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LEI N 3509 DE 5 DE MAIO DE 1949

Dispõe sóbre a cobrança do impôsto territorial e da taxa de
ocupação de terras devolutas.

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

Art. 1.9 - O impôsto territorial, relativo ao exercício de 1949
será cobrado sôbre o valor apurado na revisão dos lançamentos
autorizada pela Lei n. 123, de 27 de dezembro de 1947, sempre que
• sua importância não ultrapassar de mais de 10% (dez por cento)
• arrecadação efetuada em 1948.

Art. 2. - Nos casos de avaliação judicial e de transmfsão
de propriedade verificadas nos exercícios de 1947 e seguintes, o iin-
pôsto será cobrado sôbre o valor que delas resultar.

Art. 3.9 - No caso de arrecadação com excesso, referente
ao exercício de 1949, será restituída a diferença pela coletoria
competente à vista do conhecimento respectivo independentemen-
te de requerimento e na conformidade de instruções que a Secre-
taria das Finanças fará expedir.

Art. 49 - Fica prorrogado até 31 de maio do corrente ano o
prazo para pagamento, sem multa, do impôsto territorial.

Art. 5 1' - O disposto na presente lei estende-se à taxa de
ocupação de terras devolutas.	;	,.'---	----- -- -------------

Art. 6. - Esta lei entrará mIgàr..ii
ção revogadas as disposições em tontrário.

Mando, portanto, a tôdas as autq'ides, a quem o cdfihe-
cimento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam......
cumprir tão inteiramente como neIa se, contém.	 . ........-.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 5 de maio
de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto



—7--

Art. 2. - Os terrenos e benfeitorias, cuja doação é autoriza-
da por esta lei, se destinam a proporcionar meios à Associação
Rural de Pouso Alegre para custear as despesas com a construção
de instalações adequadas para a realização de Exposições Regionais
Agropecuárias no referido município.

Art. 30 - Para a consecução do fim a que se refere o artigo
anterior, poderá a Associação Rural de Pouso Alegre, uma vez obtida
a escritura de doação dos imóveis referidos no art. 1. 0, permutá-los
por imóvel situado no perímetro urbano da cidade, ou vendê-los,
no todo ou em parte, para, com o produto da venda, adquirir área
indispensável na cidade, à localização das instalações destinadas às
Exposições Agropecuárias.

Art. 40 - Na escritura de doação deverá ficar expresso que
os imóveis doados ou os que com êles forem permutados ou adqui-
ridos com o produto de sua venda, reverterão ao patrimônio do
Estado, com tôdas as benfeitorias que nêles forem construídas,
independentemente de qualquer pagamento ou indenização, caso se
verifique a extinção ou dissolução da Associação donatária ou seja
alterada a finalidade de suas atividades.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 11 de maio
de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto
Américo Renê Giannetti

*

LEI N.° 353, DE 19 DE MAIO DE 1949

Torna extensivos aos oficiais e praças de pré do Corpo de
Bombeiros os benef í c ios contidos na Lei n.' 271, de 11 de

novembro de 1948

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

Art. 1. - Ficam extensivos aos oficiais e praças de pré do
Corpo de Bombeiros os benefícios contidos na lei a. 9 271, de 11
de novembro de 1948.

- -	-	'----
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LEI N.° 351, DE 5 DE MAIO DE 1949

Autoriza o Govêrno do Estado a fazer doação de imóvel.

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

Art. 1. - Fica o Govêrno do Estado autorizado a doar ao
município de Tiros, para a construção do edifício de sua Prefeitu-
ra, uma faixa de terreno, situada naquela cidade com a área de
1.024 metros quadrados, confrontando com as avenidas Floriano
Peixoto e D. Silvério e a Praça Santo Antônio (ex-10 de Novembro).

Art. 2. - O imóvel a que se refere a presente lei reverterá
ao domínio do Estado, se, no prazo de cinco (5) anos, não fôr
concluída a mencionada construção.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 5 de maio
de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
José de Magalhães Pinto

*
LEI N.° 352, DE 11 DE MAIO DE 1949

Dispõe sóbre doação de imóveis no município de Pouso Alegre.

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

Art. 1. - Fica o Govêrno do Estado, observadas as restri-
ções constantes desta lei, autorizado a doar a Associação Rural de
Pouso Alegre os imóveis (1v sua propriedade, consistentes em três
(3) lotes de terrenos sob os ns. 9 (nove) 10 (dez) 11 (onze), da
Colônia "Padre José Bento", com a área de 66 (sessenta e seis)
hectares, confrontando com os lotes 7 (sete), 8 (oito), 12 (doze),
13 (treze) e 14 (quatorze), da citada Colônia, cuja planta se acha
arquivado no processo próprio existente na Secretaria da Agri-
cultura, Indústria, Comércio e Trabalho, e as benfeitorias nêles exis-
tentes, compreendendo duas (2) casas para colonos e uma (1)
casa da séde da Colónia, situados no distrito de Padre José Bento, mu-
nicípio de Pouso Alegre, neste Estado.
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Art. 2. 1' -_ 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, 19 de maiode 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
José de Magalhães Pinto

*

LEI N.0 354, DE 20 DE MAIO DE 1949

Cria cargos necessários ao funcionamento do Grupo Escolar
"Desembargador Aprigio Ribeiro de Oliveira", de São

Braz do Sua çuí, município de João Ribeiro, 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. Ficam criados no quadro do Ensino Primário
um cargo de diretor, padrão D, um cargo de porteiro, padrão D, e
um cargo de servente, padrão D, necessários ao funcionamento do
Grupo Escolar "Desembargador Aprígio Ribeiro de Oliveira", de
São Braz do Suaçuí, município de João Ribeiro estabelecimento
eria(l() pela Lei 11. 9 323, de 20 (te dezembro de 1948.

Art. 2. - Para ocorrer, no corrente exercício, às despesas
conseqüentes da execução da presente lei, fica aberto o crédito es-
pecial de Cr$ 16.200,00 (dezesseis mil e duzentos cruzeiros).

Art. 3Q - 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, 20 de maio
de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
Abgar Renault
José de Magalhães Pinto
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LEI N.9 355, DE 23 DE MAIO DE 1949

Efetiva nos postos, que atualmente ocupam, os contratados
da Polícia Militar, que tenham servido na Fôrça Expedicionária

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

Art. 1.0 - Os atuais contratados da Polícia Militar que hajam
servido na Fôrça Expedicionária ou, como convocados, tenham
cumprido missões de patrulhamento, vigilância e segurança do li-
toral, operações de guerra e de observação em qualquer outro
teatro de operações definidas pelo Ministério a que estiveram su-
bordinados, bem como os que prestaram serviços relevantes no
esfôrço de guerra do Brasil, em qualquer parte do Território Na-
cional, e que foram condecorados com a "Medalha de Guerra",
ficam automàticamente efetivados no pôsto que atualmente ocupam
na Corporação, independentemente de qualquer outra exigência.

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-
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, 23 de maio
de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

*

LEI N.° 356, DE 23 DE MAIO DE 1949

Faz doação de terreno à Prefeitura Municipal de Cristina,
para construção de um ginásio.

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

Art. 1. - Fica o Govêrno do Estado autorizado a doar à
Prefeitura Municipal de Cristina o terreno do antigo Grupo Escolar
"Carneiro de Rezende", com a área de 5.050 m2., situado à rua
Dr. Silvestre Ferraz, naquela cidade, para nêle ser construído um
ginásio.

Art. 2. 9 A construção do prédio do ginásio será iniciada
dentro cio prazo improrrogável de um ano e concluído em cinco
sob pena de se considerar desfeita a doação, retornando o imóvel
ao patrimônio do Estado.
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Art. 3.' - A Prefeitura de Cristina não poderá alienar o
imóvel doado, nem lhe dar destino diverso do declarado no ar-
tigo 1..

Art. 4.'	Revogam-se as disposições em contrário, entran-
do esta lei em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 23 de maio
de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto
Abgar Renault
Pedro Aleixo

*

LEI N.' 357, DE 23 DE MAIO DE 1949

Autoriza o Govêrno do Estado a doar imóveis à Fundação
"Dom Bosco", em Teófi lo Oloni

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
Fundação "Dom Bosco", cm Teófilo Otoni, o terreno e as casas
onde era localizada a sede da antiga Colônia Francisco Sã, naquele
município, a fim de melhorar suas instalações para mister de am-
parar menores desamparados.

Art. 2.' - Os referidos imóveis reverterão ao domínio do
Estado se fôr mudada a finalidade da referida Fundação "Dom
Bosco".

Art. 3.' - 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, 23 de maio
de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto
Pedro Aleixo

LEI N.' 38, DE 30 DE MAIO DE 1949

Fixa novos preços para as assinaturas do "Minas Gerais" 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.' - O art. 86 do Decreto n.' 9.606, de 11 de julho de
1930, passa a ter a seguinte redação:

"O preço da assinatura do Minas Gerais", órgão oficial dos
poderes do Estado. é fixado:

1.0 Em Cr 72,00, por ano, para os funcionários pú-
blicos estaduais, ativos e inativos, sendo obrigatória para os que
percebam vencimentos anuais iguais ou superiores a Cr$ 6.000,00
e paga de uma só vez, ou pela duo-décima parte, mensalmente dedu-
zida dos vencimentos dos mesmos funcionários, na repartição fis-
cal onde êles os receberem;

2.0	Em Cr 100,00 anuais e Cr$ 50,00 por semestre
para os particulares em qualquer localidade do Estado ou da Unio;

39 - Em Cr$ 150,00 anuais e Cr$ 80,00 por semestre, para
o exterior.

Parágrafo único Os funcionários públicos que vencerem
menos de Cr$ 6.000,00 anuais e que autorizarem a Coletoria com-
petente a descontar mensalmente de seus vencimentos a quantia
de C$ 6,00, terão direito ao recebimento do "Minas Gerais" duran-
te o tempo que durar o desconto.

Art. 2.' - Ficam revogados a art. 3.' e seu § do Decreto-lei
n.' 736, de 8 de outubro de 1940.

Art. 3•0	Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições cm contrário.

Mando, portanto, 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, 30 de maio.
de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS

José de Magalhães Pinto
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LEI N.° 359, DE 20 DE MAIO DE 1949

Abre crédito especial de Cr$ 3.930,00

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

Art. 1. Fica aberto o crédito especial de Cr$ 3.930,00
(três mil novecentos e trinta cruzeiros), para pagamento de servi-
ços extraordinários prestados pelos seguintes funcionários do Colé-
gio Estadual de Minas Gerais, ao curso noturno do estabelecimen-
to, nos meses de novembro e dezembro de 1948 e fevereiro do cor-
rente ano:

Cr$
Heli Menegale .................... 2.100,00Irineu de Carvalho ................ 900,00Edmundo Rocha .................. 930,00

TOTAL .................... 3.930,00

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

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

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 30 de maio de 1949.
MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto
Abgar Renault

*

LEI N.9 360, DE 2 DE JUNHO DE 1949

Ratifica aquisição de imóvel e abre crédito especial

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

Art. 1. - Fica ratificada, para todos os efeitos de direito,
,a aquisição realizada pelo Estado de Minas Gerais, à Sociedade
Italiana de Beneficência e Mútuo Socorro, do imóvel "Casa D'Ita-
lia", situado à rua Tamoios, n. 9 341, nesta Capital, para a instalação
da Assembléia Legislativa.

Art. 2.0 - Fica aberto o crédito especial de Cr$ 7.445.714,0
(sete milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil e setecentos
e quatorze cruzeiros), para pagamento do preço da mesma aqui-
sição, a ser efetuado por meio de cautelas representativas de 8.759
(oito mil, setecentos e cinqüenta e nove) apólices estaduais, aos
juros de 7% (sete por cento) ao ano, que se acham depositadas
no Banco Hipotecário e Agrícola do Estado (le Minas Gerais S.A.
e foram libertadas pelo Decreto federal n. 9 26.542, de 31 de março
do corrente ano.

Art. 3 • 9	Revogam-se as disposições em contrário, entrando
desta lei cai vigor na (lata 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, 2 de junho
de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto.

*

LEI N.9 361, DE 3 DE JUNHO DE 1949

Modifica a Lei ii.' 270, de 11 de novembro de 1948

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

Art. 1.0 Ficam elevados para 10 (dez) e 13 (treze), res-
pectivamente, os auxiliares administrativos, padrão M e L do qua-
dro do pessoal da Rêde Mineira de Viação.

Parágrafo Único - O Diretor da Rêde Mineira de Viação fica
autorizado a transferir 10 (dez) auxiliares administrativos para a
carreira de oficiais, sempre dentro do mesmo padrão de vencimen-
tos.

Art. 2. - Revogam-se as disposições em contrário, entran-
do a presente lei em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 3 de junho
de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
José Rodrigues Seabra.
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LEI N.' 362, DE 7 DE JUNHO DE 1949

Faz doação de terreno á Diocese de Leopoldina, no município de
Recreio

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

Art. 1.' - Fica o Govêrno do Estado autorizado a doar à
Diocese de Leopoldina, 12.100 m2 (doze mil e cem metros qua-
drados) de terras sitas na Fazenda Santo Antônio do Barreiro, dis-
trito de Boa Vista, município de Recreio, para o fim de nelas ser
construída urna capela.

arágrafo Único - O imóvel a que se refere êste artigo e
que cdVistitui metade da gleba que o Estado possui na referida fa-
zenda, reverterá ao domínio do Estado, caso não seja construída
a capela no prazo de cinco anos.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 7 de junho
de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto

*

LEI N.° 363, DE 15 DE JUNHO DE 1949

Dispõe sôbre doação de terreno urbano no município de
Jiivinópolis.

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

Art. 1.' - Fica o Govêrno do Estado autorizado a doar à As-
sociação da Criança e Velhice Desamparadas, de Divinópolis, uru
terreno urbano, com 760 (setecentos e sessenta) metros quadrados,
ou sejam 10 (dez) metros de frente por 76 (setenta e seis) de fun-
dos, sito em Divinópolis, à Praça Benedito Valadares, dividindo,
pelo lado direito, com terrenos pertencentes à Prefeitura Munici-
pal e Luiz Lucchezi, pelo lado esquerdo, com terrenos pertencen-
tes ao Estado de Minas Gerais e fundos com terrenos de Luiz Luc-
chezi e outros.

-15

Art. 2.' - A construção do imóvel, que se destinará à sede
social da Associação da Criança e Velhice Desamparadas, de Dlvi-
nópolis, deverá ser iniciada dentro do prazo de um ano e concluí-
da em cinco anos.

Art. 3.' O terreno, a (ILJC esta lei se refere, reverterá ao (lo-
mínio do Estado, caso não observada a condição do artigo anterior,
não utilizando para o fim visado, ou, ainda, nos casos de extinção
ou dissolução da donatária.

Art. 4.'	Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 15 de junho
de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magallmães Pinto.

*

LEI N.' 364, DE 17 DE JUNHO DE 1949

Cria uni quadro suph'nmeizlar de pessoal na Réde Mineira de Viação
C (lá outras providências

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

Art. 1.' - Fica criado um quadro suplementar de pessoal na
Rêde Mineira de Viação, destinado a aproveitar, no Serviço de
Subsistência Reembolsável daquela estrada, o corpo funcional da
extinta Cooperativa Mista dos Ferroviários da Rêde Mineira de
Viação Limitada.

Art. 2.' - Serão incluídos no quadro suplementar todos os
empregados da extinta Cooperativa Mista dos Ferroviários da Rêde
Mineira de Viação Limitada, admitidos até a (lata da Assembléia-
Geral Extraordinária que deliberou a dissolução daquela Coope-
rativa.

Parágrafo único - Para lotação do Quadro Suplementar de
que trata a presente lei poderão ser aproveitados os funcionários
posteriormente contratados, de acôrdo com as Portarias n's. 1.908-A
e 3.278, de 24 de dezembro de 1947 e 25 de dezembro de 1948, do
Diretor da Ilêde Mineira de Viação.

Art. 3.' - As vagas que se verificarem no Quadro Suplemen-
tar serão preenchidas por acesso, dentro do mesmo quadro, fican
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do o Diretor da Rêde Mineira de Viação autorizado a designar, com
o aproveitamento do pessoal efetivo os servidores necessários ao
provimento dos cargos de padrão inferior do quadro de que trata
a presente lei.

Art. 4. - Ao pessoal admitido no Quadro Suplementar se
aplicam, no que se refere a promoções, licenças, férias e discipli-
na os dispositivos do Regulamento da Rêde Mineira de Viação, sen-
do-lhe conferido, inclusive, o abono de família, nos têrmos do De-
creto-lei número 1.773.

Art. 5•9 -.- Fica aprovado o Quadro Suplementar do Servi-
ço de Subsistência Reembolsável da Rêde Mineira de Viação, de
acôrdo com a tabela anexa a esta lei.

Art. 6. - A presente 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, 17 de junho
de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
José Rodrigues Seabra
José de Magalhães Pinto.

*

TABELA ANEXA À LEI N.° 364, DE 17 DE JUNHO DE 194

1	Tabela alfabética dos mensalistas:

Padrão	 Vencimento
Cr$

B .....................600,00
C ...................	700,00
D ....................800,00
E ....................900,00
F ....................1.000,00

1.100,00
11 ....................1.200,00

1.400,00
1.700,00

K .....................2.000,00
L .................... 2.300,00
M ....................2.600,00

2.900,00

2 - Tabela numérica de salários dos diaristas:

	

Número	 Diárias

Cr$
II ....................	18,00
III ....................	20,00
V................	22,00
VI....................	23,00
VII....................	24,00
XII ....................	30,00
XIII ..................	32,00
XVIII ..................	40,00

*

LEI N. 9 365, DE 17 DE JUNHO DE 1949

Adota o quadro suplementar do Serviço de Subsistência
Reembolsável da Rêde Mineira de Viação

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

Art. 1.	Será o seguinte o Quadro Suplementar	do pessoal
do Serviço de Subsistência Reembolsável da Rêde Mineira de Viação

1 - ARMAZÉNS

a)	Mensalistas:

6 Gerentes -• J.
12 Gerentes - 1.
3 Gerentes - II.
4 Gerentes-Auxiliares - G.

	

10	Auxiliares -- F.
11 Auxiliares - E.
18 Auxiliares - D.
24 Auxiliares - C.
24 Auxiliares - B.
4 Choferes - E.
1 Chofer - D.
1 Chofer - C.
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b)	Diaristas:

3 Trabalhadores - VII.
4 Trabalhadores - VI.
5 Trabalhadores - V.
5 Trabalhadores - lir.
5 Trabalhadores - II.

II - DEPARTAMENTO ODONTOLÓGICO

Mensalistas:

1 Dentista -- N.
1 Dentista -- M.
1 Dentista - L.
2 Dentistas - K.
2 Dentistas - J.
3 Dentistas - I.
3 Dentistas	H.
1 Escriturário - H.
1 Protético - K.
1 Protético - J.
1 Auxiliar de Prótese - F.
1 Auxiliar de Prótese - E.
1 Radiologista - E.
2 Serventes - D.
4 Serventes	B.

III - DEPARTAMENTO FARMACÊUTICO

Mensalistas:
1 Farmacêutico - N.
1 Auxiliar de Farmácia - K.
1 Auxiliar de Farmácia - J.
2 Auxiliares de Farmácia - F.
2 Enfermeiros - D.
3 Auxiliares de Farmácia - C.
2 Auxiliares de Farmácia - B.
2 Serventes -, B.

IV - TIPOGRAFIA
Mensalistas:

a) Mensalistas:

1 Oficial - J.

b) Diaristas:.
1 Chefe de Turma - XVIII.
1 Artífice - XIII.
1 Artífice	XII.
2 Aprendizes - II.

V - LENHARIA

a) Mensalistas:

3 Choferes - E.

b) Diaristas:

2 Trabalhadores - VII.
2 Trabalhadores - VI.
2 Trabalhadores - III.

Trabalhadores - II.

VI - ESCRITÓRIO

a) Mensalistas:

2 Aux1liaresAc3ministrativLs - N.
1 Advogado - N.
1 Oficial	N.
3 Oficiais - M.
3 Oficiais - L.
5 Oficiais	K.
5 Oficiais - J.
5 Escriturários - 1.
7 Escriturários - H.
7 Escriturários - G.
7 Escriturários - F.
8 Auxiliares de Escrita - E.
9 Auxiliares de Escrita - D.

16 Auxiliares de Escrita - C.
16 Auxiliares de Escrita - B.

b) Diaristas:

1 Chefe de turma - XIII.
2 Ajudantes - XII.
1 Trabalhador - VI.
3 Trabalhadores - III.

Trabalhadores - II.

.-.-	.-
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Art. 2.' - Além dos vencimentos especificados nos respecti-
vos padrões, será abonada, mensalmente, gratificação (te funções, na
proporção do comparecimento ao serviço, sendo que os substitu-
tos só receberão a parte que perderem os substituídos.

§ 1.' - Para os efeitos do presente artigo, serão considera-
dos cargos de provimento em comissão:

1 Chefe da Secção de Consignações, 1 Chefe da Secção de
Previdência Social, 1 Contador, 1 Chefe (ia Secção de Expediente,
1 Chefe da Secção fie Informações, 2 Chefes fie Secção de Confe-
rência, 1 almoxarife, 1 Auxiliar de Caixa, 1 Chefe de Secção de pes-
soal, Gerentes de Lenharia, Encarregado da Tipografia e Gerentes
de Armazéns que não exerçam a função em caráter efetivo.

§ 2.' - Aos titulares mencionados no § 1.' do presente ar-
tigo será abonada a gratificação mensal de Cr$ 200,00.

Art. 3.' - Na vigência da presente lei, serão considerados,
cargos de confiança: 1 Chefe do De p artamento fie Abastecimento,
1 Inspetor, 1 Tesoureiro, 2 Fiscais, 1 Chefe do Departamento Odon-
tológico, 1 Chefe do De partamento Farmacêutico, 1 Chefe do Depar-
tamento Jurídico e 1 Auxiliar de Gabinete do Chefe do Serviço de
Subsistência Reembolsável.

§ 1.' - Os titulares dos cargos especificados no presente ar-
tigo perceberão a gratificação mensal de Cr$ 300,00 (trezentos cru-
zeiros).

§ 2.' Para o provimento dos cargos de confiança, serão
designados funcionários do Serviço de Subsistência Reembolsá -
vel, sem que se considerem abertas vagas nos padrões por êles ocu-
pados.

Art. 49 - Os funcionários do Serviço de Subsistência Reem-
bolsável, quando viajarem em serviço, terão direito a um abono
igual a 50% (cinqüenta por cento) do seu vencimento diário, to-
mado por base do cálculo o vencimento de seu padrão, sendo-
lhes concedido o dôbro (lêste abono, quando viajarem fora (las li-
nhas da Rêde Mineira de 'Viação.

Art. 50 - Aos farmacêuticos ou Auxiliares de Farmácia, que
durante o mês houverem executado serviços de pernoite ou traba-
lhado em domingos e feriados, será abonada a gratificação de
Cr$ 150,00 (cento e cinqüenta cruzeiros).

Art. 6.' - Os funcionários das Farmácias do Serviço de
Subsistência Reembolsável terão direito à bonificação de 2% sôbre
o valor das vendas mensais das Farmácias em que servirem.

	

§ 1.0	A bonificação dêste artigo será distribuída da se-
guinte forma:
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a) ao Farmacêutico 15%, até o máximo de Cr$ 500,00; aos
Auxiliares 10%, até o máximo de Cr$ 200,00; aos Serventes 25%,
até o máximo de Cr$ 150,00.

§ 2.' Sempre que o montante da bonificação de 2% sô-
bre o total das vendas mensais permitir, ao Farmacêutico será as-
segurada a bonificação mínima de Cr$ 200,00; aos Auxiliares o mí-
nimo de Cr$ 150,00 e aos serventes o mínimo de Cr$ 100,00.

Art. 7.' - Os dentistas do Serviço de Subsistência Reem-
bolsável terão direito a 10% da renda líquida do que individual-
mente produzirem.

Parágrafo único - O cáuculo para a apuração de que trata
êste artigo sera baseado nos orçamentos dos serviços já concluí-
dos.

Art. 8.' - Os funcionários que exercerem as funções de Che-
fe dos Departamentos Jurídico, Odontológico e Farmacêutico do
S. S. R. perceberão as vantagens e terão idênticos direitos aos que
são conferidos aos funcionários classificados no Padrão "N".

Art. 9.' - Os funcionários que exercerem as funções de fis-
cais pemc	 To as\mta_ens e !cráo idêm[ico' (LI'eo	ao. que
são conferidos aos funcionários classificados no Padrão "J", se fôr
inferior o Padrão de seus cargos ektivos.

Art. 10 - Os funcionários que exercerem as funções de
Gerentes de Armazéns do S. S. II. perceberão as vantagens e terão
idênticos direitos aos que são conferidos aos funcionários classi-
ficados no Padrão "E", se fôr inferior o Padrão de seus cargos
efetivos.

Parágrafo único -- As vantagens e direitos de que falam
os artigos 8.1, 90 e 10 só se aplicam enquanto durar o exercício
dos cargos de confiança ou de provimento em comissão, especifi-
cados nos mesmos artigos.

Art. 11 - Os funcionários das Lenharias do Serviço de
Subsistência Reembolsável terão direito à bonificação de 2% sô-
bre a venda mensal do estabelecimento em que servirem.

§ 1.'	A bonificação dêste artigo será assim distribuída:
a) 30% para o Encarregado, até o máximo de Cr 300,00;
b) 70% para os demais funcionários, até o máximo de Cr$

100,00.
§ 2.° - Sempre que o montante da bonificação sôbre o to-

tal das vendas mensais permitir, ao Encarregado será assegura-
do o mínimo de Cr$ 200,00, e, aos demais funcionários, garantido
o mínimo de Cr$ 80,00.

Art. 12 -- Os funcionários (los Armazéns e Lojas do Serviço
de Subsistência Reembolsável terão direito à bonificação de 1%
sôbre a venda mensal do estabelecimento em que servirem.
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§ 1. - A bonificação dêste artigo será assim distribuída:	1	 LEI N.° 366, DE 21 DE JUNHO DE 1949
a) 15% para o Gerente, até o máximo Cr$ 500,00; 10%

Para o Gerente-Auxiliar, até o máximo de Cr$ 200,0, 25% para
para o Gerente-Auxiliar, -fé o maximo de Cr 200,0; 2,1—;1r para
servidores, até o máximo de Cr$ 100,00.

§ 2. 9 - Sempre que o montante da bonificação de 1% sôbre
o total das vendas mensais permitir, ao Gerente será assegurada a
bonificação mínima de Cr$ 200,00; ao Gerente-Auxiliar o mínimo
de Cr$ 150,00; aos Auxiliares, o mínimo de Cr$ 100,00 e aos de-
mais servidores o mínimo de Cr$ 80,00.

Art. 13 - Serão descontados, mensalmente, em fôlha de ven-
cimentos, na importância do Prêmio cio "Seguro de Fidelidade"
a que estão sujeitos os seguintes funcionários do Serviço de Subsis-
tência Reembolsável:

Tesoureiro - correspondente à fiança de Cr$ 10. 000,00.
Auxiliares de Caixa - correspondente à fiança de Cr$.

2.000,00
Chefe do Departamento Farmacêutico - correspondente à

fiança de Cr$ 5.000,00.
Chefe do Departamento Odontológico - correspondente à fi-

ança de Cr$ 5.000,00.
Almoxarife - correspondente à fiança de Cr$ 3.000,00.
Gerentes de Armazens e Lojas	correspondente à fiança

de Cr$ 5.000,00.
Encarregados de Lenharia	correspondente à fiança de

Cr$ 2. 000,00.
Farmacêuticos ou funcionários que assumam efetivamente a

responsabilidade de qualquer farmácia do S. S. R. - correspon-
dente à fiança de Cr$ 5.000,00.

Gerentes Auxiliares	correspondente à fiança de Cr$ .....
2.000,00.

Art. 14 - A presente 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, 17 de junho
de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
José Rodrigues Seabrcz
José de Magalhães Pinto

Concede isenção de impostos e taxas aos servidores milita-
res.

0 povo do Estado de Minas Gerais, l)OP seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. - Nenhum impôsto ou taxa gravará sôldo e gratifi-
cação dos elementos da Policia Militar do Estado, bem como os
atos ou títulos referentes à sua vida funcional, aplicando-se, assim,
àqueles servidores o disposto no artigo 263 do Decreto-lei número
804, de 28 de outubro de 1941.

§ 1.0 - Os proventos da reforma não poderão, igualmente,
sofrer qualquer desconto por cobrança de impôsto ou taxa.

§ 2.1 - A medida compreende os requerimentos ou recursos,
bem como as certidões e atestados fornecidos para fins militares,
que ficam isentos de selos.

Art. 2.	Esta lei entrará cm 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 corno nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo horizonte, 21 de junho
de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto
Pedro Aleixo

*

LEI N.° 367, DE 27 DE JUNHO DE 1949

Dá nova redação ao art. 9•9, da lei n. 0 144, de 5 de janeiro de
1948.

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

Art. 1.0 - Fica assim redigido o art. 9•9 da lei n.0 144, de
5 de janeiro de 1948:

"O funcionário que deixar de gozar férias-prêmio, por mo-
tivo de interêsse público, reconhecido pelo poder competente, pode-
rá acumulá-las para gozá-las de uma só vez ou lhe ser contado, em
dôbro, o tempo a elas correspondente, para efeito de aposentado-
ria e adicionais".
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Art. 2.' - Revogam-se as disposições em contrário, entran-
do 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, 27 de junho
de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
José de Magalhães Pinto
Américo Renê Gianneltj
Abgar Renault
José Rodrigues Seabra
José Baeta Viana

*

LEI N.' 368, DE 27 DE JUNHO DE 1949

Autoriza a doação de um terreno, cm Rio Piracicaba.
O povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,

decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:
Art. 1.' - Fica o Govêrno do Estado autorizado a doar à Pre-

feitura do município de Rio Piracicaba o terreno situado naquela
cidade, com as seguintes confrontações: vinte metros pela frente
com a Praça da Matriz; dez metros pelos fundos, com o Rio Pi-
racicaba: oitenta metros de um lado, com Felicio de Vasconcelos e
a mesma extensão do outro lado, com Felicia Mendes.

Parágrafo único	O terreno a que se refere esta lei se des-
tinará à contrução da sede da Prefeitura e Legislativo Municipal.

Art. 2.' - Reverterá ao patrimônio do Estado o terreno ora
doado, caso não se faça a construção no prazo de cinco (5) anos).

Art. 3.' - Esta lei entrará Ciii 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 cumpram e façam cum-
prir tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 27 de junho
de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto
Pedro Aleixo

ãffi
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LEI N.' 369, DE 27 DE JUNHO DE 1949

Autoriza a aquisição de uma linha de transmissão de ener-
gia elétrica.

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 dispender
até a importância de Cr$ 30.000,00 (trinta mil cruzeiros), para a
aquisição de uma linha de transmissão de energia elétrica, entre
o perímetro da Cidade Industrial e a pedreira, de propiedade da
firma Andrade, Renó & Sales Limitada, inclusive terrenos por onde
passa a referida linha.

Art. 2.' - As despesas correrão pela verba 109-099-87 do De-
partamento de Águas e Energia Elétrica, dêste ano.

Art. 3.' - Esta lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo horizonte, 27 de junho
de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
José Rodrigues Seabra
José de Magalhães Pinto

*

LEI 370, DE 8 DE JULHO DE 1949

Autoriza a venda de imóvel no município de Pirapetinga,

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

Art. 1.' - Fica autorizado o Govêrno do Estado a vender
o terreno e o prédio escolar da cidade de Pirapetinga.

Art. 2.' A importância resultante desta transação é desti-
nada a compra de outro terreno em condições para a construção
do prédio escolar, distribuído ao município de Pirapetinga pelo
Ministério da Educação e Saúde.

Art. 3.'	Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
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Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 8 de julho
de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto
Abgar Renault
José Rodrigues Seabra

*
LEI N.' 371, DE 8 DE JULHO DE 1949

Abre crédito especial de Cr$ 33.070.128,00, para custear des-
pesas decorrentes de ((ementa de vencimentos do pessoal da Réde
Mineira de Viação.

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$ 33.070.128,00
(trinta e três milhões, setenta mil e cento e vinte e 'oito cruzeiros),
para atender o pagamento da diferença de vencimentos do pessoal
da Rêde Mineira de Viação, no corrente exercício, de acôrdo com
a tabela aprovada pelo Govêrno Federal.

Art. 2.0 - Esta lei entrará cm vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contráiio.

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 Palacio (Ia Liberdade, Belo Horizonte, 8 (te julho
de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto
José Rodrigues Seabra

*

LEI N. I 372, DE 15 DE JULHO DE 1949

Aprova o acórdo com os Municípios de Resplendor e Con-
selheiro Pena.

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

Art. 1.0 ' Ficam aprovados os acordos celebrados entre o.
Govêrno do Estado e as Prefeituras Municipais de Resplendor e
Conselheiro Pena, realizados em 22-10-1947 e 1.-9-1948, respecti-
vamente, para a construção de duas pontes sôbre o Rio Doce,
localizadas naquelas cidades.

Art. 2.' - Revogam-se as disposições em contrário, entrandG-
a presente lei em vigor na (lata 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 corno nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 15 de julho.
de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
José de Magalhães Pinto
José Rodrigues Seabra

*

LEI N.° 373, DE 18 DE JULHO DE 1949

Autoriza a aquisição da estrada de rodagem que liga a cidade d
Paracatu à cidade de Cristalina, no Estado de Goiás, e abre crédito,

especial à Secretaria da Viação e Obras Públicas

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

Art. 1.0 - Fica o Govêrno do Estado de Minas Gerais autori-
zado a adquirir de Maria (Ia Conceição Adjucto Botelho, Diniz Ad-.
jucto Botelho, Egas Adjucto Botelho, Vasco Adjucto Botelho, Lopo
Adjucto Botelho, Diogo Adjucto Botelho, Men Adjucto Botelho, Fran-
cisco Vasconcelos Teixeira e Ramiro Martins Ferreira, pela impor.
tância de Cr$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros), todos os di-
reitos que tenham relativamente à estrada de rodagem que liga a
cidade de Paracatu, nêste Estado, à cidade de Cristina, no Estado de
na extensão de 44 (quarenta e quatro) quilômetros, bem como ao.
terreno em que a mesma se acha construída, com as respectivas
áreas marginais.

Parágrafo único - A aquisição compreende apenas o trecho
da estrada situado dentro do Estado de Minas Gerais.

Art. 2.' - Fica aberto o crédito especial de Cr$ 200.000,00
(duzentos mil cruzeiros) à Secretaria da Viação e Obras Públicas,
para ocorrer as despesas com a aquisição a que se refere o artigc
anterior.

-..,. ...-. _,	.
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Art. 3Q	Esta lei entrará em vigor na data de sua publica -
ção, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 18 de julho
de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS

José Rodrigues Seabra
José de Magalhães Pinto

*

LEI N. I 374, DE 23 DE JULHO DE 1949

1

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.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 23 de julho de 1949.
MILTON SOARES CAMPOS

José Rodrigues Seabra
José de Magalhães Pinto

*

LEI N.' 375, DE 23 DE JULHO DE 1949

Abre à Secretaria da Viação e Obras Públicas o crédito especial de
Cr$ 23.910,60

Abre à Secretaria da Viação e Obras Públicas o crédito especial de
Cr$ 250.465,00

O povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
1ecrctou e eu, em seu nome sanciono a seguinte lei:

Art. 1.' - Fica aberto à Secretaria da Viação e Obras Públi-
cas o crédito especial de Cr$ 250.465,00 (duzentos e cinqüenta
mil, quatrocentos e sessenta e cinco cruzeiros), para pagamento aos
seguintes:

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Jacutinga
- Obras de construção da ponte sôbre o rio
Prêto, denominada "Zacarias" na mesma
localidade ......................	130.012,00

Prefeitura Municipal de São João Nepomuceno -
Obras de construção da Ponte sôbre o rio
Novo, denominada "Araci", na mesma loca-
lidade ........................	101. 020,3G

Prefeitura Municipal de Cataguases - Despesas
feitas em socorro das vítimas do temporal,
em1948 ......................	19.432,70

250.465,00

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

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

Art. 1.' - Fica aberto à Secretaria da Viação e Obras Pú-
blicas o crédito especial de Cr$ 23. 9l0,(0 (vinte e três mil novecen-
tos e dez cruzeiros e sessenta ccntavos) para pagamento de des-
pesas feitas em exercícios anteriores, como segue:

Cr$
Vinicius Rabelo Mourão - Diárias vencidas em 1947

	
700,00

Floriano Neiva de S. Torres - Despesas com gaso-
lina, em 1947 ....................	416,00

João Antônio P. de Carvalho - Despesas de con-
dução em 1947 ..................	400,00

Newton Cardoso de Souza - Diárias vencidas em
1947 ..........................	840,00

Lacas Fernandes Dungas - Adicionais de 10% e abo-
no familiar relativos ao período de 12 de
abril de 1936 a 31 de dezembro de 1948

	4.619,10,
Augusto de Menezes Magalhães -- Diferença de adi-

cionais e abono de família, relativos ao pe-
ríodo de 1.' de dezembro de 1943 a 7 de no-
vembro de 1945 ....................	463,80

Oscar von Benteen Rodrigues - Vencimentos de
dezembro de 1947 a abril de 1948 ......	15.730,20

Joubert Guimarães - Despesas de telefone da 14.
Circunscrição, em 1948 ............	741,50

23.910,60
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Art. 2.'	Esta lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o 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, 23 de julho
-de 1949.

MILTON SOM1rS CAMPOS
José Rodrigues Seabra
José de Magalhães Pinto

*

LEI N. 376, DE 27 DE JULHO DE 1949

Abre à Secretaria de Educação o crédito especial de Cr$ 71 .989,50

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

Art. 1. - Fica aberto à Secretaria de Educação o crédito
especial de Cr$ 71 .989,50 (setenta e um mil, novecentos e oitenta e
nove cruzeiros e cinqüenta centavos), para pagamento de diver-
sas despésas feitas pela Repartição acima, como segue:

Anunciata Pessoa da Silva - Professôra primária
padrão "A" em Ibirité, município (te Betim,
referente a despesas de transporte, em 1947

Oscarina de Oliveira -- Professôra primária, padrão
"A" cm Ibirité, município de Betim, referen
te a despesas de transporte, em 1947 ......

Diva Stockier Portugal	Professôra da Escola Nor-
mal Oficial de Passos	Adicionais de 10%
relativos ao período de 2 a 31 de dezembro
de 1947 ........................

Maria Aparecida Le Senechal Campos 144 aulas
extranumerúrjas prestadas na Escola Normal
de Passos, cm 1947 ................

Bartira Noronha Freire	144 aulas extranumerárjas
prestadas na Escola Normal de Passos, em
1947	..........................

Beatriz Maria de Noronha - 144 aulas extranume-
rárias prestadas na Escola Normal de Passos,
em 1947 ........................
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Benedita Ferreira de Andrade	144 aulas extranumerá-
rias prestadas na Escola Normal de Passes,
em 1947 ........................

Francisco Soares de Melo - 144 aulas extranumerá-
rias prestadas na Escola Normal de Passos,
em1947 ...........................

Jairo Borges - 144 aulas extranumerárias prestadas
na Escola Normal de Passos, cm 1947 .....

Maria Augusta Reis	144 aulas extranumerárias pres-
tadas na Escola Normal de Passos, em 1947

Maneta Cintra - 144 aulas extranumerárias prestadas
na Escola Normal de Passos, em 1947 ......

lone Medeiros -	144 aulas extranuinerárias prestadas
na Escola Normal de Passos, em 1947 ......

Diva Stockler Portugal	48 aulas extranumerárias
prestadas na Escola Normal de Passos, cm 1947

Ana Elisa Campos - 24 aulas extranumerárias pres-
tadas na Escola Normal de Pitangui em 1947

Maria do Carmo Malheiros Fiuza - 72 aulas extranu-
merárias prestadas na Escola Normal de Pitan-
gui, em 1947 ......................

Natalina Alves Ribeiro - 24 aulas extranumerárias
prestadas na Escola Normal de Paracatu, em
1947

Márcia Roriz Macedo - 60 aulas extranuinerárias
prestadas na Escola Normal de Paracatu, em 1947

Alzira Pavezzani - 11 aulas extra numerárias pres-
tadas na Escola Normal de Monte Santo de
Minas, em 1947 ......................

Ester de Souza Pereira - 15 aulas extranumerárias
prestadas na Escola Normal de São Gonçalo
do Sapucaí, em 1947 ..............

Maria Silvéria da Silva - 15 aulas extranumerárias
prestadas na Escola de São Gonçalo do Sapucaí,

em 1947 ..............................
Alei Araújo - 12 aulas extranuinerárias prestadas na

Escola Normal de Ouro Prêto, em 1947 .
Jalma de Almeida Costa - 384 aulas extranumerárias

prestadas na Escola Normal de Dores do Indaiá,
em 1947 ........................

Cármen Fiuza - 48 aulas extranumnerárias prestadas
na Escola Normal de Dores do Indaiá, em 1947

Cr$

1.500,00

1.550,00

66,70

2.160,00

2.160,00

2.160,00

2.160,00

2.160,00

2.160,00

2.160,00

2.160,00

2.160,00

720,00

360,00

1.080,00

360,00

900,00

165,00

225,00

225,00

180,00

5.760,00

720,00
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Galdina Costa - 96 aulas cxtranumerárjas prestadas
na Escola Normal de Dores do Indaiá, em 1947

Maria Helena Fiuza Guimarães - 192 aulas extranume-
rárias prestadas na Escola Normal de Dores do
Indaiá, em 1947 ....................

Hilda Alexandrina de Morais - 96 aulas estranumerá-
rias prestadas na Escola Normal de Dores do
Indaiá, em	1947	..................

Ester Alves - 240 aulas extranumerárias prestadas
na Escola Normal de Dores do Iiiilaiá, eia 1947

Joaquim Almeida Santos Botelho - Fiscal permanente
da Escola Normal anexa ao Colégio de Além
Paraíba, durante o 2.9 semestre de 1947

Arlindo Cruz - Fiscal Permanente da Escola Normal
de Matozinhos, durante o 2. <> semestre de 1947

Virginita de Figueiredo - Professôra primária, padrão
"D" do Grupo Escolar "Cristiano Machado", da
Capital - adicionais de 10% relativos ao perío-
do de 6 de fevereiro de 1945 a 31 de dezembro
de 1947 ..........................

Maria Amélia de Castro - Professôra primária, padrão
"B" das Escolas Reunidas de Urucânia
Ponte Nova - adicionais relativos ao período
de 29 de dezembro de 1942 a 31 de dezem-
bro de 1947 ......................

Lilia Rocha de Melo - Professôra da Escola Normal
Oficial de Formiga - 133 aulas extranume-
rárias prestadas em 1947 ............

José Drumond - Professor da Escola Normal Oficial
de Itaúna - 21 aulas extranumerárias presta-
das em 1947 ....................

Ibsen Drumond - Professor da Escola Normal Oficial
de Itaúna - 15 aulas extranumerárias prestadas
em	1947	......................

Artumira de Oliveira Gonçalves - Professôra cia Es-
cola Normal Oficiai de Iiaún a --- 13 aula;
extranunierúrias prestadas ciii 1947 ......

Rosa Percopi Lima Professôra da Escola Normal
Oficial de Itaúna - 29 aulas extranumerárias,
prestadas em 1947 ..................

Maria Augusta Gonçalves - Professôra da Escola
Normal Oficial de Itaúna - 5 aulas extranume-
rárias prestadas em 1947 ..............

Cr$
	

Cr
Ceres Morais Gonçalves	Professôra da Escola Nor-

1.440,00	 mal de Itaúna	10 aulas extranumerárias

	

prestadas em 1947 ..................	150,00
Alaria de Lourdes de Lima Coutinho - Professôra da

2.880,00	 Escola Normal Oficial de Itaúna	40 aulas

	

extranumerárias prestadas em 1947 ......	600,00
João Raimundo Vieira de Figueiredo - Reitor do

1 .440,00	 Colégio de Barbacena - Aulas extranumerá-
rias prestadas durante o período de 9 de agôs-

3.600,00	 to a 15 de dezembro de 1948 ............	7.560,00
Maria Antonieta Lorandi Fialho	Professôra primá-

ria do Grupo Escolar de Pequeri, município de
1.500,00	 Bicas - Adicionais de 10% relativos ao perío-

do de 6 de junho de 1945 a 31 de dezembro de
1. 500,00	 1946 ............................	818,50

Doralice Pereira Coelho - Professôra da Escola Nor-
mal de São Gonçalo do Sapucaí Aulas extra-
numerárias prestadas durante o período de 9

	

de maio a 31 de dezembro de 1948 ......	930,00
2.376,60 Maria da Glória Raia Professôra da Escola Nor-

mal Oficial de Santa Rita do Sapucaí - Aulas
extranumerárias prestadas durante o ano de

	

1948 ..........................	1.440,00
Mautilo Gomes cia Silveira	Fiscal Permanente (ia Es-

2.301,70	 cola Normal "Imaculada Conceição" de Passos,
durante os meses de outubro a dezembro de
1948	........................	740,00

1.995,00	 Adelaide Gomes Bueno - Serviços prestados ao Co-
légio Estadual de Minas Gerais, em novem-

	

bro de 1948.......................	125,00
315,00 Artur Ferreira Brandão - Professor padrão "H"

do Grupo Escolar "Carvalhais de Paiva", de
Jacuí - Adicionais de 10% relativos ao peno-

225,00	 cio de 29 de junho de 1946 a 31 de dezembro

	

de 1947 ..........................	2.186,00
Rosa de Oliveira	Mestre do alfabeto "Brailie", do

195,00	 Instituto "São Rafael", padrão "A" --- Ven-
cimentos relativos ao PeríO(IO cli 1. 1 de novem-

3.900,00bro de 1946 a 31 de dezembro de 1949 ......
435,00	 71 . 989,50

7500	 ção, revogadas as disposições em contrário.
Art. 2. - Esta lei entrará em vigor na data de sua publica-

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 27 de julho
de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
Abgar Renault
José de Magalhães Pinto.

*
LEI N.' 377, DE 29 DE JULHO DE 1949

Cria, na Secretaria de Saúde e Assistência, um Dispensário
Regional de Lepra localizado em Uberaba.

zciros e sessenta centavos), para pagamento de adicionais de 10%
ao Dr. Ai'inos de Novais Câmara, relativos ao período de 1.' de ja-
neiro a 31 de dezembro de 1949.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 29 de julho
de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto

*
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, na Divisão de Lepra (Ia Secretaria

de Saúde e Assistência, um Dispensário Regional de Lepra locali-
zado em Uberaba.

Parágrafo único -- O pessoal necessário ao seu funciona-
mento será designado pelo Secretário de Saúde e Assistência, den-
tre o que compõe o quadro da Divisão de Lepra.

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

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

Dada no Palácio cia Liberdade, Belo Horizonte, 29 (Te julho
de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
José Baeta Viana

*

LEI N.' 378, DE 29 DE JULHO DE 1949

Abre ao Tribunal de Contas o crédito especial de Cr$ 13.971,60

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

Art. 1.' - Fica aberto ao Tribunal de Contas o crédito es-
pecial de Cr$ 13.971,60 (treze mil novecentos e setenta e um cru-

LEI N.' 379, DE 2 DE AGÔSTO DE 1949

Modifica dispositivo da Lei n.' 291, de 24 de novembro de 1948

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

Art. 1.0	O artigo 40 da Lei n.° 291, de 24 de novembro
de 1948, passa a ter a seguinte redação:

"Fica criado na Secretaria de Educação, subordinado ao res-
pectivo titular, o Serviço de Orientação Técnica do Ensino Pri-
mano e normal em Zonas Rurais.

§ 1.' - A direção do Serviço será exercida por técnico con-
tratado nos têrmos da Lei n.' 347, de 30 de dezembro de 1948.

§ 2.' - Ficam criados no quadro da Secretaria de Educa-
ção e lotados no Serviço a que se refere êste artigo três lugares de
assistente, padrão S-22".

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--
mcnto 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 agôsto
de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
Abgar Renault

--
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LEI N.° 380, DE 3 DE AGÕSTO DE 1949

Autoriza a Loteria do Estado de Minas Gerais a Proceder a ex-
trações semestrais extraordinárias, em benefício da campanha con-
tra a tuberculose e prevenção da lepra e dó outras providências.

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

Art. 1. - Fica a Loteria do Estado de Minas Gerais autori-
zada a proceder a extrações semestrais extraordinárias de seus bi-
lhetes, de acôrdo com o plano AI? (anexo a esta lei prêmio
maior de Cr$ 1.000.000,00 - um milhão de cuzeiros), revertendo
o lucro líquido obtido em favor (Ia campanha contra a tuberculo-
se e prevenção da lepra no Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único - As extrações serão feitas na última quin-
ta-feira dos meses de maio e novembro, obedecidas as formalida-
des legais e após concedida a autorização competente pelo Govêr-
no Federal.

Art. 2. - O lucro líquido constituirá o Fundo Estadual pa-
ra combate à tuberculose e prevenção da lepra e será entregue a
uma Comissão de sete membros, indicada pelo Governador do
Estado, dentre pessoas de reconhecida idoneidade moral, inclusive
Pelos Secretários das Finanças e (te Saúde e Assistência, tendo
a seguinte aplicação - 50% (cinqüenta por cento) - na cons-
trução de sanatórios para tuberculosos;

20% (vinte por cento) no sustento dos tuberculosos pobres
em sanatórios, até que se construam aquêlcs;

10% (dez por cento) na compra de medicamentos necessá-
rios ao tratamento dos tuberculosos pobres;

20% (vinte por cento) para distribuição em igualdade de
condições, aos preventórios de filhos sadios de lázaros, de acôr-
do com o número de internados.

§ 1. - Esta aplicação poderá ser modificada, comprovada
a necessidade de melhor atender às finalidades desta lei, precedendo
proposta motivada da Comissão.

§ 2. - Os sanatórios populares poderão cobrar contribui-
ções módicas dos pensionistas desde que, pelo menos, cinqüenta
por cento dos lugares sejam destinados aos doentes comprovada-
mente pobres, a critério da Comissão.

Art. 30 - São isentados de qualquer tributo estadual a estre-
ptomicina e os medicamentos considerados pela Secretaria de Saú-
de e Assistência como auxiliares diretos no combate à tuberculose.

Parágrafo único Dentro de sessenta dias, a contar da pu-
lilicação da presente lei, as Secretarias de Finanças e Saúde e
Assistência, de comum acôrdo, regulamentarão o disposto neste arti-
go.

Art. 40 - Fica o Secretário de Saúde e Assistência autori-
zado a entrar em entendimento com os governos federal e munici-
pais para o estabelecimento e execução dos planos de combate à
tuberculose no Estado de Minas Gerais.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 3 de agôsto
de 1949.

MILTON Sonrs CAMPOS
José de Magalhães Pinto.
José Bacia Viana

*

Anexo - Plano "AF" - Em vigésimos

Cr
1 prêmio de ..........1 .000.000,00
2 prêmios de Cr$ 25.000,00

para as aproximações do 1.0

prêmio ............50.000,00
1 prêmio de ..........200.000,00
1 prêmio de ..........100.000,00
1 prêmio de ...........50.000,00
1 prêmio de .. .. .. .. .. 30.000,00
1 prêmio de ..........20.000,00
1 prêmio de ..........10.000,00
2 prêmios de 5.000,00 . . .	10.000,00
5 prêmios de 2.000,00 .	.	10.000,00
10 prêmios de 1.000,00 .	10.000,00

475 prêmios de 400,00	190.000,00
200 prêmios 2 U.A. do 2. 9 a

300,00 ............60.000,00
.2.000 prêmios U.A. do 1.0 prê-

mio a 250,00 ...........500.000,00
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LEI N.° 381, DE 10 DE AGÔSTO DE 1949

Abre à Secretaria do Interior o crédito especial de Cr$ 105.589,40

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 de Cr$ 105.589,40 (cento e cinco mil, quinhentos e
oitenta e nove cruzeiros e quarenta centavos), para pagamento aos.
seguintes:

Primeiro-Tenente Joaquim Pereira Lima, adicionais
de 10% relativos ao período de 11 a 30 de
dezembro de 1948 ..................

Capitão Eugênio Nazareno de Carvalho, adicionais de
10% relativos ao período de 16 de julho a 31
de dezembro de 1948 ................

Capitão José Luiz e Silva, adicionais de 10% relativos
ao período de 19 de fevereiro a 31 de dezembro
de 1948 ........................

Tte. Francisco de Sousa Coimbra, adicionais de 10%
relativos ao período de 6 a 31 de dezembro
de 1948 ..........................

Primeiro Cabo José de Paula (2.), adicionais de 10%
relativos ao período de 1. <> de janeiro a 31 de
dezembro de 1949 ................

Tte.-Cel. Haroldo Júlio Ferreti, adicionais de 10%
relativos ao período de 13 de outubro a 31
de dezembro de 1948 ..............

Tte.-Cel. Neactor de Oliveira, adicionais de 10%
relativos ao período de 27 de setembro de 1948
a 31 de dezembro de 1949 ..........

José Luiz Moreira, sub-inspetor do Corpo de Segu-
rança do Departamento de Investigações
adicionais de 10% relativos ao período de 1.0
de Janeiro de 1948, a 31 de dezembro de 1949	7.497,60

Desembargador Arnaldo de Alencar Araripe, adicionais
de 10% relativos ao período de 12 de novembro
a 31 de dezembro de 1948 ..........1.901,70

Bacharel João Carneiro Maia Juiz de Direito da
Comarca de Prata, de 1.1 entrância - adicionais
de 10% relativos ao período de 1.0 de janeiro
de 1948 a 31 de dezembro de 1949	 8.41,60

Cr$

166,60

1.640,00,

3.120,00

207,20

840,00

6.053,30

Cr$
João Gualherto Peixoto - Escrivão do Crime do

têrmo de Caeté - adicionais relativos ao
período de 15 de abril de 1948 a 13 de ja-
neiro de 1949 ..................	805,70

Desembargador Telemaco Autran Dourado - adicio-
nais de 10 17o relativos ao período de 1. de
janeiro a 31 de dezembro de 1948 ........	5.571,60

Bacharel Garcia Forjaz de Lacerda - Juiz de Direito
da Comarca de Carangola adicionais de
10% relativos ao período de L de janeiro a
31 de dezembro de 1948 ............	2.378,40

Bacharel Luiz Frczen de Lima - Curador de Ausen-
tes, Órfãos e Massas Fa' rias da Comarca de
Belo Horizonte - adicionais de 10% relativos
ao período de 1. 1 de janeiro	1 de dezembro
de 1948 .........	 1 .046,4(,

Bacharel Aristóteles Alexandre de Freixc Lobo
Promotor de Justi ç a da Comarca de A.
Paraíba -- a(iici')nai3 de 10% relativos ao
período de 1. 9 (lc janeiro a 31 de dezembro
de 1948 ........................	2.010,00

Bacharel Brotero Antônio do Pilar Cobra - Juiz de
Direito da Comarca de Ouro Fino - adicionais
de 10% relativos ao período de 1.0 de janeiro a
31 de dezembro de 1948 ..............	1.352,30

3.120,00
Pedro José Moutinho - Oficial de Justiça, aposentado,

do têrmo de Mariana - adicionais de 10110
relativos ao período de 27 de outubro de 1947
a 17 de janeiro de 1948 . . ............	113,70

Bacharel Olavo Pimentel Duarte - Juiz de Direito
da Comarca de Pouso Alto adicionais de
10% relativos ao período de 21 de fevereiro
de 1948 a 31 de dezembro de 1949 . . .	10.958,80

Bacharel Francisco de Paula Ferreira e Costa Júnior
Juiz de Direito da Comarca de São João dei
Rei - adicionais de 10% relativos ao período
de 1.0 de janeiro de 1948 a 31 de dezembro
de 1949 ........................	11.351,6O

Joaquim Telésforo de Oliveira - Escrivão do Crime
do Têrmo de Uberaba - adicionais de 10%

1.053 20	 relativos ao período de 1.0 de janeiro de 1948
a 31 de dezembro de 1949 ............
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Bacharel José Maria Burnier Pessoa de Meio - Juiz
de Menores da Comarca de Belo Horizonte
adicionais de 10% relativos ao período de 3
de janeiro de 1948 a 31 de dezembro de 1949

Francisco Pedro de Oliveira - Porteiro da Secretaria
do Interior adicionais de 10% e abono fami-
liar relativos ao período de 2 de novembro de
1948 a 31 de dezembro de 1949 ........

Bacharel Arquimedes de Faria - Juiz de Direito da
Comarca de Barl)acena - adicionais relativos ao
período de 4 de dezembro de 1947 a 31 de
dezembro de 1949 ................

Bacharel Paulo de Morais Jardim	Desembargador
- (Capital)	pagamento de diferença de gra-
tificação adicional ................

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 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, 10 de
agôsto de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
José de Magalhães Pinto

*

LEI N. 382, DE 10 DE AGÔSTO DE 1949

Abre a Secretaria do Interior o crédito especial de Cr$ 10.146,70

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 do Interior o crédito
especial de Cr$ 10.146,70 (dez mil, cento e quarenta e seis
cruzeiros e setenta centavos), para pagamento de adicionais de
10% a que tem direito o bacharel João Alves de Sousa Coutinho, no
período de 9 de abril de 1947 a 31 de dezembro de 1949.

Art. 2.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
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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, 10 de agôsto
de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
José de Magalhães Pinto

*
LEI N. 383, DE 10 DE AGÔSTO DE 1949

Autoriza o Govérito do Estado a assumir a responsabilidade por
despesas municipais da região que se acha cm litígio com o Estado

do Espírito Santo e abre crédito especial.

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

Art. 1. 0 - Fica o Govêrno do Estado autorizado a assumir,
no todo ou em parte, a responsabilidade pelo pagamento da des-
pesa fixada nos orçamentos (los Municípios da região que se acha
em litígio com o Estado do Espírito' Santo, enquanto perdurar a
dificuldade de arrecadação dos tributos municipais decorrente da
situação ali criada em conseqüência de iniciativas do referido
Estado.

Art. 2. - Para aten'er a essas e outras despesas que
tenham de ser feitas na região, no intcrêsse da defesa dos direitos
mineiros, fica aberto o crédito especial de Cr$ 300.000,00 (trezen-
tos mil cruzeiros)

Art. 30	Revogam-se as disposições em contrário, entrando
esta lei em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 10 de agôsto
de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
José de Magalhães Pinto
Américo Renê Gianelti
Abgar Renault
José Rodrigues Seabra
Josi Back'. Viani'

Cr$

11.295,30

1.877,10

21.406,80

980,50

105.589,40

-.
w'	Jp
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LEI N.' 384, DE 17 DE AGÕSTO DE 1949

Dispõe sóbre aquisição de imóvel destinado ao Aprendizado "José
Gonçalves", cm Ouro Fino.

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 adquirir,
do Sr. Brasilino Doiningues Maciel, pela importância de Cr$.
15.000,00 (quinze mil cruzeiros), um sítio denominado "Chacrinha",
no município de Ouro Fino, medindo 27.000 ms2. (vinte e sete
mil metros quadrados), com pequena casa de residência, paiol,
árvores frutíferas e servidão de água.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere êste artigo
se destinará a aproveitamento pelo Aprendizado "José Gonçalves",
de Ouro Fino.

Art. 2.' - Fica aberto um crédito especial de Cr$ 15.000,00
(quinze mil cruzeiros), para cobertura da despesa com a aquisição
a que se refere o art. 1.9.

Art. 3.' - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
esta lei em vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a tô'das 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
agôsto de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
Américo René Giajielti
José de Magalhães Pinto

*

LEI N.° 385, DE 17 DE AGOSTO DE 1949

Abre à Secretaria de Educação o crédito especial de Cr$ 5.124.640,00

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 um cré-
dito especial de Cr$ 5.124.640,00 (cinco milhões, cento e vinte e
quatro mil, seiscentos e quarenta cruzeiros), para atender a exe-
cução dos convênios, com os Municípios do Estado em matéria de
ensino primário em zona rural.
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Art. 2.' - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 17 de
agôsto de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
Abgar Renault
José de Magalhães Pinto

*

LEI N.° 386, DE 19 DE AGOSTO DE 1949

Abre à Secretaria da Viação e Obras Públicas o crédito especial
de Cr$ 115.547;60

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

Art. 1.' - Fica aberto à Secretaria da Viação e Obras.
Públicas o crédito especial de Cr$ 115.547,60 (cento e quinze mil
quinhentos e quarenta e sete cruzeiros e sessenta centavos), para
pagamento das seguintes despesas feitas em exercícios anteriores:

Cr$

Auxílio pelos reparos da ponte sôbre o rio Itacam-
birussu, denominada "Ponte do Moinho"

	10. 000,00
Construção da ponte sôbre o rio Jacaré, no Município

de Oliveira ....................	85.802,0O
Reparos na instalação sanitária do prédio escolar de

São Francisco de Oliveira, no município de
Oliveira . .	. . . ....................

	668,00
Reparos no prédio escolar de Heliodora, município

de São Gonçalo do Sapucaí ............	11.416,9()
Reparos no prédio do Grupo Escolar de Santa Maria

doSuassuí ......................	2.500,70
Móveis fornecidos para o Hotel de Araxá, pela firma

Piancasteili & Filhos ..............	5.160,0

115.547,60

Art. 2.' - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
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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, 19 de agôsto
de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS

José Rodrigues Seabra
José de Magalhães Pinto

*

LEI N. 9 387, DE 22 DE AGÔSTO DE 1949

Transforma Escolas Reunidas em Grupos Escolares e contém outras
providências.

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

Art. 1.' - Ficam transformadas em Grupo Escolar, com as
denominações de "Vigário Duarte" e "Francisco Manuel", respec-
:tivamente, as Escolas Reunidas (Ia Vila de Capela Nova, município
de Carandaí e da sede do município de Pouso Alto.

Art. 2.9 - Ficam criados, no quadro do pessoal do ensino
primário, três cargos de diretor padrão "D", três de zelador e
dois de serventes, necessários à instalação dos Grupos Escolares
das Vilas de Capela Nova, Ibitiura e São José dos Oratórios.

Art. 30 - Para ocorrer, no presente exercício, às despesas
com a execução desta lei, fica autorizado o Poder Executivo a
abrir o necessário crédito especial.

Art. 4Q	Revogam-se as disposições em contrário, entrando
esta lei em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 22 de agôsto
de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS

Abgar Renault.
José de Magalhães Pinto
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LEI N.9 388, DE 22 DE AGÔSTO DE 1949

Restabelece a Escola Normal de Campanha

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

Art. 1. - Fica restabelecida a Escola Normal Oficial da
cidade de Campanha.

Art. 2. - Os professôres da antiga Escola Normal, que
estejam em disponibilidade, serão aproveitados nos cargos que
exerciam ou aposentados, se julgados incapazes em inspeção
médica.

Art. 3. As despesas decorrentes da instalação e funcio-
namento da Escola Normal correrão pelas verbas próprias das Se-
cretarias da Viação e Obras Públicas e Educação, entrando esta
lei em vigor a 1. de janeiro de 1950, revogadaS as disposições em
contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 22 de agôsto
de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS

Abgur Renault
José Rodrigues Seabra.
José de Magalhães Pinto

*

LEI N., 389, DE 23 DE AGÕSTO DE 1949

Autoriza o Poder Executivo a permutar imóvel

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

Art. 1. - Fica o Poder Executivo autorizado a permutar o
prédio em que funciona o grupo escolar da cidade de Laranjal
pelo edifício em que funcionam os serviços da Prefeitura do
mesmo município, acrescido êste último de três mil e seiscentos
metros quadrados de terrenos adjacentes.

Art. 2. - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
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Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conhe-
cimento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam

, cumprir tão inteiramente corno nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 23 de agôsto
de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto
Abgar Renault

*

LEI N. 390, DE 24 DE AGÔSTO DE 1949

Amplia o benefício definido no artigo 157 do Decreto-lei n.' 1.416,
de 24 de novembro de 1945

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

Art. 1. - Os associados do Instituto de Previdência dos
Servidores cio Estado, inscritos na Carteira Predial para emprés-

limos destinados à compra de casa, ou de lote, gozarão da isenção
prevista no artigo 157 cio Regulamento da Previdência, até o
limite do seguro, provando o adquirente não possuir na mesma
localidade, outra moradia em seu nome ou de sua mulher, se
casado.

Parágrafo único - Ficará assegurado ao adquirente o direito
ao empréstimo predial, mediante hipoteca do imóvel, que deverá
ser prèviamente avaliado, quando chegar a sua vez de ser atendido,
obedecida a ordem das inscrições.

Art. 2.° - A isenção da presente lei sómcnte se concederá
aos associados para a primeira aquisição.

Art. 30 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 24 de agôsto
de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto

RAZÕES DO VETO

Com o intuito de melhor colaborar para que sejam atingidos
os objetivos da proposição de Lei n. 9 400, oponho-lhe veto parcial
aos artigos 17, 18 e seus parágrafos e 26, pelas razões que passo
a expor:

1. O Decreto-lei n. ,  2.147, de 11 de julho de 1947, em seu
art. 38, consolidou a exigência cio curso da Escola de Polícia
para as promoções dos investigadores cio Corpo de Segurança.
Aliás, êsse preceito já fôra consagrado no Decreto n. 9 8.063, de 12
de dezembro de 1927, que, regulamentando o então Serviço de
Investigações, estabelecia, nos artigos 31 e 93, a "obrigatoriedade
da freq üência dos funcionários do Corpo de Segurança na Escola
de Polícia".

A Portaria n.Q 88, de setembro de 1938, regulou a matéria
cm seus artigos 16 e 31, estabelecendo as condições de matrícula
e fazendo desta motivo de preferência para as promoções por
merecimento.

Em 1941, o Estatuto dos Funcionários Públicos dispôs o
seguinte:

"Art. 62 - Não poderá ser promovido, por antiguidade ou
merecimento, o funcionário que não possuir diploma exigido para
o exercício da profissão a que corresponderem as atribuições da
carreira".

Tendo cm vista êsse dispositivo e os já mencionados, o
Decreto-lei n.9 2.147, de 11-7-47, estatuiu o seguinte:

"Art. 37 - Parágrafo único - As promoções obedecerão
ao critério de merecimento e ao de antigüidade, alternadamente,
sendo condição obrigatória a apresentação do 'diploma da Escola
de Polícia".

E mais adiante, no art. 38, determinou:

"A primeira promoção por antigüidade dos atuais investi-
gadores recairá no mais antigo da respectiva classe, desde que
apresente certificado de freqüência na Escola de Polícia e satis-
faça os demais requisitos legais".

Verifica-se, portanto, que o objetivo do art. 17 da presente
proposição de lei já está fixado pela legislação vigente, que asse-
gura aos atuais investigadores a primeira promoção por antigüidade
sem exigência do diploma cia Escola de Polícia, bastando-lhes a
apresentação do certificado de freqüência na mesma Escola.

De tudo se conclui que, desde 1927, está previsto, para a
promoção de investigadores, o requisito de habilitação na Escola
de Polícia, valendo assinalar que aquêle estabelecimento funcionou
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de 1930 até 1936, sendo reaberto em 1939, nos têrmos da Portaria
n.9 88, já citada, e organizando-se, definitivamente, de acôrdo com
o Decreto-lei n. 0 2.147, de 11-7-947. Este, aliás, não instituiu
obrigação nova, de vez que, como bem esclarecido ficou, o Regu-
lamento do Serviço de Investigações, baixado em 12 de dezembro
de 1927, já considerava obrigatória a freqüência na Escola de
Polícia, a qual, dotada como se acha dos meios necessários ao
desempenho de sua missão, vem funcionando normalmente.

2. Assenta a Constituição do Estado, em seu art. 136,
parágrafo único:

"A primeira investidura em cargo de carreira e em outros
que a lei determinar, efetuar-se-á mediante concurso, precedendo-
lhe inspeção de saúde".

O Decreto-lei n. 0 2.147, de 11-7-47, dispondo sôbre a orga-
nização da Polícia Civil, criou a carreira no Corpo de Segurança,
estabelecendo, no art. 37, que o ingresso no referido quadro será
feito mediante concurso.

Acresce a circunstância de que Guarda Civil e Corpo de
Segurança são quadros distintos, com vencimentos e encargos di-
versos, obedecendo o ingresso em cada um dêles a exigências
peculiares, previstas na legislação vigente.

O veto visa, pois, a resguardar a observância do preceito
constitucional, evitando ao mesmo tempo, ato lesivo do direito dos
atuais investigadores do Corpo de Segurança.

3. Dispõe o art. 26 da proposição que "os cargos criados
na presente lei serão providos pelo Govêrno, d partir de 1950 e
à medida que os recursos financeiros o permitirem e segundo as
necessidades do serviço".

É evidente que fica prejudicado o texto acima pela sua
antinomia com os que imediatamente lhe seguem, ou sejam o art.
27, abrindo crédito para as despesas decorrentes da execução da
lei, e o art. 28, prescrevendo que entre a mesma em vigor "na
data de sua publicação".

Pelos motivos expostos, nego sanção aos dispositivos indi-
cados da proposição ora transformada eia lei, solicitando para o
assunto o novo exame da egrégia Assembléia Legislativa.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 30 (te agôsto de 1949.
MILTON SOARES CAMPOS

Governador do Estado de Minas Gerais.
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LEI N. 391, DE 30 DE AGÔSTO DE 1949

Cria delegacias distritais na Capital, 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 - Fica elevado para sete o número de delegacias
distritais da Capital.

Art. 2.0 - O provimento dos novos cargos de delegados de
distritos (Ia Capital se fará por promoção, na forma estabelecida
no artigo 26, do Decreto-lei n. 0 2.147, de 11 de julho (Te 1947.

Art. 3 1' - O Gabinete do Chefe de Polícia e a Corregedoria-
Geral terão, respectivamente, um delegado-assistente, designado em
Portaria do Chefe de Polícia.

Art. 49 Para coordenar os assuntos relativos às delegacias
municipais e subdelegacias distritais, funcionará na Chefia de
Polícia um órgão denominado "Divisão de Delegacias Municipais",
a cargo de um delegado, que terá igualmente as atribuições de
secretário da "Comissão de Exame (Te Nomeações de Autoridades
Policiais".

Art. 59	Ficam criadas três Delegacias-Gerais, com sedes,
respctivamente, em Belo Horizonte, Juiz de Fora e Uberaba.

Parágrafo único - As funções de Delegados-Gerais serão
exercidas, em comissão, por delegados para êsse fim designados
pelo Chefe de Polícia.

Art. 6. - O provimento dos novos cargos de escrivães (Te
delegacias de distritos da Capital far-se-á por promoção, na forma
estabelecida na legislação vigente.

Art. 7o - Só serão admitidos ao concurso para provimento
das delegacias adjuntas criadas por esta lei os bacharéis em direito
que tenham pelo menos dois anos de prática forense.

Art. 8. - Fica criado no quadro do pessoal efetivo do
Departamento de Registro de Estrangeiros, sem aumento de despesa,
o cargo de intérprete-tradutor, com as atribuições que forem fixa-
das eia Portaria do Chefe de Polícia.

Art, 90 Os vencimentos mensais do cargo a que se refere
o artigo anterior são (te Cri . lOO,OO (ia 1 e (Ita(atos cruzeiros),
sendo transferida da verba 36-4 (8291) para a verba própria no
orçamento vigente, a importância de Cr$ 14.400,00 (quatorze mil
e quatrocentos cruzeiros).

Art. 10 - São em número de vinte os cargos de escreventes.
de polícia a que se refere o artigo 3.9 do Decreto-lei n.9 2.147,
de 11 de julho de 1947, que servirão junto às delegacias para quer
forem designados pelo Chefe de Polícia.

----	---- .-..__;
;.
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Art. 11 - A nomeação do escrevente de Polícia se dará na
forma do antigo 14, do Decreto-lei n. I 2.120, de 16 de junho de 1947.

Art. 12 - Havendo vaga os atuais escreventes de polícia,
que exercem o cargo há mais de dois anos, em delegacias da
Capital, como contratados, poderão ingressar no cargo inicial da
carreira de escrivães de polícia.

§ 1. - O ingresso dar-se-á mediante requerimento dirigido
ao Chefe de Polícia, que o mandará submeter a concurso de títulos.

§ 2.9 - Serão especialmente considerados, para os efeitos
cio disposto neste artigo, os títulos relativos à idoneidade moral e
competência funcional, bem como a apresentação do diploma de
curso especializado na Escola de Polícia.

Art. 13 - Será de Cr$ 700,00 (setecentos cruzeiros) o
vencimento mensal de escrevente de polícia.

Art. 14 O Corpo de Vigilância Extraordinário passa a
denominar-se - Corpo de Investigadores Praticantes, contratados
a título precário, mediante exame de admissão á Escola de Polícia.

Parágrafo único - O investigador praticante desligado da
Escola de Policia, por falta de aproveitamento, por motivo de ordem
disciplinar ou de intcrêsse do serviço público, ficará automática-
mente excluído do respectivo quadro.

Art. 15 - Fica elevado de oitenta para cem o número de
investigadores, classe A, do Corpo de Segurança.

Art. 16 - A admissão efetiva no Corpo de Segurança
verificar-se-á após a conclusão do estágio de dois anos no Corpo
de Investigadores Praticantes e mediante apresentação de diploma
expedido pela Escola de Polícia, observado o disposto no artigo
39, do Decreto-lei n.' 2.147, de 11 de julho de 1947.

Parágrafo único - Para o primeiro provimento dos cargos
de que trata o artigo 16 desta Lei dispensar-se-á a apresentação do
diploma da Escola de Polícia.

Art. 17 - Vetado.
Art. 18 - Vetado.

1. - Vetado.
§ 2. - Vetado.
§ 3 1'	Vetado.

Art. 19 - As Cadeias Regionais, previstas no artigo 39
do Decreto-lei n. 9 2.147, (le 11 de julho de 1947, se destinam ao
cumprimento de penas de reclusão ou detenção e a receber presos
que aguardem julgamento.

Art. 20 A Colônia Penal se destina ao cumprimento das
penas impostas a criminosos ou contraventores a que se referem
os artigos 30, § 2., números 1 e II; 88, § 1., número III; 43,

números 1 e II, letras "a" e "b" do Código Penal (Decreto-lei
número 3.688, de 3 de outubro de 1941).

Art. 21 - O Chefe de Polícia designará um delegado para
exercer, em comissão, as funções de diretor da Colônia Penal.

Art. 22 - Com aprovação do Governador do Estado, o
Chefe de Polícia baixará os regulamentos e instruções necessários
à execução desta lei e das demais referentes à Organização da
Polícia Civil do Estado.

Art. 23 - Para provimento (los cargos policiais, será facul-
tado ás comissões de concurso inteira liberdade de proceder às
sindicâncias necessárias à apuração da idoneidade moral dos can-
didatos, independentemente dos documentos apresentados.

Art. 24 - Para provimento de qualquer cargo policial, a
que se refere a presente lei, será exigido o concurso de títulos e
provas, sendo que, para a nomeação dos candidatos aprovados,
será indispensável a prova de sua perfeita idoneidade moral.

Art. 25 - Para provimento das funções enumeradas nos
artigos da presente lei, ficam criados 2 cargos de delegados dis-
tritais, 9 de delegados adjuntos, 2 de escrivães <te delegacias de
distritos da Capital e 15 de escrivães de delegacias adjuntas.

Art. 26 - Vetado.
Art. 27 Para atender às despesas decorrentes da exe-

cução desta lei, fica o Govêrno do Estado autorizado a abrir o
crédito especial de Cr$ 419.750,00.

Art. 28 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Ilorizonle, 30 de agôsto
de 1949.

MILTON So&nns CAMPOS
Pedro Aleixo
José de Magalhães Pinlo

*

RAZÕES DO VETO

Ao sancionar a Proposição n.° 403 de que resultará a lei
n.° 392, sou levado a, atendendo ao interêsse público e para me-
ilior assegurar-lhe a execução, opor-lhe veto parcial incidente sô-
bre o título V (artigos 17 a 19) e sôbre o artigo 27 (do título VII)
pelas razões que passo a expor.
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Refere-se o título V a diferentes formas de pagamento d&
obras sob concorrência, nas várias fases de sua execução. A obri-
gatoriedade de adiantamentos, fixados cru moldes rígidos quanto
a percentagem e prazos, além de proteger antes ao interêsse dos.
concorrentes que ao do Estado, poderá acarretar embaraços da
mais diferente espécie à execução das obras, o que vem contrariar
a própria intenção da lei, sendo de notar ainda que não deixa
margem à diferenciação de tipos de contrato em consonância com
a variação dos serviços de maior ou de menor vulto.

Quanto à isenção expressa pelo artigo 27 não parece razoá-
vel, pois que a execução de obras públicas por concorrência é.
atividade de interêsse pecuniário e fim lucrativo. Não se justifica
pois, a isenção fiscal, que, como exceção que é, deve - ser sempre-
evitada.

Êsses os motivos por que venho solicitar, para os dispositivos.
ora vtados, o oportuno reexame da Egrégia Assembléia Legislativa.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 31 de agôsto de 1940.
MILTON SOARES CAMPOS

Governador do Estado de Minas Gerais.

*
LEI N. Q 392, DE 31 DE AGÔSTO DE 1949

Dispõe sôbre a execução e conservação de obras do Estado, as
concessões de serviço público e os fornecimentos ao Estado (artigo

156, números 1 e li da Constituição Estadual)

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

TITULO 1

Da execução, da conservação, da concessão e do fornecimento,

CAPÍTULO 1

Da execução, da concessão e do fornecimento

Art. 1. - As obras do Estado serão executadas por admi-
nistração ou concorrência administrativa ou pública.

§ 1. O Estado só' executará obra por administração quando
fôr impossível a concorrência administrativa ou pública, ou ocor-
rendo calamidade pública que exija pronto socorro, ou dispondo
de mão-de-obra gratuita.
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§ 2. - A concorrência administrativa só será admitida
quando o valor da obra não exceder de quinhentos mil cruzeiros.

Art. 2. - As concessões de serviço público estadual e os
fornecimentos ao Estado serão feitos mediante concorrência pú-
.blica ou administrativa.

§ 1. - A concorrência administrativa, quanto às concessões,
só será admitida quando o valor estimado do serviço público não
'exceder de quinhentos mil cruzeiros.

§ 2. - A concorrência administrativa, quanto aos forneci-
mentos, só será admitida quando o valor dos bens a serem adqui-
ridos não exceder de duzentos mil cruzeiros.

CAPITULO II

Da conservação

Art. 3. - O Estado poderá fazer o acôrdo com o; municí-
pios para a conservação das obras que nêles tiver ou vier a ter.

§ 1. - O custo da conservação, em condições normais, não
poderá exceder anualmente de dez por cento (109ó) do valor
real da obra, exceto no primeiro ano do acôrdo.

§ 2.9 - Ultimado o acôrdo, o responsável pelos serviços da
repartição estadual no município requererá ao Prefeito as provi-
dências necessárias para a conservação do prédio respectivo, de
tudo dando ciência ao Secretário da Viação, sob pena de respon-
sabilidade.

§ 3. O contrato determinará que o Prefeito atenderá
imediatamente ao requerimento e comprovará a despesa até 20
de dezembro de cada ano e quando o Estado o exigir.

§ 4•Q - Os serventes e porteiros dos grupos escolares e
outros serviços públicos ajudarão na conservação dos respectivos
imóveis.

Art. 4. - Respeitadas as disposições (Ia lei federal ou de
convênio com a União, o Estado poderá contratar com o Município
a conservação das estradas de rodagem, emprestando-lhe o material
móvel que tiver ou vier a adquirir para aquêle serviço.

Parágrafo único - O Estado renovará, permanentemente, o
seu material de conservação e especificará a respectiva dotação
orçamentária.
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TITULO li

Da concorrência

Art. 5.9 - A concorrência pública será anunciada em três,
edições consecutivas do "Minas Gerais" e de outro órgão da im-
prensa da Capital, de grande circulação, com o prazo de vinte
dias, contados da última publicação, para a apresentação das
propostas, devendo ser expressamente mencionados o último dia
do prazo e as condições bases.

Parágrafo único - Quando o valor da obra exceder de um
milhão de cruzeiros, o prazo poderá ser dilatado até quarenta dias.

Art. 6. - As propostas serão apresentadas pessoalmente
pelos interessados ou seus procuradores, com firma reconhecida,
ao Secretário de Estado ou seu representante, cm audiência pú-
blica especial, no último dia do prazo e cm hora e local certos
anunciados no edital de concorrência.

Parágrafo único - Quando se tratar de execução de obra,
farão parte integrante da proposta, o orçamento, as plantas, especi-
ficações e demais elementos técnicos (Te sua projeção e menciona -
dos no edital, bem como a declaração do fiador, com firma reco-
nhecida, de que dará a fiança necessária.

Art. 70 - Abertas e lidas as propostas na audiência insti-
tuída no artigo anterior, serão rubricadas, página por página, pelo
Secretário de Estado ou seu representante e pelos interessados e,
em suas partes essenciais, registradas em ata por todos assinada.

§ 1. 1' - A proposta e seus anexos não poderão conter emen-
da ou rasura.

§ 2. - A ata será lavrada, ainda que não haja concorrente.
Art. 8. - A idoneidade moral, econômica e financeira do

concorrente e seu fiador será cuidadosamente investigada, e, quan-
do impugnada, terá o interessado três dias para contraditar e,
sendo o caso, apresentar outro fiador, decidindo o Secretário de
Estado.

Parágrafo único - Quando o concorrente fôr o Município,
será dispensada a prova da idoneidade.

Art. 90 O Secretário de Estado julgará a, concorrência,
dentro em 20 dias, fundamentando sua decisão em dia, hora e
local comunicados aos interessados com vinte e quatro (24) horas
de antecedência, pelo menos.

§ 1.0 - A decisão constará (Te ata assinada pelos presentes.
§ 2.0 - O concorrente que tiver de se ausentar da Capital

deverá nomear procurador de enderêço conhecido da Secretaria.
de Estàdo.
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Art. 10 - Observar-se-ão, para a concorrência administra-
tiva, no que lhe fôr aplicável, as normas estabelecidas para a
concorrência pública.

Parágrafo único - Na concorrência administrativa para a
execução de obra, o Município será obrigatóriamente convidado a
apresentar proposta no prazo máximo de vinte dias.

Art. 11 O arrematante que não assinar o contrato no
prazo legal pagará à Fazenda Estadual a multa de dez por cento
(10%) sôbre o valor do contrato.

§ 1.0 - A dívida será inscrita incontinenti, para cobrança
imediata, amigável ou judicial.

§ 2.0 - Quando o contrato não houver sido assinado por
falta (Te fiança, o fiador que a houver prometido e, posteriormente,
negado, responderá solidàriamente com o arrematante, perante a
Fazenda Estadual.

§, 3. - Na hipótese dêste artigo, o contrato será lavracl
entre o Estado e o concorrente seguinte, de melhor proposta, desde
que, entre a dêste e a do faltoso, a diferença não exceda de dez
por cento (10%) do valor da segunda, em preço ou condições que
a tanto equivalham.

§ 40 - Não se verificando a hipótce do parúgrafo anterior,
será instaurada- nova concorrência.

Art. 12 Não poderão concorrer: O Governador, o Vice-
Governador, o Secretário (Te Estado, o Diretor de Departamento,
o Chefe de Polícia, o Prefeito, o Vice-Prefeito e os Vereadores,
quanto às obras, concessões e fornecimentos em seu município;
seus ascendentes e descendentes, cunhado durante o eunhadio,
irmão, sogro e genro, bem como seus colaterais, por consangüi-
nidade ou afinidade, até o terceiro grau; os funcionários ou servi-
dores do Estado e do Município, além de outras pessoas impedidas
por lei.

TITULO I I I

Da caução e da fiança

Art. 13 - A lavratura do contrato dependerá da prestação
de caução ou fiança.

§ 1.0 - Nas concessões, será prestada caução até dez por
cento (10%) do valor do serviço em dinheiro ou títulos da dívida.
pública federal ou estadual.
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§ 2. - Na execução de obras, será prestada fiança mon-
tando a trinta por cento (30%) do valor contratado da obra.

§ 3. - Ao Município não se exigirão caução ou fiança.
§ 4.° - Os contratos (te fornecimento poderão ser lavrados

sem caução ou fiança.

TITULO IV

Do contrato, do empenho e do registro

Art. 14 -- Julgada a concorrência, será empenhada a verba,
assinado o contrato, anotado o ajuste e feito o registro.

I. - Empenhada a verba e assinado o contrato dentro em
dez (10) dias, contados do julgamento da concorrência, a Repar-
tição que a houver instaurado remeterá em vinte e quatro horas
cópia autenticada do contrato à Secretaria das Finanças e Imprensa
Oficial.

§ 2. - A Imprensa Oficial e o Tribunal de Contas terão,
cada um, o prazo improrrogável de quinze (15) (lias para, respec-
tivamente, publicar e registrar o contrato.

Art. 15 - O contrato fixará os têrmos inicial, intermediários
e final tia execução da obra, para serem rigorosamente obedecidos.

Art. 16 O contrato poderá ser cedi(lo, aquiescendo o
Estado, ficando o arrematante solidàriamnente responsável com o novo
contratante, quando se tratar de obra ou concessão arrematada
em concorrência pública ou administrativa e respeitados os impe-
dimentos do artigo 13.

TITULO V

Do pagamento

Art. 17	Vetado.
§ 1. 1 - Vetado.

2.	Vetado.
Art. 18	Vetado.
Art. 19 - Vetado.

TITULO VI

Da Fiscalização

Art. 20 - O Estado, por seu Poder Executivo, fiscalizará
a execução do contrato.

§ 1. - O Estado denunciará o contrato, suspendendo os
pagamentos, desde que provada, por avaliação, perícia ou outro
meio indicado, a fraude do outro contratante.
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§ 2. Na hipótese tio parágrafo anterior, o Estado promo-
verá os meios de apuração das responsabilidades, punição dos
culpados e cobrança de perdas e danos.

§ 3•9 - O Estado, por sua Secretaria de Viação, impugnará
ou receberá a obra concluída, no prazo de vinte (20) dias, contados
do recebimento da comunicação do contratante executor.

Art. 21 - Além dos órgãos da Secretaria da Viação, serão
fiscais da execução e da conservação das obras do Estado as
autoridades estaduais no município e, especialmente, quanto à
conservação, os responsáveis imediatos pelos serviços das respec-
tivas repartições estaduais no município.

Art. 22 - A rescisão ou infração será denunciada às reparti-
ções por onde tenha o contrato transitado anteriormente, especi-
almente às encarregadas do seu registro e dos pagamentos.

TITULO VII

Das disposições gerais

Art. 23 Quando o município arrematar a concorrência
para a execução de obra, poderá o Estado colocar funcionário téc-
nico à sua disposição.

Art. 24 - Esta lei não alcança a obra iniciada ou contratada,
nem as concessões e os fornecimentos contratados.

Art. 25 - Serão considerados "restos a pagar", ao fim de
cada exercício financeiro, os saldos das verbas empenhadas em
virtude desta lei.

Art. 26 - O (iovêrno dará ao serviço público a estruturação
necessária ao cumprimento desta lei, baixando, no prazo de sessenta
(60) dias, o regulamento complementar.

Art. 27 - Vetado.
Art. 28 - Será demitido, a bem do serviço público, me-

diante processo administrativo, por representação de 'qualquer
autoridade, órgão estatal, cidadão ou pessoa jurídica:

1 -- O funcionário desidioso ou venal nas funções fiscali-
zadoras ou executivas;

II - O funcionário que duas vêzes contribuir, sem justa
causa, para a inobservância dos prazos estabelecidos nesta lei.

§ 1.' - O funcionário que, pela primeira vez, cometer a
falta mencionada no número II dêste artigo, perderá, à vista do
fato e por decisão do Secretário de Estado, quinze (15) dias de
vencimentos.

-	;__	::'	TT
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§ 2. - A penalidade do número II dêste artigo será aplicada
independente de prévia imposição da estabelecida no parágrafo
anterior.

Art. 29 - Esta lei entrará em vigor a 1.0 de novembro de
1949, 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, 31 de agôsto.
de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
José Rodrigues Seabra
Pedro Aleixo
José de Magalhães Pinto
Américo Renê Giannetti
Abgar Renault
José Baeta Viana

*
LEI N. 9 393, DE 31 DE AGÔSTO DE 1949

Autoriza aquisição de terrenos no Barreiro de Araxá

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 adquirir do
Dr. Virgílio Fabiano Ah-es Filho os terrenos que o Estado lhe
transferiu, no Barreiro de Araxá, em virtude de permuta realizada
em 25 de novembro de 1937, bem como a entrar em acôrdo com o
mesmo a respeito da ação de indenização que move ao mesmo
Estado, no fôro da Capital.

Art. 2. - Para atender às despesas decorrentes da aquisi-
ção e do acôrdo, fica aberto o crédito de Cr 263.000,00 (duzentos
e sessenta e três mil cruzeiros)

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 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, 31 de agôsto
de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
Américo Renê Giwinetli
José de Magalhães Pinto

LEI N.° 394, DE 3 DE SETEMBRO DE 1949

Regula o artigo. 18 da Lei n. 0 28, de 22 de novembro de 1947.

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

Art. 1.0	Para o agrupamento de que cogita o artigo 18
da Lei n. 9 28, de 22 de novembro de 1947, é necessário:

a) que se trate do serviço da competência do município,
a ser instalado ou ampliada;

b) que a sua extensão a municípios diversos seja prática-.
mente possível e econômiearnente viável;

e) que os municípios interessados disponham de recursos.
para a instalação ou ampliação, ou possibilidade de obtê-las.

Art. 2. - O prefeito que quiser tomar a iniciativa do.
agrupamento deverá entender-se com os prefeitos dos outros mu-
nicípios interessados no sentido de promoverem o necessário.
estudo , e elaboração do plano a ser executado, do seu custo prová-
vel, das condições econômicas do empreendimento e da capacidade
de utilização ou consumo pelas zonas a serem servidas.

Art. 30 - Verificadas, por êsses dados, as condições exigi-
das no artigo 1.0, letra B, o iniciador proporá o consórcio às
prefeituras interessadas, juntando à proposta memorial explicativo
e detalhado do projeto, e seu orçamento, e da contribuição espe-
rada de cada município, contribuição essa proporcional à sua
demanda provável do serviço.

Art. 4•9 Assentado o aeôrdo entre os prefeitos, dirigir-se-á
cada qual à Câmara do seu município, para que se manifeste sôbre
o consórcio, pela forma estabelecida na Lei n. 0 28.

Art. 5. - Da lei de quiescência, além de outras disposições
que a Câmara entender convenientes, deverá constar:

a) aprovação do plano e orçamento do serviço;
b) autorização ao prefeito para assinar o acôrdo definitivo

em nome do município.
e) o crédito necessário à contribuição do município ou a

maneira de obtê-lo.
Parágrafo único - A lei acima referida não poderá impor

condição ou restrição que prejudique algum dos municípios inte-
ressados na execução do plano.

Art. 6. 1 - Preenchidas as formalidades prescritas, assinarão
os prefeitos o acôrdo definitivo que, além do modo e condições.
de execução das obras, deverá conter o estatuto pelo qual se regerá
o consórcio, que será registrado, para efeito de sua personalidade-
jurídica.
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Art. 7 1' - Do estatuto deverão constar, além das disposições
complementares e de quaisquer outras julgadas necessárias, a deno-
minação, sede e duração cio consórcio; a participação pecuniária
de cada município; os poderes da administração do consórcio e
forma de exercê-los; o regulamento do serviço, tabelas de preços
e maneira de revê-los; processo de contabilidade e distribuição de
lucros e perdas; possibilidade de revisão do estatuto e modo de
processá-la.

Art. 8. - O consórcio será administrado, na parte delibe-
rativa, por um Conselho constituído de dois representantes de
cada município, eleitos pela Câmara, por três anos, dentre os dez
maiores contribuintes do impôsto de indústria e profissões; na
mesma ocasião será eleito o suplente de cada um, para os casos
de falta, impedimento ou vaga.

Parágrafo único	Poderá ser destituído pela Câmara o
conselheiro que, a seu juízo, não desempenhar o cargo a contento.

Art. 9. - A função de conselheiro não será remunerada,
tendo o mesmo, entretanto, direito a uma cédula de presença, por
sessão a que comparecer, e que será fixada pela Câmara, no
princípio de cada triênio.

Art. 10 - O Conselho será presidido sucessivamente pelos
seus membros, na ordem decrescente de idade, durando o exercício
de cada um tantos meses quanto se achar na divisão de trinta e
seis pelo número de conselheiros.

Art. 11 - O Conselho terá completa autonomia na admi-
nistração do serviço; mas as Câmaras poderão fiscalizar sua gestão
-por intermédio de delegado de sua confiança, ao qual será livre
assistir às sessões, sem nelas tomar parte, e que levará ao conhe-
cimento da Câmara o que observar, sugerindo as providências
que lhe ocorrerem.

Art. 12	O Conselho se reunirá ordinárjamente duas vêzes
por ano, em (latas que fixar, e extraordinárjamente sempre que
a sua maioria entender necessário.

Art. 13 - Na primeira reunião tomará o Conselho, ao di-
.retor cio consórcio, as contas, que devem acompanhar seu relatório
às Câmaras; e na segunda organizará o orçamento do serviço para
o ano seguinte.

Art. 14	No caso de desmando do Conselho, e sem prejuízo
da responsabilidade que couber a cada Conselheiro, poderão as
Câmaras, por iniciativa de uma delas, votar a destituição do mes-
mo, elegendo outro, por novo triênio.

Art. 15 - Ë obrigatória a publicação do relatório, contas
e decisões do Conselho, ressalvado, quanto às últimas, o caso de
sigilo, que, entretanto, não será guardado em relação às Câmaras
interessadas.

- 61 -

Art. 16 - A parte executiva da administração) db consórci&
ficará a cargo de um diretor, nomeado pelo Conselho, e empre-
gados que êste julgar necessários, competindo-lhe organizar o
respectivo quadro, fixar ordenados e definir atribuições.

Parágrafo único - O Diretor será o representante legal do
consórcio.

Art. 17 - Na vigência do consórcio, não poderá o mesmo
ser dissolvido e nem retirar-se algum dos consortes, sem acôrdo
das Câmaras interessadas e pelo voto de dois terços de seus
membros.

Parágrafo único Ocorrendo qualquer das duas hipóteses,
resolverão as Câmaras sôbre o melhor modo de liquidar os inte-
rêsses recíprocos, recorrendo-se ao judiciário, se não houver
acôrdo.

Art. 18 As desapropriações porventura necessárias ao
serviço serão promovidas pelo município onde devam ser proces-
sadas, ficando as indenizações a cargo do consórcio.

Parágrafo único - No caso de bens situados em município
não interessado, o consórcio solicitará do Estado a desapropriação,,
nos têrmos da Lei n.9 900, de 12 de setembro de 1925.

Art. 19 - Como parte dos municípios que os constituem,.
gozarão os consórcios de todos os direitos, privilégios, regalias e.
isenções a êles conferidas.

Art,. 20 - Os municípios já beneficiados por serviço comum
poderão convertê-lo cm consórcio pela forma estabelecida nesta lei.

-Art. 21 O Departamento de Assistência aos Municípios
organizará um estatuto padrão para os consórcios e instruções
para o seu ajuste e realização.

Art. 22	Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 3 de setembro,
de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS

Pedro Aleixo.
José de Magalhães Pinto.
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LEI N. 395, DE 3 DE SETEMBRO DE 1949

Abre ao Departamento de Águas e Enerqia Elétrica o crédito
especial de Cr$ 18.500,30

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

Art. 1. - Fica aberto ao Departamento (te Águas e Energia
Elétrica o crédito especial de Cr$ 18.500,30 (dezoito mil quinhentos
cruzeiros e trinta centavos), para paganiento à Sociedade de Ins-
talações Técnicas Ltda., proveniente de fornecimentos feitos à
Usina Santa Marta, em Montes Claros, em exercícios anteriores.

Au. 2. - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições cm contrário.

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

Dada no Palácio (Ia Liberdade, Belo Horizonte, 3 de setembro
de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
José Rodrigues Seabra
José de Magalhães Pinto

*
LEI N.9 396, DE 3 DE SETEMBRO DE 1949

Abre à Réde Mineira de Viação o crédito especial de Cr$ 4.694,50
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 à Rêde Mineira de Viação o crédito

especial (te Cr$ 4.694,50 (quatro mil seiscentos e noventa e quatro
cruzeiros e cinqüenta centavos), para pagamento ao Sr. João dos
Passos, proveniente (Te diferença de vencimentos, em virtude de
acórdão do Conselho Nacional do Trabalho.

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

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conhe-
imento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam

cumprir tão inteiramente como nela se contém.
Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 3 de setem-

bro de 1949.
MILTON SOARES CAMPOS
José Rodrigues Seabra	 -
José de Magalhães Pinto

LEI N.° 397, DE 3 DE SETEMBRO DE 1949

Abre à Secretaria do Interior o crédito especial de Cr$ 639.033,10

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

Ari. 1.0 - Fica aberto à Secretaria do Interior o crédito
especial de Cr$ 639.033,10 (seiscentos e trinta e nove mil, trinta
e três cruzeiros e dez centavos), para pagamento de despesas feitas
em exercícios anteriores pelo Hospital Militar.

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

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

Dada no Palácio (Ia Liberdade, Belo Horizonte, 3 de setembro
de 1949.

MILTON SoAluss CAMPOS
Pedro Aleixo
José de Magalhães Pinto

*

LEI N.9 398 1 DE 3 DE SETEMBRO DE 1949

Abre à Secretaria de Educação o crédito especial dç Cr$ 3.530,00
para pagamento de serviços extraordinários prestados por

funcionários do Colégio Estadual 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 aberto à Secretaria de Educação o crédito
especial de Cr$ 3.530,00 (três mil, quinhentos e trinta cruzeiros),
para pagamento de serviços extraordinários prestados pelos se-
guintes funcionários do Colégio Estadual de Minas Gerais, ao curso
noturno do estabelecimento, nos meses de março, abril e maio de
1949:

Mário de Andrade Gomes - Cr$ 1.700,00.
Irineu de Carvalho - Cr$ 900,00.
Edmundo Rocha - Cr$ 930,00.

Art. 2.° - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
esta lei em vigor na data de sua publicação.
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Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conhe-
cimento (lesta lei Pertencer, que a Cumpram e façam Cumprir tãointeiramente como nela se Contém.

Dada no Palácio cia Liberdade, Belo Horizonte, 3 de setem-bro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
Abqar Renault
José de Magalhães Pinto

*
LEI N. 9 3991 DE 3 DE SETEMBRO DE 1949

Abre ao Departanento Estadual de Iiif orinações o crédito especial de
Cr$ 3. 062,00

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

Art. 1. Fica aberto ao Departamento Estadual de Infor-
mações o crédito especial de Cr$ 3.062,00 (três mil e sessenta
e dois cruzeiros), para pagamento à Companhia Telefônica Brasi-leira, proveniente de serviços prestados àquela repartição, cm
exercícios anteriores.

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

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

Dada no Palácio cia Liberdade, Belo Horizonte, 3 de setem-
bro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
José de Magalhães Pinto

*

LEI N.v 400, DE 3 DE SETEMBRO DE 1949

Abre à Secretaria da Viação e Obras Públicas o crédito especial de-
Cr$ 6. 609,00

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 da Viação e Obras
Públicas o crédito especial de Cr$ 6.609,00 (seis mil, seiscentos
e nove cruzeiros), para pagamento à Prefeitura Municipal de Grão
Mogol, proveniente de despesas feitas em exercícios anteriores,
com a reconstrução da ponte sôbre o Ribeirão do Inferno, naquela
localidade.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 3 de setem-
bro de 1949.

MILTON SOARE CAMPOS
José Rodrigues Seabra
José de Magalhães Pinto

*

LEI N.° 401 1 DE 3 DE SETEMBRO DE 1949

Abre d Secretaria da Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho
o crédito especial de Cr$ 5.275,40

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 cia Agricultura, Indústria,
Comércio e Trabalho o crédito especial de Cr$ 5.275,40 (cinco
mil duzentos e setenta e cinco cruzeiros e quarenta centavos),
para pagamento à Companhia Telefônica Brasileira, proveniente de
serviços prestados àquela Repartição, em exercícios anteriores.

Art. 2.1'	Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publica -
ção, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 3 de setem-
bro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
Américo Renê Giujmnetti
José de Magalhães Pinto.

-,	 -
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LEI N 402, DE 3 DE SETEMBRO DE 1949

Restabelece as Escolas Normais, de Itab ira e Montes Claros

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

Art. 1.0 - Fica revogado o disposto no art. 1. 1 do Decreto-
Lei n.° 63, de 15 de janeiro de 1938, e restabelecida a vigência do
Decreto n. Q 8.245, de 15 de fevereiro de 1928, no que dizem res-
peito às Escolas Normais de Itahira e Montes Claros.

Art. 2. - Os estabelecimentos cujo ensino se restabelece
por esta lei funcionarão nos têrmos do Decreto-lei n.° 1.873, de
28 de outubro de 1946.

Art. 3• 1' - Serão aproveitados os funcionários em disponi-
bilidade que serviram nas antigas Escolas Normais, de Ital)ira e
Montes Claros, observado o disposto no artigo 79, parágrafos 1.
e 6., do Decreto-lei n.9 804, 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$
797.520,00 (setecentos e noventa e sete mil, quinhentos e vinte
cruzeiros)

Art. 59	Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 3 de setem-
bro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
Abgar Renault.
José de Magalhães Pinto.

*
LEI N.° 403, DE 5 DE SETEMBRO DE 1949

Abre à Secretaria das Finanças o crédito especial de
Cr$ 200.347,10

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 das Finanças o crédito
especial de Cr$ 200.347,10 (duzentos mil trezentos e quarenta e
sete cruzeiros e dez centavos), para pagamento de indenização que
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o Estado foi condenado a pagar a D. Maria Augusta Soares, em
ação de desapropriação processada na comarca de Araxá.

Art. 2. 1' - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 5 de setembro
de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto

*

LEI N.I 404, DE 6 DE SETEMBRO DE 1949

Fixa o efetivo da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais para
o exercício de 1950 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. - Para o exercício de 1950, é fixado em 8.708 (oito
mil setecentos e oito) homens o efetivo da Polícia Militar do
Estado de Minas Gerais, a qual terá a seguinte organização:

1 - Quartel do Comando-Geral, compreendendo:

a) - Comando-Geral;
b) - Gabinete;
Chefia;

Subchefia;

S-1 - Pessoal e efetivos:

e) - Estado Maior;
S-2 - Informações;
S-3 - Instrução;
S-4 - Suprimentos - Evacuações;

d) .- Inspetoria-Geral.
Chefia;
Serviço de Fundos;



a

IMIM

e) - Serviço de Administração:
Serviço de Intendência;
Serviço do Pessoal;

f) - Chefia do Serviço de Saúde;
g) - Serviço de Subsistência;
h) - Serviço de Engenharia;
i) - Serviço de Assistência Religiosa;

II - Departamento de Instrução;
III - 9 Batalhões ele Caçadores;
IV	Companhia Isolada de Muzambinho;
V	Companhia Isolada ele Teófilo Otoni;
VI - Esquadrão de Cavalaria;
VII - Corpo de Serviço Auxiliar;
VIII - Hospital Militar;
IX - Caixa Beneficente;
X - Quadro Suplenientar.

Art. 2. A organização das unidades enumeradas nas
alíneas II, III, IV, V e VI obedecerá à mesma do exercício de,
1949 e seus efetivos serão os previstos no quadro anexo, n. 9 2.

Art. 3. O Departamento de Instrução será organizado com
um Comando, Diretoria Geral do Ensino - Administrativo, duas
companhias de alunos e uma companhia de Comando e Serviços,
sendo seu efetivo o fixado no quadro anexo n.9 2.

Art. 4•9 - O Corpo do Serviço Auxiliar terá a organização
de um Comando, Secção de Comando e duas companhias de artí-
fices, sendo seu efetivo o fixado no quadro anexo, n. 9 2.

Art. 5,0 - O Hospital Militar terá a organização de Diretoria,
Serviços Clínicos, Serviços Auxiliares das Clínicas e Serviço Admi-
nistrativo, com o seu efetivo previsto no quadro anexo, n. 9 2.

Art. 6. - O pagamento do pessoal da Polícia Militar correrá
pela verba própria do orçamento geral do Estado, de acôrdo com
o quadro anexo, n. 0 1.

Art. 7,9 - Em caso de necessidade, as companhias isoladas
de Teófilo Otoni e Muzambinho serão incorporadas ao 6. 1 e 8.
Batalhões, respectivamente.

Art. 8. - O Tenente-Coronel, o Major e o Médico da.
Polícia Militar, que servem em comissão no Corpo de Bombeiros,
receberão seus vencimentos por esta Corporação.

Art. 9,0 - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
esta lei em vigor a partir de 1.0 de janeiro de 1950.

1
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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 Lib'erdade, Belo Horizonte, 6 de setem-
bro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
José de Magalhães Pinto

*
Anexo n. 9 1

POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Comando-Geral - Serviço de Administração - Serviço de Fundos

Orçamento do pessoal para 1950

37	Polícia Militar

3 - Pessoal efetivo
Cr$	 Cr$	Cr$

'3 coronéis, sendo 2 comissio-

	

nados na Justiça Militar a	60.000,00	180.000,00

	

20 Ttes.-coronéis, 's ........	48.000,00	960 . 000,00

	

35 majores a ............	43. 200,00	1.512.000,00

	

92 capitães a ............	36.000,00	3.312. 000,00

	

125 1s. Tenentes a ..........	30.000,00	3.750. 000,00

	

119 2°s. Tenentes a ..........	25.200,00	2.998.800,00
40 aspirantes a	 20.400,00	810.000,00

	

68 sub-Tenentesa ..........	20.400,00	1.387.200,00
1 cap. honorário capelão	 36.000,00
1 2.9 ten. honorário contabilista

	

do Hospital Militar ......	 25.200,00
1 enfermeiro	da	sala	de

	

cirurgia ............	 14.400,00
4 enfermeiros práticos de far-

mácia a	 14.400,00	57.600,00	15. 049.200,00

-4 - Pessoal contratado

Mensalistas

1 major Diretor do IP -

	

Departamento de Instrução	 43.200,00
ti capitães	honorários	profes-

sôres a ..	..	..	..	..	..	36.000,00	324 .000,00
1 Encarregado da Fazenda da

Remonta	(assemelhado 1.0
tenente)	 30.00000

. - -
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Cr$

1 1.9 ten.	hon.	Chefe	da
Oficina de alfaiate ......

1 2.9 ten. hon. armeiro
1 2.0 ten. hon. cortador da
mesma oficina ..........

1 2.9 ten.	hon.	Contabilista
da Caixa Beneficente

1 2.9 teu. hon. mestre condutor
de obras ............

1 2.9 ten. hon. mestre mecâ-
nico	..............

1 2.9 ten. hon. auxiliar de
transmissões ..........

2 parteiras da Maternidade do
Hospital Militar a .. .. ..	14.400,00

4 serventes da Maternidade do

	

Hospital Militar a .. .. ..	7.200,00

5 - Sôldo

60 alunos C.P.-1 a ........5.400,00
40 alunos C.P.-2 a ........1.440,00
3 sargentos ajudantes a	 6.600,00

242 los, sargentos	(sendo	104
músicos) a .. ..	.. ..	..	5.400,00

414 29s. sargentos (sendo 73 mú-
sicos), a ............4.200,00

777 39s. sargentos (sendo 76 mú-
sicos), a ..	.. ..	..	..	..	3.000,00

1.096  los, cabos e cabos a	 2. 640,00
52 corneteiros-tamboristas a	2.040,00

	

4 soldados enf. de 1. 4 classe a	5.400,00

	

8 soldados enf. de 2. 4 classe a	4.200,00

	

12 soldados enf. de 3.° classe a	3.000,00
5.494 soldados a ..........1.440,00

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

6 - Etapas

360 etapas de Cr$ 25,00 diários
para 1.500 alunos, sargentos,
músicos e enfermeiros

360 etapas de Cr$ 16,00 diários
para 1.096 cabos, 52 come-
teiros-tamboristas e 5.494
soldados ............

7 - Gratificações

Para o Comandante-Geral, Chefe
do EM., Sub-Chefe do EM.,
Comandante do D. 1., Co-
mandantes de 9 Batalhões,

Chefe do S.A., Chefe do
C.S.A., Diretor do H. M.,
Chefe do S.S., Inspetor-Geral,
Chefe de S. F., Chefe de S.
Int., Chefe do SE., Chefe do
S.P., Chefe do S.-1, Chefe
cio S.-2, Chefe do S.-3,
Chefe do S.-4, Comandantes
rias Cias. isoladas de Mu-
zambinho e Teófilo Otoni,
Esquadrão de Cavalaria, Chefe
da Tesouraria Geral ......

Para o Assistente do Governador
cio Estado, para o Assistente
do Scc. do Interior, para o
Assistente do Chefe do Polí-
cia, para os ajudantes de
Ordens cio Governador e para
o ajudante de ordens do
Comandante-Geral

Para o Chefe do Gabinete do
Cansando-Geral e para os
adjuntos	............

Para os médicos do EM., DI.,
1.9, 2.9, 3,9, 4,9, 5°, 6.9, 8.9 e
9,0 BB.CC . e S.A. corno
ajuda para transporte e a
17 tesoureiros como auxilio
para quebra (5% sôbre o
vencimento dêstes de acôrd
com a lei)

Para a Missão Militar Instrutora

1 ten.-col.	do	E.	Nacional
(Chefe)

1 major	do	E.	Nacional
(Membro) ............

1 Capitão	do	E.	Nacional
(Membro) ............

9 oficiais instrutores do E. N.
Para o Diretor de Instrução Militar,

Diretor de Educação Física,
Oficiais instrutores, sargentos
monitores do D.I. e moni-
tores das unidades do interior
(7)	................

Para o Chefe do Serv. Subsistência,
equiparação aos vencimentos
e vantagens dos da ativa

Para o regente da Osquestra Sinfô-
nica e Côro Orfeônico .

Para 1 Irmã Superiora do H. M.

Cr$	 Cr$	Cr$

416.800,00

152. 800,00

109.800,00

52.200,00

60.000,00

54.000,00

36.000,00
00.000,00	210.000,00

129.360,00

18.720,00

30 .000,00,
6. 000,00

Cr$
	

Cr$

30.000,00
25.200,00

25.200,00

25.200,00

25.200,00

25.200,00

25.200,00

28.800,00

	

28.800,00
	

630 .000,00

324.000,00
57.000,00
19.800,00

1.306.800,00

1.738.800,00

2.331.000,00
2. 893.440,00

100.080,00
21.600,00
33 . 600,00
36.000,00

	

7.911.300,00
	

16.780. 080,00

32.465.280,00

14.040.000,00

	

38.257.920,00	52.297.920,00

---



POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ESTADO-MAIOR

Quadro demonstrativo da fixação da Polícia Militar para o exercício de 1950

OFICIAIS	1	1	 FRACAS

o
1.

UNIDADES, CORPOS E SERVIÇOS

Enfermeiros
o	 a'o e e

e	a	e	e

co

o	.	a	e
.	.	.	u

)	(ID	•	e
-,	e,

ESPECIAIS

-,	e'
o,	•

l;	jÀ
)

DE FILEIRA

cn

MÚSICOS

CIS

a

O

	38.400,00	44.400,00

	

36.000,00	216.000,00
30.000,00

45.500,00

1.150. 000,00
240.000,00

	

110.000,00	2.985.580,00

87.748.780,00

200.000,00

•i	1	1	1	1
I	II

1 o '•'	1	1	1a

-	1(IDQ

Comando-Geral .........
Gabinete ................
Estado-Maior ..............
Inspetoria Geral ............

Chefia .............
Serv. de Fundos .....

.	Serv. da Intendência
Serv. do Pessoal .....
Tesouraria Geral .....
Almoxarifado .......
Dest. de Saúde ......

Chefia do S. Saúde ..........
Serv. Subsistência .........
Serv. Engenhúria ............
Serv. Asa. Religiosa ..........

SOMA DO O. C. G...........

Departamento de InstruÇãO ........
1.' B.C.M...................
2.9 B.C.M...................
3 .9 B.C.M...................
4 •9 B.C.M...................
5 9 B.C.M...............
6.9 B.C.M...................
7.9 B.C.M........., ..........
8.' B.C.M.....................
9.9 B.C.M...................
Cia. Fuz. de Muzambinho ..........
Cia. Faz. Teófilo Otoni ..........
Esquadrão de Cavalaria ........
Corpo de Serv. Auxiliar ..........
Hospital Militar ..............
Caixa Beneficente ..............
Quadro Suplementar ............10.400. 000,00

98.478.260,00

a
1.,
a

o'ooa
Eo

o
0

a
1.,aao

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

12.000,00
43.200,00
4.320,00

25.200,00
24.000,00
2.520,00 111.210,00

4 . 080,00
10.560,00
1.200,00
1.680,00

720,00 18.240,00	129.480,00

5
7

45
3
1
1
1
5
2

70

43
64
49
37
58
64
49
39
56
41
12
10
14
90

7

1 701

10
8
7
7
7
8
8
7
7
7

76

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10

16
8
9
9
8
8
9
9
9

94

o

73
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COMANDO - GERAL	 Anexo n.9 21Cr$	 Cr	Cr$
Para 8 Irmãs auxiliarees do }l.M.

a Cr$ 4. 800,00 ..........
Para 6 capelães militares do interior
Para aulas suplementares ......
Para ocorrer a despesas nas Escolas

do E. Nacional e outras Poli-
cias Militares dos Estados

De Cr$ 0,00, diários para praças
reengajadas ............

A praças em trânsito ........
Substituições regulamentares .

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

8 -- Ajudas de custo

Para oficiais em diligência do
serviço público militar

9 - Adicionais

	

Da Lei 425,	de 1906, para:

2 coronéis a Cr$ 6.000,00
9 Ttes-coronéis a Cr$ 4.800,00
1 major
7 capitães a Cr$ 3.600,00
8 les. Ttüs. a Cr$ 3.000,00
1 2.e tenente ............

Da Lei 185, de 10 de agósto de
1948, para:

2 sub-Ttes. a Cr$ 2.040,00
8 29s. sgts. a Cr$ 1.320,00
1 3.9 sargento ............
2 cabos a Cr$ 840,00 ......

	

1 soldado ..	. ...........

10 - Abono familiar

Adicionais de 7% da Lei 971 e
de Cr$ 80,00 da Lei 296

TOTAL .............

1——-
- - 1

-
- 1 --
--	1

- - 1 2

- 2 1-
- - 1-
- - 1 2
- - - 1

1	5 12	9

- 1 2 8
- 1	7
- 1 1 6
- 1 1 5
- 1 1 5
— 1 1 7
- 1 1 5
- 1 1 5
- 1 1 5- -- - 1
- -- 1
— - - 1
- 1 2 4
-. 3 9 15
-- - 1
2 22 3

3 21 36 94

-- -	1
.4	3

4	17
-- - 1
- - 1

&
1	7
4	10

1	3	2
1 - 1
- - 3
1 - 6
1 4	6
- 2 1

16	64
21

10	35
i	14	31
s 11 24
5	8	19
9724

11	8 31
9	11	25
6	9 198	25

1 211
1	1	3
3	3	72	14
8	1	36
3	1	5
3 — 12

125 119 391

a
- 7

- 2

- 12

40 3
— 5
- 4
—3
- 4
- 5
- 4
— 3
- 4
— 3
- 1
- 1
- 1
—3
—2

40 51

4	7
1	3

28	36
1	1
1 -
1 -

6
1	1

42	54

10	31

1
1
	7	30

o 24
5 17
6	251	'7	30
7 24
á	10
6 25
6 19
1	2
1	1
1	6

24	31
5	4

j3$	41$

1 -
10 12 -

56 -
1 -

1 2 -
2 2 -
27 22 -
1 2 -
1	1 -

103 101 -

57 81 -
(04 699 -
86 57 -
54 335 -
80 545 -
(04 699 -
86 547 -
58 364 -
80 545 -
62 392 -
46 160 -
33 106 -
31 138 -
82 198 -
30	37

1096 5.494

- - - - 1 - - -
- - - - 3 - - -
- - - - 17 - - -
- —,j - - 1 - - -
- - - - 1 - - -
- - - 23 28 - - -
- - - 33 40 - - -
- - - 226 23 - - -
- - - 10 12 - - —
- - - 4 5 - — -
- - - 4 4 - - —
- - - 6 9— - -
— - - 67 73 - - -
- - - 7 13 - - -
- - - 2 3 -- -

— — — 382 446 - — —

- - 9 378 113	5	4	9
-	5 945 976 15 15 30
- - 4 749 773	5	4	9
- - 3 481 500	5	4	9
- - 4 749 773	5 4	9
- - 5 944 975 15 15 30
— — 4 751 776 15 15 30
— - 3 518 537	5	4	9
— - 4 748 773	5 4 9
— - 3 552 573	5 4 9
- - 2 225 228 - — —
- - 2 155 158 - — —
- - 4 196 203 200	1 201
- - - 428 442 - — —
8 12 — 109 145 - — —

— — - - 5— — —— — — — 12 — — —

8 12 52 8310 8708 230 74 354
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Anexo n. 9 3

POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Serviço de Administração

COMANDO GERAL	 SERVIÇO DE FUNDOS

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONSTANTES 1)0 ORÇAMENTO
DE 1949 E PROPOSTAS PARA O ORÇAMENTO PESSOAL DE 1950

Para mais Para menos
VERBAS	 1949	1950	era	em

1950	1950

Pessoal efetivo ....... . 14.702.400,00 15.049.200,00	346 800,00

Pessoal contratado ..... . 553 .200,00	636 .000,00	82.800,00

Soldo	............ 16.024.560,00 16.780.080,00	755.520,00

Etapas ..................... 440,00 52.997 .920,00 1 .788.480,00

Gratificações .. .. .. .. ..	2. 529.460,00	2.985.580,00	456.120,00

Diárias e ajudas de custo	200.000,00	200.000,00	-

Adicionais	..	..	.. ..	..	104.760,00	129.480,00	24.720,00

Abono familiar	 10.400. 000,00 10.400.000,00	-

SOMA ............ 95.023.820,00 98.478.260,00 3.454.440,00

LEI N.9 405, DE 6 DE SETEMBRO DE 1949

Orça a Receita e fixa a Despesa do Estado de Minas Gerais para
o exercício de 1950.

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

Art. 1.0 O Orçamento do Estado de Minas Gerais para
o exercício financeiro de 1950 estima a Receita em Cr$ ......
1 .456.450.000,00 (um bilhão, quatrocentos e cinqüenta e seis mi-
lhões, quatrocentos e cinqüenta mil cruzeiros) e fixa a despesa
em Cr$ 1.499.711.560,00 (um bilhão, quatrocentos e noventa e
nove milhões, setecentos e onze mil, quinhentos e sessenta cru-
zeiros)

Art. 2.°	A receita será realizada com o produto do que
fôr arrecadado sob os seguintes títulos e subtítulos:
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1 - Receita Ordinária:

a) Receita Tributária:

Impostos ........................
Taxas........................

b) Receita Patrimonial ..........
C) Receita Industrial ............
d) Receitas Diversas ............

II - Receita Extraordinária ............
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Art. 4, 1' Fazem parte integrante da presente lei os anexos
que a acompanham, especificando a Receita e discriminando a
Despesa.

Art. 5,9 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir
créditos suplementares até o limite de 10% (dez por cento) da
despesa fixada, bem como realizar as operações de crédito que se
tornarem necessárias para a antecipação da Receita, até o limite
de 1/3 (um têrço) da receita prevista.

Art. 6.	A presente Lei vigorará durante o exercício de
1950, a partir de 1. 9 de janeiro, revogadas as disposições cm
eontr:'io.

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

Cr$
689.000.000,00
320.500.000,00

1. 009 . 500. 000,00
24.350. 000,00

204.900.000,00
65 . 000 000,00

1.303. 750.000,00
152.700.000,00

1.456.450. 000,00

Art. 3. - A despesa, discriminada em anexos, relativa a
Pessoal Fixo e Variável, Material Permanente e de Consumo e
Despesas Diversas, distribuir-se-á da seguinte forma:

Palácio do Govêrno ................
Assembléia Legislativa ..............
Tribunal de Contas ................
Departamento Jurídico ................
Departamento de Administração ........
Departamento de Informações ........
Departamento Estadual de Estatística ......
Departamento Geográfico ..............
Departamento Estadual da Criança ........
Departamento de Águas e Energia Elétrica
Departamento de Estradas de Rodagem
Rêde Mineira de Viação ..............
Departamento de Compras e Fiscalização
Secretaria do Interior ................
Secretaria das Finanças ............
Secretaria da Agric., Ind., Com, e Trabalho
Secretaria de Educação ..............
Secretaria de Saúde e Assistência ......
Secretaria da Viação e Obras Públicas

1.499.711.560,00

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 6 de se
tembro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto
Pedro Aleixo
Américo Renê Giannetti
Abgar Renault
José Rodrigues Seabra
José Baeta Viana

(Os anexos a que se refere o art. 4,Q, desta lei, foram publi-
cados com a mesma, em separado)

LEI N.° 406, DE 12 DE SETEMBRO DE 1949

Autoriza o Govérno do Estudo a criar e instalar estabelecimento.
de ensino secundário, na cidade de Paraisópolis

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 criar um,
estabelecimento de ensino secundário na cidade de Paraisópolis.

Parágrafo único - A instalação realizar-se-á depois de
doados ao Estado pela Prefeitura de Paraisópolis o prédio, com,
tôdas as suas instalações, e o respectivo, terreno, onde ora funeiona
o Ginásio Municipal de Paraisópolis..

Cr$
2.918.800,00

13.356.080,00
1.946.923,20
1. 546.400,00
1. 593.060,00

597.040,00
3.874.534,00
4.996.000,00

200.000,00
28. 802.000,00

130.000.000,00
226.950.000,00
108. 074.200,00
206.920.155,20
298.487. 662,10
104. 123.420,00
208. 379. 928,00
72.236.157,50
84.709.200,00



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 tia Liberdade, Belo 1-lorizonte, 12 de setem-
bro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

*

LEI N.' 408, DE 14 DE SETEMBRO DE 1949

Dispõe sóbre plano de desenvolvimento do ensino primário, esta-
belece princípios para a criação de unidades escolares e escala

de prioridade para construção de prédios destinados ao seu
funcionamento 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.' - O sistema de ensino primário do Estado será
desenvolvido por forma que dentro em 5 (cinco) anos satisfaça:
a 80% da população escolar nas cidades, nas vilas e na zona rural
de cada município.

Parágrafo único - Considera-se população escolar, nas
cidades e nas vilas, o total das crianças entre 7 (sete) e 12 (doze)
arc' e, na zona rural de cada município, o total das crianças de
7 (sete) a 11 (onze) anos, acrescida, num e noutro caso, do número
total das de 12 (doze) a 14 (catorze) que ainda não saibam ler.

Art. 2.' Para efeito da escolha de localidades em que
(l(vam ser construídos prédios escolares, considerar-se-ão as se-
guintes unidades: a escola rural situada em propriedade agrícola,
a escola rural, situada em povoado, a scola distrital, as escolas
reunidas, o grupo escolar e o centro regional.

1.' - Escola rural é a situada em povoado, com a matrí-
cula mínima de 50 (cinqüenta) alunos, ou em propriedade rural,
com a matrícula mínima de 40 (quarenta) alunos, e três (3) anos.
de curso.

§ 2.' - Escola distrital é a que, situada emn perímetro urbano
de vila ou de cidade, conste de pelo menos 2 (duas) classes com
a matrícula total de 100 (cem) alunos no mínimo e 3 (três) anos,
de curso.

§ 3•9 - Escolas reunidas é o agrupamento de pelo menos 3
(tiC) escolas distritais, que funcionem com 4 (quatro) anos, ins-
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Art. 2.' - O provimento das cátedras e demais cargos será
feito mediante concurso de provas e, subsidiáriamente, de títulos,
e as funções serão preenchidas nos têrmos da lei n.° 347, de 30
de dezembro de 1948.

Art. 3.' - A fim de ocorrer ás despesas com a execução
lesta lei no exercício de 1950, fica o Govêrno autorizado a abrir

o necessário crédito, na importância de Cr$ 358.800,00 (trezentos
e cinqüenta e oito mil e oitocentos cruzeiros).

Art. 4.'	Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publi-
cação revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 12 de setem-
bro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
Abgar Renault
José de Magalhães Pinto

*

LEI N.° 407, DE 12 DE SETEMBRO DE 1949

Dispõe sôbre reforma de praças da Polícia Militar e do
Corpo de Bombeiros

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

Art. 1.' - Os subtenentes, sargentos, cabos e soldados da
Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, que completarem 55 anos
de idade, serão reformados com os vencimentos integrais de seu
pôsto, qualquer que seja o tempo de serviço, prescindindo inspeção
de saúde, urna vez que satisfaçam os seguintes requisitos:

a) ausência de condenação, em sentença definitivamente
transitada em julgado, por crime atentório à dignidade militar;

b) bom comportamento.

Art. 2.'	Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições cm contrário.
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aLidas em um só prédio, dirigidas por um dos professôres e com
ma matrícula mínima de 300 (trezentos) alunos.

§ 4. - O grupo escolar é o conjunto (Te 8 (oito) classes
pelo. menos, com igual número de professôres, provido de direção
especial, organizado de maneira que permita cumprir-se integral-
mente programa de ensino primário, e com a matrícula mínima
de 400 (quatrocentos) alunos.

§ 5.' - Centro regional é o sistema em que se congreguem
escolas de grau elementar e médio, a fim de atender à população
de determinada região, como centro de condensação e ele irradiação
pedagógica, consistente em jardim da infância, grupo escolar, es-
cola normal e, sempre que possível, colégio, bem como cursos
Vocacionais anexos, biblioteca, cinema, teatro e instalações para
educação física.

Art. 3.'	Para efeito do que dispõe o artigo 1., a Secre-
taria de Educação procederá aos seguintes estudos:

a) verificação elos elementos quantitativos necessários ao
cálculo do coeficiente estabelecido com referência a cada cidade,
vila, povoado ou propriedade agrícola;

h) - estabelecimento cio plano teórico de distribuição das
classes necessárias em cada localidade, atendida, tanto quanto
possível, a previsão de variação demográfica de cada uma no pe-
ríodo de 5 (cinco) anos;

e) - determinação das unidades escolares necessárias a
cada município e escolha 1 da especie mais conveniente, de acôrdo
com o número de crianças em idade escolar e sua concentração.

Art. 4.' - A criação de novas unidades escolares obedecerá
os seguintes preceitos:

a) - estabelecimento de iguais oportunidades de ensino
primário para a população ele todos os municípios, por forma que
os municípios, com maior "(Ieficit" escolar passem a reduzi-lo;

b) - estabelecimento de igualdade entre as oportunidades
de ensino primário oferecidas na sede municipal, na sede distrital
e na zona rural de cada município;

e) - na criação da escola rural em propriedade agrícola
ter-se-ão em vista essencialmente as facilidades para sua instalação
e para a morada do professor, oferecidas pelo respectivo proprie-
tário, e a matrícula mínima de 40 (quarenta) alunos.	-

d) - a matrícula mínima exigível para a criação de escola
rural em povoado será de 50 (cinqüenta) alunos;

e) a matrícula mínima exigível para a criação de escola
distrital será de 100 (cem) alunos;
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f) - as escolas distritais poderão ser reunidas, se forem
cm número igual ou superior a 3 (três) e fôr possível a sua
concentração em um só prédio, construído em área de, pelo menos,
2.000 (dois mil) metros quadrados e que disponha, no mínimo,
de 3 (três) salas para aulas, de 44 (quarenta e quatro) metros
quadrados, no mínimo, de saleta para o diretor e de instalações
sanitárias, e seja de fácil acesso para os alunos;

g) - a transformação de escolas reunidas em grupogrupo escolar
poderá operar-se quando fôr possível a sua instalação, em predio
que permita ministrar o curso primário completo, com o mínimo
de 4 (quatro) anos e pelo menos 8 (oito) classes, e manter tôdas
as atividades curriculares;

h) - a criação de grupo escolar será autorizada quando o
Ti úmero ele escolas distritais  fôr igual ou superior a 4 (quatro) e
houver possibilidade de concentrá-las em um só prédio construído
em área ele 2.000 (dois mil) metros quadrados no mínimo e que
disponha de 4 (quatro) salas de aula pelo menos, com as dimensões
de 44 (quarenta e quatro) mnetrjs quadrados, bala para biblioteca,
vestiário e "toilette", instalações sanitárias, pátios ele superfície
nunca inferior a 300 (trezentos) metros quadrados para recreios
e exercícios de educação física, com área coberta;

i) - os centros regionais, em número mínimo de 5 (cinco),
serão localizados em núcleos urbancs que, além de uma concen-
tração de pelo menos 25.000 (vinte e cinco mil) habitantes, pos-
suam meios fáceis de comunicação com os municípios da região a
que visem servir.

§ 1. - Será dada preferência para a criação de unidades
escolares às localidades onde houver doação de prédio que preen-
cha as condições estabelecidas na presente lei, observados os limi-
tes mínimos de matrícula fixados neste artigo.

§ 2.' - Em condições iguais, terão preferência as locali-
dades onde houver doação da terrenos adequados e auxílio do
município ou de particular ou em que se oferecer maior facilidade
para a instalação de novas unidades escolares, ou de sua reunião
u agrupamento das já existentes.

Art. 5.° - O Poder Executivo estabelecerá em regulamento
s normas, baseadas em dados estatísticos, a que se subordinarão

os critérios constantes do artigo 3.' e do artigo 49 e organizará
a escala de prioridade que presidirá à criação de unidades escolares
e à construção de prédios para seu funcionamento.

Parágrafo único - Na elaboração da escala de prioridade
levar-se-á sempre em conta a porcentagem de classes conveniente-
mente instaladas em prédios adequados sôbre o total das classes
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existentes, de modo que desapareça a disparidade entre localida-
des de um município e entre municípios entre si.

Art. 6. A criação de qualquer unidade escolar dependerá
de ato do Poder Executivo, que obedecerá ao plano estabelecido
nesta lei e utilizará, para sua execução, os recursos consignados
no orçamento de cada exercício, o auxílio concedido pela União,
por conta do Fundo Nacional de Ensino Primário, e as contri-
buições reservadas nos orçamentos municipais.

Art. 70 - No estudo dos projetos para a construção de
prédios escolares, serão estabelecidos padrões que obedeçam a
(:ritérios de extrema simplicidade e extrema economia, adaptáveis
as condições locais de clima e susceptíveis de acréscimo futuro.

Art. 8. - A presente lei não se aplicará aos grupos esco-
lares já criados em lei e não instalados e a construção dos prédios
já autorizados.

Art. 99 - Esta lei entrará em vigor em 1. 9 de janeiro de
1950, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 14 de 'setem-
bro iie 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
.lbpar Renault

*

LEI N. Q 409, DE 16 DE SETEMBRO DE 1949

Autoriza aquisição de terras e benfeitorias situadas no município
de Ponte Nova

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

Art. 1. - Fica autorizado o Govêrno do Estado a adquirir,
por via judicial expropriatória ou extrajudicialmente por acôrdo
amigável e pela importância de um milhão e cem mil cruzeiros
(Cr '1 . 100.000,00),  os bens declarados de utilidade pública pelo
Decreto n. I 2.916 de 3 de novembro de 1948, constantes de terrenos
e benfeitorias situados no município de Ponte Nova, que se desti-
nam à instalação da Estação Experimental de Cana, criada pelo
Decreto-lei n. 0 2.153, de 12 de julho de 1947.

Parágrafo único - As despesas com a aquisição (le terrenos
e benfeitorias autorizadas neste artigo correrão pelo crédito da lei
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142, de 29 de dezembro de 1947, revigorada pela de 11. 9 334, de 24
de dezembro de 1948, item "Reaparelhamento do Departamento de
Produção Vegetal".

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 16 de
setembro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
Américo Renê Gianetti
José de Magalhães Pinto

*

LEI N.9 410, DE 16 DE SETEMBRO DE 1949

Abre à Secretaria da Viação e Obras Públicas o crédito especial dd
Cr$ 68.987,70

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

Art. 1.0 Fica aberto à Secretaria da Viação e Obras Pú
blicas o crédito especial de Cr$ 68.987,70 (sessenta e oito mil
novecentos e oitenta e sete cruzeiros e setenta centavos), para
pagamento das seguintes despesas:

Cr$
Obras de construção da ponte sôbre o Rio "São

Felix", na Estrada Veríssimo-Campo Florido	15. 39l,20
Obras de reparos da ponte sôbre o Rio "Pirapetinga",

na Estrada Piranga-Pôrto Firme ........	5.317,80
Obras de construção da ponte sôbi-e o Ribeirão

"Águas Verdes", na Estrada Boa Esperança-
Guapé......................	48 273,70

68.987,70

Art. 2. 9 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.



-- 82 -

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, 16 de
setembro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
José Rodrigues Seabra
José de Magalhães Pinto

*

LEI N.9 411, DE 20 DE SETEMBRO DE 1949

Autorizo aquisição de um conjunto de Armazéns e de um
Aviário Modêlo, cm Uberlândia, abre crédito especial e dá outras

providências

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

Art. 1. - Fica o Govêrno do Estado autorizado a adquirir,
da Fundação Brasil Central, pelo preço de Cr$ 300.000,00 (trezentos
mil cruzeiros), um Aviário Modêlo situado em Uberlândia, cons-
truído sôbre a área de 8.750 m2. (oito mil, setecentos e cinqüenta
metros quadrados), com tôdas as suas construções, instalações,
máquinas e pertences.

Art. 2. - Fica aberto à Secretaria da Agricultura, Indús-
tria, Comércio e Trabalho o crédito especial de Cr$ 4.300.000,00
(quatro milhões e trezentos mil cruzeiros), para pagamento à
Fundação Brasil Central, pela aquisição que lhe faz de:

1 - Um Aviário Modêlo, localizado em Uberlândia, conforme
autorizado no artigo 1. desta lei - Cr$ 300.000,00;

11 Terrenos e benfeitorias, situados em Uberlândia, cons-
tituindo um conjunto de armazéns declarados de utilidade pública
para fins de desapropriação, conforme descritos no decreto n.
2.659, de 12 de abril de 1948 - Cr$ 4.000.000,00.

Parágrafo único - Vigorará o crédito especial a que se refere
êste artigo até 31 de dezembro de 1952.

Art. 39 - O pagamento das importâncias a que se refere
o artigo 2.9 desta lei será efetuado pela seguinte maneira:

Cr$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil cruzeiros), à
vista, no ato de assinatura da escritura de compra e venda;
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Cr$ 1.151.287,50 (um milhão cento e cinqüenta e um mil,
duzentos e oitenta e sete cruzeiros e cinqüenta centavos), a prazo,
cm títulos hipotecários pagáveis a Tuba! Vilela, vencíveis até
fevereiro de 1952;

Cr$ 1.948.712,50 (um milhão, novecentos e quarenta e oito
mil, setecentos e doze cruzeiros e cinqüenta centavos), a prazo, em
oito (8) prestações trimestrais do valor de Cr$ 243.589,00 (du-
zentos e quarenta e três mil e qüinhentos e oitenta e nove cruzeiros)
cada, contados os prazos de noventa (90) dias, a partir (le 1. 9 de
junho do corrente ano.

Art. 4.11 - As transmissões das propriedades indicadas no
artigo 2. se farão sem ônus para a Fundação Brasil Central.

Art. 5•0 - Revogadas as disposições em contrário, entrará
esta lei em vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conhe-
ciniefflo 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
eteinbto de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS

Américo Renê Gianetti
José de Magalhães Pinto

*

LEk N.' 412, DE 20 DE SETEMBRO DE 1949

Abre crédito suplementar de Cr$ 15.000.000,00 à verba 118-33-
8.872 do orçamento vigente da Secretaria da Viação e Obras

Públicas

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

Art. 1.	Fica aberto o crédito suplementar de Cr$
15.000.000,00 (quinze milhões de cruzeiros) à verba 118-33-8.872
- Material para construção de Pontes - do orçamento vigente
da Secretaria da Viação e Obras Públicas.

Art. 2. - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
ração, revogadas as disposições cm contrário.

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

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 20 de setembro de
1949.

MILTON SOARES CAMPOS
José Rodrigues Seabi-a
José de Magalhães Pinto

*

LEI N.9 413, DE 23 DE SETEMBRO DE 1949

Abre à Secretaria da Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho.
o crédito especial de Cr$ 200.000,00

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

Art. 1. - Fica aberto à Secretaria da Agricultura, Indústria
Comércio e Trabalho, o crédito especial de Cr$ 200.000,00 (du-
zentos mil cruzeiros), para custear as despesas com a execução do
serviço de reflorestamento, de acôrdo com o convênio celebrado
entre o Estado de Minas Gerais e o Govêrno da União.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 23 de
setembro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
Américo Renê Gianelti
José de Magalhães Pinto

*

LEI N.9 414, DE 24 DE SETEMBRO DE 1949

Suprime cátedras vagas e cargos administrativos em
estabelecimentos de ensino secundário e normal

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:
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Art. 1. - Ficam suprimidas duas cadeiras de Português,
'urna de Francês e outra de Psicologia Educacional no Instituto de
Educação de Minas Gerais, uma de Economia Doméstica no Ginásio
Estadual "Professor Pinheiro Campos", de Oliveira, e outra, tam-
bém dessa disciplina, no Ginásio Estadual "Raul Soares", de Ubá,
bem como quatro lugares de inspetores de alunos no Instituto de
Educação de Minas Gerais.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Hoíizonte, 24 de
setembro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
Abgar Renault

*

LEI N.' 415, DE 24 DE SETEMBRO DE 1949

Abre à Secretaria das Finanças o crédito especial de Cr$ 65.510,00

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

Art. 1. - Fica aberto à Secretaria das Finanças o crédito
especial de Cr$ .65.510,00 (sessenta e cinco mil quinhentos e dez
cruzeiros), para pagamento ao Ginásio Mineiro de Uberlândia, pro-
veniente da taxa de biblioteca e laboratório arrecadada no período
de 1938 a 1948.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 24 de setem-
bro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto
Abgar Renault

A
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LEI N.9 416, DE 28 DE SETEMBRO DE 1949

Abre à Secretaria da Educação o crédito especial de Cr$ 18.732,70

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

Art. 1. - Fica aberto à Secretaria da Educação o crédito
especial de Cr$ 18.732,70 (dezoito mil setecentos e trinta e dois
cruzeiros e setenta centavos), para pagamento de despesas feitas
em exercícios anteriores, como segue:

Cia. Telefônica Brasileira ..............
Cia. Mineira de Eletricidade, de Juiz de Fora
Cia. Industrial Ouropretana de Tecidos, Fôrça e Luz

e Telefone ......................

18. 732,7

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 28 de setem-
bro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
Abgar Renault
José de Magalhães Pinto

*

LEI N.° 417, DE 28 DE SETEMBRO DE 1949

Abre à Secretaria da Viação e Obras Públicas o crédito especial de-
Cr$ 300. 000,00

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

Art. I. - Fica aberto à Secretaria da Viação e Obras.
Públicas o crédito especial de Cr$ 300.000,00 (trezentos mil cru-
zeiros), para pagamento de subvenções contratuais a linhas aéreas,
durante o corrente exercício.
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Art. 2. - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 28 de se-
tembro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
José Rodrigues Seabra
José de Magalhães Pinto

*
LEI N.9 418, DE 28 DE SETEMBRO DE 1949

Abre à Secretaria da Viação e Obras Públicas o crédito especial de
Cr$ 54.700,00

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

Art. 1.' - Fica aberto à Secretaria da Viação e Obras
Públicas o crédito especial de Cr$ 54.700,00 (cinqüenta e quatro
mil e setecentos cruzeiros), para pagamento à Companhia Telefô-
nica Brasileira, proveniente de serviços prestados à mesma, ema
exercícios anteriores.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 28 de
setembro de 1949.

MILTON SOARES C,M1'os
José Rodrigues Seabra
José de Magalhães Pinto

*
LEI N.° 419, DE 28 DE SETEMBRO DE 1949

Abre à Secretaria da Viação e Obras Públicas o crédito especial de
Cr$ 44.924,70

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

Cr$
18. 167,00

325,80

239,90
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Art. 1. - Fica aberto à Secretaria da Viação e Obras
Públicas o crédito especial de Cr$ 44.924,70 (quarenta e quatro
mil novecentos e vinte e quatro cruzeiros e setenta centavos), parapagamento das seguintes despesas:

89

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.

Cr$
38.430,00

1.151,70

5.343,00

44.924,70

Reparos em diversos prédios, da Colônia Santa Isabel
Reparos no prédio escolar de Descoberto, município

de São João Nepomuceno ............
Acréscimos verificados na construção da ponte sôbre

o Ribeirão do Empaturrado, na estrada Ca.
juru-Itaúna-Belo Horizonte ..........

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 28 de
setembro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
José Rodrigues Seabra
José de Magalhães Pinto

*

LEI N. 421, DE 29 DE SETEMBRO DE 1949

Abre à Secretaria da Viação e Obras Públicas o crédito especial de
Cr$ 227.897,30

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

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

•	Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 28 de setem-
bro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
José Rodrigues Seabra
José de Magalhães Pinto

*

LEI N.° 420, DE 28 DE SETEMBRO DE 1949

Abre ao Departamento Geográfico o crédito especial de Cr$ 9.387,70

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

Art. 1. - Fica aberto ao Departamento Geográfico o crédito
especial de Cr$ 9.387,70 (nove mil e trezentos e oitenta e sete
cruzeiros e setenta centavos), para pagamento de adicionais de
10% ao Dr. Benedito Quintino dos Santos, relativos ao período
de 18 de julho de 1948 a 31 de dezembro de 1949.

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

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

Art. 1.0 - Fica aberto à Secretaria da Viação e Obras Pú-
blicas o crédito especial de Cr$ 227.897,30 (duzentos e vinte e
sete mil e oitocentos e noventa e sete cruzeiros e trinta centavos),
para pagamento à Contadoria-Geral de Transportes, proveniente
de tráfego mútuo com a Navegação Mineira do Rio São Francisco,
no período de outubro a dezembro de 1948.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 29 de
setembro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
José Rodrigues Seabra
José de Magalhães Pinto

*
LEI N.9 422, DE 29 DE SETEMBRO DE 1949

Abre à Secretaria da Viação e Obras Públicas o crédito especial de
Cr$ 12.286,80

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



Art. 1.' - Fica aberto à Secretaria da Viação e Obras Pú-
blicas o crédito especial de Cr$ 12.286,80 (doze mil, duzentos e
oitenta e seis cruzeiros e oitenta centavos), para pagamento à Pre-
feitura Municipal de Sete Lagoas, proveniente de despesas feitas
com as obras de acréscimo realizadas no prédio do grupo escolar
"Professor Cândido Azeredo", em exercícios anteriores.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 29 de
setembro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
José Rodrigues Seabra
José de Magalhães Pinto

*

LEI N.' 423, DE 29 DE SETEMBRO DE 1949

Abre à Secretaria da Viação e Obras Públicas o crédito especial de
Cr$ 32.751,00

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 da Viação e Obras
Públicas o crédito especial de Cr$ 32.751,00 (trinta e dois mil
setecentos e cinqüenta e um cruzeiros), para pagamento das obras
de reconstrução das pontes sôbre o Ribeirão Vermelho, nos bairros
das Oficinas e Fábrica, no município de Lavras.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 29 de-
setembro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
José Rodrigues Seabra
José de Magalhães Pinto
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LEI N.' 424, DE 29 DE SETEMBRO DE 1949

Abre ao Departamento de Administração o crédito especial de
Cr$ 803,30.

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 Administração
o crédito especial de Cr$ 803,30 (oitocentos e três cruzeiros e
trinta centavos), para pagamento à Companhia Telefônica Brasi-
leira, proveniente de serviços prestados àquele Departamento n
período de outubro a dezembro de 1948.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 29 de setem-
bro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto

*
LEI N.' 425, DE 29 DE SETEMBRO DE 1949

Abre ao Departamento Estadual de Estatística o crédito especial de
Cr$ 3. 600,00

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

Art. 1.' - Fica aberto ao Departamento Estadual de Esta-
tística o crédito especial de Cr$ 3.600,00 (três mil e seiscentos.
cruzeiros), para pagamento de adicionais de 10% a D. Marta Klein
Teixeira, Estatístico-Chefe, padrão, S-34, relativos ao período de
1.' de janeiro a 31 de dezembro de 1949.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 29 do
setembro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS.
José de Magalhães Pinto...

-.



- 92 -

LEI N. 426, DE 30 DE SETEMBRO DE 1949

Abre à Secretaria das Finanças o crédito especial de
Cr$ 2.248.700,00

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

Art. 1. - Fica aberto à Secretaria das Finanças o crédito
especial de Cr$ 2.248.700,00 (dois milhões duzentos e quarenta
e oito mil e setecentos cruzeiros), para fazer face ao pagamento
de despesas com a instalação das Coletorias criadas nos novos
municípios.

Art. 2. 9 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 30 de
setembro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto

*

LEI N.9 427 1 DE 30 DE SETEMBRO DE 1949

Abre à Secretaria da Viação e Obras Públicas o crédito especial de
Cr$ 16.610,10

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

Art. 1.0 - Fica aberto à Secretaria da Viação e Obras
Públicas o crédito especial de Cr$ 16.610,10 (dezesseis mil seis-
centos e dez cruzeiros e dez centavos), para pagamento de forne-
cimentos feitos à Navegação Mineira do Rio São Francisco, em
exercícios anteriores, pelos seguintes:

Cr$
Standard Oil Company of Brazil ..........	14.925,10
Werkema & Cia. Ltda.................	1.685,00

16.610,10 

J
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Art. 2. 0 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições eia 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, 30 de
setembro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
José Rodrigues Seabra
José de Magalhães Pinto

*

LEI N. 428, DE 30 DE SETEMBRO DE 1949

Abre à Secretaria da Viação e Obras Públicas o crédito especial de
Cr$ 8.799,20

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

Art. 1. - Fica aberto à Secretaria da Viação e Obras
Públicas o crédito especial de Cr$ 8.799,20 (oito mil, setecentos e
noventa e nove cruzeiros e vinte centavos), para pagamento de
fornecimentos feitos em exercícios anteriores, pelos seguintes:

Cr$
S.A. Estabelecimento Ciampi ............4.860,40
Panair do Brasil S.A...................3.938,80

8.799,20

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 30 de
setembro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
José Rodrigues Seabra
José de Magalhães Pinto
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LEI N.9 429, DE 30 DE SETEMBRO DE 1949

-Abre à Secretaria da Viação e Obras Públicas o crédito especial de
Cr$ 273. 719,00

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

Art. 1. Fica aberto à Secretaria da Viação e Obras
Públicas o crédito especial de Cr$ 273.719,00 (duzentos e setenta
e três mil setecentos e dezenove cruzeiros), para pagamento de
despesas feitas com a conclusão das obras (lo Hospital Militar,
tomo segue:

Casa Lohner, S.A.	
Cr$

..................243.000,00
Belgo-Mineira ........................
Marmoraria Mineira	 30550 00

..................169,00

273. 719,00

Art. 2.1 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi -cação, revogadas as disposições em contrário.
Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conhe-

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 30 de
setembro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
José Rodrigues Seabra
José de Magalhães Pinto

*
LEI N." 430, DE 3 DE OUTUBRO DE 1949

Abre à Secretaria das Finanças o crédito especial de Cr$ 5.202,50

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
,especial de Cr$ 5.202,50 (cinco mil, duzentos e dois cruzeiros e
cinqüenta centavos), para pagamento à Cia. Telefônica Brasileira,
proveniente de serviços prestados àquela repartição, em exercícios
anteriores.

Art. 2.9 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
'cação, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo horizonte, 3 de
outubro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto

*

LEI N.v 431, DE 3 DE OUTUBRO DE 1949

.lbre ao Tribunal de Contos o crédito especial de Cr$ 15.704,50

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

Art. 1. - Fica aberto ao Tribunal de Contas o crédito
especial de Cr$ 15.704,50 (quinze mil, setecentos e quatro cruzeiros
c cinqüenta centavos), para os seguintes pagamentos:

Cr$
Juiz Arinos de Novais Câmara - adicionais de

10%, relativos ao período de 20 de agôsto a

	

31 de dezembro de 1947 ............	1.732,90
Juiz Alvaro Batista de Oliveira	adicionais de

10% relativos ao período de 1. de janeiro

	

a 31 de dezembro de 1949 ............	13.971,60

15.704,50

Art. 2.0 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o 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, 3 de outubro
de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto
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LEI N.° 432, DE 3 DE OUTUBRO DE 1949

Abre à Secretaria da Viação e Obras Públicas o crédito especial de
Cr$ 4. 864,30

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

Art. 1.' - Fica aberto à Secretaria da Viação e Obras,
Públicas o crédito especial de Cr$ 4.864,30 (quatro mil oitocentos
e sessenta e quatro cruzeiros e trinta centavos), para pagamento
de despesas feitas em exercícios anteriores, assim discriminadas:

Dona Maria Virgínia - Indenização pela morte de
seu filho Valdemar Pereira Camargo, em
acidente de trabalho ..............

Leopoldo de Morais - Aluguel de sala ocupadã
Pelo escritório da 3.' Circunscrição, nos
meses de novembro e dezembro de 1948

André Martins de Andrade Filho - Diárias vencidas
em novembro de 1948 ............

José Calazans Ferreira - Correspondência oficial
da 9.' Circunscrição, em 1948 ........

Vaifrido Machado Mendonça - correspondência
oficial da 6.4 Circunscrição, em 1948 .

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 3 de outubro
de 1949.

MILTON SOARES CtMpos
José Rodrigues Seabra
José de Magalhães Pinto

LEI N.' 433 1 DE 3 DE OUTUBRO DE 1949

Abre à Secretaria das Finanças o crédito especial de Cr$ 9.656,40

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

Art. 1.' - -- Fica aberto à Secretaria das Finanças o crédito
especial de Cr 9.656,40 (nove mil, seiscentos e cinqüenta e seis
cruzeiros e quarenta centavos), para pagamento (Te (lesnesas feitas
em exercícios anteriores, e assim discriminadas:

Cr$
Revista Forense, S/A - Publicações feitas nos meses

de outubro e novembro de 1948 ........	2.000,00
Ermina Pereira	Aluguel do prédio ocupado pela

Coletoria (Te São Francisco, no período de 1.'
de janeiro a 31 de dezembro de 1948	2.400,00

Eliseu Batista - Aluguel do prédio ocupado pela
Coletoria de Campos Altos, no período (Te 1.0

de janeiro a 16 de agôsto de 1948 ......	1.507,20
Prefeitura Municipal de Itinga	Aluguel do prédio

ocupado pela Coletoria de Itinga, no período
de 1.' de janeiro a 31 de dezembro (Te 1948

	1. 200,00
Hospital São Vicente de Paulo de Antônio Dias -

Aluguel do prédio ocupado pela Coletoria de
Antônio Dias, no período de 16 de setembro
a 31 de dezembro de 1948 ..........	1.050,00

Joaquim Nunes Mourão - Quota de expediente
relativa a 6 duodécimos do exercício de 1948	25,00

Álvaro Pimenta da Rocha - Quota de expediente
do exercício de 1948 ..............	50,00

João de Sá -	Quota de expediente relativa a 11
duodécimos do exercício de 1947 ......	45,80

José Maria da Silva - Quota de expediente relativa
a 8 1/2 duodécimos do exercício de 1946	 35,40

Genulfo de Paiva Caldas - Quota de expediente
relativa ao exercício de 1946 ..........	50,00

Paulo Sousa Gomes - Quota de expediente relativa
a 7 duodécimos do exercício de 1948 .	 29,20

Ernani Otoni Costa - Quota de expediente relativa
ao exercício de 1948 ..............	50,00

Ovídio Antônio Tavares - Quota de expediente rela-
tiva a 11 duodécimos do exercício de 1948	45,80

Antônio Rodrigues Lima e Mendes - Quota de
expediente relativa ao exercício de 1947	 38,80

Cr$

3.600,00

900,00

180,00

59,80

124,50

4.864,30



r José do Carmo Carvalho - Quota de expediente rela-
tiva a 3 duodécimos do exercício de 1948	 12,50

José Fonseca Sobrinho	Quota de expediente rela-

	

tiva ao exercício de 1948 ............	50,00
Paulo Nunes Miranda - Quota de expediente relativa

	

ao exercício de 1948 ..............	50,00
Ferdinando Mário José Giudice	Quota de expe-

	

diente relativa ao exercício de 1948 ......	50,00
Romano Cecílio	Quota de expediente relativa a

	

8 duodécimos do exercício (te 1948 ........	33,30
José Turrer	Quota de expediente relativa a 5 duo-

	

décimos do exercício de 1948 ..........	20,80
Geraldo Mtins do, Cotto	Quota de expediente

	

relativa a 6 duodécimos do exercício de 1948	25,00
José Jeremias de Mesquita - Quota de expediente

	

relativa ao exercício de 1948 ..........	50,00
Osmar Xavier Marinho - Quota de expediente rela-

	

tiva ao exercício de 1948 ............	50,00
João Renand Rocha - Quota de expediente relativa

	

ao exercício de 1948 ..............	50,00
Antônio Rodrigues Lacerda	Quota de expediente

	

relativa ao exercício de 1948 ..........	50,00
Geraldo Pimenta - Quota de expediente relativa a

	

10 duodécimos do exercício de 1948 ......	41,70
Clóvis da Silva Araújo - Quota de expediente

	

relativa a 1 duodécimo do exercício de 1948	4,20
José Antônio da Silva - Quota de expediente relativa

a 21/2 duodécimos do exercício de 1947	 10,40

9.656,40
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Art. 2. - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 3 de outubro
de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS

José de Magalhães Pinto

E
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Olavo Starling	Quota (te expediente relativa a
4 duodécimos do exercício de 1948 .

Paulo da Silva Campos	Quota (te expediente rela-
tiva ao exercício de 1948 ............

José Borges da Silva -- Quota de expediente relativa
a 5 duodécimos do exercício de 1948

Filadelfo Wilson (te Lima	Quota de expediente
relativa ao exercício de 1948 ..........

João de Campos Monteiro Bastos - Quota (te expe-
diente relativa a 10½ duodécimos do exercício
de	1948	......................

José Temistocles Petráglia	Quota (te expediente
relativa ao exercício de 1948 ..........

Corinto Capanema - - Quota de expediente relativa
ao exercício de 1947	4 duodécimos .

Eduardo Marques Sobrinho -- Quota (te expediente
relativa a 7 duodécimos do exercício de 1948

Domingos Antônio Gonçalves - Quota (te expediente
relativa a 2 duodécimos do exercício (te 1948

Edson Silvíra -- Quota (te expediente relativa a 10
duodécimos do exercício (te 1948 ........

Jarbas de Araújo Pôrto	Quota de expediente
relativa a 10 duodécimos do exercício de 1948

Benjamin Marinho de Figueiredo -- Quota de expe-
diente relativa ao exercício de 1948 ......

Geraldo Gomes Viana - Quota (te expediente relativa
a 11 duodécimos do exercício de 1948 .

Raul Guedes Filho	Quota de expediente, relativa
ao exercício de 1948 ................

Oity Silva - Quota de expediente relativa a 2 duo-
décimos do exercício de 1948 ..........

Sebastião Araújo Horta - Quota de expediente relativa
a 5 duodécimos do exercício de 1948

Décio Silveira	Quota de expediente relativa a
10 duodécimos do exercício de 1948 .

José Antônio da Silva - Quota de expediente relativa
a 31/2 duodécinios do exercício de 1946 .

Eduardo de Carvalho - Quota de expediente relativa
a 5 duodécimos do exercício de 1948

João Evangelista Freire	Quota de expediente rela-
tiva a 6 duodécimos do exercício de 1948

José da Mota Cabral	Quota de expediente relativa
a 7 duodécimos do exercício de 1948 .

Cr$

16,60

50,00

20,90

31,20

43,80

50,00

16,60

29,20

8,30

41,70

41,70

50,00

45,90

25,00

8,20

20,80

41,70

14,60

20,90

25,00

29,20
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LEI N.9 434, DE 5 DE OUTUBRO DE 1949

101 -

Secretaria de Saúde e Assistência

Prorroga a vigência de crédito especiais abertos a diversas
Repartições do Estado

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

Art. 1. - Fica prorrogada para 31 de dezembro de 1950,
a vigência dos créditos especiais abertos às diversas Repartições
do Estado, pelas leis, decretos e decretos-lei abaixo mencionados:

Tribunal de Contas

Lei n.' 269.

Departamento de Águas e Energia Elétrica

Decreto-lei n. 0 1.341
Decreto-lei n.° 1.390
Decreto-lei n. 9 1.780
Decreto-lei n.° 2.062.

Departamento de Estradas (te Rodagem

Decreto-lei n. 0 1 .337.

Departamento de Compras e Fiscalização

Decreto n.' 3.114
Lei n.9 314.

Secretaria da Viação e Obras Públicas

Decreto-lei n.' 1.887
Decreto-lei a.' 1.343
Decreto n.' 3.060.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 5 de outubro
de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS

José de Magalhães Pinto
Américo Renê Giannetti
Abgar Renault
José Rodrigues Seabra
José Baeta Viana

*

Decreto-lei n.0 3.059
Lei n.° 97.

Secretaria das Finanças

Decreto-lei n.0 1.815.

Secretaria da Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho

Decreto n.' 2.468
Lei n.0 142.

Secretaria de Educação

Decreto n.9 3.112
Lei n.' 385.	 -

-

LEI N.' 435, DE 5 DE OUTUBRO DE 1949

Abre à Secretaria das Finanças o- crédito especial de
Cr$ 5.662.250,70

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
especial de Cr$ 5.662.250,70 (cinco milhões, seiscentos e sessenta
e dois mil, duzentos e cinqüenta cruzeiros e setenta centavos), para
pagamento de contribuições devidas pelo Estado de Minas Gerais
ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado e relativas ao 40
trimestre de 1948 e 1.0 trimestre do corrente ano, sendo Cr$ 3.391.910,00
relativos à Carteira de Aposentadoria e Pensões e Cr$ 2.270.340,70
à Carteira de Pecúlios, de conformidade com os artigos 8.', 29 e
40, do decreto-lei a.' 1.416, de 24 de novembro de 1945.



102

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 5 de outubro
de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto

*

LEI N. 436, DE 5 DE OUTUBRO DE 1949

Abre à Secretaria das Finanças o crédito especial de
Cr$ 22.000.000,00

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

Art. 1. - Fica aberto à Secretaria das Finanças o crédito
especial de Cr$ 22.000.000,00 (vinte e dois milhões de cruzeiros),
destinado ao pagamento de vencimentos de funcionários, que não
puderam ser regularizados em exercícios anteriores, de acôrdo
com a discriminação seguinte:

Funcionalismo do Magistério Estadual ......
Exatores, Escrivães, Agentes de Arrecadação,

Fiscais de Rendas, etc ...........
Outros funcionários ................

Cr$
14.000.000,00

6.000.000,00
2. 000. 000,00

22.000.000,00

Art. 2. - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 5 de outubro
de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto
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LEI N.° 437, DE 5 DE OUTUBRO DE 1949

Abre à Secretaria da Viação e Obras Públicas o crédito especial de
Cr 106.428,40

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

Art. 1. - Fica aberto à Secretaria da Viação e Obras
Públicas o crédito especial de Cr 106.428,40 (cento e seis mil,
quatrocentos e vinte e oito cruzeiros e quarenta centavos), para
pagamento de despesas decorrentes das enchentes verificadas nu
município de Leopoldina, cm 1948.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 5 de outubro
de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
José Rodrigues Seabra
José de Magalhães Pinto

*

LEI N.° 438, DE 5 DE OUTUBRO DE 1949

Abre à Secretaria de Saúde e Assistência o crédito especial de
Cr$ 200.000,00

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

Art. 1.' Fica aberto à Secretaria de Saúde e Assistência
o crédito especial de Cr$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros) para
atender ao convênio celebrado entre o Estado de Minas Gerais e
o Ministério de Educação e Saúde para a intensificação da assis-
tência psiquiátrica no Estado.

Art. 2.' - Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
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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, 5 de outubro
de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
José Baeta Viana.
José de Magalhães Pinto.

*

LEI N. 439, DE 6 DE OUTUBRO DE 1949

Abre à Secretaria do Interior o crédito especial de Cr$ 653.739,40

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

Art. 1. - Fica aberto à Secretaria do Interior o crédito
especial de Cr$ 653.739,40 (seiscentos e cinqüenta e três mil,
setecentos e trinta e nove cruzeiros e quarenta centavos), para
pagamento de despesas feitas por aquela Repartição em exercícios
anteriores.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 6 de outubro
de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo.
José de Magalhães Pinto.

*

LEI N. 440, DE 6 DE OUTUBRO DE 1949

Abre crédito especial de Cr$ 256.400,00 à Secretaria do Interior

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 do Interior o crédito
especial de Cr$ 256.400,00 (duzentos e cinqüenta e seis mil e

quatrocentos cruzeiros), destinado a regularizar despesas feitas em
exercícios anteriores, com o serviço de assistência a menores.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 6 de outubro
de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo.
José de Magalhães Pinto.

*

LEI N. 441, DE 6 DE OUTUBRO DE 1949

Abre à Secretaria da Agricultura, indústria, Comércio e Trabalho,
o crédito especial de Cr$ 400.000,00

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

Art. 1. - Fica aberto à Secretaria da Agricultura, Indústria,
Comércio e Trabalho o crédito especial de Cr$ 400.000,00 (quatro-
centos mil cruzeiros), para atender, no corrente exercício às des-
pesas de instalação de uma escola de Iniciação Agrícola, no muni-
cípio de Machado, em virtude de acôrdo celebrado entre os
Governos da União e cio Estado de Minas Gerais.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 6 de outubro
de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
Américo Renê Giwmnelti
José de Magalhães Pinto

p.
'
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LEI N.' 442 1 DE 6 DE OUTUBRO DE 1949

Abre crédito suplementar de Cr. 109.464,00 à verba 003-10-807()
do orçamento vigente do Tribunal de Contas

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

Art. 1.0	Fica aberto o crédito suplementar de Cr
109.464,00 (cento e nove mil e quatrocentos .e sessenta e quatro
cruzeiros) à verba 003-10-8070	Abono familiar - do orça-
mento vigente do Tribunal de Contas.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 6 de outubro
de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
José (te Magalhães Pinto

*

LEI N.' 443, DE 7 DE OUTUBRO DE 1949

Autoriza o Estado de Minas Gerais a se obrigar, solidàriamente,
como fiador, no contrato de empréstimo a ser celebrado entre a
Prefeitura Municipal de Itajubá e a Caixa Económica Federal do
Rio de janeiro, para os serviços de abastecimento d'água àquela

cidade

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

Art. 1.' - Fica o Estado de Minas Gerais autorizado a se
obrigar, solidàriamente, como fiador, no contrato de empréstimo
a ser celebrado entre a Prefeitura Municipal de Itajubá e a Caixa
Econômica Federal do Rio de Janeiro, no valor de Cr$ 2.600.000,00
(dois milhões e seiscentos mil cruzeiros), e os respectivos juros,
destinado aos serviços (lo novo abastecimento d'água daquela cida-
de, sob as condições que no interêsse das partes forem estipuladas.

Art. 2. 1 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
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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, 7 de outubro-
de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto.

*

LEI N.0 444, DE 7 DE OUTUBRO DE 1949

Abre crédito suplementar de Cr$ 1 .200. 000,00 à verba 024-54-8243
do orçamento vigente da Secretaria (lo interior

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

Art. 1.0	Fica aberto o crédito suplementar de Cr.' .
1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil cruzeiros), à verba 024-
54-8243	Vestuário e Alimentação - do orçamento vigente da
Secretaria (lo Interior.

Art. 2. 0 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o 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, 7 de outubro-
de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
José de Magalhães Pinto

*

LEI N.° 445, DE 7 DE OUTUBRO DE 1949

Abre à Secretaria da Viação e Obras Públicas o crédito especial de-
Cr$ 1.491,80

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

Art. - 1.' - Fica aberto à Secretaria da Viação e Obras
Públicas o crédito especial de Cr$ 1.491,80 (hum mil quatrocentos
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e noventa e um cruzeiros e oitenta centavos), para pagamento de
diferença de adicionais de 10% e de vencimentos ao Sr. Honório
Felipe Coelho, relativos ao período de 1. 1 de maio de 1945 a 31
de dezembro de 1947.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 7 de outubro
de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
José Rodrigues Seabra
José de Magalhães Pinto

*

LEI N.Q 446, DE 7 DE OUTUBRO DE 1949

Cria o Serviço de Moagem de Calcário e dá outras providências

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

Art. 1. - Fica criado, na Secretaria da Agricultura, In-
dústria, Comércio e Trabalho, o Serviço de Moagem de Calcário.

Art. 2.' -- Serão partes integrantes do Serviço de Moagem
de Calcário 25 moinhos, que serão localizados era decreto do
Executivo.

Art. 39 - o Serviço de Moagem de Calcário terá o seguinte
quadro de pessoal:

1 Chefe de Serviço, padrão Q;
4 engenheiros, padrão P;

25 mecânicos encarregados de operação dos moinhos, padrão L.

§ 1. - O cargo de Chefe de Serviço, padrão Q, será de
livre provimento e exercido em comissão.

§ 2. - Os cargos de engenheiro e mecânico encarregado
de moinhos\ serão isolados, de livre provimento e exercidos em
caráter efetivo.

§ 39 - Terá o Serviço o pessoal de obras necessário à
execução de seus trabalhos, no limite das verbas orçamentárias
respectivas.

Art. 4. 0 Fica o Govêrno do Estado autorizado a adquirir
o material necessário e a executar as obras de instalação do
Serviço de Moagem de Calcário, inclusive dos moinhos a que se
refere o artigo 2. 9, podendo despender até a importância de Cr$
10.000.000,00.

Art. S.Q - Fica aberto o crédito especial de Cr$ 10.000.000,00
com vigência até 31 de dezembro de 1953, para atender às despesas
a que se refere o artigo 4.9.

Art. 6. - O Poder Executivo regulamentará o Serviço
criado por esta lei.

Art. 79 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 7 de outubro
de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
Américo Renê Giarinelti
José de Magalhães Pinto

*

LEI N." 447, DE 7 DE OUTUBRO DE 1949

Abre à Secretaria das Finanças o crédito especial de Cr$ 8.332,00

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

Art. 1. - Fica aberto à Secretaria das Finanças o crédito
especial de Cr$ 8.332,00 (oito mil e trezentos e trinta e dois
cruzeiros), para pagamento à Prefeitura Municipal de Itaúna, pro-
veniente de serviços de calçamentos executados nas áreas onde se
acham edificados os prédios do Forum e Cadeia da referida
localidade.

Art. 2.9 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 7 de outubro
de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto

-.
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LEI N.N. 448, DE 7 DE OUTUBRO DE 1949

Abre à Secretaria do Interior o crédito especial de Cr 83094,70

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 do Interior o crédito
especial de Cr$ 83.094,70 (oitenta e três mil e noventa e quatro
cruzeiros e setenta centavos), para pagamento de vencimentos ao
Juiz de Direito e ao Promotor de Justiça da comarca de Caxambu,
relativos ao período de 15 de novembro de 1948 a 31 de dezembro
de 1949, instalada em virtude do artigo 25 do Ato das Disposições
Transitórias da Constituição do Estado.

Art. 2.0	Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 7 de outubro
de 1949.

MILTON So\IlEs CAMPOS
Pedro Aleixo
José de Magalhães Pinto

*
LEI N. 449, DE 7 DE OUTUBRO DE 1949

Abre à Secretaria do Interior o crédito especial de Cr 23.720,50

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

Art. 1.0 - Fica aberto à Secretaria do Interior o crédito
especial de Cr$ 23.720,50 (vinte e três mil setecentos e vinte
cruzeiros e cinqüenta centavos), para pagamento aos seguintes:

José Avelino de Meio -_ Chefe de Divisão da Guarda
Civil - Adicionais de 10% e abono familiar
relativos ao período de 25 de junho de 1947

	

a 31 de dezembro de 1950 ...........	8.373,30
Ovídio Barbosa de Lima - Fiscal de 2. Classe da

Guarda Civil - Adicionais de 10% e abono
familiar relativos ao período de 21 de junho de

	

1944 a 15 de dezembro de 1946 ........	1.849,70
Alvino Alves José do Nascimento Chefe de Divisão

da Guarda Civil - Adicionais de 10% relativos
ao período de 11 de julho de 1945 a 31 de

	

dezembro de 1950 ................	8.955,00

23.720,50

Art. 2. - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação e terá sua vigência cessada em 31 de dezembro de 1950.

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, 7 de outubro
de 1949.

MILTON Souies CAMPOS
Pedro Aleixo
José de Magalhães Pinto

*

LEI N. 450, DE 7 DE OUTUBRO DE 1949

Abre ao Departamento Estadual de Estatística o crédito especial de
Cr$ 14.436,80

José einos da Silva -- Sub-tenente da Polícia
Militar - Adicionais de 10% relativos ao
Período de 17 de março a 31 de dezembro
de	1949	......................

Ronan Caetano de Oliveira - Tenente-coronel da
Polícia Militar - Adicionais de 10% relativos
ao período de 21 de maio a 31 de dezembro
de 1949	........................

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

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

Art. 1. - Fica aberto ao Departamento Estadual de Esta-
1.609,20 tística o crédito especial de Cr$ 14.436,80 (quatorze mil quatro-

centos e trinta e seis cruzeiros e oitenta centavos), para paga-
inento ao Sr. Francisco de Assis Lima Gil, proveniente de dife-
rença de vencimentos e abono familiar relativos ao período de

	

2.933,30	 25 de abril a 31 de dezembro de 1948.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 7 de outubro
de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto

*

LEI N.9 451, DE 8 DE OUTUBRO DE 1949

Estabelece a contagem de tempo dos vereadores para efeito de
aposentadoria

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

Art. 1. - Ao funcionário público eleito vereador será atri-
buído, para efeito de aposentadoria, o tempo de efetivo desempe-
nho do mandato.

Parágrafo único - Considera-se tempo efetivo do desem-
penho do mandato, o correspondente ao comparecimento dos
vereadores às sessões da Câmara Municipal.

Art. 2. 9 - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
esta lei em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio ua Liberdade, Belo Horizonte, 8 de outubro
de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
José de Magalhães Pinto
Américo Renê Giannelti
Abgar Renault
José Rodrigues Seabra
José Baeta Viana
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LEI N. 452, DE 8 DE OUTUBRO DE 1949

Abre à Secretaria da Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho
o crédito especial de Cr 600.000,00

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

Art. 1. --- Fica aberto à Secretaria da Agricultura, Indús-
tria, Comércio e Trabalho, o crédito especial de Cr$ 600.000,00
(seiscentos mil cruzeiros), para atender, no corrente ano, às des-
pesas com a instalação de uma Escola Agro-Técnica, no município
de Muzainbinho, em virtude de acôrdo celebrado entre os Governos
da União e do Estado de Minas Gerais.

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

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o 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, 8 de outubro
de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
Américo Renê Gianne lii
José de Magalhães Pinto

*

LEI N.? 453, DE 8 DE OUTUBRO DE 1949

Abre à Secretaria de Saúde e Assistência o crédito especial de
Cr$ 339.861,00

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 Sccrctara (te Saúje e Assistência
o crédito especial de Cr$ 339.861,00 (trezentos e trinta e nove
mil oitocentos e sessenta e um cruzeiros), para custear despesas
com as obras de construção do novo pavilhão (10 Sanatório (te
Roça Grande.

Art. 2.	Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
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Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conhe-
cimento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
Cumprir tão inteiramente corno nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 8 de outubro
de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
José Baeta Viana
José de MaGalilões Pinto

*
LEI N.' 454, DE 8 DE OUTUBRO DE 1949

Abre ao Departamento de Compras e Fiscalização o crédito
especial de Cr$ 87.720,00

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 ao Departamento de Compras e
Fiscalização o crédito especial de Cr$ 87.720,00 (oitenta e sete
mil setecentos e vinte cruzeiros), para pagamento de despesas fei-
tas em exercícios anteriores, como segue:

Cr
Rômulo & Stefani e Filhos Ltda. - Fornecimentos

feitos ao Centro de Saúde de Barbacena, no
exercício de 1948 ................	396,00

Antônio Neder - Fornecimentos feitos à Colônia
Santa Fé, nos meses de julho e agôsto de 1948	444,00

Imprensa Oficial - Encomendas feitas em exercícios
anteriores, pelas diversas Repartições do
Estado......................	86.880,00

87.720,00

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 8 de outubro
de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto

LEI N.° 455, DE 10 DE OUTUBRO DE 1949

Dispõe sôbre o aumento de vencimentos de servidores da
Polícia Militar

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

Art. 1. 0 - Os vencimentos mensais para os sargentos, cabos
e soldados da Polícia Militar são fixados de acôrdo com a tabela
seguinte:

Cr$
Sargento-Ajudante ....................	1. 560,00
1.' Sargento .......................... 1.440,00
2.' Sargento ........................	1.320,00
3 •9 Sargento ........................	1. 200,00
1 . 0 Cabo e Cabo ......................	870,00
Soldado Corneteiro-Tamborista ............	810,00
Soldado ............................	750,00

Art. 2.' - As despesas decorrentes da presente lei correrão
neste exercício pelas verbas próprias do orçamento vigente.

Art. 3.' - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 10 de outubro
-de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
José de Magalhães Pinto

*

LEI N.' 456, DE 10 DE OUTUBRO DE 1949

Abre à Secretaria do Interior o crédito especial de Cr$ 66.475,10

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 do Interior o crédito
especial de Cr$ 66.475,10 (sessenta e seis mil quatrocentos e
setenta e cinco cruzeiros e dez centavos), para pagamento a
diversos, como segue:

1	L- -----	-	-	 --
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Péricles Etecto Escrivão do Crime - Adicionais
de 10% relativos ao período de 17 de fevereiro
de 1948 a 28 de janeiro de 1949 ........

Arlindo de Oliveira Xavier - Guarda Civil de 1.
Classe - Adicionais de 10%, inclusive abono
familiar relativos ao período (Te 17 de novembro
de 1943 a 18 de janeiro de 1946 .........

Plínio Carvalho de Medeiros - Fiscal de 1. 1 Classe
da Guarda Civil - Adicionais de 10% inclusive
abono familiar relativos ao período de 6 de julho
a 2 de setembro de 1948 ............

Luiz Henrique Fraga - Oficial (te Justiça do Têrmo
de Ouro Prêto - Adicionais de 10% relativos
ao período de 28 de janeiro de 1947 a 31 de
dezembro de 1950 ................

Polycarpo de Magalhães Viotti - Juiz Civil (lo
Tribunal Superior da Justiça Militar -- Adicio-
nais de 10% relativos ao período de LQ de
maio de 1949 a 31 de dezembro de 1950

Pedro Ernesto de Rezende - Juiz de Direito da
Comarca de Ubá, (te 4. 1 entrância - Adicionais
de 10% relativos ao período de 16 de maio
de 1949 a 31 de dezembro de 1950 ......

José Campos do Nascimento	Investigador do
Corpo de Segurança do Departamento de
Investigações Adicionais de 10 17o inclusive
abono familiar, relativos ao período de 27 de
fevereiro de 1948 a 31 de dezembro de 1949

Maria Vasto Mancini - Aluguel do prédio ocupado
por dependência da Secretaria do Interior, no
período de janeiro a maio de 1949 ......

Ademar Vilas Boas - Tenente-Coronel Adicionais
de 10% relativos ao período de 21 de no-
vembro a 31 de dezembro de 1948 ......

Haroldo Paranhos da Costa Cruz - Capitão-Médico
do Exército Nacional -- Gratificação relativa
ao período de 19 de maio a 31 de dezembro
de 1949, proveniente de serviços prestados na
Missão Instrutora da Polícia Militar ......

Cr

1.021,60.	-

1 .262,70

307,80

2.245,20

10.478,40

4.526,10

12.000,00

533,30

22. 100,00

66.475,11,)

Art. 2.° - Esta lei entrará cru vigor na data (te sua publi-
cação e terá sua vigência cessada em 31 de dezembro de 1950.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 10 de ou-
lubro (IC 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
José de Magalhães Pinto

*
LEI N. 457, DE 10 DE OUTUBRO DE 1949

Abre à Secretaria do Interior o crédito especial de Cr$ 51.434,30

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

João da Silva Neto - Adicionais de 10% relativos ao
período de 1.0 de janeiro a 21 de dezembro

	

de 1949 ........................	1.440,00
Matias Antunes de Oliveira	Adicionais de 10%

relativos ao período de 1.0 de janeiro a 31 (te

	

dezembro de 1949 ................	1.320,00
Otávio Mendes (te Oliveira - Adicionais de 10%

relativos ao período de 1.0 de janeiro a 31 de

	

dezembro de 1949 ................	440.00
Antônio Amador Álvares (Ia Silva - Diretor do De-

partamento Médico (Ia Polícia Civil - Adicio-
nais (Te 10% relativos ao período de 16 (te

	

maio a 31 de dezembro (Te 1949 ........	3.435,10
Desembargador Amílcar Augusto de Castro	Adicio-

nais (Te 10% relativos ao período de 11 (Te
julho de 1949 a 31 de dezembro (Te 1950

	
20.581,30

Desembargador José Sátiro (Ia Costa e Silva	Adi-
cionais de 10% relativos ao período de 7 de
abril de 1949 a 31 de dezembro (Te 1950

	
24.217,40

51.434,30

Art. 1.	Fica aberto f Secretaria do Interior o crédito
especial de Cr. 51 .434,30 (cinqüenta e uni mil, quatrocentos e

12.000,00	 trinta e quatro cruzeiros e trinta centavos), para pagamento aos
seguintes:

Cr$
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Carlos Barbuto e Irmão - Aluguel do prédio ocupado
pela coletoria de Eugenópolis, durante os meses
de outubro a dezembro de 1948 ........

Celso Arinos Alota Aluguel do cômodo ocupado
pela coletoria de Mariana, durante o mês de
dezembro de 1948 ..................

Antônio Firmato de Almeida - Aluguel do prédio
onde funciona a coletoria de Itainhacuri, du-
rante os meses de janeiro a dezembro de
1948	........................

Geraldo Rosa da Silva - Aluguel do prédio ocupado
pela coletoria de Sapucaí-Mirim, durante os
meses de julho a dezembro de 1948 ........

Raimundo Nunes - Aluguel do prédio ocupado pela
coletoria de Buenópolis, durante o período de
16 de setembro a 31 de dezembro de 1948

Darei D'Angelis - Aluguel do prédio ocupado pelo
Pôsto Fiscal de Bandeira, no período de 1.
de janeiro de 1945 a 15 de agôsto de 1947

Cr

300,00

300,00

1. 992,00

1.000,00

1.800,00

875,00,

300,00

1.032,00

3.000,00

184,00

796,00

550,00

Prefeitura Municipal de Morada - Aluguel do
prédio ocupado pela coletoria de Morada, nos
meses de novembro e dezembro de 1948

Albim Drumond - Aluguel do prédio ocupado pela
coletoria de Lajinha, durante os meses de
outubro a dezembro de 1948 ........

Ariovaldo Afonso - Aluguel do prédio ocupado pela
coletoria de Araxá, durante os meses de ou-
tubro a dezembro de 1948 ............

Prefeitura Municipal de D. Joaquim - Aluguel do
cômodo ocupado pela coletoria de D. Joaquim,
durante os meses de julho a dezembro de
1947	..........................

Rachi(l Miguel Aluguel do prédio ocupado pela
Crcunscrição Fiscal de Miracema, durante os
meses de janeiro a dezembro de 1948

Osvaldo Borges Aluguel do cômodo ocupado pela
coletoria de Nova Ponte, durante os meses de
agôsto a dezembro de 1947 ............

Apolônio Gomes Furtado Aluguel do prédio
ocupado pela Coletoria de Tarumirim, durante
o Inês de (lezelnbro de 1948 ..........

Manuel 'ampaio - Aluguel (lo prédio ocupado pela
Circunscrição de "Pirapetinga", durante o
período de 14 de agôsto de 1944 a 8 de
outubro de 1946 ..................

David Mariano Pereira - Indenização de despesas

	

240,00	 cicluadas com a construção de um "contador
de Gado" no extravio "Santa Clara", subor-
dinado à Circunscrição de Manhumiriin, em

	

250,00	 fl47..........................
José Pc Iro Ai-antes - Aluguel do cômodo ocupado

pela Coletoria de Francisco Sales	durante
os meses de novembro e dezembro de 1948

	

1. 800,%
	 Celin:i Augusta dos Santos - Aluguel do cômodo

rinte o período de 12 de junho a 31 de de-

	

900,00	 zemimbro de 1948 ..................
Gent 1 erreira Lopes -- Aluguel do cômodo ocupado

e!a Coletoria de Alpinópolis, durante o pe-

	

700,00	 ;o:lo de 6 de novembro a 31 de dezembro
1948	........................

Rui 13 bosa Nogueira -- Diferença de pagamento

	

943,80	 de fornecimento de luz à Circunscrição de

Art. 2.1' - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação e terá sua vigência cassada em 31 de dezembro de 1950.

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, 10 de ou-
tubro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
José de Magalhães Pinto

*

LEI N. 458, DE 10 DE OUTUBRO DE 1949

Abre à Secretaria das Finanças o crédito especial de Cr$ 26.341,1(

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

Art. 1. - Fica aberto à Secretaria das Finanças o crédito
especial de Cr$ 26.341,10 (vinte e seis mil, trezentos e quarenta
e um cruzeiros e dez centavos), para pagamento de despesas feitas.
pela Repartição acima, como segue:

Cr$
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Fiscalização de Pôrto Novo, durante os meses
de agôsto a dezembro de 1947 ..........

Emilio Rivierj Filho Aluguel (lo cômodo ocupado
pela Circunscrição Fiscal de "Carlos Chagas",
durante o período de L Q de maio de 1945 a
30 de abril de 1946 ..................

Luiz Gonçalves do Nascimento Indenização (le
despesas (le viagens vencidas em dezembro
de 1947 em Grão 1Iogol ............

Vital Dornelas de Oliveira Aluguel do prédio onde
funciona a Circunscrição Fiscal de Monte Car-
melo, durante o mês de dezembro de 1947

flosalvo Batista de Sousa - Aluguel do cô-
modo ocupado pela Coletoria de Pains, du-
rante o período de 11 de setembro a 31 de
dezembro de 1948 ................

Dolores Fonseca Neves Aluguel (10 prédio ocupado
pela Coletoria de Lagoa Santa, no período
de 1. 1 de agôsto a 31 de dezembro de 1948

Salini José Jorge Aluguel do cômodo ocupado
pela Coletoria de Raul Soares, durante o pe-
ríodo de 20 de agôsto a 31 de dezembro de
1948	........................

Custódio Damasceno (Te Sonsa Aluguel (10 cômodo
ocupado pela Coletoria de Itanhomi, durante
o mês de dezembro de 1948 ..........

Rui de Sousa Só - - Aluguel do prédio ocupado
pela Coletoria de Lagoa Santa, durante o pe-
ríodo de 15 de junho a 30 de julho de 1948

dro Lima Chagas -- - Reparos no Prédio (Ia Cir-
cunscriçiio de "Antunes", em 1948 ......

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 10 de outu-
bro de 1949

MILTON Soms CAMPOS
José de Magalhães Pinto

121

LEI N.° 459, DE 10 DE OUTUBRO DE 1949

abre à Secretaria de Saúde e Assistência o crédito especial de
Cr$ 126.546,50

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 (le Saúde e Assistência
o crédito especial de Cr$ 126.546,50 (cento e vinte e seis mil,
quinhentos .e quarenta e seis cruzeiros e cinqüenta centavos), para
pagamento de despesas feitas em exercícios anteriores, como
segue:

Cr$
Caixa Beneficente dos Internados na Colônia santa

Isabel -- Fornecimento de caixões funerários
em 1948	...........................	1.150,00

Antônio Augusto Ribeiro -- Fornecimento ao Hospital
Regional (lc Pousb Alegre, em dezembro (le
1948	........................	16.867,20

IDr. José de Almeida Neto -- Diretor da Colônia
Santa Fé. Fôlha (le pessoal da Turma da
Conserva (Ia referida Colônia, relativa aos
meses de novembro a dezembro de 1948

	2.400,00
Cia. Sul Mineira de Eletricidade - Fornecimento

de energia elétrica à Colônia Santa Fé, durante
o mês (Te agôsto de 1946 e julho a dezembro
de 1048 ........................	66. 581,40

Cia. Telefônica Brasileira .- Assinaturas de telefone
e serviço interurbano durante os exercícios de
1946, 1947 e 1948 ..................	19.105,40

Hans Wolf - Aluguel (lo prédio ocupado pelo Centro
de Saúde (te Araxá, durante os meses de
novembro e dezembro de 1948 ........	3.000,00

José Felipe Irmão Comércio Ltda.	Fornecimento
ao Hospital Colônia de Barbacena, durante os
meses de novembro a dezembro de 1948

	9.986,00
Laurindo Claro da Boa Morte - Fornecimento ao

Hospital Colônia de Barbacena, durante o exer-
cício de 1946 .....................	3.052,00

Estação Rodoviária de Belo Horizonte -- Forneci-
mnento de transporte de material de funcionários
durante o ano de 1948 ..............	504,50

Sociedade de Proteção à Maternidade e à Infância
Desvalida de São João dcl Rei	Aluguel do

Cr$

187,80

795,00

219,20

250,00

1 . 100,00

600,00

4.400,00

109,30

180,00

1.537,00

26.341,10

_	 .
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Cr
prédio ocupado por algumas das secções do
Centro de Saúde local, nos meses de outubro,
novembro e dezembro de 1948 ........	1. 500,00

Santa Casa de Misericórdia de São João dei Rei
- Aluguel do prédio ocupado pelo Centro de
Saúde local, durante o ano de 1948 ......	2.400,00

126.546,50

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo horizonte, 10 de ou-
tubro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS

José Baeta Viana
José de Magalhães Pinto

*
LEI N. 460, DE 14 DE OUTUBRO DE 1949

Cria um Armazem Frigorífico para classificação, embalagem e.
conservação de produtos de origem vegetal e animal, e dá

outras providências

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

Art. 1. - Fica criado o Armazém Frigorífico, para classi-
ficação, embalagem e conservação de produtos de origem vegetal
e animal, subordinado à Secretaria da Agricultura, Indústria, Co-
mércio e Trabalho, e localizado no município de Barbacena.

Art. 2.° - O Armazém Frigorífico, a que se refere o artigo,
1., será dirigido por um técnico especializado e terá o pessoal
contratado e diarista necessário ao seu funcionamento nos limites
das verbas que, para tal fim, serão consignadas em orçamento.

Art. 3• - Fica criado um cargo de Diretor, padrão P, com
o regime de tempo integral e exercício em comissão.

Art. 4 • 9 Para instalação e montagem do Armazem Frigo-
rífico, a que se refere o artigo 1., fica aberto um crédito especial
de Cr$ 1.200.000,00, com vigência até 31 de dezembro de 1953.

Art. 5. - O Poder Executivo regulamentará o serviço
criado por esta lei.

Art. 6. - Entrará esta lei em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 14 de ou-
tubro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS

Américo Renê Giannetti
José de Magalhães Pinto

*

LEI N.° 461, DE 14 DE OUTUBRO DE 1949

Abre ao Departamento de Compras e Fiscalização o crédito
especial de Cr$ 57.653,50

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

Art. 1. - Fica aberto ao Departamento de Compras e
Fiscalização o crédito especial de Cr$ 57.653,50 (cinqüenta e sete
mil, seiscentos e cinquenta e três cruzeiros e cinqüenta centavos)
para para pagamento de despesas feitas cm exercícios anteriores
como segue:

Cr$
Usina Inconfidência - Fornecimentos feitos a di-

versos Departamentos da Secretaria cia Agri-
cultura, Indústria, Comércio e Trabalho

Imprensa Oficial - Impressos fornecidos ao Depar-
tamento de Águas e Energia Elétrica, sôbre a
Central Elétrica do Fecho do Funil ......

Companhia Fôrça e Luz de Minas Gerais - Energia
elétrica fornecida à Creche Modêlo, da Capital

Art. 2. 9 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário..

7.400,00

22.000,00

28.253,50

57.653,5

-1 La,__ -
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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, 14 de ou-
outubro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto

*
LEI N.I 462, DE 14 DE OUTUBRO DE 1949

..Abre d Secretaria de Saúde e. Assistência o crédito especial de
Cr$ 19.064,70

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

Art. 1. - Fica aberto à Secretaria de Saúde e Assistência
o crédito especial de Cr$ 19.064,70 (dezenove mil sessenta e quafro
cruzeiros e setenta centavos), para pagamento de despesas feitas
com os trigêmeos José Benedito, Efigênia e Aparecida, nascidos em
Angoritaba, no município de Barbacena.

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

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

Dada no Pa.lacio da Liberdade, Belo Horizonte, 14 de ou-
tubro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
José Baeta Viana
José de Magalhães Pinto

*
LEI N. 463, DE 14 DE OUTUBRO DE 1949

Abre à Secretaria da Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho
o crédito especial de Cr$ 505.916,80

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

Art. 1.0 - Fica aberto à Secretaria da Agricultura, Indús-
tria, Comércio e Trabalho, o crédito especial de Cr$ 505.916,80
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(quinhentos e cinco mil novecentos e dezesseis cruzeiros e oitenta
centavos), para pagamento de contribuições dos empregados do
Grande Hotel do Araxá e das Termas do Araxá devidas aos se-
guintes Institutos de Previdência Social:

Cr$
Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comer-

ciários	Contribuições dos exercícios de
1947 e 1948 .....................	313.442,10

Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Empregados
em Transportes e Cargas	Contribuições (los
exercícios de 1945 a 1948 ............	192.474,70

505.916,80

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 14 de ou-
tubro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
Américo Renê Giannetti
José de Magalhães Pinto

*

LEI N.0 464, DE 17 DE OUTUBRO DE 1949

Altera classificação de cargos públicos civis constantes da Lei 146,
de 8 de janeiro de 1948, e autoriza a abertura de crédito

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

Art. 1. - De conformidade com o disposto no artigo 9• 1' §
2., de Lei número 146, de 8 de janeiro (le 1948, fica alterada nas
respectivas tabelas e classificação dos cargos abaixo que passarão
a ter os seguintes padrões de vencimentos:

1 - Ditante-copista, do Instituto "São Rafael" -.

Li A
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Padrão S-10	 .
1 - Encarregado de Identificação da Delegacia de

Juiz de Fora - Padrijo S-23 ............

Art. 2. 9 Para ocorrer ao pagamento da diferença de ven-
cimentos resultante das novas clasificações a que se refere o artigo
anterior, fica o Poder Executivo autorizado a abrir os créditos
necessários.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 17 de outu-
•bro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
Abgar Renault
Pedro Aleixo
José de Magalhães Pinto

*

LEI N. 465, DE 17 DE OUTUBR Õ DE 1949

Abre à Secretaria da Educação o crédjo especial de Cr$
'10.237,90.

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$ 10.237,90 (dez mil, duzentos e trinta e sete cruzei-
ros e noventa centavos), para pagamento das seguinte despesas:

João Martins - Porteiro do Grupo Escolar "Barão
do Rio Branco", da Capital - Adicionais de
10 110 relativos ao período de 25 de abril a
31 de dezembro de 1948 ...............

Maneta Mendes Castanheiras - 144 aulas extranu-
merárias prestadas à Escola Normal Oficial de
Bom Sucesso, durante o exercício de 1948

-Zélia Soares - 144 aulas extranumerárias prestadas
à Escola Normal Oficial de Bom Sucesso, du-
rante o exercício de 1948 ..............
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Cr$
Maria Augusta Lataliza - Professôra primária, pa

drão B, do grupo escolar "Sebastião Dias", de
Tiros - Adicionais de 10% relativos ao perío-
do de 23 de fevereiro de 1944 a 31 de de-

	

zembro de 1945 ....................	904,30
João Teotônio da Silva - Porteiro do grupo escolar

"Afonso Pena", da Capital - Adicionais de
10 1;'o relativos ao período (Te 4 de agôsto de

	

1945 a 31 de dezembro de 1948 ..........	2.497,00
Ercília Oradas Ferreira Professôra primária, pa-

drão B, do grupo escolar "Major Leonel",
de "Cabo Verde" - Adicionais de 10% re-
lativos ao período (li 20 de novembro de 1946

	

a 31 de dezembro de 1947 ..............	935,70
Edite de Oliveira e Silva - Professora primária,

padrão C, do grupo escolar "Dr. Vicente Bra-
ga", de Santos Dumont - Adicionais de 10%
relativos ao período de 7 de novembro de

	

1946 a 31 de dezembro de 1947 ........	965,90

10.237,90

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, 17 de outu-
bro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
Abgar Renault
José de Magalhães Pinto

*

LEI N.° 466, DE 17 DE OUTUBRO DE 1949

Abre à Secretaria da Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho
o crédito especial de Cr$ 407.458,80

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

Cr$
850,00

1.900,00

Cr$

615,00

2.160,00

2.160,00



Vencimentos ...........
Diárias e ajuda de custo ......
Gratificações e substituições
Abono de família ..........
Adicionais ............
Percentagens............
Condução ..............
Fôrça e luz ..............
Telefone ................
Serviços extraordinários
Alugueis ..............
Prêmio para silagem ......
Fornecimentos ..........
Consertos de automóveis

Transportes ............
Recortes de jornais ........

Cr
27.216,90
46.246,00
32.396,60
21.527,80
31. 290,40
41.877,50
1.945,40

36. 00'2,80
98.214,70

153,00
8.070,00

10.229,40
35.986,50
11.015,00
1. 74 6,80
3.540,00

407.458,80
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Art. 1.' - Fica aberto à Secretaria da Agricultura, Indústria
Comércio e Trabalho o crédito especial de Cr$ 407.458,80 (qua-
trocentos e sete mil, quatrocentos e cinqüenta e oito cruzeiros e
oitenta centavos), para pagamento das despesas feitas em exercí-
cios anteriores, como segue:
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LEI N. Q 467, DE 17 DE OUTUBRO DE 1949

Abre à Secretaria da Agricultura, Indústria, Comércio e Tra-
balho, crédito especial para pagamento de bens desapropriados em
A raguari.

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

Art. 1.' - Fica aberto à Secretaria da Agricultura, Indús-
tria, Comércio e Trabalho o crédito especial de Cr$ 1.600.000,00
(um milhão e seiscentos mil cruzeiros), para pagamento à firma
S/A Indústrias Reunidas F. Matarazzo, de terreno, armazém e má -
quinas descritos na declaração de utilidade pública dos mesmos,
feita pelo Decreto número 2.854, de 6 de setembro de 1948.

Art. 2.' - Revogam-se as disposições em contrário, entran-
do 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 cumpramim e façam
cumprir tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 17 de outu-
bro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
Américo Renê Giannetti
José de Magalhães Pinto

*

LEI N.' 468, DE 17 DE OUTUBRO DE 1949

Cria quatro Fazendas para multiplicações de sementes e mudas, três
Subestações experimentais de café e dó 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 criadas quatro Fazendas para multiplica-
ção de sementes e mudas selecionadas, subordinadas à Secretaria
da Agricultura, Industria, Comércio e Trabalho.

Parágrafo único ---- As Fazendas ora criadas terão por sede
os municípios de Patos de Minas, Arcos Leopoldina e em municí-
pio do Sul do Estado, a ser indicado em decreto do Poder Execu-
tivo.

Art. 2.' - As Fazendas a que se refere o artigo anterior
serão dirigidas por agrônomos e terão pessoal contratado e operá-

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 17 de outu-
bro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
Américo Renê Giannelli
José de Magalhães Pinto
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rio indispensável ao seu funcionamento, no limite de verbas orça-
mentárias próprias.

Art. 3•9 - Ficam criados quatro cargos de Diretor, padrão
com o regime de tempo integral e exercidos em comissão.

Art. 4. - Fica aberto o crédito especial de Cr$ 4.000.000,00
para atender às despesas de instalação e montagem das referidas
Fazendas.

Parágrafo unico - O crédito aberto por êste artigo vigorará
até 31 de dezembro de 1953.

Art. 5. v - Ficam, criadas, ainda, e subordinadas à Secreta-
ria da Agricultura, Industria, Comércio e Trabalho, três Subesta-
ções experimentais de café, que serão localizadas na zona da
Mata, Sul de Minas e Nordeste Mineiro, por decreto do Poder Exe-
cutivo.

Art. 6. 1 As Subestações a que se refere o artigo anterior
serão dirigidas por agrônomos e terão pessoal contratado e operá-
rio, no limite de verbas orçamentárias próprias.

Art. 7•9	Ficam criados, dois cargos de Diretores, padrão
com o regime de tempo integral e exercidos em comissão.

Art. 8. Fica aberto o crédito especial de Cr$ 3.000.000,00
para ocorrer às despesas de instalação e montagem das referidas
Subestações experimentais de café.

Parágrafo unico	O crédito aberto por este artigo vigora-
rã até 31 de dezembro de 1953.

Art. 9• 1' - O Poder Executivo regulamentará os serviços
£riados por esta Lei.

Art. 10 - - Entrará esta Lei eia vigor na (lata 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, 17 de outu-
bro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
Américo Renê Gianiielli
José de Magalhães Pinto

*

LEI N.° 469, DE 19 DE OUTUBRO DE 1949

Modifica a Lei n. 349, de 30 de dezembro de 1948

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

Art. 1. ---- Os artigos 2., 4•0, 6. 1 e 7•Q da Lei n. 349, de 30
de dezembro de 1948, passam a ter a seguinte redação.

"Art. 2. --- O produto (Ias alienações será recolhido a estabele-
cimento bancário, em conta especial, vinculada à construção de
prédios para cadeias públicas e repartições policiais, integradas
por serviço de assistência-social, de acôrdo com o plano geral do
Govêrno.

" \rt. -i: No CaSO mie j)igLIaen lo CIII prestações, ii tran sieren-
cia do domínio sômente ocorrerá depois (Ia quitação (te todo o
preço, observando-se, no que fôr aplicável, a legislação federal sô-
bre a venda de imóveis para pagamento em prestações.

§ 1.9 - A posse do imóvel poderá, entretanto, ser transmi-
tida ao compromissário quando o prédio se tornar desnecessário
ao serviço público a que se destine.

§ 2. -. Enquanto, entretanto, fôr necessário ao serviço pu-
blico, não será admitida a antecipação do pagamento das prestações
vencidas, para o efeito (te transmissão imediata (lo domínio.

"Art. G. --- Para abreviar-se a construção dos prédios a que
se refere o art. 2., poderá o Govêrno realizar operações de crédito
até a importância de Cr$ 6.000.000,00(seis milhões de cruzeiros),
dando como garantia o produto das alienações ora autorizadas ou
a caução de títulos da divida pública estadual.

Parágrafo único - Realizando-se operações de crédito, po-
derá o respectivo contrato autorizar o credor a proceder ao recebi-
mento das importâncias correspondentes ao débito dos compromis-
sários, que lhe forem dadas em garantia.

"Art. 7Q - As alienações e construções seéão precedidas de
autorização do Governador, realizando-se aquelas em hasta publi-
ca".

Art. 2.9	Fica suprimido o parágrafo unico do art. 7. 9, da
mesma lei n.9 349.

Art. 3•0 - Fica aberto ao Govêrno do Estado um crédito es-
pecial, na importância de Cr$ 6.000.000,000, para ocorrer às des-
pesas previstas nesta lei.

Art. 4•9 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 19 de outu-
bro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
José de Magalhães Pinto
José Rodrigues Seabra

—a-



- 132 -	 L	- 133
LEI N.° 470, DE 19 DE OUTUBRO DE 1949

Autoriza o Govêrno do Estado a subvencionar a Escola Su-
perior de Agricultura de Lavras e a conceder bôlsas de estudos a
seus alunos.

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

Art. 1.0 - É concedida à Escola Superior de Agricultura de
Lavras a subvenção anual de Cr$ 250.000,00 (duzento e cinqüen-
ta mil cruzeiros) para pagamento a professôres, devendo ser sua
distribuição submetida à aprovação do Secretário da Agricultu-
ra, Indústria, Comércio e Trabalho, anualmente.

Art. 2.0 - Fica o Govêrno do Estado autorizado a conceder
vinte (20) bôlsas de estudos, a Cr$ 3.200,00 (três mil e duzentos
cruzeiros) cada uma, a alunos que se habilitarem a cursar a Esco-
la Superior de Agricultura de Lavras.

Art. 31 O pedido de concessão de bôlsas de estudos será
feito em requerimento ao Secretário da Agricultura, Indústria, Co-
mércio e Trabalho, mediante a apresentação de certificado de apro-
vação no exame de admissão ou em qualquer cias series ao curso.

Art. 49	Terão preferência para a concessão das bôlsas de
estudo:

a) os filhos de agricultores que não disponham de recur-
sos para custear-lhes os estudos;

b) os candidatos que houverem concluído o curso elemen-
tar ou médio em estabelecimentos de ensino agrícola do Estado;

e) os filhos de servidores públicos;
d) os candidatos que houverem obtido melhor classifica-

ção nos exames, devendo esta condição prevalecer no caso de empa-
te entre os que tiverem preenchido as condições previstas nas
alíneas anteriores.

Parágrafo único - Em todos os demais casos de concessão
de bôlsas de estudos em estabelecimentos de ensino técnico e que
devam ser deferidos por intermédio da Secretaria da Agricultura,
Indústria, Comércio e Trabalho, será observada a ordem preferen-
cial a que alude êste artigo.

Art. 59 - Fica aberto o crédito especial de Cr$ 314.000,00
(trezentos e quatorze mil cruzeiros), para atender ao pagamento
das despesas constantes da presente lei.

Art. 6.' - Esta lei entrará em vigor em 1.' de janeiro de
1950, 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, 19 de outu-
bro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
Américo Renê Giannelti
José de Magalhães Pinto

*

LEI N.' 471, DE 20 DE OUTUBRO DE 1949

Autoriza despesas com a execução (Ias obras de aproveitamento do
Rio Santo António e abre crédito especial

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

Art. 1 . 0 - Para a execução das obras de aproveitamento do
Rio Santo Antônio, a que se refere o art. 1.0 do Decreto-lei núme-
ro 2.153, de 12 de julho de 1947, fica o Govêrno do Estado autori-
zado a (Iesj)ender, com a construção da Central Hidro-elétrica do
Salto Grande, nos exercícios de 1950 a 1953, até a importância de
Cr$186.401.374,00 (cento e oitenta e seis milhões, quatrocentos e
um mil trezentos e setenta e quatro cruzeiros).

Parágrafo unico - A importância autorizada neste artigo
não inclui as despesas já comprometidas e empenhadas à conta das
verbas respectivas da lei orçamentária do corrente exercício e dos
créditos que, para a mesma finalidade, foram abertos por leis an-
teriores.

Art. 2.' - Para custeio das despesas autorizadas no art. 1.'
desta lei, fica aberto um crédito especial de Cr$ 186.401.374,00
(cento e oitenta e seis milhões, quatrocentos e um mil trezentos e
setenta e quatro cruzeiros), que vigorará até 31 de dezembro de
1953.

Art. 3•9 - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar as
operações de crédito necessárias ao cumprimento da presente lei,
I)ela oa!o a fiinar com etabclecimncntos bancários convênios eia que
se assegurem as garantias para o financiamento das obras previs-
tas nesta lei.

Art. 4.' - Revogadas as disposições em contrário, entrará
esta lei em vigor na data de sua publicação.
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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, 20 de outu-
bro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
Américo Renê Giannetli
José Rodrigues Seabra
José de Magalhães Pinto

*
LEI N.9 472, DE 20 DE OUTUBRO DE 1949

Autoriza o Govêrjio do Estado a adquirir um terreno no município
de Ponte Nova e dó outros providências

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

Art. 1. - Fica o Govêrno do Estado autorizado a adquirir,
até a importância de Cr$ 120.000,00 (cento e vinte mil cruzeiros),
um terreno no distrito de Amparo do Serra, município de Ponte
Nova, para a instalação de um Aviário Modêlo.

Art. 2. - A despesa respectiva correrá por conta da verba
123-25 "Material para Construção de Obras Públicas Diversas"
do Orçamento do Estado para 1950.

Art. 3•0	Esta lei entrará em vigor a 1.0 de janeiro de 1950,
revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 20 de outu-
bro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
Américo Renê Giannetti

• José de Magalhães Pinto
José Rodrigues Seabra

*
LEI N.0 473, DE 20 DE OUTUBRO DE 1949

Dá nome ao Grupo Escolar da Vila de Argirita, município
de Leopoldina.

O povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:
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Art. 1.0 Denominar-se-á Grupo Escolar "Dc Custódio Jun-
queira" •o grupo da Vila de Argirita, município de Leopoldina, cria-
do pelo decreto n. 9 2.162, de 27 de junho de 1945.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 20 de outu-
bro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS

Abgar Renault

*

LEI N.° 474 DE 21 DE OUTUBRO DE 1949

Autoriza o Govérno do Estado a doar ao município de Jesuánia
um prédio e respectivo terreno

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

Art. 1. Fica o Govêrno autorizado a doar ao município
de Jesuânia o prédio e respectivo terreno com área de cento e vin-
te e sete metros quadrados, sitos na cidade (le .Jesuânia, limitan-
do-se pela frente coni as ruas Dr. Pimentel Júnior e S .Bartolo-
meu e pelos fundos com terrenos dos Srs. Cícero Borges Rodrigues
e José Vicente de Faria.

Art. 2. - Ficará assegurado ao Estado o uso da sala do
mencionado prédio, onde funciona atualmente a Coletoria Esta-
dual.

Art. 3•9 - Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 21 de outu-
bro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS

José de Magalhães Pinto
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LEI N. 475, DE 22 DE OUTUBRO DE 1949

Abre à Secretaria da Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho
crédito especial para pagamento de imóveis desapropriados

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, Indús-
tria, Comércio c Trabalho o crédito especial de Cr$ 1.640.000,00
(um milhão seiscentos e quarenta mil cruzeiros), para pagamento
das terras e benfeitorias declaradas de utilidade pública, no mu-
nicípio de Sete Lagoas pelo Decreto número 2.739, de 26 de maio
de 1948, e desapropriadas amigàvelmente, nas seguintes condições:

573 Ha, 40 (quinhentos e setenta e três hectares e quaren-
ta ares) de propriedade de José Luiz Marques Álvires da Silva e
sua mulher, pelo preço de Cr$ 1 .500.000,00 (um milhão e quinhen-
tos mil cruzeiros);

31 lia (trinta e um hectares), de propriedade de Aires Dale
Mascarenhas e sua mulher, pelo preço de Cr$ 140.000,00 (cento e
quarenta mil cruzeiros).

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

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

Dada no Paácio da Liberdade, Belo Horizonte, 22 de outu-
bro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS

Américo Renê Giannetti
José de Magalhães Pinto

*

LEI N.' 476, DE 31 DE OUTUBRO DE 1949

Cria cinco lugares de Diretor padrão D, e cinco de Zelador de
4•3 classe, no quadro do pessoal do ensino primário

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

Art. 1.' Ficam criados cinco cargos de Diretor padrão D
e cinco de Zelador de 4.' classe para os grupos escolares das sedes
distritais de Perdigão, município de Santo Antônio do Monte, de
Piedade de Ponte Nova, Urucânia e Oratórios, município de Ponte
Nova, e de Divino, município de Virginópolis.

Art. 2.' - Para ocorrer às despesas com a execução desta
lei, fica autorizado o Poder Executivo a abrir o crédito especial
1e Cr$ 90.000,00 (noventa mil cruzeiros).

Art. 3? - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
esta lei em vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o 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, 31 de Ou-

tubro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
Abgar Renault
José de Magalhães Pinto

*

LEI N.' 477, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1949

Autoriza a realização de transação para pôr têrmo a demanda
e abre créditos especiais.

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 realizar
transação com Carmindo Pereira e outros, cujos estabelecimentos
comerciais foram depredados na cidade de Ponte Nova, na noite
de 16 para 17 de março de 1947, pagando-lhes o valor dos danos
emergentes apurados nas vistorias que se acham nos autos de ape-
lação cível n.' 4.738 e mediante a renúncia dos lucros cessantes,
juros de mora, honorários de advogados e custas, que o Estado
foi condenado a lhes pagar.

Art. 2.' - Fica aberto ao Departamento Jurídico do Estado
o crédito especial na importância de Cr$ 183.634,40, para liquida-
ção dos danos emergentes referidos no artigo anterior, assim dis-
criminados:

-::---
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Carmindo Pereira .
José Rocha Faria ............
José Custódio de Oliveira ........
José Francisquini ............
José de Paula Comes ..........
Aprígio Tavares de Sousa ........
Abrantes & Brandão ..........
Jaime Campos Barros ..........
Renê Barros Campos ..........
José Alcântara de Oliveira ........

Cr$
55.000,00
55.000,00
22.000,00
15.000,00
11.134,40
9.500,00
5.000,00
4.000,00
3.500,00
3.500,00

183.634,40

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 1949.

MILTON SoArns CAMPOS
Pedro Aleixo
José de Magalhães Pinto

*

LEI N. Q 479, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1949

Art. 3. - Revogam-se as disposições em contrário, entran-
do esta lei em vigor na (lata de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 8 de novem -bro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto

*

LEI N.° 478, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1949

Ai/era classificação de cargos públicos civis,, constantes da
Lei n. I 146, (te 8 de janeiro de 1948, e autoriza a abertura de créditosuplementar.

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

Art. 1 .9 -- Para efeito do disposto no art. 9•Q, § 2., (Ia Lei
n. 146, de 8 (te janeiro de 1948, ficam classificados no padrão S-14
20 cargos (te motoi-stas de 2. classe, padrão S-10, constantes (Ia res-
pectiva tabela e lotados na Chefia (te Polícia

Art. 2. - Para ocorrer ao pagamento da diferença resul-
tante da nova classificação, fica o Poder Executivo autorizado a
abrir o crédito suplementar necessário.

Art. 3.	Esta lei entrará em vigor na (lata (te sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

Melhora pensões da Caixa Beneficente da Polícia Militar (10 Estado
de Minas Gerais e contém outras providências

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

Art. 1.	Ficam elevados, nos têrnios desta lei, as pensões
da Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado.

Art. 2. 1 - O aumento ora concedido aos beneficiários de
sócios contribuintçs da Caixa Beneficente ser-lhes-á pago sob a
forma de abono, na seguinte base:

Pensão até Cr$ 100,00, exclusive, abono de Cr 90,00.
De Cr$ 100,00 a Cr$ 300,00, exclusive, abono de Cr$ 100,00.
De Cr$ 300,00 a Cr$ 600,00, exclusive, abono de Cr$ 130,00.
De Cr$ 600,00 a Cr$ 2.000,00, abono de Cr$ 120,00.

Art. 3•9 Quando a pensão fôr paga parceladamente, o
abono será dividido pelo número total de quotas que a integrarem,
adicionando-se o valor de cada uma o quociente obtido.

Parágrafo único --- Caberá à Caixa Beneficente proceder aos
cálculos necessários à aplicação dêste artigo.

Art. 4. - A presente lei não se aplica às pensões concedi-
das de acôrdo com a atual tabela de vencimentos da Polícia Militar,
nem às que se concederem na base de quaisquer aumentos futuros
de vencimentos.

Parágrafo único. O resultado da soma do abono e da pensão
não poderá exceder, em nenhum caso, o valor da pensão corres-
pondente às tabelas de vencimentos atualmente em vigor.

-
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Art. 5•9 - O direito ao abono será extensivo às pensões
concedidas posteriormente a esta lei, ressalvado o disposto no arti-
go anterior.

Art. 6.9 - O abono instituído não incide sôbre os adicionais
de família, nem sôbre quaisquer gratificações incorporadas aosproventos do militar presentemente em gôzo das vantagens decor-rentes de reforma.

Art. 7o Fica o Govêrno do Estado autorizado a abrir o
crédito de Cr$ 1.784.280,00 (um milhão setecentos e oitenta e
quatro mil e duzentos e oitenta cruzeiros) para ocorrer, no exercício
de 1950, ao pagamento das despesas decorrentes da presente lei.

Art. 8. - Esta lei entrará em vigor a partir de janeiro de
1950, 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 com nela se contém.
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Parágrafo único - Sempre que conveniente, poderão medi-
ante acôrdo, ser aproveitados professôres civis do Departamento
de Instrução ou elementos estranhos à corporação.

Art. 5 •9 - Esta lei entrará em vigor da da de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 10 de novem-
bro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS

Pedro Aleixo
Abgar Renault
José de Magalhães Pinto

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 8 de novem-
bro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
José de Magalhães Pinto

*

LEI N.9 480, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1949

Cria o Ginásio Tiradenles no Departamento de instrução da PolíciaMilitar.

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

Art. 1. - Fica criado no Departamento de Instrução da
Polícia Militar um estabelecimento de ensino secundário, denomi-
nado Ginásio Tiradentes.

Art. 2. - Terão preferência na matricula os servidores daPolícia Militar e os seus de pendentes, podendo ser admitidos outroscandidatos, desde que restem vagas.
Art. 3•9 - Ficam criados um lugar de diretor, um de pro-• fessor de trabalhos manuais e economia doméstica e um de inspetor

de alunos, com vencimentos mensais de Cr$ 3.000,00, Cr$ 2.000,00
e Cr$ 600,00, respectivamente

Art. 4.°	Os cargos de direção, magistério e administraçãoserão preenchidos por elementos dos quadros da Polícia Militar.

LEI N.9 481, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1949

Autoriza o Govérno do Estado a conceder empréstimo até Cr$
150.000,00 a cada um dos novos municípios e contém outras

providências

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

Art. 1.' - Fica o Govêrno do Estado autorizado a conceder
empréstimo até Cr$ 150.000,00 à taxa de 6% ao ano, a cada um dos
municípios recentemente criados por fôrça da Lei 336, de 28 de
dezembro de 1948, ou obrigar-se solidàriamente, como fiador dêstes,
em contrato de empréstimo entre bancos, Caixa Econômica Estadual
ou Federal, até aquela importância, destinado a atender às despesas
com as suas instalações e organização de seus serviços administra-
tivos.

Parágrafo único - O empréstimo referido neste artigo, só
será concedido aos municípios que o requererem até 31 de dezembro
dêste ano.

Art. 2. - A amortização do empréstimo aludido no art. 1.
se fará em dez anos, em prestações iguais e pagas no fim de cada
exercício, figurando nos respectivos orçamentos municipais e ne-
cessária dotação para amortização da dívida e juros.

Art. 3•9 - Os pedidos de empréstimos. serão atendidos pela
ordem de entrada no protocolo da Secretaria das Finanças.
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Art. 41 - Fica o Govêrno do Estado autorizado a realizar,
por intermédio da Secretaria das Finanças, operações de crédito
para atender ii execução da presente lei.

Art. 51 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção revogadas as disposições em contrário.

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

Dada ao Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 10 de novem-
bro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto

*

RAZÕES DO VETO

Ao sancionar a Proposição de Lei número 494, de que re-
rultará a Lei número 482, desta data, sou forçado a opor-lhe veto
parcial para eliminar de seu texto o parágrafo único do art. 2.,
que estabelece o exercício em comissão para o cargo de chefe do
•Serviço de Orientação e Seleção Profissional.

O regime de contrato estabelecido no artigo 2.° do projeto
oriundo do Poder Executivo visa a facilitar a organização do ser-
viço a ser criado, o que constitui preocupação máxima da Admi-
nistração em empreendimento de tão alta relevância para o aper-
feiçoamento do ensino em nosso Estado.

Por outro lado, não convém se crie o cargo, exercido ciii ('O-
missão, porque o regime de contrato é mais adequado, permitindo
utilização de técnicos que não poderiam ser funcionários, especial-
mente quando estrangeiros, os quais emprestariam seu valioso con-
curso ao serviço destinado a pesquisar e orientar vocações no meio
escolar estabelecer critérios para a seleção de pessoal destinado à
administração pública e a organizações particulares.

Sobretudo no período de organização e experiência do ser-
viço, a faculdade do contrato se torna necessária.

Por essas razões, julgo de meu dever opor veto ao dispositi-
vo supra, submetendo o assunto a novo exame da egrégia Assem-
bléia Legislativa.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 11 de novembro de
1949.

MILTON So.nms CAMPOS, Governador do Estudo.
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LEI N. 482, DE 11 DE NOVEMBRO DE 1949

Cria, no Instituto de Educação o Serviço de Orientação e
Seleção Profissional.

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

Art. 1.	Fica criado, no Instituto de Educação de Minas
Gerais, o Serviço de Orientação e Seleção Profissional, com o ob-
jetivo de orientar vocações no meio escolar e estabelecer critérios
para a seleção de pessoal destinado à administração pública e a
organizações particulares.

Parágrafo unico - A colaboração com organizações parti-
culares se fará mediante remunerção razoável, que o Poder Exe-
cutivo fixará.

Art. 2.	O quadro do Serviço instituído pela presente lei
compreenderá pessoal contratado, nos têrmnos da Lei número 347,
de 30 de dezembro de 1948, e pessoal designado pelo Secretário
de Educação dentre o quadro (te funcionários efetivos (lo Estado.
compreendendo 1 (um) chefe de serviço, 1 (um) secretário, 1 (um)
assistente-téciiico para trahalios de síntese psicológica. 2 (dois)
assistentes-técnicos para provas de personalidade, 1 (iiiii) assi s-
tente-técnico para provas de aptidões artísticas, 1 (um) assisten-
te-técnico para proas de inteligência, 1 (um) assisteflte-técniC()
para provas de aptidões especificas, 1 (uni) assistente-técnico para
provas vocacionais, 1 (um) médico para exames clí nicos e tipoló-
gicos, 2(duas) assistentes sociais e 1 (uma) dactilógrafa.

Parágrafo único -- Vetado.
Art. 39	Para o pagamento do salário do pessoal contrata-

do tomar-se-ão por base as horas de serviço efetivamente prestado.
Parágrafo unico - O funcionário designado nos têrmos do

artigo anterior perceberá uma gratificação mensal corresponden-
te à diferença entre o vencimento do cargo e o salário-hora estipu-
nicnto do cargo e o salário-hora estipulado para o contratado.

Art. 4.° - Para manutenção do Serviço de Orientação e Se-
leção Profissional, fica o Govêrno autorizado a despender, anual-
mente, a importância de Cr$ 342.000,00 (trezentos e quarenta e
dois mil cruzeiros).

Art. 5•0 - A fim de ocorrer às despesas com a execução da
presente lei no corrente' exercício, fica aberto o crédito especial
de Cr$ 199.500,00 (cento e noventa e nove mil e quinhentos cru-
zeiros).

Art. 6. - Esta lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
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Mando portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 11 de no-
vembro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
Abgar Renault
José de Magalhães Pinto

*
LEI N.° 483, DE 11 DE NOVEMBRO DE 1949

Extingue e cria cargo na Secretaria dos Negócios do lute-
ror e Justiça.

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

Art. 1.' - Fica extinto no quadro do Departamento de Assis-
tência aos Municípios, da Secretaria dos Negócios do Interior e
Justiça, um lugar de assistente de 2.' classe, padrão L.

Art. 2.' - Fica criado no quadro a que se refere o artigo an-
terior um lugar de auxiliar de engenheiro, padrão S-23, vencimen-
to anual de Cr$ 22.800,00.

Art. 3.' - Para atender, no presente exercício, à despesa de-
corrente do artigo 2.' desta lei, fica aberto o crédito especial de
Cr$ 9.500,00.

Art. 4.' - Esta lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o 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, 11 de no-
vembro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
José de Magalhães Pinto

*
LEI N. 484, DE 14 DE NOVEMBRO DE 1949

Cria subdistritos nos municípios de Ladainha e Joaíma

O Povo do Estado de Minas Gerais por seus representantes,
decretou e eu em seu nome, sanciono a seguinte lei:
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Art. 1.0 - Fica o distrito da cidade de Ladainha, comarca de
Teófilo Otoni, dividido em dois subdistritos, que se denominarão
"primeiro subdistrito" e "segundo subdistrito".

Art. 2.' - O primeiro sul)distrito compreende a cidade prô-
priamente dita e o território rural adjacente.

Art. 3.' - O segundo subdistrito compreende o povoado de-
nominado "Concórdia" e o território rural adjacente.

Art. 4.' - É a seguinte a linha divisória entre o primeiro
e o segundo subdistrito: "Começa no divisor de águas entre os
rios Mucuri do Sul e Mucuri do Norte, no entroncamento do divi-
sor da vertente da margem direita do córrego São José; continua
por êste divisor, até defrontar a cabereira do córrego do Açude;
desce por êste córrego até sua foz no ribeirão Sete Posses; desce
por êste até sua foz no rio Mucuri do Norte; sobe por êste rio, até
a foz do córrego do Mombuca e por êste até sua cabeceira no di-
visor rio Mucuri-Setubal".

Art. 5.' - Fica o distrito da cidade de Joaima, comarca de
Jequetinhonha, dividido em três subdistritos, que se denominarão
"primeiro .subdistrito", "segundo subdistrilo" e "terceiro subdis-
trito".

Art. 6.' - O primeiro subdistrito compreende a cidade prà-
prianientc dita e o território adjacente.

Art. 7.' - O segundo subdistrito compreende o povoado de-
nominado "Giru" e o território rural adjacente.

Art. 8.' - O terceiro subdistrito compreende o povoado de-
nominado "Monte Belo' e o território rural adjacente.

Art. 9.' - É a seguinte a linha divisória entre o primeiro e
o segundo subdistrito: "Começa na Serra da Lavra, no ponto em
que defronta a cabeceira do córrego Barro Branco, daí alcança
esta cabeceira e desce pelo córrego citado até a foz no córrego
Santana, em seguida, transpõe o divisor de águas entre o córrego
Santana e o rio São Miguel, até atingir êste rio no ponto cem me-
tros abaixo da Fazenda "Benfica"; daí alcança o divisor da ver-
tente da margem esquerda do córrego que passa na Fazenda San-
ta Maria até a foz dêste no rio São Miguel; sobe pelo rio São Mi-
guel, até o foz do ribeirão São Migueizinho".

Art. 10 É a seguinte a linha divisória entre o primeiro e.
o terceiro subdistrito: "Começa na foz do ribeirão São Miguelzi-
nho, no rio São Miguel, daí segue pelo divisor da vertente da mar-
gem esquerda do ribeirão São Miguelzinho, até alcançar a foz do.
córrego Brejaúba, no ribeirão Anta-Podre, continua pelo divisor de
águas entre os córregos Brejaúha e Caracol, até atingir as cabecei-
ras do ribeirão Jampruca, na divisa com o município de Itinga".

Art. 11 - É a seguinte a linha divisória entre o segundo e
o terceiro subdistrito: "Começa na foz do ribeirão São Migueizi-
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nho, no rio São Miguel; continua pelo divisor de águas do ribeirão
São Miguelzinlio COM o rio São Miguel, até atingir a Pedra da
Camisa, na divisa com o município de Águas Formosas".

Art. 12	Esta lei entrará cai vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

Maneio, 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, 14 de novem-
bro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

*

LEI N.° 485, DE 16 DE NOVEMBRO DE 1949

Concede subvenção à Sociedade Mineira de Cultura.

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

Art. 1. Fica concedida à Sociedade Mineira de Cultura
a subvenção anual de Cr$ 800.000,00 (oitocentos mil cruzeiros),
para manutenção das Faculdades de Filosofia e de Direito e Esco-
las de Serviço Social e de Enfermagem.

Art. 2. - A Sociedade Mineira de Cultura submeterá, anual-
mente, a distribuição dos recursos concedidos nesta lei, bem co-
mo os comprovantes das despesas, à aprovação do Secretário das
Finanças.

Art. 3•9 Cada um dos estabelecimentos a que se refere ó
artigo 1. 1 obriga-se a conceder, permanentemente, cinco (5) mnatrí-
culas gratuitas a alunos reconhecidamente pobres que fizerem jus
ao benefício, mediante indicação do Governador do Estado.

Art. 4•Q - Para atender às despesas com a presente lei em
1950, fica o Govêrno do Estado autorizado a fazer as operações
de créditos necessários.

Art. 59	Esta lei entrará em vigor a 1. 9 de janeiro de 1950,
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 inteiramtne como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 16 de no-
vembro de 1949.

MILTON SOARES CMI'os
José de Magalhães Pinto

LEI N.9 486, DE 16 DE NOVEMBRO DE 1949

Dispõe sôbre o quadro do Pessoal da Granja-Escola "Caio Martins"

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

Art. 1.	A Granja-Escola "Caio Martins", criada pelo De-
ereto n. 2.565, de 5 de janeiro de 1948, terá o seguinte pessoal:

1 Diretor
1 2.Q Tenente Auxiliar do Diretor
1 técnico de produção vegetal
1 técnico de produção animal

Art. 2. - O pessoal acima enumerado pertencerá aos qua-
•dros da Polícia Militar, sendo os técnicos de produção vegetal e
animal contratados entre especialistas, com os vencimentos de 2.s
tenentes, pelas verbas próprias daquela Corporação.

Art. 3 1' - A Granja Escola será ainda dotada de pessoal para
seus diversos setores administrativos, técnicos e especializados, pro-
vindo elos quadros de praças de fileira e artífices da Polícia Mili-
tar, de conformidade com o efetivo previsto na respectiva fixação.

Art. 4•9 - O Corpo docente será constituído de professôres
cm número necessário ao ensino, postos à disposição da Granja-
Escola pelos órgãos competentes do Estado.

Art. 5•9	A presente lei entrará em vigor' na data de 1.
de janeiro de 1950, 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 inteiramtne como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 16 de no-
vembro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

VA

LEI N. 487, DE 16 DE NOVEMBRO DE 1949

Concede isenção do impôsto de transmissão na doação do imóvel
"Exposição-Feira de Uberlândia".

O Povo do Estado de Minas Gerais por seus representantes,
'decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:
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Art. 1.' - Fica o Poder Executivo autorizado a isentar do im,
pôsto de transmissão "inter-vivos", a doação que a Associação Co-
mercial e Industrial de Uberlândia, faz do imóvel "Exposição-Feira
de Uberlândia a Associação Rural de Uberlândia.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 16 de no-
vembro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS

José de Magalhães Pinto

*

LEI N.' 488, DE 16 DE NOVEMBRO DE 1949

Isenta do impôsto de transmissão "inter-vivos" a transferência do.
Colégio Leopoldinerise e do Colégio São José, de Pouso Alegre

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

Art. 1.' - Ficam isentas do impôsto de transmissão "inter-
vivos" as transferências do Colégio Leopoldinense para a Diocese
de Leopoldina e do Colégio São José de Pouso Alegre, para a Con-
gregação dos Padres de Maria Imaculada ou dos Padres Pavonia-
nos.

Art. 2.' - Esta lei entrará cm vigor na (lata 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 no-
vembro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS

José de Magalhães Pinto
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LEI N.° 489, DE 16 DE NOVEMBRO DE 1949

Autoriza o Govêrno do Estado a encampar a rodovia Ara çuaí-Vir-
gem da Lapa-Grão-Mogol

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

Art. 1.' - Fica o Govêrno do Estado autorizado a encam-
par a rodovia que liga as cidades de Araçuaí, Virgem da Lapa e

Grão Mogol e daí até seu entroncamento com a rodovia Montes Cla-
ros - Salinas.

Art. 2.' - As despesas com os trabalhos de conservação da
referida estrada correrão por conta de verba própria tio Depar-
tamento de Estradas de Rodagem.

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
cumprir tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 16 de no-
vembro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
José Rodrigues Seabra
José de Magalhães Pinto

*

LEI N.' 490, DE 17 DE NOVEMBRO DE 1949

Autoriza a abertura de um crédito suplementar de Cr$ 590.400,00
à 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. 1.0 - Fica aberto o crédito suplementar de Cr$
590.400,00 (quinhentos e noventa mil e quatrocentos cruzeiros), ao
orçamento vigente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, para atender às despesas, assim distribuídas:

Verba 102-08-8.000 - para pagamento de diárias
aos Srs. Deputados à mesma Assembléia,
em virtude da prorrogação da atual Sessão

1

••':
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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 cum-
prir tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio (Ia Liberdade, Belo Horizonte, 17 de
novembro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto
Abgar Renault

*
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Cr
Legislativa, até 15 de novembro do cor-
rente ano .....................	569. 400,0Q

Verba 102-91-8000 - para pagamento de subsí-
dio a suplentes convocados para substitui-
ções de deputados licenciados ........	21.000,00

590.400,00

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 17 de no-
vembro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS

José de Magalhães Pinlo

*

LEI N.' 491, DE-17 DE NOVEMBRO DE 1949

Autoriza o Govêrrio do Estado a doar ao município de Mirai um'
prédio e respectivo terreno.

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

Art. 1.' - Fica o Govêrno do Estado autorizado a doar ao-
município de Miraí o prédio e respectivo terreno com a área de
180,40m2, (cento e oitenta metros e quarenta centímetros qua-
drados), sito na cidade de Mirai, com frente para a Avenida Go-
vernador Valadares, limitando, à esquerda e nos fundos, com ter-
renos de Slney Antunes de Siquei.ra. e, direita, com o prédio
10 Sr. Sebastião de Paiva Gê, a fim de nêle funcionar um estabe-

lecimento de ensino secundário.
Parágrafo único - Reverterá ao Estado o imóvel doado, se-

o donatário não lhe der o destino previsto.
Art. 2.' - Esta lei entrará em vigor na data de sua publica-

ção, revogadas as disposições em contrário.

•	_	.•.•

LEI N.' 492, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1949

Regulamenta os arts. 142 e 148 da Constituição Estadual

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

Art. 1.' Para os efeitos dos artigos 142, 2. 9, e 148 da
Constituição Estadual, considera-se exercício de magistério o exer-
cício regular da função de ministrar ensino, em estabelecimento.
oficial mantido pelo Estado ou pelo Município.

§ 1.' - São de magistério o cargo de diretor e a função
de auxiliar de diretoria de estabelecimento de ensino primário,
cargo de orientadora-técnica, bem conio o de re lor ou diretor e
de subdiretor de estabelecimento de ensino de grau médio ou su-
perior, desde que a nomeação haja recaído em elemento (lOS qua-
dros oficiais do magistério.

§ 2.' - A aposentadoria do funcionário administrativo,--que
exercer ou tiver exercido temporáriamente cargo de magistéqio, e
a do professor, que exercer ou tiver exercido ternporàriaente
cargo administrativo, poderão ser concedidas, mediami requeri-
mento do interessado, desde que a soma dos tempos de serviço
niim: e noutra atividade, divididos, respectivamente, pelo tempo
exigido para aposentadoria em cada una, seja igual ou superior
a um.

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-
mnento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cumn-
prir tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 24 de no-
vembro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS	 -,
Abgar Renault	 -	 - - -

-	.s.--	, •-,	•	- :•	-	-	-	--	1• ,_
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LEI N.I 493, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1949

Autoriza o Poder Executivo a doar uni terreno à União

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 doar à União,
a título gratuito, um terreno situado na cidade de Oliveira, a
ser desmembrado da 'área em que se acha o Grupo Escolar "Fran-
cisco Fernandes", que mede vinte metros de frente para a rua
Vigário José Teodoro e trinta e cinco de fundo.

Parágrafo único - O terreno doado destina-se à constru-
ção da agência postal-telegráfica de Oliveira e reverterá ao patri-
mônio do Estado se, após dois anos de vigência desta lei, não fôr
cumprida a finalidade da doação.

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, 24 de no-
vembro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto

*

LEI N.' 494, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1949

Propõe a extinção de débitos municipais pura com o Tesouro
do Estado

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

Art. 1.0 - São considerados extintos, a partir de 1.' de ja-
neiro de 1950, os débitos dos municípios para com o Tesouro do
Estado, provenientes de empréstimos ou adiantamentos a curto ou
a longo prazo, realizados até 14 de julho de 1947.

Art. 2.' - Para se beneficiarem do disposto no artigo ante-
rior deverão os municípios interessados recolher à Tesouraria ou
a qualquer estação arrecadadora do Estado as prestações contra-
tuais vencidas e respectivos juros até 31 de dezembro de 1947.

Parágrafo único - O recolhimento a que se refere êste
artigo deverá ser feito até o dia 31 de dezembro de 1949.
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Art. 3.9 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 24 de no-
vembro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto

*

LEI N.° 495, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1949

Abre à Secretaria dc Saúde e Assistência o crédito especial de
Cr$ 9.246,90

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

Art. 1. - Fica aberto à Secretaria de Saúde e Assistência
o crédito especial de Cr$ 9.246,90 (nove mil, duzentos e quaren-
ta e seis cruzeiros e noventa centavos), para pagamento ao senhor
Henrique Brito, funcionário do Instituto de 1 ligiene, proveniente
de adicionais e abono familiar, relativos ao período de 18 de maio
de 1944 a 31 de dezembro de 1948.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo horizonte, 24 de no-
vembro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
José Baêta Viana
José de Magalhães Pinto

*

LEI N.° 496, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1949
Abre ao Departamento Geográfico o crédito especial de Cr$ 6.000,00

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 ao Departamento Geográfico o cré-
dito especial de Cr$ 6.000,00 (seis mil cruzeiros), para pagamen-
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to ao Senhor Copérnico Pinto Coelho, Engenheiro-Topógrafo -
padrão S-29, referente a adicionais de 10% relativos ao período
de 1.' de janeiro de 1948 a 31 de dezembro de 1949.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 24 de no-
vembro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
José Rodrigues Seabra
José de Magalhães Pinto

*
LEI N.' 497, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1949

Dispõe sôbre a inatividade dos oficiais da Polícia Militar

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

Art. 1.' -.- A inatividade dos oficiais da Policia Militar, será
determinada pela transferência para reserva ou pela reforma.

Parágrafo único	A situação de inatividade será declara-
da por ato do Governador do Estado. -

Art. 2.' - A reserva poderá ser remunerada ou não remune-
rada.

Art. 3.' - Será transferido para a reserva remunerada o ofi-
cial que completar trinta anos de serviço ou atingir o limite de ida-
de para permanência no serviço ativo.

§ 1.' - O oficial atingido pelas disposições dêste artigo per-
tencer ia Quadro de Oficiais cia Reserva (Q.O.R.).

2.' - O oficial do Q.O.R. poderá a juízo do Govêrno e
por necessidade do serviço, ser designado para o exercício de fun-
ções na Polícia Militar, caso em que, exceto se fôr coronel não
preencherá vaga no quadro ordinário.

§ 3.' - O oficial pertencente, ao Q. O. R. não concorrerá
à promoção.

Art. 4.' - O oficial, até o pôsto de tenente-coronel inclu-
sive, transferido para a reserva remunerada, perceberá:

a) os vencimentos do pôsto imediatamente superior, se con-
tar mais de trinta anos de serviço e mais de dois anos de inters-
tício no pôSto;
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b) os vencimentos integrais do pôsto que tiver na oca-
siúo;

1 - se contar mais de trinta anos de serviço e menos de
dois anos de interstício no pôsto;

II - se atingir o limite de idade para a permanência no ser-
viço ativo, ressalvado o disposto na letra "a".

Parágrafo único - O oficial do pôsto de coronel, transferi-
do para a reserva, perceberá os vencimentos e demais vantagens
do pôsto e função.

Art. 5.' - O oficial superior da Policia Militar que, no exer-
cício de função gratificada, fôr transferido para o Q. O. R., terá
incorporada aos seus proventos a gratificação respectiva.

Art. 6.' - O limite de idade para permanência no serviço
ativo é o seguinte:

Coronel ....................62 anos
Tenente-coronel ................60 anos
Major .......................57 anos
Capitão ....................54 anos
1.' e 2.' tenente' ................50 anos

Parágrafo único Quando se tratar de oficial não com-
batente, a idade limite para cada pôsto será acrescida de cinco
anos, exetuando-se os oficiais efetivos cio Serviço mie Saúde, que
contarão, ànicamente para os efeitos da reforma, em cada cinco
anos que tiverem de efetivo serviço militar, um ano de seu respec-
tivo corso, com aproveitamento nas escolas superiores.

Art. 7.' - O limite de idade para permanência na reserva
é o seguinte:

Coronel....................65 anos
Tenente-coronel ................63 anos
Major........................60 anos
Capitão ......................57 anos
1.' e 2.' tenente ................55 anos

Parágrafo único - Quando se tratar mie oficial não com-
batente, a idade limite para cada pôsto será acrescida de cinco
anos, excetuando-se os oficiais efetivos do Serviço de Saúde, que
contarão, i'mnicamcnte para os efeitos da reforma, em cada cinco
anos que tiverem de efetivo exercício militar, um ano de seu res-
nectivo curso, com aproveitamento nas escolas superiores.

Art. 8.' - Será transferido para a reserva não remunerada
o oficial que solicitar dc-missiio cio sei-viço ativo.
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- 1.0 - Se contar menos de cinco anos de oficialato, inclu-
sive o tempo de aspirante a oficial, a demissão a pedido só será
-concedida mediante indenização ao Estado das despesas oriundas
dos períodos escolares de formação.

§ 2.' - Suspender-se-á a faculdade outorgada neste artigo:
a) durante a vigência do estado de guerra, de emer-

Lência ou de mobilização;
b) se o oficial estiver sujeito a inquérito ou processo em

qualquer juiisdição ou ainda cumprindo pena de qualquer natureza.

Art. 9.' - O oficial pertencente ao Q.O.R. erá reformado,
mediante ato do Govêrno e com os proventos que estiver perce-
bendo;

a) quando atingir o limite de idade para permanência
na reserva;

b) quando; por determinação do Comando-Geral, fôr sub-
metido a inspeçãó de saúde e julgado incapaz fisicamente;

e) quando, em qualquer tempo, requerer reforma.

Art. 10 - A reforma dos oficiais da ativa se processará de
conformidade com os dispositivos legais vigentes e que não con-
trariem a presente lei.

Parágrafo único - A reforma isentará definitivamente o
militar de qualquer encargo do serviço.

Art. 11 - Serão incluídos no Q.O.R. de que trata esta lei,
,com os mesmos vencimentos e demais vantagens que já auferirem,
os atuais reformados que ainda não atingiram o limite de idade
previsto no artigo 70

Art. 12 - Os oficiais do Corpo de Bombeiros do Estado,
gozarão das mesmas vantagens desta lei.

Art. 13 - A presente 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, 24 de no-
vembro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
José de Magalhães Pinto

LEI N.' 498, DE 25 DE NOVEMBRO DE 10:19

Abre à Secretaria das Finanças o crédito especial de Cr$ 3.225.00

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

Art. 1. - Fica aberto à Secretaria das Finanças o crédito
especial de Cr$ 3.225,00 (três mil e duzentos e vinte e cinco cru-
zeiros), para pagamento de despesas feitas em exercício anterio-
res, como segue:

Cr$
José Mui- ad - Aluguel do prédio ocupado pela co-

letoria de Soledade de Minas, no período de
maio a dezembro de 1948 ............	960,00

Dona Raimunda Caldeira Montalvão - Aluguel do
prédio ocupado pelo destacamento policial
junto ao extravio "São Gonçalo" subordinado
à Circunscrição de Manga, no período de 1.0
de janeiro de 1943 a 31 de maio de 1946 .	410,00,

Clóvis Dias	Aluguel do prédio ocupado pela cole-
toria de Rio Novo, relativo ao período de 30
de setembro a 31 de dezembro de 1948 . .	606,70

Revista Forense S/A. - Publicações feitas em de-
zembro de 1948, relativo ao sorteio de apólices	1.000,00

Moacir Salgueiro de Moura Mortimer - Quota de
expediente relativa ao exercício de 1948	 50,00

Lauro dos Santos Cançado - Quota de expediette
relativa ao exercício de 1944 .......... 50,00.

José Carlos Monteiro - Quota de expediente relati-
va ao exercício de 1948 ............	50,00

Manoel da Costa Matos	Quota de expediente rela-
tiva a 11 1/2 duodécimos do exercício de 1948	48,30,

Nestor Ferreira Lima - Quota de expediente rela-
tiva ao exercício de 1947 ............	50,00

3.225,00

Art. 2.' - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
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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, 25 de no-
vembro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS

José de Magalhães Pinto

*

LEI N.9 499, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1949

Abre à Secretaria da Viação e Obras Públicas o crédito especial
de Cr$ 69.938,60

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

Art. 1. - Fica aberto à Secretaria da Viação e Obras Públi-
cas o crédito especial de Cr$ 69.938,60 (sessenta e nove mil nove-
centos e trinta e oito cruzeiros e sessenta centavos), para paga-
mento das despesas abaixo relacionadas, feitas em exercícios an-
teriores, como segue:

Cr$
Prefeitura Municipal de Ferros - Obras de repa-

ros executadas no prédio da Cadeia daquela
localidade ....................	4.954,00

Prefeitura Municipal de Lavras - Reconstrução
da Ponte da "Barra" sôbre o rio Cervo, na
estrada Itumirim—Carmo (Ia Cachoeira .	26.627,60

Prefeitura Municipal de Sacramento - Obras de
reparos no prédio de grupo escolar daquela
localidade ....................	3.960,00

'General Electric Raios X, S.A. .- Fornecimento de
material para as obras do Hospital Militar
da Capital ....................	34.400,00

69.938,60

Art. 2. - Esta lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção revogadas as disposições em contrário.
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Mando, portanto, a tôdas as autoridades a quem o conheci-
mento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir tão inteiramente como nela s contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 25 de no-
vembro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
José Rodrigues Seabra
José de Magalhães Pinto

*

LEI N.° 500, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1949

Autoriza o Podei' EXC(UhiVo (1 criar cslabelecimento de ensino se-
cundário na cidade de Bom Despacho

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

Art. 1.0 - Fica o Poder Executivo autorizado a criar um
estabelecimento de ensino secundário na cidade de Bom Despacho.

Parágrafo único - A instalação realizar-se-á depois de doa-
dos ao Estado pela Prefeitura de Bom Despacho o prédio, com
tôdas as suas instalações, e o respectivo terreno.

Art. 2.0 - O provimento das cátedras e demais cargos será
feito mediante concurso de provas e, subsidiàriamente, de títu -
los, e as funções serão preenchidas nos têrmos da Lei número
347, de 30 de dezembro de 1948.

Art. 3,0 - A fim de ocorrer às despesas com a execução desta
lei no exercício de 1950, fica o Govêrno autorizado a abrir o
necessário crédito, na importância de Cr$ 274.200,00 (duzentos e
setenta e quatro mil e duzentos cruzeiros).

Art. 40 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 25 de no-
vembro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
Abgar Renault
José de Magalhães Pinto
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LEI N. 501, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1949

Abre ao Departamento de Compras e Fiscalização o crédito espe-
cial de Cr$ 5.863,30.

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

Art. 1. - Fica aberto ao Departamento de Compras e Fisca-
lização o crédito especial de Cr$ 5.863,30 (cinco mil oitocentos e
sessenta e três cruzeiros e trinta centavos) para pagamento aos
seguintes:

Cr$
Irmãos Taboada - Fornecimentos feitos em exer-

cícios anteriores ao Departamento de Pronto
Socorro e Medicina Legal ............	5.737,8G

Companhia Fôrça e Luz de Minas Gerais. - Forneci-
mentos de energia elétrica a dependências da
Secretaria das Finanças ................	125,50

5.863,30

Art. 2.	Esta lei entrará cm vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 25 de no-
vembro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS

José de Magalhães Pinto

161 -

Cr$
Pedro Fernandes de Oliveira - Oficial de Justiça

do têrmo de João Ribeiro - Adicionais de 10%
relativos ao período de 17 de fevereiro de
1947 a 8 de abril de 1949 ............	1.180,50

Sandoval Coelho de Araujo - Tenente-Coronel -
Adicionais de 10% relativos ao período de 18
de fevereiro a 31 de dezembro de 1949 .	4.157,50

1-laroldo Moreira (Ia Silva - Subtenente - Adicio-
nais de 10% relativos ao período de 22 de
agôsto de 1948 a 13 de março de 1949 .	1.138,80

Matias Antunes Ahuielda - Fiscal de Turma do Ser-
viço de Transito - Adicionais mais de 10%
e abono familiar relativos ao período de 1.9
de janeiro a 31 dë dezembro de 1949 ......	1.412,40

Otavio Mendes de Oliveira - Fiscal de Turma do
Serviço de Transito - Adicionais de 10% e
abono familiar relativos ao período de 1. 9 de
janeiro a 31 de dezembro de 1949 ......	1.412,40

João da Silva Neto - Fiscal Ajudante - Adicionais
de 10% e abono familiar relativos ao período
de 1. 1 de janeiro a 31 de dezembro de 1949

	
44 8,00

Corinto A. Silva IiscI de 1. (Iasc da Guarda
Civil - Adicionais de 10% e abono familiar
relativos ao período de 8 de setembro de 1943
a 6 de março de 1944 ................	405,00

12.154,80

*

LEI N. 502, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1949

Abre à SecreIari( do Interior o (r(dit() especial de Cr 12. 154,80.

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

Art. 1. Fica aberto à Secretaria do Interior o crédito es-
pecial de Cr$ 12.154,80 (doze mil cento e cinqüenta e quatro cru-
zeiros e oitenta centavos), para pagamento aos seguintes:

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 25 de no-
vembro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS

Pedro Aleixo
José de Magalhães Pinto
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LEI	503, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1949

Abre à Secretaria da Educação o crédito especial de Cr$ 3.038,60

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

Art. 1. Fica aberto à Secretaria da Educação o crédito
especial de Cr$ 3.038,60 (três mil e trinta e oito cruzeiros e ses-
senta centavos), para pagamento aos seguintes:

Cr
Elvira de Oliveira - Professôra (lo Grupo Escolar

"José Bonifácio", de Andradas - Adicionais
de 10% relativos ao período de 22 de outubro
de 1945 a 31 de dezembro de 1948 ......	2.678,60

:Maria do Carmo Malheiros Fiuza - Professora da
Escola Normal de Pitangui - Aulas extranu-
merárias dadas durante o período de 1. 1 de
junho a 30 de novembro de 1946 ........	360,00

3.038,60

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 25 de no-
vembro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
Abgar Renault
José de Magalhães Pinto

*
LEI N. 504, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1949

Dispõe sôbre a organização do Departamento de Administração
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. - O Departamento de Administração, criado pelo
art. 5 • 9 da Lei número 146, de 8 de janeiro de 1948, diretamen-
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te subordinado ao Governador do Estado, passa a denominar-se
Departamento de Administração-Geral (D . A. G.) e tem por fina-
lidade:

1	o estudo, orientação e coordenação dos assuntos re-
lativos ao pessoal a serviço do Estado;

II	a execução e fiscalização de medidas de administra-
ção de pessoal.

III - a seleção de candidatos a funções e cargos públicos,
observadas as exceções previstas na Constituição e nas leis;

IV - a readaptação e o aperfeiçoamento dos servidores civis
do Estado;

V - o estudo dos serviços públicos, do ponto de vista da
economia e eficiência, com o fim de sugerir modificações na sua
organização, instalação, distribuição, agrupamento, condições e pro-
cessos de trabalho;

VI - o exame de planos referentes à organização dos servi-
ços públicos e o estudo dos projetos de regulamento e regimento das
Repartições;

VII - a organização do expediente relativo ao provimento
e vacância dos cargos públicos civis, salvas as exceções previstas
na Constituição e nas leis;

VIII - o estudo da padronização do material necessário ao
Serviço Público, de instalação e equipamentos;

IX - a realização de exames de sanidade e capacidade fí-
sica dos candidatos a funções e cargos públicos estaduais e dos
servidores, diretamente ou por intermédio de médico ou junta médi-
ca no interior do Estado.

Art. 2. - O D. A. G. será constituído dos seguintes órgãos:

a) Divisão de Administração do Pessoal (D.P.);
b) Divisão de Inspeção Médica (D.I.M.);
e) Divisão de Seleção e Aperfeiçoamento (D.S.);
d) Divisão de Organização e Coordenação (D.O.);
e) Divisão do Material e Instalação (D.M.);
f) Serviço Auxiliar (S.A.).

Parágrafo único - As Divisões de Seleção e Aperfeiçoa-
mento (D.S.), de Organização e Coordenação (D.O.) e do Material
e Instalação (D.M.) serão instaladas oportunamente, de acôrdo com
as necessidades e possibilidades da Administração, mediante expo-
sição justificativa cio Diretor-Geral ao Governador.

'4
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IV - Divisão de Organização e Coordenação (D.O.):

a) Secção de Organização (S.O.);
b) Secção de Métodos e Processos de Trabalho (SM.P.);
c) Secção de Coordenação (S.C.).

V - Divisão do Mate pial e Instalação (DM.):

a) Secção de Padronização (S.P.);
b) Secção de Instalação (S.I.).

VI - Serviço Auxiliar (S.A.):

a) Secção de Documentação e Biblioteca (S.D.B.);
b) Secção Administrativa (S.Ad.).

Art. 9.' - O Serviço Auxiliar e as Secções serão dirigidos
por chefes, designados pelo Diretor-Geral dentre funcionários lota-
dos no D.A.G., cabendo-lhes a gratificação de função fixada nesta
lei.

Art. 10 - Ficam criados no D.A.G. os seguintes cargos iso-
lados de livre provimento:

1 Diretor-Geral, padrão U, em comissão;
5 Diretores de Divisão, padrão Q, em comissão;
3 Assessor-Técnico do Pessoal, padrão P, efetivo;
3 Assessor-Técnico de Seleção e Aperfeiçoamento, padrão

P, efetivo;
3 Assessor-Técnico de Organização, padrão P, efetivo;
3 Assessor-Técnico de Material, padrão P, efetivo;
5 Assistente de Pessoal, Padrão M, efetivo.

Art. 11 - Ficam criadas as seguintes funções gratificadas,
no D. A. G.:

1 Chefe do Serviço Auxiliar, Cr$ 9.600,00 porarmo;
16 Chefes de Secção, Cr$ 7.200,00 por ano, cada um;
1 Secretário do Diretor-Geral, Cr$ 7.200,00 por ano.

Art. 12 - O provimento do cargo de Diretor de Divisão e
o preenchimento das funções gratificadas de chefia das secções,
sàmente serão feitas quando estiver em condições de ser instala-
da respectivamente Divisão, nos têrmos do parágrafo unico do ar-
tigo 2.' desta lei.	-
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Art. 3•1' - O D.A.G. será dirigido por wn Diretor Geral, de
imediata confiança do Governador do Estado, nomeado em comis-
são.

Art. 4•9 - Cada Divisão terá um Diretor, livremente esco-
lhido e nomeado, em comissão, pelo Governador do Estado, dentre
funcionários estaduais ou federais, qe possuam conhecimentos es-
pecializadas em administração pública e, em se tratando da Divisão
de Inspeção Médica (DA. M.) pertencente à carreira médica.

Art. 5. -- O Diretor-Geral designará iim fundonário para
seu secretário, o qual perceberá a gratificação de função fixada
nesta lei.

Art. 6. O Diretor-Geral, em seus impedimentos ocasio-
nais, será substituído por um dos Diretores de Divisão, por êle de-
signado préviamente.

Parágrafo único - Quando se tratar de impedimento ou afas-
tamento, cuja duração seja superior a trinta (30) dias, o Gover-
nador do Estado designará o Diretor da Divisão que deva subs-
tituir o Diretor-Geral.

Art. 7Q Os Diretores de Divisão serão substituídos, em
seus impedimentos ocasionais, por outro Diretor de Divisão ou por
Chefe de Secção, para êsse fim prèviamnente designado pelo Diretor-
Geral, sem prejuízo das respectivas funções.

Art. 8. - As Divisões e o Serviço Auxiliar serão constituí-
dos dos seguintes órgãos:

1 - Divisão de Administração do Pessoal (D.P.):

a) Secção de Provimento, Vacância, Direitos, Vantagens e
Deveres (S.P.V.);

h) Secção de Classificação de cargos e funções (S.C.);
c	Secção de Cadastro e Contrôlc (S.C.C.).

II - Divisão de Inspecção Médica (D.I.M.):

a) Secção de Exames (S.E.);
b) Secção dc Biomettia e Higiene do Trabalho (S.B.;
e) Secção de EquiparneMo e Laboratório (S.E.L.).

II'	Divisão de Seleção e Aperfeicoamento (D.S.)

a) Secção de Pesquisas, Estudos e Planejarnent (S.P.E.);
b) Secção de Recrutamento, Inscrição e Provas (S.R.);
e) Secção de Aperfeiçoamento e Orientação Profissional

(S.A.O.).
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Art. 13 - Os cargos de Assessor-Técnico e de Assistente
serão providos, nos têrmos do parágrafo unico do artigo 136 da
Constituição do Estado e em obediência ao art. 32 do Ato das Dis-
posições Constitucionais Transitórias, por nomeação de atuais ser-
vidores que possuam conhecimentos especializados e prática dos
assuntos pertinentes ao seu exercício.

Art. 14 - Passará a ser feita na Divisão de Inspeção Médi-
ca a inspeção de saúde a que se refere o decreto-lei 2.125, de 20
de junho de 1947.

Art. 15	Ficam suprimidos, sem prejuízo do serviço e
direito de promoção de funcionários, os cargos existentes nos qua-
dos de outras Repartições que vagarem em conseqüência do pro-
vimento dos cargos efetivõs constantes desta lei.

Parágrafo único	A supressão será declarada por decreto
do Poder Executivo.

Art. 16 - O D.A.G. terá a lotação que fôr aprovada em de-
creto.

Parágrafo único -----Enquanto não fôr estabelecida a lotação
do D.A.G., os seus trabalhos serão executados por funcionários ocu-
patentes dos cargos e (Ias funções gratificadas referidos nos artigos
10 e 11 e por servidores requisitados e outras Repartições.

Art. 17 - Fica o Poder Executivo autorizado a expedir o
Regimento do D.A.G., em que as atribuições gerais mencionadas
no artigo 1.9 desta lei serão pormenorizadamente cometidas aos
seus órgãos e estabelecidas as normas reguladoras das suas ativi-
dades.

Art. 18.	Fica anulada, em dotação do orçamento vigente,
do Departamento de Administração, a seguinte importância:

8.070 (105-005-07):

7 - Gratificações:

Para funções gratificadas de Diretor de Divisão, Chefe do
Serviço Auxiliar e outras designações e comi ssionamentos - Cr$.
123.000,00.

Art. 19 - Para atender às despesas com a execução desta
lei, no corrente exercício, fica o Poder Executivo autorizado a abrir
o crédito especial de Cr$ 123.000,00 (cento e vinte e três mil cru-
zeiros).

Art. 20 -- Esta lei entrará em vigor na (lata 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, 26 de no-
vembro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo.
José de Magalhães Pinto
Américo Renê Giannetti
Abgar Renault
José Rodrigues Seabra
José Baeta Viana

*

LEI N.9 505, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1949.

Autoriza o Poder Executivo ci permutar imóvel com a municipali-
dade de João Pinheiro

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

Art. l . - Fica o Poder Executivo autorizado a permutar o
prédio e seu respectivo terreno, de propriedade do Estado, onde
se acha instalada a Prefeitura Municipal de João Pinheiro, no valor
de Cr$ 20.000,00, pelo prédio e respectivo terreno de propriedade
da mesma Prefeitura, em que está instalada a cadeia pública da-
quela cidade, do valor de Cr$ 25.000,00.

Parágrafo único - Da diferença de valor dos imóveis não
decorrerá direito a indenização.

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 Laçam cum-
prir tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 29 de no-
vembro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS

Pedro Aleixo.
José de Magalhães Pinto
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LEI N.'1 506, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1949.

Autoriza o Govêrizo do Estado a subvencionar a Escola de Arquilelurq
da Universidade de Minas Gerais e a conceder bôlsas (te estudos

a seus alunos

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

Art. 1. - É concedida à Escola de Arquitetura da Univer-
sidade de Minas Gerais a subvenção anual de Cr$ 728.100,00 (se-
tecentos e vinte e oito mil e cem cruzeiros), para pagamento a pro-
fessôres e custeio complementar de despesas permnancntcs com ga-
binetes de pesquisas e biblioteca.

Parágrafo único - Anualmente, a Diretoria do estabeleci-
mento submeterá a distribuição dêsses recursos à aprovação do Se-
cretário da Educação.

Art. 2. - Fica o Govêrno do Estado autorizado a conceder
quinze (15) hôlsas de estudos, a Cr$ 1.500,00 (um mil e quinhen-
tos cruzeiros) cada urna, a alunos que se habilitarem a cursar a
Escola de Arquitetura da Universidade de Minas Gerais.

Art. 3• O pedido de concessão de bôlsas de estudos será feito
ao Secretário da Educação mediante a apresentação de certificado
de aprovação no concurso de habilitação ou em exame de qualquer
das séries dos cursos.

Art. 49	As preferências para a COflCCSSO de bôlsas de es-
tudos serão reconhecidas:

a) - ao primeiro colocado no concurso de habilitação e nos
exames de cada série dos cursos;

b) aos que forem indicados pela "Assistência Mendes Pi-
mentel da Universidade de Minas Gerais".

Art. 5. 9 Fica o Govêrno do Estado autorizado a fazer as ope-
rações de créditos necessárias para ocorrer às despesas decorren-
tes desta lei.

Art. 6. 1' - Se a Escola de Arquitetura da Universidade de Mi-
nas Gerais vier a ser federalizada, cessarão, para o Estado, os ônus
decorrentes da presente lei, a partir da data em que a União passe
a custear o estabelecimento.

Art. 7Q - Esta lei entrará em vigor a 1.0 de janeiro de 1950,
revogando-se as disposições em contrário.
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Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-
nTento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 29 de no-
vembro de 1949.	 -

MILTON Sou1Es CAMPOS
Abgar Renault
José de Magalhães Pinto

*

LEI N.° 507, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1949

Abre à Secretaria da Viação e Obras Públicas o crédito especial de
Cr$ 830.959,50.

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 da Viação e Obras Públi-
cas o crédito especial de Cr$ 830.959,50 (oitocentos e trinta mil,
novecentos e cinqüenta e nove cruzeiros e cinqüenta centavos), para
pàgamento de fornecimentos feitos à Navegação Mineira do Rio São
Francisco, cm exercícios anteriores, pelos seguintes:

Cr$
Almeida Fontes Importadora S...............	24.407,00
Antônio Coluccini ......................	2.055,00
A. S. Pires & Cia Ltda...................	9.017,80
Atlantic Refining Comnpany of Brasil ........	560,00
Byington & Cia.......................	48.405,70
Comp. Importadora e Industrial Dox ........	11.210,10
Cia. Materiais de Engenharia ..............	327.278,00
Distribuidora Warner Ltda...............	11.180,00
Elpídio Lima Rosa ....................	1.052,00
Ezequiel de Meio Campos (Papelaria Glória)

	 11.291,00
Francisco Marschener ..................	6.124,30
Gaetani & Cia. Ltda.....................	20.472,40
Industrias Reunidas Minas Gerais S.A.......	3.800,00
J. Bovendorp & Cia.....................	7.130,00
José Duarte Porto ......................	6.820,00
Juventino, Castro & Cia Ltda...............	9.359,60
Elba Lerman & Filho (A Radiante) ..........	54,00
Lanari - Engenharia, Indústria e Comércio S. A.	4.138,80
Metro Goldwyn do Brasil ................	5.232,50
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20.505,80
3.000,00
1. 016,40

105,00
1.675,30
4.866,20
3.346,70
1. 489,00
4.500,00

50.837,60
15.233,20
5.805,70

40.354,00
1.683,00

26.438,40
2.335,00

11.393,00
3.719,90

399,40
12.016,30
23.755,80
1.308,80
6. 000,00
1.901,20
3.147,10
4.700,00
3.520,00

684,00
65.634,50
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Moisés Conceição (Panificação Popular) .
Naves, Rennó & Cia. Ltda.................
Norbrasil Ltda.......................
Oficina Escola "Alfredo Pinto" ..............
Oliveira Costa & Cia.....................
P. A. Almeida & Cia.....................
Paulo Azevedo & Cia. Ltda.................
Rui Gervásio Avelar ..................
S.A. Fôlha de Minas ....................
Santa Fé Ltda.......................
Sociedade Anônima Marvin ................
Silvério & Cia.......................
Sociedade Pancolor Ltda.................
Sociedade Técnica Murray Ltda...........
Standard Oil Company of Brasil ............
Thornycroft Mecânica e Importadora S.A.....
Abílio & Cia. Ltda.....................
A. Francisco & Filho Ltda.................
Arteaço Ltda.........................
Bento Paixão & Cia.....................
Carlos Nogueira ......................
Cia. Fábio Bastos ......................
Cia. Nacional de Tecidos ................
Eurico Gonzaga ......................
H. da Costa ........................
Moura, Salgado & Cia. Ltda...............
M. Viana & Cia. Ltda...................
Nereu A. Maurício ....................
Salomão Abdalia Sobrinho & Cia.............

1 r
Autoriza a construção da rodovia Liberdade-Zelinda

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

Art. 1.' - Fica o Govêrno do Estado autorizado a iniciar,
imediatamente, a construção da rodovia de primeira classe, cons-
tante do Plano de Emergência, que ligará Liberdade a Zelinda, na
divisa com o Estado do Rio de Janeiro.

Art. 2.' - As despesas correrão por conta da verba própria,.
do orçamento vigente.

Art. 3.' - Esta lei entrará eni vigor a l. de janeiro de 1950,.
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, 29 de no-
vembro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS

José Rodrigues Seabra
José de Magalhães Pinto

*

LEI N.° 509, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1949
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LEI N.' 508, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1949.

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 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, 29 de no-
vembro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS

José Rodrigues Seabra
José de Magalhães Pinto

Abre à Secretaria da Viação e Obras Públicas o crédito especial de
Cr$ 37.540,80

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

Art. 1.0 Fica aberto à Secretaria da Viação e Obras Pú-
blicas o crédito especial de Cr$ 37.540,80 (trinta e sete mil qui-
nehentos e quarenta cruzeiros e oitenta centavos), para pagamen-
to ao Engenheiro Mário de Freitas, despesas feitas em exercícios
anteriores.

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

;. ..
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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 Uorizonte, 29 de no-
vembro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
José Rodrigues Seabra
José de Magalhães Pinto

LEI N." 510 DE 30 DE NOVEMBRO DE 1949

Autoriza o Govêrno a organizar sociedades de economia mista e
delas participar, dispõe sôbre a aplicação do Fundo de Eletrificação

e dá outras providências

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

Art. 1." - Fica o Govêrno autorizado a organizar, no Estado,
sociedades de economia mista e delas participar para construção
e exploração de centrais e usinas hidrelétricas.

Art. 2. - Para constituição das sociedades a que se refere
o artigo anterior, incorporar-se-ão a seu patrimônio, no todo ou
em parte, os bens integrantes de instalações destinadas a produção,
transmissão e distribuição de energia elétrica, de propriedade do
Estado.

Art. 3." - Proceder-se-á ao estudo das condições técnicas e
econômicas das diversas regiões do território mineiro, para os fins
de aproveitamento do potencial hidráulico nele existente, mediante
planejamento racional, de acôrdo com o disposto no artigo 14, do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado.

Art. 4." - O Govêrno poderá participar das empresas con-
cessionárias de serviço público (le energia elétrica existentes no Es-
tado, desde que estas se disponham a transformar-se em sociedade
de economia mista.

Art. 5." Na integralização do capital das sociedades de
economia mista de que o Govêrno participar, poderão ser utilizados
os recursos provenientes do Fundo de Eletrificação previsto na cons-
tituição do Estado.

Art. 6." Para os efeitos de integralização do capital das
sociedades de economia mista a cujo patrimônio forem incorporadas
a Central Elétrica (Te Itutinga e as Usinas 1-lidrelétricas de Pai
Joaquim e Anil, bem como para participação em sociedade dessa

natureza ser constitida com Central Elétrica de Piau, aquelas e
estas situadas, respectivamente, nos municípios de Itumirim, Sa-
cramento, Oliveira e Santos Dumont, fica o Govêrno autorizado
a subscrever ações até o limite total de Cr$ 120.000.000,00 (cento
e vinte milhões de cruzeiros).

Art. 7." - Os recursos necessários aos fins mencionados no
artigo anterior serão obtidos pela emissão de títulos da Dívida Pú-
blica que o Govêrno fica autorizado a realizar até o total de Cr$
150. 000. 000,00 (cento e cinqüenta milhões de cruzeiros).

§ 1. - Os recursos decorrentes desta emissão serão desti-
nados exclusivamente à integralização (10 capital a que se refere
o artigo 6.".

§ 2." - Os títulos desta emissão, denominados "apólices do
Plano de Eletrificação do Estado de Minas Gerais", serão ao porta-
dor e conversíveis em nominativas e vice-versa.

§ 3." - O valor nominal das apólices, que renderão juros de
7% (sete por cento) ao ano, pagáveis semestralmente, será de Cr$
1.000,00 (mil cruzeiros) cada uma.

§ 4." - Ëste empréstimo será amortizado no prazo de 30
(trinta) anos.

Art . 8." --- Fica o Govêrtio autorizado a organizar, com o pa-
trimônio da Central Hidrelétrica (le Salto Grande, uma sociedade
de economia mista, para o aproveitamento da energia hidráulica
da - bacia do rio Santo Antônio, utilizando-se, para êsse fim, dos
recursos de crédito plurienal concedido em lei, além de outros que
lhe forem legalmente aplicáveis.

Art. 9." - Fica o Govêrno do Estado autorizado o organizar,
em cooperação com o da União, sociedade (Te economia mista para
o aproveitamento de energia hidro-elétrica da bacia do Alto São
Francisco, notadamente as do Fecho do Funil, Jequitai e Pandeiros,
podendo utilizar-se, para integralização de capital, do patrimônio
da Usina do Gafanhoto.

Art. 10 - Será garantido pelo Estado o pagamento do divi-
dendo de 6% (seis por cento) ao ano, no mínimo, relativamente
às ações subscritas por particulares, nas sociedades de economia mis-
ta, quando for do Estado a iniciativa de sua organização.

Art. 11 - O Fundo de Eletrificação será aplicado na execu-
ção do Plano de Eletrificação a ser aprovado, para o que o Estado
destinará, anualmente, durante 15 (quinze) anos consecutivos, 3%
(três por cento), no mínimo, (le sua renda tributária, nos têrmos
do art. 14, parágrafo 3.", do Ato (Ias Disposições Constitucionais
Transitórias do Estado.

NOPIVI
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Art. 12 - Ao Município onde vier a verificar-se o aprovei-
tamento de potencial hidráulico será assegurada a enérgia elétrica
indispesável às necessidades locais.

Art. 13 - O Estado manterá serviços técnicos e administra-
tivos para o exercício das atribuições constantes do artigo 153, pa-
rágrafo 3 1', da Constituição Federal.

Art. 14 - Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar
-a presente lei.

Art. 15 -- 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, 30 de no-
'vembro de 1949.

MILTON SOARES C.cripos
José Rodrigues Seabra
José de Magalhães Pinto
Américo Renê Giannetti

*

LEI N. Q 511, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1949

Declara os limites entre os nuinicípios de Resplendor e Ituela, e
entre os distritos de Santa Rita do 1/acto e da sede do município

de Resplendor.

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

Art. 1. --- As divisas entre os municípios de Itueta e Resplen-
dor passaram em conseqüência cio veto parcial oposto à lei n.' 336,
de 27 de dezembro de 1948, a ser as seguintes: "Começa no Rio Ma-
nhuaçu", na foz (lo rhei rio do Itueto, continua pelo divisor da
vertente da margem esquerda dêste ribeirão, contorna as cabecei-
ras do ribeirão do Quatis e segue pelo divisor da vertente da mar-
gem esquerda dêste ribeirão, atingindo o rio Doce, defronte à foz
da Vala do Rufino; continua pelo divisor da vertente da margem
esquerda desta vala e, por linha de espigão, atinge o ribeirão Res-
plendor, na foz do córrego Ao Bananal; daí alcança as águas ver-
tentes cio ribeirão Santo Antônio e segue por elas até o entroncamento
com a serra cio Sousa ou dos Aimorés".

Art. 2. - Por efeito ainda do mencionado veto parcial, as
divisas cio distrito cie Santa Rita do Itueto, pertencente ao muni-
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cípio de Resplendor, com o distrito da sede cio mesmo municí-
pio, passaram a ser as seguintes: "Começa no divisor entre o rio
Doce e o rio Manhuaçu, no ponto fronteiro à cabeceira (10 córrego
do Onça; continua por êste divisor, constituído pela serra do
Itueto, até encontrar o divisor da vertente da margem esquerda do
ribeirão do Quatis, que divide os municípios de Resplendor e Jineta

Art. 3•9 - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
esta lei em vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem  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 no-
vembro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS

Pedro Aleixo

*

LEI N.I 512, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1949

Cria uni Entreposto-Frigorífico para peixe no município de Pirapora

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

Art. 1. Fica criado o Entreposto-Frigorífico para peixe,
no município de Pirapora, subordinado ao Departamento de Pro-
dução Animal da Secretaria da Agricultura, Indústria, Comércio
e Trabalho.

Art. 2. O Entreposto-Frigorífico a que se refere o artigo
anterior será dirigido por um técnico e êste auxiliado por um ge-
rente e terá o pessoal diarista necessário ao seu funcionamento,
nos limites das verbas que, para êsse fim, forem consignadas em
orçamento.

Art. 3•0 Ficam criados os seguintes cargos: um de Dire-
tor, Padrão P, e um Gerente, Padrão N, ambos com regime de tem-
po integral e exercício em comissão.

Art. 4.' - Para instalação e montagem do Entreposto-Frigo-
rífico, a que se refere o artigo 1. 11 , fica aberto um crédito especial
de Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros), sendo Cr$ 500. 000,00
(quinhentos mil cruzeiros) para 1949, Cr$ 500.000,00 (quinhentos
mil cruzeiros) para 1950 e Cr$ 1.000.000,00 (um milhão de cruzei-
ros) para 1951.

Art. 5.' - Para atender às despesas de que trata o artigo
3.', assim como o pesoal diarista referido no artigo 2.* desta lei,
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Art. 1. - Fica concedida à Sociedade Propagadora Esteva
(Sociedade do Verbo Divino), isenção do pagamento de impos-
tos e taxas estaduais devidos pela aquisição de um imóvel no va -
lor de Cr$ 170.000,00 (cento e setenta mil cruzeiros), e situado
à rua General Osório, em Barbacena.

Art. 2. - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
esta lei em vigor na (lata (lo sua publicação

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 30 de no-
;cmhro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto

*

LEI N.9 515, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1949

Isenta a Sociedade "Ginásio Municipal de Carandaí", de impostos
e taxas para a aquisição de um terreno naquela cidade.

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

Art . 1. 1  Fica a Sociedade "Ginásio Municipal de Carandaí",
sociedade civil por quotas, com sede em Carandaí, isenta (los ir-
postos (te transmissão "inter-vivos" e taxas que recaíam sôbre a aqui-
sição do terreno descrito no art. 2. Q que se destina à objetivação
de seus fins educacionais.

Art. 2. 9 A aquisição mencionada no artigo anterior se re-
fere ao terreno urbano de 25.000 (vinte cinco mil) metros quadra-
dos de área, com 56 (cinqüenta e seis) metros para a Avenida B.
226 (duzentos e vinte e seis) metros para a Rua E, 154 (cento e
cinqüenta e quatro) metros na divisa com o Sr. José Augusto da
Fonseca e 280 (duzentos e oitenta) metros na divisa com o Sr.
Carlos Veiga, sito no Bairro da Graça, na cidade (te Carandaí, per-
tencente à Carandaí Indústria e Comércio S.A.  que o cede, ro
bendo cinqüenta quotas de Cr$ 1 .000,00 (mil cruzeiros) da Socieda-
de Ginásio Municipal (le Carandaí, e onde vem construindo a sede
e as instalações do estabelecimento de ensino que organizou e man-
tém em funcionamento e já reconhecido pelo Govêrno Federal.

Art. 3•0	A presente lei entrará em vigor na (lata de ua
publicação revogadas as disposições em contrário.
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no próximo exercício, fica abertõ um crédito especial de Cr$
194 .400,00 (cento e noventa e quatro mil e quatrocentos cruzeiros),
tendo vigência até 31 de dezembro de 1950.

Art. 6.v - O Poder Executivo regulamentará o serviço criado
por esta lei.

Art. 7." -- Esta lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 30 de no-
vembro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
Américo Renê Giannelti
José de Magalhães Pinto

*
LEI N. 513, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1949

Dispõe sôbre isenção de impostos.

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

Art. 1. - Ficam isentas de impostos e taxas devidos ao Es-
tado as aquisições que o Jóquei Clube de Juiz de Fora fizer para ins-
talação (le sua sede, à rua Halfeld, n." 805, 12. 9 andar, sala 1.203
e bem assim de terrenos necessários à expansão da pista, no hi-
pódromo em Creozotagem.

Art. 2.1 -- - Esta lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 30 de no-
vembro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto

*
LEI N. 514, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1949

Concede isenção de impostos e taxas

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



178 -	 - 179

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-
rnento 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 no-
vembro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Maqalhães Pinto

*

LEI N.' 516, DE 1. 1 DE DEZEMBRO DE 1949

Autoriza a doação de terreno à Auxiliadora dos Funcionários
Públicos. -

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

Art. 1.' Fica o Govêrno do Estado autorizado a doar à
Sociedade Auxiliadora dos Funcionários Públicos, para constru-
ção de sua sede, o terreno situado no quarteirão 33, da IV secção
urbana, incluindo as benfeitorias no mesmo existentes, ocupadas
para sede da mesma.

Art. 2.' - O terreno ora doado, reverterá ao patrimônio do
Estado, se, por qualquer motivo, não forem cumpridas as finalida-
des da doação ou não fôr iniciada a construção (Ia sede, no prazo
de cinco anos, a contar da publicação da presente lei.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 1.' de de-
zembro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto

*
LEI N.° 517, DE 1.' DE DEZEMBRO DE 1949

Autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito especial de Cr$
2.000.000,00 para execução do art. 26 do Ato das Disposições

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 abrir um
crédito especial de Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros),
para execução do art. 26 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias.

Art. 2.' - Esta lei entrará em vigor a partir de 1.' de janeiro
de 1950, 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, 1.0 de de-
zembro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
José Rodrigues Seabra
José de Magalhães Pinto

*

LEI N.' 518, DE 1.' DE DEZEMBRO DE 1949

Prorroga os benefícios da Lei número 13, de 13 de outubro de 1947

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

Art. 1 . 0 Ficam prorrogados os benefícios da Lei número
13, de 13 de outubro de 1947, para mais dois (2) anos, a contar de
14 de outubro do corrente ano.

Art. 2.' - Revogam-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 1.0 de de-
zembro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto

*

LEI N.' 519, DE 1.' DE DEZEMBRO DE 1949

Autoriza a doação de terreno à Associação dos Profe ssôres Primá-
rios de Minas Gerais.

O Povo do Estado de Minas Gerais por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:
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Art. 1. 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar, nesta
Capital, para efeito de construção da sede própria para a Associa-
ção dos Professôres Primários de Minas Gerais, um terreno com
a área de 500 m2 (quinhentos metros quadrados) e situado no
quarteirão compreendido entre as ruas Felipe dos Santos, Antônio
Albuquerque, Rio de Janeiro e São Paulo, constituído de um dos
28 (vinte e oito) lotes de propriedade do Govêrno do Estado.

Parágrafo único - O terreno objeto da presente doação re-
verterá ao patrimônio do Estado, caso a donatária vier a lhe dar
destinação diversa

Art. 2. - Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará em vigor na (lata de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 1. 1 de de-
zembro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto

*

LEI N.9 520, DE 2 DE DEZEMBRO DE 1949

Autoriza a emissão de apólices da Dívida Pública Estadual até a
quantia de Cr$ 500.000.000,00, para consolidação de compromissos

do Tesouro, e dó outras providências

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

Art. 1. - Fica autorizada a emissão de Apólices Populares
do Estado de Minas Gerais até a importância de Cr$ 500.000.000,00
(quinhentos milhões de cruzeiros), ao juro de 5% (cinco por cento)
ao ano, destinada a consolidação de compromissos do Tesouro e a
ocorrer ao pagamento de despesas com a execução de obras públi-
cas de interêsse econômico.

Art. 2.0 - As apólices desta emissão serão ao portador, con-
versíveis em nominativas e vice-versa.

Art. 30 - O valor nominal das apólices será de Cr$ 500,00
(quinhentos cruzeiros) cada uma.

Art. 4•0 - Os juros dêste empréstimo serão pagos nas repar-
tições competentes, por semestres vencidos, em março e setembro
de cada ano.
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Art. 5.' - As Apólices Populares do Estado de Minas Gerais,
concorrerão a prêmios, cuja importância corresponderá, anual-
mente, a 2% (dois por cento) sôbre o valor total da emissão.

§ 1.'	Os prêmios serão sorteados uma vez por semestre,
na seguinte ordem:

Cr$	 Cr$

	

1 prêmio de 500. 000,00 ............	500.000,00

	

2 prêmios de 50.000,00 ............	100.000,00

	

5 prêmios de 20. 000,00 ............	100.000,00

	

22 prêmios de 10.000,00 ............	220.000,00

	

40 prêmios de 5.000,00 ............	200.000,00

	

950 prêmios de 2.000,00 ..............	1.900.000,00

	

1.980 prêmios de 1 .000,00 .............	1.980.000,00

3.000 prêmios	 5.000.000,00

2.9 - As apólices contempladas em sorteio serão resgata-
das pelo valor dos respectivos prêmios.

§ 3.' ---- Os prêmios serão distribuídos durante os primeiros
20 (vinte) anos e os sorteios se realizarão, anuólmente, em feve-
reiro e agôsto.

§ 4.' -----Nos 20 (vinte) anos subseqüentes, suspensos os
sorteios de prêmios, a cada apólice chamada a resgate se atribuirá
uma bciaificação que crescerá de 1/2% (meio por cento) por se-
mestre, a partir do vigésimo ano, até o seu pagamento.

Art. 6.' - O Secretário das Finanças baixará instruções que
regulem os sorteios de prêmios de que trata o artigo 5.9.

Art. 7.' ----- Êste empréstimo será amortizado no prazo (te
40 (quarenta) anos, da maneira seguinte:

1. 0 - nos primeiros 20 (vinte) anos, mediante o sorteio de
3.000 (três mil) apólices, com prêmios, conforme o disposto no
artigo 5.9;

2.0 - nos restantes 20 (vinte) anos, mediante o resgate pre-
visto na Tabela de Anuidades a ser publicada oportunamente, com
direito a bonificação estabelecida no parágrafo 40 do artigo 5.

Art. 8.' -- A Secretaria das Finanças emitirá cautelas que,
oportunamente, erão substituídas pelos títulos definitivos.

Art. 9.' -- Os títulos definitivos levarão a chancela do Secre-
tário das Finanças e as assinaturas do Contador-Geral e do Supe-
rintedente do Departamento, da Despesa Variável, podendo o Se-
cretário das Finanças designar funcionários que assinem por aquê-
les.	 -	-	-

Art. 10 - As Apólices Populares do Estado de Minas Gerais
ficam isentas de quaisquer tributos estaduais.
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Art. 11 - Os casos omissos nesta lei serão resolvidos de acôr-
do com o Regulamento da Dívida Pública Estadual, baixado com
Decreto n.' 2.224, de 23 de maio de 1908 e legislação subseqüente
sôbre a matéria.

Art. 12 - Fica autorizada a abertura dos créditos necessá-
rios, até o limite de 0,3% (três décimos por cento), desta emissão
para atender às despesas decorrentes da mesma.

Art. 13 - A Secretaria das Finanças fica autorizada a re-
ceber as apólices emitidas até o ano de 1917, inclusive, como parte
do pagamento do preço da aquisição das Apólices Populares a que
se refere esta lei:

Art. 14 - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar ope-
rações de crédito a curto e a longo prazo, até o limite de Cr$
300. 000. 000,00 (trezentos milhões de cruzeiros), com a garantia
das apólices desta emissão, para ocorrer ao pagamento de com-
promissos, do Tesouro, inclusive encargos legais apurados a par-
tir da vingência desta lei.

Art. 15	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-
iiiento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam.
cumprir tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo 1-lorizonte, 2 de dezem-
bro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto

*

LEI N.9 521, DE 2 DE DEZEMBRO DE 1949

Social do Comércio (SESC) e dá outras providências

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

Art. 1.' -- O Poder Executivo fica autorizado a doar ao Ser-
viço Social do Comércio (SESC), cinco (5) alqu.ires de terras da
(Fazenda Bom Sucesso), sita no município de Belo Horizonte, para
a construção de um sanatório pará comérciarios tuberculosos e de
uma colônia de repouso.

l. A doação respeitará as benfeitorias já existentes e
pertencentes ao Estado, bem como não prejudicará a área destinada
à construção do Sanatório que está sendo levada a efeito pela Cam-
panha Nacional contra a Tuberculose.

1
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§ 2. - O terreno doado reverterá ao patrimônio do Estado,
se a construção do sanatório não fôr iniciada dentro do prazo
máximo de dois (2) anos, ou se forem desvirtuadas as finalida-
des da doação.

Art. 2. 1 - Ë concedida ao Serviço Social do Comércio (SESC)
e ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) isen-
ção de todos os impostos e taxas estaduais.

Parágrafo único - A isenção protege todos os bens, ati-
vidades e serviços das referidas instituições, assim como tôdas as
operações relacionadas com as suas finalidades, em que figurem
como donatárias, adquirentes ou cessionárias de bens e direitos de
qualquer natureza.

Art. 3 9	Revogam-se as disposições em contrário, entran-
do esta lei cm vigor na data (te 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, 2 de dezem-
bro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
,José Baeta Viana
Jose (te Magalhães Pinto

LEI N.° 522, DE 2 DE DEZEMBRO DE 1949

Extingue cátedras vagas no Colégio Estadual 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. - Ficam extintas as cadeiras de Filosofia e Instru -
ção Moral e Cívica e de Econômia Doméstica, do Colégio Esta-
dual de Minas Gerais.

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

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

Dida no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte. 2 de dezem-
bro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
Abgar Renault
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LEI N. 523, DE 2 DE DEZEMBRO DE 1949

Abre à Secretaria do Interior, o crédito especial de Cr$ 290.322,20.

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 do Interior o crédito es-
pecial de Cr$ 290.322,20 (duzentos e noventa mil cruzeiros e vinte
centavos), para pagamento de despesas feitas por aquela Reparti-
ção, em exercícios anteriores.

Art. 2.9 Esta lei entrará em vigõr na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 2 de dezem-
bro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
José de Magalhães Pinto

*
LEI N. 9 524, DE 2 DE DEZEMBRO DE 1949

Autoriza a doação de terreno e prédio, à Prefeitura Municipal de
Arceburgo.

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

Art. l. Fica o Govêrno (lo Estado autorizado a doar à
Prefeitura de Arceburgo o terreno e o prédio velho em que funcio-
na a Prefeitura Municipal, para ser construído nesse local o prédio
próprio para instalação dos serviços municipais, situado na rua
Cel. Cândido de Souza Dias, 11. 0 60.

Art. .° - Hevogani-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, 2 de dezem-
bro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto

LEI N. 9 525, DE 2 DE DEZEMBRO DE 1949

Autoriza a abertura de crédito especial para conclusão das obras
da Granja-Escola "Caio Martins"

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

Art. 1.0 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir o cré-
dito especial de Cr$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil
cruzeiros) para conclusão (Ias obras (Ia Granja-Escola "Caio Mar-
tins".

Art. 2. -- Fica o Poder Executivo autorizado a fazer opera-
ções de crédito para o aludido fim.

Art. 3,0 -- Revogam-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a tôdas as autoridades a quem o conheci-

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 2 de dezem-
bro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
José de Magalhães Pinto

*

LEI N. 9 526, DE 2 DE DEZEMBRO DE 1949

Isenta do impôsto de transmissão "inter-vivos" as Cooperativas de
Produção e de Consumo

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

Art. 1. - Ficam isentas do impôsto de transmissão "inter-
vivos", pelo prazo (te IS meses, as Cooperativas de Produção e de
Consumo.

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

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a 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, 2 de dezem-
bro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto
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LEI N.' 527, DE 2 DE DEZEMBRO DE 1949

Abre ao Departamento de Compras e Fiscalização o crédito suple-
mentar de Cr$ 686.200,00 d verba 012-49-3.212

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

Art. 1.'	Fica aberto o crédito suplementar de Cr$ 686.200,00
(seiscentos e oitenta e seis mil e duzentos cruzeiros), à verba
012-49-8.212 Veículos, do orçamento vigente do Departamento de
Compras e Fiscalização, destinado à aquisição de veículos e respecti-
vo equipamento para o Corpo de Bombeiros.

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, 2 de dezem-
bro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto

*

LEI N.' 528, DE 2 DE DEZEMBRO DE 1949.

Autoriza o Poder Executivo a fazer composição amigdvel, ratificar
escritura e a receber doação de imóvel.

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

Art. 1.' - Fica o Poder Executivo autorizado a entrar era
composição amigável com a Prefeitura Municipal de Sacramento,
praticando os seguintes atos:

a) ratificar a escritura pública transcrita sob o número
4.332,  no cartório competente da comarca de Sacramento, transferindo
ao outorgad comprador o domínio do imóvel objeto dêsse con-
trato, que tem valor de quinze mil cruzeiros (Cr$ 15.000,00);

b) receber da Prefeitura Municipal de Sacramento a
doação de um terreno com a área de mil duzentos e quarenta e nove
metros quadrados (1. 249,00 m2), situado à rua Visconde do Rio Bran-
co, na cidade de Sacramento, no valor de quinze mil cruzeiros
(Cr$ 15. 000,00).
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Parágrafo único - A ratificação referida na letra "a" só-
mente produzirá efeitos depois de efetivada a doação menciona--
da na letra "b".

Art. 2.' - Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará em vigor na data (te sua publicação

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 2 de dezem-
bro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto

*

LEI N.' 529, DE 2 DE DEZEMBRO DE 1949

Abre à Secretaria (ia Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho
o crédito especial de Cr$ 34. 347,70

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, Indús-
tria, Comércio e Trabalho o crédito especial (te Cr$ 34.347,70
(trinta e quatro mil, trezentos e quarenta e sete cruzeiros e setenta
centavos), para pagamento (te despesas feitas em exercícios ante-
riores, aos seguintes: ír
João Cai-valho Drumnond	Diárias ..........	8.240,00
Odete Comes dos Santos	Diárias ..........	2.270,00
Bruno Graeflinger	Diárias ..............	300,00
Ataliba Sales .- Diárias ..................	1.200,00
Alan Kardec Carvalho Drumond	Diárias ......	3. 150,00
Daga João Maria - Diárias e Condução ........	2. 020,00
Alexis Dorofeef - Diárias ................	280,00
Antônio João dos Santos - Diárias ..........	560,00
Pedro Paulo Brandi Pereira - Diárias ........	2. 620,00
Olinto Hilário de Sousa - Diárias ............	250,00
Jomini Silveira Marques - Diárias ..........	1 .250,00
Alexis Dorofeef - Condução ..............	280,00
Cia. Telefônica Brasileira ................	5.927,70
Cia. Industrial Sul Mineira -	Aluguéis ........	6. 003,00

34 .347,70
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Art. 2. - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 2 de de-
zembro de 1949.

MILTON Soltiius CAMPOS
Américo Renê Giannellj
José de Magalhães Pinto

*

LEI N.° 530, DE 2 DE DEZEMBRO DE 1949

Revoga o Decreto-lei ,z. 1 .878, de 31 de outubro de 1946

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

Art. 1. Fica revogado o decreto-lei 11.0 1.878, de 31 de
outubro de 1946, que autorizou a venda do Estádio "Antônio
Carlos" e transferiu para os terrenos a adquirir no município de
Belo Horizonte as cláusulas de inalienabilidade e impenhorabili-
dade que gravavam os imóveis pelo Estado doados ao Clube Atlé-
tico Mineiro, na conformidade do decreto-lei n. 0 1.627, de 12 de
janeiro de 1946.

Parágrafo único -- A revogação (lo citado decreto-lei res-
tabelece a situação dos bens do Clube Atlético Mineiro prevista no
ato de doação, ressalvados os direitos de terceiros.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 2 (te dezembro
de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto

LEI N.° 531, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1949

Concede subvenções, no valor de Cr$ 8.310.000,00

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

Art. 1. -.-. Ficam concedidas, no exercício de 1950, as sub-
venções seguintes:

-	 Cr$
Abadia dos Dourados	Sociedade São Vicente de

	

Paulo de ......................	5.000,00

	

Ahaeté - Casa (te Caridade de ........	3.000,00

	

Abre Campo -- Hospital "Conceição" de ........	15.000,00
Aimorés - Hospital "São José", de (para prossegui-

	

mento da construção da enfermaria de crianças)
	25.000,00

	

Aimorés ---- Ginásio "Pan-Americano" de ........	15.000,00
Aimorés	Granja-Escola "Afonso Pena" de .	30.000,00
Aimorés - Escola Normal e Ginásio "Nossa Senhora

	

(lo Carmo" de ....................	30.000,00
Aimorés - Sociedade São Vicente de Paulo de	5.000,00
Aiuruoca - Para aquisição de material cirúrgico para

	

a Santa Casa de ....................	5. 000,00
Aiuruoca -- Conferência São Vicente de Paulo de	3.000,00
Além Paraiba --- Caixas Escolares dos Grupos Esco-

	

lares de (em parte iguais) ............	10.000,00

	

Além I'araiba - Conferência São Vicente de Paulo de	8.000,00

	

Alfenas - - Conferência São Vicente de Paulo de	12.000,00
Alfenas - Sociedade de Proteção à Infância Aban-

	

donada de ......................	15.000,00
Almenara --- Caixa Escolar do Grupo Escolar de	2.000,00
Aipinópolis -- - Conferência de São Vicente de Paulo

	

de..........................	12 .500,00

	

Alterosa --- Conferência de Sãb Vicente de Paulo de	12.000,00
Alto Rio Doce	Conferência São Vicente de Paulo

	

de..........................	6.500,00

	

Alvinópolis .- Beneficência Popular de ........	1.000,00

	

Alvinópolis - Sociedade São Vicente de Paulo de	2.500,00

	

Alvinópolis - Hospital de ................	5.000,00
Andradas	Santa Casa de ................	3.000,00
Andrelândia -- Santa Casa de (para equipamento)

	10.000,00
Antônio Carlos - Conferência São Vicente de Paulo

	

de............................	4.000,00
Araguari - Sociedade São Vicente de Paulo de	5.000,00
Arassuaí	Santa Casa de ................	2.000,00
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Arassuaí - Caixa Escolai' do Grupo Escolar de
Araxá - Conferência São Vicente de Paulo de
Araxá - Orfanato "Santa Teresinha" de ......
Arceburgo	Conferência São Vicente de Paulo de
Arcado - Conferência São Vicente de Paulo de
Arcado	Sociedade de Proteção à Maternidade e

à Infância de ....................
Astolfo Dutra	Caixa Escolar (lo Grupo Escolar de
Astolfo Dutra Conferência São Vicente de Paulo de
Astolfo Dutra - S. C. Portuense de ..........
Ataléia - Caixa Escolar das Escolas Reunidas de
Baependi - Caixa Escolar do Grupo Escolar de .
Baldim - Conferência São Vicente de Paulo (le
Baldim - Caixa Escolar do Gru p o Escolar de
Baldim	Conferência São Vicente de Paulo de São

Vicente, município de ..............
Baldim	Caixa Escolar de São Vicente, município

(te	............................
Baldim	Sociedade São Vicente (te Paulo de São

Sebastião do Alegre, municípió de ........
Bambuí	Hospital 'Nossa Senhora do Brasil de (au-

xílio para aquisição (te equipamento) .
Bambuí - Orfanato "São José" de ..........
Bambuí	-Caixa Beneficente do Hospital-Colônia

"São Francisco de Assis" de ..........
Barbacena - Santa Casa de Misericórdia de ....
Barbacena - Asilo de Órfãs dos Sagrados Corações

(te Jesus e Maria de ................
Barbacena - Asilo Bom Pastor de ..........
Barbacena - Sociedade das Damas de Caridade (Ia

1.4 Paróquia de ....................
Barbacena	Sociedade das Damas de Caridade da

2. 1 Paróquia de	..................
Barbacena - Sociedade (te São Vicente (le Paulo da

1.	Paróquia de ..................
Barbacena - Sociedade (te São Vicente de Paulo da

2.' Paróquia de ..................
Barbacena - Instituto "São Miguel", anexo ao Ginásio

"Imaculada Conceição" de ...........
Barbacena - Caixa Escolar do Grupo Escolar "Bias

Fortes" de ......................
Barbacena - Caixa Escolar do Grupo Escolar "Ade-

laide Bias Fortes" de ................
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Barbacejia ---- Lactário "Coronel Saraiva" (te ......
Barbacena -.---- Instituto "Padre Mestre Corrêia de Al-

meida", de ......................
Barbacena	Instituto de Assistência à Infância,

Maternidade e Policlínica de ..........
Barbacena -- Conselho Particular Vicentino da Paróquia

de Nossa Senhora (Ia Piedade de ......
Barbacena	Conselho Particular Vicentino da

Paróquia de São José (le ............
Barbacena--- Conferência São Vicente de Pauto de

Ressaquinha, município de ..........
Barra Longa --- Irmandade São Vicente (le Paulo (te

Bom Sucesso, município (te ............
Belo Horizonte - Sanatório (los Tuberculosos Pro-

letários "Morro das Pedras" de ........
Belo Horizonte - Sanatório "Imaculada Conceição"

de............................
Belo Horizonte - - Instituto (te Radiun de ......
Belo Horizonte Cidade Ozanan (te ........
Belo Horizonte - Hospital São Vicente de Pauto (te

(para construção de uma enfermaria de lac-
tantes)	........................

Belo Horizonte - Pôsto de Puericultura "Mário
Campos" (te	....................

Belo Horizonte -- Conselho Metropolitano de São
Vicente de Paulo de ................

Belo Horizonte - Obras Sociais de Padre Eustáquio (te
Belo Horizonte - Creche "Menino Jesus" de .
Belo Horizonte --- Orfanato "São João Batista" (te
Belo Horizonte - Escota Doméstica "Sagrada Fanií-

lia"	de	........................
Belo Horizonte -	Escota Doméstica "Imaculada

Conceição (te ......................
Belo Horizonte --- Auxiliadora (los Funcionários Pú-

blicos (te	........................
Belo Horizonte -- Escola "Santa Catarina", das Irmãs

Dominicanas de ....................
Belo Horizonte	Escola de Enfermagem "Hugo

Werneck" de ....................
Belo Horizonte - Casa Transitória de ........
Belo Horizonte - Sociedade Mineira de Amparo à

Maternidade e à Infância de ............
Belo Horizonte	Orfanato "Santo Antônio" de

Cr$
2. 000,00

10.000,00
5.000,00
1.500,00

12.000,00

15.000,00
10.000,00
12.000,00
2.000,00
2.000,00
4 .000,00
2.000,00
2.000,00

7.000,00

2.000,00

2.000,00

40.000,00
10.000,00

5.000,00
10.000,00

22.500,00
20000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

Cr$
5.000,00

8.000,U0

10.000,00

5. 000,00

5.000,00

5.000,00

2.000,00

200.000,00

500.000,00
450.000,00
200.000,00

50. 000,00

20.000,00

50.000,01)
50. 000,00
20.000,00
30.000,00

10. 000,00

10. 000,00

20.000,00

10.000,00

10.000,00
10.000,00

80.000,00
15.000,00

24
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Belo Horizonte - Sociedade de Amparo à Pobreza
(Sopa dos Pobres) de ..............

Belo Horizonte - Para fins culturais e sociais do
Ano Santo de ......................

Belo Horizonte Abrigo de Jesus (te ..........
Belo Horizonte --- Hospital "São Geraldo" de ......
Belo Horizonte - Instituto (los Funcionários Pú-

blicos	de	......................

	

Belo Horizonte	Instituto Histórico e Geográfico de

	

Belo horizonte	-- Escola Profissional Feminina de
Belo Horizonte - Pôsto dc Assistência "Brigadeiro

Eduardo Gomes" (le ................
Belo Horizonte - Pôsto de Assistência "Desembar-

gador Rodrigues Campos" de ..........
Belo Horizonte -- Pôsto de Assistência "Antônio

Aleixo" de ......................

	

Belo Horizonte	-- União	staduaI dos Estudantes

	

de (para	auxílio)	..................

	

Belo Horizonte	Caixa Escolar do Grupo Escolar
"Pandiá Calógeras" de ..............

Belo Horizonte - Asilo "Bom Pastor" de
Belo Horizonte --- Caixa Escolar "Diogo (te Vas-

concelos" do Grupo Escolar "Francisco Sales"
de..........................

Belo Horizonte - Ação Social da Serra (Bairro da
Serra)	de	......................

Belo Horizonte --- Obras Sociais (lo Bairro do Carmo
de.............................

	

Belo Horizonte	Obras Sociais (Ia Capela Santa
Rita do Bairro do Carmo de ..........

Belo Horizonte - -- Obras Sociais (lo Bairro (le Santo

	

Antônio	de	....................
Belo Horizonte - - Obras Sociais do Bairro de Santa

Efigênia (te ......................

	

Belo Horizonte	Obras Sociais do Bairro de Santa
Teresa de ........................

Belo Horizonte ----- Obras Sociais (lo Bairro da Renas-

	

cença de	......................
Belo Horizonte - Obras Sociais do Bairro da Ca-

choeirinha de .....................
Belo Horizonte -- Associação (Ias Damas de Caridade

da Paróquia do Calafate de ............
Belo Horizonte - Conferência "Nossa Senhora Apa-

recida" da Paróquia de Santa Teresa de

-- 193

Cr
Belo Horizonte - Associação das Damas de Caridade

20.000,00,	da Paróquia de Santa Teresa de ........
Belo Horizonte - Casa das Domésticas de ......

100. 000,00	 Belo Horizonte - Conferência São Vicente de Paulo
10.000,00	 do Bairro da Cachoeirinha de ..........

100.000,00	 Belo Horizonte -Conferência São Vicente de Paulo
do Bairro do Progresso de ............

12.000,00	 Belo Horizonte - Obras Sociais da Paróquia Nossa
30.000,00	 Senhora da Paz (lo Bairro (Ia Cachoeirinha de
20.000,00	 Belo Horizonte - - Obras Sociais da Igreja (le Santo

Afonso do Bairro da Renascença <te ......
10.000,00	 Belo Vale - Conferência São Vicente de Paulo da

distrito da cidade de ..............
5.000,00	 Belo Vale - Conferência São Vicente de Paulo (Ia

Vila de Moeda, município de ..........
5.000,00	 Belo Vale - Conferência São Vicente de Paulo da

Vila de Santana do Paraopeha, 1flUlCíiO (te
2.000,00	 Belo Vale	Conferência São Vicente dc Paulo (Ia

Vila do Côco, município (le ..........
2.000,00	 Bias Fortes - Conferência São Vicente de Paulo de
5.000,00	 Bicas	Conferência São Vicente de Paulo (te

Bicas - Hospital São José de ..............
Boa Esperança - Conferência São Vicente (te Paulo

2.500,00	 de	............................
Bom Despacho	Conferência São Vicente de Paulo

1.000,00	 de	............................
Bom Sucesso - Asilo de Caridade de ..........

10.000,00	 Bonfim'- Conselho da Sociedade de São Vicente de
Paulo	de	......................

2.000,00	 Borda da Mata	Conferência São Vicente de Paulo
de............................

10.000,00	 Botelhos - Conferência São Vicente de Paulo (le
I3razópolis - Asilo de Invalidez "Maria Adelaide" de

10.000,00	 Brazópolis - Santa Casa de Misericórdia de (para
aquisição de material cirúrgico)

10.000,00	 Bueno Brandão --- Sociedade São Vicente de Paulo de
Cabo Verde	Conferência São Vicente (te Pauto de

10.000,00	 Cachoeira de Minas --- Sociedade São Vicente (te
Paulode	........................

10.000,00	 Caldas —Santa Casa de ..................
Caldas - Conferência São Vicente de Paulo (te

10.000,00	 Caldas - Centro de Puericultura de ..........
Camanducaia - Santa Casa de Misericórdia de (para

5.000,00	 aquisição de material cirúrgico) ........

, ...'
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Cambui	Santa Casa de (para aquisição (te material
cirúrgico) ......................

Cambuquira - Conferência São Vicente de Paulo de
Campanha - Associação de Proteção à Infância (le
Campanha - Caixa Escolar do Grupo Escolar de
Campanha -- Círculo do Operariado Católico Campa-

nhense de ......................
Campanha - Asilo "São José" (Te ..........
Campanha - Maternidade de' ..............
Campanha - Conferência "Santo Antônio" (Te .
Campestre	Conferência São Vicente de Paulo de
Campina Verde	Educandário "Sagrada Família" de
Campina Verde Hospital São Vicente de Paulo de
Campo Belo -- Pôsto (te Puericultura de ......
Campo Belo - Vila Vicentina "Furtadb (te Mendonça"

de..........................
Campos Altos - - Conferências São Vicente de Paulo (Te
Campos Gerais - Conferência São Vicente (le Paulo

de............................
Candeias - Santa Casa de Misericórdia (Te (auxílio

para construção)
Capelinha - Conferência São Vicente (Te Paulo (Te
Capelinha - Conferência São Vicente (Te Paulo de

Água Boa, município de ............
Capelinha	Conferência São Vicente (Te Paulo (te

São Coetano, município de ............
Capetinga - Conferência São Vicente de Paulo de
Capitólio	Sociedade São Vicente de Paulo (le
Caraí	Hospital São José de ..............
Cara! -- Conferência São Vicente (le Paulo (le Ma-

rambainha, município (Te ............
Caraí - Conferência São Vicente de Paulo de Padre

Paraíso, município (Te ...............
Carandaí - Conselho (Ia Sociedade (Te São Vicente

- de Paulo de ....................
Cango1a - Casa de Caridade de ..........
Carangola - Asilo de Inválidos de ..........
Carangola	Sociedade São Vicente (le Paulo (Te
Carangola - Hospital Infantil "Frederico Ozanan" (Te
Carangnla	Sociedade São Vicente (le Paulo (te

Divino, município (te ..............
Caratinga - Auxílio à Prefeitura Municipal de (para

construção, na cidade, (Te um lactário infantil)
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Carmo (Ia Mata	- Santa Casa de Misericórdia de

	

5.000,00	 (auxílio para aquisição de equipamento)

	

5.000,00	 Carmo do Cajurú -	Conferência São Vicente de

	

10.000,00	 Paulo de ......................

	

5.000,00	 Carmo do Paranaiba - Conferência São Vicente de
Paulo de	......................

	

5.000,00	 Carmo (lo Rio Claro - Conferência São Vicente (te

	

10.000,00	 Paulo de ......................

	

5.000,00	 Carinópolis de Minas	Sociedade São Vicente de

	

5.000,00	 Paulo de	......................

	

8.000,00	 Carmópolis de Minas - Conferência São Vicente de

	

5.000,00	 Paulo de Bicudos, município (Te ........

	

8.000,00	 Cássia	Instituto São Vicente de Paulo (Te .

	

12.500,00	 Cataguazes	Sociedade São Vicente de Paulo (Te
Cataguazes - - Caixa Escolar do Grupo Escolar "Cel.

	

12.500,00	 Vieira" de ......................

	

4 .000,00	 Cataguazes	- Caixa Escolar do Grupo Escolar
"Astolfo Dutra", de ................

	

3.000,00	 Cataguazes . --- Caixa Escolar (lo Grupo Escolar
"Guido Marliérc" de ................

	

10.000,00	 Cataguazes --- Caixa Escolar do Grupo Escolar

	

1 .000,00	 "Professor Quaresma" de ............
Cataguazes	Orfanato "Dom Silvério" de ......

	

4.000,00	 Caxambu - Casa "Virgo Potens" de ..........
Cláudio	Sociedade São Vicente de Paulo de

	

1.000,00	 Cláudio	Santa Casa (Te (para aquisição ou cons-

	

4.000,00	 trução de prédio) ..................

	

5.000,00	 Cláudio - Sociedade São Vicente (Te Paulo de

	

3 000 00	 Itaiiienbé, município de ..............
Coimbra ---- Coiiferêua Sêo Vicente (Te Paulo de

	

1 000 00	 Comercinho -- Caixa Escolar das Escolas Reunidas
de............................

	

1 000,0o	 Conceição da Aparecida - Caixa Escolar do Grupo
Escolar de	......................

	

11 500 00	 Conceição da Aparecida	Conferência São Vicente

1 - .	'.000,00	 de Paulo de ....................-	 -Conceição das Alagoas	Sociedade São Vicente de

	

5.000,00	 Paulo de ......................

	

5.000,00	 Conceição do Mato Dentro - Para construção da

	

15.000,00	 Santa Casa de .....................
Conceição do Mato Dentro - Hospital de ........

	

1.00000	 Conceição de Mato Dentro - Sociedade São Vicente
de Paulo da Viia do Morro do Pilar, muni-

	

39.000,00	.	 cípio de ........................

Cr

15.000,00

6.000,00

5.000,00

10.000,00

10.000,00

5.000,00
2.500,00

25.000,00

15.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00
30.000,00
5.000,00
5.000,00

35.000,00

7.000,00
5.000,00

2.000,00

4.000,00

10.000,00

30.000,00

5.000,00
18.000,00

3.000,00

.'":'J$5 . i'	:4j?
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Conceição do Rio Verde - Para aquisição de ma-
terial cirúrgico para a Santa Casa de .

Conceição do Rio Verde - Caixa Escolar do Grupo
Escolar de ......................

Congonhas - Associação de Puericultura de ......
Congonhas	Conselho da Sociedade de São Vicente

de Paulo de ....................
Congonhas - Caixa Escolar "Cônego João Pio", do

Grupo Escolar "Barão de Congonhas" de
Conselheiro Lafaiete - Sociedade São Vicente de

Paulo de ..........................
Conselheiro Lafaiete - Hospital de Queluz de (para

aquisição de aparelhos para a Maternidade)
Conselheiro Lafaiete - Sociedade São Vicente de

Paulo de Cristiano Otoni, município de
Conselheiro Pena - Conferência São Vicente de

Paulo de ......................
Contagem - Sociedade São Vicente de Paulo de
Coqueiral - Conferência São Vicente de Paulo de
Coração de Jesus	Conferência São Vicente de

Paulo de ......................
Cordisburgo Conferência São Vicente de Paulo de
Cordisburgo - Associação de Assistência à Materni-

dade e à Infância "Carmela Dutra", de
Cordisburgo - Caixa Escolar do Grupo Escolar

"Mestre Candinho", de ..............
Corinto - Educandário "São Luiz" de (Orfanato)
Corinto	Sociedade São Vicente de Paulo de
Coroaci - Casa de Caridade de ............
Córrego D'Anta - Caixa Escolar do Grupo Escolar

"Professor Rocha" de ..............
Córrego D'Anta - Conferência São Vicente de Paulo

de............................
Cristina - Para a aquisição de material cirúrgico

para a Santa Casa de ..............
Cristina - Caixa Escolar do Grupo Escolar "Carneiro

de Rezende" de ..................
Cruzília - Sociedade São Vicente de Paulo de
Cruzília - Caixa Escolar do Grupo Escolar de
Curvelo - Vila Nova dos Pobres de ..........
Curvelo - Hospital "Santo Antônio" de ........
Curvelo - Hospital "Imaculada Conceição" de
Curvelo - Associação das Servas dos Pobres de

Cinvelo - -- Asilo (Ia Conferência São Vicente de Paulo
de...........................

(urvelo	Sociedade São Vicente de Paulo de
(urvelo	Caixa Escolar do Grupo Escolar "Alcides

Lins" de ........................
(icIo	Caixa Escolar do Grupo Escolar "Xavier

flolim" de ........................
(ui-velo - Caixa Escolar do Grupo Escolar "Dr.

\Tjriato Mascarenhas" de ..............
Curvelo - Conferência São Vicente de Paulo de

Inimutaba, município de ............
l)elfinópolis - Conferência São Vicente de Paulo de
Diamantina - Asilo "Irmã Luiza" de ........
Diamantina - Santa Casa de Caridade de ......
Diamantina -- Pão de Santo Antônio de ......
Diamantina - Hospital "Nossa Senhora da Saúde"

de..........................
Diamantina	Orfanato do Colégio "Nossa Senhora

das Dores" de ....................
Diamantina - Pôsto de Puericultura "Pedro Duarte"

de..........................
Diamantina - Protetora da Infância de ........
Diamantina	Dispensário São Vicente de .
Diamantina - Hospital São Vicente de Datas, mu-

nicípio	de	....................
Divinópolis - Associação da Criança e Velhice

Desamparadas de (para construção da sede
social)	........................

Divinópolis - Sociedade Beneficente dos Ferroviários
da Rêde Mineira de Viação de ........

Divisa Nova - Conferência São Vicente de Paulo de
Dom Joaquim - Conferência São Vicente de Paulo

de...........................
Dom Joaquim - Conferência São Vicente de Paulo

de Carmésia, município de ............
Dom Silvério - Hospital "Nossa Senhora da Saúde"

de........................
Dom Silvério - Caixa Escolar "Nossa Senhora da

Saúde" do Grupo Escolar de
Dores de Campos - Sociedade São Vicente de

Paulode ......................
Dores de Indaiá - Patronato "Jesus, Maria e José" de
Dores de Indaiá - Sociedade São Vicente de Paulc

de..........................

Cr

5.000,00

2. 000,00
40. 000,00

o .000,00

2.000,01)

5.000,00

5.000,00

3. 000,00

15.000,00
12.000,00
2.000,00

5.000,00
15.000,00

25.000,00

2.000,00
20.000,00
15.000,00
4.000,00

5. 000.00

5.000,00

5.000,00

1.500,00
5.000,00
4.000,00

19.000,00
4.000,00

20.000,00
5.000,00

(r$

5.000,00
10.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

5.000,00
5.500,00

10.000,00
15.000,00
15.000,00

9.000,00

8.000,00

8.000,00
5.000,00
5.000,00

5.000,00

2.000,00

8.000,00
7.0 00,00

5.000,00

5.000,00

10.000,00

2.000,00

17.000,00
25.000,00

10.000,00
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Elói Mendes - Santa Casa de	 .
Elói Mendes	Associação Operária de ......
Elói Mendes - Caixa Escolar do Grupo Escolar de
Ervália	Abrigo "Imaculada Conceição" (te .
Ervália --- Conferência São Vicente de Paulo de
Ervália ---- Hospital em construção de ..........
Esmeraldas - Sociedade São Vicente de Paulo de
Esmeraldas	Orfanato "Resalee Appleby" de Via-

nópolis, município de ................
Estiva --- Dispensário São Vicente de Paulo (te
Estrêla do Indaiá	Pôsto de Saúde de (para (insta-

lação)	........................
Lxtrema	Sociedade São Vicente de Paulo de
Felixlândia	Conferência São Vicente de Paulo de
Ferros Caixa Escolar do Grupo Escolar de .
Ferros - Conferência São Vicente de Paulo de .
Ferros - Sociedade São Vicente de Paulo da Vila

de Sete Cachoeiras, município de ........
Ferros -	Caixa Escolar das Escolas Reunidas da

Vila de Sete Cachoeiras, município de ......
Ferros - Sociedade São Vicente de Paulo da Vila

de Cubas, município de ..............
Ferros	Sociedade São Vicente de Paulo (Ia loca-

lidade (te Esmeraldas, distrito de Cubas, mu-
nicípio	de	....................

Ferros	Conferência São Vicente de Paulo de
Borba Gato, município de ..........

Ferros	Conferência S. Vicente de Paulo de Santa
Rita, município de ................

Ferros - Caixa Escolar das Escolas Reunidas de
Santo Antônio cia Fortaleza, município de

Formiga - Granja-Escola "São Luiz" de ......
Formiga - Centro Operário Formiguense de .
Formiga - Sociedade São Vicente de Paulo de
Formiga	Cantina "Frederico Ozanan" de .
Formiga - Caixa Escolar do Grupo Escolar "Joa-

quim Rodarte" (Te ................
Francisco Sá	Conferência São Vicente de Paulo

de ..........................
Francisco Sã - Caixa Escolar do Grupo Escolar de
Frutal Orfanato "Júlio de Carvalho" de ......
Gimirim - Conferência São Vicente de Paulo de
Governador Valadares - Hospital São Vicente de

Paulo de	......................

Grão Mogol - Santa Casa de Caridade de ......
Grão Mogol C9nferência São Vicente de Paulo de
Grão Mogol - Caixa Escolar do Grupo Escolar de
Grão Mogol	Conferência São Vicente de Paulo de

Botumirim, município de ............
Grão Mogol - Conferência São Vicente de Paulo

de Cristália, município de ..........
Guanhães -- Hospital Regional para Pobres (te
Guanhães - Conferência São Vicente (te Paulo de
Guanhâes -- Casa de Caridade (te ..........
Guanhães	Obras de Assistência da Paróquia de
Guanhães - Ginásio Municipal de ............
Guanhães - Caixa Escolar das Escolas Reunidas (te

Dores de Guanhães, município (te ......
Guanhães - Conferência São Vicente de Paulo de

Baraunas de Guanhães, município. (te
Guapé - Associação de São Vicente de Paulo de
Guaraciaba - Conferência São Vicente de Paulo (te
Guaranésia ---- Santa Casa (te Misericórdia (te .
Guarani - Conferência São Vicente (te Paulo de
Guarani ---- Lactário "São José" de ..........
Guarani -- Sociedade Obras do Tabernáculo de
Guarará - Conferência São Vicente (te Paulo de
Guarará -- Conferência São Vicente de Paulo (te

Maripá, município de ..............
Guaxupé - Conferência São Vicente de Paulo de
Guaxupé	Santa Casa (te Misericórdia (te .
Guia Lopes - - Sociedade São Vicente de Paulo (te
Guia Lopes - Auxílio ã Prefeituia de (para o posto

de higiene local)	................
Guidoval - Hospital de ..................
Guidoval --- Conferência São Vicente de Pauto de
Guidovat --- Caixa Escolar das Escolas Reunidas de
Guiricema - Conferência São Vicente de Paulo de
Ibiá ------Para construção da Santa Casa de ......
Ihiá	Santa Casa de Misericórdia (te ........
Ibiá	Conferência São Vicente de Paulo (te .
Ibiraci ---- Conferência São Vicente (te Paulo de
Inhapimn	Hospital (te (para construção da enfer-

maria)	........................
Inhaúma ----- Sociedade São Vicente -de Paulo de
Inhaúma	- Sociedade São Vicente (te Paulo de

Fortuna, município de ...............
Ipanema - Ginásio "ImaCula(ta Conceição" de

Cr
5.000,00
1.000,00
2.000,00

1.000,00

1.000,00
80.000,00

5.000,00
5.000,00
4.000,00
6. 000,00

2.000,00

5.000,00
5.000,00
5.000,00
:i. 000,00
4.000,00
3.500,00
3.500,00
1.500,00

2.000,00
12.000,00
4.000,00

15.00),00

35.000,00
5.000,00
5.000,00
2.500,00
7 . 500,00

20.000,00
8.000,00

10.000,00
1 .000,00

60.000,00
4.000,00

3.000,00
20.000,00

Cr
5.000,00
3.000,00
2. 000,00

13.500,00
6.000,00

20.000,00
6.500,00

39.000,00
5.000,00

35.000,00
5.000,00
7.000,00
2.000,00
8.000,00

3.000,00

2.000,00

3.000,00

1.000,00

2.000,00

1.000,00

1.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00

5.00Õ,00

10. 000,00
4.000,00

11.000,00
3.000,00

20. 000,00

 NINEM
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Itabira	Hospital "Nossa Senhora das Dores" de
Itabira - Sociedade São Vicente de Paulo de
Itabira - Orfanato do Colégio "Nossa Senhora das

Dores" de	..................
Itabirito - Associação de Proteção à Maternidade

e à Infância de ..................
Itaguara - Conferência São Vicente de Paulo de
Itajubá - Para a aquisição de material cirúrgico

para a Santa Casa de ..............
Itajubá - Granja-Escola "Venceslau Neto" de
Itajubá - Asilo "Santa Isabel" de ..........
Itamarandiba - Santa Casa de Misericórdia de
Itamarandiba - Conferência São Vicente de Paulo

de Carbonita, município de ..........
Itamarandiba --- Conferência São Vicente de Paulo

de Aricanduva, município dc ..........
Itamarandiba - Conferência São Vicente de Paulo

de Penha de França, município de ........
Itamarandiba - Conferência São Vicente de Paulo

de Padre João Afonso, município de
Itamogi - Conferência de São Vicente de Paulo de
Itamonte - Santa Casa de Misericórdia de
Itanhandu - Santa Casa de Misericórdia e Assis-

tência à Maternidade de ............
Itanhandu - Sociedade São Vicente de Paulo de
Itanhomi	Conferência São Vicente de Paulo de
Itapecerica Sociedade São Vicente (te Paulo de
Itapecerica - Associação de Proteção à Infância de
Itapecerica -- Asilo "São João Batista" de .
Itaúna	Confcrncia São Vicente de Paulo de
Itaúna	Asilo das Damas c Caridade de .
Itaúna - Conferência São Vicente de Paulo (le

Itatiaiuçu, município de ............
Itinga - Conferência São Vicente de Paulo de
Itinga - Caixa Escolar do Grupo Escolar de .
Itumirim - Conferência São Vicente de Paulo de
Itumirini	Conferência São Vicente de Paulo de

Itutinga, município de ..............
Itumirim - Paca as obras paroquiais da Paróquia

de Itutinga, município de ............
Jaboticatubas - Sociedade São Vicente de Paulo de
Jacuí - Conferência São Vicente de Paulo de
Jacuí	Conferência São Vicente de Paulo do dis-

trito de Santa Cruz das Areias, município de

1
Cr

10.000,00
5.000,00

5.000,00

22.000,00
13.000,00

20.000,00
100.000,00
20.000,00
2.000,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

500,00
1.500,00
5.000,00

10.000,00
3.000,00

14.000,00
11.000,00
40.000,00
18.000,00
10.000,00
3.000,00

3.000,00
4.000,00
2.000,00
3.000,00

3.000,00

10.000,00
2.000,00
3.000,00

2.000,00
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Jacutinga Santa Casa de ..............
Jacutinga - Associação de Socorro à Indigência (te
Jacutinga - Lar "Américo Oliveira Prada" de .
Jacutinga	Asilo São Vicente (te Paulo de .
Januária - Sociedade São Vicente de Pauto (te
Januária - Santa Casa de Caridade (te ......
Jequeri	Hospital Santana de ............
Jequeri - Irmandade São Vicente de Pauto de .
Jequeri	Irmandade São Vicente de Paulo do Grama,

município de ....................
Jequeri -- Irmandade São Vicente (te Paulo de Grota,

município de ......................
Jequeri	Irmandade São Vicente (te Paulo de Pis-

camba, município de ..............
Jequitaí -- Conferência São Vicente (te Pauto (te
Jequitibá - Sociedade São Vicente de Paulo de
Joaíma - Auxílio à Prefeitura de (para construção

de um Pôsto de Puericultura) ..........
João Pinheiro - Conferência São Vicente (te Pauto

de............................
João Ribeiro	Lactário "Santa Catarina Labouré",

do Instituto "Maria Labouré", das Irmãs de
São Vicente (te Paulo de ............

Juiz de Fora -- Fundação "João de Freitas" de
Juiz de Fora - Sociedade São Vicente de Paulo de
Juiz de Fora - Lactário São José de ........
Juiz de Fora - Patronato "São José" de .
Juiz de Fora	Associação dos Cegos de
Juiz de Fora - Casa Maternal de ............
Juiz de Fora	Educandário "Carlos Chagas" de
Juiz de Fora	Associação das Damas de Caridade

da Sociedade São Vicente de Pauto de .
Juiz de Fora	Instituto de Proteção e Assistência

à Infância de "B.C.G." ............
Juiz (te Fora - Asilo dos Mendigos de ......
Juiz de Fora - Sociedade de Assistência aos Lázaros

e Defesa contra a Lepra (te ............
Juiz de Fora	Conferência São Vicente (te Paulo de

Sarandira, município de ..............
Juruaia - Conferência São Vicente (te Paulo (te
Ladainha - Conferência São Vicente de Paulo de
Lagoa Dourada	Conferência São Vicente de Paulo

de..........................

Cr$
3.000,00
5.000,00
5.000,00
3.000,00

10.000,00
5.000,00
5.000,00
2.000,00

1 .00000

1.000,00

2.000,00
5.000,00
9.000,00

70.000,00

20.000,00

5.000,00
7 .000,00

10.000,00
6.000,01)
5.000,00
6.000,00
4.000,00
4.000,00

4.000,00

6.000,00
2.000,00

2.000,00

2.000,00
2.000,00
1.000,00

11.500,00

-	'-
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Lajinha	Caixa Escolar do Grupo Escolar (te
Lambari -- Asilo Hospital São Vicente de Paulo (le
Lambari	Caixa Escolar do Grupo Escolar de .
Laranjal	Caixa Escolar do Grupo Escolar (te
Lavras	Associação de Amparo aos Pobres de
Lavras - Orfanato "Dr. Augusto Silva" de .
Leopoldina - Asilo "Santo Antônio" (te ......
Leopoldina	Casa (te Caridade (te ........
Leopoldina	Sociedade São Vicente de Paulo de
Leopoldina - União Beneficente Operária de .
Leopoldina - Caixa Escciar do Grupo Escolar

"Ribeiro Junqueira" de ............
Leopoldina	Caixa Escolar (lo Grupo Escolar

"Botelho Reis" (te	................
Leopoldina - Caixas Escolares dos Grupos Escolares

(le (em partes iguais) ..............
Leopoldina - Cooperativa de Consumo dos Traba -

lhadores das Indústrias de ..........
Leopoldina - Clube Cotubas de (para seu serviço

de assistência social) ............
Liberdade - Sociedade São Vicente de Paulo de
Lima Duarte - Conferência dc São Vicente de

Paulo de	......................
Lima Duarte	Conferência São Vicente (te Paulo

dc São Domingos do Bocaina, município de
Lima Duarte - Conferência São Vicente de Paulo

da Vila de Garambéu, município de ......
Luz	Conferência São Vicente (le Paulo (te .
Luz	Conferência São Vicente (te Paulo da Vila

de Esteios, município (te (por intermédio (lo
Conselho Particular da Diocese) ........

Machado - Conferência São Vicente de Paulo de
Machado - Maternidade da Santa Casa (te ......
Machado Conferência São Vicente (le Paulo da Vila

de Cana do Reino, município (te ........
Malacacheta	Conferência São Vicente de Paulo

de............................
Malacacheta - Conferência São Vicente de Paulo (Te

Sctubna, município de ..............
Malacacheta	Conferência São Vicente de Paulo

(te Jaguaratira, município (te ..........
Manga	Conferência São Vicente (te Paulo de
Manhuaçu -- Pôsto de Puericultura "Dr. Dalhino

Werne" de ......................

Manhumirim - Conferência São Vicente (te Paulo
de..........................

Mar de Espanha --- Sociedade São Vicente de
Paulo	de	......................

Mar de Espanha	Casa de Caridade de (para apa-
relhagem da Maternidade)

Maria da Fé	Sociedade São Vicente de Paulo de
Maria (Ia Fé - Caixa Escolar do Grupo Escolar

"Arlindo Zaroni" de ..............
Mariana	Hospital São Vicente (Te Paulo (te
Mariana - Conferência São Vicente (lc Paulo (Te

Nossa Senhora do Rosário, município de
Martinho Campos	Conferência São Vicente de

Paulo	de	......................
Mateus Leme	Duas Conferências de São Vicente

de Paulo de (em partes iguais) ........
Mateus Leme	Conferência São Vicente de Paulo de

Sítio Novo, município d.............
Mateus Leme	Conferência São Vicente (te Paulo

de Juatuba, município de ............
Mateus Leme	Conferência São Vicente (te Paulo

de 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 Azurita, município de ..............
Mateus Leme -- Conferência São Vicente (te Paulo

de Bicas, município (te ..............
Mateus Leme -- Conferência São Vicente de Paulo

de Nossa Senhora da Paz, município de .
Mateus Leme - Associação Lítero Beneficente

"Santa Teresinha" de Azurita, município de
Matias Barbosa - -- Conferência São Vicente de Paulo

de............................
Matipó - Caixa Escolar do Grupo Escolar de
Matozinhos	Sociedade São Vicente de Paulo de

Mocambeiros, município de ..........
Matozinhos - Conferência São Vicente de Paulo de

Prudente Morais, município de ........
Medina - Conferência São Vicente de Pauto de
Mercês	Sociedade São Vicente de Paulo (le .
Mesquita - Caixa Escolar do Grupo Escolar de

Cr$
1.000,00

10.000,00
4.000,00

12.500,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
15.000,00

10.000,00

2.500,00

10.000,00

5.000,00

5.000,00
4.000,00

4.000,00

3.500,00

2.000,00
20.000,00

5.000,00
7.000,00
3.000,00

2.000,00

10.000,00

1.000,00

1 .000,00
3.000,00

30.000,00

Cr

3.000,00

8.000,00

29. 000,00
5.000,00

1.500,00
10.000,00

8.000,00

5.000,00

4.000,00

500,00

500,0

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

1.000,00

2.000,00
1 .000,00

2.000,00

1000,00
4.000,00
7.000,00
1.000,00
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Mesquita	Sociedade São Vicente de Paulo (Ia Vila
de Joanésia, município de ............

Mesquita - Caixa Escolar do Grupo Escolar da Vila
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 de Paulo de

Berilo, município de ..............
Minas Novas - Conferência São Vicente de Paulo de

Francisco Badaró, município de ........
Miradouro - Caixa Escolar do Grupo Escolar "De-

sembargador Alberto Luz" de ..........
Miradouro - Liga Católica cia Vila de Vieiras

(ex-povoado de Babilônia) município de
Miradouro -- Hospital São Vicente de ........
Miraí - Santa Casa de ..................
Monsenhor Paulo - Conferência São Vicente de

Paulo de ......................
Monsenhor Paulo - Auxílio à Prefeitura de (para

construção cio Pôsto de Saúde).........
Monte Alegre de Minas	Caixa São Vicente de

Paulo de ........................
Monte Alegre de Minas -- Abrigo "Padre Chico" de
Monte Belo - Conferência São Vicente de Paulo de
Monte Carmelo - Asilo "Nossa Senhora da Piedade"

de............................
Monte Carmelo	Conferência São Vicente de Paulo

de............................
Monte Carmelo	Asilo-Colégio das Meninas Desam-

paradas "Nossa Senhora do Amparo" de
Monte Santo de Minas - Santa Casa de Misericórdia

de............................
Monte Santo de Minas - Asilo "Amor e Caridade" de
Monte Sião - Sociedade São Vicente de Paulo de
Montes Claros	Conferência São Vicente de Paulo

de............................
Montes Claros - Sociedade Beneficente "Cristo Rei"

de............................
Montes Claros - Lactário da Delegacia Sanitária de
Montes Claros - Escola Apostólica "São Norberto" de
Montes Claros - Biblioteca Pública de ........
Montes Claros - Asilo São Vicente de Paulo de

Cr$

3. 000,00

1.000,00
10.000,00
5.000,00

2.000,90

2.000,00

2.000,00

5.000,00

3.000,00
2. 000,00
15.000,00

10.000,00

40.000,00

2.000,00
3.000,00
7.000,00

13.000,00

10.000,00

20.000,00

5.000,00
5.000,00
3.000,00

10.000,00

10.000,00
10.000,00
20.000,00
5.000,00
5000,00

Montes Claros - Asilo das Damas de Caridade de
Montes Claros - Santa Casa de Caridade "Nossa

Senhora das Mercês" de ............
Moravânia - Pôsto de Saúde de (para instalação)
Muriaé - Associação de Proteção à Maternidade e

à Infância de ....................
Muriaé - Conselho São Vicente de Paulo de
Muriaé - Caixa Escolar do Grupo Escolar "Silveira

Brum" de	....................
Muriaé - Caixa Escolar do Grupo Escolar "Desem-

bargador Canedo" de ................
Muriaé	Conferência "Nossa Senhora Aparecida" de
Muriaé	Conferência "Nossa Senhora da Conceição"

de............................
Muriaé - Conferência "São Pedro" de ........
Muriaé - Conferência "São José" de ........
Muriaé - Fundação São Vicente de Paulo de (para

construção de um pavilhão de enfermaria no
Abrigo Ozanan) ..................

Muriaé - Conferência São Vicente de Paulo de
Patrocínio do Muriaé, município de .

Muriaé - Caixa Escolar do Grupo Escolar "José
Bonifácio" da Vila de Patrocínio do Muriaé,
município de	..................

Mutum - Sociedade São Vicente de Paulo de
Muzambinho - Santa Casa de Misericórdia de
Muzambinho - Conferência São Vicente de Paulo de
Nanuque - Conferência São Vicente de Paulo de
Nova Ponte - Sociedade São Vicente de Paulo de
Nova Ponte -- Caixa Escolar do Grupo Escolar de
Nova Rezende - Conferência São Vicente de Paulo

de..........................
Novo Cruzeiro - Hospital de São Bento 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 Itaipé, município de ..............
Novo Cruzeiro - Conferência São Vicente de Paulo

de Lufa, município de ..............
Novo Cruzeiro - Conferência São Vicente de Paulo

de Oueixacia, município de ............

Cr
20. 000,06

10.000,00
35. 000,00

50.000,00
5.000,00

6.000,06

6.000,00
6. 000,00

6.000,00
5.000,00
5.000,00

18.000,00

10.000,00

5.000,06
2.500,00
4.000,00
2.000,00
1.000,00

15.000,00
3.000,00

1.500,00
2.500,00

2. 000,00

1.000,00

1.000'00

1. 000,00

1 000,00

L __L
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Oliveira - Ação Social da Diocese de (para distri
huição equitativa pelas instituições e obras
de Assistência Social)	..............

Oliveira - Santa Casa de Misericórdia de ......
Ouro Fino	Santa Casa de ..............
Ouro Prêto - Asilo "Santo Antônio" e "Santa Isabel

de Hungria" ....................
Pains - Conferência São Vicente de Paulo .
Palma	Caixa Escolar do Grupo Escolar de .
Paracatu - Santa Casa de Caridade (te (auxílio para

construção do novo prédio) ...........
Paracatu - Conferência São Vicente de Paulo de
Pará (te Minas	Hospital "Nossa Senhora da

Conceição" (le	..................
Paraisópolis - Casa de Caridade de (para constru-

ção) ..........................
Paraopeba - Sociedade São Vicente de Paulo de
Paraopeba - Hospital dc ..................
Paraopeba - Caixa Escolar do Grupo Escolar de
Paraopeha	Asilo "Padre Augusto horta" (Asilo

das Velhas) (te ..................
Paraopeba	Sociedade São Vicente (te Paulo (Te

Araçai, município de ................
Paraopeba - Asilo "Cônego Rolim" de Araçaí,

município de ....................
Paraopeba - Sociedade São Vicente de Paulo de

Cedro, município de ..............
Paraopeba - Hospital "Pacífico Mascareiiiias" d 

Cedro, município de ..............
Passa Quatro - Caixa Escolar "Presidente Roosevelt"

de........................
Passa Quatro - Maternidade e Assistência à Infânia

(Te	............................
Passa Quatro Casa (te Caridade de ........
Passa Quatro - Sociedade São Vicente de Paulo de
Passa Tempo - Conferência São Vicente (le Paulo de
Passa Tempo - Santa Casa de Misericórdia de (auxílio

para construção) ..................
Passos - Santa Casa de Misericórdia de (para aqu-

sição de equipamento cirúrgico)........
Passos -	Conferência São Vicente de Paulo de
Passos - Orfanato de ..................
Passas -- Educandário "Nosso Senhor do Bom Jesus"

de............................

('.q

70. 000,00'
10. 000,00
3.000,00

5.000,00
5.000,00
7. 500,00

30.000,00
20.000,00

5.000,00

35.000,00
2.000,00
3.000,00
2.000,00

5.000,00

5.000,00

4 .000,00

4 .000,00

10. 000,0(,

5.000,00

20.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00

5.000,00

70. 000.0()
7.500,00
2.590,00

12.000,00

1

Passos	Associação das Damas de Caridade de
Passas	Caixa Escolar do Grupo Escolar "Abraão

Lincoln" de	....................
Passos - Caixa Escolar do Grupo Escolar "Venceslau

Braz" de ..........................
Patos de Minas - Conferência São Vicente de

Paulo de Santana, município (te ........
Patrocínio Lar da Criança de ............
Patrocínio - Pôsto de Puericultura (te ........
Patrocínio - Lar das Meninas de ..........
Patrocínio - Asilo São Vicente de Paulo de .
Peçanha Hospital de ..................
Peçanha - Casa "São José" de ............
Pedra Azul - Hospital "Ester Faria de Almeida" de
Pedralva - Saciedade São Vicente de Pauto de
Pedralva - Caixa Escolar do Grupo Escolar "Cel.

Gaspar" de ......................
Pequi - Conferência São Vicente (te Paulo de
Perdizes - Conferência São Vicente (te Paulo de
Perdões - Lactário de ..................
Perdões	Sociedade São Vicente de Paulo (le
Perdões - Santa Casa de Misericórdia de ......
Perdões - Pôsto de Puericultura de ..........
Piranga	Sociedade São Vicente de Paulo de .
Piranga	Sociedade São Vicente de Paulo da Vila

de Piraguara, município de ..........
Piranga - Sociedade São Vicente de Paulo da Vila

de Pinheiros Altos, município de ........
Piranga	Sociedade São Vicente (Te Paulo da Vila

de Santo Aiitâriio do Pirapetinga, município de
Piranga - Sociedade São Vicente (te Paulo da Vila

de Calambau, município de ...........
Pirapetinga - Caixa Escolar do Grupo Escolar de
Pirapora -.- Associação Piraporense de Amparo à

Pobreza de ......................
Pirapora -- Sociedade São Vicente de Paulo de
Pitangui - Sociedade São Vicente (te Paulo (Te
Pitangui - Sociedade São Vicente de iauio de

Papagaio, município de ..............
Pitangui - Sociedade São Vicente de Paulo de

Maravilhas, município de ............
Pium-í - Sociedade São Vicente de Paulo de
POÇOS de Caídas - Sociedade São Vicente de Paulo

de............................

C
3.000,00

2.000,0(3

2.000,00

5. 000,00
25.000,00
13.000,00
20.000,00
10.000,00
5.000,00
6.000,00
4.000,00

25.000,00

2.000,00
3.000,00
4.000,00
5.000,00
5. 000,00

10. 000,00
10.000,00
6.000,00

2.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00
5.000,00

4.000,00
20.000,00
5.000,00

3.000,00

8.000,00
10.000,00

1.500,00



Poços de Caldas - Asilo "Vinha do Senhor" de
Poços de Caldas - Santa Casa de Misericórdia de
Poços de Caldas - Serviço de Obras Sociais de
Pompéu - Sociedade São Vicente de Paulo de
Ponte Nova - Sociedade Pontenovense de Proteção à

Criança de ......................
Ponte Nova	Hospital "Nossa Senhora das Dores" de
Ponte Nova - Escola Técnica de Comércio de
Ponte Nova - Irmandade São Vicente de Paulo de
Ponte Nova - Conferência de São Vicente de Paulo

do Bairro de Palmeiras, município de
Ponte Nova	Irmandade São Vicente de Paulo de

Urucânia, município de ..............
Ponte Nova	Irmandade São Vicente de Paulo de

Piedade, município de ..............
Ponte Nova - Irmandade São Vicente de Paulo de

Rio Doce, município de ..............
Ponte Nova - Irmandade São Vicente de Paulo de

Oratórios, município de ..............
Ponte Nova - Irmandade São Vicente de Paulo de

Amparo do Serra, município de ........
Ponte Nova - Cantina do Grupo "Dr. Luiz Martins

Soares", Amparo do Serra, município de
Ponte Nova	Irmandade São Vicente de Paulo de

Alto Vau-Assu, município (te ..........
Ponte Nova - Irmandade São Vicente de Paulo de

- Vau-Assu, município (Te ..............
Porteirinha - Sociedade São Vicente de Paulo de
Porteirinha - Auxílio para reconstrução da Igreja

Matriz de	......................
Poté - Conferência São Vicente de Paulo de
Pouso Alegre - Escola Profissional "Delfim Moreira"

de..........................
Pouso Alegre - Escola Doméstica "Santa Teresinha"

de..........................
Pouso Alegre	Orfanato "Nossa Senhora de Lour-

des"	de	......................
Pouso Alegre Assistência Bom Jesus de ......
Pouso Alegre - Conferência São Vicente de Paulo de
Pouso Alegre - Carmelo de ................
Pouso Alto - Santa Casa de Misericórdia de
Prados	Conselho Particular da Conferência São

Vicente de Paulo de ................
Prata - Hospital "Madre Teodora" de ........

Li
Cr$

1.500,00
1. 500,00
1.500,00
5.000,00

50.000,0(1
5.000,00
5.000,00
5. 000,00

5.000,00

5.000,00

5. 000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.500,00

2.500,00

1.000,00
5.000,00

5.000,00
6.000,00

20.000,00

5. 000,00

10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00

5.000,00
8.000,00
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Pratápolis - Conferência São Vicente de Paulo de
Pratinha - Conferência São Vicente de Paulo de
Presidente Olegário - Conferência São Vicente de

Paulo de ......................
Raposos - Conferência São Vicente de Paulo de
Raul Soares - Conferência São Vicente de Paula de
Raul Soares - Caixa Escolar do Grupo Escolar

"Benedito Valadares" de ............
Raul Soares - Conferência São Vicente de Paulo de

Vermelho Velho, município de ..........
Recreio - Caixa Escolar do Grupo Escolar de
Recreio - Hospital de ..................
Rezende Costa - Conselho Particular da Conferência

São Vicente de Paulo de ..............
Rezende Costa .- Dama de Caridade de ........
Resplendor	Hospital "Nossa Senhora do Carmo" de

(auxílio para construção da sala de cirurgia)
Resplendor - Ginásio "Menino Jesus de Praga" de
Ribeirão Vermelho - Sociedade São Vicente de

Paulo de	......................
Rio Casca - Hospital 'Nossa Senhora da Conceição"

de............................
Rio Espera - Conselho da Sociedade São Vicente de

Paulo de	......................
Rio Pardo de Minas - Sociedade "Santo Antônio

de Pádua" de ....................
Rio Pomba - Para aquisição de material para ins-

talação do Pôsto de Higiene de ........
Rio Pomba - Hospital São Vicente de Paulo de

(para prosseguimento das obras do novo hos-
pital) ........................

Rio Pomba - Conferência São Vicente de Paulo de
Rio Pomba - Conferência São Vicente de Paulo de

Patrimônio do Rosário, Acácio, município de
Rio Pomba - Conferência São Vicente de Paulo (te

Taboleiro, município de ..............
Rio Pomba - Conferência São Vicente de Paulo de

Piraúba, município de ................
Rio Pomba - Conferência São Vicente de Paulo de

Silverania, município de ..............
Rio Vermelho - Conferência São Vicente de Paulo de
Rio Vermelho - Caixa Escolar do Grupo Escolar de
Rubim - Irmandade São Vicente de Paulo de
Sabará - Conferência São Vicente de Paulo de

1
208

Cr$
4.000,00
3.000,00

4.000,00
5.000,00

50.000,00

5.000,00

65.000,00
7.500,00

10.000,00

5.000,00
7.000,00

20.000,00
10.000,00

5.000,00

50.000,00

5.000,00

4.000,00

40.000,00

20.000,00
20.000,00

5.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00
7.000,00
1.000,00
4.000,00
4.000,00

..	 -.	
1
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Sabinópolis - Hospital de	 .
Sacramento - Conferência São Vicente de Paulo de
Salinas - Sociedade São Vicente de Paulo de
Salto da Divisa - Hospital "Nosso Senhor do Bon-

fim", de ........................
Santa Bárbara	Asilo "Nossa Senhora do Perpétuo

Socorro" de ......................
Santa Bárbara - Caixa Escolar do Grupo Escolar

de............................
Santa Bárbara - Sociedade São Vicente de Paulo, da

Vila de ão Gonçalo do Rio Abaixo, muni-
cípiode ........................

Santa Bárbara - Caixa Escolar do Grupo Escolar
da Vila de São Gonçalo do Rio Abaixo, mu-
nicípio de ......................

Santa Catarina - Para aquisição de material cirúr-
gico para a Santa Casa de ..........

Santa Cruz do Escalvado - Conferência São Vicente
de Paulo de ....................

Santa Cruz do Escalvado - Irmandade São Vicente
de Paulo de São José çla Vargem Alegre,
municípiode ....................

Santa Juliana - Conferência São Vicente de Paulo
de...........................

Santa Maria de Itabira - Conferência São Vicente
dePaulo de ....................

Santa Maria do Suaçuí - Conferência São Vicente
de Paulo de	..................

Santa Maria do Suaçuí - Conferência São Vicente
de Paulo de Fôlha Larga, município de

Santa Maria do Suaçu! - Conferência São Vicente
de Paulo de Glucínio, município de ......

Santa Maria do Suaçu! - Conferência São Vicente
de Paulo de Poaia município de ......

Santana de Pirapama - Sociedade São Vicente de
Paulode ......................

Santana de Pirapama - Caixa Escolar do Grupo
Escolarde ......................

Santa Rita de Caldas - Santa Casa de Misericórdia de
Santa Rita do Sapucai - Santa Casa de ........
Santo Antônio do Amparo - Santa Casa de (para

tratamento de paralisia infantil) ........
Santo Antônio do Amparo - Policlínica "São Sebas-

tião" de ......................

Santo Antônio do Monte - Santa Casa de Misericórdia
de............................

Santo Antônio do Monte - Conferência São Vicente
dePaulo de ....................

Santos Durnont - Lactário Jesus de ........
Santos Duinont - Hospital de Misericórdia de
Santos Dumont - Educandário "Santa Teresinha" de
Santos Duinont	Asilo "São Miguel" de ......
São Domingos do Prata - Santa Casa de
São Domingos do Prata - Hospital "Nossa Senhora

das Dores" de ..................
São Domingos do Prata - Sociedade São Vicente

de Paulo da Vila de Santana do Alfié, mu-
nicípio de	....................

São Domingos do Prata - Caixa Escolar "Professor
Cristiano", da Escola Mista de Santana do
Alfié, município de ................

São Francisco - Sociedade São Vicente de Paulo de
São Geraldo - Conferência São Vicente de Paulo de
São Geraldo - Caixa Escolar do Grupo Escolar

"Álvaro Giesta" de ................
São Geraldo - Conferência São Vicente de Paulo

de Monte Celeste, município de .........
São Gonçalo do Pará - Sociedade São Vicente de

Paulode ......................
São Gonçalo do Sapucai - Santa Casa de
São Gonçalo do Sapucai	Santa Casa de
São Gonçalo do Sapucai - Pôsto de Puericultura de
São João Batista do Glória - Conferência São Vicente

dePaulo de ....................
São João da Ponte - Conferência São Vicente de

Paulode ......................
São João da Ponte - Auxilio para reconstrução da

Igreja Matriz de ..................
São João dei Rei - Sociedade São Vicente de

Paulo de ........- ..............
São João dei Rei - Albergue "Santo Antônio" de
São João dei Rei - Asilo "Maria Tereza" de
São João dei Rei - Conselho Particular da Con-

ferência São Vicente de Paulo da Paróquia de
São João Bosco de ................

São-João dei Rei - Sociedade de "Santa Luiza de
Marilac", de ....................

Cr
12.500,00
4.000,00
8.000,00

4.000,00

5.000,00

1.000,00

4.000,00

1.000,00

5.000,00

5.000,00

3.000,00

4.000,00

9.000,00

7.000,00

1.500,00

1 .500,00

1.500,00

10.000,00

2.000,00
5.000,00
3.000,00

50.000,00

5.000,00

Cr$

8.000,00

5.000,00
5.000,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
4.000,00

10.000,00

3.000,00

1.000,00
10.000,00
7.500,00

2.000,00

5.500,00

5.000,00
3.000,00
3.000,00

10.000,00

5.500,00

5.000,00

10.000,00

12.000,00
5.000,00
5.000,00

5.000,00

5.000,00
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São João dei Rei - Hospital "Nossa Senhora das
Mercês", de (para aquisição de equipamento)

São João do Paraíso - Caixa Escolar do Grupo
Escolarde ......................

São João Evangelista - Hospital de ........
São João Nepomuceno - Caixas Escolares dos Grupos

Escolares de (em partes iguais) ........
São João Nepomuceno - Hospital "São João" de

(para aquisição de material cirúrgico)
São João Nepomuceno	Conferência São Vicente

dePaulo de ....................
São João Nepomuceno - Conferência São Vicente

de Paulo de Taruaçu, município de
São Pedro da União - Conferência de São Vicente

de Paulo de ....................
São Pedro dos Ferros - Caixa Escolar do Grupo

Escolar de ....................
São Pedro dos Ferros	Conferência São Vicente

de Paulo de ....................
São Romão -- Conferência São Vicente de
São Sebastião do Maranhão - Conferência São Vicente

de Paulo de ......................
São Sebastião do Paraíso - Santa Casa de Mise-

ricórdia de ......................
São Sebastião do Paraíso - Conferência Vicentina

de............................
São Sebastião do Paraíso - Orfanato Monsenhor

Felipe de ......................
São Sebastião do Paraíso - Assistência Filantrópica

de..........................
São Sebastião do Paraíso - Conferência São Vicente

de Paulo de Guardinha, município de
São Tiago - Sociedade São Vicente de Paulo de
São Tiago - Para construção do Hospital São Vicente

de Paulo de ......................
São Tomaz de Aquino - Conferência São Vicente

de Paulo de ....................
Senador Firmino - Conferência São Vicente de

Paulo de ......................
Senador Firmino - Conferência São Vicente de

Paulo de Dores do Turvo, município de
Senador Firmino - Conferência São Vicente de

Paulo de Braz Pires, município de ......
Serrania -' Conferência São Vicente de Paulo de

Cr

200.000,00

2.000,00
12.500,00

10.000,00

5.000,00

2.500,00

2.000,00

1. 500,00

1.000,00

5.000,00
15.000,00

2.000,00

20.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00
40.000,00

10.000,00

4.000,00

4.000,00

3.500,00

4. 000,00
12.000,00

Sêrro - Hospital de ....................
Sêrro - Casa de Caridade de ............
Sêrro - Asilo "Nossa Senhora da Conceição de
Silvestre Ferraz - Asilo dos Pobres de São Vicente

de Paulo de ....................
Sete Lagoas - (rwhe "Re£dna Apostorium", de
Sete Lagoas - Maternidade "Odete Valadares", (te
Sete Lagoas - Conferência de Santo Antônio de
Sete Lagoas - Caixa Escolar do Grupo Escolar

"Artur Bernardes", de ................
Sete Lagoas - Caixa Escolar do Grupo Escolar

"Cândido Azeredo", de ..............
Sete Lagoas - Caixa Escolar do Grupo Escolar

"Maria Amâncio", de ..............
Sete Lagoas - Conferência São Vicente de Paulo de
Sete Lagoas - Asilo São Vicente de Paulo de
Sete Lagoas - Orfanato "Regina Pacis", de
Sete Lagoas - Hospital "Nossa Senhora das Graças"

de..........................
Sete Lagoas - Caixa Funerária "Cônego Raimundo"

de..........................
Sete Lagoas - Conferência São Vicente de Paulo

de Silva Xavier, município de ........
Sete Lagoas - Conselho Particular Vicentino de

Santo Antônio, município de ........
Sete Lagoas - Conselho Particular Vicentino de

Santana, município de ..............
Silvianópolis - Orfanato "Santa Agueda", de
Tarumirim - Conferência São Vicente de Paulo de
Teixeiras - Hospital de ..................
Teixeiras - Conferência São Vicente de Paulo de
Teófilo Otoni - Fundação "Dom Bosco", de
Teófilo Otoni - União Operária de ........
Teófilo Otoni - Albergue "Frei Dimas", de .
Teófilo Otoni - Sociedade de Assistência à Materni-

dade e à Infância de ...........
'1eófilo Otoni - Orfanato "Sagrado Coração" de
Teófilo Otoni - Sociedade Recreativa "Clube Sete

de Setembro", de ..................
Teófilo Otoni - Conferência São Vicente de Paulo de
Tocantins - Conferência São Vicente de Paulo de
Tocantins - Caixa Escolar das Escolas Reunidas de
Tombos - Hospital de ..................

Cr$
10.000,00

&. 000,00
8.000,00

18.000,00
10.000,00
5.000,0(J
3.000,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00
8.000,00
5.000,00

10.000,00

30.000,00

1.000,00

1.000,00

1.500,00

1.500,00
5.000,00

30.000,00
5.000,00
5.000,00

2,5. 000,00
5.000,00
5.000,00

10.000,00
5.000,00

5.000,00
5.000,00
4.500,00
1.500,00
5.000,00
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Três Corações - Círculo Católico do Operariado
Tricordiano de ..................

Turniritinga - Irmandade São Vicente de Paulo de
Tupaciguara - Conferência São Vicente de Paulo de
Tupaciguara - Casa de Saúde "Santa Clara", de
Tupaciguara - Associação de Proteção à Infância de
Turmalina - Conferência São Vicente de Paulo de
Turmalina - Conferência São Vicente de Paulo de

Caçaratiba, município de ............
Turmalina - Conferência São Vicente de Paulo de

Veredinha, município de ...............
Ubá. - Casa de Caridade São Vicente de Paulo de
Ubá - Liga Operária Beneficente de ..........
Ubá - Asilo São Vicente de Paulo de .........
Ubá - Patronato "São José", de ............
Ubá - Caixa Escolar do Grupo Escolar "Cel. Camilo

Soares", de .....................
Ubá - Conferência São Vicente de Paulo de Divino

e Ubari, município de ..............
Ubá - Conferência São Vicente de Paulo de Rodeiro,

município de ....................
Ubá - Caixa Escolar das Escolas Reunidas de

Rodeiro, município de ..............
Uberaba - Sociedade São Vicente de. Paulo de
Uberaba - Orfanato "Santo Eduardo", de ......
Uberaba - Abrigo de Menores Desamparados de
Uberaba - Hospital da Criança de ..........
Uberaba - Santa Casa de ................
Uberaba - Instituto de Cegos do Brasil Central de
Uberaba - Centro Acadêmico "Dom Alexandre", da

Faculdade de Filosofia "São Tomaz de Aquino",
de ..........................

Uberlândia - Dispensário São Vicente de Paulo de
Uberlândia - Sanatório Espírita de ..........
Unai - Conferência São Vicente de Paulo de
Varginha - Associação Operária Beneficente de
Vespasiano - Circulo Operário de ..........
Vespasiano - Conferência São Vicente de Paulo de
Vespasiano - Caixa Escolar do Grupo Escolar de
Viçosa - Conferência São Vicente de Paulo de
Viçosa - Casa de Caridade de ............
Viçosa - Cantina da Caixa Escolar do Grupo "Antônio

da Silva Bernardes", de .. .. •. ......

Cr

20. 000,0&
5. 000,00
7.000,00
1.000,00
5.000,00
1.000,00

500,00

500,00
20.000,00
20.000,00
10.000,00
6.000,00

4.000,00

4.000,00

2.000,00

1.500,00
35. 000,00
14.000,00
36.000,00
8.000,00
8.000,00
5.000,00

2.000,00
45.000,00
10.000,00
20.000,00
10.000,00
5.000,00
7.000,0&
2.000,00

10.000,00
35.000,00

5.000,00

Virgem da Lapa - Conferência São Vicente de Paulo
de..........................

Virgem da Lapa - Conferência São Vicente de
Paulo de Coronel Murta, município de

\T 1.ginia - Caixa Escolar "Major Crispim", de
Virgiriôpolis - Pôsto de Puericultura de ......
Virginópolis - Sociedade São Vicente de Paulo de
Virinópolis - Casa dos Pobres de ..........
Virginópolis - Conferência São Vicente de Paulo de

Divino de Virginópolis de ............
Virgolândia - Conferência São Vicente de Paulo de
Visconde do Rio Branco - Maternidade do Hospital

"São João Batista", de (auxílio para constru-
ção)	..........................

Visconde do Rio Branco - Conselho Particular da
Conferência de São Vicente de Paulo de

Visconde do Rio Branco - Caixa Escolar do Grupo
Escolar "Dr. Carlos Soares", de ........

Visconde do Rio Branco - Caixa Escolar do Grupo
Escolar "Padre Correia", de ............

Visconde do Rio Branco - Associação de Proteção
a Menores Desamparados, de ...........

Visconde do Rio Branco - Conferência São Vicente
de Paulo de São José do Barroso, município de

Volta Grande - Caixa Escolar do Grupo Escolar de

Soma............................

Art. 2. - As subvenções, concedidas pela presente lei, s
serão recebidas pelos beneficiários, mediante a prova do seguinte:

a) - existência da sociedade subvencionada;

b) - idoneidade dos seus dirigentes.

Parágrafo único - Os requisitos das letras "a" e "h" serão
provados mediante atestado, com firma reconhecida, da autorida-
de judiciária, sob cuja jurisdição se encontrar a sociedade sub-
vencionada.

Art. 3.' - As despesas decorrentes da presente lei correrão
por conta da verba 8984-051-51 do orçamento para 1950.

Art. 4 •Q - Revogadas as disposições em contrário, entrará
esta lei em vigor a 1. 9 de janeiro de 1950.

Cr

6.000,00

1.000,00
2.000,00

10.000,00
2.000,00
5.000,00

3.000,00
2.000,00

40.000,00

7.500,00

2.000,00

2.000,00

10.000,00

7.500,00
5.000,00

8.310.000,00

-
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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, 3 de dezembro
de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto

*

LEI N.' 532, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1949

Dispõe sóbre funcionários interinos e extranumerários a que se
refere o ar!. 36 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias

do Estado de Minas Gerais

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

Art. 1. São considerados efetivos, a partir de 14 de
julho de 1947. os funcionários interinos que, sendo, naquela data,
octínantes de cargos de caráter permanente, contavam, pelo menos,
Cinco anos de exercício, e para serem efetivados os demais interinos,
com período igual ou superior ao exigido para estágio probatório,
ficarão sômente sujeitos ao concurso de títulos.

§ 1.' - O disposto neste artigo não se aplica:
1 - aos que exerciam interinamente, a 14 de julho de 1947,

cargos vitalícios, como tais considerados na Constituição Estadual;
II aos que exerciam cargos para cujo provimento tivessem

sido abertos concursos, com inscrições encerradas na data da
pronulgação do Ato das Disposições Transitórias da Constituição
Estadual;

III - aos que não fwam habilitados em concurso para o
cargo exercido.

Art. 2.' - São equiparados aos funcionários efetivos, para
os efeitos de estabilidade, aposentadoria, licença, disponibilidade e
férias, os extranumerários de tôda a categoria e os que a êles são
legalmente equiparados, qualquer que seja a forma da respectiva
remuneração, desde que, a 14 de julho de 1947, tivessem mais de
cinco anos de exercício em fuiiçáo 4e caráter permanente, ou a
exercessem em virtude de concurso '.a prova de habilitação.

Ari. 3.'	Para os efeitos desta lei, considera-se exercício:
1 -- o tempo de serviço, contínuo ou não, prestado em um

ou mais cargos ou funções públicas, federais, estaduais ou muni-
cipais;
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II - o tempo de serviço no cargo ou na função, exclusive os
períodos oe afastamento por motivo de tratamento de saúde;

111 - o tempo de serviço já prestado às Forças Armadas e
à Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.

Art. 4.' - Função permanente é a que, por sua natureza,
atenda a um serviço público normal, indispensável à Administra-
Cão, ou que corresponda ou tenha correspondido, sob igual ou
diferente dencminação, a cargo efetivo, criado em lei.

Art. 5•9 - Ao servidor que, na data da promulgação do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Minas
Gerais; estivesse afastado, legal ou temporáriamente, do exercício
do cargo ou função permanente ou, em qualquer época, para o
exercício de mandato eletivo, ficam asseguradas, igualmente, as
garantias da presente lei.

Art. 6.' - Consideram-se efetivados, na data desta lei, os
funcionários interinos que contarem mais de cinco anos de serviço
público, d'sde que não se achem no início da carreira.

Art. 7.' - Dentro de noventa dias após a promulgação desta
lei, o Poder Executivo Estadual fará publicar os quadros a que
ela se refere, bem como a relação dos servidores beneficiados, com
as necessárias indicações.
• Art. 8.' - Serão imediatamente apostilados os títulos de
nomeaçãc dos servidores públicos estaduais beneficiados por esta
lei e expedidos títulos aos que não os possuírem.

Parágrafo único - O gôzo dos direitos assegurados na pre-
sente lei independe, entretanto, das formalidades previstas neste
artigo.

Art. 9.' - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 3 de dezembro
de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
José de Magalhães Pinto
Américo Renê Giwuzettf
Abgar Renault
José Rodrigues Seabra
José Baeta Viana
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LEI N.° 533, DE 6 DE DEZEMBRO DE 1949

iiuzorzza o is1aao de Minas Gerais a se obrigar, solidàriamen(e,
corno fiador, no contrato de empréstimo a ser celebrado entre a
Prefeitura Municipal de Leopoldina e a Caixa Económica Federal

do Rio de Janeiro para os serviços de abastecimento d'água
àquela cidade

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

Art. 1. -,--- Fica o Estado de Minas Gerais autorizado a se
obrigar, solidàriamente, como fiador, no contrato de empréstimo
t ser celebrado entre a Prefeitura Municipal de Leopoldina e a
Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro, até o valor de Cr$
3.000.000,00 (três milhões de cruzeiros) e os respectivos juros,
destinado à reforma do serviço de abastecimento d'água e esgôto,
aquisição de terreno para o hotel, terreno para a praça de esportes,
mercad'o, estação rodoviária, rêde de esgôto do povoado de S. Marti-
nho, melhoramentos na cidade e vilas e para as estradas do Município,
nos têrmos do artigo 1.0 da Lei Municipal n.9 69, de 27 de outubro
de 1949, sob as condições que forem estipuladas no contrato a
ser celebrado entre a Prefeitura e a Caixa Econômica Federal.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 6 de dezembro
de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto

*

LEI N.I 534, DE 6 DE DEZEMBRO DE 1949

Cria Subdistrito no Município de Palma

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

Art. 1. - Fica criado, no Município de Palma, o Subdistrito
de Silveira Carvalho.

Art. 2. - As divisas entre o Distrito de Cachoeira Alegre
e o Subdistrito de Silveira Carvalho, no Município de Palma, de

acôrdo com as informações prestadas pelo Departamento Geográ-
fico da Secretaria da Viação e Obras Públicas do Estado de Minas
Gerais, devem ser as seguintes: "Começa na foz do Córrego Alegria,
no Ribeirão do Monteiro, continuando pelas divisas de águas ver-
tentes, entre êstes dois cursos d'água, até atingir a Serra da Pedra
Branca, na divisa com o Distrito da cidade de Palma, continuando
as demais divisas interdistritais, existentes e aprovadas por leis".

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

Mando, portantó, 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, 6 de dezembro
de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS

Pedro Aleixo

*

LEI N.' 535, DE 6 DE DEZEMBRO DE 1949

Autoriza o Govérno do Estado a reverter tini 	ao patrimônio
da Prefeitura de Caldas

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

Art. 1 - Fica o Govêrno do Estado autorizado a reverter
ao patrimônio da Prefeitura de Caldas o imóvel em que funciona-
ram as Escolas Primárias da sede da Vila de Ibitiura e situado
na Praça São Benedito.

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

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o 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, 6 de dezembro
de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto
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LEI N. 536, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1949

Dispõe sôbre convênio com a Faculdade de Odontologia do
Triângulo Mineiro e autoriza subvenção

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

Art. 1. - Fica o Govêrno do Estado autorizado a firmar,
com a Faculdade de Odontologia do Triângulo Mineiro, convênio
para ampliação do serviço de assistência dentária à população
escolar primária e à zona rural do Município de Uberaba, bem
como aos Municípios de Campo Florido, Conceição das Alagoas,
Conquista, Nova Ponte, Sacramento e Veríssimo, nos têrinos das
cláusulas que são publicadas, e que ficam fazendo parte integrante
desta lei.

Art. 2. - Enquanto durar o convênio a que se refere o
artigo 1. 9 e nos têrmos da cláusula 8.', concederá o Govêrno do
Estado à Faculdade de Odontologia do Triângulo Mineiro a sub-
venção anual de Cr$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil cruzei-
ros), pagável em duas prestações, sendo a primeira, do valor de
Cr$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil cruzeiros), em 31 de março,
e a segunda, no valor de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros), em
30 de novembro de cada ano.

Parágrafo único - As leis orçamentárias anuais consignarão
as dotações necessárias ao pagamento da subvenção a que se refere
êste artigo.

Art. 3.9	Revogadas as disposições em contrário, entrará
esta lei em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 9 de dezembro
de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
José Baela Viena
José de Magalhães Pinto

*

Cláusulas do convênio a que se refere a Lei n.' 536, de 9 de
dezembro de 1949

1.' - Os serviços serão executados conjuntamente, pelo
Estado de Minas Gerais e Faculdade de Odontologia do Triângulo
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Mineiro, sob a direção de um profissional indicado pelo Secretário
de Saúde e Assistência, com a colaboração dos cirurgiões-dentistas
lotados no Centro de Saúde de Uberaba, professôres, assistentes e
alunos da Faculdade.

2.' - Em Uberaba, os serviços serão executados:

a) Pela Policlínica da Faculdade de Odontologia, que
atenderá diàriamente aos escolares, durante 2 (duas) horas, com
exceção dos sábados.

b) Pelo Serviço Escolar Volante Urbano, que atenderá aos
escolares nas sedes dos estabelecimentos de ensino primário pú-
blico ou particular, quer sejam mantidos ou fiscalizados pelo Go-
vêrno federal, estadual ou municipal.

c) Pelo Serviço Escolar Volante Rural, que atenderá aos
escolares da zona rural uma vez por semana.

3.' - Nos demais municípios (Campo Florido, Conceição
das Alagoas, Conquista, Nova Ponte, Sacramento e Veríssimo), cada
um dêles receberá, duas vêzes por ano, por 5 dias consecutivos,
a visita de duas equipes móveis. Um conjunto trabalhará na cidade,
enquanto o outro percorrerá a zona rural.

Cada equipe constará do pessoal e equipamento seguinte:

a) Um cirurgião-dentista chefe;
b) três acadêmicos;
c) uma atendente;
d) três gabinetes portáteis.

4.' - Será considerada escolar, para os fins dêste convênio
a criança de 6 a 14 anos, quer esteja ou não matriculada em escola
pública ou particular.

5.' - A Secretaria de Saúde e Assistência fornecerá anes-
tésicos, algodão e antissépticos, bem como fichas e impressos.

6.' - A Faculdade de Odontologia do Triângulo Mineiro
fica na obrigação de fornecer o instrumental, aparelhamento e
material que se fizer necessário ao pleno desenvolvimento do
serviço dentário relativo a êste convênio.

74 - Mensalmente, o responsável pela execução do con-
vênio deverá enviar ao Secretário de Saúde e Assistência, em duas
cópias, um relatório detalhado do serviço realizado, especificando
o lugar de trabalho.

8.' - A Secretaria de Saúde e Assistência fiscalizará o fiel
cumprimento das cláusulas dêste convênio, cabendo-lhe o direito
de exigir e receber a apresentação de provas, documentos e
comprovantes que se fizerem necessários.
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- § 1.0 - Será obrigatória a concorrência pública, quando o
valor da obra exceder de quinhentos mil cruzeiros, podendo ser
realizada a concorrência administrativa para as de valor inferior.

§ 2. - A execução de obras por administração será admis-
sível, mesmo quando o seu valor exceder de quinhentos mil cru-
zeiros, se:

a) aberta a concorrência pública, não aparecer licitante;
b) fôr impossível ou manifestamente inconveniente a con-

corrência pública ou administrativa;
e) as circunstâncias reclamarem providências imediatas

notadamente de socorro às populações atingidas por calamidade
pública;

d) a administração dispuser de mão-de-obras, sem aumento
de despesa.

§ 3•9 - Desde que a despesa não seja superior a cinqüenta
mil cruzeiros, poderão ser executados por administração os repa-
ros em próprios estaduais, bem como as obras que sejam realiza-
das por êsse meio com maior vantagem para o interêsse público.

Art. 2.	A execução das obras por administração poderá
ser cometida às Prefeituras Municipais.

Art. 3•0 - Ocorrendo a hipótese prevista no artigo anterior,
as Prefeituras Municipais só poderão adjudicar a terceiros a exe-
cução das obras que lhe forem cometidas, mediante concorrência
pública ou administrativa, na forma legal e prévio consentimento
do Govêrno do Estado.

CAPÍTULO 11

Da conservação de próprios estaduais

Art. 49 - Os serviços de conservação dos próprios estaduais
serão executados por administração direta.

Art. 5.° - Correrão por conta de cada Secretaria ou Depar-
tamento autônomo os serviços de conservação dos imóveis cuja
administração lhe foi consignada na regulamentação da presente
lei.

Parágrafo único - Nos orçamentos anuais, as verbas rela-
tivas à conservação de imóveis serão consignadas às Secretarias
e Departamentos autônomos, a cujos serviços corresponderem.

Art. 6. - Ficará a cargo da Secretaria da Viação e Obras
Públicas a conservação de pontes e de campos de pouso estaduais,
bem como dos imóveis cuja administração lhe fôr consignada nos
têrmos do artigo 50
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LEI N.9 537, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1949

Dispõe sóbre o aumento de vencimentos de servidores do
Corpo de Bombeiros

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

Art. 1.0 - Estende-se aos sargentos-ajudantes, sargentos,
cabos, corneteiros-tamboristaS e soldados do Corpo de Bombeiros,
o disposto no artigo 1.0 da lei n.9 455, de 10 de outubro de 1949.

Art. 2. - As despesas decorrentes da presente lei correrão
pelas verbas próprias do orçamento vigente.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 9 de dezembro
de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS

Pedro Aleixo
José de Magalhães Pinto

*

LEI N. 538, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1949

Dispõe sôbre a execução de obras públicas, a conservação de
próprios estaduais, as concessões de serviços públicos e os

fornecimentos ao Estado (art. 156, ns. 1 e li da Constituição
Estadual)

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

TITULO 1

Da execução de obras, da conservação de próprios estaduais, da
concessão e do fornecimento

CAPÍTULO 1

Da execução de obras

Art. 1.0 - As obras do Estado serão executadas por adminis-
tração, ou por concorrência administrativa ou pública.
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CAPÍTULO I I I

Da concessão e do fornecimento

Art. 7.' - As concessões de serviço público estadual serão
feitas mediante concorrência pública ou administrativa.

Parágrafo único - A concorrência administrativa só será
admitida quando o valor da concessão não exceder de cem mil
cruzeiros.

Art. 8.' Os fornecimentos ao Estado serão feitos mediante
concorrência pública ou administrativa, inclusive pelo sistema de
coletas de preços.

1.0	A concorrência pública será obrigatória para os
fornecimentos de valor superior a quinhentos mil cruzeiros.

§ 2. - Para o fornecimento de valor inferior a essa quantia,
poderá ser dispensada a concorrência pública ou administrativa,, se:

a) houver urgência na aquisição;
b) se tratar de gêneros alimentícios para os estabelecimen-

tos mantidos pelo Estado.

§ 3.'	Aplica-se aos fornecimentos o § 2. do art. 1.0, no
que fôr cabível.

TÍTULO II

Da concorrência

Art. 9•0 A concorrência pública será anunciada por
editais publicados, por três vêzes, sendo uma delas, pelo menos,
pelo Órgão Oficial do Estado.

§ 1.0 O prazo de apresentação das propostas será de
15 dias, contados da data da última publicação, podendo o
mesmo ser ampliado a juízo da Administração, se as singularidades
do caso o exigirem.

§ 2.0 Os editais conterão as condições básicas da concor-
rência e indicarão o lugar e a hora em que serão abertas as
propostas.

Art. 10 Para as concorrências administrativas, a convo-
cação dos concorrentes far-se-á por meio de cartas ou ofícios que
especifiquem as suas condições básicas e indiquem o lugar e a
hora em que serão abertas as propostas.
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Parágrafo único - A coleta de preços, havendo urgência,
poderá ser feita verbalmente, inclusive por telefone, sendo as pro-
postas feitas por escrito, quando essa modalidade não causar demora
prejudicial ou anotadas pelo órgão que os tiver solicitado.

Art. 11 - Não poderão concorrer o Governador, o Vice-
Governador, os Secretários de Estado, o Chefe de Polícia, os Dire-
tores de Departamento, os Senadores, os Deputados Federais e
Estaduais, o Prefeito, o Vice-Prefeito, e os Vereadores, quanto às
obras, concessões e fornecimentos nos respectivos municípios, seus
parentes consangüíneos ou afins até o 3.' grau, os servidores do
Estado e do Município, bem como as sociedades de pessoas que
tenham como sócios funcionários da repartição pela qual corra a
obra, concessão ou fornecimento.

Art. 12 - Não se admitirão propostas de preços que resultem
descontos sôbre os preços ou condições oferecidas por outro con-
corrente, nem de proponente cuja idoneidade não seja reconhecida
pela Administração.

Art. 13 - As concorrências serão julgadas, após parecer de
Comissão constituída para opinar a respeito, por Secretário de
Estado ou Diretor de entidade autárquica e, no Departamento de
Compras e Fiscalização, pelo respectivo Superintendente.

Parágrafo único - Do julgamento da concorrência caberá
recurso para o Governador do Estado, no prazo de dez dias, sem
efeito suspensivo.

Art. 14 - Ainda no silêncio do edital ou carta de convo-
cação, caberá à Administração a faculdade de anular a concorrência
sempre que considere a anulação conveniente ao interêsse público.

TITULO I I I

Da caução

Art. 15 - Para garantia da execução do contrato, prestará
o concorrente caução em dinheiro ou títulos da dívida pública
estadual ou federal e que será:

§ 1.9 - Nas concessões, de 10%,

§ 2.' - Na execução de obras,
Regulamento, e mais a de dez por cento
prestação contratual paga ao arrematante.

§ 3.' - Nos fornecimentos, de 5%
ser adquirido.

do valor do serviço.
a que fôr exigida em

(10%), deduzida de cada

do valor do material a
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TITULO IV

Disposições gerais

Art. 16 - Nenhum arrematante poderá transferir o respec-
tivo contrato, no todo ou em parte, sem prévio consentimento do
Govêrno do Estado.

Parágrafo único - No caso de transferência do contrato, o
arrematante continuará a ser responsável para com o Estado pela
fiel execução das obrigações que houver assumido.

Art. 17 - Será dispensada a concorrência:
a) para serviços técnicos e de transportes, que, por cir-

cunstâncias imperiosas, a juizo do Governador do Estado, não
comportarem as delongas resultantes dos prazos de concorrência;

b) para a realização de serviços que só puderem ser efe-
tuados por profissionais especialistas.

Art. i8 - O Estado poderá promover, se as circunstâncias o
exigirem, a alteração do plano da obra em andamento.

1. - O orçamento da alteração será calculado pelos pre-
ços unitários da obra contratada e reduzido proporcionalmente ao
valor da adjudicação.

§ 2. - Se no primitivo orçamento não estiverem contem-
piados os preços unitários necessários à elaboração do novo orça-
mento, serão tomados, para o cálculo, os preços unitários do
material colocado ao pé da obra.

§ 3•9 - As alterações constarão de um têrmo de aditamento
ao contrato.

Art. 19 - O Govêrno organizará no prazo de noventa (90)
dias, o Regulamento necessário à execução da presente lei.

Art. 20 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 9 de dezembro
de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
José de Magalhães Pinto
Américo Renê Giannelti
Abgar Renault
José Rodrigues Seabra
José Baeta Viana
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LEI N.' 539, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1949

iDis põe sôbre a instalação de fdbrlcas e concessão de favores e dá
outras providências

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

Art. 1. - Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar
acordos e conceder isenção de impostos estaduais por 10 anos a
firmas que queiram instalar no Estado de Minas Gerais fábricas
de Bissulfureto de Carbono e de máquinas e utensílios destinados
aos trabalhos de combate às formigas.

Parágrafo único - As firmas que se beneficiarem dos favo-
res desta lei se obrigam a fornecer seus produtos a preços razoáveis,
que serão fixados de acôrdo com a Secretaria da Agricultura.

Art. 2. - No caso de não surgirem interessados na ins-
talação das fábricas de que trata o artigo 1., fica o Poder
Executivo autorizado a instalar, na Cidade Industrial, uma fábrica
de Bissulfureto de Carbono.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 11 de
dezembro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
Américo Renê Glann clii
José de Magalhães Pinto

*

LEI N.9 540, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1949

Estabelece normas, para o pagamento, por parte do Estado, das
contribuições de que trata o art. 109, n.° III, da Constituição

Mineira

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

Art. 1. - O Estado entregará, anualmente, aos municípios,
exceto o da Capital, trinta por cento (30%) da diferença entre
a arrecadação estadual de impostos, salvo a do impôsto de expor-
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tação, e o total das rendas locais de qualquer natureza, nos têrmos
do art. 109, n.9 111 da Constituição Estadual, combinado com o
art. 11 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

§ 1. - A diferença de arrecadação será devida aos muni-
cípios, de acôrdo com o dispositivo citado das Disposições Cons-
titucionais Transitórias, da seguinte forma: 5% em 1949; 10% em
1950; 15% em 1951; 20% em 1952; 25% em 1953 e 30% de 1954
em diante.

§ 2. - A entrega de arrecadação sàmente se fará depois de
encontro de contas entre o Estado e o Município, quando fôr
o caso, e houver saldo a favor dêste último.

Art. 2. - Para o efeito do disposto no art. 1.0, consi-
deram-se rendas locais de qualquer natureza as seguintes:

1 - contribuição de melhoria municipal;
II - impôsto predial e territorial urbano;
III - impôsto de licença;
IV - impôsto de indústrias e profissões;
V - impôsto sôbre diversões públicas;
VI - impôsto sôbre atos da economia do Município ou

assuntos de sua competência;
VII - taxas municipais;
VIII	quaisquer outras rendas que possam provir das

atribuições do Município e de utilização de seus bens e serviços.

Parágrafo único - Para o cálculo da diferença entre a
arrecadação estadual de impostos, salvo a do impôsto de expor-
tação, e as rendas locais de qualquer natureza, não serão incluídas
entre estas as operações de crédito e as seguintes quotas-partes:

1 - dos 10% da arrecadação do impôsto sôbre a renda;
II - do Fundo Rodoviário Nacional;
III - dos 30% do excesso da arrecadação estadual;
IV - da participação em 40% dos novos tributos que vierem

a ser decretados pela União e pelo Estado.

Art. 39 - Para efeito do cálculo da diferença entre a
arrecadação estadual de impostos, excluída a do impôsto de expor-
tação, e o total das rendas municipais, de que trata o art. 2.
tomar-se-á por base, em cada exercício financeiro, a execução
orçamentária do exercício anterior, já para o Estado como para
o Município.

§ 1.0 - O Município receberá, no exercício seguinte, a quota
a que tiver direito, se remeter à Secretaria das Finanças, até 31
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de maio, o balanço-geral da execução orçamentária referente ao
exercício anterior.

§ 2. - Se o balanço fôr apresentado fora do prazo, o
Município só receberá no exercício ulterior ao previsto no § 1. 9 a
quota que lhe couber.

Art. 4. No caso de qualquer modificação no resultado
da execução orçamentária municipal, serão compensadas, por oca-
sião da entrega das quotas dos exercícios posteriores, as diferenças
verificadas.

Art. 5,9 - Os municípios, exceto o da Capital, fornecerão
à Secretaria das Finanças, semestralmente, os dados relativos ao
total de sua arrecadação, que serão publicados imediatamente, ao
mesmo tempo que a arrecadação estadual, salvo a do impôsto de
exportação, discriminadamente por Município.

Art. 6. - Na entrega das quotas devidas aos municípios,
o Estado obedecerá a normas de absoluta igualdade quanto ao
pagamento e seu respectivo prazo.

Art. 7,9 - As quotas devidas aos municípios e referentes ao
exercício de 1948, serão pagas no exercício de 1950.

Parágrafo único - Para o cômputo da quota de 5% os
municípios enviarão à Secretaria das Finanças, até 15 de março
•de 1950, cópia do quadro de arrecadação, constante do processo
de prestação de contas, aprovado pela Câmara Municipal.

Art. 8. - Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar
a presente lei, dentro de sessenta dias, contados da data de sua
publicação, findos os quais entrará em vigor.

Art. 99 - Revogam-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conhe-

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 12 de de-
zembro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto
Pedro Aleixo

*

LEI N.9 541, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1949

,Institui o prêmio "Carlos Chagas" na Faculdade de Medicina da
U.M.G. e dá outras providências

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

-------.,,-..-..-
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Art. 1.' - Fica o Govêrno do Estado autorizado a adquirir-
a casa onde funcionou o Hospital de Lassance, para a instalação
de uma escola pública.

Art. 2.' - É instituído um prêmio de Cr$ 5.000,00 (cinco
mil cruzeiros) denominado "Carlos Chagas", a ser conferido anu-
almente pela cátedra de Medicina Tropical ao aluno do quinto
ano da Faculdade de Medicina da Universidade de Minas Gerais
que escrever o melhor trabalho sôbre assunto constante do pro-
grama dessa disciplina.

Art. 3.' - A despesa decorrente da execução da presente
lei correrá por dotação própria do Orçamento do Estado.

Art. 4.' - Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 12 de de-
zembro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto
Abgar Renault

*

LEI N.' 542, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1949

Autoriza o Poder Executivo a cancelar encargo e condição resolutiva
em instrumento de doação e dá outra providência

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 cancelar
o encargo e a condição resolutiva constantes da escritura pública
de 12 de abril de 1920, transcrita sob o n.° 8.672, no registro de
Imóveis da comarca de Alto Rio Doce, pela qual o Estado de
Minas Gerais doou um prédio à municipalidade de Rio Espera.

Art. 2.' - A disposição do artigo anterior sàmente produ-
zirá efeito após a doação pura e simples, ao Estado de Minas
Gerais, pela Prefeitura Municipal de Rio Espera, do terreno por
esta recebido em permuta de Imóvel com a Sociedade de São Vicente
de Paulo.

Art. 3.' - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
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Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conhe-
cimento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 12 de de-
zembro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto

*

LEI N.' 543, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1949

Eleva para 22 o número de Desembargadores do Tribunal de
Justiça do Estado

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

Art. 1.' - Fica elevado para vinte e dois (22) o nunero
de Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado.

Art. 2.' - As despesas decorrentes da presente lei correrão
por conta da verba própria, ficanlo o Govêrno do Estado auto-
rizado a abrir o crédito suplementar, se necessário.

Art. 3.' - A presente lei entrará em vigor em 1.' de janeiro
de 1950, 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, 14 de de-
zembro de 1949.

MILTON SoAiins CAMPOS

Pedro Aleixo
José de Magalhães Pinto

*

LEI N.° 544, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1949

Fixa os vencimentos dos funcionários da Secretaria do
Tribunal de Justiça

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

-
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Art. 1.° - Os cargos e funções da Secretaria do Tribunal
de Justiça do Estado, providos e preenchidos pelo Presidente do
Tribunal, nos têrmos da Constituição do Estado, constituem a
Parte Especial do Quadro da Justiça e são, em número, denomi-
nação e vencimentos, os constantes da Situação Nova das Tabelas
Anexas que fazem parte integrante desta lei.

Art. 2. - Os atuais cargos, mencionados na Situação Antiga,
ficam transformados nos correspondentes da Situação Nova.

1.' - Os atuais ocupantes dos cargos mencionados neste
artigo continuarão a ocupá-los, no mesmo caráter de interinidade
ou efetividade que possuírem.

§ 2. - Havendo necessidade do provimento de cargos inter-
mediários de carreira, será dispensado o interstício de 730 dias,
se nenhum dos funcionários o possuir.

Art. 3•9 - Ficam criados os cargos da Situação Nova que
não resultem de transformação a que se refere o artigo anterior.

Art. 4•9 - Os cargos e funções da Secretaria do Tribunal
serão distribuídos pelos seus órgãos, conforme a lotação que fôr
estabelecida pelo Presidente do Tribunal.

Art. 5•9 - As carreiras, cargos isolados e funções gratifica-
das terão atribuições definidas no' Regimento Interno do Tribunal
nos têrmos das leis especiais que regulam o funcionamento do
Poder Judiciário.

Parágrafo único - O provimento e vacância dos cargos e
funções e os direitos e deveres dos funcionários obedecerão às
normas do Estatuto dos funcionários Públicos Civis do Estado,
no que não colidirem com as das leis especiais mencionadas neste
lirtigo.

Art. 6. - O provimento de metade do número dos cargos
de classe inicial da carreira de Oficial-Redator será feito por pro-
moção, pelo critério de merecimento, de ocupantes da classe final
da carreira de Oficial Escrevente, e a outra metade por nomeação
de candidato habilitado em concurso.

Art. 7•9 - Os atuais ocupantes dos cargos referidos nesta
lei terão seus títulos de nomeação apostilados pela autoridade com-
petente e anotados nas Repartições próprias.

Art. 8. - O quadro de funcionários e as tabelas de venci-
mentos constantes da presente lei passarão a fazer parte integrante
da Lei de Organização Judiciária.

Art. 9,9 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir os
créditos adicionais necessários para o cumprimento desta lei.

Art. 10 - Esta lei entrará em vigor a 1. 9 de janeiro de
1950, revogadas as disposições em contrário.
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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, 14 de de-
zembro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
José de Magalhães Pinto

*

QUADRO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PARTE ESPECIAL

Tabela 1 - Cargos Isoladoi. de Provimento em Comissão

SITUAÇÃO ANTIGA	 SITUAÇÃO NOVA

N. 9 de Carreira ou Vencimento N.° de Carreira ou	Vencimento Classe

Cargos	Cargo	mensal	Cargos	Cargo	mensal	ou

(Cr$)	 (Cr$)	Padrão

-	-	 1 Secretário . . . . . .	4.000,00	1-40

-	-	-	1 Subsecretário •	3.500,00	1-35

-	-	 1 Tesoureiro ..... . 3.300,00	1-33

TABELA II - Cargos Isolados de Provimento Efetivo

1 Bibliotecário	3.000,00
1 Estenógrafo-Redator	3.000,00
2 Estenógrafo . . . . .	2.500,00
1 Escrevente do Cartó-

rio Criminal . .	1.400,00
1 Arquivista ..... . 1.200,00

1 Auxiliar do Cartório
Criminal . . . . .	1.000,00

Tabela III - Cargos Vitalícios

Escrivão	da	 2 Escrivão de Cartório
Secção dos Fei-	 Civil ....... . 4.400,00

tos Cíveis .	4.400,00	1
Escrivão	de
Secção dos Fei-	 2 Escrivão de Cartório
tos	Criminais 3.000,00	 Criminal . . . . .	4.000,00

Oficial de Jus-	 Oficial de Justiça de
tiça . . . . . . 1.200,00	 2.9 Instância .	1.800,00

1 Bibliotecário .. 2.300,00

1 Escrevente dos
Feitos	Crimi-
nais ..	..	..	1.100,00

1 Auxiliar da Sec-
ção dos Feitos
Criminais .. ,.	700,00

2

1

2

1-30
1-30
1-25

1-14
1-12

I-1G

1-44

1-40

I-18

- '-----'--............
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FUNÇÔES
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N

1 Secretário . .. 3.400,00
2 Chefe de Secção 3.000,00

3

GRATIFICAÇÃO
ANUAL POR

UNIDADE

Cr
7.200,00
4.800,00

4
1

Tabela V - Funções Gratificadas

FUNÇÃO

Chefe de Secção ....................
Porteiro ........................

OFICIAL-REDATOR

2	-	 4.000,00
2	-	 3.500,00
4	-	 3.100,00
6	-	 2.700,00

14
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Tabela IV - Cargos de Carreira	 PARTE  ESPEC1AL

2 1.9 Oficial .. 1.900.00
2 2.9 Oficial .. 1.600,00
2 3.9 Oficial .. 1.300,00
2 49 Oficial .. 1.100,00

8

2 Praticante

a

2 Motorista de 1.'
Classe . .. .. 1.300,00

2 Motorista de 2.'
Classe .....1.100,00

4

OFICIAL-ESCREVENTE

2	-	 2.300,00	lã
2	 -	 2.000,00	L
4	-	 1.700,00	E
4	-	 1.400,00	J

-.	-	 1.200,00	1

12

CONTINUO-SERVENTE

	

1	-	 1.200,00

	

3	-	 1.000,00	E

	

5
	

800,00	G

9

MOTORISTA

	

1	-	 1.700,00	E

	

2	-	 1.400,00	1

	

1	-	 1.200,00	1

4

*

LEI N.' 545, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1949

Dá nova redação ao artigo 72 da Lei ii.' 347, de 30 de dezembro
de 1948, e altera as tabelas anexas à Lei ri.' 346, de 30 de dezembro

de 1948

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

Art. 1.' - O artigo 72 da Lei n.' 347, de 30 de dezembro
de 1948, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Artigo 72 - Além do pessoal extranumerário e do pessoal
para obras, poderá haver nos estabelecimentos penais, hospitalares,
educacionais, agrícolas e congêneres, bem como nos serviços de
vigilância ,olicial, pessoal assalariado para funções subalternas,
cujo pagamento correrá por conta da dotação orçamentária própria.

§ 1.9 - Como assalariado poderá ser admitido também de-
tento ou doente em condições de prestar serviços internado no
estabelecimento.

•	§ 2.' - A admissão do pessoal assalariado não depende de
outro requisito indicado nesta lei e se fará por portaria do Diretor
do Estabelecimento, dentro dos limites, em número, salário e con-
dições, de tabela prôviamente aprovada pelo Secretário de Estudo
a que estiver subordinado, ou Chefe de Polícia.

§ 3.9 - O pessoal assalariado poderá ser dispensado a qual-
quer tempo pelo Diretor do Estabelecimento, com a aprovação
prévia da autoridade mencionada no parágrafo anterior.

§ 4 .9 - Ao pessoal assalariado não se aplica qualquer outro
artigo desta lei".

Art. 2.' - Ficam aprovadas as Tabelas Transitórias e Nu-
méricas de Mensalistas anexas à presente lei, as quais alteram, no

1 Porteiro de 1.;
Classe ......	950,00

1 Contínuo	750,00
1 Eletricista	700,00
1 Servente de 1.;

Classe .....	600,00
2 Servente de 2.;

Classe .....	500,00

6

DACTILÓGRAFO

2	 -	 1.200,00	1
--	2	-	 1.000,00	II

800,00	2	-	 800,00	G

6
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todo ou em parte, as Tabelas anexas à Lei a.° 346, de 30 de dezembro
de 1948.

Art. 3.' - Ficam aprovadas as relações nominais anexas à
presente lei, autorizando-se o Poder Executivo a fazer nas Tabelas
de Mensalistas as modificações decorrentes desta aprovação e a
promover o pagamento das diferenças de salário ali mencionadas,
de acôrdo com as situações individuais apuradas.

Art. 4.' - Serão contratados, até 31 de dezembro de 1949,
preenchidas as exigências legais, os titulares das seguintes funções,
com salário a ser fixado nos contratos:

Cr$
1 Diretor - Escola Superior de Agricultura	 5.000,00

12 Professôres - Escola Superior de Agricultura	3.500,00
8 Professôres - Escola Superior de Agricultura	3.100,00

10 Professôres - Escola Superior de Agricultura	2.900,00
1 Professor - Escola Superior de Veterinária	1.500,00
1 Diretor da Estância de Araxá ..........	4.800,00
1 Gerente dos Serviços Termais de Poços de Caldas	2.600,00

§ 1.' Os servidores titulares das funções acima mencio-
nadas permanecem como extranumerários-mensalistas, até que suas
situações sejam reguladas por lei.

§ 2.' Os servidores titulares das funções acima mencio-
nadas que já gozarem de estabilidade no serviço público reger-se-ão
pela lei própria.

Art. 5.' - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir os
créditos adicionais às dotações de pessoal necessários ao cumpri-
mento da presente lei.

Art. 6.' - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
esta lei em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 15 de de-
zembro de 1949.

MILTON So4uns CAMPOS
Pedro Aleixo
José de Magalhães Pinto
Américo Renê Giannettl
Abgar Renault
José Rodrigues Seabra
José Bacia Viana.
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LEI N.' 546, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1949

Autoriza o Govêrno do Estado a permutar Imóveis em Cambuquira.

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

Art. 1.' - Fica o Govêrno autorizado a permutar um terre-
no de propriedade do Estado, situado no distrito da cidade de Cam-
buquira, com a área de treze, mil metros quadrados, mais ou menos,
limitando, ao norte, pelo vale divisório, confrontando com quem
de direito; a leste, pelo traçado da futura Avenida do Canal, a oeste,
pela Avenida 10 do plano de urbanização da Cidade; e ao sul, pelo
prolongamento da Avenida 21 do bairro da Lavra, por outro terre-
no de propriedade do Hospital-Geral de Cambuquira, situado no
mesmo distrito, com a área de sete mil metros quadrados, mais ou
menos, o qual confronta por todos os lados com terrenos pertencen-
tes ao Estado de Minas Gerais, bem como o prédio do Hospital nêle
construído e demais benfeitorias existentes.

Parágrafo único - Não se inclui na autorização de permu-
ta a área de seiscentos metros quadrados (600 ms2.), na confluên-
cia das avenidas dez (10) e dezenove (19) a qual se destina à
instalação do Pôsto de Puericultura da Legião Brasileira de Assis-
tência.

Art. 2.' - O Estado auxiliará com a importância de Cr$
100.000,00 (cem mil cruzeiros) a construção do novo hospital, na
referida cidade de Cambuquira.

Art. 3.' - Esta lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 15 de dezem-
bro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
José Magalhães Pinto
José Baéta Viana

*

LEI N.9 547, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1949

Autoriza o Govêrno do Estado a encampar trechos de estradas.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:
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Art. 1.' - Fica o Govêrno do Estado autorizado a encampar
o trecho da rodovia que liga Monsenhor Paulo a Varginha, sujei-
to a pedágio, na extensão de 16 (dezesseis) quilômetros e a estrada
Monsenhor Paulo a Elói Mendes.

Art. 2.' - As despesas com os trabalhos de conservação da
referida estrada, correrão por conta da verba própria do Depar-
tamento de Estradas de Rodagem.

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-
to e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 15 de dezem-
bro de 1949.

MILTON SoAREs CAMPOS
José Rodrigues Seabra
José de Magalhães Pinto

*

LEI N.' 548, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1949.

Autoriza abertura de um crédito suplementar de Cr$ 294.800,00
à 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 aberto o crédito suplementar de Cr$
294.800,00 (duzentos e noventa e quatro mil e oitocentos cruzeiros)
ao orçamento vigente da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais, para atender a despesas, assim distribuídas:

Cr$
Verba 102-08-8.000 - para atender ao pagamento de

diárias aos Srs. Deputados à mesma Assem-
bléia, em virtude da prorrogação da atual
Sessão Legislativa, no período de 15 a 30 de
novembro do corrente ano ............244.800,00

',Verba 102-07-8010 - para atender a pagamento por
serviços extraordinários prestados pelos fun-
cionários da mesma Assembléia .. .. .. ..	50.000,00

294.800,00
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Art. 2.' - Esta lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 15 de dezem-
bro de 1949.

MILTON SoAnus CAMPOS
José de Magalhães Pinta

*

LEI N.° 549, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1949

'Cria na Secretaria da Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho
o Serviço Rural de Defesa e Fomento e dá outras providências

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

Art. 1.' - Fica criado na Secretaria da Agricultura, Indústria,
Comércio e Trabalho, o Serviço Rural de Defesa e Fomento
(S.R.D.F.), que exercerá suas atividades em todo o Estado, dire-
tamente ou mediante acôrdo com os municípios sob a supervisão
dos Departamentos de Produção Vegetal e Produção Animal.

Art. 2.' - O S.R.D.F. tem por finalidade a assistência téc-
nica gratuita aos lavradores e criadores e pugnará pela difusão dos
processos racionais de exploração agro-pecuária, fomentando a pro-
dução, combatendo e prevenindo as pragas e moléstias das plantas
e as ezootias e epizootias dos rebanhos.

Art. 3.' - O S.R.D.F. se comporá de 40 (quarenta) Circuns-
crições, 100 (cem) Centros e 248 (duzentos e quarenta e oito) Pos-
tos, que ficam criados, correspondendo ao total dos municípios
do Estado.

§ 1. - As atuais vinte e nove Circunscrições Agro-pecuárias
ficam transformadas em Circunscrições do Serviço Rural de De- -
fesa e Fomento.

§ 2.' - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à dis-
tribuição dos municípios que integrarão as Circunscrições do S.
R. D. F., localizando as novas Circunscrições, os Centros e os Pos-
tos criados nesta lei.

§ 3•9 - Se o desenvolvimento do serviço o exigir, fica o
Poder Executivo autorizado a transformar Postos em Centros.
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• § 4•9 - Cada Circunscrição do S.R.D.F. terá o seguinte pes-
soal:

1 Agrônomo, 1 Veterinário, 1 Escriturário-dactilografo e 2
Práticos-rurais, sendo um para os trabalhos do setor agrícola e o
outro para o de pecuária.

§ 5.' - Cada Centro do S.R.D.F. contará com dois Técnicos
agrícolas, sendo um para os trabalhos de agricultura e o outro para
os de pecuária.

§ 6.' - Cada Pôsto do S.R.D.F. terá dois Práticos-rurais, sen-
do um para a parte agrícola e o outro para a de pecuária.

Art. 4.' - Os Centros e Postos do S.R.D.F. serão subordi-
nados técnica e administrativamente às Circunscrições em que fo-
rem incluídos.

Art. 5.' - A Chefia de cada Circunscrição e de cada Cen-
tro será exercida por Agrônomo, Veterinário ou Técnico-agrícola
do S.R.D.F. designado pelo Secretário da Agricultura.

Parágrafo único - Todos os funcionários das Circunscrições
e os dos Centros e Postos a elas vinculados ficam, administrativa-
mente, subordinados ao Chefe da Circunscrição, sendo que, técni-
camente, os que tenham atribuições distintas no setor de pecuária
ou de agricultura ficam subordinados, respectivamente, ao Veteri-
nário e ao Agrônomo.

Art. 6.' - O Pessoal do S.R.D.F. constará dos quadros d<>
Departamento de Produção Vegetal e do Departamento de Produ-
ção Animal, quando suas atribuições se exercerem, respectivamen-
te, no setor agrícola ou no da pecuária, ficando os escriturários-
dactilógrafos integrados no quadro de pessoal do D.P.V.

Art. 7.' - Dentro do S.R.D.F. ficam criados, em cada muni-
cípio, os serviços de combate à saúva, de câmara Becari e de con-
trôle leiteiro e um campo de demonstração e produção de mudas
de hortaliças, essências florestais, árvores frutíferas e de arbori-
zação e de plantas forrageiras.

Art. 8.'	Todo e qualquer trabalho no interior do Estado
que se relacione com o fomento e defesa vegetal e animal, respei-
tadas as normas técnicas e acordos existentes, será integrado no
S . R. D . F., exceção feita dos Campos de Sementes, Fazendas de Cria-
ção, Postos de Inseminação Artificial, Hortos e Parques Florestais
Serviços Industriais, Centros de Conservação do Solo, Irrigação e
Drenagem, Serviço de Fomento do Algodão e Serviço de Fomento
do Trigo.

Art. 9.' - O acôrdo de que trata o artigo 1.' desta lei obede-
cerá às seguintes bases:

a) Para a instalação das Circunscrições, Centros e Postos, o
Estado fornecerá o pessoal técnico e auxiliar de que trata o ar
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ligo 3.' desta lei, cabendo aos municípios fornecer prédio e mo-
biliário para séde.

b) Para execução do Serviço de Combate à Saúva, de caráter
obrigatório, o Estado fornecerá o pessoal técnico para orientá-lo e
cederá aos agricultores, diretamente ou por intermédio das Pre-
feituras, pelo preço de custo, o material necessário, cabendo ao mu-
nicípio fornecer o pessoal operário habilitado e maquinaria para os
serviços urbanos e suburbanos.

e) Para instalação dos campos de demonstração e produção
o Estado assumirá a responsabilidade da orientação técnica do ser-
viço e fornecerá a maquinaria agrícola necessária, cabendo ao mu-
nicípio contribuir com a área de terreno que fôr considerada
indispensável e fornecer o pessoal operário.

d) No caso de combate às epizootias, o Estado assumirá a
responsabilidade da orientação técnica do trabalho e fornecerá va-
cinadores, além de vacinas e soros aos criadores, a preço de custo,
cabendo ao município auxiliar no transporte do pessoal e movi-
mentação do material necessário, fazendo executar as medidas de
polícia sanitária animal.

e) Para realização do "Contrôle leiteiro", o Estado orientará
e executará o trabalho, fornecendo mapas e impressos necessários
e instituindo prêmios, cabendo ao município divulgar por todos os
meios o resultado do trabalho mensI e anual e auxiliar, quando ne-
cessário, no transporte do pessoal.

f) Para realização dos trabalhos de reflorestamento, prepa-
ro de feno, construção de silos, formação de capineiras, construção
de esterqueiras e cultura de forrageiras, o Estado orientará o serviço,

fornecerá plantas e instituirá prêmios, cabendo ao município auxi-
liar, quando necessário, no transporte do pessoal técnico e promo-
ver a divulgação, em boletins anuais, para distribuição aos interes-
sados, dos resultados dos trabalhos realizados no município, citando
nominalmente a propriedade e o proprietário, natureza e volume
do serviço realizado.

g) para construção de câmara Becari, o Estado procederá
a estudos preliminares assumirá a responsabilidade -da orientação
técnica e auxiliará na construção, cabendo ao município fornecer
o terreno e custeio.

Art. 10 - Os proprietários urbanos, e suburbanos e
rurais que se opuserem à realização, em suas propriedades, do ser-
viço de combate à saúva, de que trata o artigo 7.' desta lei, ficarão
sujeitos à multa de Cr$ 200,00 (duzentos cruzeiros) a Cr$ 1.000,00
(mil cruzeiros)), além das despesas decorrentes da execução dos
trabalhos.

-••-	 '•".,--- -- -.



	

11 2.100,00	23.100,00

	

li 2.100,00	23.100,00

	

40 1.000,00	40.000,00

	

22 1.000,00	22.000,00

	

60 1.800,00	108.000,00

	

160 1.000,00	160.000,00

277.200,00
277.200,00
480.000,00

264.000,00 1.298.400.00

1.296.000,00 1.296.000,00

1.920.000,00 1.920.000,00 14.514.400,00

_

242	 - 243 -

Art. 11 - Fica o Poder Executivo autorizado a prover os
cargos criados por esta lei, de acôrdo com os quadros anexos, dan-
do-se preferência, conforme suas respectivas funções, aos veteriná-
rios e agrônomos que já vêm prestando a sua colaboração ao
Plano de Recuperação Econômica e Fomento da Produção.

Parágrafo único - Os Técnicos-agrícolas, Práticos-rurais e
Escriturários-dactilógrafos, antes de sua entrada em exercício, fa-
rão um estágio junto ao Departamento a que forem subordinar-se e,
se verificada a incapacidade para o exercício da função, será tor-
nada sem efeito a sua admissão.

Art. 12 - A execução desta lei se dividirá por três (3) exer-
cícios, a partir de 1950, devendo ser previstas as verbas necessá-
rias para cada exercício.

Art. 13 - Às autoridades municipais serão atribuídas, por
acôrdo, funções fiscalizadoras na execução de todos os trabalhos
em que o município cooperar, competindo-lhes dar conhecimento
ao Govêrno de tôdas as irregularidades e deficiências verificadas.

Art. 14 - Para preenchimento dos cargos de Prático-rural,
terão preferência os portadores de certificado ou diploma de con-
clusão de curso em Escola Elementar de Agricultura oficial.

Art. 15 - Os cargos criados na presente lei, salvo os técni-
cos, serão preenchidos com servidores inteirinos ou extranumerá-
rios, observado o disposto no artigo 136, parágrafo único, da Cons-
tituição Estadual.

Art. 16 - Os orçamentos do Estado consignarão à Secreta-
ria da Agricultura verba própria para o S.R.D.F.

Parágrafo único - Para ocorrer as despesas com o S.R.D.F.
no exercício de 1950, fica o Poder Executivo autorizado a abrir
um crédito especial de Cr$ 5.880.000,00 (cinco milhões e oitocen-
tos e oitenta mil cruzeiros).

Art. 17 - Esta lei entrará em vigor depois de regulamentada,
ficando 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, 15 de dezem-
bro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
Américo Renê Giannetti
José de Magalhães Pinto

DESPESA COM O PESSOAL PARA 1950, CORRESPONDENTE AO
PREENCHIMENTO DE 11 CIRCUNSCRIÇÕES, 30 CENTROS

E 80 POSTOS

N. I 
Venci- 1
mento	

Mensal 1 Anual

DESPESA	Sub-	TOTAL
Total

DIÁRIAS
N.de	 DESPESA
diárias
meu- Mensal 1 Anual	Por Grupo
sais

110
110I

220

	

600 30.000,00 1	360.000,00

	

64.000,00	768.000,00	768.000,00

11 Circuns-
crições:

Agrônomos
Veterinários
Escriturários
Práticos-

rurais

30 Centros:

Técnicos-
agrícolas

80 Postos:

Práticos-
rurais

PESSOAL

Circuns-
crições:

Agrônomos
Veterinários
Práticos-

ruraiS

Centros:

Técnicos-
agrícolas

Postos:

Práticos-
rurais

	

5.500,00	66.000,00

	

5.500,00 1	66.000,00

	

8.800,001	105.600,00 237.600,00

360.000,00

Sub-	TOTAL
Total

1.365.600,00 1.365.600,00



- 245 -

- 244 -

RESUMO

ESPECIFICAÇÃO	1	DESPESA	1	TOTAL

Pessoal ................... 4.514.400,00
Diárias ................... 1.365.600,00

Cr$ 5.880.000,00

por concessões de sesmarias, não medidas ou não confirmadas nem
cultivadas, reconhecidas do domínio particular.

Art. 3,5 - Os escritos particulares de compra e venda ou
doação, nos casos em que, por direito, são aptos para transferir o
domínio de bens de raiz, consideram-se legítimos, se o pagamento
do respectivo impôsto se tiver verificado antes da publicação do
decreto número 1.318, de 30 de janeiro de 1854.

Art. 4•9 - Os processos de descrição, medição, concessão,
alienação e reserva das terras devolutas obedecerão às normas es-
tabelecidas nesta lei.

CAPITULO II

LEI N.9 550 DE 20 DE DEZEMBRO DE 1949.

Dispõe sôbre concessão de terras devolutas

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

CAPITULO 1

Das ferras devolutas

Art. 1. - São terras devolutas as que, havendo passado ao,
domínio do Estado, por fôrça da Constituição da República:

a) não se acharem sob o domínio particular por qualquer
título legitimo, nos precisos têrmos do § 2., do artigo 3. 9 , da Lei
número 601, de 18 de setembro de 1850;

b) não tiverem sido adquiridas por título de sesmaria ou
outras concessões do Govêrno, não incursas em comisso por falta
de cumprimento de medição, confirmação e cultura;

c) estiverem ocupadas por posseiros ou concessionários
incursos em comisso, por não as terem legitimado ou revalidada
ou pago o preço e mais despesas da concessão dentro dos prazos
e na forma estabelecida pela legislação anterior;

d) não se acharem aplicadas a algum uso público federal,
estadual ou municipal

Art. 2.' - São títulos legítimos todos aquêles que, segundo
a lei, são aptos para transferir o domínio, e se distinguem:

a) em títulos de sesmaria e outras concessões e atos de
transmissão de imóveis expedidos pelo Govêrno, não incursos em
comisso;

b) em títulos reconhecidos por direito civil hábeis para
transferir domínio, passados anteriormente a 30 de janeiro de 1854.
pelos possuidores de terras adquiridas por ocupação primária ou

Das terras devolutas reservadas

Art. 5.' - São terras devolutas reservadas:

a) os que forem necessários para obras de defesa nacional;
b) as que forem necessárias à fundação de povoações e nú-

.cleos coloniais, à abertura de estradas, a outras quaisquer servidões
e à fundação de estabelecimentos públicos federais, estaduais ou
municipais;

c) as adjacentes às quedas de água que puderem ser apro-
veitadas industrialmente para futuras instalações hidráulicas;

d) as que contenham minas e fontes de águas minerais e ter-
mais de utilização indústrial, terapêutica ou higiênica, com os
terrenos adjacentes que forem necessários à sua exploração;

e) as que protegem as nascentes dos rios e as que forem
necessárias à reserva florestal do Estado;

f) as que forem indispensáveis à conservação da fauna do
Estado;

g) as que constituem margens dos rios e lagos navegáveis
com uma faixa até cinqüenta (50) metros;

h) as necessárias à conservação de espécies florestais ca-
racterísticas.

CAPITULO III

Das medições

Art. 6.' - Os serviços de medição e demarcação serão rea-
lizadas de preferência em zonas onde existir grande quantidade de

terras reconhecidamente devolutas.
Art. 7.' - Os serviços estarão a cargo dos Distritos de Ter-

ras cujos números, sédes e municípios que os integram, serão fixa-

- -	 -.
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dos em portaria do Secretário de Agricultura, Indústria, Coinér-
cio e Trabalho.

Art. 8.° - Com antecedência no mínimo de 15 (quinze) dias
far-se-á anunciar, por editais afixados no lugar do costume, a me-
dição do terreno a ser demarcado, convidando-se os proprietários
das terras confinantes ou encravadas a exibirem provas de seu do-
mínio ou posse e apresentarem reclamações.

Art. 9•0 - Examinadas pelo engenheiro encarregado dos ser-
viços e por êle resolvidas administrativamente, com auxílio de ar-
bitradores, se fôr preciso, as reclamações que se apresentarem,
tudo mediante lavratura de têrmo, serão iniciados os trabalhos de
medição.

Parágrafo único - Iniciados êsses trabalhos, não poderão
ser interrompidos ou impedidos por oposição dos interessados,
salvo em virtud2 de ordem judicial

Art. 10 - Em caso de necessidade, poderá o eicarregado
dos trabalhos da medição requisitar o auxílio da polícia para ga-
rantir o prosseguimento dos mesmos.

Art. 11 - As questões judiciais entre posseiros não poderão
impedir as diligências tendentes à execução desta lei.

Art. 12 - O promotor de justiça auxiliará o encarregado dos
serviços, quando êste solicitar a sua cooperação para defesa dos
intérêsses do Estado sôbre terras devolutas.

Art. 13 - Levantada planta minuciosa do terreno, será êste
dividido em lotes, separada a área que convier reservar.

Parágrafo único - Na determinação dos lotes, que poderão
ser de extensão variável, o agrimensor guiar-se-á pelos acidentes,
natureza e qualidade dos terrenos, tendo em vista a formação de
pequenas propriedades autônomas .servidas de aguadas, sempre que
possível e que se prestem a ser convenientemente exploradas.

Art. 14 - As áreas demarcadas, quando nas margens dos
rios, rodovias e ferrovias, terão, tanto quanto possível, aproxima-
damente, a forma retangular, com o lado maior não inferior a 5
(cinco) vêzes o menor, que ficará disposto ao longo da margem.

Art. 15 As plantas e memoriais serão assinados pelos
técnicos que realizarem os trabalhos de campo e pelo encarregado
de chefiá-los e revê-los, sendo todos, dentro das respectivas funções,
responsáveis pelos erros ou faltas porventura cometidos.

Art. 16 - Antes de ser submetido à provação o processo
de medição, será anunciado por meio de editais afixados nos es-
critórios do distrito de terras e na sede do distrito e do subdis-
trito de Paz do imóvel e pela imprensa, onde houver, que os me-
moriais e plantas respectivas se acham com vista aos interessados,
por prazos variáveis de 15 a 50 dias.

Art. 17 - Terminado êsse prazo, serão os processos de me-
dição, depois de examinados e devidamente verificadas os me-
moriais e as plantas pelos técnicos da Divisão de Terras, submeti-
dos à aprovação do Superintendente do Departamento de Terras,
Matas e Colonização.

CAPÍTULO IV

Do financiamento do serviço de medição

Art. 18 —Aos que, na forma prevista nesta lei, tiverem pre-
ferência para aquisição de terras devolutas, compete o pagamento
das despesas de medição.

§ 1. - A importância respectiva será calculada pelo Enge-
nheiro-Chefe do Distrito de Terras e entregue ao mesmo, medi-
ante recibo que fornecerá ao interessado.

§ 2.1 O adiantamento para a medição será feito na razão
de dez cruzeiros (Cr$ 10,00) por hectare, e, na ocasião do pagamen-
to do preço total de cada lote, será deduzida a importância en-
tregue para o custeio dos trabalhos da medição.

§ 3•Q - A importância do adiantamento para custeio da
medição poderá ser computada no pagamento de outras terras
concedidas ao mesmo interessado, ou transferida por êste a ou-
tro concessionário, desde que a concessão não tenha incorrido
em COfl11SSO.

§ 4.' - No caso em que o ocupante das terras ou seu suces-
sor deixe de pleitear a sua compra preferencial, perderá o di-
reito sôbre o adiantamento feito para a medição.

Art. 19 - No caso de medição de terrenos destinados à fun-
dação ou desenvolvimento de povoações, as despesas respectivas
correrão por conta da municipalidade concessionária, que deve-
rá depositar a importância necessária em mãos do Engenheiro-
Chefe do Distrito de Terras encarregado de medi-los.

CAPÍTULO V

Da área dos lotes e seus preços

Art. 20 - Qualquer alienação ou concessão de terras públicas,
com área superior a duzentos e cinqüenta (250) hectares, depen-
derá de previa autorização legislativa (Constituição do Estado, ar-
tigo 119, parágafo 2.').

Parágrafo único - Em uma zona de seis (6) quilômetros em
redor das cidades e sedes dos distritos e subdistritos de paz, con-
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tados do primeiro suburbano, a área a ser concedida não poderá
exceder de cinqüenta (50) hectares.

Art. 21 - Sem prévia autorização do Senado Federal, não se
fará qualquer alienação ou concessão de terras públicas com área
superior a dez mil (10.000) hectares (Constituição Federal, ar-
tigo 156, parágrafo 2.).

Art. 22 - O preço das terras será aprovado pelo Superinten-
dente do Departamento de Terras, Matas e Colonização, por pro-
posta do Engenheiro-Chefe do Distrito de Terras, que levará em
consideração a avaliação dada pelo encarregado da medição e os
preços correntes na zona.

CAPITULO VI

Das vendas das terras públicas

Art. 23 - A venda de terras públicas poderá ser feita:

a) por preferência;
b) em hasta pública;
c) após a hasta pública, à vista ou a prazo.

Da venda direta por preferência.

Art. 24	Sôrnente têm direito à compra preferencial, inde-
pendentemente de hasta pública:

a) os ocupantes que provarem morada habitual e cultural
efetiva, pelo menos da quinta parte dos terrenos para agricultura;

b) os ocupantes que tenham morada habitual e mantenham
pelo menos, três cabeças de gado vacum, por alqueire geométrico,
nos terrenos para criação;

c) os proprietários de terrenos contíguos, que provarem, pe-
las condições de suas lavouras, terem necessidade e meios de apro-
veitar a área pretendida.

Art. 25 - A prova de que trata a letra "a" do artigo anterior
será feita por meio de uma informação circunstanciada do Enge-
nheiro-Chefe do Distrito, quando não se puder deduzir do res-
pectivo memorial e planta do lote; as das letras "b" e "e", por
uma justificação, processada perante o Juiz de Direito cia comarca
da situação dos terrenos, com citação do Coletor ou do Engenheiro-
Chefe do Distrito de Terras ou do Chefe do Distrito de Fisca-
lização de Matas, e, na falta dêste, de um funcionário indicado
pelo Superintendente do Departamento de Terras, Matas e Colo-
nização.

Art. 26 - Os ocupantes que possuírem benfeitorias, embora
não tenham morada habitual nas terras, poderão obter a compra
preferencial pelo preço aprovado pelo Superintendente do Depar-
tamento de Terras, Matas e Colonização, sem o abatimento de que
trata o artigo 28, da área correspondente, até o quíntuplo da
ocupada pelas ditas benfeitorias.)<

Parágrafo único - O replantio de matas e os pastos artifi-
ciais serão considerados benfeitorias, para o fim de que cogita
êste artigo.

Art. 27 - Não se haverão por princípio de cultura, para
os efeitos legais, os simples roçados ou queimas de matas e campos.

Art. 28 - A venda, por preferência, será feita pelo preço
de avaliação, com o desconto de 10% (dez por cento).

Art. 29 - Os lotes, cujos ocupantes não tenham requerido
compra prefencial, serão incluídos em edital de convocação pelo
prazo de sessenta (60) dias, publicado no Órgão Oficial do Estado
e divulgado na forma do artigo 36 desta lei, a fim de que os
ocupantes possam pleitear o reconhecimento do seu direito de pre-
ferência, na forma da presente lei.

Art. 30 - A proposta para compra preferencial deve ser
acompanhada do talão de recolhimento da décima parte do valor
do lote, como caução, e da certidão de estar quite com o paga-
mento da taxa de ocupação.

§ 1.' - A importância do adiantamento para custeio da me-
dição (artigo 18) poderá ser aceita como caução.

§ 2. - Na proposta de compra, o proponente indicará o
seu estado civil, declarando, se casado, .o nome do cônjuge, e em
se tratando de menor, deverá ser a proposta assinada pelo seu
representante legal.

Art. 31 - Findo o prazo do edital, cessam os direitos pre-
ferenciais enumerados nos artigos 24 e 26, e os lotes não adqui-
ridos serão vendidos em hasta publica, a quem melhor preço
oferecer.

Art. 32 - O custo do lote será integralizado dentro do
prazo nunca excedente de 90 (noventa) dias, a contar da data da
concessão.

Parágrafo único - Em caso de fôrça maior e a juízo do
Secretário, poderá êsse prazo ser prorrogado ou ser permitido o
pagamento cm cinco (5) prestações anuais, com o acréscimo de
vinte por cento (20%) sôbre o preço do lote.

Art. 33 - Findo o prazo marcado e não tendo sido efetuado
o pagamento exigido, será a concessão declarada sem efeito, per-
dendo o concessionário o direito a tôda a qualquer importância
que já tiver recolhido a título de caução, a qual reverterá aos co-
fres do Estado.
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Art. 34 - Satisfeitas as exigências desta lei, ao concessio-
nário será expedido título de propriedade das terras, assinado
pelo Governador do Estado.

Da venda em hasta pública.

Art. 35 - Durante o ano, serão levados à hasta pública:

a) os lotes vagos, ainda mesmo que a sua medição tenha sido
feita a requerimento da parte interessada;

b) os lotes cujos ocupantes não preencham as condições ne-
cessárias à compra preferencial, nos têrmos do art. 24 e seguintes;

e) os lotes de que trata o artigo 29 que, anunciados no edi-
tal de preferência, deixarem de ser licitados no prazo regulamen-
tar;

d) os lotes cujas concessões incorrerem em comisso, nos
têrmos do artigo 33.

Art. 36 - Sempre que houver lotes em quantidade suficiente
e nas condições previstas no artigo precedente, publicar-se-ão edi-
tais anunciando O (lia, hora e lugar em que serão vendidos os lotes
em hasta pública, com especificação de localização, área e preço,
declarando que as Plantas e memoriais descritivos poderão ser exa-
minados no Departamento de Terras, Matas e Colonização.

§ 1. - Os editais serão largamente divulgados no órgão ofi-
cial e nas fôlhas de maior circulação, e afixados nos lugares de cos-
tume na comarca e distrito de paz da situação das terras.

§ 2. - O prazo dos editais variará de 30 à 90 dias, tendo-se
em vista a facilidade de comunicações com os municípios em que
se acham situados os lotes.

§ 39 - Os proponentes deverão apresentar suas propostas
em envelopes fechados, com indicação dos lotes e declaração de pre-
ço, não sendo permitida uma só proposta para mais de um lote.

§ 4Q - Tôdas as propostas devem ser acompanhadas de ta-
lão que prove ter sido recolhida, em qualquer estação arrecadadora
do Estado, a importância correspondente à décima parte do va-
lor de avaliação do lote.

§ 59 - o proponente perderá a caução, que reverterá em
benefício do Estado, se, aceita a proposta, deixar de efetuar o pa-
gamento do valor do lote, dentro do prazo que lhe foi fixado.

§ 6. - No dia e hora determinados nos editais, serão aber-
tas e classificadas as propostas por uma junta designada pelo Secre-
tário, composta de três (3) membros, lavrando-se uma ata dos tra-
balhos dessa junta e que será submetida à aprovação do Secre-
tário.
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Art. 37 - Os lotes em hasta pública só poderão ser vendidos
para pagamento à vista, não sendo consideradas as propostas pa-
ra pagamento em prestações, bem como as de preço inferior ao
estipulado nos editais.

Parágrafo único - Aos pequenos agricultores, entretanto,
será permitido o pagamento em cinco (5) prestações anuais, com
o acréscimo de vinte por cento (20%) sôbre o preço da sua pro-
posta aceita.

Art. 38 - Havendo mais de uma proposta para o mesmo lote,
será aceita de preço mais elevado, ficando ressalvado ao Secre-
tário o direito de recusar qualquer delas.

Parágrafo único - Sendo iguais os preços oferecidos para
o mesmo lote, terá preferência o licitante que fôr o seu ocupante
e depois dêste os diplomados por escolas de agricultura ou veteri-
nária do Estado; elo caso contrário, serão as terras levadas nova-
mente à hasta pública.

Art. 39 - Uma vez feita a concessão, o custo total do lote
deverá ser integralizado dentro do prazo de 30 a 90 dias, a con-
tar da data cm que o concessionário fôr cientificado do respec-
tivo despacho, observadas as regras constantes dos artigos 32, 33
e 34.

Parágrafo único - Será considerada sem efeito a venda do
lote não pago no referido prazo, perdendo o concessionário direi-
to a tôda importância depositada a título de caução, a qual reverte-
rá em benefício dos cofres públicos.

CAPITULO VII

Das vendas das terras após a hasta pública

Art. 40 - Os lotes já levados a hasta pública, e que não tive-
rem sido arrematados, poderão ser vendidos, independentemente
de nova hasta pública, à medida que se apresentarem propostas
para pagamento à vista ou a prazo.

Da venda à vista

Art. 41 - O interessado na aquisição de um lote deverá fa-
zer a sua proposta, acompanhada do talão de recolhimento da dé-
cima parte da avaliação de terras, com indicação da área, preço
e localização.

Art. 42 - O mínimo preço legal do lote poderá, a critério do
Secretário da Agricultura, sofrer um abatimento de 10% (dez por
cento).

-
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Art. 43 - Feita a concessão, observar-se-ão tôdas as disposi-
ções a ela aplicáveis e constantes desta lei.

Da venda a prazo

Art. 44 - O interessado na compra de um lote, a prazo, que
variará de um (1) a cinco (5) anos, deverá dirigir ao Secretário
a sua proposta, acompanhada de talão de depósito da décima parte
do custo das terras.

Art. 45 - Uma vez feita a concessão, será expedido ao con-
cessionário um título provisório, no qual se transcreverão as dis-
posições desta lei, referentes à venda a prazo.

Art. 46 - Para o cálculo de pagamento das prestações, serão
observadas as seguintes regras:

a) a diferença entre o valor do lote e a caução depositada
será dividida pelo número de anos correspondentes ao prazo de
pagamento, e o quociente majorado de 20% (vinte por cento) no
caso do prazo não exceder de cinco (5) anos;

b) as prestações serão pagas, anualmente, a contar da data
da concessão;

c) as guias para pagamento de prestações serão expedidas
pelo Departamento de Terras. Matas e Colonização e remetidas ao
Engenheiro-Chefe do Distrito de Terras, ao fiscal de matas ou ao
coletor estadual da sede do município onde estiverem localiza-
das as terras concedidas, para que seja providenciado o recolhi-
mento, no prazo da lei;

d) o concessionário, que antecipar o pagamento total das
prestações restantes, ficará isento do acréscimo da percentagem a
que se refere a letra "a", sôbre o seu débito;

e) a prestação não paga na época devida será cobrada com
multa de 10% (dez por cento), quando efetuada no prazo máxi-
mo de 60 (sessenta) dias;

f) findo o prazo das letras "a" e "e", não se efetivando o.
pagamento, será a concessão declarada em comisso pelo Secretá-
rio, perdendo, neste caso, o concessionário, as importâncias já
pagas, quer à título de caução, quer como prestações, as quais
reverterão aos cofres públicos.

Art. 47 - Ao concessionário é expressamente vedado, antes
.de receber o título de propriedade do lote:

a) hipotecar ou alinear as terras constantes da concessão;
b) ceder a terceiros os direitos ligados ao título provisório,

sem prévia anuência da Secretaria da Agricultura, Indústria, Co-
mércio e Trabalho;

c) fazer derrubada de árvores dentro das terras da ConceSsãO,
a não ser na área estritamente necessária à utilização agrícola ou
pastoril das mesmas;

d) dispor, em hipótese alguma, de madeira proveniente das
derrubadas, senão para construção de benfeitorias indispesáveis
ao aproveitamento das terras, sob pena das multas previstas no.
Regulamento de Matas.

Art. 48 - Em caso de morte do concessionário, passarão a
seus herdeiros os direitos e obrigações constantes do título provi-
sório.

Art. 49 - Cumpridas tôdas as exigências desta secção, depois
de integralizado o custo total das terras e pagos os selos (levj(1Os,
será expedido o título definitivo da propiedade, assinado pelG
Governador do Estado.

CAPITULO VIII

Das concessões gratuitas

Concessão às municipalidades
Art. 50 - O Govêrno do Estado concederá, a título gratui-

to, às Prefeituras Municipais que o requererem, os terrenos de sua
propriedade que forem necessários à fundação e desenvolvimento
de povoações situadas nos territórios dessas Prefeituras.

Parágrafo único O requerimento de* concessuo deverá ser
dirigido ao Secretário da .Agricultura, Industria, Comércio e Traba-
lho, contendo a designação do fim a que se destinam os terrenos e
indicando a área pretendida.

Art. 51 - Verificada pela Secretaria a conveniência do pedi-
do, mandará levantar a planta da área necessária e fazer o projeto
da futura povoação por profissional designado pelo Secretário, cor-
rendo as despesas por conta da Prefeitura concessionária.

Art. 52 - Aprovada a medição e pago o custo da mesma, se-
rá o processo submetido a despacho do Secretário, para o fim de
ser feita a concessão.

Parágrafo único - O título de propriedade será expedido
depois de satisfeitas as exigências legais.

Art. 53 - À Prefeitura concessionária, cabe indenizar as
benfeitorias que, porventura, existam na área pretendida.

Art. 54 - Os terrenos concedidos nos têrmos dêste capitulo
ficarão sujeitos às leis e disposições regulamentares dos respecti-
vos municípios que os poderão utilizar para ruas, praças e outros,
logradouros públicos, ou edificações e alienar ou aforar para edifi-
cações particulares. À alienação precederá sempre hasta pública..
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§ 1.0 - A área destinada à edificação será dividida em lotes
de área não superior a mil metros quadrados, não podendo conce-
der-se para cala residência particular mais de dois lotes.

§ 2.0 - Em se tratano de emprêsas industriais, comerciais
ou extrativas, poder-lhes-á ser vendida ou aforada área maior para
suas construções e finalidades - aerodrômios, hospitais, escolas,
vilas operárias, edifícios da administração e armazéns, na forma
que se estabelecer em lei municipal.

Concessão gratuita a chefes de família.

Art. 55 - Aos cidadãos brasileiros ou estrangeiros, chefes de
família, que provarem ser homens de trabalho, poderá ser conce-
dido, gratuitamente, um lote de 25 (vinte e cinco) hectares de ter-
ras de cultura ou 100 (cem) hectares de terras de criação.

Parágrafo único - Terão preferência para esta concessão
chefes de numerosa família.

Art. 56 - O concessionário obrigar-se-á a cultivar pelo me-
nos 1/5 da área do lote ou a utilizá-lo para a indústria pastoril,
mantendo, no mínimo, duas cabeças de gado vacum por alqueire
geométrico, e a nêle edificar e residir, dentro do prazo de cinco
(5) anos, recebendo então um título provisório.

Parágrafo único - O disposto neste artigo será verificado,
anualmente, pelo Departamento de Terras, Matas e Colonização,
por funcionário que fôr determinado.

Art. 57 - A concessão é nominal e intransferível.
Art. 58 -- Cumpridas as obrigações constantes do artigo 56

e parágrafo único e verificado isto por um funcionário designado
pelo Departamento de Terras, Matas e Colonização, será expedido
o título definitivo, para o que o concessionário pagará os selos de-
vidos.

Art. 59 Se o concessionário falecer antes de satisfeitas as
condições do artigo precedente, a viúva ou os herdeiros poderão
assinar um têrmo, tomando a si as obrigações do "de cujus".
• Art. 60 - As terras concedidas nas condições determinadas
neste capítulo não poderão ser penhoradas para pagamento de dí-
vidas, salvo as provenientes de:

a) impostos federais, estaduais e municipais;
b) multas por delitos ou quase delitos;
c) salários ou jornais de operários empregados nos servi-

ços de instalação, conservação ou cultura do lote;
d) obrigações contraídas para o custeio, desenvolvimento e

valorização dos mesmos lotes,
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Art. 61 - No caso de dívidas de outras proveniências e con-
traídas depois da expedição do título definitivo, o lote, com as ben-
feitorias, ficará sujeito à penhora, mas serão separados, na execu-
ção, à escolha do executado, bens de valor equivalente a Cr$
5.000,00, que constituirão o pecúlio de família.

Parágrafo único - Quando o executado posuir outros bens,
além dos gratuitamente concedidos pelo Govêrno, a penhora só re-
cairá sôbre êstes, depois de executados aquêles.

Art. 62 - Nos inventários, havendo dívidas nas condições es-
pecificadas no artigo 61, procedar-se-á à separação determinada no
mesmo artigo, para a constituição do pecúlio.

Art. 63 - O pecúlio de família será inalienável, enquanto
existir a viúva do instituído ou algum de seus filhos menores.

Concessões a empresas que tenham por objetivo a localização de
colonos

Art. 64 - Mediante autorização legislativa, poderá o Poder
Executivo conceder a empresas nacionais ou estrangeiras que se
destinarem à localização de colonos, em lugar que fôr combinado,
pelo prazo de 20 (vinte) anos, terrenos devolutos, até a área de
10.000 (dez mil) hectares.

Art. 65 - Tôda área será medida, demarcada e subdividi-
da em lotes de 25 (vinte e cinco) hectares de terras de cultura
ou 100 (cem) para criação.

Art. 66 - Tôdas as despesas com os trabalhos de campo e
de escritório correrão por conta da emprêsa concessionária.

Art. 67 - Demarcados os lotes, a emprêsa reservará para si
1/4 (um quarto) da área total, que ficará de sua propriedade; 2/4
(dois quartos) para a localização de colonos, obedecendo ao dis-
posto no artigo 68, ficando para o Estado o restante.

Art. 68 - Em uma série de lotes consecutivos, os de núme-
ros ímpar serão concedidos gratuitamente a colonos, e os de nú-
mero par ficarão pertencendo, alternadamente, à emprêsa e ao Es-
tado, de maneira que, entre dois lotes de colonos, haje sempre ora
um lote da emprêsa, ora um do Estado.

Art. 69 - A emprêsa, para facilitar a fixação dos colonos,
construirá casas para moradia dêstes, que lhes serão vendidas a
prestações módicas e pagas com os rendimentos que usufruírem
da exploração dos lotes.

Art. 70 - Os colonos receberão o título definitivo das terras,
depois de sua permanência no lote, pelo prazo mínimo de cinco
(5) anos, desde que o venham utilizando conveniente e racional-
mente, mantendo cultura efetiva, pelo menos da quinta parte dos
terrenos para agricultura, ou o mínimo de duas cabeças de gado
vacum por alqueire geométrico, nos terrenos para criação.
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Art. 71 - Os colonos ficarão sujeitos aos dispositivos do Re-
gulamento de Colonização, aplicáveis à espécie.

Art. 72 - Essa concessão ficará reduzida a contrato, no qual
serão ressalvados os direitos de terceiros e resguardados os inte-
rêsses do Estado.

CAPITULO IX

Das concessões reversivas

Concessão a emprêsas que se destinarem à exploração industrial
de madeira

Art. 73 - O Poder Executivo, mediante autorização legislati-
va, poderá conceder a emprêsas que tenham por objetivo a explo-
ração industrial de madeiras, em lugar que se destinar à coloniza-
ção, pelo prazo de 20 (vinte) anos, terrenos devolutos, até a área
de 10.000 (dez mil) hectares.

Art. 74 Essas emprêsas ficarão sujeitas ao pagamento das
madeiras de lei que destinarem à exportação, cujos preços, por
metro cúbico, serão fixados pelo Secretário da Agricultura, In-
dústria, Comércio e Trabalho, no contrato.

Art. 75 - As madeiras que não servirem phra exploração
comercial serão aproveitadas como lenha ou para fabricação de car-
vão, e ficam sujeitas ao pagamento, por metro cúbico, de determi-
nada importância, a ser fixada, no contrato, pelo Secretário da
Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho.

Art. 76 - Essas emprêsas serão obrigadas a explorar no mí-
nimo, anualmente, 1/40 da sua área, sob pena de perder o restan-
te, para atingir a quota de 1/20 da área.

Art. 77 - Essa concessão ficará reduzida a contrato, no qual
ficarão ressalvados os direitos de terceiros e resguardados os in-
terêsses do Estado, estipulando-se as cláusulas de reversão a serem
feitas sem nenhum onus para o Estado.

CAPITULO X

Do registro Torrens

Art. 78 - Os oficiais do registro de hipotecas das comarcas,
onde haja terras devolutas, são obrigados a prover o cartório dos.
livros necessários ao registro Torrens, de que tratam os decretos.
federais números 451-13, de 31 de maio de 1890 e 955-A, de 5 de no-
vembro do mesmo ano.
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Art. 79 - Ëste registro é obrigatório para todos os títulos
definitivos de proporiedade de terras devolutas, expedidos pelos
Govêrno do Estado, nos têrmos tio artigo 1. (lo Decreto Federal
número 451-B, de 1890.

Art. 80 - A inobservância não justificada desta obrigação
acarretará a caducidade do título, e, neste caso, além da multa que
será imposta ao comprador ou concessionário, as terras voltarão
ao domínio do Estado, que indenizará o valor das benfeitorias.

Art. 81 - A avaliação das benfeitorias para indenização p0-

-derá ser feita amigàvelniente, perante o Secretário da Agricultura,
Indústria, Comércio e Trabalho, assinando o interessado um têrino
em que declare conformar-se com o laudo que proferirem os pe-
ritos aceitos, um indicado por êle e outro pelo mesmo Secretário, o
qual ainda nomeará um terceiro, em caso de divergência.

Parágrafo único - Lavrado o laudo, êste valerá entre as
partes para todos os efeitos legais.

CAPITULO XI

Disposições gerais

Art. 82 - É proibida a ocupação de terras devolutas, a não
ser de acôrdo com esta lei.

Parágrafo único Todo aqule que, não sendo proprietário
rural, nem urbano, ocupar por dez (10) anos ininterruptos trato,
de terras devolutas, não superior a vinte o cinco (25) hectares,
tornando-o produtivo por seu trabalho e tendo nele sua moradia,
adquirir-lhe-á a propriedade (Constituição Estadual, artigo 119 -
§ 3•9)•

Art. 83 - Nos contratos de concessões a que se refere o Ca-
pitulo VIII, serão incluídas cláusulas que obriguem a observância
das disposições do Regulamento de Matas e do Código Florestal.

Art. 84 - Os editais de preferência e da hasta pública para
a venda de terras devolutas, e as guias de recolhimento, serão assi-
nados pelo Superintendente do Departamento de Terras, Matas e
Colonização.

Art. 85 - Os títulos definitivos de propriedade serão assina-
dos pelo Chefe do Govêrno do Estado e os provisórios pelo Secre-
tário da Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho.

Art. 86 - Sempre que se fizer entrega do titulo definitivo
ou provisório à parte interessada ou a quem a represente, far-se-á
a devida comunicação para o fim de lançamento de impostos, es-
pecificando o nome do concessionário, área, confrontações e preço
do lote.
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Art. 87 - Aos portadores de títulos definitivos de proprieda-
de, serão fornecidos, quando solicitados, depois de pagos os emolu-
mentos devidos, uma cópia da planta e um memorial descritivo da
medição do lote.

Art. 88 - Os títulos expedidos pelo Estado e as certidões
autênticas dos têrmos lavrados em suas repartições administrativas,
referentes à concessão de terras devolutas, valerão, qualquer que
seja o preço da concessão, para os efeitos de transcrição no regis-
tro de imóveis, depois da publicação do órgão Oficial do Estado,
com indicação minuciosa de suas condições e dos característicos
das terras.

Art. 89 - Os títulos de propriedade, quando em nome de
concessionários que não sejam ocupantes ou proprietários das ben-
feitorias que, por acaso, existam nos terrenos, conterão disposições
ressalvando direitos de terceiros quanto às benfeitorias por cuja
indenização o Estado não responderá.

Art. 90 - Todos os proprietários de terras vendidas ou con-
cedidas pelo Govêrno ficarão sujeitos ao seguinte ônus:

a) dar gratuitamente servidão de caminho aos vizinhos,
quafl(lO fôr indispensável para saírem em estrada pública, povoa-
do, pôrto de embarque ou estação de estrada de ferro, e, mediante
indenização, quando fôr proveitosa para encurtamento de um quar-
to, pelo menos, do caminho;

b) ceder o terreno preciso para estradas públicas, mediante
indenização tão sàmente das benfeitorias;

e) consentir na retirada das águas desaproveitadas e passa-
gem delas, precedendo indenização das benfeitorias e terrenos ocu-
pados;

d) drenar os brejos existentes nos lotes, a fim de cooperarem
com o Estado e a municipalidade do saneamento rural;

e) não executar ou permitir a execução de obras que preju-
diquem as condições sanitárias dos terrenos;

f) dar assistência médica aos trabalhadores;
g) proporcionar ensino primário gratuito nos têrmos da Cons-

tituição da República.

Art. 91 - Nos contratos ou concessões previstos nesta lei,
vigorará, ainda que não escrita, a obrigação por parte dos contra-
tantes ou concessionários de observarem, fielmente, as disposi-
ções do Código Florestal (decreto federal número 23.793, de 23
de janeiro de 1934).

Art. 92 - Em tôdas as concessões de terras, reversíveis, ou
não, o concessionário se obrigará, por meio de cláusulas expres-
sas no respectivo título, a conservar em matas a quarta parte da
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área do imóvel ou a reflorestá-la, nesta proporção, quando por êle
devastada, sob pena de multa contratual e caducidade da concessão.

Art. 93 - Em tôdas as vendas e concessões, consideram-se
reservadas para o Estado quaisquer minas e fontes de águas mine-
rais e termais, de utilização terapêutica e higiênica, bem como os
terrenos adjacentes, necessários à sua exploração.

Parágrafo único - No caso de ser necessária a indenização
terá essa por base o preço da aquisição.

Art. 94 - Serão medidas de preferência as terras devolutas
de zonas povoadas ou servidas por estradas de ferro, rodagem ou
navegação regular.

Art. 95 - Todos os funcionários do Departamento de Terras,
Matas e Colonização deverão cooperar, tanto quanto possível, com
os demais serviços da Secretaria da Agricultura, na defesa dos in-
terêsses do Estado.

Art. 96 - As concessões, já feitas nos têrmos de leis anterio-
res, serão reguladas pelos preceitos legais vigentes ao tempo da
concessão.

Art. 97 - Aos diplomados por escolas de agricultura ou de
veterinária, mantidas o usubvencionadas pelo Estado, que tenham
requerido medição e cujos trabalhos geodésicos tenham sido ini-
ciados até à data desta lei, fica o Govêrno autorizado a lhes
deferir a concessão e expedir o respectivo título definitivo de pro-
priedade, uma vez efetuados os pagamentos devidos.

Parágrafo único - Aos diplomados a que se refere este ar-
tigo e que já obtiveram a concessão do decreto-lei n.9 1.775, de
1.9/7/1946, observado o disposto no art. 8., expedirá o Govêrno
o titulo difinitivo de propriedade, sem mais exigências, a não ser
a dos pagamentos devidos.

Art. 98 - O cessionário do direito sôbre benfeitorias em ter-
ras devolutas transferidas por quem já tenha obtido a área má-
xima permitida pela Lei. n.9 171, de 14 de novembro de 1936, po-
derá adquirir os terrenos, preferencialmente, na forma do Capi-
tulo VI, desde que o sua ocupação date de mais de um (1) ano.

Art. 99 - O Govêrno do Estado, dentro de noventa (90) dias,
expedirá regulamento, reorganizando todos os serviços do Depar-
tamento de Terras, Mata e Colonização.

CAPITULO XII

Disposições Transitórias

Art. 100 - Fica o Poder Executivo autorizado a alienar ou
conceder, na forma prescrita na Lei n.9 171, de 14 de novembro
de 1936, e na presente Lei, as áreas de terrenos devolutos superio-

-	-
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res a duzentos e cinqüenta (250) hectares (art. 119, parágrafo 2.
da Constituição do Estado) e até o limite máximo fixado no art.
21 da Lei n.° 171, de 14 de novembro de 1936, medidas e demarca-
das até à data da Constituição do Estado e cujas medições ou custo
do imóvel estejam pagos pelos interessados.

Art. 101 - As concessões de terras devolutas a empresas si-
derúrgicas, para produção de carvão de madeira necessário às suas
usinas e para outros misteres, serão objeto de lei especial.

Parágrafo único - Até que seja promulgada a lei de que trata
êste artigo, as concessões vigentes continuarão regidas pelo disposto
nos artigos 80 e 86 da Lei n.° 171, de 14 de novembro de 1936.

Art. 102 - A presente Lei entrará em vigôr na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário e, expressamente,
as do Decreto-lei n.' 1. 775, de 1.' de julho de 1946.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 20 de dezem-
bro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
Américo Renê Giannetti
Pedro Aleixo
José de Magalhães Pinto
José Rodrigues Seabra
Abgar Renault
José Baêta Viana.

*

LEI N.° 551, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1949.

Autoriza o Poder Executivo a alienar imóveis e dá outras providências

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

Art. 1. - Fica o Govêrno do Estado autorizado a vender um
terreno de sua propriedade com 7.744 m2. destinado a construção
de uma escola pública no distrito de Paredes, Município de São
Gonçalo do Sapucaí e com o produto dessa venda adquirir outro
terreno em local mais apropriado para o mesmo fim, na referida
localidade.

Art. 2. - A compra do novo terreno se processará sem ônus
para o Estado, devendo a Prefeitura de S. Gonçalo do Sapucaí con-

- 261 -

tribuir com a diferença entre a quantia apurada com a veada
e a despendida com a nova aquisição.

Art. 3•9 - Revogam-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a tôdas as autoridades a quem o conheci-

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 20 de dezem-
bro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
Abgar Renault
José de Magalhães Pinto

*

RAZÕES DO VETO

Ao sancionar a proposição n. Q 567, que se converte na lei n.9
552, desta data, vejo-me na contingência da lhe opor veto parcial,
inspirado na defesa do interêsse público e que abrange a alínea "e"
do artigo 2.9 e o parágrafo segundo do mesmo artigo.

Os dois incisos vetados iriam obrigar vários servidores do
Estado, já contribuintes de caixas beneficientes, a concorrerem para
o Fundo Especial de Auxílio sem vantagens outras além das que
recebem daquelas instituições. Além disso, as caixas de beneficên-
cia, que, segundo depoimentos numerosos, vêm prestando boa assis-
tência a seus associados, ficariam condenadas ao desaparecimento
ou à incorporação ao Instituto de Previdência, o que não parece
aconselhável antes de cuidadoso exame das condições em que po-
deria ser feita a operação.

Confirmando essas razões, o Govêrno do Estado recebeu dois
memoriais de diretores e associados da Caixa Beneficente da Guar-
da Civil e do Fundo de Beneficência da Imprensa Oficial, nos quais
estão amplamente demonstrados a inconveniência do desaparecimen-
to daquelas instituições e o acréscimo das contribuições a que fica-
riam obrigados muitos servidores públicos, sem qualquer compen-
sação.

Por êsses motivos e tendo em vista o disposto no § l. 1 do
artigo 30 da Constituição do Estado, submeto o assunto a novo exa-
me da Egrégia Assembléia Legislativa, juntando a estas razões os
memoriais a que acima aludi.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 22 de dezembro de
1949.

(a) MILTON SOARES CAMPOS - Governador do Estado.

-	 -'---.
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LEI N. 552, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1949

Dispõe sôbre a instituição de Fundo Especial de Auxilio e contém
outras providências.

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

Art. 1.9 - Fica instituído um Fundo Especial de Auxílio,
para o fim mencionado nesta lei.	 -

Art. 2.9	O Fundo Especial de Auxílio será constituido:

a) do produto do que os servidores civis do Estado perde-
rem em seus vencimentos ou salários, quando não substituídos;

b) das multas regulamentares que lhes forem impostas;
e) Vetado.

§ 1.' - Excluem-se da destinação constante dêste artigo os
valores dos descontos de faltas que se verificarem no exercício do
magistério e revertidos em favor das Caixas Escolares, nos têrmos
da legislação vigente.

§ 2. - Vetado.

Art. 3.' À família de servidor estadual falecido e não se-
gurado na extinta Previdência dos Servidores do Estado, criada
pelo decreto n.° 6.600, de 9 de maio de 1924, ou daquele cujo fa-
lecimento tenha ocorrido ou venha a ocorrer, sem que haja sido
inscrito como contribuinte facultativo daquela sociedade ou contri-
buinte facultativo ou obrigatório do Instituto de Previdência dos
Servidores, nas condições estabelecidas pelo Regulamento a que se
referem os decretos-leis ns. 1.416, de 24 de novembro de 1945, e
1.616, de 8 de janeiro de 1946, serão concedidas pensões mensais,
nas condições previstas nos artigos seguintes:

Art. 49 - As pensões serão:

a) permanentes, para as viúvas sem renda própria, enquan-
to durar a viuvez;

b) temporária, para cada filho ou enteado de qauquer con-
dição, até a idade de 16 anos e 18 para as filhas solteiras, ou quan-
do estas ou aquêles forem inválidos, enquanto durar a invalidez
e não estiverem amparados diretamente pelo Estado ou institui-
ções por êste subvencionadas;
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c) não terá direito à pensão a viúva que se encontrava des-
quitada ou judicialmente separada, na época do falecimento do ma-
rido, salvo quando lhe haja sido assegurada a percepção legal de
alimentos.

Art. 5.' - A invalidez para os efeitos desta lei será verificada
em exame perante médico oficial, quando se processar o pagamen-
to das pensões, que será solicitado ao Secretário das Finanças, em
requerimento instruido com os documentos necessários.

Art. 6.' - As pensões mensais, cujo total não excederá de
Cr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros), serão concedidas do seguinte
modo:	-

a) à viúva caberá a quantia de Cr$ 300,00 (trezentos cru-
zeiros)

b) a cada filho ou enteado, a quantia de Cr$ 50,00 (cin-
qüenta cruzeiros), até o limite fixado neste artigo.

§ 1.0 No caso de falecimento (Ia viúva, os filhos ou enteados
continuarão a perceber a pensão, nas condições constantes desta
lei, sendo a parte referente a cada um entregue a quem de direito,
mediante documento firmado por autoridade judiciária.

§ 2.'	A partir da data do falecimento da viúva, cessará o
pagamento da pensão que lhe cabia.

§ 3 •9 - Semestralmente, serão apresentados à estação paga-
dora respectiva atestados de vida dos filhos ou enteados e
sôbre as condições de viuvez e invalidez.

Art. 7.' - Sàmente serão concedidas pensões à família do
servidor que, na ocasião do falecimento, se achava no gôzo dos di-
reitos e vantagens do cargo ou função, inclusive na inatividade em
conseqüência da situação de disponibilidade ou aposentadoria.

Art. 8. - O Govêrno estabelecerá um plano de assistência
aos servidores tuberculosos, com Os rccurso dos saldos apurados
na conta do Fundo Especial de Auxílio, a médida que forem sen-
do reduzidos os encargos de sua aplicação.

Art. 9.' - O direito ao recebimento das pensões decorrerá
a partir da data de apresentação, na repartição competente, dos
documentos exigidos.

Art. 10 - A Secretaria das Finanças baixará as instruções
necessárias à execução desta lei.

Art. 11 - Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará em vigôr a partir de 1. 9 de janeiro de 1950.

.--,---.- .-,.,,-..------.--	 -,--	..
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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 cum-
prir tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 22 de dezem-
bro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
José de Magalhães Pinto
Américo Renê Giantielti
Abgar Renault
José Rodrigues Seabra
José Baéta Viana

*

LEI N.9 553, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1949

Reorganiza o Departamento de Instrução da Policia Militar.

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

TITULO 1

Das finalidades e organização.

Art. 1.' - O Departamento de Instrução (D.I.) destina-se à
formação, aperfeiçoamento e especialização dos quadros da Polí-
cia Militar (P.M.).

Art. 2.9 - O D.I. terá a seguinte organização:

1 - Comando (Superintendente do Ensino);
II - Administração, compreendendo:
1 - Gabinete Fiscal;
2 - Serviços Gerais: Aprovisionamento, Tesouraria, Secção

de Saúde, Almoxarifado e Secção Veterinária;
3 - Casa das Ordens;
4 - Sub-Unidades: 1.' e 2.' Companhias de Alunos, Compa-

nhia Escola e Companhia de Comando e Serviços.

III - Secretaria, compreendendo:
1 - Secção Administrativa;
2 - Secção de Ensino;
3 - Secção de Publicação;
4 - Biblioteca.
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IV - Direção Geral do Ensino, compreendendo:

1 - Diretoria Geral de Ensino (D.G.E.);
2 - Diretorias Técnicas de: Ensino Fundamental (D.T.E.F.);

Ensino Militar (D.T.E.M.);
Ensino Policial (D.T.E.P.);
Educação Física e Desportos (D.T.E.F.D.).

TITULO II

Das atribuições gerais, deveres e vantagens

CAPITULO 1

Do Comando e Administração

Art. 3.' - O Comandante do D.I. será superintendente do en-
sino e responsável pela administração, instrução e disciplina do
Estabelecimento.

Art. 49 - Ao sub-comandante, além das atribuições normais
de fiscal administrativo, cabe cooperar com a Direção Geral do
Ensino para o bom andamento dos diversos cursos, particular-
mente no que concerne ao provimento dos meios necessários à
vida escolar.

Art. 5.' - As atribuições dos oficiais da Administração serão
semelhantes às dos oficiais das Unidades que exerçam funções
correspondentes; de acôrdo com as disposições aplicáveis.

Parágrafo único - Êsses oficiais, sem prejuízo das ativida-
des administrativas, poderão ser aproveitados como instrutores e
professôres.

Art. 6.' - Ao Pessoal da Secção de Saude, que comprende os
Gabinetes Médico e Dentário, compete inspecionar os candidatos
aos diferentes cursos, controlar os alunos na prática da educação
física, prestar assistência médico-dentária aos elementos do D. 1.,

lecionar as disciplinas correlatas e colaborar com a D.T.E.F.D. na
orientação aos esportes.

Art. 7.' - Ao Secretário incumbe, especialmente, superinten-
der os trabalhos da Secretaria e ter sob sua responsabilidade os li-
vros e papéis do expediente e escrituração da Divisão-Geral de
Ensino.
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CAPITULO II

Da Direção-Geral de Ensino

Art. 8.' - A Direção Geral de Ensino é um órgão técnico-di-
dático, a que estão subordinados, Sol) êsse aspecto, os diretores
técnicos, o corpo docente e o corpo discente, bem como o pes-
soal do serviços pertencentes aos mesmos.

§ 1.' - A função de Diretor-Geral de Ensino será exercida
por um oficial superior do Exército Nacional ou da Polícia Mili-
tar, nomeado pelo Govêrno do Estado.

§ 2.' - Ao Diretor-Geral de Ensino compete orientar e co-
ordenar todo o ensino, de acôrdo com as normas da presente lei.

Art. 9.' - Os Diretores-Técnicos são auxiliares imediatos do
Diretor-Geral de Ensino e perante êle responsáveis pelo bom anda-
mento escolar, no limite das respectivas atribuições.

§ 1.0 - A função de Diretor-Técnico será exercida:
no Ensino Fundamental, por um professor civil do D.I., em

comissão, ou por um capitão da ativa, com o Curso de Formação
ou de Aperfeiçoamento de Oficiais;

no Ensino Militar, por um capitão da ativa, com o Curso de
Aperfeiçoamento de Oficiais;

no Ensino Policial, por um capitão da ativa, especializado na
matéria;

na Educação Física e Desportos, por um capitão da ativa, di-
plomado instrutor de educação física.

§ 2.'	Os Diretores-Técnicos civil ou militares, serão de-
signados pelo Comando-Geral.

Art. 10 - À D.T.E.F.D., além das atribuições normais no
Di., cabe superintender a prática da educação física e dos des-
portos na Polícia Militar.

Art. 11 - Não sãõ incompatíveis as funções de Diretor-Téc-
nico e as de professor ou de instrutor do D.I.

Parágrafo único -O Diretor-Técnico de Ensino Fundamen-
tal, quando professor em comissão, perceberá nas funções de Pro-
fessor além dos vencimentos correspondentes ao cargo, a remunera-
ção "pro-labore", a que darão direito as aulas suplementares ou
extraordinárias.

Art. 12 - O Diretor-Geral de Ensino, os Diretores Técnicos, o
Secretário, os Instrutores e os Monitores perceberão a gratificação
estabelecida para o respectivo cargo.
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CAPITULO III

-	 Do corpo docenle

Art. 13 - O Corpo docente do D.I. será constituído:
de professôres civis, nomeados pelo Govêrno do Estado. me-

diante concurso de títulos e de provas, com os vencimentos e demais
vantagens do posto de capitão da ativa da Polícia Militar;

de instrutores designados pelo Comandante-Geral e selecio-
nados entre os oficiais dos quadros da Polícia Militar.

Art. 14 - Ao professor ou instrutor incumbe ministrar as au-
las e executar os demais trabalhos escolares sob sua responsabili-
dade, de acôrdo com o regime do Estabelecimento e cooperar com
o Diretor-Técnico respectivo, para melhor desempenho de suas
atribuições.

Art. 15 - O professor dará, no máximo, 12 aulas por semana,
sem remuneração extraordinária.

§ 1.0 - As aulas que excederem ao número estabelecido nes-
te artigo serão fixadas no horário como suplementares, recebendo
o professor, por aula, gratificação "pro-labore" de trinta cruzeiros.

§ 2.' - Para essas aulas terão preferência os professôres efe-
tivos do D.I., a critério do Diretor-Técnico do Ensino Fundamental.

§ 3 .0 - Quando necessário, poderão, mediante portaria do
Comandante-Geral, ser designados para essas aulas professôreS es-
tranhos ao D.I., ou ainda oficiais habilitados, sem prejuízo de suas
atribuições ordinárias.

Art. 16 - As faltas ou interrupções de exercícios dos pro-
fessôres civis do D.I. serão classificadas em justificadas e não
justificadas, perdendo o funcionário no último caso todos os ven-
cimentos correspondentes no período de afastamento.

Parágrafo único - A justificativa das faltas referidas neste
artigo é da competência do Comandante-Geral.

Art. 17 - O professor civil que, sem motivo justificado, fal-
tar aos trabalhos durante 30 dias consecutivos, será exonerado de
suas funções por abandono de cargo, observadas as disposições
legais.

Art. 18 - Poderão ser concedidas licenças aos funcionários
civis do D.1., de acôrdo com as normas aplicáveis.

Art. 19 - No caso de licença, impedimento ou falta de pro-
fessor civil, o substituto receberá metade do que caberia ao subs-
tituído, e vencimentos integrais no caso de se vagar o cargo ou
quando o substituído deixar de receber a totalidade dos vencimentos.

Parágrafo único - A remuneração que couber ao licenciado,
no período das férias, será rateada entre os regentes da mesma
cadeira.
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Art. 20 - Constitui transgressão funcional do professor civil
a não observância dos deveres escolares que lhe são atribuídos,
bem como ainda:

a) haver-se com desídia habitual ou demonstrar inaptidão
nas funções que desempenha;

b) não comparecer, sem motivo justificado, às reuniões
para as quais tiver sido convocado, ou esquivar-se às obrigações
que lhe são impostas;

e) malquistar-se, por atitude áspera ou indelicada no trato
social, com seus companheiros de trabalho, dentro do Estabeleci-
mento.

d) provocar discórdias, desordem ou indisciplina no Esta-
belecimento.

Art. 21 - As faltas funcionais serão punidas conforme a im-
portância e a gravidade do caso e das circunstâncias.

Parágrafo único - Para essas faltas haverá as seguintes penas:

a) advertência oral (competência do Diretor-Geral de Ensi-
no ou dos Diretores-Técnicos);

b) advertência por escrito e suspensão funcional até 3 dias,
com perda de vencimentos (competência do Comando do D.I.);

e) suspensão funcional até 15 dias, com perda de vencimen-
tos (competência do Comandante-Geral); e

d) demissão do cargo (competência do Governador do Estado).

TITULO III

Do plano de ensino e sua execução

CAPITULO 1

Dos cursos

Art. 22 - Para atender às suas finalidades o ensino no D.I.
será ministrado:

a) No Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (C.A.O.);
b) Nos Cursos de Formação:
1 - Curso de Formação de Oficiais (C.F.O.), compreen-

dendo:
Ciclo Preparatório (C.P.1.).
Ciclo Profissional (C.P.2.).
2 - Curso de Formação de Sargentos (C.F.S.).
3 - Curso de Formação de Cabos (C.F.C.).
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Nos cursos de Especialização:

1 - Curso de Instrutores de Educação Física (C.I.E.F.).
2 - Curso de Monitores de Educação Física (C.M.E.F.).
3 - Curso de Oficiais de Administração (C.O.A.).
4 - Curso de Administração (C.A.).
5 - Curso de Especialistas (C.E.).

Art. 23 - o funcionamento dos cursos será determinado
pelo Comando-Geral, bem como a fixação do número de matrícula
em cada um dêles, para o que serão baixadas instruções regu-
ladoras, com a necessária antecedência, a fim de serem observa-
das no ano letivo seguinte.

Art. 24 - O C.A.O. se regerá pblas disposições especiais
constantes do Capítulo VII, Título III.

CAPITULO II

Das exigências para matrícula

Art. 25 - As instruções para matrícula nos diversos cursos
serão concedidas mediante requerimento do interessado, desde
que, além da exigência geral do bom comportamento para o mi-
litar ou da boa conduta para o civil, satisfaça mais as seguintes
condições:

LQ - No Curço de Instrutores de Educação Física:

a) ser aspirante ou oficial subalterno, com um dos cursos
do D. 1.;

b) ter no máximo 33 anos de idade.
2.' - No Curso de Oficiais de Administração:

a) ser oficial subalterno do quadro de combatentes da Po-
licia Militar, ou aspirante a oficial com um ano de estágio.

3.9 - No Curso de Formação de Oficiais:

1) —C.P. 1:

a) ser civil com o curso ginasial ou praça de pré com o
curso ginasial ou C. F. S.;

b) ter no mínimo 16 e no máximo 24 anos de idade.

II) - C. P. 2:

a) ser praça de pré ou civil, com o curso ginasial ou C. P. 1;
b) ter no mínimo 17 e no máximo 25 anos de idade.

-,-	 -.
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49 - No Curso de Administração:
a) ser subtenente, sargento-ajudante, (remanescente) ou 1.0

sargento de fileira, com mais de 10 anos de serviço na P.M.;
b) ter no mínimo um ano de exercício nas funções relativas

à respectiva graduação.
5.	No Curso de Monitores de Educação Física:
a) ser praça de pré, com mais de um ano de serviço;
b) ter no mínimo 18 e no máximo 25 anos de idade.

- No Curso de Formação de Sargentos:
a) ser cabo ou soldado, com mais de um ano de serviço;
b) ter no mínimo 17 e no máximo 25 anos de idade.
7•9 - No Curso de Formação de Cabos:
a) ser soldado com mais de 6 meses de serviço;
b) ter no mínimo 16 e no máximo 25 anos de idade.
8. - No Curso de Especialistas:
a) ser praça de pré, com mais de dois anos de serviço;
b) ter no máximo 30 anos de idade.

Art. 26 - O candidato inscrito será submetido na época pró-
pria ao concurso de admissão no D.I., compreendendo:

a) exame médico;
b) exame físico;
e) exame intelectual, de suficiência ou de seleção.
§ 1. - O exame médico, procedido pela Secção de Saúde

do D.I., tem por fim verificar se as condições de saúde do candi-
dato são favoráveis à sua matrícula.

§ 2. - O exame físico, procedido pela D.T.E.F.D., tem
a finalidade de verificar se o candidato apresenta aptidão e vigor
físicos compatíveis com o curso a que se destina.

§ 39 - o exame intelectual, de suficiência ou de seleção,
será prestado de conformidade com os programas anualmente apro-
vados pelo Comandante-Geral e que completarão as instruções men-
cionadas no art. 23.

Art. 27 - Será isento, no concurso de admissão:
do exame intelectual, o candidato do C.I.E.F..;
do exame intelectual e do físico, o candidato ao C.O.A.;
do físico, o candidato ao C.A.;
do intelectual, o candidato ao C.M.E.F. portador do diplo-

ma do C.F.S., e vice-versa.
Art. 28 - Poderão ser submetidos a provas eliminatórias

-de português e matemática, nas respectivas unidades, os candida-
tos não isentos do exame intelectual, de suficiência ou de seleção.

Do ensino nos cursos

Do G.l.E.F.

Art. 29 - O C.I.E.F., com a duração de um ano escolar,
visa dar ao aluno cultura especializada, preparando-o convenien-
temente para o desempenho das funções de oficiais de educação
física.

Art. 30 - O ensino no C.I.E.F. compreende:

1) Instrução fundamental:
Anatômia e fisiologia humana.
Higiêne aplicada;
Psicologia aplicada;
Cinesiologia
Fisioterapia e Biometria;
Metodologia da educação física e desportiva;
História da educação física desportiva.

II) Instrução aplicada:

8) Educação Física geral e militar;
9) Desportos aquáticos;

10) Desportos terrestres coletivos;
11) Desportos terrestres individuais;
12) Desportos de ataque e defesa.

Do C.O.A.

Art. 31 - O C.O.A., com a duração de um ano escolar, se
destina a especializar o oficial, preparando-o convenientemente pa-
ra as funções administrativas da Policia Militar.

Art. 32 - O ensino no C.O.A. compreende:

1) Ensino Fundamental:

1) Português;
2) Matemática comercial.

II) Ensino Profissional:

3) Noções de Econômia e Finanças;
4) Contabilidade e Intendência em campanha;
5) Direito Administrativo e Cormercial (noções);
6) Organização e Administração.
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CAPITULO III

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

_,,--._L	-.-,-;--	---	 ,----.---------
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DoC.F.O.

Art. 33 - O C. F. O. tem a duração total de quatro anos,
sendo um para o C. P. 1 e três para o C. P. 2.

Art. 34 - O C. P. 1 visa proporcionar:

a) revisão dos conhecimentos fundamentais do ensino secun-
dário, necessários ao preparo do aluno para o C. P. 2;

b) conhecimentos elementares de instrução policial, predis-
pondo o aluno para o aprendizado técnico profissional;

c) formação do soldado mobilizável.

Art. 35 - O ensino no C. P. 1 compreende:

1) Ensino Fundamental:

1) Português;
2) Francês;
3) Matemática;
4) Inglês;
5) Ciências Naturais;
6) Geografia Geral;
7) História do Brasil;
8) Desenho.

II) Ensino Profissional:

A - Militar:

9) Assuntos Gerais;
10) Instrução Técnica;
11) Instrução Tática.

B - Policial:

12) Noções elementares.
Art. 36 - O C.P. 2 tem por fim ministrar:

a) cultura geral, de caráter complementar, constituída de
conhecimentos básicos e científicos necessários ao futuro oficial;

b) cultura militar, destinada a proporcionar os conheci-
mentos indispensáveis ao exercício das funções de oficial subalter-
no S/1 e S/2 de Batalhão e comandante de companhia;

c) cultura policial, destinada a proporcionar os conheci-
mentos indispensáveis ao exercício das funções de delegado espe-
cial.
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Art. 37 - O ensino no C. P. 2 compreende:

1.0 Ano:

1) Ensino Geral complementar:

1) Português;
2) Matemática;
3) Biologia.

II) -- Ensino profissional

A - Militar:

4) Assuntos gerais;
5) Instrução Técnica;
6) Instrução Tática.

B - Polícia!:

7) Noções Gerais de Direito;
8) Organização Policial;
9) Fotografia e DactiloscoPia

10) Criminalística.

2.° Ano:
1) Ensino Geral complementar:

1) Português;
2) Matemática;
3) Física e Química.

II) - Ensino Profissional

A - Militar:

4) Assuntos Gerais;
5) Instrução Técnica;
6) Instrução Tática.

B - Policial:
7) Noções de Direito Penal;
8) Noções do Direito Judiciário Penal;
9) Medicina Legal;

10) Biotipologia Criminal;
11) Locais de crime e grafística.

39 Ano:
1 - Ensino Geral complementar:

1) Noções de Sociologia;



II) Ensino Profissional:

A - Militar:

2) Assuntos Gerais;
3) Instrução Técnica;
4) Instrução Tática;
5) História Militar.

B - Policial:

6) Prática do Direito Penal e Justiça Militar;
7) Polícia Política e Social;
8) Criminografia;
9) Psicologia e Psiquiatria Judiciária.

Do C. A.

Art. 38 - O C. A., com a duração de um ano escolar, visa:
a) aperfeiçoar e atualizar os conhecimentos gerais dos sub-

tenentes, sargentos ajudantes (remanescentes) e primeiros sargen-
tos;

b) preparar o aluno para o exercício das funções adminis-
trativas da P. M.

Art. 39 - O ensino no C. A. compreende:

1) Ensino Fundamental:
1) Português;
2) Matemática comercial.

II) - Ensino Profissional:
3) Contabilidade;
4) Organização e Administração;
5) Higiene, Alimentação e Merceologia.

Do C. F. S.

Art. 40 - O C.F.S., com a duração de um ano escolar, tem
por objetivo proporcionar aos alunos conhecimentos fundamentais
indispensáveis ao desempenho das funções de sargento e subtenente
nos corpos de tropa, serviços e nas funções policiais.

Art. 41 - O Ensino no C.F.S. compreende:

1) - Ensino Fundamental:
1) Português;
2) Matemática;
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3) Geografia;
4) História do Brasil.

II) - Ensino Profissional:

A) - Militar:

5) Assuntos Gerais;
6) Instrução Técnica;

•	7) Instrução Tática;

B - PolicIal:

8) Noções do direito penal e de inquéritos;
9) Vigilancia de menores;

10) Polícia de rua e técnica policial;
11) Noções de Sociologia;
12) Organização e escrituração do destacamento policial;
13) Defesa pessoal.

Do C. M. E. F.

Art. 42 - O C.M.E.F., com a duração de um ano escolar,
destina-se a preparar monitores para o desempenho da especiali-
dade nos corpos de tropa e nos estabelecimentos de ensino.

Art. 43 - O ensino no C.M.E.F. compreende:

1) - Instrução Fundamental:

1) Anatomia e Fisiologia Humana;
2) Biometria;
3) Higiene aplicada;
4) Fisioterapia;
5) História de Educação Física;
6) Metodologia da educação física e desportiva;
7) Traumatologia desportiva e socorros de urgência.

II) - Instrução aplicada:

8) Educação física geral e militar;
9) Desportos aquáticos;

10) Desportos terrestres coletivos;
11) Desportos terrestres individuais;
12) Desportos de ataque e defesa.

DOC.E.

Art. 44 - O C.E., com a duração de cinco meses escolares,
tem por fim preparar praças para exercerem funções privativas que
exijam conhecimentos especializados.

1
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Art. 45 - O C.E. compreenderá os seguintes agrupamentos:

1) - Transmissões:

a) Transmissões (Técnica e tática);
' b) Telefonistas;
e) Radiotelegrafistas;
d) Sinaleiros (Observadores e Columbófilos);

II) - Informações:

a) Informações e reconhecimento;
b) Esclarecedores-Observadores (inclusive esclarecedores

montados.

III) - Serviço de Saúde:

a) Saúde;
b) Padioleiros.

IV - Serviço Veterinário;

a) Enfermeiros veterinários;
b) Ferradores.

V - Serviço Burocrático:

§ 1.	O Curso de Transmissões (técnica e tática) e o
de Informações e Reconhecimento são destinados a sargentos.

§ 2.9 - A formação de artífices, motoristas, armeiros e ou-
tros especialistas também poderá, se necessário, ficar a cargo do
D.I., a juízo do Comandante-Geral.

Art. 46 - O ensino no C.E. compreende:

a) Instruções comum, visando manutenção dos conhecimen-
tos indispensáveis a todos os soldados;

b) Instrução especializad a, compreendendo:

1) Parte técnica:
2) Parte tática.

Do C. F. C.

Art. 47 - O C. F. C., com a duração de cinco meses escola-
res, visa dar ao aluno conhecimentos básicos, de carater prático,
Indispensáveis à formação do cabo, nas suas atribuições nos cor-
pos de tropa e serviço ou nas missões policiais.

Art. 48 - O ensino no C.F.C. compreende:

1) - Militar:

1) Assuntos Gerais;
2) Instrução Técnica;
3) Instrução Tática.

II) - Policial:

4) Policia de rua;
5) Investigação policial;
6) Organização e escrituração do destacamento policial;
7) Defesa pessoal.

CAPITULO IV

Do regime de trabalho.

Art. 49 - O ano escolar terá início a 1. 1 de março e fina-

lizará a 31 de dezembro.
§ 1.0 - O ano letivo, compreendendo 8 meses letivos de 4 se-

manas cada um, terá início na primeira segunda-feira de março,
sendo dividido em dois períodos iguais.

§ 2. - Entre o primeiro e o segundo períodos, haverá um Inês
de 4 semanas, destinadas as duas primeiras às provas parciais e
as duas últimas, às férias.

§ 3•0 - O período compreendido entre a conclusão do ano
letivo e a do ano escolar será destinado às provas finais e às mano-
bras.

Art. 50 - O mês de janeiro será destinado às férias escola-
res e o de fevereiro aos exames de segunda época, concursos de
admissão e trabalhos relativos às matrículas.

Art. 51 - O C.E. e o C.F.C. poderão funcionar em dois
turnos anuais.

CAPITULO V

Da freqüência e desligamentos

Art. 52 - A freqüência aos trabalhos escolares é obrigatória
para todos os alunos.

Art. 53 - Não será promovido ao ano seguinte ou diplo-
mado, podendo repetir o ano, observadas as letras "e" e "f" do
artigo seguinte o aluno que:

.-
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a) - houver faltado a mais de um sexto das aulas minis-
tradas em tôdas as cadeiras do curso ou a mais de um quinto das
aulas dadas em uma disciplina;

b) - houver tirado de conjunto no primeiro período nota
inferior a quatro.

Art. 54 - Será cancelada a matrícula do aluno que:
a) - cometer falta, devidamente comprovada, que o Incom-

patibilize com a dignidade de corpo-discente ou que comprome-
ta o regime disciplinar da Escola;

b) - ingressar no mau comportamento;
c) - usar de meios fraudulentos durante a realização das

provas;
d) - não revelar pendor ou aptidão para a carreira, após

apuração realizada pela Diretoria-Geral de Ensino e aprovada pelo
Comandante da Escola;

e) - perder dois anos consecutivos em qualquer dos cur-
sos do DI., por motivo de reprovação ou inabilitação;

f) - não concluir ou não puder concluir o C.P.2 no prazo
máximo de quatro anos.

Art. 55 - O aluno atingido pelas disposições do artigo an-
terior só será admitido à nova matrícula)  nas seguintes condições:

a) após dois anos de estágio no corpo de tropa, sujeito a
concurso de admissão, satisfeitas tôdas as exigências para matri-
cula e a juizo do Comandante do D.I., nos casos das letras "a",
«bn, as,, e

b) na época regulamentar seguinte, sujeito ao concurso de
admissão e satisfeitas tôdas as exigências para a matrícula, nos casos
das letras "e" e "f".

CAPÍTULO VI

Da verificação do aproveitamento

Art. 56 - O aproveitamento dos alunos será verificado:

a) por meio de duas provas escritas bimestrais, uma parcial
e uma final, versando as primeiras sôbre a matéria dada nos dois
primeiros meses letivos de cada período, a parcial sôbre a matéria
dada durante o primeiro período e a final, sôbre a matéria dada
durante o ano letivo;

b) por meio de provas práticas sempre que possível, aten-
dendo-se à natureza do ensino e ao tempo disponível;

c) pelo grau de observação dado no fim do ano letivo pelo
Diretor-Geral do Ensino, de acôrdo com as observações próprias e
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os juízos emitidos pelos Diretores Técnicos e Comandantes de Com-
panhia, tendo em vista a apreciação das qualidades morais e pro-
fissionais do aluno.

Parágrafo único - Nas disciplinas da cadeira de Crimino-
logia do C.P. 2 haverá um Seminário, cujo grau de julgamento
corresponderá ao valor da prova prática.

Art. 57 - Os graus de julgamento serão dados por meio de
notas, na escala de zero a dez, inclusive, contando-se as frações
decimais até centésimos.

Art. 58 - O aluno que não comparecer a qualquer prova,
por motivo justificado e possa fazê-lo dentro do prazo de 15 dias,
depois da data normal, terá direito a uma segunda chamada, me-
diante requerimento ao Diretor Geral do Ensino;

Parágrafo único - Se, por motivos de doença adquirida em
conseqüência da instrução, um aluno não puder fazer uma prova
qualquer, esta não entrará como divisor para cômputo das médias.

Art. 59 - A média anual de cada disciplina será calculada
segundo a média aritmética dos dois períodos, nos quais as notas
das provas parcial e final serão computadas, respectivamente, com
os coeficientes dois e quatro.

Parágrafo único - No C.E. e no C.F.C. a média final de
cada disciplina será obtida com o cálculo procedido para obtenção
da média do primeiro período.

Art. 60 - Para efeito de cálculo de média de conjunto, as
disciplinas de cada curso serão grupadas e tomadas com os seguin-
tes coeficientes:

C.I.E.F.:
Instrução fundamental 2 (dois)
Instrução aplicada 1 (um)

C . M . E. F.:
Instrução Fundamental 1 (um)
Instrução aplicada 2 (dois)

C.O.A. e C.A.:
Ensino Fundamental 1 (um)
Ensino Profissional 2 (dois)

C. P. 2 - C.F.S. - C.F.C.:

Instrução militar 2 (dois)
Instrução policial 2 (dois)
Ensino Fundamental 1 (um)
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C. P. 1:

Ensino Fundamental 3 (três)
Ensino Profissional 1 (um)

C.E.:

Instrução comum 1 (um)
Instrução especializada 3 (três)

§ 1.0 - A média de cada grupamento será calculada segundo
a média aritmética das disciplinas a êle pertencentes.

§ 2.' - A média anual de conjunto será obtida, dividindo-se
pela soma do valor dos coeficientes, a soma das notas ponderadas
de cada grupamento.

Art. 61 - A classificação final do aluno será feita rigorosa-
mente segundo a ordem decrescente da média anual de conjunto.

Parágrafo único - Para o aluno do C.P. 2, a classificação
final obedecerá à ordem decrescente da média aritmética das mé-
dias anuais de conjunto.

Art. 62 - Para promoção ao ano seguinte e conclusão do
C.E e do C.F.C., o aluno deverá obter média anual de conjunto
5 (cinco), não podendo ter menos de 4 (quatro) para média anual
em qualquer disciplina.

Art. 63 - Haverá em fevereiro uma época de exames para
alunos que, tendo obtido médias anuais de conjunto estabelecidas
pelos artigos 61 e 62, não tenham entretanto, atingido em uma ou
mais disciplinas as médias de que tratam os referidos artigos.

CAPÍTULO VII

Dàs recompensas, regalias è obrigações

Art. 64 O diploma do C.O.A. constitui requisito para aces-
so de pôsto, de confirmado com as normas para promoções de
oficiais.

Art. 65 - O aluno que terminar o C.F.O. será pelo Coman-
dante-Geral declarado aspirante a oficial.

§ 1. - Para fins de arregimentação e complemento da ins-
trução profissional, fará o aspirante, logo após o término do curso,
um estágio de um ano num corpo de tropa da Capital, preferente-
mente no D.I.

§ 2.' - O estágio se processará de acôrdo com as instruções
baixadas pelo Comando-Geral e durante êsse período o aspirante
só poderá desempenhar funções próprias do instrutor.
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Art. 66 - A promoção do aspirante a 2.' tenente será feita
pela ordem de classificação geral no curso, só podendo ser promo-
vidos os de uma turma, depois de terem sido promovidos todos os
da turma anterior que satisfizeram as condições exigidas para aces-
so de pôsto.

Parágrafo Único - Caso a promoção se faça simultâneamefl-
te, a classificação dos segundos tenentes obedecerá à ordem de clas-
sificação dos aspirantes.

Art. 67 - Nenhum aspirante poderá ser promovido a segun-
do tenente antes cio interstício no pôsto.

Parágrafo Único - Os aspirantes classificados nos dois pri-
meiros lugares na lista de merecimento, serão imediatamente pro-
movidos ao pôsto de segundo-tenente, observado o disposto no ar-
tigo anterior, e desde que os graus obtidos, nas provas parciais e
mensais, em tôdas as disciplinas e em todos os anos do C.P. 2 não
tenham sido inferior a 6 (seis).

Art. 68 - O aluno que concluir o C.P. 1 dentro da metade
das vagas previstas para o 1. 1 ano cio C.P. 2, será matriculado
neste último independente de exame intelectual.

Parágrafo único - Se do cálculo das vagas mencionadas nes-
te artigo resultar número fracionário, êste será tomado inteiro por
excesso.

Art. 69 - O diploma do C.A. constitui requisito de aptidão
profissional para promoção dos subtenentes e primeiros sargen-
tos ao p.ôsto de segundo-tenente, de acôrcio com as normas para
promoções de oficiais.

Art. 70 - O C.M.E.F. constitui merecimento para promo-
ção.

Art. 71 - O C.F.S. é requisito insdispensávei para promo-
ção a sargento.

Parágrafo único - A promoção dos alunos de uma turma
só será feita depois que hajam sido contemplados os 10 (dez) pri-
meiros colocados da turma anterior.

Art. 72 - O C.F.C. é requisito para promoção a cabo.
Parágrafo único - A promoção dos alunos de uma turma só

será feita depois que hajam sido contemplados os 20 (vinte) pri-
meiros colocados da turma anterior.

Art. 73 - O aluno diplomado pelo C.E., terá direito à clas-
sificação na especialidade, de acôrdo com as graduações previs-
tas nos quadros de praças da Corporação.

Art. 74 - O aluno que concluir qualquer dos cursos do D.I.,
com média de conjunto superior a 9,50 (nove e cinqüenta), terá
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menção honrosa publicada em boletim da P.M. e se fôr até pri-
meiro sargento, será promovido à graduação imediata, dentro da
categoria de praças.

Art. 75 - Aos melhores alunos que terminarem os cursos
do D.I., poderá o Govêrno proporcionar um curso, à expensa do
Estado, nas escolas especializadas do Exército ou de outras Cor-
porações.

Art. 76 - Os alunos do C.P.  2 usarão uniformes de um
plano próprio e terão regalias de praças especiais, colocadas na
escala hierárquica entre aspirantes a oficial e subtenentes.

Parágrafo único - Os cabos e soldados perceberão venci-
mentos de 3•9 sargentos e os demais da graduação respectiva.

Art. 77 - Os alunos do C.P. 1 usarão uniformes de um pla-
no especial, terão regalias de 3.9 sargento e perceberão os venci-
mentos relativos às respectivas graduações.

Art. 78 - Os alunos dos demais cursos conservarão as van-
tagens e regalias de seus postos e graduações e usarão o uniforme
respectivo.

Art. 79	O aluno que concluir um curso de especialização
não poderá, normalmente, ser desviado para outro mister.

Art. 80 - Sômente aos oficiais, sargentos ou cabos especia-
lizados em educação física caberá o desempenho de funções ou co-
missões inerentes à sua especialidade.

Art. 81 - Nenhum elemento que concluir os cursos adiante
enumerados poderá obter baixa ou demissão antes de decorridos
os seguintes prazos, salvo se indenizar ao Estado tôdas as despesas
decorrentes do curso, inclusive vencimentos:

C.P. 2 ......................5 anos

C.M.E.F..................... 3 anos

C.E.......................... 3 anos

CAPITULO VIII

Do C.A.O.

Art. 82 - A matrícula no C.A.O. será determinada pelo
Comandante-Geral, pela ordem hierárquica e de antigüidade dos
capitães e primeiros tenentes do quadro de combatentes que não

tenham completado o tempo de serviço para promoção, gozem
de bom conceito no meio civil e militar e tenham sido julgados
aptos em exame médico.

§ 1. - O oficial atingido por êste artigo e que não desejar
matricular-se, deverá requerer dispensa do curso, justificando os
motivos da sua decisão.

§ 2.9 - É facultada ainda a matrícula de oficiais superiores no
C . A .0., a requerimento próprio e desde que satisfaçam as condi-
ções exigidas para os capitães e primeiros tenentes.

Art. 83 - O C.A.0., com a duração de um ano escolar, tem
por fim:

a) aprimorar a cultura técnico-profissional e a cultura geral
dos oficiais;

b) especializar o oficial ao exercício das funções de S/3 e
Sf4 e habilitar ao comando do Batalhão.

§ 1.' - O ensino do C.A.0. compreende:

1) Instrução Militar:

1) Assuntos Gerais;
2) Instrução Técnica;
3) Instrução Tática.

II) Instrução Policial:

4) Noções Gerais de Direito;
5) Sociologia e Psicologia;

6) Criminologia.

§ 2.° - Além das disciplinas constantes do parágrafo ante-
rior, os programas de ensino poderão prever
questões de interêsse para a cultura geral dos oficiais, a titulo de
Ilustração, mediante convite a militares ou civis de reconhecida
competência.

Art. 84 - Na organização do horário para o C.A.0., deve-
se ter em vista a possibilidade do oficial exercer as funções nor-
mais da Unidade; merecerão preferência, todavia, as atividades

escolares.
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Art. 85 - Os graus de julgamento dos trabalhos dos oficiais
'alunos do C.A.O. e os resultados finais de cada disciplina serão
expressos por meio de apreciações sintéticas, correspondentes a
muito bem, bern, regular e insuficiente.

Art. 86 - O aproveitamento final do curso, denominado "Men-
ção Final do Curso", resultará da média ponderada dos resultados
finais de cada disciplina, aos quais serão atribuídos os seguintes
coeficientes:

Assuntos Gerais - coeficiente 2 (dois);
Instrução Técnica - coeficiente 3 (três);
Instrução Tática - coeficiente 5 (cinco);
Noções gerais de direito - coeficiente 2 (dois);
Sociologia e Psicologia - coeficiente 2 (dois);
Criminologia - coeficiente 2 (dois).

Art. 87 - Serão considerados com aproveitamento final os
alunos classificados nas categorias de "muito bem", "bem" e "regu-
•lar".

§ 1.' - Dentro de cada categoria, os oficiais serão relaciona-
dos por ordem alfabética.

§ 2.' - Além desta classificação, a Direção-Geral de Ensino
emitirá um "Conceito sintético final" que constará dos assentamen-
tos do oficial.

Art. 88 - Será reprovado o aluno classificado na categoria
"insuficiente" em qualquer das disciplinas.

Parágrafo único - Será também considerado sem aprovei-
tamento e desligado do curso o oficial aluno que no fim do primei-
ro período obtiver resultado insuficiente em qualquer das discipli-
nas.

Art. 89 - Não haverá exames de segunda época para os
oficiais alunos do C.A.O., podendo os que forem reprovados repetir
o ano, mediante autorização do Comandante-Geral.

Art. 90 - Ao C.A.O. atinge as disposições aplicáveis cons-
tantes dos Capítulos sôbre "regime de trabalho", "freqüência e
desligamento" e "verificação do aproveitamento".

Art. 91 - O C.A.O. constitui requisito para acesso de pôs-
to, de acôrdo com as normas que regulam as promoções de oficiais.
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TÍTULO IV

Disposições Gerais e Transitórias.

Art. 92 - A juízo do Comandante-Geral, poderão matricular-
se nos diversos cursos do DA., e nas mesmas condições dos
seus similares da P.M., oficiais e praças de Corporações congêne-
res e de Corpo de Bombeiros.

Parágrafo Único - Nos cursos de educação física poderão,
desde que haja vaga e a juízo do Comandante-Geral, ser matricula-
dos elementos civis que satisfaçam as exigências do respectivo
concurso de admissão.

Art. 93 - A critério do Comandante-Gral , poderá funcio-

nar no DA. um Curso de Informações (C.I.), destinado a oficiais
superiores, visando atualização de conhecimentos.

Art. 94 - Com o objetivo de facilitar e difundir o ensino se-
cundário, especialmente entre os elementos da Polícia Militar e suas
famílias, funcionará um ginásio anexo ao DA., com os recursos
de que dispõe o Estabelecimento e observadas as prescrições legais.

Art. 95 - Os casos omissos e a interpretaçaO de dispositivos
que possam ocasionar dúvidas serão resolvidas pelo Comandante-
Geral.

Art. 96 - Será mantida a situação do atual Major-Diretor
técnico do 1. P., como Diretor Técnico do Ensino Fundamental, até
vacância do respectivo cargo.

Parágrafo único - Ficam ressalvados os direitos dos atuais
professôres civis do D. L.

Art. 97 - O Poder Executivo baixará dentro de 90 dias,
o Regulamento da presente lei.

Art. 98 - Revogam-se as disposições em contrário, e a Lei n.9
206, de 25 de outubro de 1937, 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, 23 de dezem-
bro de 1949.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo

------------- ------------ "-"-'.



-	ÍNDICE DAS LEIS DE 1949

LEI N.° 350, de 5-5-49 - Dispõe sôbre a cobrança do impôsto
territorial e da taxa de ocupação de terras devolutas

LEI N.9 351, de 5-5-49 - Autoriza o Govêrno do Estado a fazer doação
de imóvel ................ .............

LEI N.Q 352, de 11-5-49 - Dispõe sóbre doação de Imóveis no município
de Pouso Alegre ..............................

LEI N.9 353, de 195-49 - Torna extensivos aos oficiais. e praças de
pré do Corpo de Bombeiros os benefícios contidos na Lei
n.Q 271, de 11 de novembro de 1948 ............

LEI N.9 354, de 20-5-49 - Cria cargos necessários ao funcionamento do
Grupo Escolar "Desembargador Aprígio Ribeiro de oli-
veira, de São Braz do Suaçul, município de João Ribeiro,
e dá outras providências .................ocupam,

LEI N.Q 355, de 23-5-49 - Efetiva nos postos, que atualmente
os contratados da Policia Militar, que tenham servido na
Fôrça Expedicionária ...................

LEI N.9 356, de 23 .5-49 - Faz doação de terreno à Prefeitura . Mun. icipal
de Cristina, para construção de um ginásio ..........

LEI N.Q 357, de 23-5-49 - Autoriza o Govêrno do Estado a doar imóveis
à Fundação "Dom Bosco", em Teófilo Otoni ........

LEI N.Q 358, de 30-5-49 - Fixa novos preços para as assinaturas do
"Minas Gerais" e dá outras providências ..........

LEI N.9 359, de 30-5-49 - Abre crédito especial de Cr$ 3.930,00
LEI N.9 360, de 2-6-49 - Ratifica aquisição de imóvel e abre crédito

especial .......................
LEI N.Q 361, de 3-6-49 - Modifica a Lei n.Q 270, de. 11. de. novembro

de 1948 ..................................
LEI N.° 362, de 7-6-49	Faz doação de terreno à Diocese de Leopol-

dina, no município de Recreio ................
LEI N.Q 363, de 15-6-49 - Dispõe sôbre doação de terreno urbano no

município de Divinópolis ...................
LEI N.O 364, de 17-6-49 - Cria um quadro suplementar de pessoal na

Rêde Mineira de Viação e dá outras providências ......
LEI N.9 365, de 17-6-49 - Adota o quadro suplementar do Serviço de

Subsistência Reembolsável da ilêde Mineira de Viação
LEI N.9 366, de 21-6-49 - Concede isenção de impostos e taxas aos

servidores militares ................ . Lei.....
LEI N.	

9,9,367, de 27-6-40 - Dá nova redação ao art.	da	
n.. ..

° 144,
de 5 de janeiro de 1948 .................. ..

LEI N.Q 368, de 27-6-49 - Autoriza a doação de uni terreno, em Rio
Piracicaba..........................

LEI N.° 369, de 27-6-49 - Autoriza a aquisição de. uma. linha .ha de trans-
missão de energia elétrica ...................

LEI N.o 370, de 8-7-49 - Autoriza a venda de imóvel no município de
Pirapetinga ...............	33.

..........
LEI N.Q 371, de 8-7-49 - Abre crédito especial de Cr$ 070.128

....,
00, para

custear despesas decorrentes de aumento de vencimentos do
pessoal da Rêde Mineira de Viação .............

LEI N.Q 372, de 15-7-49 -.- Aprova o acôrdo com os Municípios de
Resplendor e Conselheiro Pena .................

LEI N.9 373, de 18-7-49 -.Autoriza a aquisição da estrada de rodagem
- que liga a cidade de Paracatu à cidade de Cristalina, no

Estado de Goiás, e abre crédito especial à Secretaria da
Viação e Obras Públicas ....................

LEI N.Q 374, de 23-7-49 - Abre à Secretaria da Viação e Obras Públicas
o crédito especial de Cr$ 250.465,00 ..............

Pios.

5

6

6

7

8

9

9

10

11
12

12

13

14

14

15

17

23

23

24

25

25

26

26

27

28



- 289 -

	PÁos.	 LEI N. 408, (te 14-0-49 - Dispõe sôbre plano de desenvolvimento do
ensino priniáriO, estabelece princípios para a criação de

29 unidades escolares e escala de prioridade para constru-

	

30	
ção de prédios destinados ao seu funcionamento e dá
outras providências ..........................

	

34	 LEI N.	
benfeitorias409, de 16-9-49 - Autoriza aquisição de terras e	nfeitorias

situadas no município de Ponte Nova .......... ...

	

34	 LEI N.Q 
410, de 16-9-49 - Abre à Secretaria-da Viação e Obras ú-

blicas o crédito especial de Cr$ 68.987,70 ..........
35 LEI N.Q 411, de 20-9-49 - Autoriza aquisição de um conjunto de Ar-

mazéns e de um Aviário Modêlo, em Uberlândia,abre
crédito especial e dá outras providências ..........

LEI N.° 412, de 20-9-49 - Abre crédito suplementar de Cr$ 15.000.000,00,

	

36	
à verba 118-33-8872 do orçamento vigente da Secretaria
de Viação e Obras Públicas .....................

	

38	
LEI N. 413, de 23-9-49 - Abre à Secretaria da Agricultura, Indústria,

Comércio e Trabalho o crédito especial de Cr$ 200.000,00

	

40	 LEI N.Q 414, de 24-0-49 - Suprime cátedras vagas e cargos administrati-
vos em estabelecimentos de ensino secundário e normal

LEI N.Q 415, de 24-9-49 - Abre à Secretaria das Finanças o crédito es-
pecial de Cr$ 65.510,00 ............... crédito

LEI N.O 416, de 28-9-49 - Abre à Secretaria da Educação o crédito es-
pecial de Cr$ 18. 732,70 ..................

LEI N.Q 417, de 28-9-49 - Abre à Secretaria da Viação e Obras
.... .ú-

blicas o crédito especial de Cr$ 300.000,00

	

42	

..........

LEI N.9 418, de 28-9-49 - Abre à Secretaria da Viação e Obras Pú-

	

4	
plicas o crédito especial de Cr$ 54.700,00 ..........

LEI N.° 419, de 28-9-49 - Abre à Secretaria da Viação e Obras Pú-

	

44	
hlicas o crédito especial de Cr$ 44.924,70 ..........

LEI N.Q 420, (te 28-9-49 - Abre no Departamento

	

45	
Geográfico O crédito

-	espec

	

45	
Viial de Cr$ 9.387,70 ............ e.. O...... pá-..

LEI N.9 421, de 29-9-49 - Abre à Secretaria da	ação	b ras
biicas o crédito especial de Cr$ 227.897,30

	

46	

........
LEI N.° 422, de 29-9-49 - Abre à Secretaria da Viação e Obras Pú-

blicas o crédito especial de Cr$ 12.286,80 ..........
49 LEI N.9 423, de 29-9-49 - Abre à Secretaria da Viação e obras..

LEI N. <> 424, de 29-9-49 - Abre	

Pú-
blicas o crédito especial de Cr$ 32.751,00 ..........Adinistração o
crédito especial de Cr$ 803,30 .........................

LEI N.Q 425, de 29-9-49 - Abre ao DepartamentoEstadua.l de Estatística52 
o crédito especial de Cr$ 3.600,00

	

58	
................

LEI N.Q 426, de 30-9-49 - Abre à Secretaria das Finanças o crédito
especial de Cr$ 2.248.700,00

	

59	 Obras
................... ú..

LEI N.o 427, de 30-9-49 - Abre à Secretaria da Viação e	
-

	

62	
blicas o crédito especial de Cr$ 16.610,10 ............

LEI N.Q 428, de 30-9-49 - Abre is Secretaria da Viação e Obras Pú-
blicas o crédito especial de Cr$ 8.799,20

	

62	
.............

LEI N. Q 429, de 30-9-49 - Abre à Secretaria da Viação e Obras PÓ-

	

63	
blicas o crédito especial de Cr$ 273.719,00 ........

LEI N.° 430, de 3-10-49 - Abre à Secretaria das Finanças o crédito
especial de Cr$ 5.202,50 	ContasN.e 431, de 3-10-49 - Abre ao Tribunal de Contas o crédito especial
de Cr$ 15.704,50 ...........................

63 LEI N.° 
432, de 3-10-49 - Abre à Secretaria da Viação e Obras PÓ-

	

64	
blicas o crédito especial de Cr$ 4.864,30 ...........

LEI N. 
433, de 3-10-49 - Abre à Secretaria das Finanças ø crédito

	

64	
especial de Cr$ 9.656,40 ....................

LEI N. 434, de 5-10-49 - Prorroga a vigência de créditos especiais

	

65	
abertos a diversas Repartições do Estado...........

LEI N.Q 435, de 5-10-49 - Abre à Secretaria das Finanças O crédito

	

66	 especial de Cr$ 5.662.250,70das Finanças o crédito..................

LEI N.Q 436, de 5-10-49 - •Abre à Secretaria 

	

66	
especial de Cr$ 22.000.000,00 .......................

LEI N.° 437, de 5-10-49 - Abre à Secretaria da Viação e Obras Pú-
blicas o crédito especial de Cr$ 106.428,40 ..........

	

67	 LEI N. Q 438, de 5-10-49 - Abre à Secretaria de Saúde e Assistência	O

crédito especial de Cr$ 200. 000,00 .................

	

73	
LEI N.° 439, de 6-10-49 - Abre à Secretaria do Interior o crédito es-

pecial de Cr$ 653.739,40 .......... C... 256.
....400.

..,00 à
....

LEI N.9 440, de 6-10-49 - Abre crédito especial de r$ 

	

75	 Secretaria do Interior ...............
LEI N. 441, de 6-10-49 - Abre à Secretaria da Agricultura. Indústria,

	

76	
Comércio e Trabalho, o crédito especial de Cr$ 400.000,00
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LEI N.o 375, de 23-7-49 - Abre à Secretaria da Viação e Obras Públi-
cas o crédito especial de Cr$ 23.910,60 ............

LEI N.o 376, de 27-7-49 -- Abre à Secretaria de Educação o crédito es-
pecial de Cr$ 71 . 989,50 ......................

LEI N.o 377, de 29-7-49 - Cria, na Secretaria de Saúde e Assistência,
um Dispensário Regional de Lepra localizado em Uberaba

LEI N.o 378, de 29-7-49 - Abre ao Tribunal de Contas o crédito es-
pecial de Cr$ 13.971,60 ......................

LEI N.9 379, de 2-8-49 - Modifica o dispositivo da Lei mo 291,
de 24 de novembro de 1948 ..................

LEI N.s 380, de 3-8-49	Autoriza a Loteria do Estado de Minas Gerais
proceder a extrações semestrais extraordinárias, em benefi-
cio da campanha contra a tuberculose e prevenção da
lepra e dá outras providências ..................

LEI N.o 381, de 10-8-49 - Abre à Secretaria do Interior o crédito es-
pecial de Cr$ 105.589,40 ......................

LEI N.o 382, de 10-8-49 - Abre à Secretaria do Interior o crédito es-
pecial de Cr$ 10.116,70 ........................

LEI N.Q 383, de 10-8-49 - Autoriza ao Govêrno do Estado a assumir a
responsabilidade POF despesas municipais da região que se
acha em litígio com o Estado do Espírito Santo e abre cré-
dito especial	.............................

LEI N.° 384, de 17-8-49 -- Dispõe sõhre aquisição de imóvel destinado
ao Aprendizado "José Gonçalves", em Ouro Fino ......

LEI N.9 385, de 17-8-49 - Abre à Secretaria da Educação o crédito es-
pecial de Cr$ 5.124.640,00 ....................

LEI N.° 386, de 19-8-49	Abre à Secretaria da Viação e Obras Públicas
o crédito especial de Cr$ 115.547,60 ..............

LEI N.Q 387, de 22-8-49	Transforma Escolas Reunidas em Grupos
Escolares e contém outras providências ............

LEI N.° 388, de 22-8-49 - Restabelece a Escola Normal de Campanha
LEI N.e 389, de 23-8-49 - Autoriza o Poder Executivo a permutar imóvel
LEI N.s 390, mie 24-8-49	Amplia o beneficio definido no artigo 157

do Decreto-lei n.Q 1.416, de 24 de novembro de 1045
LEI N.Q 391, de 30-8-49 - Cria delegacias distritais na Capital, e dá

outras providências ........................
LEI N.Q 392, de :11-8-49 - Dispõe sôbre a execução e conservação de

obras do Estado, as oncessões de serviço público e os for-
necimnontos ao Estado (artigo 156, números 1 e II da Consti-
tuição Estadual)	.........................

LEI N.o 393, de 31-8-49 - Autoriza aquisição de terrenos no Barreiro
de Araxá ..............................

LEI N.° 394, de 3-9-49 - Regula o artigo 18 da Lei n.° 28, de 22 de
novembro de 1947 ..........................

LEI N.Q 395, de 3-9-49 - Abre ao Departamento de Agitas e Energia Elé-
trica o crédito especial de Cr$ 18. 500,30 ..........

LEI N.Q 396, de 3-9-49 - Abre à Réde Mineira de Viação o crédito
especial de Cr$ 4.694,50 ........................

LEI N.Q 397, de 3-9-49 - Abre à Secretaria do Interior o crédito especial
de Cr$ 639.033,10 ..........................

LEI N.9 398, de 3-9-49 - Abre à Secretaria da Educação o crédito espe-
cial de Cr$ 3.530,00 para pagamento de serviços exirordi-
nários prestados por funcionarios do Colégio Estadual de
MinasGerais ............................

LEI N.° 309, de 3-9-49 - Abre ao Departamento Estadual de Informa-
ções o crédito especial de Cr$ 3.062,00 ............

LEI N.° 400, de 3-9-49 - Abre à Secretaria da Viação e Obras Públicas
o crédito especial de Cr$ 6. 609,00 ................

LEI N.° 401, de 3-9-49 - Abre à Secretaria da Agricultura, Indústrias
Comércio e Trabalho o crédito especial de Cr$ 5.275,40

LEI N.9 402, de 3-9-40 - Restabelece as Escolas Normais, de Itabira e
Montes Claros ..........................

LEI N.° 403, de 5-9-49 - Abre à Secretaria das Finanças o crédito es-
pecial de C$ 200.347,10 ......................

LEI N.9 404, de 6-9-49 - Fixa o efetivo da Polícia Militar do Estado
de Minas Gerais para o exercício de 1950 e dá outras pro-
vidências	..............................

LEI N. 405, de 6-9-49 - Orça a Receita e fixa a Despesa do Estado
de Minas Gerais para o exercido de 1950 ............

LEI N.9 406, de 12-9-49 - Autoriza o Govêrno do Estado a criar e
instalar estabelecimento de ensino secundário na cidade
de Paraisópolis .......................

LEI N.o 407, de 12-9-49 - Dispõe sôbre reforma de praças da Policia
Militar e do Corpo de Bombeiros ............
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LEI N.Q 442, de 6-10-49 - Abre crédito suplementar de Cr$ 109.464,00
à verba 003-10-8070 do orçamento vigente do Tribunal de
Contas..............................

LEI N.° 443, de 7-10-49 - Autoriza o Estado de Minas Gerais a se obri-
gar, solidàriamente, como fiador, no contrato de emprés-
timo a ser celebrado entre a Prefeitura Municipal de Ita-
jubá e a Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro,
para os serviços de abastecimento d'água àquela cidade

LEI N. Q 444, de 7-10-49 - Abre crédito suplementar (te Cr$ 1.200.000,00
à verba 024-54-8243 do orçamento vigente da Secretaria do
Interior	..............................

LEI N.5 445, de 7-10-49 - Abre à Secretaria da Viação e Obras Pú-
blicas o crédito especial de Cr* 1.491,80 ..........

LEI N.Q 446, de 7-10-19	Cria u Serviço de Moagem de Calcário e dá
outras providências ........................

LEI N.9 447, de 7-10-49 - Abre à Secretaria das Finanças o crédito
especial de Cr$ 8.332,00 ....................

LEI N.ç, 448, de 7-10-49 - Abre à Secretaria do Interior o crédito es-
pecial de Cr$ 83 .094,70 ......................

LEI N.9 449, de 7-10-49 - Abre à Secretaria do Interior o crédito es-
pecial de Cr$ 23. 720,50 ......................

LEI N.9 450, de 7-10-49 - Abre ao Departamento Estadual de Estatltstica
o crédito especial de Cr 14 .436,80 ..............

LEI N.o 451, de 8-10-49 - Estabelece a contagem de tempo dos ve-
readores para efeito de aposentadoria ............

LEI N.Q 452, de 8-10-49 - Abre à Secretaria da Agricultura, Indústria,
Comércio e Trabalho o crédito especial de Cr$ 600.000,00

LEI N. Q 453, de 8-10-49 - Abre à Secretaria de Saúde e Assistência o
crédito especial de Cr$ 339.861,00 ................

LEI N.ç, 454, de 8-10-49 - Abre ao Departamento de Compras e Fiscali-
zação o crédito especial de Cr$ 87.720,00 ............

LEI N.s 455, de 10-10-49 - Dispõe sôbre o aumento de vencimentos de
servidores da Polícia Militar ..................

LEI N.° 456, de 10-10-49 - Abre à Secretaria do Interior o crédito es-
pecial de Cr$ 66.475,10 ......................

LEI N.Q 457, ele 10-10-10 - Abre à Secretaria do Interior o crédito es-
pecial de Cr$ 51.434,30 ......................

LEI N.s 458, de 10-10-49 - Abre à Secretaria das Finanças o crédito
especial de Cr$ 26.341,10 ......................

LEI N.Q 459, de 10-10-49 -- Abre à Secretaria de Saúde e Assistência o
crédito especial de Cr$ 126.546,50 ..............

LEI N.9 460, de 14-10-49 - Cria um Armazém Frigorífico para classifi-
cação, embalagem e conservação de produtos de origem
vegetal e animal, e dá outras providências ........

LEI N.s 461, de 14-10-49 - Abre ao Departamento de Compras e Fis-
calização o crédito especial de Cr$ 57.653,50 ..........

LEI N.Q 462, de 14-10-49 - Abre à Secretaria de Saúde e Assistência
o crédito especial de Cr$ 19 . 064,70 ..............

LEI N.Q 463, de 14-10-49 - Abre à Secretaria da Agricultura, Indústria,
Comércio e Trabalho o crédito especial de Cr$ 505.916,80

LEI N.s 464, de 17-10-49 - Altera classificação de cargos públicos
constantes da Lei ri. ,> 146, de 8 de janeiro de 1048, e autoriza
a abertura de crédito ......................

LEI N.ç, 465, de 17-10-49 - Abre à Secretaria da Educação o crédito
especial de Cr$ 10.237,90 ....................

LEI N.9 466, de 17-10-49 - Abre à Secretaria da Agricultura, Indústria,
Comércio e Trabalho o crédito especial de Cr$ 407.458,80

LEI N.° 467, de 17-10-49 - Abre à Secretaria da Agricultura, Indústria,
Comércio e Trabalho o crédito especial para pagamento de
bens desapropriados em Araguari ..............

LEI N.° 468, de 17-10-49 - Cria quatro Fazendas para rnultipllca'ções
de sementes e mudas, três subestações experimentais de
café e dá outras providências ................

LEI N.s 469, de 19-10-49 - Modifica a Lei ti. 9 349, de 30 de dezembro
de 1948 ................................

LEI N.° 470, de 19-10-49 - Autoriza o Govêrno do Estado a subven-
cionar a Escola Superior de Agricultura de Lavras e a
conceder bôlsas de estudos a seus alunos ..........

LEI N.Q 471, de 20-10-49 - Autoriza as despesas com a execução das
obras de aproveitamento do Rio Santo Antônio e abre
crédito especial . .	. .	..................

LEI N.Q 4721 de 20-10-49 - Autoriza o Govêrno do Estado a adquirir
um terreno no município de Ponte Nova e dá outras
providências ............................
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LEI N.9 473, de 20-10-49	Dá nome ao Grupo Escolar da Vila de
Argiri la, município de Leopoldina ................

LEI N.9 474, de 21-10-13	Autoriza o Govèrno do Estado a doar ao
município de Jesuània uni prédio e respectivo terreno

LEI N.Q 475, de 22-10-49 - Abre à Secretaria da Agricultura, Indústria,
Comércio e Trabalho crédito especial para pagamento de
imóveis desapropriados ......................

LEI N.Q 476, de 31-10-49 - Cria cinco lugares de Diretor padrão D,
e cinco de Zelador de 4 •e classe, no quadro do pessoal
do ensino primário .......................

LEI N.° 477, de 8-11-49 - Autoriza a realização de transação para pôr
têrmo ii demanda e abre créditos especiais ........

LEI N.Q 478, de 8-11-49 Altera classificação de cargos públicos civis,
constantes da Lei n.Q 146, de 8 de janeiro de 1948, e autoriza
a abertura de crédito suplementar ..............

LEI N.° 479, de 8-11-49 - Melhora pensões da Caixa Beneficente da
Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e contém outras
providências .............................

LEI N.e 480, de 10-11-49 - Cria o Ginásio Tiradentes rio Departamento
de Instrução da Polícia Militar ................

LEI N.Q 481, ele 10-11-49 - Autoriza o Govêrno do Estado a conceder
empréstimo até Cr$ 150.000,00 a cada uni dos novos muni-
cípios e contém outras providências ..............

LEI N. Q 482, de 11-11-49 - Cria, no Instituto de Educação o Serviço
de Orientação e Seleção Profissional ............

LEI N.s 483, de 11-11-49 - Extingue e cria cargo na Secretaria dos
Negócios do Interior e Justiça ..................

LEI N.Q 484, (te 14-11-49 - Cria subdistritoS nos municípios de La-
dainha e Joaíma ...................... ..

LEI N.Q 485, de 16-11-49 - Concede subvenção à Sociedade Mineira de
Cultura ............................fl.......

LEI N.	 d486, de 16-11-49 - Dispõe sôbre o quadro o Pessoal (l Granja-
Escola "Caio Martins" ........................

LEI N.° 487, de 16-11-49	Concede isenção mio inipôsto de transmissão
na doação do imóvel "Expos i çfmo-Fei ra de Uherlãndi a"

LEI N.Q 488, de 16-11-49 - Isenta do impôsto de transmissão "inter-
vivos" a transferência elo Colégio Leopoldinensc e do Co-
légio São José, de Pouso Alegre ..................

LEI N.Q 489, de 16-11-49 - Autoriza o ( vêrno do Estado a encampar
a rodovia Araçuai-Vi rgeru	a pa-Grimo Mogol ......

LEI N O 490, de 17-11-49 Autoriza a ah U a de um crédito suplemen-
tar de Cr$ 590.400,00 à As ilibléia Legislativa do Estado
Minas Gerais ..............................

LEI N.° 401, de 17-11-49 - Autoriza o Govêrno do Estado a doar ao
município de Mirai um prédio e respectivo terreno ......

LEI N.Q 492, de 24-11-49 - Regulamenta os arts. 142 e 148 da Consti-
tuiçãoEstadual ............................

LEI N.° 493, de 24-11-49 - Autoriza o Poder Executivo a doar um ter-
reno à União .............................

LEI N,0 494, de 24-11-49 - Propõe a extinção de débitos municipais
para com o Tesouro do Estado ..................

LEI N.Q 495, de 24-11-49 - Abre à Secretaria de Saúde e Assistência
o crédito especial de Cr$ 9 .246,90 ................

LEI N.° 496, de 24-11-49 - Abre o Departamento Geográfico crédito es-
pecial de Cr$ 6. 000,00 .........................

LEI N.Q 497, de 24-11-49 - Dispõe sôbre a inatividade dos oficiais da
Polícia Militar 	FinançasN.Q 408, de 25-11-49 - Abre à Secretaria das Finanças o crédito
especial de Cr$ 3.225,00 ......................

LEI N.° 409, de 25-11-49 - Abre à Secretaria da Viação e Obras Pú-
blicas o crédito especial (te Cr$ 69.938,60 ..........

LEI N.Q 500, de 25-11-49 - Autoriza o Poder Executivo a criar estabe-
lecimento de ensino secundário na cidade de Bom Despa-
cho..................................

LEI N.Q 501, de 25-11-49 - Abre ao Departamento de Comprasas e Fiscal!-
zação o crédito especial de Cr$ 5.863,30 ............

LEI NO 502, de 25-11-49 - Abre à Secretaria do Interior o crédito es-
pecial de Cr$ 12.154,80 ........................

LEI N.o 503, de 25-11-40 - Abre à Secretaria da Educação o crédito
especial de Cr$ 3. 038,60 ....................

LEI N.9 504, de 26-11-49 - Dispõe sóbre a organização do Departamento
de Administração e dá outras providências ..........

LEI N.° 505, de 20-11-49 - Autoriza o Poder Executivo a permutar
imóvel com a municipalidade de João Pinheiro ........
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LEI N.9 537, de 9-12-49 - Dispõe sàbre o pumento de vencimentos de
servidores do Corpo de BombeirOS .............

LEI N.Q 538, de 9-12-49 - Dispõe sôbre a execução de obras públicas,
a conservação de próprios estaduais, as concessões de ser-
viços públicos e os fornecimentos ao Estado (art. 156,
n.9s I e II da Constituição Estadual) .............

LEI N.9 539, de 11-12-49 - Dispõe sõbre a instalação de fábricas e
concessão de favores e dá outras providências ........

LEI N.Q 540, de 12-12-49 - Estabelece normas, para o pagamento, por
parte do Estado, 4as contribuições de que trata o art. 1091
n.Q III, da Constituição Mineira ............. ... F..

LEI N.9 541, de 12-12-49 - Institui o prêmio "Carlos Chagas" na a-
culdade de Medicina da U.M.G. e dá outras providências

LEI N.9 542, de 12-12-49 - Autoriza o Poder Executivo a cancelar en-
cargo e condição resolutiva em instrumento de doação e
dá outra providência ............. .........

LEI N.° 543, de 14-12-49 - Eleva para 22 o número de Desembargadores
do Tribunal de Justiça do Estado .................

LEI N.9 544, de 14-12-49 - Fixa os vencimentos dos funcionários da
Secretaria do Tribunal de Justiça ......... da... .....

LEI N.Q 545, de 15-12-49 - Dá nova redação ao artigo 72 Lei n.Q
347, de 30 de dezembro de 1948, e altera as tabelas anexas
à Lei n. 9 346, de 30 de dezembro de 1948 ..........

LEI N.9 546, de 15-12-49 - Autoriza o Govêrno do Estado a permutar
imóveis em Cambuquira .........E............

LEI N.9 547, de 15-12-49 - Autoriza o Govérno do stado a encamp.ar
trechos de estradas .......... u............

LEI N.' 548, de 15-12-49 - Autoriza abertura de m crédIto suplemen
.

-
tar de Cr$ 294.800,00 à Assembléia Legislativa do Estado
Minas Gerais .............da..........

LEI N.9 549, de 15-12-40 - Cria na Secretaria	Agricultura, Indústria,
Comércio e Trabalho o Serviço Rural de Defesa e Fomento
e dá outras providências ..............	devolutasLEI N.O 55.0, de 20-12-49 - Dispõe sôbre Concessão de terras 

LEI N.9 551, de 20-12-49 - Autoriza o Poder Executivo a alienar Imóveis
e dá outras providência'9......................

LEI N.9 552, de 22-12-49 - Dispõe sôbre a Instituição de Fundo Especial
de Auxilio e contém outras providências ............

LEI N.Q 553, de 23-12-49 . Reorganiza o Departamento de Instrução
da Polícia Militar ..........................

Pies.

223

223

227

227

229

230

231

231

235

237

237

238

239
244

260	Ri
262

264

ORIGEM

DATA

'rA Fl$AL

- 292 -	 - 293 -

LEI N.9 500, de 29-11-45 - Autoriza o Govêrno do Estado a sub-	
PÁGS.

vencionar a Escola de Arquitetura da Universidade de Minas
Gerais e a conceder bôlsas de estudos a seus alunos	 168LEI N.o 507, de 29-11-49 - Abre à Secretaria da Viação e Obras Pú:
blicas o crédito especial de Cr$ 830.959,50	 169LEI N.s 508, de 29-11-49 - Autoriza a construção da rodovia Liberdade-Zelinda

LEI N.° 509, de 29-11.9 - Ab	u i;ciejai;úi cia Viação e Obras	
171

Nicas o crédito especial de Cr$ 37.540,80 .	 171LEI N.9 510, de 30-11-49 - Autoriza o Govêrno a organizar sociedades
de economia mista e delas participar, dispõe sôbre a
aplicação do Fundo de Eletrificação e dá outras pro-vidências

LEI N.Q 511, de 30-11-49 - Declara os limites entre	 munic!pid'e'	
172

Resplendor e Itueta, e entre os distritos de Santa Rita do
Itueta e da sede do municipiõ d ltesplend,yr	 174LEI N.° 512, de 30-11-49 - Cria um Entreposto-Frigorífico para peixe
no municipio de Pirapora	 175LEI N.o 513, de 30-11-49 - Dispõe sôbre isenção de Impostos	 170LEI N.o 514, de 30-11-49 - Concede isenção de impostos e taxas	176LEI N.° 515, de 30-11-49 - Isenta a Sociedade "GinásioMunicipal de
Carandal", de impostos e taxas para a aquisição de um
terreno naquela cidade..177

LEI N.9516, de 1.9-12-49 - Autoriza a doação de treo	Âijjiiodos Funcionários Públicos .	 178LEI N.O 517, de 1.9-12-49 - Autoriza o Poder Executivo a abrir uru
crédito especial de Cr$ 2.000.000,00 para execução do art.
26 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias	178LEI N.9 518, de 1.9-12-49 - Prorroga os benefícios da Lei núniero
13, de 13 de outubro de 1947	 179LEI N.9 519, de 1.9-12-49 .- Autoriza a doação de terreno à Associação
dos Professôres Primários de Minas Gerais	 179LEI N.9 520, de 2-12-49 - Autoriza a emissão de apólices da Divida
Pública Estadual até a quantia de Cr$ 500.000.000,00, para
Consolidação de compromissos do Tesouro, e dá outras
providências	 180LEI N.e 521, de 2-12-49 - Autoriza o Podei; Executivo a fazer doação
de terreno ao Serviço Social do Comércio (SESC) e dá
outras providências .. .	 182LEI N.Q 522, de 2-12-49 - Extingue cátedras vagas n Colégio Estadual
de Minas Gerais

LEI N.Q 523, de 2-12-49 - Abre à Secretaria do interior o crédito es:	
183

pecial de Cr$ 290.322,20	 184LEI N.o 524, de 2-12-49 .- Autoriza a doação de terreno e prédio,
Prefeitura Municipal de Arceburgo	 184LEI N.Q 525, de 2-12-49 - Autoriza a abertura de Crédito especial para
conclusão das obras da Granja-Escola "Caio Martins"	185LEI N.o 526, de 2-12-49 - Isenta do impôsto de transnmião "inter:
vivos" as Cooperativas de Produção e Consumo185

LEI N.9 527, de 2-12-49 - Abre ao Departamento de Compras e Fisi;alização o crédito suplementar de C$ 686.200,00 à verba012-49-8212 ..

	

LEI N.o 528, de 2-12-49 - Autoriza o Podi;i;aze com	
186

posição amigável, ratificar escritura e a receber doação de
LEI N.Q 529, de 2-12-49 -br à Secretaria	Agricultura,' Ic1ústrii	

186imóvel

	

Comércio e Trabalho o crédito especial de Cr$ 34. 317,7Ó	187LEI N.o 530, de 2-12-49 - Revoga o Decreto-lei n9 1.878, de 31 de ou-
tubro de 1946

	

LEI N.o 531, de 3-12-49 - Concede subvenções, no valor ele Cr$ ::	
188

8.310.00000
LEI N.a 532, de 3-12-4 - Disp	hm funcionários interinos e extra:	

189
numerários a que se refere o art. 36 do Ato das Dis-

	

posições Constitucionais Transitórias do Estado de Minas	216LEI N.o 533, de 6-12-49 - Autoriza o Estado de Minas Gerais a se
obrigar, Solidàrianmente, como fiador, no contrato de em-
préstimo a ser celebrado entre a Prefeitura Municipal de
Leopoldina e a Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro

	

para os serviços de abastecimento d'água àquela cidade	218

	

LEI N.Q 534, de 6-12-49 - Cria Subdistrito no Município de Palma	218LEI N.s 535, de 0-12-49- Autoriza o Govérno do Estado a reverter

	

um imóvel ao patrimônio da Prefeitura de Caldas	219LEI N.s 536, de 9-12-49 - Dispõe sôbre convênio com a Faculdade de

	

Odontologia do Triângulo Mineiro e autoriza subvenção	220
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