritos de Santa Cruz do Prata e Guaranésia

Começa na serra do Búgio no limite com o Município de Gua-
xupé; continua por esta serra, divisora de águas dos ribeirões da
Prata e Cachoeira, até o entroncamento com o divisor da vertente
da margem direita do córrego do Paraíso; continua por êste divi-
sor até atingir o ribeirão da Prata na foz do córrego do Paraíso;
desce por aquêle ribeirão até a foz do córrego do Bebedouro; daí,
pelo espigão, divisor de águas da vertente da margem direita do
córrego Bebedouro até alcançar a divisa com o Município de Mon-
santo, no ponto fronteiro à cabeceira do córrego do Ipiranga.

DISTRITOS DE BUGRE E SÃO JOÃO DO ORIENTE

MUNICÍPIO DE IAPÚ

Entre os distritos de Bugre e de Iapú

Começa na serra da Água Limpa, no entroncamento com o di-
visor da margem esquerda do córrego que passa na fazenda de
Júlia Maria de Freitas; segue por êste divisor, até alcançar o ri-

;ejriiO do Bugre que atravessa na foz daquele córrego; sobe o es-
ão fronteiro, atinge o divisor ribeirão do Bugre e Santo Estêvão,

P elo qual continua até defrontar as cabeceiras do córrego de São
h)e do Bugre; desce por êste córrego, até sua foz no Bugre; atra-
vessa êste, sobe o espigão fronteiro e alcança o divisor da vertente

margem direita do Rio Branco; segue por êste divisor, depois
Pelo divisor de águas entre o mesmo ribeirão Rio Branco e córrego

rêlo, até à confluência dêles; desce pelo ribeirão do Rio Branco,
o rio Doce.

Entre os distritos de São João do Oriente e Iapú

Começa no ponto onde a estrada de automóvel Inhapim-Apu
atinge o divisor entre o rio Caratinga e o córrego do Parado: daí
segue por esta estrada, até o entroncamento da estrada que vai para
o Oriente; sobe o espigão fronteiro, na serra dos Mendes e por esta
atinge a foz do córrego do Rodolfo Escrivão; segue pelo divisor da
vertente da margem esquerda dste, até encontrar o divisor de
aauas entre o ribeirão Santo Estêvão e o córrego do Parado; por
ste divisor, até o ponto fronteiro à foz do córrego da Boa Vista no
beirão Santo Estêvão; daí alcança esta foz; sobe pelo ribeirão
té suas cabeceiras, no divisor entre os ribeirões do Bugre e Santo

Lstêvão; por êste divisor, até a confluência dos dois ribeirões.

DISTRITO DE DOM CAVATI

MUNICÍPIO DE INHAPIM

Entre os distritos de Dom Cavati e Inhapim
Começa no rio Caratinga, na foz do córrego das Perobas;

continua pelo divisor da vertente da margem direita do cor-
rego das Perobas, até suas nascentes no divisor de águas
entre o rio Caratinga e o ribeirão São Domingos; segue por
iste divisor, até defrontar a cabeceira do córrego Aristides Aredes,
ontinua pelo divisor da margem esquerda dêste córrego, até sua

foz no rio Caratinga; segue por êste rio, até a foz do córrego do
Chico da Cunha, pelo divisor da margem direita dêste córrego, até
sua cabeceira, no divisor entre os rios Caratinga e Santo Estêvão, no
limite com o Município de Japu. . -

DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA

MUNICÍPIO DE IPANEMA

Entre os distritos de Conceição de Ipanema e !pwmenw

Começa na cachoeira do Canário no rio Manhuaçu, sobe o es-
pigão entre os córregos da Pedra Branca e do Canteiro, até defron-
tar a cabeceira do córrego do Ariranha; continua pelo divisor da
margem direita dêste córrego, até atingir sua foz no rio Manhuaçu;
iranspõe êste rio e sobe o espigão fronteiro, até atingir a nascente
do córrego que desagua no córrego Piabanha ,na fazenda do Dino;
daí alcança o divisor dste córrego com o ribeirão Cobrador: se-
gue por espigão, até atingir a confluência do córrego Bom .Jardim
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no ribeirão Cobrador; sobe pelo córrego Bom Jardim, até à foz
de um córrego, l)OUCO abaixo da fazenda Miracemna; sobe por êste
córrego, até sua nascente e desta alcança o alto nas divisas Com
distrito de Taparuba.

Entre os distritos de Conceição (te Iponerna e Toparziba

Come(--a nas divisas com o distrito de Ipanemna. no ponto fi-o.
tciro à cabeceira (lo corrego que passa na fazenda i\liracema e se-
gue pelo divisor de águas entre os córregos Bom Jardim e da Inde-
pendência e São Pedro, até à serra de Santa Elisa, nos limites com
o Município (te Mutuni

DISTRITO DE LOURENÇO VELHO
IUN1CíPI0 DE IT.-IJUBA

Eiztie os distritos de Lourenço Velho e /tajubd
Começa na divisa com o Município de Delfim Moreira, na serra

da Água Limpa, no ponto de eiiironcameiito com a serra dos Tof.
(los: continua por esta serra, contorna a cabeceira cio córrego que
passa na fazenda (lo Ano Bom, sempre por espigão atinge o rio Lou-
renço Velho na foz do ribeirão Sabará.

DISTRITO DE PADRE JOÃO AFONSO

31JNÍCÍPI() DE ITIMARANI)!BJ

Ez trc' os distritos de Padre .João Afonso e Itamaraiiniba

Coma eça na confluência (los ribeirões Itamarandiba cio Mato e
ltalnaran(iiha cio Campo; sobe por êste ribeirão até a foz cio cór-
rego São (iii; Sobe por êste córrego até sua cabeceira na serra Ne-
gra e divisor geral (te águas (los rios Jequitinhonha e Doce.

Entre os distritos (te Padre iodo Afonso e .Iricanduva

Começa na confluência (los i-ibeirõs Itamarandiba cio Campo e
Jiamarancliba cio Mato; sobe por êste ribeirão até a foz do córrego
do Ouro Fino; por êste acima até sua cabeceira ria serra da No-
ruega e (livisor geral (te águas (los rios Doce e Jequitinhonha

DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

,I'IUNICIPIPIO DE ITAMBACUR!

Entre os distritos de São .José do Divino e Pescador
Come( -a nu serra de São Félix no ponto fronteiro à cabeceira

do ribeirão São Jorge: alcança esta nascente e desce pelo ribeirão
até sua confluência com o ribeirão São Pe Iro; desce por êstc até
sua foz mio rio Ci brão

Entre os distritos de São José do Divino e Frei Gaspar
Comncua na confluência (lo ribeirão São Jorge no rio Cibrão;

desce por êste até a foz do currego cio Pedrinho, mIOS limites com
o Municípioio de ,\ 1 aléia.
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DISTRITO DE JACARÉ

MUNICÍPIO DE ITINGÁ

Entre os distritos de Jacaré e Itinga

Começa nos limites com o Município de Medina, defronte à ca-
beceira do córrego do Canoão; segue em rumo até atingir o cór-
rego Boa Vista, no ponto mais próximo; desce por êste córrego
até sua foz no rio Itinga; continua pelo rio até à foz (lo córrego do
Carrapato; sobe por êste até sua cabeceira; alcança a cabeceira
cio córrego da Vila, pelo qual desce até sua foz no ribeirão Água
Fria; sobe pelo ribeirão até à foz do córrego Mumbuca; sobe por
êste córreo até sua nascente; daí prossegue por espigão até à serra
cio Capuchinho; segue por espigão até alcançar o ribeirão Geni-
papo, em uma grota na fazenda São Bento; transpõe o ribeirão e
prossegue até alcançar o ponto fronteiro à cabeceira cio córrego do
Tanque; continua contornando as cabeceiras dos córregos do Tan-
que, Água Branca, até atingir os limites com o Município de Aras-
suai, defronte à cabeceira do córrego da Chuva.

DISTRITU DE ALMEIDA

MUNICÍPIO DE JABO TICA TUBAS

Entre os distritos de Almeida e Jabolicat,ibas

Começa no rio das Velhas, na foz do ribeirão Jaboticatubas;
sobe por êste ribeirão, até à foz do córrego da Tabatinga; conti-
nua pelo divisor de águas entre êste córrego e o ribeirão Jabotica-
tubas e depois pelo divisor entre o ribeirão Vermelho e o córrego
das Três Barras, por o ponto fronteiro à cabeceira do córrego Ben-
to Vieira: daí,  espigão atinge o ribeirão Vermelho, na foz do
córrego Capão Grosso; continua pelo divisor de águas entre êste
córrego e aquêle ribeirão, até alcançar o divisor (te águas rio Cipó-
ribeirão Jaboticatul)as; continua por êste divisor e depois pelo
divisor cia vertente da margem esquerda do córrego do Capão Verde,
até sua foz no córrego João Congo; atravessa êste, sobe o espigão
fronteiro e continua sempre por espigão, passando pelas cabeceiras
dos córregos Capão Redondo e Gordurinha, até atingir a confluên-
cia dos ribeirões Mascate e Bocaina.

Entre os distritos de Almeida e Riacho Fundo

Começa na confluência dos ribeirões Bocaina e Mascate, forma -dores do rio Cipó, desce por êste rio até à foz cio córrego Mato
Grande.

SANTO ANTÔNIO DE JACINTO

MUNICÍPIO DE JACINTO

Entre os distritos de Santo Antônio do Jacinto e Jacinto

Começa, no ribeirão Piauí na foz do córrego Palmeiras; sobe o
espigão da margem direita do ribeirão até alcançar o divisor ribei-
rão Piauí - ribeirão Areia; segue por êste divisor até defrontar a
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confluência doS dois braços formadores do ribeirão Areia; dai desce
o espigão e atinge esta confluência; atravessa o ribeirão neste ponto
sobe o espigão fronteiro, da margem esquerda até alcançar o divi-
sor ribeirão Areia ribeirão Enxadinha; por êst2 divisor contor-
nando as cabeceiras cio ribeirão Enxadinha e por um espigão se-
cundfu'io atinge o ribeirão Jacinto. na  foz do córrego da Floresta;
sobe pelo córrego da Floresta até sua mais alta cabeceira nos limi-
tes com o Município de Rubim.

DISTRITO DE FUNILÁNDIA

MUNICÍPIO DE JEQUITIB-í

Entre os distritos de Fniiilóndia e .Jequitibú

Começa na foz do córrego Não Torna, no rio das Velhas, se-
guindo por êste córrego até sua cabeceira; alcança o alto fronteiro
à nascente do córrego Canoa Rachada, cabeceira do córrego da Raiz,
e prossegue pelo divisor de águas entre êste córrego e o cia Aguada,
até alcançar a foz dêste no ribeirão Jequitibá; sobe por êste ribei-
rão até a confluência do ribeirão do Paiol, nos limites com Sete
Lagoas.

DISTRITO DE ESTR1:LA DE JORDÂNIA

MUNICÍPIO DE JORDÂNIA

Entre os distritos de Estréia de Jordánia e Jordánia
Começa no ribeirão (lo Salto, na foz do córrego da Esperança;

sobe o espigão fronteiro até atingir o divisor da margem esquerda
do córrego Estrelinha; continua por êste divisor até a foz dêste
córrego no ribeirão Estrêla; alcança o divisor da vertente da mar-
gem direita dêste ribeirão até atingir a cabeceira do córrego Vista
Alegre; desce por' êste córrego até sua foz no córrego do Pedro;
segue por êste até a foz do córrego do Escritório; sobe por êste
córrego até sua cabeceira; daí prossegue até alcançar os limites
com Jacinto, defronte ii nascente do córrego da Farinha.

DISTRITOS DE FRANCISCÕPOLIS E ANTÔNIO FERREIBX

?,IUNICíPJO DE MALACACHETA

Entre os distritos de Franeiscópolis e 3Ialucucheta

Começa no rio Urupuca na foz do ribeirão São João cia Serra;
sobe por êste até à foz do córrego que vem da Lagoa Grande; sobe por
êste e pela Lagoa Grande até a foz do córrego lo Barreiro; por
êste até sua cabeceira, dai, continua pelo divisor de águas entre os
córregos Santa Cruz de Cima e Santa Cruz de Baixo, passando pelo
alto de Geraldo Pinheiro; até atingir o ribeirão Santa Cruz na foz
(lo córrego Santa Cruz de Cima, junto das moradas de Tomaz
José dos Santos e João Pinheiro: atravessa o ribeirão, sobe o es-
pigão da margem esquerda e continua por êle até o alto fronteiro à
cabeceira do córrego do Ui'ubu, no divisor dos ribeirões Norete e
Santa Cruz.

Entre os distritos de António Ferreiro e Malacacheta

Começa no divisor dos ribeirões Norete e Santa Cruz: no ponto
f i .oiileiro à cabeceira do córrego do Urubu: segue pelo divisor cia
ertente da margem esquerda dêste córrego até atingir o ribeirão

\0 r1'te, na foz do córrego que passa na fazenda de Francisco Ri-
•ircio de Sousa; contiima pelo divisor da vertente da margem di-

dêste córrego; sempre por espigão até o divisor do rio Mu-
uri do Sul, no ponto fronteiro à cabeceira do córrego de Água
i mpa.

Entre os distritos de Antônio Ferreira e Fi'anciscópolis

Começa no ponto fronteiro à cabeceira do córrego do Urubu.
fl() divisor de águas entre os ribeirões Norete e Santa Cruz; se-
ue por êste divisor até a confluência dêstes dois ribeirões; daí

«iljc a encosta ou nargein esquerda do rio Norte e continua pelo
jvisor de águas entre o ribeirão Santa Rosa e Lagoa de Santa

1;osa, passando pelo alto da fazenda de Teodoiniro Rodrigues até o
o divisor do rio Itambacur, no limite com o Município de
1 tainbacur'

DISTRITO DE REDUTO

MUNICÍPIO DE MANHUACU

Entre os distritos de Reduto e 3lanhuaçui
Começa na divisa (lo município (te Simonésia, na foz do rio

São Simão, no rio Manhuaçu, pelo qual sobe até a barra do córrego
cio Sinceridade, sobe por êste até sua cabeceira, donde continua até
as divisas com o município (te M'anhuinirim. na serra (lo Bemposta.

DISTRITO DE SÃO PEDRO DO AVAl

MUNICÍPIO DE .1L1NHUAÇU

Entre os distritos de São Pedro do Anui eManhaucu

Começa na foz (lo córrego do Jatobá, no rio Manlivaçu e segue
nelo rio até a foz cio córrego (ia Canibuta: atinge o divisor de ágaa
entre êste córrego e o ribeirão Manhuaçuzinho; continua por êste li-
visou-, até alcançar a foz do córrego (los Coelhos no ribeirão Manhi!-
açuzinho.

Entre os distritos de São Pedro do moi e São João cio JIanJuucci(

Começa no rio Manhuaçu, na foz cIo córrego ilo Jatobá; sobe
por êste córrego, até à foz cio córrego que i assa em Bom "e <u.-;s lo
\lanhuaçu; daí continua pelo espigão entre o córrego do Bota Jesus
Q ribeirão da Cabeluda, de uni lado e córrego .Jatobá, de outro lado,
até encontrar o divisor geral rio Manhuacu-rio Matipó, nos limites
com o município de Matipó.

Entre os distritos de São Pedro do Avaí e São Sebastião do
Sacramento

Começa na foz do córrego los Coelhos, no ribeirão Manlivaçu-
ainho e sobe por êstc ribeirão até a foz cio córrego que nasce pró-
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inio à cabeceira do córrego tios Raposos: sobe por êste afluente
até sua cabeceira; daí prossegue até alcançar a nascente (10 Córrea
dos Ral)OSOS desce por êste córrego, até sua confluência no rib
cão tia Cabeluda; desce pelo ribeirão até a foz do córrego São D.
mingos, nos limites com o municipio de Matipó

DISTRITO DE MABTINS SOARES

Ml XIC1P!() DE 31. tV!!! 311R131:

Entre os distritos de Marfins Soares e Manliumirim

Começa no rio José Pedro, na foz (lo córrego da Boa Vista; sobe
por êste córrego até sua nascente; alcança o divisor de águas entre o
ribeirão Pouso Alegre e o córrego do Bonfiin : continua por êste di-
visor e depois pelo divisor da vertente (ia margem direita do ribei.
rão Pirapetinga até atingir os limites coni o município de Manhuaçu
defronte à cabeceira tio ril)eirao Pouso Alegre.

Entre os distritos de Martins Soares e Durmidé

Começa no rio José Pedro. na confluência tio corrego das Pai.
Iticiras. nos 1 iii ites (0111 O Estado do Espírito Santo, cêrca de dois
ciiiilôiiietros abaixo da povoação de Santana; sobe o esigõo (livi.
sor da vertente da margem esouerda (lo córrego das Paimeiras, até
atingir o divisor de águas do ribeirão Pouso Alegre e rio José Pedro;
daí tont i nua pelo divisorisor da vertente da inargeei direita do córrego
Boa Vista até a confluência dêste córrego com  ribeirão Pouso Ale.
gre: sobe por êste último até a foz do córrego tio Oinir; sobe por
êste corrego atésua cabeceira e dai atinge os limites com o inunici.
pio de Manhuaçu, no ponto fronteiro.

DISTRITO DE ÁGUA DOCE DE MANTENA E ITABIBINHA

3!UNIC1PI() DE 3LLVTE.VJ

Entre os distritos de ayua Doce de .11ttiiteiia e Munlena

Começa no divisor de águas entre o rio Manten a e rio Prêto, no
dntr011calllent() coto O (livs0r da vertente da margem esquerda do
córrego do (i arfo; Continua pelo divisor ti a vertente tia margem di-
reita tio rio Prêto, atéatingir êste rio, na foz tio ribeirão tio Campo;
Continua pelo divisor tia vertente tia tu algein esquerda dêste ribei-
ILIO, ate o limite (0111 o município dc Àtaléia.

Entre os distritos (le JIabiriillI(t e Barra do Ariranha

Começa no rio i\lan t ili LI. li a foz tio ri itei 1aO 1 labi ra : continua
pelo divisor 'ia vertente (ia IliLtrZeifl esquerda oeste ritei'ao, até o
entrotic'ailleiittt (0111 tt divisor tia Vei'tellte ia Inargi'In direita tio
ribeirão Águas Claras, defrontando as cabeceiras do córrego cio
Ouro.

En/re os (listl'itOS (le Áqaa Doce tio' )iUIt!el?tt e Barra do Ariranha

Começa no divisor, de águas entre os ribeirões daÁgua Doce e
Itabira, t1et'i'oiittt1t10 LIS cabeceiras tio córrego tio Ouro; continua pelo

divisor de águas entre o rio Prêto (Te uni lado e os córregos do Ari-
ronha e (10 Garfo, (Te outro lado, até o entroncamento com o espigão
Ia vertente (ia margem esquerda do corrego tio Garfo, que vem tie

sua foz.

Entre os distritos de Água Doce (le Manteria e Itíibirinlua

Começa no divisor (le águas entre os ribeirões da Agua Doce e
Italtira, defrontando as cabeceiras do córrego tio Ouro; continua
pelo divisor entre êstes dois ribeirões, até à serra (te São Mateus, no
imite com o município de Ataléia.

Entre os distritos de Itabirinha e Bom Jesus do Mcintena

Conjça no rio Mantena, na foz cio ribeirão Itai)ira: continua
pelo divisor cia vertente da margem direita tio ribeirão tia Ital)il'a
ate alcançar o limite com o iflUfllCipiO (Te Ataléia.

DISTRITOS DE BANDEIRANTES E PADRE VIEGAS

.TIUX!CÍPI() DE MÁR!AN.4

Entre os distritos de Bandeirantes e Cariiai'grts

Começa no corrego tias Goiabeiras, na barra de seu afluente tia
ntargeln direita cine passa pelo sítio (los Gastros: segue pelo espigão
divisor dêstes dois córregos até atingir o alto (lo Pombal e tini segue
peto divisor de águas rio Gualaxo (lo Norte - ribeirão do Carmo até
o alto situado entre as cabeceiras dos córregos do Paulo Goncalves
(afluente cio Gualaxo do Norte) e ([a Olaria e Grande (afluentes do
ribeirão do Carmo).

Entre os distritos de Bandeirantes e Mtiriaiva

Começa no divisor tie águas rio Gualaxo do Norte rio Carmo,
no alto situado entre OS cabeceiras tios córregos cio Paulo Gonçalves
afluente (lo Gualaxo) e da Olaria e Grande (afluentes tio ribeirão

tio Carmo); daí desce pelo córrego da Olaria até sua barra no i-ibei -
rão tio Carmo; atravessando êste, sobe o espigão fronteiro, segue pe-
lo divisor tia vertente tia margelil direita (10 ribeirão tio Suuuutlouro
até atingir o alto do Itacolom i tle Mari OU Li.

Entre os distritos de Bandeirantes e Monsenhor Horta
Começa no córrego das Goiabeiras, na barra de seu afluente di-

reito que passa pelo Retiro dos Castros; sobe o espigão fronteiro e
segue pelo divisor (le águas dos rios do Peixe e ribeirão tio Carmo
ate defrontar, neste último, a barra do córrego do Lôbo, seu afluente
direito; desce o espigão ate atingir esta barra. atravessando o rio
do Carmo, segue pelo divisor tle águas do córrego tio Lôlto (que tem
a denonuin 0(00 de Ccl .,Joaquimu Gomites cai suas cabeceiras) e de
Roque Soares, até alcançar o divisor de águas tio ribeirão tio Carmo
e rtheirao Sumidouro.

Entre os distritos de Bandeirantes e Padre Vieyas

Começa tio ponto ole entroncamento do divisor de águas dos cór-
regos do Lôbo (Joaquim Gounes) e córrego tio Roque Soares com o
divisor tio ribeirão (lo Carmo e ribeirao tio Sumidouro; segue por
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êste último divisor até defrontar a barra do córrego do Capoeirão
no córrego da Água Fria; desce o espigão até atingir esta barra:
segue pelo divisor dos córregos (lo Capoeirão e tio Tinoco até itican_
çar o alto (lo Itacoloilil de Mariana.

Entre os distritos de Padre	iCJ(15 e

Começa no alto do Itacoloini de Mariana: dai segue i,elo divisor
de águas do ribeirão de Pissarrao e o córrego da serra. primeiro, e,
ciii seguida, pelo divisor da vertente da margem esquerda dêste i,l_
timo córrego até sua barra no rio Maynard : por êste rio acima até a
barra do ribeirão dos Prazeres, seu afluente esquerdo. já na divisa
com o lflUfliCipi() de (Juro Prêto.

Entre os distritos de Padre Vicgas e Caclioeiru do Brurnwlo

Começa no ponto de entroncamento do divisor de águas dos
córregos do Lôbo (Joauiui Gomes) e do Roque Soares com o divisor
do ribeirão tio Carmo e ribeirão (lo Sumidouro: desce o espigão. in.
tio atingir êste ribeirão na barra do ribeirão tio Pissarrão; dai so-
be a encosta e segue pelo divisor tia vertente tia inargera direita do
ribeirão Pissarrão e depois, Pelo divisor ia vertente tia lmnirgeal es-
querda do córrego do Barro Branco até sua barra no rio Gualaxo
do Sul.

Entre os distritos de Padre VieJU5 e Diaqo <te Vtiscoimcelos

Começa na barra do córrego to Barro Branco no rio Gualaxo
(lo Sul; I)01 êste rio acima até a b..rra tio carrego do Fundão . ';cU
afluente direito; sobe por êste córrego até sua cabeceira: dai atinge
o alto fronteiro nos limites com o município te Piranga.

DISTRITO DE JOATFBA

.1I(.YICÍP1O DE ILITEUS LEME

Entre os distritos (le,JoaIIIi)a e Mateus Leme

(:omeça no ribeirão Serra Azul, na foz tio ribeirão da Lavri oha,
na vargem tios Rodrigues; desce peto i'ibeftão Serri \:snl até a foz
do córrego tio Tejuco; daí peio espigão da vertente 'ia margem es-
querda (lêste córrego até alcan çar a cabeceira tio cttrrcgo da Susana;
por êste até sua foz no ribeirão Mateus Leme: sobe por êste ribei-
rão até a foz (lo córrego dos Abrolhos: por &ste acima até a serra da
Cruz tias Almas: segue por esta serra, passando pelo morro da Cruz
até o limite com o município de Pará de Minas

Entre os dislrilos de .Jootiibu e IjuruFp

Coniea no rio Paraopeba. na foz tio córrego Dourado; continua
pelo divisor (ia vertente la imiargeiui esquerda iiste carrego enLie
águas dos córregos da Lavra e dos F'rancelinos) e. depois. pelo espi-
gão das cabeceiras dos córregos tio Plácido e tio Cedro. até alcan-
çar o divisor tia vertente tia margem direita tio có rm'ega io Currali-
nho ; continua por êste divisor até à foz do ribeirao tia Jaivrinha no
ribeirão Serra Azul, na vargemmi tios Boilrigues.

DISTRITO DE MOCAMBEIRO

MUNICIPIO DE 11.4 TOZINHOS

Entre os distritos de .lfocanmbeiro e Malozinhos

Começa na lagoa dos Ferredores e segue por espigão até atingir
morro Redondo; daí contornando as cabeceiras cio ribeirão Mocam-

:10 ou Jaguara, continua pelo divisor de águas de sua inargem esquer-
ia até atingir o alto do Marinheiro; prossegue pelo divisor da mar-
em esquerda tio córrego do Açude da Mandioca até alcançar o açu-
le dêste nome; desce por êste córrego até o ribeirão (to Mocambo ou
.aguara; continua pelo ribeirão, passando pelo açude da Jaguara,
te sua foz no rio das Velhas.

DISTRITO DE VIEIRAS

MUNICÍPIO DE MIRADOURO

Entre os distritos de Vieiras e Miradouro

Começa no ribeirão dos Barbosa: entre as fazendas Alegre e dos
Alves; desce por êste ribeirão até sua foz no ribeirão da Babilônia;
itravessa êste ribeirao. sobe o espigão fronteiro, alcança o divisor de
Águas rio Glória-ribeirão Babilônia e continua por êste divisor até o
limite com o município de Carangola.

Entre os distritos de Vieiras e Santo Antônio do Glória

Começa no ribeirão Barbosa entre as frzendas Alegre e dos AI-
ves; sobe por êste ribeirão até à foz do seu afluente da margem es-
querda que vem do pico do Gavião, por êste afluente até o pico do
Gavião, no divisor rio Glória-ribeirão do Gavião.

DISTRITO DE CENTRALINA

MUNICíPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS (EX-TORIBATÊ)

Entre os distritos de Centralina e Monte Alegre de Minas

Começa no córrego da Areia, na foz do córrego da Guariba; sobe
por êste córrego até sua cabeceira; daí atinge o alto defronte à ca-
beceira do córrego da Serra; alcança esta cabeceira e desce pelo cór-
rego até sua foz no rio Piedade; desce por êste rio até sua confluên-
cia no rio Passa Três.

DISTRITO DE MILAGRE

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS

Entre os distritos de Milagre e Monte Santo de Minas

Começa na foz do córrego Gurita, no ribeirão Macaubas; conti-
nua por êste ribeirão acima, até à confluência do córrego das Pe-
dras; sobe por êste, até à confluência do córrego do Sapé; conti-
nua por êste córrego acima, até à foz do córrego da fazenda do Cam-
po Redondo; daí sobe o espigão e prossegue pelo divisor de águas
da margem direita do córrego do Sapé, até atingir o ponto frontei-



- 335

DISTRITO DE ALTO ITAÚNA E SERRA DOS AIMORÉS
- 334 -

riço à lagoa cio Sapé, próximo ao cruzeiro; dai segue em rumo à foz
do córrego que vem do alto da fazenda do Gordura, no ribeirão das
Areias, nos limites com o Estado de São Paulo.

DISTRITO DE SÃO JOÃO DA VEREDA

MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS

Entre os distritos de São João da Vereda e Montes Claros

Começa no divisor de águas do rio do Vieira e ribeirão Tabuas,
no ponto fronteiro à cabeceira do córrego Morrinhos; daí segue em
rumo até atingir a foz cio córrego Candeias no rio Grande; sobe por
êste córrego até sua nascente: (lai prossegue pelo divisor (Ir águas
entre os corregos da Bocaina e Morada Nova, formadores cio rio
Grande. até atingir a serra do Sapé; continua pela vertente da mar-
geni direita (lo carrego do Morcêgo, até a ponta da serra; dai pros-
segue em rumo até alcançar a nascente do córrego Olhos D'água;
atinge esta e desce pelo córrego até sua foz no rio Pacui; sobe por
êste rio até a foz cio córrego do Atoleiro: continua por êste carre-
go até sua cabeceira; alcança o divisor de Águas entre os rios São
Lamberto e Pacui ; prossegue por êste divisor até atingir os limi-
tes com o município (te Coração (te Jesús, no ponto fronteiro ás
cabeceiras dos carregos dos Três Irmãos e Pederneiras.

Entre os distritos de São João (1(1 Vereda e Miralla

Começa nos limites com  IflUfliCÍpiO (te Coração de Jesus, no
ponto fronteiro à cabeceira do córrego da Tiririca e segue pelo divi-
sor da margem esquerda cio rio Grande, até defrontar a nascente do
carrego Morrinhos, nas divisas com o distrito de Montes Claros.

DISTRITO DE FREI ORLANDO

Ml 'NICíPIO DE MORA I'ÃNI.1

Entre os distritos de Frei Orlando e Moravania

Começa no córrego da Mutuca. na foz cio córrego Buriti Grande;
segue por êste córrego, até sua cabeceira; daí alcança o divisor (Ia
margem esquerda do córrego da Passagem e segue por êste divisor,
até atingir a cabeceira cio córrego Tamanduá; desce 1)01' êste cór-
rego, até sua confluência no ribeirão eia Extrema; continua pelo ri-
beirão, até sua foz no rio São Francisco.

Entre os distritos (te Frei Orlando e Biquinhas

Começa na foz do córrego Buriti Grande, no córrego cia Mutuca
e segue por êste córrego, até sua nascente; daí continua até alcançar
a cabeceira (Ia grota do Mato Sêco; desce pela grota até o ribeirão
da Extrema; continua por êste ribeirão, até à confluência cios cór-
regos Ponte Nova e Cacimba; sobe por êste, até sua cabeceira: daí
atinge a foz cio córrego Biquinha, no córrego da Bocaina, nos Unii-
les com O ifltiflicípiO (ir Àbaeté

MUNICÍPIO DE NANUQUE

Entre os distritos (te .4/lo Itaúnu e Nanu que

Começa no morro Agudo, no divisor de águas entre os rios Mci-
e São Mateus; segue por espigão, até atingir a cabeceira cio li-

eiiaO Itaúnas cio Norte ou Itauninhas; desce por êste ribeirão, até
os limites com o Estado do Espírito Santo.

Entre os distritos de Serra dos 1iniorés e Nanu que

Começa no limite com o Estado da Bahia, no ponto fronteiro à
pereira do córrego Sete de Setembro; desce por êste córrego até
foz do córrego do Barroso OU (ias Voltas; daí, em rumo à Ponte

\'cllia, no rio Mucuri; desce por êste rio até o limite com o Estado
I3ahia.

DISTRITO DE VILA COSTINA

MUNICÍPIO DE PAINS

Entre os distritos de Vila Costina e Pains

Começa no sangradouro do Lambari, no córrego dos Patos, pou-
abaixo do lugar denominado Ribeirão; sobe por êste sangradouro.

te à lagoa do Lambari; daí continua pelo divisor da vertente da
margem direita do córrego cia Matinha, até alcançar o divisor de
minas entre o ribeirão cios Patos e ribeirão São Miguel; continua por
ste divisor, até o ponto fronteiro à cabeceira cio córrego do Mon-

jolinlio, na divisa com o mUni aípio de Arcos.

DISTRITO DE PÉ DO MORRO E PINHEIRINHOS

.iIUNICIPIO 
DE 

PASSA Q1-1-ATRO

Entre os distritos (te Pé do Morro e Passa Quatro

Começa no alto do Paracatú. ponto de entroncamento dos iiini-
les municipais de Passa Quatro, 'rgínia e Itanhandú; desce pelo es-
pigão do Sítio da Serra que divide o dito Sítio da Serra e a fazenda
(lo Palmital até a ponte do Pinhão Assado no ribeirão Itanhandú:
desce dêste ponto em rumo ao alto do espigão da Selinha, cujo es-
pigão desce dividindo as fazendas "Tropeiras" e "Córrego Fundo",

o rio Passa Quatro na foz do córrego da Serragem; sobe o es-
pigão fronteiro até alcançar o divisor de Aguas entre êste rio e o
córrego Fundo e, depois, pelo divisor da vertente (Ia margem direita
lo ribeirão Passa Quatro, até atingir o alto do Capim Amarelo, nos
limites com o Estado de São Paulo.

Entre os distritos de Pinheirinhos e Passa Quatro

Começa na divisa com o município ele Virgínia, no alto (ID Ca-
xanibu, e desce pelo divisor ele águas entre o rio Lourenço Velho
e o córrego do Rodeio de um lado e o córrego da Barrinha de outro.
até atingir a nascente do córrego do Morro, pelo qual desce lté O
ribeirão Passa Quatro; vai pelo ribeirão Passa Quatro até a l)al'I'a (lu
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ril)CirãO do Sertão; sobe por êste ribeirão até a foz do córrego d
fazenda José Lourenço, pelo qual sobe até sua nascente e daí ati
o pico do Violciro, nos limites com o Estado de São Paulo.	e

DISTRITO DE CATIARA

.1ÍUN!CÍPIO DE P.-tTROCINI()
Entre os distritos de Co/jura e Serra do Salitre

(Vetado)
DISTRITO DE CANTAGALO

MUNICÍPIO DE PEÇANIIÁ

Entre os distritos de Ctuilagalo e PeçwzJia
Começa nos limites com o município de Virginópolis, no divi

sor de iguas entre o rio Tronqueiras e o ribeirão Sujo; segue pelo di-
visor cia vertente da margem direita do ribeirão Sujo até alcançar
• ponto fronteiro à cabeceira do córcgo Buracão, nas divisas com
• distrito de São Pedro cio Suassuí, no divisor cia margem esquerda
lo ribeirão Emparedado.

Entre os distritos de Caniogolo e São Pedro do Sziassui
Começa no divisor entre os ribeirões do Emparedado e Sujo,

no ponto fronteiro à cabeceira do córrego tio Buracão; daí alcança
por espigão o ribeirão Sujo na foz tio córrego São Dmingos; atraves-
sa o ribeirão e continua pelo divisor tia vertente da margem es-
(Tuerda do ribeirão Sujo até a serra da Cangalha. nos limites com o
inunicipio de São João Evangelista.

DISTRITO DE CAIAPÓ

MUNICÍPIO DE PIRAPETINGA

Entre os distritos de Caiapó e Pirapetingo
Começa no rio Paraíba, na foz do córrego que vem da fazenda

do Sumidouro, abaixo do pôrto da Formiga; sobe por êstc córrego
até a foz tio seu afluente da vertente da margem esquerda que passa
na fazenda dos Campos Elíseos; segue pelo divisor entre êstes dois
córregos, passando pelo alto das Perobas e cabeceiras do córrego
cio Pindobal, sempre por espigão, até atingir o córrego marginado
pela Estrada de Ferro Leopoldina. na foz de uin pequeno afluente
tia vertente da margem direita, cérca de mil metros abaixo cia fa-
zenda Pouso Alegre; atravessa o córrego e a E. F. L.; sobe o espi-
gão fronteiro e continua pelo divisor da vertente da margem direi-
ta do córrego Pouso Alto, que passa na fazenda do mesmo nome até
alcançar o rio Pirapetinga nu foz do córrego São Lourenço; conti-
nua pelo divisor entre êste córrego e o rio Pirapetinga até o limite
com o municínio de Recreio.

DISTRITO DE VÁRZEA DA PALMA

MUNICÍPIO DE PIRA PORÁ

Entre os distritos de Várzea da Palma e Pirapora
Começa no rio das Velhas na foz do córrego do Batistério, sobe

pelo rio das Velhas, até a foz do córrego do Joaquim Moisés; por

te até sua cabeceira; daí, transpõe a serra do Repartimento e ai-
ança a cabeceira do ribeirão da Onça denominado córrego do Sa-

lobro; desce por êste córrego e pelo ribeirão da Onça até sua foz
no rio São Francisco.

Entre os distritos de Várzea da Palma e Guaicui

Começa no rio das Velhas, na foz do córrego cio Batistério; sobe
oor êste córrego até sua cabeceira, na serra da Onça e divisor dos
rios das Velhas e Jequitaí; continua por êste divisor até a serra do
Cabral.

Entre os distritos de Várzea da Palma e Lassance

Começa na serra do Cabral, no entroncamento com a serra da
Piedade; continua por esta serra até o ponto fronteiro à cabeceira
do córrego Brejo da Piedade; desce por êste córrego até sua foz
no rio das Velhas; desce por êste rio até a foz do córrego do Bu-
riti Grande; por êste até sua cabeceira; dai segue pelo divisor de
aguas entre os ribeirões do Cotovelo e das Pedras e por um espi-
gão atinge o ribeirão das Pedras na foz do córrego do Lavradinho;
atravessa o ribeirão, sobe o espigão fronteiro, transpõe o divisor e
alcança o córrego do Saco na foz do córrego do Papa-Mel; sobe por
êste córrego do Papa-Mel até sua cabeceira, na serra do Repartimen-
to; dêste ponto, alcança a cabeceira do córrego dos Porcos pelo qual
desce até sua foz no rio São Francisco.

Entre os distritos de Várzea da Palma e Buritizeiro

Começa no rio São Francisco na foz do córrego dos Porcos;
desce pelo São Francisco até a foz do córrego da Onça.

DISTRITO DE BARRA DA FIGUEIRA

MUNICÍPIO DE POCRANE

Entre os distritos de Barra da Figueira e Pocrane
Começa no rio Manhuaçu, na foz do córrego do Chumbão; sobe

por êste córrego, até sua cabeceira; alcança o divisor de águas entre
o córrego Santa Cruz e os córregos Fortalezinha e Prêto, até o alto
defronte à nascente desse córrego; continua pelo divisor entre os
córregos Prêto e Santa Bárbara, até a foz dêste, no ribeirão Pocra-
ne; transpõe o ribeirão e sobe o espigão fronteiro, até alcançar a
cabeceira do córrego da Rapadura, cujas cabeceiras contorna, atin-
gindo o divisor de águas da vertente da margem esquerda do cór-
rego da Figueira, pelo qual segue, até atingir as divisas entre os
municípios de Pocrane e Ipanema.

DISTRITO DE SILVA CAMPOS

MUNICÍPIO DE POMPEU

Entre os distritos de Silva Campos e Pompeu
Começa no rio São Francisco, na foz do córrego do Buge; sobe

por êste córrego até a foz do córrego do Mato Grosso, pelo qual sobe
até sua cabeceira; daí prossegue até atingir a cabeceira da Grota da
Divisa; desce por esta até o córrego do Brito; continua por êste cór-
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rego até sua confluência no ribeirão Canabrava; daí alcança o di-
visor da margem direita do ribeirão Canabrava e segue por êste
até atingir o divisor de águas entre êste ribeirão e o ribeirão Pedro
Moreira; continua por êste divisor até defrontar a nascente mais
próxima do córrego do .Jataí, donde prossegue por espigão até atin-
gir a foz cio córrego (10 Monjolinho, no ribeirão Pedro Moreira; desce
por êste ribeirão até sua confluência no rio Paraopeba.

DISTRITO DE VAU-ASSIJ

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

Entre os distritos de Vau-Assu e Ponte Nova
Começa no divisor de águas dos ribeirões Canadá e Vau-Assú

defronte à cabeceira do córrego do Jaques; continua pelo divisor da
vertente da margem direita do ribeirão Vau-Assu e por um espigão,
atingindo o ribeirão Vau-Assu um quilômetro abaixo da fazenda do
Serrador (Suíço); atravessa o ribeirão e sobe a encosta fronteira,
atingindo o divisor da vertente da margem direita do ribeirão da --
Sesmaria; continua por êste divisor até a foz cio ribeirão Sesmaria, no
rio Piranga.

Entre os distritos de Vua-Ássu e .1 inparo da Serra
Começa no divisor de águas dos ribeirões Canadá e Vau-Assu,

defronte à cabeceira do córrego do Jaques; continua pelo divisor
da vertente da margem direita do córrego das Flores, até sua foz
no ribeirão Vau-Assu; atravessa o ribeirão e sobe a encosta frontei-
ra, seguindo pelo espigão, até encontrar a divisa com o município
de Teixeiras.

DISTRITO DE PADRE JOSÉ BENTO

MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Entre os distritos de Padre José Bento e Conqoiihal

Começa no divisor de águas entre os rios do Cêrvo e Mando,
no entroncamento com a serra dos Marianos; segue por esta serra
entre os córregos São Jacinto e Macacos. até à foz dêste, no córrego
de São Jacinto; desce por êste córrego, até sua foz no rio cIo Cêrvo;
atravessa êste, sobe a encosta fronteira e prossegue pelo divisor de
águas entre o córrego Três Barras e o córrego São Pedro, até defron-
tar o Pitador; daí por um espigão secundário atinge o córrego da
Mata do Chiqueiro, na foz do córrego cio Pitador; sobe por êste cór-
rego até sua cabeceira no limite com o município de Santa Rita de
Caldas.

DISTRITO DE SÃO VICENTE DA ESTfl ELA E SANTANA
DO TABOLEIRO

MUNICÍPIO DE 1?A( TL SOARES

Entre os distritos de São Vicente dci Estréia e Raul Soares
Começa na foz do córrego do Bom Jardim no ribeirão Vermelho:

prossegue pelo ribeirão Vermelho, até sua foz no rio Matipó: segue
por êste rio, até a foz do córrego tia Areia, nos limites com o muni-
cípio de São Pedro dos Ferros.

Entre os distritos de Santana do Taboleiro e Vermelho Novo

Começa na serra do Sudário, nos limites com o município de
\fihnaçu, e segue pelo divisor de águas entre o ribeirão Sacrainen-

c o córrego Sacramentinho, até atingir a cabeceira cio córrego
.•aide; desce por êste córrego, até sua confluência com o córrego

ianientinho; continua por êste até sua foz no ribeirão Sacra-

Entre os distritos de São Vicente da Estréia e Vermelho Velho

Começa na foz do córrego do Bom Jardim no ribeirão Vermelho;
-c por aquêle córrego até sua cabeceira, na serra do Bom Jardim;

- ue por esta serra até o ponto fronteiro ás cabeceiras dos córregos
Úcuio e São Bento.

Entre os distritos de Raul Soares e Vermelho Velho

Começa no ribeirão Vermelho na foz do córrego do Bom Jar-
:a; prossegue pelo divisor da vertente da margem direita do córre-
e ria Fundaça. até atingir o divisor ribeirão Vermelho-ribeirão São

arenço, no ponto fronteiro à cabeceira cio córrego do Palmital.

Entre os distritos de Vermelho Velho e Vermelho Novo

Começa no divisor ribeirão São Lourenço-ribeirão Vermelho, no
Tonto fronteiro à cabeceira do córrego do Palmital; segue pelo di-
:]sor da vertente da margem direita do córrego da Pocona, até a
z clêste córrego no ribeirão Vermelho; sobe o espigão fronteiro e

,cgue pelo divisor de águas dos córregos da Lage e dos Botelhos,
contorna as cabeceiras dêste último e pelo divisor da vertente da
nargem esquerda do córrego Sacranientino até a foz dêste no rio
Sacramento.

DISTRITO DE CALIXT)

MUNICÍPIO DE RESPLENDOR

Entre os distritos de Resplendor e Independência

Começa na foz do córrego da Onça, no rio Doce; segue por êste
rio até a foz do rioEme: sobe por êste rio até a foz do córrego La-
ranjeiras; continua por êste córrego até sua cabeceira; atinge o di-
visor da margem direita da vaia Grande, pelo qual continua até
efrontar a cabeceira do córrego da fazenda de Antônio Alves.

Entre os distritos de Calixto e Resplendor
Começa no divisor de águas do córrego Laranjeiras e Vala Gran-

e. defronte à cabeceira do córrego da fazenda de Antônio Alves;
ontorna esta nascente e segue em rumo 'até atingir a cabeceira do

crrego Bananal, depois por espigão até alcançar a cabeceira da
\ala do Rufino.

Entre os distritos de Calixto e Independência
Começa no ponto fronteiro às nascentes do córrego da fazendk

le Antônio Alves, no divisor da vertente (Ia margem esquerda do
rio Eme; segue por êste divisor até atingir os limites com o muni-
cípio de Conselheiro Pena, defronte às nascentes dos córregos Pai-
meirinha e Alça Alegre.
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Entre os distritos de Catixto e Bom Pastor

Começa no ribeirão do Resplendor na foz do córrego do Bana-
nal; sobe por êste córrego até a foz do córrego da fazenda de Alt!00
Ferreira; continua por êste córrego até sua caheceir.i: daí prosse-
gue até atingir os limites com o município de Conselheiro Pena.

DISTRITO DE SERRA NOVA

MUNICÍPIO DE RIO PARDO DE MINAS

Entre os distritos de Serra Nova e Rio Pardo de Minas

começa no rio Pardinho, na foz do córrego Malhada Grande e
seg ue pelo divisor da margem direita dêste córrego e, depois, coo.
torna as nascentes do córrego Quissama, até atingir a foz (10 Córrego
do Cubículo, no ribeirão Traçadal; sobe pelo córrego do Cubículo
até sua cabeceira; atinge o divisor de águas entre os ribeirões Tra-
çadal e São Gonçalo; continua por êste divisor até defrontar a ca-
hecira do córrego denominado Ribeirão; alcança esta nascente e
desce pelo córrego até sua foz no ribeirão São Gonçalo; transpõe o
ribeirão e sobe o espigão fronteiro até a vertente do rio Prêto; (lai
segue em rumo até a foz do córrego do Tombador mio rio Prêto;
sobe por êste rio até a foz do córrego do Barreiro; sobe pelo córrego
do Barreiro até sua nascente; daí alcança o divisor dc águas entre
o rio Prêto e Riacho dos Cavalos; prossegue por êste divisor até
defrontar a cabeceira do córrego (lo Criminoso, no entroncamento da
estrada de automóvel Montes Claros-Salinas-Rio Pardo de Minas;
daí continua pelo divisor de águas dos rios Pardo e Vacaria até os
limites com o município de Salinas, no ponto fronteiro às nascentes
do córrego Cutica, na chapada do Simão Guedes.

Entre os distritos de Serra Nova e Montezuma

Começa na serra Geral, defrontando as cabeceiras dos córregos
Matador e Brejo Grande; continua pelo divisor de águas (lêstes dois
córregos até defrontar as cabeceiras do córrego Malhada Grande;
continua pelo espigão, atinge a cabeceira da Vereda do Russão e pela
qual desce até o rio Pardinho; desce por êste rio até a foz do córrego
Malhada Grande.

DISTRITOS DE JOÃO MONLEVADE E PADRE PINTO ex-Caxambu)

MUNICÍPIO DE RIO PIRACICABA

Entre os distritos (te João Monlevade e Rio Piracicaba

Começa na serra do Seara, defronte à nascente do córrego do
Ângelo; alcança esta cabeceira e desce pelo córrego até sua foz no
rio Piracicaba; desce por êsie rio, até a foz do ribeirão Jorge; sobe
por êste ribeirão, até alcançar os limites com o municipio ele Nova
Era, na foz do córrego ela Mata Virgem.
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Entre os distritos de Padre Pinto e Rio Piraciuba

Começa nos limites com o município de São Domi,gos (lo Prata,
no ponto fronteiro à nascente do ribeirão do Barroso; segue pelo
divisor de águas entre o córrego do Carvalho e o ribeirão Caxambá,
e depois continua pelo divisor da vertente da margem direita elo
córrego dos Mendes, até atingir a cabeceira elo córrego elo Retiro
do Vitelo; desce por êste córrego até sua foz no ribeirão Caxanihú;
desce por êste ribeirão até a foz do córrego do Amorim; sobe por
êste córrego até sua cabeceira e (1 ..,a atinge o divisor da vertente
(Ia margem direita do ribeirão Zamparina 011 Brandão; rossegue por
êste divisor ate alcançar os limites com o município de Alvinópolis,
defronte à cabeceira do córrego da fazenda Paulista.

DISTRITO DE SANTA MARIA DO SALTO

MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA

Entre os distritos de Salto da Divisa e Santa Maria do Salto

Começa no divisor geral dos rios Jequitinhonha e Buranhem,
defronte à cabeceira do ribeirão Enxadão; alcança esta cabeceira e
desce pelo ribeirão até a foz do ribeirão (Ia Areia, pelo qual conti-
nua até sua foz no rio Jequitinhonha.

DISTRITOS DE ZITO SOARES E SÃO SEBASTIÃO DO SOBERBO

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO

Entre os distritos de Zito Soares e Santa Cruz do Escalvado

Começa no divisor de águas elos ribeirões ela Oiic.m e Escalvado,
no ponto fronteiro à cachoeira elo ribeirão (Ia Onça; segue pelo divi-
sor da vertente da margem esquerda do referido ribeirão da Onça,
direção norte, até o entroncamento do mesmo com o divisor de águas
do ribeirão Oncinha; dai, continua pelo divisor da vertente da mar-
gem esquerda do ribeirão Oncinha, até o seu entroncamento com o
divisor de águas do córrego dos Cotós; dêste ponto, segue pelo divi-
sor da vertente da margem direita do córrego dos Ovos até sua foz
no rio Doce.

Entre os distritos de São Sebastião do Soberbo e Santa Cruz
do Escalvado

Começa no rio Doce, na foz do ribeirão do Escalvado: sobe por
êste ribeirão até a foz do córrego da Pedra; continua pelo divisor
de águas entre êste córrego e o ribeirão, até atingir o oito do Cinté-
rio; dai, prossegue pelo divisor da vertente da margem direita do
córrego São Paulo até alcançá-lo na foz do córrego que vem do De-
serto; sobe o espigão fronteiro e segue pelo divisor de águas entre
êstes dois córregos até atingir a cabeceira do primeiro afluente (lo
córrego Grande acima da fazenda São Tomé; desce por êste afluente
até sua foz e desta em nuno alcança o ponto fronteiro no divisor de
águas entre o ribeirão São Vicente e o córrego Grande 'o São Tomiie.
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DISTRITO DE PEDRINÕPOLIS

MUNICÍPIO DE SANTA JULIANA

Entre os distritos de Pedrinópolis e Santa Juliana

Começa no rio Araguari, na foz do ribeirão Santa Juliana; sobe
por êste ribeirão até a foz do ribeirão Taquari; sobe por êste até
sua cabeceira; daí alcança o divisor de águas do rio Quebra Anzol e
ribeirão Santa Juliana; prossegue por êste divisor até atingir os li-
mites com o município de Perdizes, no ponto fronteiro à cabeceira
do córrego do Andrade.

DISTRITO DE JUIRASSU

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA

Entre os distritos de Juirassu e Goiaba!

Começa no divisor de águas entre os ribeirões Sacramento e
Santa Rita, defronte às cabeceiras dos córregos Rocinha, Santo An-
tônio e Grande; continua pelo divisor da vertente da margem direita
do córrego da Rocinha, até atingir a foz dêste córrego no ribeirão
Santa .Isabel ou Sacramento; atravessa êste, sobe o espigão fronteiro
e continua pelo divisor da vertente da margem direita do córrego do
Funil, até alcançar o divisor de águas dos ribeirões Mombaça e
Sacramento.

Entre os distritos de Juirassu e Ilhéus do-Prata

Começa no pico do Ozéas, defronte à cabeceira do ribeirão Mom-
baça; continua pelo divisor de águas entre os ribeirões Mombaça e
Santa Isabel ou Sacramento, de um lado, e Santa Rita, de outro lado,
até defrontar as nascentes dos córregos Rocinha, Santo Antônio e
Grande.	 -.

Entre os distritos de Juirassu e São Domingos do Prata
Começa no alto dos Vieiras; segue pelo espigão até encontrar o

divisor da vertente da margem direita do córrego dos Gomes.

Entre os distritos de Juirassu e Vargem Linda

Começa no divisor de águas dos ribeirões da Prata e Mombaça, no
seu entroncamento com o divisor da vertente da margem direita do
córrego dos Gomes; segue pelo espigão, até o pico do Ozéas.

DISTRITO DE CÔNEGO JOÃO PIO

MUN!C!PIO DE S. DOMINGOS DO PRATA

Entre os distritos de Cônego João Pio, São Domingos do Prata e os
municípios de Alvinópolis e Dom Silvério

Partindo da jazida do "Portão" no divisor de águas entre os
rios Piracicaba e do Sem Peixe, seguindo por êste divisor, passando
pelo Alto das Lages até o entroncamento com o divisor que passa
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entre os córregos dos Batieiros e dos Vieiras; continua com êste
último divisor e depois pela divisa entre os córregos do Cristal e do
Paiol até atingir o córrego dos Baticiros na foz do córrego do Paiol,
sobe o espigão fronteiro e continua pelo divisor da vertente da mar-
em direita do córrego da Onça e transpõe o divisor alcançando o

ribeirão Prata na foz do córrego do Coqueiro; continua pelo divisor
(Ia vertente da margem direita do córrego do Coqueiro, até o alto
da fazenda Cachoeira, daí em rumo atravessando o córrego das Almas
ao Alto do Alemão; dêste ponto continua pelo divisor da vertente da
Imiargem esquerda do córrego das Almas vindo atingir o cibeirão Santa
Rita entre as fazendas de Rosalvo Masques e Lucas, transpõe êste
ribeirão sobe o espigão fronteiro até o Alto da Cabeleira no divisor
entre o rio Piracicaba e o ribeirão Sem Peixe, por êste divisor até
o Portão, ponto de partida.

DISTRITO DE VERÊDA DO PARAíSO

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO

Entre os distritos de Veréda do Paraíso e São João do Paraíso

Começa no rio Pardo na foz do ribeirão Duas Barras; sobe por
êste ribeirão até sua confluência com o ribeirão do Angico; continua
Pelo ribeirão do Angico, até a foz do córrego da fazenda do Nicolau;
sobe por êste córrego até sua cabeceird; sobe o espigo e atinge o
ponto fronteiro à mais próxima cabeceira do córrego da Fazenda;
alcança a cabeceira e continua pelo córrego da Fazenda até encon-
trar os limites com o Estado da Bahia.

DISTRITOS DE SANTO ANTÔNIO DOS ARAiIJOS E MÃE DOS
HOMENS

MUNICíPiO DE SÃO SEBASTIÃO DO MARANJ-JÃO

Entre os distritos de Santo Amônio dos .4raújos e São Sebastião do
Maranhão

Começa no divisor geral entre os rios Doce e Arassuaí, e no en-
troncamento com o espigão que passa entre os córregos do Joca e
Jacutinga; segue por êste espigão até defrontar a cabeceira do córrego
do Barro Branco; desce por êste córrego e pelo córrego do Caipora
até a foz do córrego do Mundão; daí, por espigão transpõe o divisor
e alcança o ribeirão São Félix do Cipó na foz do ribeirão do Araújo.

Entre os distritos de Mãe dos Homens e São Sebastião do Maranhão

Começa no divisor geral entre os rios Doce e Arassuaí e no en-
troncamento com o espigão que passa entre os ribeirões São Félix
e São Domingos; continua pelo divisor entre êstes dois ribeirões e
depois pelo divisor entre os córregos Mãe dos Homens e Conrado,
até a foz dêste último córrego no ribeirão São Domingos; daí, sobe
o espigão da margem direita dêste ribeirão, continua por êle até al-
cançar o divisor de águas entre o ribeirão Jacu e ribeirão São
Domingos.



DISTRITOS DE PEDRO VEBSTANI. CBISPIM JAQFES E
FREI GONZAGA
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DISTRITO DE SILVA ,XAVIER	 MUNICíPIO DE TEÓFIL() ()TONI
MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS	 Entre os distritos de Pedro Versiuni e Teó filo ')tonj

Entre os distritos de Silva Xavier e Sete Lagoas

Começa na serra d 0 Tombador, nos limites com Paraopeha, de-
fronte à cabeceira de um córrego que desagua no ribeirão do Paiol,
no lugar denominado Estreito; alcança esta nascentç e desce pelo
córrego até sua foz; atravessa o ribeirão do Paiol e prossegue pelo
espigão da margem direita do ribeirão, até atingir o ponto fronteiro
às nascentes dos córregos Boa Esperança, Goiabeiras e Tropeiros;
alcança a cabeceira do córrego das Goiabeiras, pelo qual desce até
sua foz no ribeirão Jequitibá, nos limites com o município de

-iequitibá.

DISTRITO DE SANTA FILOMENA

MUNICÍPIO DE SUIIONÊSJA

Entre os distritos de Santa Filomena e Santana do 3lanhuaçu

Começa no rio Manhuaçu, na curva abaixo da fazenda de Manuel
Vilela e sobe pelo rio até à foz do ribeirão Japu; daí prossegue pelo
divisor da margem direita dêste ribeirão até atingir os limites com
o municípió de Manhumirim.

Entre os distritos de Santa Filomena e Alegria

Começa no rio Manhuaçu, na foz do córrego do Cotovêlo e segue
pelo divisor da sua margem direita, até atingir a vertente do córrego
São João Grande; alcança êste córrego na foz do córrego Brejauba;
desce pelo córrego São João Grande até sua foz no rio Manhuaçu;
sobe pelo rio até a curva dêste abaixo da fazenda de Manuel Vilela.

DISTRITO DE SAN'I'A BÁRBARA

MUNICÍPIO DE TARUMIRIM

Entre os distritos- de Santa Bárbara e Tciruinirim

Começa no divisor de iguas entre o córrego das Pedras e o córre-
go do Onça, defronte à ponte de cimento armado da rodovia Rio-
Bahia, sôbre o córrego do Onça; desce o espigão, ntravessando o
córrego da Onça na ponte referida; sobe o espigão fronteiro, atinge
o divisor da vertente da margem direita do córrego do Onça, coa-
[ornando as nascentes do córrego do Mantimento, afiueate do Onça;
continua pelo divisor da vertente da margem direita do córrego do
Onça, e depois do córrego das Pedras até defrontar a foz do córrego
dos Ilhéus;'alcança a cabeceira da vasante, que passa na fazenda de
Reinaldo Teixeira; pela vasante referida, até o córrego Beija-Flor;
sobe pelo espigão fronteiro, até atingir às divisas entre os municí-
pios de Tarumirim e Itanhomi.

Começa nos limites com o município de Itanhl)acuri, no ponto
fronteiro à cabeceira do -rrego da Saudade; segue pelo divisor entre
os córregos da Saudade e Jamanhee, até atingir a cabeceira do cór-
rego da Planície; desce por êste até sua foz no rio Todos os Santos;
transpõe o rio e continua pelo divisor da margem direita do córrego
Santa Maria, e, depois, contornando a cabeceira do córrego Posse
Nova, alcança a confluência dos córregos Santana e São Miguel; daí
prossegue pelo divisor da margem esquerda do córrego São Miguel,
até atingir o eat;ncamncnfo (los divisores dos córregos Jacaré, Silo
Pedro e Silo Miguel.

Entre os distritos de Pedro Versiani e Topásio

Começa no entroncamento dos divisores dos córregos Jacam é,
São Miguel e São Pedro; segue pelo divisor de águas dos rios Mu-
curi e Todos os Santos, até alcançar o divisor de águas dos córregos
São Pedro e São Paulo.	 -

Entre os distritos de Crispinm Jaques e Topásio

Começa no entroncamento dos divisores de águas cio córrego
São Pedro e São Paulo, com a vertente de rio Mucuri: segue pelo
divisor de águas dos rios Mucumi •e Todos os Santos, até os limites
com o município de Carlos Chagas, na cabeceira do córrego São
Julião.

Entre os distritos de Frei Gonzaga e Topásio

Começa na foz do córrego Sêco, no rio Marambaia; sobe por
êste rio até a confluência do rio Prêto, nos limites com o munici-
pio '(e Novo Cruzeiro.

Entre os distritos de Frei Gonzaga e Pavão

Começa no rio Maramnbáia, na foz do córrego Sêco: sobe por
êste córrego até sua cabeceira; dai atinge a pedra do Elias; pros-
segue até a foz do córrego Manso, no córrego Novo: segue pelo di-
visor da margem esquerda (iO córrego Novo, até o limites com o
município de Águas Formosas, no ponto fronteiro à cabeceira do
ribeirão Pavão.

Entre os distritos de Crispim Jaqries e Pedro Versiani

Começa na pedra cia Saudade, nos limites com o município de
Ataléia, segue até alcançar a nascente do córrego Garganta cio Anjo:
desce por êste córrego até sua foz no rio Todos os Santos; transpõe
o rio e prossegue 1)01' espigão até alcançar o divisor entre os ribei-
rões Santaninha e São João; segue por êste divisor até atingir à foz
do crrego da Taxa no córrego São Pedro (cabeceira do m'ibeii'iio
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São João); sobe pelo córrego da Taxa até atingir o entroncamento
dos divisores dos córregos São Pedro e São Paulo, com o rio Mu-
Curi.	 -

DISTRITO DE UBARI

MUNICÍPIO DE UDA

Entre os distritos de Ubari e Ubá

Começa no divisor da vertente da margem direita do ribeirã'
rio Turvo, defronte à cabeceira do córrego do Sacramento; segue
por êste divisor até o ponto fronteiro à cabeceira do córrego do
Sitio de José Cardoso.

Entre os distritos de Ubari e Tocantins

Começa nos limites com o município de Senador Firmino, no
divisor de águas do rio Paraopeba e ribeirão do Turvo, defronte à
cabeceira do córrego da Fortuna (afluente do córrego Beija-Flor);
continua pelo divisor de águas do rio Paraopeha e ribeirão do Tur-
vo, até defrontar a cabeceira do córrego do Sacramento.

Entre os distritos de Ubari e Divino de Ubá
Começa no divisor da vertente da margem direita do ribeirão

do Turvo, defronte à nascente do córrego do Sítio de José Cardoso;
continua por êste divisor até atingir os limites com o município de
Senador Firmino, no ponto próximo à cabeceira do córrego do
Sitio de J. Matias.
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DISTRITOS DE SANTA EFIGÊNIA E SARDOÁ

MUNICÍPIO DE VIR GINÓPOLIS

Entre os distritos de Santa Efigén ia e Gonzuga

Começa no rio Corrente, na foz do ribeirão Brejauba; sobe
pelo ribeirão até a foz do córrego Monjolos; sobe por êste córrego
até sua nascente; daí alcança a vertente do córrego Pau Pintado;
segue por êste divisor contornando a cabeceira do córrego Santa Efi-
gênio, até atingir a serra Para Galos; prossegue por esta serra até
elcançar o ponto fronteiro a cabeceira mais próxima do ribeirão
Gonzaga.

Entre os distritos de Sardoú e Gon:aja

Começr nos limites com o município de overnador Valadares,
na serra do Bom Serú: segue por esta serra e depois pelo divisor
geral do rio Tronqueira e ribeirão Brejauba, até a serra Para Galo,
no ponto fronteiro à nascente do ribeirão Gonzaga.

Entre os distritos de Sardoá e Divino de Virgiirópolis

Começa no rio Tronqueira, na foz do córrego dos Grossos; sobe
por êste corrego até sua cabeceira; daí segue em rumo, até alcançar
o divisor da margem esquerda do ribeirão Brejauba, no ponto fron-
teiro ao cori'ego Lamberto, nas divisas com o distrito de Gonzaga.

MUNICÍPIO DE ARAGUARI
1. 9 E 2.° SUBDISTRITOS DA CIDADE

MUNICÍPIO DE UBÁ
	 MODIFICAÇÃO DE DIVISAS

Divisa entre o 1. e 2. 9 subdistrito
(Vetado)

DISTRITO DE ÁGUA COMPRIDA

MUNICÍPIO DE UBERABA

Entre os distritos de Água Comprida e Uberaba
Começa no rio Grande, na foz do córrego do Marinhondo e

sobe por êste córrego até sua cabeceira; daí segue por espigão di-
visor de águas, contornando as cabeceiras dos córregos da Posse e
Estiva, e, depois, pela vertente da margem esquerda do córrego do
Urucu ou Vertente, até atingir sua foz no ribeirão Ponte Alta; trans-
põe o ribeirão e o espigão fronteiro e continua até atingir a foz do
córrego do Meio, no córrego da Fazendinha; sobe o espigão fron-
teiro e prossegue em rumo, até alcançar o córrego dos Lemes, na
foz do corregozinho ou esgoto da lagoa, no lugar Corrente dos Le-
mes; daí atinge o divisor da margem esquerda do córrego do Capão
Rico; segue por êste divisor, até alcançar a foz dêste córrego, no
córrego Grande ou Dadajoz, desce por êste córrego, até à foz do
córrego dos Moreiras, nos limites com o município de Conceição
das Alagoas.

Com o Município de Indianápolis

Começa na estrada de Anhanguera, nas cabeceiras do córrego
Jatobá, no cruzamento com a rodovia de Araguari a Romaria, pró-
ximo do "Marco das Estacas"; continua pelo espigão divisor de
águas entre os córregos da Boa Vista e Santo Antônio até a foz dêste
córrego no rio Araguari.

MUNICÍPIO DE BAEPENDI

RETIFICAÇÃO DE DIVISAS IXTERD1STRIT.1!S

Entre os distritos de Baependi e Sãc Tomé das Letras

Comeca na foz do córrego da fazenda cio Retiro, no rio do
Peixe: desce 1)01 áste rio, até à foz do córrego da Covoca; continua
pelo divisor da vertente da margem esquerda do córrego da Covoca,
até atingir o divisor de águas entre os rios do Peixe e Baependi;
prossegue por êste divisor, até o ponto defronte à cabeceira do cór-
rego la fazenda (Ia Cachoeira.
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MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	-.

ANEXAÇÃO DO. DISTRITO DE VENDA NOVA E

MODIFICAÇÃO DE DIVISAS

Com o Município de Vespasiano

Começa no alto do Brejo do Quaresma; continua, pelo espigão
até às cabeceiras do córrego Manuel Gomes (cabeceira do córrego
Sujo), e segue até o ponto fronteiro à cabeceira do córrego da Flo-
resta nas proximidades da Mata do Leopoldo.

Com o Município de Santa Lu:ix

Começa no divisor de águas do córrego Sujo, defronte à cabe-
ceira do córrego da Floresta; continua pelo divisor da vertente da
margem esquerda do ribeirão da Onça, entre os córregos Floresta e
Isidoro de um lado e Lage e Bicas de outro lado, até a foz do ri-
beirão da Onça, no rio das Velhas; sobe por êste rio até a foz do
córrego da Lage.

MUNICÍPIO DE CALDAS (ex-Parreiras)

MODIFICAÇÃO. DE DIVISAS

Com o Município de Poços de Caldas

Começa no ribeirão das Antas, na foz do córrego Mata Vaca;
sobe por êste córrego, até sua cabeceira no Alto cia Consulta; con-
tinua pelo divisor de águas do rio Verde e do ribeirão Laranjei-
ras, até defrontar a cabeceira do córrego do Claudino; desce por
êste e pelo córrego do Angolinha, até sua foz no rio Pardo.

MUNICÍPIO DE DELFIM MOREIRA

MÓDIFICA ÇÃO DE DIVISAS

Com o Município de ilajubá

Começa na divisa com o Estado de São Paulo, no alto do Alam-
bique e no divisor da vertente da margem esquerda do córrego do
Alegre; segue por êste divisor até defrontar à cabeceira do ribeirão
Comprido; continua pelo divisor de águas entre os ribeirões Qui-
lombo e Comprido, até atingir o rio de Bicas na foz do ribeirão do
Comprido; sobe o espigão fronteiro atingindo o divisor de águas do
rio Santo Antônio - ribeirão das Bicas, pelo qual segue até o alto
do Barreiro; daí, pelo espigão, atinge o rio Santo Antônio na foz
do ribeirão cio Salto; sobe a encosta cia margem direita dêste ri-
beirão atingindo a serra da Água Limpa, no alto próximo à fazenda
da Bica; continua pela serra da Água Limpa, até o ponto fronteiro
à confluência do ribeirão Claro, no rio Lourenço Velho; pelo es-
pigão atinge esta confluência.

- 349 -

MIJNIG1PI0 DE FERROS

MODÍFICACÃO DE DIVISAS

Com o Município de Santa Maria de Itabira
Começa no divisor de águas dos ribeirões Cuieté e do Corcumi-

-o seu entroncamento com o divisor da vertente cia margem es-
rda do córrego do Inhame; continua por êste último divisor até

menoz do córrego do Inhame no ribeirão do Cuieté; atravessa êste
1 un,egue pelo espigão até a serra da Pedra Branca; continua pelo di-

or, da vertente da margem direitadireita do ribeirão do Cuieté e pelo
breorro (10 Pião até defrontar a cabeceira do córrego do Pião, pelo

jal desce até o ribeirão Sapé; por êste ribeirão até o rio
anque; sobe porêste rio até a foz do ribeirão do Cuie-
é ou Tatu; sobe por éste ribeirão cêrca de 500 metros aci-
ma da usina elétrica; daí sobe o espigão (Ia margem esquerda cio
ribeirão Tatu ou Cuieté, transpõe o divisor e alcança o rio Tanque
no ponto fronteiro à foz do córrego do Salto, junto a cabeceira do
mesmo nome; sobe por êste rio até a foz do ribeirão das Botas; pelo
divisor (Ia vertente (Ia margem direita dêste ribeirão até o Morro
Escuro; continua pelo divisor da vertente da margem direita cio
córrego do Esmeril, até a foz dêste córrego no ribeirão das Botas;
segue por êste até a foz do córrego do Miguel; pelo divisor da ver-
tente da margem esquerda dêste córrego até a serra do Catoni; Por
esta e pela serra Negra até defrontar a cabeceira cio córrego das
Posses.

MUNICÍPIO DE ITABIRITO

ANEXAÇÃO DO DISTRITO DE AMARANTINA E JIODI-
FICA CÃO DE DIVISAS

Com o Município de Ouro Préto
(Vetado)

MUNICíPIO DE JUIZ DE FORA

ANEXAÇ.10 DO DISTRITO DE ROSÁRIO DE MINAS COM NOVAS
CONFRONTAÇÕES

Com o Município de Lima Duarte
Começa no ribeirão Pirapetinga na foz do córrego cia Fumaça;

desce pelo ribeirão Pirapetinga até a foz do seu afluente da margem
esquerda que banha a fazenda de Dona Cândida; sobe o espigão
fronteiro e alcança a serra da Saudade, no seu ponto mais alto;
desce por espigões desta serra, contornando as cabeceiras do córre-
go José Vicente, até alcançar o rio do Peixe, na foz do córrego Ca-
rioca; sobe pelo rio do Peixe, até a foz do ribeirão Grão Mogol;
sobe por êste até a foz do ribeirão São José.

Com o Muni 'pio de Bias Fortes
Começa no ribeirão Grão Mogol, na foz do ribeirão São José;

sobe pelo riberão São José até a foz do córrego São Domingos.
Com o Município de Santos Dumont

Começa no ribeirão São José na foz do córrego São Domingos;
sobe pelo ribeirão São José até sua cabeceira mais ocidental na parte
sul do morro do Leandro; alcança o divisor dos rios Paraibuna
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e Peixe. pelo qual segue até o ponto fronteiro à cabeceira do córre-
go Manuel Ferreira; continua pelo divisor de águas dos cói'regos
Manuel Ferreira e Bananal, de um lado e ribeirão do Espirito Santo,
de outro lado, até o alto do morro do Lisboa; segue pelo divisor clo
córregos São Firmino e Serra, atingindo o rio Paraibuna. na  foz do
ribeirão dos Taboões: continua pelo divisor (Ia vertente (Ia mar
esquerda do ribeirão dos Taljoóes até atingir o divisor geral dos
Paraibuna e Piau por êste divisor, passando pelo morro cio t
miflOsO, até seu entroncamento com o divisor de águas dos cór
gos Limeira e Vargem Grande (afluente cio rio Piau)

MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO

Modificação de divisas

Caiu o Município de Ilanhandu
Começa na serra do Purgatório, no ponto que defronta a cabe-

ceira do córrego do Sitio, desce por êsse córrego até a foz no ri-
beirão Itanhaudu. atravessa êsse ribeirão, sobe o espigão fronteiro --
e alcança o alto de Sant'Ana, divisor das águas entre os rios Passa
Quatro e Itanhandu; daí continua por êsse espigão divisor das águas
dos ditos rios até o alto do Bom Sucesso, onde desce pela encosta, al-
cança o rio Passa Quatro e o leito da Ilêde Mineira de Viação. os
quais atravessa nas proxil)iiduldeS do quilômetro 43 da Rêde Minei-
ra (te ViaÇão sobe em direção ao alto do Cantagalo e por êsse alto
segue passando pcio ulio (to Curral Falso e daí, pelo espigão, via
ao alto do Capoeirão continuando pelo espigão até o espigão do
Campo de Santa Cruz pelo qual desce até a estrada (los Lamins,
que atravessa descendo em linha reta até a confluência do córrego
do Rosa com o rio Verde e por êste acima até as suas cabeceiras
e daí rumo ao alto da Mantiqueira no ponto coniulil das divisas dos
Estados do Rio e São Paulo.

M NICIPIO DE PEDRAIXA

Modificação de Divisas

Com o MtinicipiO de Maria cia Fé
Começa no alto do Campo, entre as nascentes dos córregos Ca-

petinga, Genoveva e Estiva; continua pela linha de cumiada da
serra do Pedrão até defrontar um ponto no leito da Rêde Mineira
de Viação; distante 602 metros da estação de Pedrão: alcança êste
ponto e segue pelo leito da estrada passando pelo pela estação até
atingir o corte no espigão abaixo da estação Velha: daí continua
por êste espigão até o pico do Pedrão; desce pelo espigão da serra
do mesmo nome até alcançar o rio Lourenço Velho, na ponte
metálica de Rêde Mineira de Viação.

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

Modificação de Divisas
Com o Município de Teixeiras:
Começa no ribeirão São Francisco na foz do córrego da fazenda

da Cachoeira da Lage, subindo pelo ribeirão São Francisco até a
foz do córrego São Bento, continuando pelo divisor de águas, entre

• te córrego e o ribeirão São Francisco, até atingir o divisor de
ITIS entre os ribeirões de São José dos Oratórios e São Francisco

.' 1)011(0 fronteiro à fazenda da Cachoeira; prossegue por êstc di-
e depois pelo divisor entre os ribeirões dos Teixeiras e Vau-

,u. nassando pela Alto de \'au-Assu, até o alto situado entre as
es dos córregos da Venda e da Onça.

( jQ ) Município de Jequiri
' liça no rio Casca, na foz do córrego São Joaquim; sobe a

R menda margem esquerda daquele rio e prossegue pelo divisor
'uim entre o córrego São Joaquim e o ribeirão da Manteiga.

.	ontar as cabeceiras dos córregos do Bálsamo e da Trindade:
bron pelo divisor de águas entre o rio Casca e o ribeirão de

so	é dos Oratórios, passando pelo morro do Bálsamo e Alto cio
Frio, até o alto próximo às fazendas da Vargem Bonita e AI-
continua pelo espigão entre as fazendas da Vargem Bonita

f Paciência, até atingir o ribeirão São Francisco na foz do cir-
() da fazenda da Cachoeira da Lage.

MUNICÍPIO DE RAUL SOARES

iY)DlFICAÇÃO DE DIVISAS E ANEXAÇÃO DO DISTRITO DE
VERMELHO VELHO

Com o município de Bom Jesus do Galho

Começa no rio Doce, na foz do ribeirão cio Óculo; sobe por
-u ribeirão, até a foz do córrego Ferrugem e por êste até sua ca-
ceira, na serra da Ferrugem; segue por esta serra e pelo divisor
vertente da margem esquerda do rio Sacramento até encontrar

divisor da vertente da margem esquerda do córrego da Conquis-
IA: continua por êste último divisor, até à foz do córrego da Con-
([uista, no rio Sacramento; sobe pelo rio Sacramento, até à foz cio
imbeirão Sacramentinho; sobe o espigão da margem direita do rio
icramento e continua por êle, até o seu entroncamento com o (ii-

vor de águas do rio Sacramento e ribeirão do Galho.

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA

MODIFICAÇÃO DE DIVISAS
Com o município de Alvinópolis:

Começa no divisor geral entre os rios Doce e Piracicaba. no
Latroneamento com o espigão que passa entre os córregos das Lages
e São Tomé, no alto do Areão; continua por êste divisor geral, pas-
sando pelo alto das Lages, até o alto de Domingos José, na serra
dos Borges.

LEI N.' 336, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1918

Estabelece a divisão administra/iva e judiciária do Estado, a vi;orar
de 1. de janeiro de 1949 a 31 de dezembro de 1953 e dá outras

providências.
(Publicada a 28).
Retificações

II Grupo - Distritos criados - acrescente-se: Resplendor-
(município) - Santa Rita do Ituêto (novo distrito).
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(Omitiu-se, por êrro de cópia, a inclusão dêsse distrito
ferido grupo, estando suas divisas com o distrito de Itueta descri,
tas sob o titulo	"Município de RueLa")

III Grupo -Modificação de divisas - acrescente-se: 1 ...
Espera Feliz com Divino.

Município de Espera Feliz
Com o Município de Divino:

"Começa no divisor de águas entre os rios Carangola,
do Paraíba, e Silo João, afluente do Ilabapoana, e segue pe.'"
da Concei ção, passando pelo Pico da Pedra de São João, I

d'Anta, até' a serra da Vargem Grande, no entroncamento dos
res dos rios Itabapoana. Doce e Paraíba, ponto de encontro d
nicipios de Carangola, Manhumirim e Manhuaçu".

(X) R ptificaeões publicaílas a 3-3-1919.

e

LEI N.2 337, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1948

Autoriza o Govérno do Estado O instalar bibliotecas públicas nas
sedes dos niziniCípios

O Povo (lo Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, cm sei! nome, sanciono a seguinte lei

Art. 1 . 0 Fica o Govêrno do Estado autorizado a entrar em
acõrdo com as Prefeituras Municipais, para a instalação, organi.
zação e manutenção (te bibliotecas públicas nas sedes dos munici-
pios que niio possuam instituições dessa natureza, de conformidade
com as normas adotadas na Biblioteca da Secretaria (10 interior.

Art. 2. - As bibliotecas a que se refere a presente lei serão
dirigidas por funcionários municipais, especialmente designados
pelos prefeitos ou mediante entendimentos com o Instituto Brasi-
leiro (te Geografia e Estatistica ou ainda pelos agentes municipais
de estatística.

Art. 3Q - Revogadas as disposições em contrário, entrará esta
lei eia vigor na data dc sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 28 de dezem-
bro (te 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
.4bgar i?enwill

LEI N.' 338, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1948

Revoga o (1111(10 2 . 0 da lei ii. 630, de 29 de setembro de 1914, que
fixa o número de rorrctores de fundos públicos na Capital do Estado

() Povo (to Estado de Minas Gerais, por seus reprcsentafltCS
decretou e cri. em seu nome, sanciono a seguinte lei

Ar!. 1.'	Fica assim redigido o artigo 2.° da lei n." 636, de

te setembro de 1914: - 440 
número de corretores será de doze"12) ria Capital do Estado".

 Parágrafo único - A caução de cada corretor será de Cr$
20.000,00 (vinte mil cruzeiros), devendo ser prestada em dinheiro

em títulos da Divida Pública, perante o Tesouro do Estado".
Art. 2.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publica-
revogadas as disposições em contrário.
Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-

niento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam. ( jliiprir tão inteiramente como nela se contém.
Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 28 de dezem-31 - ) de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto

LEI N. 339, DE •28 DE DEZEMBRO DE 1948
Ex!ingue, no Departamento de Assistência aos Municípios, o Serviço
de Organização e Assisléncjà e o cargo de chefe do mesmo serviço,

e, na Secretaria do Interior, o cargo de Encarregado da Garage

O Povo cio Estado de Minas Gerais, por seus representantes,ftcretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:
Art. 1. Ficam extintos, no Departamento de Assistência ao1unicipjos, o Serviço de Organização e Assistência, criado pelo De-

creto-lei número 1.059, de 25 de janeiro de 1946, e o cargo de
Chefe do mesmo serviço, sem prejuízo do atual ocupante, que serálotado em cargocargo do mesmo padrão de vencimentos.

Parágrafo único —O Subserviço de Ex pediente do Departainen ..to de Assistência aos Municípios, subordinado pelo Decreto-lei n.'
1.976, de 28-12-1946, ao Serviço ora extinto, passa a subordinar-se
diretamente à Superintendência da repartição.

Art. 2.' - Fica igualmente extinto, no quadro de funcionários
da Secretaria do Interior, o cargo de encarregado da garage.

Art. 3.' - Esta lei entrará vigor na data de sua publicação,revogadas as disposições em contrário.
Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 28 de dezem-bro de 1948.
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

LEI N.° 340, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1948

Dispõe sóbre promoção e melhoria dos servidores do Estado que
participaram da última guerra

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

Art. 1.' - Os atuais funcionários que tenham participado das
L. D. - 23
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LEI N.° 342, DE 29 DE )EZEMBRO DE 1948
Fôrças Expedicionárias Brasileiras, ou prestado serviço de gu"
em aviões ou navios nacionais, terão, em igualdade de unrti
com os demais funcionários, prioridade para promoção ou melhor...
nas classes, quadros ou funções isoladas em que se verifi quem vÉi*-t 1que devam ser providas por merecimento.

Art. 2.9	Contar-se-á para todos os efeitos e em dobro,
o tempo de serviço em que os servidores referidos no art. 1.. pi.
taram is fôrças armadas, desde a data da convocação à da rcstç-.
uva desincorporação.

Art. 3•Q — Esta lei entrará vigor na data de sua publir:ç0,
revogadas as disposições em contrário. -

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 28 de dezem.
bro de 1948.

MILTON Soviirs CAMPOS
Pedro Aleixo
José de Magalhães Pinto
Américo Renê Giw,mmetti
Abgai Renault
José Rodrigues Seabru
José Buela Viana

•	'-

	

LEI N. 9. 341, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1948	i-
•	 Autoriza o Poder Executivo a doar terreno para construção

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

Art. 1.° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à União
um terreno de sua propriedade, cru Tupaciguara, com a área de 675

	

ins2, situado na esquina da rua Veneeslau Braz com a rua Antôni	-
Carlos.

Parágrafo único - O terreno é destinado à construção do edi-
ficio dos Correios e Telégrafos.

Art. 2.9 - A construção do edifício deverá ser executada den-»
tro do prazo de três (3) anos, sob pena de reversão da área doad
ao doador.

Art. 3.9	Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação
revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo horizonte,- 28 (te dezeiii
bro de 1948.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magallrües Pinto

Autoriza o Govérno do Estado a rcskíbelecer o G jn(iszo de
Muram á in o

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus represen antvs. de-
teu e eu, em seu nome sanciono a scguinte lei
Ari. 1.0 - Fica o Poder Executivo autorizado a res 1 ahetecei-

flio de Muzambinho.

	

Art. 2.0	O proviraento elas cátedras e (IeIlIais cargos será (ei-
iiedaii te coa eur,o de provas e. subsid iã nanica t e: Ir talos.

nmnr'izfc iinico -- Serão aproveitados os professôre e os
rai(i jOS pOscs em diSpoflihili(lade pelo decreto-lei a.° (Yj. de 13

'aneiro de 1933, que serviram no antigo Ginásio Mineiro de Muzaiii-
jjlio, dispensaiiçio-se-Jhes, o concurso, desde que dêle isento.s pelo-

o elas Dispcsic-Tas Constitucionais Transitórias.
ArE. 3 , 0 - -- A ii;n de ocorre :  ás despesas coni a eXCeli(EiO desta

1 110 €')&I'C íc;O de 1049, fica o Governo autorizado a abrir o nestes-
crédito de Cri 198.080,00 (duzentos e noventa e oito mil a ei-

-nta cruzei nos), que correi-si por conta (te operações (te crédito já.

Al- 1. - EsL lei entrará em vigor na data de sua unlilic:u'ito,
da.; as dispcsices cai contrário.

Mando, purtiiiitO, a lôdas as autoridades, a quem o conhecinienf

	

.o	ij par,iiice.r, (coe a cumpram e a façam cu;e '', r
1 !liei 1en sa COlhO nela se contém,

1 110 P.,iás jo da Li!)evdaJe, 13elu Horizonte, 29 te (taLs-!lbi'o
te 1938.

MiLle-'N Soni:s CA?Ipos
.-il)t,.r menc!eIl
Jczé o e Iaqeiliães Pii:lo

LEt N.-' 343, DE 29 Dl DEZEM1311() DE 191$

1-Í0 (011 s'eíe ' e'	- i"" -: c 'ii; elório, Iam cidade de fui: de
["UiO

O Povo do Estada de\lins Gerais, por seus represeo Lii les. de-iciou e eu, T1 í'U llOiflC, sanciono a seguiu te lei
Ari. L. criado,  Ml cidade de Juiz de Fora, e»t;dietei'i-

se-ato • c eminü s- iií-.;i':c-, (E1e lU,iCiO!liin; 'u à noite.
A;-.. 2.' - - () casino esirá areraio, reservando-se as ia :Ji-ís-u1s.

t-':c1tsivuncn [e. nara filhos de operài'ios Ae tôdas as -atte ri a -, p,0_
e áC	 Pablicos, éirs com vem iinratu	ti -alú--so até (-; 1 . 51;(1.ti O (mil e quinhentos cruzeiros)

	

3o	(ia in;ere:',.:'ios p;ai-ão, apenas, as taxas. rinulu-
iseato;; e a-los c::i -s es peta legislação federal em vigor.

.:0( 	05 r( CUit1flcfltalC5, 05 (aliid -itos
apresentarão atestedos firmados pelos sindicatos de classe ou li-
cO' 	faiO que sejssrri satisfeitas as (-oiidieées

a nua se icicee e) arttao .°.
Ai t. 5,' -- A ilra- toida do estssbeiecimnento negará niatri(-llla aos

que oito auti -a:.eas rait;. ncias desta lei, ou possuam bens ou for-
tuna que llse .;enibaa;,i canoa coeipesisadora.



357 -

Art. 6. 1 - Além de outros casos previstos na legislação, se-
rá cancelada a matricula do aluno que, sem causa comprovada, de-
monstrar aproveitamento deficiente ou fôr inabilitado nas provas
anuais, em dois anos consecutivos.

Art. 7.1 - Para provimento dos cargos decorrentes (lesta lei, te.
rão preferência, mantidas as classificações profissionais, os direto-
res e piofessôres da Escola Normal de Juiz de Fora.

Art. 8.° - O Estabelecimento de Ensino, a que se refere esta lei,
até que o Estado possa instalá-lo definitivamente, funcionará no edi-
fício da Escola Normal de Juiz de Fora.

Art. 9. 1 - No exercício de 1949, funcionará apenas a primeira
série ginasial.

Art. 10 - Para execução da presente lei, fica o Poder Executi-
vo autorizado a abrir o crédito necessário.

Art. 11 - Revogadas as disposições em contrário, entrará esta
lei em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 29 de dezembro
de 1948.

MILTON SOARES C.ios
Abgar Renault -
José de Magalhães Piiiio

LEI N.° 344, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1948

Cria um Grupo Escolar na vila de lapu, município de lnhapiin.

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

Art. 1 . 0 - Fica criado um Grupo Escolar na vila de lapu, mu-
nicípio de Inhapim.

Art. 2. 1 - Revogadas as disposições em contrário, entrará esta
lei em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 29 (te dezembro
de 1948.

MILTON Sous CAMPOS
Abgar Renault

RAZÕES DO VETO

Ao sancionar a proposição de lei n.° 345, que dispõe sôbre as
Coletorias Estaduais e demais repartições arrecadadoras, oponho
veto parcial para eliminar o artigo 16, que restabelece as custas de
coletores e escrivães (te coletoria por pareceres emitidos em autos
forenses.

Tais custas haviam sido abolidas pela legislação ' anterior. Seu
restabelecimento viria onerar as partes que tenham de comparecer

Juízo, e isto contraria o princípio que recomenda evitar-se o
encarecimento dos serviços de Justiça.

Por esta razão, nego sanção ao artigo referido, a fim de que a
Egrégia Assembléia Legislativa, ao examinar o veto, (te novo con-
,i,lere o assunto.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 30 de dezembra de 1938.
(a.) Milton Soares Campos, Governador do Estado de Minas(',erais.

LEI N.° 345, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1948

Dispõe sôbre as coletorias estaduais e demais repartições
arrecadadoras.

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

Art. 1.0 - A ariecadação da receita (10 Estado será efetuada
pelas suas coletorias e demais repartições arrecadadoras.

Art. 2.° - Os auxiliares de coletoria, a que se refere a lei n.° 146,
te 8 de janeiro de 1948, no quadro anexo da Secretaria das Finan-

ças, passam a denominar-se auxiliares técnicos de arrecadação.
Art. 3•0 - As promoções, observadas as prescrições legais, dar-

se-ão alternadamente, uma por antiguidade e duas por merecimento:
a) - dentro da mesma classe (te coletorias, de auxiliar a escri-

vão e dêste a coletor;
b) - dentro da mesma função, das classes inferiores, às imedia-

tamente superiores.
1. - Ne caso de decréscimo de arrecadação, fica assegu-

rado ao coletor, ao escrivão e ao auxiliar técnico, para efeito ex-
clusivamente de promoção, a sua classificação anterior ao de-
créscimo.

2.1 - Para promoção por antiguidade, será contado o tempo
de efetivo exercício no cargo.

Art. 40 - As coletorias serão distribuídas em 5 (cinco) classes.
Art. 50	Ficam assim fixadas as fianças ou cauções (t(s co-

letores:
a) - Coletorias de 1.' classe - Cr 30.000,00;
b) - coletorias de 2.' classe - Cr$ 25.000,00;
c) - coletorias de 30 classe - Cr 20.000,00;
d) - coletorias de 4.' classe - Cr$ 15.06 ,00;
e) - coletorias de 50 classe - Cr$ 10.000,00.

Parágrafo único - As fianças ou cauções dos escrivões corres-
ponderão à metade das dos coletores, 2m cada classe.

Art. 6°	A fiança poderá ser prestada:
1 - em dinheiro;
II - em títulos da Dívida Pública do Estado de Minas Gerais,

pelo valor nominal.
§ 1.0 - Não poderá ser autorizado o levantamento da fiança, an-

tes de tomadas as contas do funcionário.
§ 2. - O responsável por alcance ou desvio de material não,

ficará isento da ação administrativa e criminalque couber, ainda
que o valor da fiança seja superior ao prejuízo verificado.
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Art. 7.' —,Qs vencimentos dos coletores e escrivães se coa
em e quotas fixas mensais constantes dêste artigo e da pr
sem. de que trata o art. 8.':

a) coletores de 1.', 2.', 3.' e4.' classes — Cr$ 990,00;-
h) escrivães de 1.', 2.', 3.' e 4.' classes — Cr$ 690,00;

-	e) coletores de 5.' classe — Cr 900,00;
d) escrivães de 5.' classe	Cr 600,00. -

Art. 8.' — Além das quotas fixas estabelecidas no artigo au y
nor, os coletores e escrivães terão direito a percentagens calculad
-sõbre as rendas liqUi(IOS mensais de puas exatorias da forma seguin

Até Cr$ 1.000.000,00 — 4%;
De mais d Cr$1.000.000,00 até 2.000.000,00 — 25c
De mais d Cr 2.000.000,00 até Cr$ 3.000.000,00 — 3%;
Sôbre o e*edente — 4%.	 -
Parágrafo único	Essas percentagens serão deduzidas e

gas,-mensalmente, na proporção de 6/10 e 4/10 para os coletora
escrivões, respectivainente.

Art. 9.' Os proventos dos coletores e escrivães não pode rã
xceder o limite de Cr 7.000,00 (sete mil cruzeiros) mensais

dos auxiliares técnicos de arrecadação o de Cr$ 3.000,00 (três mil
cruzeiros) mensais.

Art. 1 ---• Terão exercício nas coletorias os seguintes auxi1i-2.
-res técnicos de arrecadação, com vencimento mensal de Cr .....
50,00 (setecentos e cinqüenta cuzeiros) cada um:	 -.

a) — coletorias de 1.' classe --4 auxiliares;
h) — coletorias de 2.' classe — 3 auxiliares;	 .
c) — coletorias de 3. 1 e 4.1 classes -- 2 auxiliares;
d) — coletorias de 5.' classe	1 auxiliar.

-	Parágrafo único — Os que excederem dêste número serSo rnafi
idos, até se vagarem os cargos, ou até que sejam aproveitados

-em outras coletorias ou promovidos.
Art. 11 Como parte de seus vencimentos, cada auxiliar terá.»

.direito a unia percentagem calculada sôhre a renda líquida de sua"
coletoria, observado o seguinte critério:

Até Cr	100.000,00 ..................................
De mais de Ci-8 100.000,00 ......................0,2e
Art. 12 -- Nos municípios de mais de uma coletoria da mesina

<,lasse, serão iguais os proventos dos respectivos coletores, escrivães
-:	-auxiliares.	 -

Art. 13 — Para o cálculo dos vencimentos cia aposentadoria, 1e
ual; .var-se-á cru 	a parte	 percefixa e calcular-se-á a parte	nt 

tomando-se por base a média das rendas liquidas apuradas nos
(três) exercícios anteriores ao pedido de aposentadoria ou ao des- t'
pacho "ex-officio" que a determinar, aplicando-se a taxa percentual
-vigente ao tempo da aposentadoria.	 .

—iiArt. 14	Os coletores e escrivues que deixarem de assinar o ba- --;
lancete mensal, sem causa justificada, ficarSo sujeitos à multa de -
-Cr 50.1)0, (cinqüenta - cruzeiros) ; igual eniiss5o quanw aos conhe'
.ci:iientos de arrecadação, será punida com a multa de Cr 20,00'1
-(vintí cruzeiros) por assinatura que faltar.	 --	.

Art. 15. — Pelas certidões de interêsses das partes, extraídas de
livros e papéis das coletorias, qualquer que seja o tempo a que se .
referirem, perceherii os coletores e escrivães os emolumentos de

•	£r 5,00 (cinco cruzeiros), na mesma proporção de seus vencimentos.

U
-

Art. 16 — Vetado -. •Art. 17 — 	m I1n,'in,i-, 	 --'Nos . .. os emolu-nifltO5 e- c.usts r cada.do serão rateados .mensalmente entre os
respectivos eoletot-es .e éscrivaes, na mesma proporção dos venci-
nientos auferidos.	.	•	-., ,.-. -.	•-	-	-

Art. 18 Ficam revogados os artigos 1.°, 5.', 6.° e 7.' e seu pará-
grafo único,, 8.', 9,._e seu parágrafo único, 10, 12, e seu parágrafo
unico, 13, 14, 15e 16, todos da ei zi.°118, de 26 de dezembro de
947.	---------------------	 -	-

Ari. 19 - Esta Lei entrar cm vigor ha data de sua publicação,
revogadas as dispôsições em contrário.	-.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conhecimento
e execução desta Lei pertencer, 1 que a cumpram e façam cumprir
tão inteiramente comho nela Se-contém.

Dada no Paláció 4a Liberdade, Belo Horizonte, 30 de dezembro
de 1948

Mi;Toi' Sotmus CAMPoS
-	José -de Xãgalhães , Pinto,'	 -,	-

flAZÕES DO VETO

A proposição de lei n.° 358, em virtude da qual se processará
o reajustamento do pessoal extranumerário do Estado, contém dis-
positivos a que devo opôr veto parcial.

Passarei a enumerá-los, expondo em relação a cada caso, as
razões que me inspira o interêsse público, ao assim proceder.

- Art. 6.° - Veto no art. 60, . parágrafo único, os seguintes tí-
tulos: "1 Diretor -,- Escola Superior tl Agricultura - Cr$
().500,00"; "30 Professôm-es - Escola Superior de Agricultura
cada Cr$ 3.700,00."-,

O histórico do alário de adà 'fünção - acima mencionada jus-
tifica plenamente a providência do. veto:	-

1 — O Diretor da E. S. A. V., cujo salário é dc Cr$ 5. 000,00,
foi admitido em 16 de fevereiro de 1947, podendo a sua remune-
ração ser considerada como atualizada e - dentro da hierarquia de
funções vigentes no Estado.	- - .- - 	-. -

2 — Os 30 Professôres, cujo salário foi uniformizado, com au-
mentos variáveis, constituem na realidade três grupos de docentes,
cujo salário haviá sido rea.Justdo em ide janeirode 1948, na se-

.guinte base:'	 - - . -	- -	- -	-
8, que percebiam Cr$ 2.460,00, receberam 23 % de alimento,passando a Cr$ 3.030,00, sendo, na proposta feita pelo Govêrno à

Assembléia, arredondados para Cr$ 3.100,00, para fins de exato
enquadramento nas referências;

10. que percebiam Cr$ 2.310,00, rec
-
eberam 25 % de aumento,em 1.0 de janeiro de 1948, passando a CrS 2.880,00, arrendondados no

projeto remetido à Assembléia para Cr$ 290,00, para fins de en-
quadramento;

9, que percebiam Cr$ 2.700,00
-
, receberam 27 % de aumento,

na mesma data, passando a Cr$ 3.420,00, arredondados no projeto,
pelos mesmos motivos, para Cr$ 3.500,00; -.

3, que percebiam Cr$ 2'460,00, receberam 40 % de aumento,
na mesma data, passando a Cr$ 3.420,00 arredondados no projeto
para Cr$ 3.500,00, para fim •de enquadramento.
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Como se vê, foram recentemente reajustados • e redistribui
nas referências, recebendo substanciais 'aumentos, que justifj"
a recusa de sanção para a alteração estabelecida pela presente
posição de lei.

Arts. 79 e 8.0 - A êstes dois incisos da proposição ueg
igualmente, sanção. Dispõem êles;

"Art. 7.° - Fica assegurado aos Prol essôres da Escola de F 
mácia de Ouro Pré/o o direito de perceber o mesmo vencilneng'
inicial (Cr$ 3.690,00), que percebem os corpos docentes das E
colas Superiores de Agricultura e de Veterinária do Estado.

Art. 8.1 - O pessoal administrativo da Escola de Farmácia d
Ouro Prêto terá seu vencimento equiparado ao de idêntico pesa
soai das Escolas Superiores de Agricultura e de Veterinária d'
Estado."

Ora, os professôres e o pessoal administrativo da Escola de Far..
mácia de Ouro Prêto, são funcionários (ocupam cargos público»
e os das Escolas de Agricultura e de Veterinária eram extranuine.,
rários até a data da criação da Universidade Rural, de naturez
autárquica, quando deixaram de ser servidores do Estado. Não exis-
tia vencimento inicial, porque vencimento é retribuição paga a fun-
cionário e eram extranumerários; e vencimento inicial é o de'
classe inicial de carreira e o professor daquelas Escolas ocupa fun-;
ção isolada. Nestas condições, êsses artigos, contrariam um dos
princípios objetivos da lei; esclarecer a situação dos extranumerá-
rios e distingui-los dos funcionários, além de, em última análise-
versarem matéria estranha ao seu conteúdo, isto é, equiparação de:
vencimentos de funcionários, quando a lei trata do reajustamento
do pessoal extranumerário. A situação dos funcionários da Escola
d Farmácia de Ouro Prêto será resolvida na lei de reestruturação -
dos cargos públicos, cujo projeto, em estudo, deverá brevemente,
ser apresentado à -apreciação da Egrégia Assembléia Legislativa.

•	 _________

Vejo-me forçado ainda a vetar as modificações feitas na Ta-
bela anexa, a que se refere a proposição de lei em exame. Tais mo- :-
dificações não podem ser acolhidas, porque as tabelas foram ela-
boradas de acôrdo com o critério geral uniforme para a fixação '
do salário de cada função, em que se levaram em conta a data de
admissão do extranumerário e os aumentos de salário nos últimos q-.
dois anos 1946 e 1947. Assim, todos os extranumerários foram
tratados segundo os mesmos princípios. As modificações intro-
duzidas instituem situação de exceção para alguns extranumerários,'
criando privilégios injustos, e incluem na lei critérios desiguais

Nas modificações, procedidas há aumentos de salário na pro-
porção de 160% pará extranumerários, o qual passa a ocupar posi-
ção superior à de funcionários de carreira; assim como aumentos,
concedidos à extranumerárjos recentemente admitidos, cujos salá- 'T

rios podem ser considerados reajustados, por não haver tabelas de,
referência, ao tempo de sua entrada no serviço público, fixando-se
então o salário pràticamente segundo a lei da oferta e da procura.'

As alterações se fizeram para conceder a extranumerários nelas
mencionados, tratamento diferente dos demais, o que implica urna
desigualdade de critério e de consideração.

Além disso, -èmvirtude da'driação de 'novas séries funcionais em
que dez dêles passam a ser integrados, o tratamento vantajoso que
lhes dá •a proposição tem, conseqüências prejudiciais aos próprios
beneficiários, porquanto' ,colocados em Séries Funcionais isoladas,
sem possibilidade de acesso, fícarãó imobilizados e impedidos de
qual er melhoria de: salário posterior, nos têrmos da legislação
proposta. E' o caso de uma função de amanuense, referênvia V,
Cr$ 400,00, que teria melhoria de salário, nesta Série- Funcional, até
Cr$ 3.100,00. Deslocado para nova Série Funcional de Escriturá-
rio, com o salário de Cr$ 650,00, referência X, poderá ter no futuro
melhoria de saláfio sàmente até Cr$ 800,00, com evidente prejuízo
para o ocupante da função, que teve apenas na aparência sensívelProgresso de condição.

Retornando ao saláriô anterior, não serão êles prejudicados,
senão temporàriamente, porque a Administração, por seus órgãos
competentes, tomará a iniciativa de reexaminar o assunto, assegu-
rados os direitos de retroação de qualquer benefício a 1.0 de janeiro
de 1948. A oportunidade dessa medida será a mesma da apresenta-
ção à colenda Assembléia Legislativa das reclamações que foram con-
sideradas merecedoras de atendimento, nos têrmos desta proposição.

São as seguintes as modificações a que oponho o meu 'veto:

"MODIFICAÇÕES ' FEITAS NA ' TABELA ANËXA A QUE SE
REFERE ' ESTA LEI

Secretaria da Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho	-'

Número - Função -'Referência - 'Referência:
1 - Auxiliar (Serv. Radiodifusão) - XV para XXIII.

XX.
1 - Governante, VII (Fáb. Esc. Cândido Tostes)	XIV para-
2 - Contabilista,— C4 (Fáb..-Esc.' Cândido Tostes) - XXVIIIpara XXXVI.	-
1 - Médico-auxiliar, D-3 (Serv. -Termais 'de Poços de Caldas)

- XXXI para XLIII.
1 - Gerente, D-5 (Departamento Administrativo - XXXVIpara XLV.
1 - Bibliotecário, B-3 (Esc. Sup. Ag.) Aman.	XXI paraXXXVI.
2 - Escriturário, N-3 (Esc.- Sup. 'Agr.) Aman. - XX para

XXIII.
1 - Escriturário, B-1 (Esc. Sup. Agr.) Aman. -' XVIII

para M.
1 - Escriturário, A-4 (Esc. Sup. Ag.) Aman. - XVIII

para XX.
1 - Mirneogra fista, VI (Esc. Sup. Ag.) Aman. - XVI para

1 - Escriturário, A-3 (Esc. Sup. Ag.) Aman. - XVI para'

XVII  - Escriturário, À-2 (Esc. Sup. - Ag.) Aman. - XIII para
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1 — AuxiJjr. IV (Esc. Sup .Ag.) A'iian. — XII para XV.
2 — Auxiliar. 111 (Esc. Sul). Ag. Aman. -- IX para XIij
2 — Auxiliar. II (Esc. Sup. Ag.) Ajuan. — VII para XI . : !i-
1 - Auxiliar, 11 (Esc. Sup .Ag.) Aman — V para Serven1ix.	 ..
1 — Auxiliar. 1 (Esc. Sup. Ag.) Aman. — V para Escrjt0

r:rio X.
1	Chefe Oficina Mec'inica (Esc. Sup .Ag. ) Artífice

para XXIII.
1 — Eletricista (Esc. Sup. Ag,) Ai-tíf. — XXI para XXIj.
1 — Chefe de Carpintaria (Esc. Sup. Ag.) Artíf.	XX paraXXIII.
1 — Chefe de Srlaria (Esc. Sim. Ag.) ArLíf. — XX para

XXIII.
1	Chefe (lc Oficinas Gr:íicas (Esc. Sup .Ag. ) Artif.

XXI para XXIII.
1 -- Pclrciro (Ec .Sup.A. ) .rtíf. — XIV para Encarrega-

do XX.
2	tixiiiar. III (.Ese .Sup . _\p	r if.	IX para (1 Alia0-Xur j lt XIX:	1 Auxijiar XII)
1 — Fo1Úrafo, Iii (Esc. Sup. A-.) Artif. -- IX para XIII.

XXII
2	Elirarreaa)lc) Agronomia B-2 Prático R. — XXI Para

1 — Encarrecdo Soios e Adubos, IV Pr: iier Rui'.	XIIPai_a XV.
1(:-2	Je. Sup. A.) Prilio !ah. - XXV

par XXVIII.
2 — Auxiliai de LaIoratórjo V (Esc. Sim. Ag. Pritico Lab.

— XIV pira 11 Eiferineiro XVII); para 1 Pri . Lab . XVII)
1 - Apontador. XI (Esc. Sup. Ag. ) Fedor XX para XXIII.
7 — Zelador , III Esc. S111). A <i. ) Zul olor -- I - p ira 1 Escrit.

	

2	•.iir Xii:	1	Eifer. XI'T: 1	Pi-.	I.ca.	IIÍ. 2 Ser-\_enL Xii.
2 •— Zelalui. J fi 'e. Stip. A . ) Zeldor	Vil para 1 AuxiliarXI:	1 Pr:ii . 1alj. XIII.
1 -	i'rteirj. IX (F'. c. sul). À.: Cua!iiuio -- XX para XXI.
1 --	E-ari.n I;lfc!'l!al. VIII	íI . Sai.	..	Contínuo— XIX :iri XXI.
1 - 1 er)a 4 :.i) Po Refeiti2o. \'iI	Sup. A.) Serviçal

\t\ piei XXI.
':[	Sup. \.	ae\,el	- XVI p-. Co-

	

iniied	XIX.

	

•	rvenfe.	1T	...Snp. .\..)	cj-:e,	X 
2 -	 II 'Lc. San. .\a.`	 7X.

XII	;it X.

1 — 'Encarregado' -.do, Estábulo ;(Esc. Sup, Ag.) Trabalhador- XII para XV
1 — Encarregado da Pocilga (Esc Sup. Ag.) TrabalhadorXII para XV.
1 — Contador D 1 Esc Sup Ag ) Contabilista — XX% IIIpara XXXVI.	 .
1 — Mestre de Música, VII Esc. S' up. Ag.) Professor — XVIII	- -paraXX.
1 — Professor Primário, A-1 (Esc. Sup. Agr.) Professor

XII para XV.
1 — Encarredo 'de Desportos,'' jV '(Esc. • Sup. Agi'.) Profes-sor -- XII para Auliliar XV..
1 — Secretário (Esc. Sup. Ag.) -- XXXII para XXXVI.
1 — Tesoureira, B-4 (Esc. Sup. Ag.) - XX para XXIV.
1	Encarregado. de Leiteria, B-2.ÁEsc. Sup. .Ag.) - XXIpara XXII
I,'- Diretor, G-3 (Esc. Sup. Ag.)	LVIII para LIX.

Secretaria da Viação e Obras Públicas
1 — Extranumerário (Departaanto de Obras Públièas) - XXpara XXI."	•. .	 :.
Estou certo de' que, ao reexaminarem mais detidamente esses

aspectos da questão, saberão os srs. rpresentantes do povo mineiro
rcconh,cer a procedência das razões 'aqui expostas, para o que con-
voco esclarecida atenção.

Palácio dada Liberdade, em Belo Horizonte, 30 de dezembro de
1948. — (a.) MILTON SOARES CAMPOS— Governador do Estado deMinas Gerais.	•	-. .	

-	.	 .. -

LEI N. 346; DE 30 DE DEZEMBRO DE 1948	-

Reajusta o pessoal extranumerário e dá outras providências .

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

Art. 1.0 — Ficam transformadas as atuais funções de contrata- -
dos, mensalistas e diaristas em funções de ex tranumerárjos mensa-
listas, na conformidade das anexas Tabelas Numéricas de Mensalis-
tas (T. N. M.) e Tabelas Transitórias de Mensalidades (T. T. M.),
as quais fazem parte integrante desla--leL-

Art. 2. — Não será permitida qualquer modalidade de preen-
chimento na (T. T. M.)., excetuada a melhoria de salário.	-	' 1
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ParágrafÕ único — As funções das Séries Funcionais
incluídas  em Tabelas Transitórias de Mensalistas, sero antoyntj
mente supressas pela referência inferior, ao vagarem.	-

Art. 3.° — Ficam adotadas as seguintes referências de sàlárl
para o pessoal extranumerário mensalista:	-	-

Referencia	 Saaz

-•	-
200,0(

II ..........................................250,0(
III .................................-	-	300,0(

........................................,	35O0

.............................................. -'400M

VI ................................... 450,01

Vil.....................................500,01
VIII...............................	550,01
ix....................................600,0

650 
700,0

-	XII ......................................750,0
XIII........................................800,0
XIV................................
XV...................................
XVI...............................
XVII.............................
XVIII................................
Xix...............................
XX................................
XXI...............................
XII...............................
XXIII.............................
XXIV ..............................
XXV...............................
XXVI..............................
XXVII...............................
XXVIII .............................
XXIX.............................
XXX ...............................
XXXI ..............................
XXXII ............................
XXXIII ...............................

i. 000'Óo
1. 050,0o
1. 100,OO
1 .200,00j..
1.300,0

6-1 . 400,00F
- 1.500,0'
• 1.600,00:.

1. 700,00
1 .8o0,O
1.900,00 -:;
2.000,00i
2.100 00
2. 2OO,OO

2.300,00
2.400,00
2.500,00

365 -

XXXIV..............................	2.600,00
XXXV..............................	2.700,00
XXXVI............................	2.800,00
XXXVII............................	2. 900,00
XXXVIII ............................	3.000,0
XXXIX..............................	3.100,00
XL................................	3.200,00
XLI..............................	3.300,00
XLII..............................	3.400,00
XLIII..............................	3.500,00
MAN -	3.600,00
XLV..............................	3.700,00
XLVI ..............................	3.800,00
XLVII..............................	3.900,00
XLVIII............................	4.000,00
XLIX..............................	4.100,00
L................................	4.200,00
LI.................................	4.300,00
LII................................	4.400,00
L1II..............................	4 . 500,00
LIV..............................	4.600,00
LV..............................	4.700,00
LVI..............................	4.800,00
LVII...............................	4.900,00
LVIII ............................	5.000,00
LIX..............................	5.100,00
LX..............................	5.300,00
LXI..............................	5.500,00
LXII .................................	5.700,00
1-XIII ..............................	6.000,00
LXIV..............................	6.500,00

Art. 4» - O Dpdrtamento de Administração (D. A.) fará pu-
blicar, dentro de sessenta (lias, a relação nominal de todos os nien-
salistas cujas funções foram incluídas nas tabelas anexas e apre-
ciará às reclamações que, dentro do prazo de sessenta dias, con-
tados dessa publicação, lhe fôrem apresentadas pelos interessauos.

Parágrafo único	Reconhecida a procedência da reclamação,
o D. A. proporá ao Governador. justifica dainente, a necessária re-classificação.

Art. 5.° — As Séries Funcionais (S. F.) terão os seguintes
níveis de salário e limites de idade para ingresso:

Agente de Fiscalização — de XVII a XX — de 18 a 30 anos.
Agente de Polícia — de VII a XI - de 18 a 30 anos.
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ArLiice - de XII a XVIII	de 13 a 41-1' ane.
Artíuice Anxi1ar - l VII a Xl -- de 14 a 30
Aui1'r_1eadl .ih)	- de 111 a Vi!	-	l	a 1	oç.

Auxiliar de Enfermeiro -- de III a Vil	de 16 a 40 anos.s.
 de i ira'	de III a	1	de 1	.-	anOS.

Auxiliar de Eserjiorio - de \I1I a XII -- de 1$ a 11 anos.
Caixa - - de )1X a XXII -- de 21 a 4U anos
Caj;aiaz -	VI a Xi	de 18 a	ana-
Coaraiclor	 a XV - - te 13 a 30 ano.
CoildLdar de Veiculos	da IX a XI	'[e 1$ a 30 anos.
(ivaiaia dc .lhuiOS - - de l a V -- de IS a 40 no
( lua'ri	e D'ie 2•s -	de i a V	'e 1$ a 20 naus

urrida de D,eme';	de 1 a V - - de 1	20 ria is
	de li a	au is.

Se:' uiru	- 3 1 a V - - dc 11
Si ri altiro -	e \ Ii a Xl -- de 21 ri. 13

z'o'riih:riin	de til	11 U - no 113 a ifl anos.
u1mo: -	de iV a Viii -- dc iS a 0 at1u-.

Ad .	- Considerarflse conrataiic-s até 31 te dezembro de
'2 p.,r	!OiIOS riS (-h!t'S2 indcpen.Ieniemeae te qualquer for-

a' .:.	;	.oni a	e; vi.Ioi s. t-aI'I ri	rl3r2. --tusal ab.ixo es-
a	-e;r7's rili6iC5	a	-	ia csI;li); ande	lo ser-

5

a	s :vi'lo :	anona3	reate artigo

	

-ueri1d	-ice ,is[n.. ate -e sus situa-
et:;i :.at	rua Ir i.

1	D a-a	 a	tPeFi	e	n -ai;	CrS 3.000,00
e	çc.	te Cal-

1	i' 1rtHi.o	Servii-us Teria;. 1	te P es dc Cat!as

1	e;-d-' -	'lerra.	2	..r. :.	t	)•

a 3	a-cru - i:ra	tu	t fui .)	Calias

1	J,::: :e I3.t!1(ia .	;r.-Ht:l te \rrx2 - '1r	......

1	I)e:r--i.ro)	- F,:;ri--a-1:--t2	' ' ri	(3) 31 st('5"	—

dOeU.
1	1ir crer' - Erbr a-Escola "fleaaaaa; (ii1in:r as'

',.,.
1 Diretor - - lViria Cenr;ii lo	erie -- Cr$ 3. iO0,d

1	-	iria 1nCOflfiea)a, te	-:. i	-
2-. 103	ti.

ri-la -	-ai[uta dc TceaaIu4ia [ir-lo ,tri-1 - .....

1	:;:t-- - - 1n,i;;i-; LaioflIF:C) - 2r
1 i)ireior - Sevi o dc B3diuii fus10	Cr: 4. 1110,0)
1 Ci;ef de Secç3o ''ristririi --- Esa:!a -e Eeraa "António
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1 Professor - Escola Superior de Veterinária _	...Cr$ 4. 000,00 . .	- -
7 Professôs — Escola

.
 SuperiorCr$ 4. 000,00.	 de AgricuJt 0 cada

14 Professôres — Escola Superior de Veterinária cada -Cr$ 3. 700,00.
Vetado — Cr$ ...........

7 Professô	— Fábrica-Escola de Laticíniostes" cada - Cr$ 3.300,00.	 "Cndjdo Tos--1 Professor - Departamento de Ensino TécnicoCr$ 2.500,Oø.
1 Chefe de Serviço Administrativo -._ FábricaS0j de Lacti-cínios "Candido Tostes" - Cr$ 2.400,00.4 Assistentes .__ Fábrica-Escola de Laticínioscada	Cr	 "Cândido Tostes"

	

2.100,00	 ' -
1 Secretário — Escola lperior de Veterinária -' Cr$ 1 .800.001 Professor de Educação Física — Escola Superior decultura — Cr$ 1 . 600,00.	 Agri-
1 Professor - Escola Superior de Veterinária	Cr 1.500,00.
1 Gerente - Serviços Termais de Poços de Caldas — ......Cr$ 2.800,00
1 Gerente	Termas de Araxã	Cr$
1 Gerente ---Grande Hotel de Arxá -- Cr$ 3.70ti 3 O1 Gerente	Palace Hotel de Poços de CaldosCr$ 2.600,00.
1 Professor — Escola Superior de VeterináriaCr$ 1.500,0
Art. 7,° — Vetado
Art. 8.°	Vetado.-
Art. 9. o - Para execução desta Lei, fica o pode ,, Executivo au-torizado a abrir o crédito suplementar necessário às dOtaçõI-S de

	

pessoal no corrente exej'cício	 -Aut. 10 - Esta Lei entrará em vigor na (lata	sua pubiicjo,ficando asseguradas aos exiran tl p erár ;os as viritaens PfOVCj1je
a
jit5do reajustrimento de	ários a partir de 1.0 de janeiro de 1918, re-vogadas as disposjçõesm contrário

Mando, portanto, a tôdas s autoridades a quem o coniieej_Inento e cxccuç3o desta Lei pertencer, que a cumpram e façamprir tão inteiramente como nela se contém.Dada no Paiácio da Liberdade, Belo Horizontebro de 1948.	 30 de deen:-
MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
José de Alagalhões Pinto
Américo Renê Gianpeitj
.4bgcr Renriulf	-
José Rodrigczjs eabra -
.José Baeta Via.-za
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ftq	•(q	 - LEI N. 347, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1948

Dispõe sóbre o pessoal extranumerário e dá outras proeidéncias

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

CAPITULO 1

Art. 1.' - Além dos funcionários civis, ocupantes de cargos cria-
dos por lei, poderá haver, no serviço público do Estado, pessoal ex-
tranumerário e pessoal de obras.

Art. 2. 1	O pessoal extranumerário se divide em:1	Contratado;
11 - Mensalista;

III - Tarefeiro.
Art. 3.1 - O pessoal extranumerário será admitido e conser-

vajo a título precário e com salário prefixado, respeitado o limitedo crédito próprio.
Parágrafo único	Só a pedido poderão ser dispensados;a) os extranumerário5 beneficiados pelos artigos 34 e 36 do

Ato (ias Disposições Constitucjonafs Transitórias;b) os mensalistas e tarefeiros que completarem dez anos deserv iço público estadual.
Art. 4.0 - A proposta e os projetos de lei, abrin-do créditos adicionais para a admissãc de extranumerários, classifi-carão, em itens distintos, as importâncias destinadas a cada urna

das modalidades previstas no artigo 2.° desta Lei.
Art. 5.°	Nenhum extranumerário será admitido sem préviacomprovação de sua capacidade para o exercício da função.Art. 6.	Os atos relativos ao preenchimento e vacância dasfunções, exercidas por pessoal extranumerário	deverão ser pu-blicados no órgão oficial.

CAPITULO 11

Do Contratado

Art. 7. - Contratado é o extranumerário admitia, mediante
Contrato bilateral, para o deserr,jenho de funções reconhecida-mente especializadas, técnicas ou científiquais não	 cas, para o exercício dashaja, no quadro do funcionalismo, pessoa devidamentehabilitada OU disponível.

Art. 8.° - Para a admissão de contratos, o chefe da reparti-ção ou serviço, em que se iliarifes l ar a necessidade da medi(la, fa-rá proposta, devidamente j ustificada, ao Secretário de Estado ouChefe de Departamento autônoiio. que julgará de sua conv€njenCia

	

e, se estiver de acôrdo, a encunhinhai'á ao Departamento de	Iminis-traçüo, instruída com os seguintes docunlenLos, exigidos p rêviarnentedo candidato:
a) prova de capacidade para a função;
b) atestado de boa conduja. firmado pela autoridade poicia1;c) prova de quitação com o serviço militar;
d) atestado de vacina;

L. D. - 24
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e) atestado de sanidade e capacidade física para o desempe-
nho da função.

§ 1 . 0 - O chefe da repartição ou serviço anexará tainbeir, à
proposta, a minuta do contrato a ser firmado, da qual constarão den-
tre outros elementos, a natureza e denominação da função a ser
exercida, as condições de locação, o prazo do contrato e o salário
mensal, fixado êste dentro dos limites do crédito próprio de que
dispuser.

§ 2.° - A minuta do contrato obedecerá ao modêlo que fôr ado•
tado pela Departamento de Administração.

§ 3.' - As exigências das alíneas "b" e "c" não se aplicam aos
estrangeiros não residentes no país e a da alínea "e" aos residentes
no país.

§ 4.' Será exigida dos estrangeiros prova de legalidade da
entrada e permanência no território nacional, na forma de Jegis.
lação em vigor.

Art. 9.1 - Estudada a proposta pelo Departamento de Adminis.
tração, o respectivo diretor geral a submeterá, com parecer conclu
sivo, à decisão do Governador.

Art. 10 - Se fôr aprovada a proposta, será o contrato lavrado
cm um livro próprio, assinado pelo Secretário ou Chefe de Departa -
mento autônomo e pelo candidato.

Art. 11 - Assinado o contrato, será feita a sua publicação rio
órgão oficial e abertos, imediatamente, o assentamento individual e
a ficha cadastral do contratado.

Parágrafo único - O assentamento será feito à vista dos ele-
mentos fornecidos pelo contratado e dos documentos a que se refe-
re o artigo 8.1.

Art. 12 Depois de assinado o contrato, será o mesmo regis-
trado pelo Tribunal de Contas, para que possa produzir os seus
efeitos.

Art. 13 - Os contratos terão a duração máxima (te vinte e
quatro (24) meses, podendo ser renovados, se assim o exigir o ser-
viço público.

CAPITULO III
Do niensalisla

SECÇÃO 1
Disposições preliminares

Art. 14 - Mensalista é o extranumerário que recebe salário
mensal, desempenhando função inerente às Séries Funcionais.

Art. 15 - A função de extranumerário mensalista será pre-
enchida mediante:

1 - Admissão;
II - Melhoria de salário;

III - Transferência:
1V	Readmissao.
Art. 16 - A vacância da função decorrerá de:

1 - Falecimento;
II - Dispensa;

III - Exclusão;
IV - Exclusão a bem do serviço público.
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SEÇÃO 11

Das Séries Funcionais

Art. 21 - Haverá, para cada Secretaria, repartição ou serviço,
uma Tabela Numérica de Mensalistas, expedida por decreto.

Parágrafo único Poderá haver, ainda, uma Tabela Transi-
tória de Mensalistas, também expedida por decreto, para atendei' à
situação atual dos extranum erários. -

.4rt. 22 -- As tabelas, indicadas no artigo anterior, e seu pará-
grafo, se comporão de Séries Funcionais.

Art. 23 Cada Série Funcional se constitui de diversas funcões,
com a mesma denominação, mas escalonadas, conforme referências
de salário, em algarismos romanos.
-	§ 1.0 - O valor das referências de salários será fixado cm decreto.

§ 2.° As atribuições de cada Série Funcional serão reguladas
em portarias baixadas pelos Secretários do Estado ou chefes de De-partamento autônomos.

SEÇÃO III

Da admissão

Art. 24 - A admissão do mensalista só poderá ser feita para
função da referência inicial da respectiva série funcional, obedecendo ao processamento estabelecido no artigo 25.

Art. 25 - Ao chefe cio órgão de pessoai da repartição a que cor-
responder a Tabela Numérica de Mensalistas compete:

tos: 1 - Exigir do candidato a apresentação dos seguinte, (lOciiinen-

a) - prova de idade mínimo de 18 e máxima de 40 anos;
b) prova de nacionalidade brasileira;
e)	prova de capacidade para a função;
(1) - atestado de vacina e atestado de boa conduta, passadopela autoridade policial;
e) - prova de quitação com o serviço militar;
TI - Examinar os documentos e a possibilidade da admissão,

dos pontos de vista legal e administrativo;
III - Submeter o candidato a exame médico, para a verificação

do estado de sanidade e capacidade física para a função, perante a
autoridade competente para exame similar, para fins de posse em
cargo público;

Art. 17 - O falecimento do extranumerário deverá ser iinedia-
mente comunicado ao Departamento de Administração pelo Chefe
da repartição a que êle estiver subordinado.

Art. 18 - Dar-se-á a dispensa:
a) a pedido do extranumerário;
bj a critério da autoridade que admitiu o extra num erário,

se êste não estiver nas co'ndições indicadas no parágrafo único doartigo 3.'.
Art. 19 - A exclusão e a exclusão a bem do serviço público

serão aplicadas como penalidade.
Art. 20 -Os dispositivos constantes dos artigos 16 a 19 apli. .cam-se também aos extranumerários contratados e tarefeiros.
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IV - Promover a expedição da portaria de adrnissãc, que se-
rá assinada pelo Secretário de Estado ou pelo chefe de Departamento
autônomo; Determinar a pronta organização do processo de admis-
são, do qual constem quais os documentos apresentados e devolvi-
dos ao candidato admitido, com a respectiva caracterização, bem co-
mo todos os elementos necessários ao assentamento individual e os
comprobátóriOS da legalidade da admissão, inclusive cópia da por-
taria em duas vias e prova de capacidade para a função;

VI - Remeter o processo ao Departamento de Administração,
no prazo máximo de dez dias úteis, contados da data (ia expedição
da portaria.

Art. 26 - O Departamento de Administração examinará a ad-
missão sob os aspectos que julgar conveniente, adotando urna das se-
guintes providências:

a) -no caso de não haver objeção alguma, abrirá a ficha cadas-
trai com as necessárias anotações e restituirá o processo à reparti-
ção remetente;--

b) - no caso de serem levantadas objeções impeditivas tia ad-
missão, encaminhará o processo a novo exame da repartição re-
metente, com seu parecer fundamentado;

e) - caso não se conforme a repartição indicada na alínea an-
terior com as objeções formuladas, submeterá o processo à decisão
do Governador e, se êste homologar a admissão, o Depar t amento de
Admistração procederá na forma da alínea "a", restituindo-o à repar-
tição de origem, que determinará, no órgão de pessoal próprio, a
abertura da pasta de assentamento individual, em modêlo fornecido
pelo Departamento de Administração.

Art. 27 - O Chefe do órgão do pessoal da repartição, sob pena
de punição disciplinar e de responsabilidade pecuniária ríferente ao
salário pago, promoverá a dispensa imediata do mensalista cuja ad-
missão foi considerada irregular.

Art. 28 - O mensalista, dispensado na forma tio artigo anterior,
só terá direito ao pagamento do salário correspondente aos dias em
que houver efetivamente trabalhado.

Art. 29 - o Departamento de Administração expedirá instru-
ções, indicando quais os meios ou requisitos necessários à prova de
capacidade para a função.

SEÇÃO IV

Da melhoria de salário

Art. 30 - A melhoria de salário só poderá ocorrer qiando hou-
ver vaga na referência superior da respectiva Série Funcional (ia
mesma Tabela Numérica de Mensalistas.

Art. 31 - Sàrnente depois de 730 dias de interstício na referên-
cia, poderá o mensalista obter melhoria de salário.

Art. 32 - A melhoria de salário será feita pelo Secretário de Es-
tado ou Diretor de Departamento Autônomo e obedecerá ao critério
de merecimento apurado, de conformidade com as normas estabe-
lecidas.Art. 33 - O processamento da melhoria de salários obedecerá, no
que couber, ao disposto no artigo 25 e seu parágrafos.	fltiÇ-Parágrafo único - Não se exigirá, do mensalista, aprese 1O

dos documentos que já houverem sido apresentados para a a(1misSão.

SEÇÃO V

Da transferência
Art. 34	A tranferência do mensaljsta poderá ser feita;

	

1	A pedido;
II - "ex-offício", no interêsse da administração.
Art. 35 -- O mensajista poderá ser transferido-1 - De urna para outra Série Funcional fia mesma denominação;
II - de urna para outra Série Funcional de denominação diver-

sa, respeitada sempre a habilitação profissional.Art. 36	A transferência far-se-á, atendida sempre a conve-
niência do serviço ou o interêsse da administraçãoArt. 37 - A transferênci .m do mensajista obedeceráprocess	 ao seguinteamento:

1 - Quando fôr a pedido:
a) - o requerjrn0 será dirigido ao Secretário de Estado ou

Chefe de Departamento Autônomo, a cuja repartição corresponder a
Tabela Numérica de Mensalistas do requerente;b) o Secretário de Estado ou Chefe de Departamento Autô-nomo, mediante simples despacho, encaminhará o processo ao Se-cretário ou Chefe de Departamento Autônomo, a cuja repartição cor-responder a Tabela Numérica em que o requerente deseja ingressar,se concordar com a transferência, arquivando o p rocesso, em casocontrário, após o devido despacho;

e) - recebendo o processo, o Secretário de Estado ou Chefe do
Departamento Autônomo, a cuja repartjço Corresponder a outra Ta-bela Numérica, se Concordar com a transferência, expedirá a respec-
tiva portaria e dará exercício ao interessado co1i1unj(mndo imediata-mente êsse fato à autoridade que lhe remeteu o processo e envian-(10 êste ao Dep artamento de Administração;d) recebido o processo pelo Departamento de A(Imnjnjstra(.ãOêste o examinará, nos têrmos do artigo 26, no que couber;

e) caso não concorde com a transferência, a autoridade in-
dica(Ia na alínea "e" indeferirá o pedido e restituirá o Processo à
autoridade que lh'o remeteu, para ciência do interessado e ulteriorarquivamento.

	

II	Se fôr "exoffícjo":
a) o Secretário de Estado ou Chefe de Departa;ne0 0 Autôno-mo interessado fará a proposta diretamente ao Secretário Ie Estadoou Chefe de Departamento Autônomo, a cuja reparti ção correspofl(jera Tabela Numérica do mensalista, o qual opinará sôbre a transfe-

rência pretendida e restituirá o processo ao Primeiro;

	

h)	se houver objeção, será arquivado o P rocesso;e) - caso contrário, a autoridade proponente proeeder na for-ma da alínea "e" cio item anterior, ol)servaii(lose o dnea "d" do	 isposto na alí-mesmo item.
 38 - Só poderá haver transferência para função da mesmareferência de salário.

SEÇÃO VI
Da readrnjsso

Art. 39 - A readmissão fio mensalisfa será feita a Pedido. en -dereçado ao Secretário de Estado ou Chefe de Dep artamento Aumô-forno, a cuja repartição correspondei, a Tabela Numnérjta de \iensa-listas.



Do pessoal de Obras

Art. 48 -- Nos serviços públicOS do Estado poderá tanibáam ser
admitido pessoal de obras, cujo pagailiento correrá por conta da ver-
lia própria.parágrafo único -- O pessoal admitido não será classificado
mo extl.anUmerál'io, nem ficará sujeito disposições desta lei,às dispoSiç 
vo quanto àquelas que ao mesmo se referirem expreSSamaemtC.

Amt. 49 -- O chefe do serviço responsável pela obra depois
autorizado pelo Secretário de Estado ou Chefe de Departam(.ub0
tônomflO. poderá admitir pessoal mediante salário diário, fixado
aCÔr(I0 Coma ninUrezri do serviço.

Art. 50 O salário 'lo pessoal de obras será fixado 
((0

da admissão, consideradas, para tanto, as condiçõe s e nattmIe/i

trabalho, observada a legislação em vigor.

co-
sa l-

(te
Ali -
de

ato
do

- 374 -	 -375 -

Art. 40 Só poderá ser feita a readmissão. quando ficar apu-
rado que não mais subsistem os motivos determinantes da exclusão
OU 

que não há inconveniência para o serviço público, no caso de
dispensa.Parágrafo único - A exclusão a bem do serviço público é mi-
peditiva de readmissão.

Art. 41	
A readmissão far-se-á na função anteriormente exer-

cida pelo mensalista, podendo, entretanto. ser feita em outra, a juí-
zo do Secretário de Estado ou Chefe do Departamento Autônomo, a
cuja repartição correspond er a Tabela Numérica de MensalistaS. ateu-
(lidas as condições de habilitação e provada a capacidade física para
a função.

Art. 42	A readmissão obedecera ao processamento estabele-
cido para a admissão, no que lhe fôr aplicável, observando-se o dis-
posto no parágrafo único do artigo 33, menos quanto ao laudo mé-
dico e à prova de quitação militar.

CAPITULO IV

Do tarefeiro

Art. 43	O Tarefeiro é o extranumerário admitido para a exe-
cução de tarefapredeterininada e que percebe salário na base da
produção por Ufli(hide.Art. 44 - A admissão do tarefeiro é também da competência
do Secretário de Estado ou do Chefe de Departamento Autônomo
dirctafllefltc interessado lia  execução d a tarefa.

Parágrafo Único -- A admissão será feita dentro do limite do
crédito próprio e mediante portaria, da qual constem, obrigatória-
mente, além do salário-base, a indicação do trabalho, o prazo de exe-
cução, o mínimo e máximo (Ia produção exigível, bern como as coiidi-
çÕCS de execução, acabamento e pagamento.

Art. 45 - o Departamento de Administração poderá expedir 
mo-

delos de portaria de admissão de tarefeiros, a serem observados pelos
diversos Órgãos do serviço púl)licO.

Art. 46	
A admissão do tarefeiro obedecerá ao processameflt0

indicado no artigo 25 e seus itens, no que lhe fôr aplicável.
Art. 47	Poderá ser expedida portaria coletiva para admissão

ou dispensa de tarefeiros.
CAPITULO V

Parágrafo único - Para a admissão, poderá, a juízo da autorida-
de competente, ser dispensada a apresentação de documentos.

Art. 51 - Não haverá, no Departamento de Administração, as-sentamentos individuais relativos ao pessoal de Obras.Art. 52	O pessoal de obras gozará dos direitos e garantias
assegurados pela legislação do trabalho.

Parágrafo único -0 salário será pago, em relação aos domin-
gos e feriados, quando o servidor houver trabalhado no dia anterior
e no posterior.

Art. 53 - Com a conclusão do trabalho para que tenha sido ad-
mnitido, ficará autonmàtjcamnente dispensado o pessoal de obras, não
lhe sendo contado, para nenhum efeito, o tempo de serviço, mesmoque, posteriormente, seja admitido para serviço de natureza perma -nente.

Parágrafo Único - O pessoal de obras poderá ser dispensado, a
critério da autoridade que o admitiu, mesmo antes da conclusão daobra.

Art. 54 O pessoal de obras não poderá, enquanio conservar
êste caráter, ser aproveitado, mesmo transitôriamente, para o desem-
penho de função diferente.

Art. 55	Nenhum pagamento poderá ser feito ao pessoal de
obras, por conta de crédito impróprio.

CAPITULO VI

Dos direitos e vantagens

Am-t. 56 - O pessoal extra numerário, além do respectivo salá-
rio, só terá direitos às vantagens previstas nesta Lei.

Art. 57 - Aos extra numerários serão extensivas, no que lhesforem aplicáveis, as seguintes disposições do Estatuto dos Funcio-
nários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais (Decreto-lei n.
804, de 28 de outubro de 1941)

1	Capítulos V, VI (excetuado o § 2. do artigo 47), X, Xle XIX do Titulo 1.
II - Capítulos 11 II, III, IV, V, VI. Vil, (excetuados os

itens VII e VIII do artigo 141 e as Secções VII e VIII), VIII (exce-
tuado o artigo 170), XII, XIII e XIV, todos do Título II.

§ 1. - O adicional de família será concedido aos extranuine
rários, nos têrmnos da legislação estadual em vigor.

§ 2.' - Aos tarefeiros não se aplica o disposto nos Capítulos
X e XI do Titulo I.

Art. 58 - Excetuado o contratado, nenhum extranumerário
poderá ter salário superior ao vencimento dos funcionários públi-
cos que executarem trabalho análogo e que forem ocupantes de
cargos incluídos na Parte Permanente do Quadro Geral do Estado.

Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica aos
extranumerários mensalistas, cujas funções estejam integradas era
Tabela Transitória de Mensalistas.

Art. 39 --. A diária do pessoal diarista não poderá ser supe-
rior à que percebem os funcionários titulados.

Art. 60 Os mensalistas, com diári( superior a Cr$ 80,00
(oitenta cruzeiros), serão dispensados peh Secretário do Estado,
mediante despacho exarado na proposta do Chefe do Serviço.

Art. 61 - A concessão da gratificação aos extranumeráríos fica
sujeita às disposições constantes do capítulo 111, do titulo II, do
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Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de Minas Gerais e
do artigo 10 da Lei número 146, de 8 de janeiro de 1948.

Art. 62 - Aos extranumerárioS serão também extensivas, no
que lhes forem aplicáveis, as disposições do Titulo III do referido
Estatuto (los Funcionários, ficando os mesmos sujeitos às Penalida-
des de advertência, repreensão, suspensão, multa, exclusão e exclu-
são a bem do serviço público.

Parágrafo único - A exclusão e a exclusão a bem do serviço
Público se regem, respectivamente, pelas disposições constantes dos
artigos 226 e 227 e seus parágrafos, do Decreto-lei n. 804, de 28
de outubro de 1941 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis (lo
Estado de Minas Gerais).

Art. 63 - Para a aplicação das penas disciplinares são com-
petentes, conforme a gradação estabelecida no artigo anterior:

1 - A autoridade que houver admitido o extranumerário em
todos os casos;

II	a autoridade imediatamente subordinada à de que trata
o item anterior, suspensão até 30 (lias;

III - a autoridade que se seguir, na escala hierárquica, à in-
dicada no item precedente, até suspensão por 15 dias.

Art. 64 A ineficiência ou falta de aptidão para o serviço,
por parte do extranumerário, não deverá acarretar a sua exclusão,
mas determinará a sua dispensa.

Art. 65 - As penalidades da exclusão e exclusão a bem do
serviço público só poderão ser aplicadas após processo administra-
tivo, ou em virtude de sentença judiciária.

Art. 66 - À vista do processo, a apresentação (Ia defesa e os
demais tramites processuais obedecerão às normas constantes do Es-
tatuto dos Funcionários.

Art. 67	Compete à autoridade julgadora dar vista e apre-
ciar as razões da defesa.

Art. 68 - Os funcionários e extra numerários que não obser-
varem rigorosamente as disposições desta Lei ficam sujeitos à pena
de suspensão, além (Ia responsabilidade pecuniária, relativa a paga-
mentos feitos indevidamente.

CAPITULO V 1 1 1

Disposições finais

Art. 69 - Aos extra numerários são extensivas as disposiçnes
dos artigos 256, 258, 259, 260, 261, 263, 261 e 265 do Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais.

Art. 70 - Ressalvadas as exceções constantes do artigo 137 3a
Constituição, ao extranumerário é vedada a acumulação de funções.

Art. 71 - Nenhum extranumerário poderá servir fora da re-
partição ou serviço para o qual tenha sido admitido, salvo NISO

previsto em lei ou autorização expressa do Governador.
Art. 72	Além do pessoal extranumerário e (lo pesoal

obras, poderá haver, nos estabelecimentos penais, hospitalares e
congêneres, pessoal assalariado, constituído de detentos ou doentes,
para funções subalternas, cujo pagamento amento corerá l)O conta da do-
tação orçamentária própria.

§ 1.'	A admissão do pessoal assalariado não depende de
qualquer requisito indicado nesta lei e far-se-á mediante Pl'OPOstado Diretor cio estabelecjni 0 t 0 ao Secretario (te Estado a que estiversubordinado

§ 2. 1 - O pessoal assalariado poderá ser di s pensa(Jo, a qual.quem- tempo, a critério do Diretor do estabejecjinento com	proa a-vação cia autoridade mencionada no parágrafo anterior.§ 3.' - Ao J)essoij assalariado, não se aplica qualquer Outroartigo desta lei.

Art. 73 A dispensa dos liaristas, tarefeiros e pessoal 1)Iraobras, que percebem diária inferior a Ci 80.00 (oitenta cruzeiros),
será feita mediante despacho exarado em processo, pelo Chefe de
serviço que houver feito a admissão

Art. 74 -- As atuais funções dos contratados para os serviçosdo Plano de hecuperaç0 Económica e Fomento da Produção, nãoficam transformadas em funções (te extra 11 	niejisaistas,vigorando	 l

Contas.	

os contratos até 31 de dezembro de 1948, podendo ser re-
novados, nos têrmos cio artigo 13 e registrados pelo Tribunal de

Art. 75 - Fica facultado, mediante requerimento à autoridadecompetente, a todos os servidores atualmente pagos por fundos pro-venientes de lendas industriais e comerciais, mediante fôlhas 
oquadros aprovados pelos respectivos secretários oupa	 chefes de De-m-taniemitos Autônomos, .1 Sua inclusão como extranwnej..ios desdeque satisfaçam as condições (lesta lei e não estejam nela incluído.,Art. 76 - A contribuição de Previdência Social do pessoalextranumerário e cio pessoal de obras será feita nos têrnios, limites

e condições estabelecidas pelo artigo 122 (Ia Constituição Esta(luale pelos Decreto-leis 1.416 e 1.616, de 24 ('e novdniljm'o de 1945 e8 de janeiro de 1946.
Art. 77 - O Depa rtamento de Administração deverá ser cien-

tificado de todos os atos ou fatos que (levam ser registrados na fichacadastral do extranuflmei.árjo
Art. 76 - O Departamento de Adnhimiistm.ação p romnovem'á opor-tunamente o estudo e emmcarlmimmliaiiieiito ao	Govêm-mio de ante-pio-jeto de lei, regulando a a poselmíacioria e a concessão d fem'as-prêmio ao extra fltmmneráj.io	 e	i
Art. 79 - Fica o Poder Executivo autorizado aa presente lei.
Art. 80 - Esta lei en trará em vigor na (lat - a (te sua publicacãorevogadas as disposições em contrário
Mando, portanto, a tôda.s as autoridades, a quem o conlieeimento e execução desta lei pertencer, que a cumpm'amii ecumprir tão inteiramente como nela se contém
Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte 30 de dezembrode 1948.

MILTON, SOARES C\MPOS
Pedro Aleixo
José de Magalhães Pinto
Américo Reizé Giaimjiej
Abgar Renault
José Rodrigues Seabr-z
José &icici 1'ian(i
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LEI N. 348, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1948

Dispõe sôbre o penhor rural de terras devolutas

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

Art. 1 . 0 - Os atuais e futuros ocupantes de terras de proprie-
dade do Estado (terras devolutas) ficam autorizados a dar em pe-
nhor rural (los financiamentos que lhes forem concedidos pela Car-
teira de Crédito Agrícola e Industrial do Banco (to Brasil, S. A.,
ou outro estabelecimento de crédito, as culturas nelas existentes,
instrumentos agrários e animais, cabendo ao Banco exigir prova de
pagamento (ia ocupação.

Art. 2. - A autoiizaçáo de que trata o artigo 1.' se estende
aos locatários, sub-locatários e parceiros de terras devolutas.

Art. 3.' - Esta lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção, ficando o Poder Executivo autorizado a praticar os atos neces
sarios á sua execução.

Art. 4 • 9 - Revogani-Se lis disposições em contrário.contrário.
Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 30 de dezembro
dc 1948.

MILTON So.uus Cssii'us
AfllCi'iLO Reiié Gianiieíii

LEI N.° 349, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1948

Autoriza o Govérno do Estado a alienar, mediante coizcorréncia
pública, próprios estaduais cai que funcionem cadeias e outros

serviços cujos instalações aivaiS ião se (IJ)resenlem em coa-
(lições satisfatórias; dispõe sóbre a construção de

outios prédios destinados àquele fim	e coizléin
outras providéncias

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
dcc ietou e eu, CIII seu nome, sanciono a seguinte lei

Art. 1.' - Fica o Govêrno cio Estado autorizado a alienar,
mediante coIi(urrência pública. OS próprios estaduais, sitos em di-
eisos pontos de seu território, nos quais funcionem cadeias e se i-

viços correlatos, duas instala ções não satisfaçam as condições de
localização, seuraiça, onfitu e higiene

Art. 2. - Os prédios alienados serão substituídos por outros.
nos quais deverão sei' instaladas as cadeias públicas e as repai'tiÇõCS
policiais, inclusive serviços de assistência social, tendo-se em vista
um melhor plano de apioveitaiiicnto e economia

Art. 3,0 - A alienação se fará sôbre o preço estabelecido —U

avaliação, procedida pela Fazenda Pública (lo Estado, inclusive
pelo sistema de prestações. que constará dos reSl)eCtiVOS C(littiiS (le
hasta puhiica

Art. 4.' - Fica ao Estado a faculdade de sobreestar na entre-
ga da coisa alienada, até a quitação do preço e até que esteja pron-
to o novo edifício. A translação do domínio só se efetuará depois
de paga a última prestação.

Parágrafo único Podei-à, entretanto, haver antecipaeã () daentrega da coisa, por parte do Estado, por motivo de interêsse pú-
blico, desde que seja quitado o preço da alienação.Aut. 5.'	Até que o comprador receba o prédio, as presta-ções que forem pagas vencerão os juros legais de 6% (seis por cento)ao ano.

Parágrafo Único Se completo o pagamento, o Estado não
1fizr a entrega do prédio, passará a pagar os juros de 12% (doze
Por cento) sôbre o prêço, até que a entrega se faça.Art. 6.'	As prestações serão pagas, obrigatóriamente, à bõca
do cofie da Caixa Econômica Estadual e lançadas a crédito do Go -
\'êrflo do Estado, para o fim imediato da execução das obras refe-ridas no artigo 2.' desta lei.

Art. 7,' O Poder Executivo fica autorizado a estabelecer, em
editais de hasta pública, tôdas as condições que julgar necessárias
a defesa e maior garantia de seu patrimônio.

Parágrafo Único - A falta do pagamento de duas prestaçõesConsecutivas iM Portará na renúncia da arrematação, devolvendo o
Estado, ao arrematante o que dêle tiver recebido, menos 10% (dez
por cento), como indenização ao Govêrno, pelos prejuízos decor-rentes da dita renúncia

Art. 8.' - A hasta pública de que trata o art. 7,' p resididapor funcionário designado pelo Governador do Estado, será publi-
cada HOS diários desta Capita], no jornal da localidade onde existe
o imóvel a sei' vendido, bem como no órgão oficial do Estado, por
três vêzes, sendo a última com uma antecedência de oito dias àpraça.

Art. 9.' - Serão preferidos para construção de novos edifí-
cios os municípios onde estiverem os prédios alienados, e, entre êles,
terão prioridade os que fizerem doação pura e simples do terreno.

Art. 10 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposiçõe em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 30 de dezembrode 1948.
MLTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
José de Magalhães Pinto

(*) LEI N. 14, DE 16 DE OUTUBRO DE 1947
Modifica o Regulamento de Promoções de Of iciais da Fórçcm Policial

do Estado de Minas Gerais, aprovado pelo decreto-lei n.' 1.601,
de 29/12/1945.

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

() Esta lei é publicada novamente, em virtude de solicitação da Assem-
bléia Legislativa, por ter saído com engano o n.° do decreto-lei de 29-12-13, ci-tado, que e 1. (iii, e não 1.061.
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Art. 1 . 0 — Ficam assim redigidas as seguintes disposições (lo
Regulamento de Promoções dê Oficiais ria Fôrça Policial do Estado
de Minas Gerais, aprovado pelo decreto-lei a." 1.601, de 29 de (te-
zembro de 1945:

"Art. 49 — De posse da documentação a que se refere o 1.'
do art. 48 e depois de obtidos os resultados das inspecções de saúde
solicitadas, a Comissão de Promoções fará organizar os respectivos
Quadros, com os nomes dos candidatos que os Comandantes de Uni-
dades e Chefes de Serviços tenham julgado aptos para inclusão dos
mesmos.

1. Tanto para o julgamento, como para a organização (los
Quadros, serão examinados, sempre com o máximo rigor e justiça,
todos os documentos referentes a cada candidato.

§ 2." — A organização dos Quadros obedecerá às seguintes
normas:

a) Será feita unia relação para cada pôsto;
b) Os nomes, em cada relação, sei-ão colocados em ordem aT-

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

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

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

"Art. 52	Os Quadros (te acesso são anuais e compreendem:

a) o relativo à promoção por merecimento;
b) o relativo à promoção por antigüidade.
§ 1. — No quadro de acesso por merecimento, os oficiais serão

grupados em listas, segundo os seus postos e em número nunca in-
ferior ao triplo das vagas prováveis, podendo o Govêrno escolher li-
i.remente dentre os indicados.

§ 2.° — No quadro de acesso por antigüidade. os oficiais serão
grupados em listas, segundo os seus postos, e classificados na ordeimi
de antiguidade, de conformidade com o art. 9."".

"Art. 53 No quadro de acesso pelo critério de antigüidade, a
Comissão incluirá o número de oficiais que julgar suficiente para o
preenchimento das vagas prováveis no ano; e no (te merecimento,
um número nunca inferior ao triplo das vagas prováveis, salvo se
não houve!-, em número suficiente, oficiais com os requisitos regu-
lamentares, ficando as vagas excedentes para preenchimento na épo-
ca seguinte (Ias promoções.

§ 1 . 0 — Os remane scentes (10 quadro (Te acesso por merecimento,
melativo ao ano anterior, figurarão obrigatóriamente flO novo quadro,
salvo caso (te morte, incapacidade física ou moral, condenação a Um
ano de prisão ou mais, ocasionada ou verificada ulteriormente à sua
inclusão naquele quadro; e, finalmente, se tiver atingido o limite de
idade para permanecer no serviço ativo. Findo ésse prazo, sua
permanência no quadro (te acesso para promoção por merecimento,
ficará dependendo (te novo estudo da Comissão (te Promoções, ciii
confronto com os novos oficiais quulifica(IOS
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§ 2.' — A incapacidade física será comprovada e declarada em
inspecção de saúde, exigida pelo atual regulamento de promoções,
ou evidenciada em provas prêviainente estabelecidas.

3.' — A incapacidade moral será declarada pelo Comandante
Geral da Fôrça Policial à Comissão de Promoções, em conseqüên-
cia de irregularidades da conduta verificada depois (Ia inclusão do
oficial no quadro de acesso. A exclusão será comunicada, em oficio-,
pelo Comandante Geral, ao oficial, por intermédio do Comandante
de Unidade, sem publicação em Boletim.

§ 4. Asautoridides conhecedoras (lo ato ou atos que inabili-
tem o oficial, ou que iniportem em prejuízo para o seu merecimento
à promoção, deverão, por via hierárquica, em caráter reservado, ou
não, e com as competentes provas, fazer as devidas comunicações ao
Comandante Geral da Fôrça Policial. O oficial será cientificado,
imediatamente; da acusaoõo. sendo-lhe permitidos todos &s meios
legais de defesa. Se, decorridos quinze dias da data em que o ofi-
cial tiver sido cientificado da acusação, não apresentar defesa, ou
se esta fôr julgada deficiente, o Comandante Geral da Fôrça Policial
providenciará, junto à Comissão de Promoções, para a sua exclusão
do quadro de acesso".

"\ 54 No caso em que os quadros de acesso anuais para
qualquer dos princípios considerado ,;, se tenham esgotado pelas pro-
moções havidas, ou por outros motivos, abrindo assim vagas a serem
preenchidas em datas seguintes às previstas na atual lei de promo-
ções, a Comissão (te Promoções apresentará, até dez dias antes da
(lata das promoções a serem realizadas, um quadro de acesso com-
plementar, organizado 'te acôrdo com o processo normal. Nesse
quadro, figurarão os nomes (los oficiais já julgados aptos, qualifi-
cados e relacionados pelas autoridades referidas no art. 23".

"Art. 55 -- Às promoções só poderão racair em oficiais in-
cluídos nos quadros de acesso, obedecendo, as de antigüidade. à
ordem 'la lista respectiva, de acôm-do com aplicações Sucessivas dos
princípios ((e promoção, em relação às vagas que se ílerem"

"Art. 56 Para melhores esclarecimentos, que possam ser
solici'iados pelo Govêrno do Estado, no que concerne às promo-
ções por merecimento, a Comissão de Promoções (leve estar em
condições de, a qual q uer mnomner(o. forurcer os documentos re-
ferentes aos juízos emitidos nos quadros de acesso respectivos"

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

Mando, portanto. a t(nlas as autoridades, a quem o conheci-alento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e facam
cumprir, to inteiramente como nela e contém.

Dada no Palácio do (lovêrno do Estado de Minas Gerais, em
Belo Horizonte, aos 16 (te outubro de 1947.

MILTON SOARES CAMPOS

Pedro Aleixo
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o
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...	...	....d..	185
(Pub. a 24) ........... Normal.......... Uberaba.

LEI N.° 285, de 23-II_48	Abre k Secretar
. .	

. ia
. . do. . .

Interior

.	
. de ... Sua

o crédito es-
185

pecial de Cr 187,522,60	(Pub. a 24) ......LEI N.° 280, de 23-1148	 .........186
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cional Atlético Clube de Visconde do Rio Branco.	. a 21)	194LEI N.° 288, de 23-11-48 - Dá a denominação	

(Ptib
 de "Ccl. João José", ao

Grupo Escolar (te Rio Doce, no município (te Ponte Nova.(Pub. a 24)	.......................................195
LEI N.° 289, de 23-11-48 - Autoriza doação de terreno ao Hospital"Nos

LEI N.° 2	
-

	

sa Senhora das Dores", em Itabira, (Pub. a 24) ........
90, do 23-11-48 - Autoriza a concessão de prêmios destina. 1los	

195
a estimular a cultura das 	mineiras.etrasleartes (Pib.a 21) .................................... i..196
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Cataguazes. (Pub a 27) ................................197
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ub. a 1-12 .48)	...............198LEI N.° 294, de 2-12-48 - Autoriza
(lo orçamento vigente. (P

a abertura (le um crédito suplenlejl_
tar de Cr 295.000,00 a verba 102-002-8 da Assembléia Legis-
lativa do Estado de Minas Gerais, (Pub. a .3) ..	...LEI N.° 295, de 2-12-48 - Autoriza o Go y rno do Estado a dispend

-	
e
. r
	

199
até a importância de Cr$ 5. 000.000,00 para a execução doartigo 26 do Ato tias Disposições	 flaisCoflstitt)cio	Transi-tórias,	(Pub. a 3)	..................................LEI N.° 296,	7-12-48 - Institui	abono	 família.LEI N.o 297,	 o ab	de failia. (Puh. a '8) ..,	200 Gde 8-12.48 - Abre à Secretaria da Agricultura IndústriaComércio O Trabalho o crédito	 00.0005$C

	

deespecial	r,00.(FUI), a 9)	..........................................201
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tras providências	(Piih a 35)	..................	
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(te Cr$ 743.800,00 à verba 102-002-8,	da	Assembléia Le-
gislativa.	(Pui). a 1)	............................	150

LEI N.° 260, de 3-11-48 - Cria lima Penitenciária (te Mulheres, em Be-
lo Horizonte. (Puh. a 6)	........................	150

LEI N.° 261, (te 5-11-48 - Extingue Postos de Higiene Especializados,
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LEI .° 324, de 21-12-48	 de MinasAutoriza o' ovr00 do Estado	

renovar.

contrato de crédito Com o 'Bancó di réd1tO' Reai 	.

-.	Gerais S/A. (P-b- a 22) ....a5 o crédito• -	.	........	. . .-
	22	 -

'LEI N.° 325, de 21-12-48 - Abre à Secretaria ds inaflÇ
	-

especial de Cr$ 54.257,60. (Pub. a 22) ... .. .....a.'-
	229 -

LEI N.° 
326, de 21-12-48 Abre à Secretaria da Viação o crédito especial

de Cr$ 5OO.0Urovidêflcia5.' (Pub. a 22)00 e dá outras p 	
23 -

a vIgência de 'créditos especiais
327, de 22-12-48 - Prorroga 

	.
Energiaabertos ao Departamento de guaS e	Elétrica.

(Pub. a 23) ..............••
LEI W.° 

328, de 22-12-48 - Concede isenção e ImôstO (à Academia
Feminina do sagrado' Coração : de -Jesus Colégio 'Sacré

Coeur). (Pub. a 23) . ..........

LEI N. 0 329, - de 23-12-48 - Concede aumento 'de proventos aoS' servidores

aposentados, reformados e em dl 5Ponlb i1idad m1	- .
da e da outras providênCl55-- (Pub. a 24) ...'...	 232...

LEI N.° 329-A, de 24-12-48 - Aprova o tê 'm' Ó	 entre
a União e o Estado, para Instalação, no muflicipio de	

1 -

Muzambinho, de uma escola agrotCfl1C8 e abre crédito
'especial. (Pub. a 25) ................. ... .....e

233

LEI N. 330, de 24-12-48 - Aprova O TêrmO
.	do Acôrdo celebrado entre

OS Govêrflos da União do Estado'd e Minas Gerais, para
lação, no Município de Machado, de uma escolaa Insta

de Iniciação Agrícola e abre crédito para	
êste	fim. -'

233
(Pub. a 25) ....................	.

vba
...........

LEI N.° 331, de. 24-12-48 - Faz desdobramento da	
oramentária

o corrente exercício. (Pu.b. a 25)d	 rovi-..........-234
LEI N.° 332. de 24-12-43 - Equipara vencimentos e dá outras p

	-

dências. (Pub. a 25) . à.. Secretaria do interior 0 . .
ritO

......................

333	 .. 235

234

°	, de 24-12-48 - Abre
especial de Cr$ 3.656.166,80. (Pub. a 25) .	..: ... .LEI N.

LEI N.° 334, de 24-12-48 - Prorroga a vigência de créditos especiais

	

abertos a diversas Repartições do Estado. (Pub. a 25)	235
de 24-12-48 - Abre ao Departamento de Compras e Fi

LEI N.° 335,	
a-

calizaÇão o crédito especial de Cr$ 6.782,00 (Pub. a 25) . . 235

LEI N.° 336, de 27-12-48 - Estabelece a divisão administrati va e judi-

-	ciária do Estado, a vigorar de 1.0 de janeiro de 1949 a 31

	

de dezembro de 1953, e dá outras providências. (Pub. a 28)	
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