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LEI CONSTITUCIONAL N.° 1

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 152 da Constituição,
promulga a seguinte:

LEI CONSTITUCIONAL N.' 1

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, usando
das atribuições que lhe conferem os artigos 150 e 151 n.9 II da

Constituição, decreta:

Art. 1. - Os arts. 8, o item VIVI do art. 24, o art. 35, o
item  cio art. 51 e os itens II e III do art. 80 da Constituição
do Estado de Minas Gerais ficani respectivamente redigidos pela
forma seguinte:

Art. 8. - A Assembléia Legislativa reunir-se-á, ordinária-
mente, na Capital do Estado, independente (te convocação, a 15 de
junho de cada ano e funcionará até 15 de dezembro.

Art. 24 - .............

VI - autorizar aquisição onerosa e alienação de bens imó-
veis pelo Estado.

Art. 35 Se o orçamento não fôr enviado â sanção até
trinta de novembro, prorrogar-se-á, para o exercício seguinte, o em
vigor.

Art. 51 - ..........

X - enviar a proposta de orçamento à Assembléia Legislati-
va, até noventa dias antes de terminar o prazo de sua sessão ordi-
nária.

Art. 80 - As condições essenciais para a criação de Muni-
cípio e de Distrito serão fixadas em lei, e só alteráveis de dez em
dez anos.
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Art. 2. - A instalação da Assembléia Legislativa, no inicio
de cada legislatura, dar-se-á em 1. 9 de fevereiro.

Art. 3. - Esta lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 24 de janei-
ro de 1951.

O Presidente:	Feliciano de Oliveira Perna.

O 1. Secretário: Waldir Lisboa.
O 2.1 Secretário: Joubeit Guerra.

O 39 Secretário: Emílio Vasconcelos.
O 4.1 Secretário: Jasois Albergaria.
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Art. 3.' - Esta lei entrará em vigor na data de sua publica-
ço.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 24 de janeiro
de 1951.

O Presidente:	Fel ici.aio dc oliveira  Pen na.

O 1.0 Secretário: \Val dii' Lisboa.
O 2.0 Secretário: Jouberi Guerra.
O 3.1 Secretário: Lnílio Vasconcelos.
O 4•0 Secretário: .Jason Afljergaria

EIE

*	 ATOS DO PODER LEGISLATIVO

LEI CONSTITUCIONAL N." 2
LEI CONSTITUCIONAL N.' 3

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado dc Minas (ci.ii,
usafl(IO da atribuição que lhe confere o artigo 152 da Constitu1ii0.
promulga a seguinte:

LEI CONSTITUCIONAL N.' 2

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, usando
das atribuições que lhe conferem osar tigos 150 e 151 n.0 1) da Cons-
tituição, decreta:

Art. 1. () art. 11 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias do Estado de Minas Gerais fica redigido i ia fc:a
seguinte:

Art. 11 - A parte correspondente a trinta por cento do ex
-cesso arrecadado pelo Estado, quando a arrecadaçio estadual e

postos, salvo a do de exportação, exceder em município, que não
seja o da Capital, o total das rendas locais (te qualquer naturcLa
(art. 109, número III) será entregue ao município, de acárdo ceia
a prescrição do art. 13, § 2., n.° 111 do Ato das disposiçôe Consti-
tucionais Transitórias da União.

Art. 2. - Terminarão a 31 de janeiro de 1955 os Ilianiatos
dos Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores que forem eleitos cia
substituição aos atuais dos municípios criados pela Lei n.' 336, de
28 de dezembro de 1948.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 152 (Ia Constituição,
promulga a seguinte:

LEI CONSTITUCIONAL N. O 3

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, usando
das atribuições que lhe conferem os artigos 150 e 151 n.° II da Cons-
tituição, decreta:

Art. 1.0 - Os arts. 30, § 4.°; 34; 86, Parágrafo único; 91,
I. e 2.; 104, § 4.; 112, parúrafo único; 151, n.°s 1 e II

e 170 da Constituição do Estado de Minas Gerais ficam respectiva-
iente redigidos pela forma seguinte:

Art. 30 -

§ 4•9 - Devolvido á Assembléia Legislativa, com os motivos
do veto, será o projeto, com ou seio parecer, submetido à discussão
única, dentro de 30 dias, contados da devolução ou da reabertura
dos trabalhos, considcraiido-se aprovado se obtiver o voto de 2/3
dos presentes.

Art. 34 - A fiscalização financeira e especialmente a elabo-
ração dos orçamentos das autarquias serão feitas na forma da lei.

Art. 86 - Os cargos de Vereador e de Vice Prefeito, consi-
derados serviço público relevante, são gratuitos, sendo remunerado



o de Prefeito. O subsídio dêste, dentro dos limites determinados
pela Lei Orgânica dos Municípios e, em proporção com a renda do
exercício anterior, será fixado pela Câmara Municipal, no último
ano de cada período.

Parágrafo único - Suprimido.
Art. 91 - ............
§ 1.' - A decisão será proferida pela maioria absoluta da

Câmara Municipal.
§ 2. - Da decisão caberá recurso, sempre com efeito sus-

pensivo para o tribunal de Contas, (n.Qs 1, II e III) ou Assembléia
Legislativa (n.°s IV, V e VI), sendo êste obrigatório quando se con-
cluir pela cassação (lo mandato.

§ 39 - Só se considerará cassado o niandato, quando a
Assembléia Legislativa, ao tomar conhecimento do recurso decidir,
nesse sentido, pelo voto de dois terços de seus nieinbros.

§ 4.° - Será obedecido o disposto nos parágr'ifos anteriores
no processo de cassação cio mandato de Vice-Prefeito e Vereadores.

Art. 104 - ......
§ 4.' - Enquanto não se realizar o levantaimiento cadastral,

proceder-se-á à classificação dos terrenos, tendo-se em vista a sua
utilidade e valor venal, para o lançamento de impôto territorial.
Sôbre os terrenos de cultura, o impósto territorial será regressivo,
de modo que pague, proporeionalnieiite, maior tributo o proprietá-
rio que cultive menor área.

Art. 112
Parágrafo único - As multas de mora não poderão exceder

vinte por cento da importância em débito.

Art. 151 ---- Proposta a reforma, à qual poderão ser Of(FC(i

das emendas, será ( , Ia submetida ii (1 iscussao única, considera a do-se
definitiva, se aprovada por maioria dos membros da Assembléia
Legislativa.

1 Estabelecida a proposta ter-se-á esta por aceita se apro-
vada cru duas discussões por maioria dos flleml)ros da Assembléia
Legislativa ciii duas sessões ordinárias consecutivas.

II Se a reforma obtiver na discussão cia primeira sessão
legislativa, o voto dc dois terços dos membros da Assemmmhléia, será,
de logo, submetida à segunda discussão e dar-se-á por aprovada se
obtiver o mesmo quorufli

III - Na hipótese do inciso anterior a reforma poderi se
processar (lO SeSS.tO extraordinária

Ar[. 170 - A divisão administrativa do Estu 1 0 será fixada
em lei qüinqüenal, nos aos terminados em três e oito, para entrar
em vigor a 1. 9 de janeiro do ano seguinte.

—7-
Art. 2.' - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-

cação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 30 de ja-
neiro de 1951.

O Presidente:	Fel iciano te Oliveira Penna
O 1.9 Secretário: Waldir Lisboa.
O 2.9 Secretário: Joubert Guerra
O 3.' Secretário: Emílio Vasconcelos
O 4.' Secretário: Jason Albergaria

*

LEI CONSTITUCIONAL N.' 4

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 152 da Constituição,
promulga a seguinte:

LEI CONSTITUCIONAL N.' 4

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, usando
das atribuições que lIme conferem os artigos 150 e 151 n.' II da Cons-
tituição, decreta:

Art. 1.' Substituam-se, no Ato das Disposições Constitu-
cionais Transitórias da Constituição, o artigo 17 e seus parágrafos,
pelo seguinte:

"Art. 17 - Fica criada a Secretaria de Trabalho, Indústria
e Comércio, com os Departamentos, Serviços e atribuições que a lei
lhe conferir."

Art. 2.' - Revogam-se as dis posições em contrário, entrando
esta lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, sos 30 de ja-
neiro de 1951.

O Presidente:	Fel iciaim) de Oliveira Perna
O 1.9 Secretário: \Valdir Lisboa
O 2.' Secretário: Joubert Guerra
O 3.' Secretário: Emílio Vasconcelos
O 4.' Secretário: Jason Albergaria

*

mi
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LEI N.9 706 DE 15 DE FEVEREIRO DE 1951 (')

Revoga a Lei n .I 540, de 12 de dezembro de 1949

O Povo do Estado de Minas Gerais, porseus "epresentantes,
decretou a seguinte lei:

Art. 1. - Fica revogada a Lei a. 9 540, de 12 de dezembro
de 1949.

Art. 2. - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 15 de feve-
reiro de 1951.

(a) José Ribeiro Pena, Presidente
Valdir Lisboa, J. Q Secretário
Ciro Maciel, 2. Secretário.

() Sancionada tàcitamcnte em virtude do § 39 do artigo
30 da Constituição do Estado, e mandada publicar pela Mesa da
Assembléia Legislativa, para os devidos efeitos.

*

3	LEI N.' 707, DE 18 DE JULHO DE 1951

Abre à Secretaria das Finanças o crédito especial de C 1.071.226,00

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 das Finanças o crédito
especial de Cr$ 1.071.226,00 (um milhão, setenta e um mil, duzen-
tos e vinte e seis cruzeiros), para ocorrer ao pagairento de juros
de mora apurados em transação e devidos pelo Estado à Companhia
Alcasan Construtora.

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, em Belo Horizonte, aos 18 de
julho de 1951-

JUSCELINO KUBTTSCIIEK DE OLIVEIRA

José Maria Alknmim

*
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LEI N.Q 708, DE 16 DE AGÔSTO DE 1951

Abre crédito especial para atender a despesas com a ampliação da
Usina Pai Joaquim, em Uberaba

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

Art. i. - Fica aberto um crédito especial 'te Cr$......
12.098.000,00 (doze milhões e noventa e oito mil cruzeiros), para
o Departamento de Águas e Energia Elétrica atender ao paga-
gamento de despesas com a unipliaiio da Usin. Pai Joaquim, em
Uberaba.

Art. 2. -- O Govêrno do Estado fica autorizado a celcbr r,
com estabelecimento de crédito do País, um contrato para o fina'-
ciamento das obras que correrão por conta do crédito aberto mio
art. 1.9, dando a garantia necessária cm apólices csladuais.

Art. 3.° - Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publi::i-
çAo, tendo o crédito a sua vigência até 31 (te dezembro de 1952.

Art. 4 •9 - Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autOri(!adci, a quero o conh -
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 llorizonle, 16 de ag(O
de 1951.

JUSCELTNO KUBJTS(I 1 FK DE OLIVEIRA

José Esteves Rodrigues
Odilon Beluens, respondendo pelo expediente da Secretaria

das Finanças.

£	 e

LEI N.° 709, DE 16 DE AGÕSTO DE 191

Revigora a autorização constante da Lei n.O 612, de 2 de setembro

de 1950 e dá nova redação ao seu artigo 1.'

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

Art. 1.9 - Fica revigorada a autorização constante da Lai
n.' 612, de 2 de setembro de 1950.
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Art. 2.' - O artigo 1.' da referida lei passará a ter a se-
guinte redação:

"É o Poder Executivo autorizado a adquirir o terreno neces-
sário para a construção do prédio da Escola Normal Oficial de
Uberaba".

Art. 3.' - 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 (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam cmii-
prir tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio (Ia Liberdade, Belo horizonte, 16 de agôsto
de 1951.

JUSCELINO KvnITscIIrK DE OLIVEIRA

Odilon Behrens
José Esteves Rodrigues
Odilon Behrens, respondendo pelo expediente da Secretaria

das Finanças.

*

LEI N.° 710, DE 16 DE AGÕSTO DE 1951

Abre â Secretario de Saúde e Ass istência um crédito especial de
Cr 500.000,00

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

Art. 1.' ---- Fica aberto à Secretaria de Saiide e Assistência
o crédito especial de Cr$ 50) 000,00 (quinhentos mil cruzeiros), para
ocorrer, no corrente exticítio, ás despesas com a intensificação tios
serviços de assistência neuropsitjuiátrit'a €10 Estado, (te acôrdo coto
o convênio celebrado multe o Govêrno (la União e O tio Estado de

Minas Gerais.

Art . 2. 1 - Fica o Govêrno autorizado a realizar as operaçes
de crédito que se tornarem necessailas para o cumprimento desta lei.

11 -

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

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

Palácio da Liberdade, em, Belo horizonte, 16 de agôsto de
1951.

J1.JSCELINO KUÍIITSCHEK DE OLIVEIRA
Mário Hugo Ladeira
Odilon Behiens, respondendo pelo expediente da Secretaria

das Finanças.
*

LEI N. 711, DE 16 DE AGÕSTO DE 1951

Dispõe sóbre isenção de impostos e taxas

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

krt. 1. - Fica o Govêrno do Estado autorizado a isentar do
pagamente do Impôsto de Transmissão "inter-vivos", às associações
rurais, dotadas (te personalidade jurídica, que adquirirem, dentro
de dois anos, a contar da promulgação da presente ie, prédio para
sua sede própria, desde que não possua outro.

Paru'mgra lo único A isenção será concedida mediante reque-
rimento do representante da Associação Rural ao Chefe do Poder
Executivo.

Art. 2. - O Iinpôsto de que trata o art. 1. 1', será devido,
entretanto, em (ItIal(lU(r tempo que a eu ti (1 ide dispuser mio imóvel

Art. 3. 9	Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publi-
cação, revogaaas as disposições em contrário.

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

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 16 de agôsto de
1951.

JuscEmJNo KunIrscnEK DE OLIVEIRA

Odilon Behrens, respondendo pelo expediente da Secretaria
das Finanças.

Tristão Feri-eira da Cunha

*

Is
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LEI N.' 712 DE 16 DE AGÕSTO DE 1951

Abre à Réde Mineira de Viação um crédi to especial de Cr$
12. 715.477,60

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 Rêde Mineira de Viação um crédito
especial de Cr$ 12.715.477,60 (doze milhões setecentos e quinze
mil, quatrocentos e setenta e sete cruzeiros e sessenta centavos),
para pagamento à Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviá-
rios, provenientes de juros de mora contados até 31 de dezembro
de 1950, sôbre guias a favor da referida instituição.

Art. 2.' - Fica o Govêrno do Estado autorizado a realizar as
operações de crédito que se tornarem necessárias para o cumpri-
mento (lesta lei.

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 t:em o
to e execução desta lei pertencer, que a (rinl)ra!n 1	(i((

tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liherdad', Belo lloriionte, IG de agôsto
de 1951.

.JUSCFLTNO KunrTScUEK liE ()iIVEU( \

José Esteves Rodrigues
Odilon Behrens, respondendo pelo ex rdente da Secretaria

Ias Finanças.
e

LEI N.9 713, DE 17 DE AGÕSTO DE 1951 (')

Ratifica despacho do sr. Interventor Federal Aleides Lins

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou a seguinte Lei:

Art. 1. - Fica ratificado o despacho proferido pelo cxmo.

sr. interventor Federal no Estado, Dr. Alcides Lins, em data de 17
de março (te 1047, no processo de cobrança (te divida fscal da res-
ponsabilidade do ex-1.9 Tenente da Fôrça Policial - Ainiritas Pereira

Coura.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Ilorizoqte, aos 17 de agôsto
de 1951.

(a) José Ribeiro Pena, Presidente.
(a) Waldir Lisboa, 1. Secretáiie
(a) Ciro Maciel, 2. 1 Secretário.

* ) Sancionada tácitanien te, rui vi (10(1 e (lo 3. 1 artigo
30 da Constituição do Estado, e inaisdada publicar pela Mesa da
Assembléia Legislativa, para os devidos fins.

*

LEI N.9 714, DE 24 DE AGÕSTO DE 1951

Dispõe .só b re a doação de bens à União, para os fins da Lei
Federal ii.' 1.254, de 4 de dezembro de 1950

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

Art. 1.' - Ficam transferidos ao patrimônio da União, para
os fins estabelecidos no art. 4•9 da Lei Federal n. 9 1.254, de 4 de
dezembro de 1950, os bens móveis e imóveis essenciais ao funcio-
namento do Conservatória Mineiro de Música e (Ia Escola de Far-
mácia de Ouro Prêto, institutos federalizados em virtude daquela
lei.

Parágrafo único Os bens são os constantes dos inventários
e avaliações organizados pela Contadoria Geral do Estado, que
acompanham esta lei e (IUC de l a fazem parte integrante.

Art . 2. - Entrará esta lei em vigorvigor na (lata do 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 cuimiprain e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Li hem lote, Belo l lorizonte, 24 de agôsto
de 1951.

Odilon Behi-cns, respondendo pelo expediente (la Secretaria
das Finanças.

JUSCEL1NO KuHIIsCIIEK DE ()mivEmft
Odilon Behrens

*
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413.122,00

Cr$

1.510.600,00

242.060,00

185.560,00

33.670,00

93.000,00

4'0. 000,00

30.000,00

2.000.000,00

4.135.820,00

4
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CONSERVATÓRIO MINEIRO DE MÚSICA

Bens imóveis

Edifício situado à Avenida Afonso Pena, no quarteirão 30 da
4.' Secção urbana. —Valor Cr$ 1.590.885,00.

Cr$

Área do terreno	= 2.255,63 m2	Valor . . .. 4.511.260,00

Área do 1.0 pavimento	538,20 m2 - Valor . . .	8,07. 300,00

Área do 2.' pavimento = 522,39 m2 - Valor . . .	783.585,00

Área do barracão	= 100,20 m2 - Valor . . . .	80.160,00

Muros	 =	145,35 m2 - Valor . . . .	21.802,50

Gradil	 =	26,20 m2 - Valor . . . .	9.170,00

6.213.277,50

CONSERVATÕRIO MINEIRO DE MÚSICA

Valor dos bens móveis, conforme relação levantada
pela Contadoria Geral do Estado ........

ESCOLA DE FARMÁCIA DE OURO PRÊTO

Bens Imóuels

Edifício principal - Área: 175,50 1112 - Valor

Edifícios dos Laboratórios - Área: 254,80 m2 -
Valor............................

Dependências - gasogênio - almoxarifado - de-
pósito e Oficinas - Área: 233,20 ni2 - Valor

Edifício do laboratório de farmacognosia - Área:
48,10 m2 - Valor ..................

Muros de arrimo - Área: 4650() ni2 -- Valor

Muros de vedação ....................

Pavimentação de áreas ..................

Terreno	Área pertencente e ocupada pela Escola:
4.270,00 ni2	Valor ................

Valortotal .........................

- 15

INVENTÁRIO GERAL DA ESCOLA DE FARMÁCIA DE OURO PUTO

Relação geral
Cr$

Móveis............................
&blioteca ..........................
Coleção de Alambiques de Cobre ..........
Material da Oficina ....................
Instalação de Gás ....................
2 Mesas de Pasteur ....................
Grupo Elétrico de Corrente Trifásica ........
Motor a gasoliina, 8 cavalos, conjugado com o ge-

rador monofásico para 150 Watts ......
Laboratório de Química Orgânica e Biológica
Laboratório Farmacognosia ..............
Laboratório de Higiene ..................
Laboratório de Química Industrial ..........
Laboratório de Química Analítica ..........
Laboratório de Microbiologia ............
Laboratório de Toxicologia e Broniatologia .
Laboratório de Farmácia Química ..........
Laboratório de Farmácia Galênica ..........
Laboratório (te Botânica ................
Laboratório de Zoologia e Parasitologia ......
Laboratório de Física ..................

SOMA TOTAL ..................

*

LEI N.° 715, DE 24 DE AGÕSTO DE 1951

Dispõe sóbre isenção

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

Art. 1.' - Fica isenta do impôsto de transmissão a doação
de terreno feita pela Prefeitura de Juiz de Fora ao Sindicato dos
Trabalhadores na Indústria de Fiação e Tecelagem daquela cida-
de, para construção de sua sede social.

Parágrafo único - A isenção a que se refere o artigo se
condiciona ao cumprimento de sua finalidade, dentro de cinco
anos.

122.530,00
C)100. 000,00
150.000,00

42.000,00
150.000,00

4.000,00
12.000,00

18.000,00
4.145,00
3.460,00
7.240,00

24.930,00
10.897,00
40.660,00
17.080,00
14.270,00
12.440,00
50.703,00
44.980,00

313.640,00

1.642.975,00
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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-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo horizonte, 24 (te agôs-
to de 1951.

JUSCELINO KUBITSCJIEK DE OLIVEIRA

Odilon Bhrens, respondendo pelo expediente da Secretaria
das Finanças.

*

LEI N.' 716, DE 31 DE AGÕSTO DE 1951.

Cria o Departamento de Viação Aérea e dá outras prOVi(IéIlCiaS.

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

Art. 1.' - Fica criado, na Secretaria de Estado dos Negócios
da Viação e Obras Públicas, o Departamento (IC Viação Aérea -

D. V. A.	com as seguintes finalidades:

1 - Organizar o plano acroviárlo do Estado, complemen-
tando, nesse setor, as atividades do govêrno federal;

II - elaborar um plano de expansão e desenvolvimileiltO dos
transportes aéreos, de cargas e de passageiros, no que interessa à
economia do Estado de Minas Gerais, quer no que se refira à ex-
ploração direta pelo Estado, quer cm colaboração com s emprêsas
interessadas, outros Estados da Federação e Ministério da Atri
náutica

III - estudar, levantar, projetar, construir, amfll)tiar, conser-
var e fiscalizar a rêde aeroviária do Estado, em cooperação com
os órgãos competentes do Ministério (ia Aeronáutica e, se fôr o
caso, com os de outros Estados, executando direta rente as obras
necessárias ou mediante contratos com terceiros, na forma da lei;

IV - estudar e propor medidas capazes de estimular e con-
solidar, técnica e financeiramente, as iniciativas particulares que
visem ao desenvolvimento da aviação civil, inclusive a coriierciíil,
bem como prestar apoio aos setores de estudos sôbre aviação, co-
mo sejam os de pesquisas científicas e tecnológicas, aplicação do
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avião como auxiliar da agricultura e da sílvicultura e de outras
atividades econômicas, ou como meio de turismo e esporte;

V - estudar e propor a adoção de normas técnicas e admi-
nistrativas, de acõrdo com as normas internacionais ou nacionais;

VI - exercer quaisquer outras atividades compatíveis com
a Constituição e as leis, selilpie visando proporcionar à avia ao,
nos seus diferentes ramos, segurança e possibilidades de desenvol-
vimento.

Art. 2.' - O D. V. A. compor-se-á de um órgão consultivo,
o Conselho de Viação Aérea, e um órgão executivo, a Superinten-
dência, independentes e harmônicos entre si.

Art. 3.' - O Conselho de Viação Aérea será integrado dos
seguintes membros, todos brasileiros:

a) O Secretario de Estado da Viação e Obras Públicas;
li) o Superintendente do D. V. A.;
e) um representante do Ministério da Aeronáutica;
d) um representante das emprêsas de transporte aéreo co-

mercial sediadas no Estado e que iiiant( , iiliaui, com regularidade,
linhas de navegação para o interior do Estado de Minas Gerais;

e) um representante dos aeroclulj(s legalmente organiza-
dos e mantidos no Estado;

f) um representante da Sociedade Mineira de Engenheicos;
g) um representante do Instituto de Tecnologia Industrial.

§ 1.' -- Será presidente nato (to Coiisei]io o Secretário da
Viação e Obras Públicas e vice-presidente o Superintendente do
D. V. A.

§ 2.' - Os demais conselheiros Serão noiiieados pelo Go-
vernador do Estado, sendo que o representante do Ministério d.
Aeronáutica será indicado pelo Ministro daquelaasta e os Icprc-
sentantes das empresas de transporte aéieoconiercial, dos acro-
clubes e (la Sociedade Miiieira (Te	 iiili,ale ine
taço de lista com cinco nomes.

§ 3. - No caso de representação dos ae rociubes, a indica-
ção deverá ser feita pela Federação estadual das n 1 cslimas entida-
des ou, na falta (lesta, pela liiaiOIia tios acroclubes reunidos Clii
assembléia geral.

§ 4•9 - A duração do inaniato ([os cii icll1cios, couh e:e-
ção do Presidente e do Superintendente (lo D. V. A., será dc très
anos, podendo ser feita nova indicação do Iliesmilo repiescutanLe
por mais um mandato.

§ 5 - O exercício da função de cons(lhui co será gratuito e
considerado serviço público relevante.
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Art. 4.' - O Conselho de Viação Aérea se reunirá ordinà-
riamente uma vez por mês, em (lata prefixada, e extraordinária-
mente, quando convocado pelo seu Presidente, ou mediante repre-
sentação de pelo menos quatro (le seus membros, cm local prévia-
mente designado.

§ 1.' - As decisões do Conselho serão tomadas por maioria
de votos dos conselheiros presentes, cabendo ao Presidente, além
do voto comum, o de desempate.

§ 2.' - Das reuniões do Conselho poderão participar, sem
direito a voto, representantes de Associações de classes, e asses-
ores técnicos ou administrativos que possam contribuir para o

esclarecimento dos assuntos cm discussão.
§ 3.' Das sessões do Conselho serão lavradas atas em

livros apropriados, as quais serão publicadas no órgão oficial do
Estado.

Art. 5.'	Ao Conselho de Viação Aérea competirá opinar
sôbre:

Plano (te expansão acoroviárla tio Estado de Minas Gerais
e sua interligação com os de outros Estados da União;

11	concessão de subvenções, auxílios e prêmios a emprê-
sas (li transporte aérco ou para o deseimvolvinienlo de aeroclulws;

III - medidas de incentivo a organizações oficiais ou parti-
culares que se proponham  pesquisas aeronáuticas, aerofotograme-
Iria, aplicações do avião a atividades econômicas e medidas de ma-
nutenção, abastecimento e proteção ao vôo;

IV -- programas de trabalhos oficiais ou de emnprêsas priva-
(1 as, sugerindo imicilidas para SCU iToenvolviiento, examinando suas
possibilidades de execução e os relatórios apresentados;

V - a aplicação de normas internacionais e federais, bem
como a adoção de estaduais, pelo D.V.A.;

VI - convênios com o Govêrno Federal, outros Estados ou
Municípios, para a realização de obras em colabo"ação ou objeti-
vos comuns relativos à aviação.

Parágrafo único - Compete ainda ao Conselho sugerir me-
didas julgadas necessárias ou convenientes ao bom andaniento dos
serviços afetos ao D.V.A., bern como propor ao Govêrno a repre-
sentação do Estado cm congressos e convenções de aeroviação e o
envio de técnicos para viagem de estudos especializados.

Art. 6.' - Anualmente, o D.V.A. elaborará uru plano de
obras para o exercício, o qual, instruído com o parecer do Con-
selho de Viação Aérea, será submetido ao Governador do Estado,
que poderá alterá-lo, inclusive estabelecendo a ordem de priorida-
de das referidas obras.
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§ 1.0 - Urna vez autorizado pelo Governador o plano anual
de obras, com as modificações 'feitas, a Superintendência terá auto-
ridade para executá-lo, independentemente de nova autorização.

§ 2.' - Para as obras extraordinárias que se 'apresentarem,
o D.V.A., após os estudos necessários, submetê-las-á à apreciação
do Governador do Estado, para efeito de sua autorização.

Art. 7.' -- A Superintendência, órgão executivo de 1). V. A.,
compreenderá os seguintes serviços;

1 - Gabinete e Secção de Expediente;
II - Serviço de Estudos, Projetos, Orçamento e Cadastro;
III - Serviço de Construção, Conservação e Motomecaniza-

vão.

Art. 8.' O Serviço de Estudos, Projetos, Orçamento e Ca-
dastro será constituído pela Secção de Estudos e Projetos e pela
Secção de Orçamento e Cadastro.

Art. 9.' -- O Serviço de Construção, Conservação e Motome-
canização, será constituído pela Secção (le Construção e Conserva-
ção e pela Secção (le Motoniecanização.

Art. 10 -- A direção (10 D.V.A. constituir-se-ã de:

1 Superintendente, padrão Q;
1 Assistente, padrão P, cai comissão;
2 Chefes de Serviço, padrão P;
5 funções gratificadas de Chefe (te Secção, com a gratifica-

ção anual de Cr$ 7.200.00.

Parágrafo único Os cargos de Superintendente, Padrão Q,
e Chefe de Serviço, Padrão P, serão isolados, de provimento em
ComiSsão, e exercidós por engenheiros civis ou aeronáuticos.

Art. 11 Os serviços do D.V.A. serão executados por pes-
soal "contratado", nos termos da legislação em vigor, e "pessoal
para obras", até que se organize o seu quadro definitivo, o que
se fará dentro do prazo de dois anos a contar da data da publica-
ção desta lei.

Art. 12 - Fica transferido para o D.V.A. o pessoal técnico
e administrativo atualmente lotado no Serviço de Campos de Pouso
do D.V.U., (la Secretaria da Viação e Obras Públicas.

Parágrafo único - O preenchimento dos cargos administra-
tivos do D.V.A., poderá ser feito por transferência de funcionários
da Secretaria de Viação e Obras Públicas ou (le outra qualquer re-
partição estadual.
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Art. 13 - O GovêrnO do Estado fica autorizado a prOIlIOer,
caso necessário, a organização de sociedades de economia mista,

para o estabelecimen to e manutenção de linhas consideradas indis-
pensáveis ao intercâmbio aéreo do Estado, participando das mesmas
sociedades nos limites estabelecidos em leis especiaii'

Art. 14 - As dúvidas de caráter TadministrU'"0 que surgi-
rem, com relação à aplicação desta lei, serão solucioflud pelo

Governador do Estado.
Art. 15 - Para ocorrer às despesas com a instalação do t)

V. A., ao  corrente exercício, e para o pagamento de venciII1ent.
funções gratificadas e salários (los cargos e funções, a que se re-
fere esta lei, até o final do exercício, fica aberto um crédito C51)

cial de Cr$ 591 200,00, assim distribUidO

Cr$

....................250. 000.110Instalação 
Vencimentos e gratificações de função	

91 .200.Ott

000,00
Pessoal cofltrcontratado..................0) 

Art. 16 --- O Secretário de Estado (los Negócios Ja Viação e
Obras Públicas determinará as providências necessárias à instala-

ção (10 D. V. A.
Art . 17 - Fica o Poder Executivo autorizado a regulaifleflt

a presente lei no prazo (li 60 dias.

Art. 18 -- Entrará esta lei CIII vigor na (lata de sua jnibl

çiio, revogadas IS dispoSiçoes CIII contrario

Mando, portantO, a tôdas asaUiorida(ks, a queIlI
Mento e eXeeUÇ ão desta lei perten ('(1', que a CtI inpram e façani cu:a-

prir, tão inleiralIleIlte (01(10 nela se ('001(10.

Dada 110 Palácio tia Lit)CI'(la(ie, Belo 1 loi'ii.onte. 11 de :tgs10

de 1951.

.1UsLEI.INO ]Ul(IFS(1IE1 1)1: ()L1vEII1

José Es/coes Rodrigues
Odilon Bt' ll!(IlS, respondendotio pelo exped lente (1 a Secretaria

das Finanças.

*
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LEI N.' 717, DE 5 DE SETEMBRO DE 1951

Modifica a Lei n.' 292, que doou um terreno ao Orfanato
D. Silvério em Catagua.ses

O Povo do Estado de Minas Gerais, pelos seus representan-
tes, decretou e eu, sem seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1 - Os § 1.0 e 2. da Lei n.0 292, de 26 de novembro
e 1948, passam a ter as seguintes redações:

§ 1.' - Destina-se a área doada à instalação de serviços de
assistência social do donatário em Cataguases, seii(lo permitido que
a sede principal do Orfanato seja construída em outro local.

§ 2. - As obras para instalação deverão ser executadas pelo
Orfanato dentro do prazo de 10 anos, a contar da 'lata da publi-
cação desta lei, sob pena de reversão da área doada.

Art. 2. - Ficam em vigor os outros artigos da citada lei.

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

Mando, portanto, a todos quantos o conhecimento e a execu-
ção desta pertencer que a cumpram e façam culnprir tão exata-
mente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 5 de setem-
bro de 1951.

JUSCELINO KUBITSCEK DE OLIVErRA

Odilon Belirens, respondendo pelo expediente da Secretarie
4as Finanças.

*

LEI N.' 718, DE 8 DE SETEMBRO DE 1951

Cria o Fundo de Pesquisas

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

Art. 1.' - Fica criado no Instituto Agronômico da Divisão
de Experimentação do Departamento da Produção Vegetal, da Se-
cretaria da Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho, um "Fundo
de Pesquisas".
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Art. 2 — Constituem finalidades do "Fundo de PesquiSas"

a)
promover, pelos meios hábeis, a realização e a ampliação

dais pesquisas,
investigações e trabalhos experimen tais e científi-

cos em 
todos os setores de atividades do Instituto Agronômico;

b)
facilitar, por todos os meios, aos funcionários técnicos

do Instituto, a 
execução dos seus programas de trabalho;

c) promover o aperfeiçoamento do seu corpo técnico;

d)
contratar especialistas nacionais e estrangeiros para co-

lal)orarem nos trabalhos do estabelecimento;

e)
fazer representar o Instituto em congressos e outros cer-

taiflCS, dentro e fora do País;
f)

contribuir para a ampliação e o aparelhamento da sua

biblioteca;
g)

promover a mais ampla divulgaÇãO possível dos resul-

tados das pesquisas e trabalhos experimenta is da instituição;

h) conceder prêmios aos Seus investigadores.

Art. 3. - Constituirão receita para o "Fundo de Pesquisas"

a) as contribuições voluntárias de pessoas físicas ou jurí-

dica de direito privado;
b) as contribuições dos GovêrnoS Federal, Estaduais e Mu-

nicipais, inclusive autarquias;
c) os juros de depósitos ou de operações produtoras de ren-

das do próprio "Fundo de PesqUisas"
d) outras quaisquer receitas que, legalmente, possam ser in-

corporadas ao "Fufl(lO de Pesquisas".

Art 4.	
As disponibilidades do "Fundo de Pesquisas" serão

apl i ca das de 
a(ÔF(lO com a legislação vigente relativa às espécies:

a)
na aquisição (te imóveis, material permanente e de consu-

mo, destinados à realizaÇO de pesquisas, investigações e trabalhos

experimentais ou cientificos
b) no finaneiaflh1t0 total OU parcial de viagens, a outros

Estados OU 50 Strangeir0, dos seus técnicos;

c) no contrato de técnicos especializad os OU cientistas nacio-

nais ouestrangeiros;
d)

na aquisição de livros e revistas técnicas e (tomais mate-

riais	liográfiCoS;
e) na jmpFCsSãO ou reimpressão

divulgação; 

	de trabalhos técnicos e de

divulgaÇãO
f) na	cessão (te prêmios e gratificações especiais aos fun-

cionários do Instituto A9ronômi'0;

g) na realização de despesas gerais, visando facilitar aos téc-
nicos do Instituto Agronômico a execução dos seus programas d.
trabalho.

Art. 50 - A administração do "Fundo de Pesquisas" ficará
a cargo (te um Conselho que será presidido, obrigatóriamente, pelo
Diretor do Instituto A g ronômico,teu, e que se cmii porá dos seguintes
membros:

a) 2 funcionários Éten ((5 do 1nsttiio \gl'OnOnIlCO;

b) 1 representante do Serviço	acioiiitl (te l'tsquisas Agro-
nômicas;

e) 1 representante da Universidade liural do Estado de Minas
Gerais;

(1) 2 representantes da lavui ei

e) 1 representante da indúsftia;
f) 1 representante do comtic:o
g) 1 representante da Assoe aáo de Engenheiros Agronôrnos

de Minas Gerais.

§ 1. - Os conselheiros referidos nas alíneas "d",
"g" serão nomeados pcki ( overna(!or (lo Estado, escolhidos entre os
nomes apresentados (iI lS1U tiijdice, peias resl)ecilvas assoeaçôes
de classe.

§ 2. - Os consotiteiros referidos na alínea "a" serào desig-
nados pelo Sr. Secretário da Agi'cu1tui'a. Indústria, Comércio e
Trabalho, entre os funcionários do Iiisttuto Aproixômnico

§ 3. - Os conselheiros referidos ta, alilmeas "le' e 'e" serão
designados pelo Diretor (lo S IN. P e Ie1tO da U.1l.E.M.G., respec-
tivamente.

§ 4•9 -- Os conselheiros exercerão as suas fuações pelo peno-
do de três anos, pO(lCfl(lO, no entami o, cuati rumar a exercê-las por via
de ato regular da autoli(1a(lc ronipelente.

§ 5.9 - Não Selão iriitiaetitdts ei as unçocs ; considciai-c-
ão, porém, como serviço público relevante.

lumE.	--- Cui.i;oie ao (,onseLo

a) administrar permanenteniente o "Fundo de Pesquisas";
b) fiscalizar a omeecadação da receita, promovendo seu

recolhimento ao Baiieo Mineiro da Produção;
e) resolver sôbre a niciltor formita (te 1 1) 1 icição das disponi-

bilidades do "Fundo" e julgar as propostas de funcionários técnicos,
solicitando recursos do "tu n(lo"

d) resolver sóbre a conveniência da aceitação ou nãO das
contribuições particulam(s visando oplicação especaI OU COfl(IiciOnal
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e) examinar e aprovai' as contas (IUC lhe Forem apresentadas
pelo Presidente;

f) elaborar o seu regimento interno, dentro de 90 dias, após
a promulgação e publicação da presente lei;

g) promover, por todos os meios legais, o desenvolvimento
(lo "Fundo", de modo que êle possa melhor cumprir suas finali-
dades.

Art. 7. - A escrituração do "Fundo" será executada por fun-
cionário do Instituto Agronômico, por indicação do seu Diretor, ou
por contador especialmente contratado para tal fim.

Art. 8.' - Os trabalhos realizados por conta do "Fundo" po-
derão desenvolver-se nas instalações do Instituto Agronômico ou em
particulares ou oficiais, do País ou do estrangeiro.

Art. 9.9 - Incorporar-se-ão ao patrimônio do Instituto os
bens adquiridos por conta do "Fundo".

Art. 10 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todos quantos o conhecimento e execução
desta pertencer que a cumpram e façam cumprir tão exatamente como
nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 8 de setem-
bro de 1951.

JUSCELINO KuBIIscm-IEK DL OLIVEIRA
Tristão Ferreira da Cunha

*

LEI N. Q 719, DE 10 DE SETEMBRO DE 1951

Dá 'mova redação a dispositivos da Lei de Organização Judiciária,
a que se refere o Decreto-lei n.° 1.630, de 15 de janeiro de 1946

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

Art. 1. - Ficam assim redigidos o § 1.9 do art. 7.9,
§ 10 do art. 9.9, § 3.9 do art. 268, incisos 11 e 12 do art.
271 e alínea "a" do § 2." do art. 162 do Decreto-lei n." 1.630,
de 15 de janeiro de 1946:
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Art. 7.

" 1.' - Na comarca de Belo horizonte haverá quatro
juízes de direito de varas cíveis, um juiz de direito dos feitos
a Fazenda Pública, três juizes de direito (te varas criminai-.,

uni juiz de menores, quatro juízes municipais de varas cíveis,
n juiz municipal dos feitos da Fazenda e seis juizes municipais

e varas criminais".

Art.	9.'	..............................

" 10 - Na comarca de Belo Horizonte haverá seis pro-
otores de justiça, um curador de menores e tini curador (te ausen-

te, órfãos e massas falidas; um escrivão do judicial e notas, quatro
tabeliães de notas, três escrivães do judicial, quatro oficiais do re-
gistro de imóveis, três oficiais mio registro mie protestos, tini oficial
registro de títulos e documentos, três escrivães mio crime, um escri-

do Juízo de Menores, um escrivão privativo dos feitos da Fazen
âa Pública, um escrivão privativo dos acidentes do trabalho e asss-
tência judiciária, êste com vencimentos, direitos e vaniagens iguais ao
privativo dos feitos da Fazenda, um oficial privativo do registro das
pessoas jurídicas, dois avaliadores judiciais, um depósitário públio,
um distribuidor de notas e registros de imóveis e partidor, um dis-
tribuidor do judicial e contador, um escrevente juramentado mio

cartório do Juízo de Menores, seis escrevene	imenmdos
cartório	criminal,	seis	oficiais	de	justiça	Privativos
feitos da Fazenda Pública, oito oficiais de justiça para o serviço
criminal, um oficial de justiça para o Juízo de Menores, um
porteiro de primeira classe, três serventes de segunda classe,
uru contínuo, um adjunto de promotor e um escrivão de paz pari
cada subdistrito da cidade e dez oficiais de justiça remunerados
para o serviço cível".

Art.	268	..............................
" 3.' - As causas em que intervieremn como autores, roms,

assistentes ou opoentes o Estado de Minas Gerais, a União Fe-
deral ou o Município de Belo Horizonte, inclusive de execu-
tivos fiscais, incidem na competência do juiz de direito dos fei-
tos da Fazenda Pública, desde que o valor exceda de cinco mil
cruzeiros (Cr$ 5.000,00); as não excedentes dêsse valor incluir-
se-ão na do juiz municipal dos feitos da Fazenda".

Art.	271	..............................
"11 - processar e julgar os arrolamentos até dez mil cru-

zeiros (Cr$ 10.000,00);

12 - processar e julgar as causas cíveis até o valor de dez
mil cruzeiros (Cr$ 10.000,00), na comarca da Capital, e até essa

^- -1
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importância nas comarcas de 3.' e 4.' entrância, exceto aquelas
para as quais o juiz de direito tem competência privativa".

Art.	162	..............................

§	2.'	................................

a) os juizes de direito das varas cíveis e criminais, do
feitos da Fazenda Pública, pelos respectivos juizes municipais,
observando-se, cm cada vara criminal, o critério alternativo.

Art. 2.' Fica o Govêrno do Estado autorizado a abrir
os necessários créditos para o cumprimento desta lei e a realizar
as operações de crédito que se fizerem necessárias.

Art. 3.' - - A presente lei entrará cm vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições cm	contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 10 de se-
tembro de 1951.

JUSCELIN() XUI(ITSCJIEK DE OLIVEIRA
António Pedro Braga
Odilon Behrens, respondendo pelo expediente da Seerciaria

das Finanças.

LEI N.' 720, DE 14 DE SETEMBRO DE 1951

Dispõe sôbre fiança em < ,(kn(ra1os de aluguel pelo Inslitu!o ae
Previdência dos Servidores do Estado

O Povo do Estado de Minas Geras, por seus represcnantc5.
decretou e eu, com seu noaic, sanciono a seguinte lei:

Art. 1 . 0 -- O Instduto de U:evdênria hs Servidores do Es-
tado prestará fiança nos contratos de alugoel de prédios para resi-
dência do associado çue. embera haja eonstiludo pecúlio, não te-
nha casa própria, um a vez p reclichidos os requiSi los legais.

§ 1.' -- A fiança a que se refere o presente artigo será
solicitada, por es(r!to, pelo fuesionáno que re(el)a Vei(iinCflLus dos
cofres do Estado e sujeita à aprovação da Diretoria do Instituto
e não poderá ser negada, desde que o funcionário preencha os re-
quisitos da lei.
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§ 2.' - A fiança será prestada por meio de carta ou pela
assinatura do representante do Instituto, nos contratos de aluguel,
como fiador.

Art. 2.' - O aluguel, a cuja fiança se obriga o Instituto, não
poderá exceder de 50% (cinqüenta por cento) (lOs vencimentos
dos funcionários contribuintes, computados nesse total os descon-
tos já existentes.

Art. 3.' - A falta do pagamento do aluguel mensal, por
parte do associado, será suprida pelo Instituto, o qual descontará,
nos vencimentos mensais daquele, as importâncias correspondentes
aos pagamentos que fizer, desde que notificado o Instituto do
atraso, dentro de 15 (quinze) (lias do vencimento.

Art. 4.' - Perderá direito à fiança referida no art. 1.' des-
ta lei o associado que der causa a prgameni() de aluguéis por parte
do Instituto, como fiador, com período ininterrupto de mais de 3
(três) meses.

Art. 5.'	Dentro (te trinta (tias, 'a contar (Ia sanção (lesta
lei, baixará o Poder Executivo sua respectiva regulamentação.

Art. 6.' - Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução (lesta lei petencer, que a cum urram!! e façam cuin-
prir, tão inteiramente corno nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo horizonte, 14 de setem-
*	 bro de 1951.

JUSCELINO KUBIT.SCITEK D! OLIVEIRA
Odilon Behrens, respondendo pelo expediente da Secretaria

das Finanças.
*

LEI N.' 721, DE 20 DE SETEMBRO DE 1951

Abre d Secretaria do Interior o crédito especial de Cr$ 337.400,00

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 do Interior o crédito
especial de Cr$ 337.400,00 (trezentos e trinta e sete mil e qua-
trocentos cruzeiros), t)a ra oro vier às leap essS, no corrente exercício,
com a Escola de Reforma "Antônio Carlos", de acôrdo com a Li
n.' 620, de 31 de outubro de 1CO 3 como segue:
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EitranumerárioSmeflSalistaS .
Assalariados ..........................
Despesas de pronto pagamento ............

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 20 de setembro
de 1951.

JUSCELINO KuBITscIEEK DE OI.IvEnu

Antônio Pedro Braga
Odilon Behrens, respondendo pelo expediente da Secretaria

das Finanças.
*

LEI N.' 722, DE 20 DE SETEMBRO DE 1951

Abre à Secretaria do Interior o crédito especial de Cr$ 247.325,70

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 do Interior o crédito
especial de Cr$ 247.325,70 (duzentos e quarenta e sete mil trezen-
tos e vinte e cinco cruzeiros e setenta centavos), para ocorrer ao
pagamento de diversas despesas, como segue:

Cr$

Desembargador Raimundo Gonçalves da Silva -
Adicionais de 10% relativos ao período de 13
de março de 1946 a 31 de dezembro de 1951

Desembargador Lincoin Prates - Adicionais de
10% relativos ao período de 16 de janeiro
de 1946 a 31 de dezembro de 1951 ......

Bacharel Fernando Bhering - Juiz de Direito da
1.1 Vara da comarca de Uberaba - Adicio-
nais de 10% relativos ao período de 3 de
dezembro de 1950 a 31 de dezembro de 1951
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Cr$
Bacharel Henrique Gomes Freire de Andrade -

Juiz de Direito da comarca de Santa Luzia
- Adicionais relativos ao período de 31 de

	

janeiro a 31 de dezembro de 1951 ......	5.419,00

Brasil Aureo Cirino - Oficial de justiça da 2.' ins-
tância - Adicionais (te 10% relativos ao
período de 17 julho a 13 de dezembro de
1951	..........................	601,90

Itagiba José Cordeiro - Escrivão (10 crime do
têrnio de Sacramento - Adicionais de 101/P
relativos ao período de 16 de janeiro de 1946

	

a 19 de maio de 1949 ..............	3.047,20

Rui de Miranda - Escriv5o do crime do têrmo
de Cataguases Adicionais de 10% relati-
vos ao período de 12 (te setembro de 1946

	

24 de junho de 1948 ..............	2.348,63

Josselino Leandra da Paixão	Oficial de Justiça
do têrnio de Suo Domingos do Prda -- Adi-
cionais de 10'	re!ttvus eu 1)eIíudo de 16

	

de abril de 1947 a 31 de dezembro de 1951
	2.740,00

Joio Biano - Oficial de Justiça do têrmo de Curvelo
-- Adicionais (te 10% relativos ao período de
8 de março de 1947 a 10 de agôsto de 1950

	
1.957,10

,Jsé Cinto Socrato - Motorista do Tribunal (le Jus-
tiça - Adicionais de 10% relativos ao período
de 1. de iigôsto de 1949 a 31 (te (le'/.cnll)ro

	

de 1951 ..........................	4.010,00

Nelson da Costa Santos	Tenente-coronel -
Adicionais de 10 1/c relativos ao período de 13
(te (lezenit)rO (te 1916	30 de noveuiino tIe

	

194.1 ............................	13. 583,80

Osvaldo (te Ca1'VIll1() Monteiro - -- Capitão honorário
do Departamento de Ensti'ução da Polícia
Militar - Adicionais 1)01' quinquênio, relati-

	

vos ao corrente CXcI'ci(i() ............	3. 600,00

Clibas Tavares da Fonseca	Professor (lo Ginásio
"Tiradentes", da Polícia Militar --- Adicionais
p1 qii i nqiiênio, relativos ao período de 26
de janeiro a 31 (te (kcZ(flll)l0 de 1951

	 4. 466,60

José Marques Rosa	Primeiro-Tenente - Secretário
do Departamento (te Ia struçáo (Ia Polícia

Cr$
236.400,01

78.000,00
23. 000,0*

337.400,00

60.822,30

72.347,70

11.295,30
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Cr$
	

Cr$
Militar - Gratificação de acôrdo com o dis-
posto no artigo 15, Decreto n. 9 3.275, de
5-4-1950 e relativa ao período de 5 de abril
a 31 de dezmbro de 1950 ............

Raul Pedreira Passos - Diretor do Departamento
de Identificação - Adicionais de 10 110 rela-
tivos ao período de 22 de março de 1950 a
31 (te dezembro de 1951 ............

Augusto Eliseu da Cruz -- Fiscal de 2.' classe da
Guarda Civil --- Adicionais de 10% e abono
familiar relativos ao período de 8 de maio de
1949 a 31 de dezembro (le 1951 ........

Ilidio José da Silva - Primeiro-Sargento-Músico -
Adicionais de 10% relativos ao período de
24 de março de 1949 a 31 (te dezembro de
1951	........................

Sebastião Vieira de Sousa - Primeiro-Sargento -
Adicionais de 10 110 relativos ao período de
11 de agôsto de 1948 a 3 de setenibro de 195))

Saturnino Gomes da Silva - Terceiro-Sargento -
Adicionais de 10% relativos ao período de
17 de março a 31 de dezembro de 1950

Antônio Ilodrigues de Oliveira Primeiro-Sargen-
to -- Adicionais de 10 110 relativos ao perío-
do de 23 de outubro (te 1950 a 31 de dezem-
bro (te 1951	....................

Raimundo João da Mata - Primeiro-Sargento -
Adicionais de 10% relativos ao período de
22 de abril de 1950 a 31 de dezembro de
1951

Lad áriu Monteiro de Lima	lilvestiMador do Cor-
po (te Segurança	Adicionais de 10% e
abono familiar relativos ao período de 1.
de janeiro	de 1948 a 31 de dezembro de
1951	.........................

José Luiz de Sonsa -- Motorista de 1.' classe da
Chefia de Polícia -- Adicionais de 10% re-
lativos ao período de L Q de janeiro a 8 de
março de 1951, inclusive abono familiar ..

Amaro Francisco (Ia Silva Investigador do Cor-
po de Segurança - Adicionais de 10% e
abono familiar relativos ao período de 1. 9 de
janeiro (te 1950 a 31 de dezembro de 1951

João Simplicio da Silva	Subinspetor do Corpo
de Segurança - Adicionais de 10% e abono
familiar relativos ao período (te 1 de janei-

	

5.763,10
	 ro (te 1950 a 31 de dezembro de 1951	 5.428,70

Caraot Ferraz de Andrade - Terceiro-Sargento -
Adicionais de 10% relativos ao período dc
11 de agôsto de 1948 a 31 de dezembro de

	

8.529,00
	

1951 ..........................	3.363,04)
Augusto Magalhães	Subinspetor (lo Corpo de Se-

gurança	Abono familiar e adicionais de
10% relativos ao período de 5 de outubro

	

3.763,40	 (te 1950 a 31 de dezembro de 1951 .	 3.818,10
Angclo d'Agosto -- Investigador (lo Corpo de Se-

gurança - Adicionais de 10 1A relativos ao
período de 6 de agôsto de 1950 a 31 de de-
zembro de 1951 ..................3.199,10

247.325,70

Art. 2.' - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
caão, 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 setem-
bro de 1951.

JUSCELINO KUBI'rsciLEIc 1)1. Or.mvEIlt&
Antônio Pedro Braga
Odilon Behrens, respondendo pelo expediente da Secretaria

das Finanças.

*

LEI N. 723, DE 20 DE SETEMBH() DE 191

Abre d Secretaria da Viação e Obras Públicas o crédito especial
de Cr$ 7.376.697,50.

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

4.785,60

3.230,40

1.136,00

2.054,40

2.923,20

9. 453,40

290,00

3.347,90 II



32

1

- 33
Art. 1.' - Fica aberto à Secretaria da Viação e Obras Pú-

blicas o crédito especial de Cr$ 7.376.697,50 (sete milhões trezen-
tos e setenta e seis mil seiscentos e noventa e sete cruzeiros é cin-
qüenta centavos) para pagamento à Companhia Imobiliária e Cons-
trutora Belo horizonte, proveniente de obras de reconstrução
e acréscimo do prédio da Secretariia de Saúde e Assistência.

Art. 2.0 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção e terá sua vigência cessada em 31 de dezembro de 1952.

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrátio.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 20 de setem-
bro (te 1951.

JUSCELINO KVRITSCIIEK DE OLIVEIRA

José Esleves Rodrigues
Odilon Behrens, respondendo pelo expediente da Secr-

tar j a (Ias Finanças.

*

LEI N. 724, DE 20 DE SETEMBRO DE 1951

Abre ao Depar!w;ieiito Estude':! de Estradas de Rodajem o crédito
especial de Gr 3.000.000,00

Povo do Estado de Minas Gerais, por seus ' cj)recntui teS

(lecletoLi e eu, eia 'eu nome, sanciono a seguinte lei

Art . 1 .' -- Fica aberto ao Departamento Estadual ie
cla de Bodageiti o crédito especial de Cr$ 3.000.000,00 (três
rnilh5cs de cruzeiros), para atender às despesas relativas aos tra-
balhos complementares de encasealhamentO do trecho da eti ad
Belo 1 lorizont p-Sutloestc, entre Divinópolis e Formiga.

Art . 2. - - Para cumprimento do (lispoto no artigo anterior
fica o Govêrno (lo Estado autorizado a realizar, Se necessário. ee-

ILIÇLU) de crédito.

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 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 setembro
de 1951.

JUSCELINO KuBITscIrEIc DE OLIVEIRA
José Esteves Rodrigues
Odilon Behrens, respondendo pelo expediente da Secretaria

das Finanças.

*

LEI N.° 725, DE 20 DE SETEMBRO DE 1951

Revigora para o corrente exercício o saldo do crédito aberto pelo
Decreto n. 3.276, de 13/4/50.

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

Art. 1.0 - Fica prorrogada para 31 de dezembro de 1951, a
vigência do crédito especial 'aberto à Secretaria do Interior, pelo
Decreto n.0 3.276, de 13 de abril de 1950, pala conclusão das obras
da Granja-Escola "Caio Martins".

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

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o &-onhcci-
mento e exeuçiio desta lei pertencer, (IUC a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo horizonte, 20 de setembro
de 1951.

JuscruNo KUBITSCIIEK DE OLIVEIRA
Antônio Pedro Braga
Odilon Belirens, respondendo pelo expediente da Secretaria

das Finanças.

*



LEI N.° 726, DE 21 DE SETEMBRO DE 1951

Abre á Secretaria do Interior o crédito especial de Cr$ 2.029.765,60

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 do Interior o crédito
especial (te Cr$ 2.029.765,G0 (dois milhões, vinte e nove mil sete-
centos e sessenta e cinco cruzeiros e sessenta centavos), para
ocorrer ao pagamento de diversas despesas de exercícios anterio-
res, corno segue:

Cr$
Pessoal .......................... 138.135,40
Material ........................ 1.891.630,20

2. 029 . 765,60

Art. 2.' - Esta lei entrará cm vigor na data dc sua publi-
caçáo, revogadas os disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conhe-
cimento e execução desta lei pei1ei1c1, que a cumpram e façam
cumprir, 150 inteiramente como nck1 se COfliL!I

Dada no Palácio da Liberdade s Belo florizonle, 21 de setem-
bro de 1951.

JUSCELINO KUBITSCJIEK DE OuvtmA
Antônio Pedro Braga
()di(on Behrcns, respondendo pelo expediente da Secretaria

das Finanças.
*
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co cruzeiros e noventa centavos), para pagamento à, Companhia
Telefônica Brasileira, proveniente de serviços telefõnicos prestados
em 1950.

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 cor'heci-
niento e execução desta lei pertencer, que a cuir.pram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 21 de setem-
bro de 1951.

JUSCELINO KuImITscnEIc DE OLIVEIRA
António Pedro Braga
Odilon Behreizs, respondendo pelo expediente da Secre-

taria das Finanças.

*

LEI N.' 728, DE 21 DE SETEMBRO DE 1951

Abre à Secretaria da Viação e Obras Públicas o crédito especial
de Cr$ 490.134,60

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 Secretaria da Viação e Obras Pú-
blicas o crédito especial de Cr$ 490.134,60 (quatrocentos e noven-
ta mil cento e trinta e quatro cruzeiros e sessenta centavos), para
ocorrer ao pagamento das despesas abaixo discriminadas:

Cr$

LEI N.0 727, DE 21 DE SETEMBRO DE 1951

Abre ao Departamento Estadual de Estatística o crédito especial
de Cr$ 845,90

O Povo do Estado de Mimas Gerais, por seus representantes,
lecretou e eu, cm seu nome,saflCiOflO a seguinte lei:

Art. 1.' - Fica aberto ao Departamento Estadual de Esta-
tística o crédito especial de Cr$ 845,90 (oitocentos e quarenta e cia-

Instituto de Aposentadoria e Pensães dos báus-
triários Contribuição dos operários que
trabalharam nas obras do Araxá, relativa ao
período de janeiro de 1938 a dezembro de
1943 ..........................

Navegação Aérea Varginha Ltda. - Suhveaçãc
relativa ao exercício de 1949.........

Eng. James de Barros - Diárias vencidas em no
vembro de 1948 .................

Sociedade Técnica Murray Ltda. - Material tc
uccldo ao Hospital Militar, em 1948

197.003,80

199.021,50

180,00

405,40



Mi
- 36 -

Sociedade Técnica Murray Ltda. - Material for-
necido ao Hospital Militar, cru 1947 .

Prefeitura Municipal de Itabira - Acréscimos ve-
rificados nas obras de construção da ponte
denominada "Barra dos Doze", sôbre o ri-
beirão Itabira ..................

Sociedade de Instalações Técnicas Ltda. - Des-
pesas com as obras de abastecimento d'água
da cidade de Divinópolis ............

Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni - Acrésci-
mos verificados nas obras de construção da
ponte sôbre o rio Mucuri ............

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

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o c u o
mento e execução desta lei pertencer, que a du'nprarit e façan
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo horizonte, 21 de setem-
bro de 1951.

JUSCELINO KumTscIiEIC DE OLIVEIRA

José Esleves Rodrigizes
Odilon Beiziens, respondendo pelo expclicnte da Scc!e-

tarja das Fianças.
*

LEI N.I 729, DE 21 DE SETEMBRO DE 1951

Abre (10 Departamento Geográfico o crédito especial
de Cr$ 29.652,50

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

Art. 1. - Fica aberto ao Departamento Geográfico o cré-
dito especial ele Cr$ 29.652,50 (vinte e nove mil seiscentos e cin-
qüenta e dois cruzeiros e cinqüenta centavos), para paaincnto
das seguintes despesas:

Cr$

15.441,00

ltêde Mineira de Viação - Transportes feitos du-
rante os meses de setembro a dezembro de
1950 ........................14.211,50

29.652,50

Art. 2. - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
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
uinprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo horizonte, 21 de se-
tembro de 1951.

JUSCELINO KuBITscIIEK DE OLIVEIRA

José Esteves Rodrigues
Odilon Belirens, respondendo pelo expediente da Secre-

taria das Finanças.

*

LEI N.' 730, DE 21 DE SETEMBRO DE 1951

Prorroga a vigência do crédito especial aberto pelo Decreto
ii.' 3.112, de 3/8/1949, d Secretaria da Educação

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 1951,
a vigência do crédito especial aberto à Secretaria da Educação,
pelo Decreto n.' 3.112, de 3 de agôsto de 1949.

12.898,71

42.0G9,2$

35. 016,40

490. 134,10

	

Cr$	 Ileldomiro Fonseca	Engenheiro triangulador
3.509 Adicionais de 10%, inclusive abono fami-

liar, relativos ao período de 8 de outubro
de 1948 a 31 de dezembro de 1951 ......

1 H
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LEI N.' 732, DE 26 DE SETEMBRO DE 1951

Abre á Secretaria do interior o crédito especial de Cr$ 182.300,0t.

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$ 182.300,00 (cento e oitenta e dois 11111 e trezentos
cruzeiros), para ocorrer ao pagamento das seguintes despesas:

Alimentação às praças do Corpo (te Bombeiros que fa-
zem o serviço de prontidão de incêndio, no
corrente ano ......................

Gratificação por substituições regulamentares no Ser-
viço de Estatística Administrativa e Judiciária,
durante o corrente exercício ............

Aluguel do prédio ocupado pela Procuradoria Geral
do Estado, no período de 16 de agôsto de 1950
a 31 de dezembro de 1951 ............

Cr$

102. 800,0Q

30. 000,00

49.500,00

182. 300,00

Art. 2.4 - 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 do Govêrno, em Juiz de Fora, 26 de se-
tembro de 1951.

JUSCELINO KUDITSCIIEK DE OLIVEIRA
AnMnio Pedro Braga
Odilon Behrens, respondendo pelo expediente da Secretaria

das Finanças
*

LEI N.9 733, DE 26 DE SETEMBRO DE 1951

Abre á Secretaria da Educação o crédito especial dr Cr$ 114.713,80.

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

HHI
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Art. 2. - Esta lei entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 21 de se-

tembro de 1951-

JUSCELINO KuBITscIIEK DE OLIVEIRA

Odilon Behrens
Odilon Behreiis, respondendo peio expediente da Secretaria

das Finanças.

*

LEI N.9 731, DE 22 DE SETEMBRO DE 1951

Prorroga a vigência do crédito aberto à Secretaria da Educação,
pela Lei ii.' 385, de 17/8/1949

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

Art. 1.9 - Fica prorrogada para 31 de dezembro de 1951, a
vigência do crédito especial aberto à Secretaria da Educação pela
Lei número 385, de 17 de agôsto de 1949, para atender à con-

clusão (te convênios celebrados entre o Estado e os Municípios,
em matéria de ensino rural.

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, 22 de se-
tembro de 1951.

JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA
Odilon Belirens
Odilon Behrens, respondendo pelo expediente da Secretaria

das Finanças.
*



lativos ao período de 25 de abril de 1945 a
31 de dezembro de 1949 ............

Dulce Faria de Meio Barude - Professôra da Es-
cola Normal Oficial de Formiga - Aulas ex-
tranumerárias dadas durante o ano de 1947

Dr. Antônio Augusto de Lima Coutinho - Exames
médico-biométricos realizados em alunos da
Escola Normal Oficial de Itaúna, em novem-
bro de 1950 ....................

Dr. José Campos - Exames inédico-biométricos
realizados em alunos da Escola Normal Ofi-
cial de Itaúna, em novembro de 1950 .

Mésse Alves de Sousa - Aulas extranumerárias da-
das durante o mês de dezembro de 1950, na
Escola Oficial de Itaúna ..............

Iracema Soares - Aulas extranumerárias dadas na
Escola Normal Oficial de Bom Sucesso, du-
rante os exercícios de 1947 e 1948 ......

Joquitn Ernesto Coelho - Exames médico-biorné-
tricos feitos em alunos do Ginásio da Escola
Normal Oficial de Monte Santo, em 1948 e
1950	........................

Benedita Ferreira de Andrade - Aulas extranumne-
rárias dadas na Escola Normal Oficial de
Passos, durante a ano de 1948 ........

I.n3iá Ferreira Mendes - Aulas extranumerárias
dadas na Escola Normal de Bom Sucesso

Pedro Martins Guerra - Aulas extranumerárias da-
das na Escola Normal Oficial de Itabira, no
período de abril de 1950 a fevereiro de 1951

João Rodrigues - Aulas extranurncrárias dadas no
período de 16 de agôsto a 30 de novembro
de 1950, na Escola Normal de Ouro Fino

&eno Soares Maia - Exames médico-hiornétricos
feitos em alunos da Escola Normal Oficial de
Passos, durante o ano de 1950 ........

ARredo Santos - Aulas extranumerárias dados no
período de 19 de outubro a 31 de dezembro
de 1950, no Ginásio Estadual de Oliveira

Dr. Virgílio Gonçalves de Sousa - Exames médico-
biométricos realizados em alunos da Escola
Normal Oficial de Itaúna, em novembro de
1950 ........................

Cr$

3.401,70

3.970,00

2.400,00

3.400,00

1 .000,00

3.880,00

10.000,0

2.160,00

2.430,00

1.520,00

630,00

4.600,00

685,0()

3.400,00

-J
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Art. 1. - Fica aberto à Secretaria da Educação o crédito
especial de Cr$ 114.713,80 (cento e quatorze mil setecentos e treze
cruzeiros e oitenta centavos), para ocorrer ao pagamento das des-
pesas abaixo discriminadas:

Cr$
Santa Teresa Hotel Capital - Hospedagem dos

estudantes do interior do Estado, convocados
para o Concurso Estadual de Redação, rea-

	

lizado em dezembro de 1950 ..........	6.285,20
Irene Lustosa - Instituto de Educação - Abono

qüinqüenal relativo ao período de 1948 a

	

1949 ........................	11.448,00
Grande hotel Capital - hospedagem dos estu-

dantes do interior do Estado, convocados
para o Concurso Estadual de Redação, rea-

	

lizado em dezembro de 1950 ..........	5.323,20
Brasil Pálace hotel - Capital - Hospedagem da

professôra helena Antipoff, em 1949, como
representante do Departamento Nacional da

	

Criança ........................	183,60
Brasil Pálace hotel - Capital - Hospedagem de

urna embaixada de estudantes de Recife, em

	

1949 ........................	10.036,80
Augusto Teixeira Filho - Segundo Oficial da Se-

cretaria - adicionais de 10% relativos ao
período de 21 de dezembro de 1950 a 31 de

	

dezembro de 1951 ................	1.984,70
Otacilio Alvim - Chefe de Secção da Secretaria -

Adicionais de 10% relativos ao período de
23 de setembro de 1950 a 31 de dezembro

	

de 1951 ......................	4.548,60
José Zacarias Freire - Chefe de Secção da Secre-

taria - Adicionais de 10% relativos ao pe-
ríodo de 19 de agôsto de 1950 a 31 de de-

	

zembro de 1951 ..................	4.920,00
Senocret Augusto da Silva - Terceiro Oficial da

Secretaria - Adicionais de 10% relativos ao
período de 1.9 de janeiro a 31 de dezembro

	

de 1951 ......................	1.560,00
Corina Auréhia da Conceição Garcia - Servente do

Instituto de Educação - Adicionais de tO%
relativos ao período de 24 de março de 1944
5 31 de dezembro de 1950 ............	5.608,10

Maria Rodrigues Niffineger - Contínua do Insti-
tuto de Educação - Adicionais de 10% re-



- 42 -

Gilson de Castro Pires - Aulas extranumerárias
dadas no período (te IY dc abril a 9 de de-
zembro, no Colégio Mineiro de Teófilo Otoni

José Vilela da Costa Pinto - Exames médico-bio-
métricos realizados em alunos do Colégic
Estadual de Barbacena, em 1950 ........

Valdemar Neves da Rocha - Aulas extranumera-
rias dadas durante o mês de abril, no Colé-
gio Mineiro de Teófilo Otoni ......

Laerte Vieira Gonçalves - Exames médico-biomã-
tricos realizados em alunos do Colégio Esta-
dual de Uberlândia, em 1951 ........

Nacly Isaias Miserani -- Exames médico-biométri-
cos realizados em alunos da Escola Normal
Oficial de São Gonçalo do Sapucai, em 1951

Virginia de Oliveira Reis Santos - Professôra do
Grupo Escolar "Francisco Sales", de Capim
Branco, município de Matozinhos Adicio-
nais de 10% relativos ao período de 10 de
outubro de 1945 a 31 de dezembro de 1947

Godofredo Andrade - Secretário do Conservatório
Mineiro de Música - Adicionais de 10%
relativos ao período (te 14 de março de 1950
a 31 de dezembro de 1951 ............

Art. 2•9 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições cm contrário.

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

Dada no Palácio do Govêrno, cru Juiz de Fora, 26 de setem-
bro de 1951-

JUS(ELIN() KUDITs(IIEL'( DE

Odilon Bebrens
Odilon Behrens, respondendo pelo expediente da Secreta-

ria das Finanças.
*

- 43 -

LEI N.9 734, DE 27 DE SETEMBRO DE 1951

Dispõe sôbre isenção de impostos e taxas

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

Art. 1 - Fica isenta do pagamento (to impôsto a transmis-
são do domínio de uma área de terra com trezentos e oitenta
e cinco metros e cinqüenta centímetros quadrados, que a municipa-
lidade de Juiz de Fora doou ao Centro dos Lavradores Mineiros,
para construção de um depósito de farelo, :adubo e ot:tras depen-
dências.

Parágrafo nico - - A isenção a que se refere o artigo fica
condicionada ao cumprimento de suas finalidades no prazo de cinco
(5) anos.

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 cumpram e façam.
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio do Govêrno, em Juiz de Fora, 27 de setem-
bro de 1951.

JUSCELINO KUBITSC}TF.K DE O1.IvElnA

Odilon Behrens, respondendo pelo expediente da Secreta-
ria das Finanças.

*

LEI N.' 735, DE 27 DE SETEMBRO DE 1951

Abre à Secretaria do Interior o crédito especial de Cr 34 . 53,20

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

Art. 1.' - Fica aberto à Secretaria do Interor o crédito es-

pecial de Cr$ 34.653,20 (trinta e quatro mil seiscentos e cinqüenta
e três cruzeiros e vinte centavos), para pagamento aos seguintes:

Cr$
Artur Liebenan - Fiscal (te segunda classe da

guarda-civil - Adicionais de 10, inclu-

Cr$

9.960,00

4.305,0

180,00

S. 6-10,00

1.095,o0

1.393>90

3.235,00

114.713,80
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sire abono familiar, relativos ao período de
18 de setembro de 1949 a 31 de dezembro
de 1951 ........................

João Gonçalves Mendes - Guarda-civil de 1. 1 classe
- Adicionais de 10% inclusive abono fami-
liar, relativo ao período de 31 de dezembro
de 1949 a 31 de dezembro de 1951 ......

Onofne Mendes Júnior - Procurador-Geral do Es-
tado Indenizações de despesas com diá-
rias a elementos da Procuradoria, em servi-
ço, no exercício de 1950 ............

Rogério Machado - Diretor do Departamento de
Investigações da Chefia de Polícia - Adicio-
nais de 10% relativos ao período de 9 de
janeiro de 1950 a 31 de dezembro de 1951

Vitorino Pereira Alves - Oficial de justiça do têr-
mo de Espiriosa - Adicionais de 10% rela-
tivos ao período de 15 de julho de 1948 a
27 de junho de 1951 ..............

José Teotonio de Brito Adicionais de 10% rela-
tivos ao período de 15 de julho de 1958 a
31 de dezembro de 1951 ............

João Preto Adicionais de 10% relativos ao pe-
ríodo de 15 de outubro de 1949 a 17 de
agôsto de 1950 ..................

Cr$
LEI N.° 736, DE 27 DE SETEMBRO DE 1951

	2.993,80
	Abre à Secretaria da Agricultura, indústria, Comércio e Trabalho

o crédito especial de Cr$ 300.000,00

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

	

2.238,80	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$ 300.000,00 (trezentos

9.316 70 mil cruzeiros), para ocorrer, no corrente ano, às despesas com a
execução dos serviços de florestamento, reflorestamento e proteção
de matas, no território mineiro, de acôrdo com o convênio celebrado
entre o Govêrno da União e o do Estado de Minas Gerais.

	

13.058,00	 Art. 2.' - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, n tôdas as autoridades, a quem o conheci-

	

2.400,80	inento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

	

3.736,40	 Dada no Palácio do Govêrno, em Juiz de Fora, 27 de seteni-
bro de 1951.

	

908,70	 JUSCELINO KurnTSCTIEl: DE Ouvrnn
Tristão Ferreira da Cunha

	34.653,20	 Odilon Behrens, respondendo pelo expediente da Secretaria
das Finanças.

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

Mando, portanio, 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 do Govêrno, em Juiz de Fora, 27 de se-
tembro de 1951.

JuscanINo KuBITsCIIEK DE OLIVEIRA
Antônio Pedro Braga
Odilon Behrens, respondendo pelo expediente da Secretaria

das Finanças.

*

*

LEI N.' 737, DE 27 DE SETEMBRO DE 1951

Abre à Secretaria de Saúde e Assistência o crédito especial de
Cr$ 4.800,00

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$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos cruzeiros),
para pagamento ao senhor Realino Ferreira Matozinhos, proveniente
de aluguel do prédio ocupado pelo Pôsto de Higiene de Nova Era,
no período de julho a dezembro de 1950.
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Ai-t. 2. - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições cm contrário.

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

Dada no Palácio do Govêrno, em Juiz de Fora, 27 de setem-
bro de 1951.

JUSCELINO KUBITSCHEK DE OuvIimA

Múrio Hugo Ladeira
Odilon. Behr.ens, respondendo pelo expediente da Secretaria

das Finanças.

*

LEI N.° 71$, DU 2 1)E OUTLT BII() DE 1951

Revoga o ar!. 18 da lei n.' 910, de 22/9/1925, sóbre a comarca de
Pouso Alto

() Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou a seguinte lei:

Art. 1? -- Fica ITVOa(l() O 'tio IS da lei estadual 11. Q 910,
de 22 de setembro, de 1925, que transferiu a sede do município e
(Ia comarca de Pouso Alto, para o povoado ou estação do mesmo
nome, continuando a sede dentro do alual perímetro urbano da
cidade.

Art. 2.' A verba necessária à instalação provisória dos
serviços forenses, na seia prin uiva da comarca, cidade ai la, correrá
por conta do município de Pouso Alto.

Art. 3. - A presente lei entrará em vigor na (lata de sua
publicação

Art. 1.' - Revogam-se as disposições em contr(mrio.

Pai (a io da Inconfidência, cio Belo horizonte, aos 2 de outu-
bro de 11:)l.

0 Presidente Jos c Ribeiro Pena.
O 1.' Secretário: Jicli Fi(jueiredo.
O 2Y Secretário: João Vaz.

*

r
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LEI N.' 739, DE 2 DE OUTUBRO DE 1951

Fixa subvenção concedida à Sociedade Mineira de Cultura

O Povo do Estado (te Minas Gerais, por SCUS reprcsentantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1.' - Fica fixada em Cr$ 2.000 001)00 (dois milhões
de cruzeiros) anuais, a partir do exercício de 1952, a subvenção
concedida à Sociedade Mineira de Cultura pela lei n. Q 485, de 16
de novembro e 1949.

Art. 2.' - Revogadas as disposiçãis em contrário, entrará
esta lei em vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a e ueni o conheci-
mento e excuçílo desta lei pertencer, que a (U O 1111 e façam cumn-
prir, tão inteiramente conto nela se contém.

Dada no Palácio (ia Liberdade, 13h 1 l(l:)nt(, 2 outubro
de 1951.

JUSCEI,INO KUIIII'SClllil( D1 ()i.iv1OIi '

Odilon Belirens, respondendo pelo exl)ed ente da Secretaria
das Finanças.

LEI N.' 740, DE 2 DE OUTIJBR() DE 1951

Concede isenção de iinpóslos e taxas

O Povo do Estado de Minas Gerais, I)od SUS representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1.' - Fica concedida à Sociedade Anôninia Ginásio
de Lima Duarte, isenção do imposto de transmissão "inter-vivos"
que incidir sôbre a aquisição do prédio e respectivo terreno
onde se acha instalado o referido Ginásio, imóveis êstes situados
à rua José Virgílio, n.'s 444 e 456, e (te propriedade dos Srs. Má-
rio Lacerda Werneck, Rubens Duque Guinmariles, Joaquim do Car-
mo e seus filhos.

Parágrafo único - O impôsto, cuja isenção é concedida
pela presente lei, será devido ao Estado se e quando o estabeleci-
mento mudar de finalidade.



- 48	 - 49

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, 2 de outubro
de 1951.

JUSCELINO KUBITSCIIEK na OuvEm.
Odilon BeiLrens, respondendo pelo expediente da Secretaria

das Finanças.

*

Lei N.9 741, DE 2 DE OUTUBRO DE 1951

Abre d Secretaria da Educação o crédito especial
de Cr$ 256.364,40

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

Art. 1. - Fica aberto á Secretaria da Educação o crédito
especial de Cr$ 250.364,40 (duzentos e cinqüenta e seis mil tre-
zentos e sessenta e quatro cruzeiros e quarenta centavos), para
ocorrer ao pagamento das seguintes despesas:

Cr$
Olvinda Campos - Auxiliar de diretoria do Gru-

po Escolar "Vieira Marques", de Santos Du-
mont - Adicionais de 10% relativos ao
período de 30 de setembro de 1945 a 31 de

	

dezembro de 1947 ................	1 .9S7,lS
Dr. Enio Alvares - Exames médico-biornétrieos

realizados em alunos do Ginásio (Ia Escola
Normal Oficial de Dores do Indaiá, no 1.0

	semestre do corrente ano ..........	2.535,OS
Dr. Joaquim Ernesto Coelho - Exames médico-

hiométricos realizados em alunos do Giná-
sio da Escola Normal Oficial de Monte San-

	

to de Minas, no IY semestre do corrente ano
	3. 34 5,OS

Dr. Valdemar Campos	Exames médico-biomé-
tricos realizados eia alunos do Ginásio da

Escola Normal Oficial de Pitangui, no 1.
semestre do corrente ano ..........

Dr. Antônio Augusto de Lima Coutinho - Exames
médico-biométricos realizados em alunos da
Escola Normal Oficial de Itaúna ......

Dr. José Campos - Exames nlédieo-biométlj(os
realizados em alunos da Escola Normal Ofi-
cia! de Itaúna ..................

Ur. Virgílio Gonçalves de Sousa - Exames médico-
biométricos realizados em alunos da Escola
Normal Oficial de Itaúna ............

Maria Brandão Aluguel do prédio ocupado pe-
la Escola Urbana do bairro "São Franeisco',
em Passos, no período de 1945 a 1948

Maria Marques dos Santos - Aluguel do prédio
ocupado pelas Escolas Reunidas de Espe:'a
Feliz, no período de 1. 1 de janeiro a 0 de
abril de 1948 ....................

Fioravante Padula Júnior -- Aluguel do prédio ocu-
pado pelas Escolas Reunidas de Espera Fe-
liz, no período de 1.9 de maio a 31 de de-
zembro de 1948 ................

José Justiniano Alves -- Aluguel do prédio ocupa-
do pelas Escolas Reunidas (le Espera Feliz
no período de 1. 9 de maio a 31 de dezemn-
bro de 1948 ..................

Jair de Sousa Castro - Aluguel do prédio ocupa-
do pelas Escolas Reunidas de Espera Feliz,
no período de 1. de maio e 16 de julho
de 1948	......................

Luiza L. Magalhães Aluguel do prédio ocupado
pelas Escolas Reunidas de Espera Feliz, no
período de 16 de julho a 31 de dezenll)ro
de 1948	......................

Altamir Moreira Garcia Aluguel do prédio ocupa-
do pela Escola Normal de Manhuaçu, rela-
tivo ao período de 15 de abril a 31 de julho
de 1948	......................

Diretora das Escolas Reunidas de Jequitaí	For-
necimento de água à referida escola, em 1948

Cia. Geral de Eletricidade Fornecimento de luz
aos Grupos Escolares de Guaxupé, em outu-
bro, novembro e dezembro de 1948 ......

Cm'

2. 14 5,00

795,0

795.uu

795,0o

3. 360,00

320,00

1.20000

1. 20u.)

25(1.00

1. 71C.60

200.00

4 15.20

1
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Cr$

960,00

836,90

60,00

335,10

694,10

203.00

602,60

600,00

59,50

475,20

312,00

700,00

Cia. Fôrça e Luz Barralonguense Fornecimei-
lo (te luz de inalo a i10vefll)lO de 1947,
e julho a novembro de 1948, ao Grupo Es-
colar dc Barra Longa ..............

Corinto Guidi e Cia. - Fornecimento de material
para o Curso Supletivo do Grupo Escolar
de Jacutinga ....................

Gabriela Lima Fernandes -- Despesa feita com
iluminação, no Grupo Escolar de Pirapetinga,
no período de 1.' (te junho a 31 de outubro
de	1948	......................

J. Vicente e Filho --- Fornecimento de energia elé-
trica ao Grupo Escolar de Mesquita, em 1947
e	1948	......................

Prefeitura Municipal (te Elói Mendes Forneci-
mncnto (te energia elétrica ao Grupo Escolar
(te Elói Mendes, no período de 1.' de abril
(te 1947 a 30 (te junho de 1048 ........

Maria (te Lourdes Magalhães Fornecimento de
água às Escolas Rcuni(las (te Virgem da Lapa,
de 11 de agôsto de 1947 a 15 de julho dc
1948	......................

.João Ramalho (te Sousa - Aluguel (lo prédio ocupa-
do pelas Escolas Reunidas (te Bento, Mu-
nicípio de Minas Novas, no período de 29 de
setembro (te 1947 a 31 dc dezembro de 1948

Catulino Moreira Vasconcelos - Aluguel 'lo pré-
(tio ocupado pelas Escolas Reunidas de Ar-
girita, município (le Leopoldina, relativo
ao período de outubro a dezembro de 1948

Azenaide da Costa Lage -- Fornecimento (te Luz
ao Curso Supletivo do Grupo Escolar de .Jo-
nésia, no período (te maio a junho, e setem-
bro a 'novembro (te 1948 ............

Prefeitura Municipal de Cássia - Fornecimento de
água ao Grupo Escolar "Meto Viana", de
Cássia, durante os anos de 1944 a 1948 .

Cia. (te Lacticínios Santa Helena S.A. For-
neciniento de luz ao Grupo Escolar de Mer-
cês, durante o ano de 1918 ..........

Padre Ejbirajara Cabral	Reforma (te móveis (lo
Grupo Escolar de llotetlios, ciii 1948 .

Anisio Vaz Bragança - -- AI u%uel do prédio (lIS Es-
colas Reunidas de Mantena, relativo ao pe-

rodo de 1.9 de março a 31 de dezembro de
1948	..........................

Frei Rodrigo W'erkoyen - Aluguel do prédio ocu-
pado pelas Escotas Reunidas "Frei F'loren-
tino", de MUzanibinho, relativo ao período
de novembro a dezembro de 1946 e janeiro
a dezembro de 1947 ..............

Cia. Fõrça e Luz Cata guases-Lcopolctina Fome-
cimento de luz à Escola Normal "Visconde
do Rio Branco", durante o 2. semestre de
1948	........................

Cia. Sul Mineira de Elericida(le - - Forneeimncri-
to (te luz aos Grupos Escolares "Ccl Carneiro
Júnior", e "Teodomiro", de Tini ubá, (1(11-ali-
te o segundo se;iicsire (te 1949 ........

Francisco Ferreira Leite -- Aluguel do prédio ocu-
pado pelo Grupo Escolar de Manhuaçu, no
período de 1.' de abril de 191$ a 31 de de-
zemnbro de 1949	................

Cia. Fôi'ça e Luz (te .João Pinheiro - Forneci-
mento de luz ao Grupo Escolar "Presidente
Olegário", no período (te 1 . (te fevereiro
de 1948 a 31 de dezembro de 1949 ......

José Machado da Costa llt;C -- Aluguel (lo pré-
dio ocupado pela Escota da Vila João Pinliei-
ro, da Capital, no ano de 1949

José Augusto Junqueira Diferença de aluguel do
prédio ocupado pelo Grupo Escolar "Ana
Cintra", da Capital, no período de j an ei co
a setembro (te 1919 ..............

José Marciano P. Guedes Diferença de aluguel
do prédio ocupado pelas Escolas Reunidas
de Flomália, em 1948 ..............

Augusto Pessoa Filho - Aluguel do prédio ocupa-
do Pelas Escolas Reunidas de São Gonçalo
(lo Rio Abaixo, município dc Santa Barba-
ra, relativo ao período (te 15 de fevereiro
a 31 de dezembro de 1949 ..........

Lia. Fórça e Luz (te Dores do Indaiá - Forneci-
mnentos (te luz durante o quarto trimestre
de 1949 ao Grupo Escolar "Dr. Zacarias"

Diretoria do Grupo Escolar "Abeilar(t Pereira"
Fornecimento (te água, durante o segundo se-
mestre de 1949 ..................

Cr$

2.000,00

11.200,00

185,20

617,80

7.350,00

9.240,00

1.800,00

1.080,00

900,00

2.100,00

187,10

300.06

LI
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Cia. Fôrça e Luz de Aiuruoca - Fornecimento de
luz ao grupo escolar de Aiuruoca, CIII 1949

Cia. Fôrça e Luz de Monte Carmelo — Fome-
cimento de luz ao Grupo Escohir "Meio Via-
na", em 1949	..................

Cia. Fôrça e Luz de Dores do Indaiá - Forne-
cimento (te luz à Escola Normal (te Dors
(10 lndaii'(, em 1949 ................

Júlio Alvarenga Drumond Aluguel (lo prédio ocu-
pado pelo grupo escolar (te Ferros, eia no-
vembro e dezembro (te 1948 ..........

Clemente Francisco Teixeira - Aluguel do prédio
ocupado pelas Escolas Reunidas (te Carbon
ti, município (te Itarflarafl(liba, cm 1918

Diretora do Grupo Escolar "Bernardo Monteiro",
de Belo Ilorizonte - Serviços urgentes feitos
no grupo escolar, eni 1949 ............

Maria da Conceição Pires -- F'orneciiiieato d 
água durante o exercício de 1949, às Escolas
(te Senhora do Pôrto, municipiO de Dom
Joaquim......................

Departamento de Águas e Energia Elétrica, de Ube-
raba - Fornecimento de luz e ãua ao
Grupo Escolar (te Uberaba, ciii 1949 .

Emanuel de L. Gandra --- Fornecimento (te água
durante o ano de 1949, às Escolas Reunides
de Carbonila, município de Itamnarandiba

Maria da Silva Costa - Despesa feita com iluini-
nação do prédio do Curso Supletivo (ias

Escolas Reunidas de Virgem da Lapa, em
1949	..........................

Inês Ferreira de Castro Aluguel do prédio ocu-
pado pelo Grupo Escolar (te Sapucai Mirim,
de novenibro e dezembro de 1948 ......

Padre José Inácio de Meio - Aluguel do pré(li()
ocupado pelas Escolas Reunidas de Mãe dos
1 loirmens, município de Rio Veriiiel lio, de ju-
lho a dezembro (te 1948 ............

Gil Vieira Pena Aluguel (lo prédio ocupado pe-
lo Grupo Escolar "Meto Viana", de Monte Car-
melo, em dezembro (te 1948 ..........

Maria Nunes Teixeira — Iluminação (lo prédio pa-
ra o Curso Supletivo das Escolas Reunidas

de Santana (los Montes, município de Con-
selheiro Lafaiete, eni 1949 ..........

&tvino Ferreira de Aguiar - Aluguel do prédio
OCUpa(lo l)(las Escolas Reunidas de Conto
Magalhães, de setembro a dezembro de 1949

Pedro Soares Vidigai Aluguel do prédio øetmj)a-
do pelas Escolas Reunidas dc Pôrlo 1'irmne,
município (te Vi raaa. ciii 1948 ........

Usina Hidroelétrica de lietini - Fornecimento
de luz em ilezemimliro (II 194:1, ao Grupo Es-
colar "Sabino ltairoo", (Ie Contageimi

José Ávila — Alueijil ml	mima sal:i nos imieses d 
novembro e (le . ( Hihio dc 1918, para o Gru-
PO Escolai' ".1 0	Ilon ifác lo", de Alienas

Cia. Prada (te Etelricl(la(le	1"orIlt'(jnleni() de
energia elétrica, (iii 1919,. 	ao Colégio Esta-
dual de Ilberlâmi (1 ia	..............Maria 	Conceieao (	di Olivir	Fom'iccimncn-
to (te Itiz :iú (r (tin) Escolar'l''adre Café'',
de Guanhes dc julho	(lezemut)ro (le 1949

Francisco G. Mendoii ç.& . - 1)1 fercuça de aluguel
do prédio ocunalo pelo Grupo Escolar
não Dias",Dias'', de Pirapora, ciii 1919 ......

Alonso Epifânio Pereira -	Auauel do prédio 01(1-
pado pela	rtijio l;sekgu'
de Divinópolis, no período de 25 de outubro a
31 de dezembro (te 1949 ............

Viúva Ángelo 11aael flaibito -. - siugtiet do pridio
ocupado pílo (;ru to Escol ar "Américo Lo-
pes", (IC Eiieiipo1 s, Imiranle o 4.' trinies-
tre de 1948 ....................

Prefeitura Municipil (ti Guia Lopes - -- Aluguei mIo
prédio ocupado pelo Cru po Escolar "(iene-
rai Carneiro''. de Guia Lopes, no período
(te 147 e 1948	..................

Leão cio Andrade - Aluguel do prédio ocupado
pelo Grupo EscoOu' ".José, Bonifácio", de Au-
dradas, de janeiro a abril de 1948 ......

Olga Rocha Reis --- ioriiie.nieno de luz ao Gru-
po Escolar de Paraguaçu de agôslo, setem-
bro, novembro e dezembro ..........

Custódio José de Barros - Aluguel do prédio ocu-
pado pelo Grupo Escolar " M'.uisciihor liolol-
fo", de Ervália, de janeiro a junho de 1917

Cr$

105,00

600,00

2.400,00

48,40

200,00

1.403,00

104,30

280,00

3.520,00

1.200,00

9. 000,00

320,00

79,90

900,00

Cr

16.%,010

943.20

3 00(00

1 ip(((Q

.50

0t .00

41t OS

1 5(IO

.	.

riO.

1.

Li



Cr$	

iw

1.80o,00

100,00

735,00

1.000,00

1.200,00

4.500.0Ü

300,00

3Í 0,40

3.140,40

75f,50

2d4 ,0
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Clóvis Franco - Aluguel do prédio ocupado pelas
Escolas Reunidas de São Sebastião (10 Ma-
ranhão, em 1948 ..................

Tercília Prates da Luz Aluguel de uma sala pa-
ra classes tio Grupo Escolar de Capelinha,
em novembro e dezembro de 1948 ......

Cia. Prada de Eletricidade - São Paulo - Forne-
cimento de energia elétrica nos períodos de
5 de janeiro de 1948 a 3 de setembro de 1949
e de I. ,, de outubro a 31 de dezembro de
1949 ao Grupo Escolar "Raul Soares", de
Araguari..........................

Padre Osvaldo da F. Torga - Aluguel do prédio
ocupado pelas Escolas Reunidas "lago Pi-
mente!", ele São João dei-Rei. cm dezembro
ele 1948	......................

Felipe José dc Sales - Aluguel do pl'é(liO ocupa-
elo pelo Grupo Escolar "Antônio Marques",
de Carangola, durante o mês de dezembro
de 1948	........................

Antônio l3arrach - Aluguel do prédio ocupado
pelo Grupo Escolar "Inácio Murta", dc Novo
Cruzeiro, no período de abril a dezembro
de 1948	........................

Amélia Afonso Campos - Aluguel de prédio ocu-
pado pelas Escolas Reunidas ele ibertioga,
município de Barbacena, de fevereiro a de-
zembro de 1948 ....................

Cia. Fôrça e Luz Manhuaçu - Fornecimento de
energia elétrica, em 1949 ao Grupo Escolar
de Manhumirim ....................

Diretora do Grupo Escolar de Ouro Prêto - Despesa
feita com serviço urgente, de 1946 a 1949, no
Grupo Escolar "l'edro 11", ele Ouro Prêto .

Diretora elo 1rupo Escolar ele itapecerica - Des-
pesas feitas com serviço urgente, em 1947 a
1949, no Grupo Escolar "Severo Ribeiro", de
ltapeceriea ......................

Cia. Prada ele Eletricidade Fornecimento de luz
durante o mês de dezembro de 1937 e abril
e dezembro de 1949, ao Grupo Escolar "Raul
Soares", de Araguari ................

Sebastião Dias (te Araújo - Fornecimento de luz
de julho a novembro de 1948 à Escola do
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Povoado de Socorro, distrito ele Padre Afonso,
município de ltamarandiba ............

Cia. Sul Mineira ele Eletricidade - Fornecimento
de luz no 2. 9 semestre (te 1949, ao Grupo Esco-
lar "Arlindo Zaroni", de Maria da Fé ......

José Machado da Costa Lage - Aluguel do prédio
ocupado pela Escola da Vila "João Pinheiro",
da Capital, em 1947 e 1948 ..........

Cia. Fôrça e Luz Saudense - Fornecimento de
energia elétrica durante os meses de maio
a dezembro 1949, ao Grupo Escolar de Dom
Silvério .........................-.

Olidia Pereira Nepomuceno Fornecimento de
água ao Grupo Escolar "José Bento Nogueira",
de Minas Novas, cm 1949 ..............

Josefina Cândida da Silva	Fornecimento ele água
ao Grupo Escolar "Minas Gerais", (te Alfenas,
cm 1949 ........................

Antônio Barrach - Iluneinação do Grupo Escolar
"Inácio Murta", de Novo Cruzeiro, durante
o 2.9 semestre de 1949 ..............

Antônio Dias (le A. Neto - Aluguel (lo prédio ocu-
pado pelas Escolas Reunidas (te Cajuri, um-
nicípio de Viçosa, de 1. 1 de junho a 31 de
dezembro de 1949 ................

João Batista T. ele Paiva	Aluguel do prédio ocu-
pado pelas Escolas Be'unielas (le Sem Peixe,
município ele Dom	Silvério, de junho de
1948 a novembro de 1949 ............

Dirceu Cardoso - Aluguel do prédio ocupado pe-
las Escolas Reunidas ele Cana Verde, muni-
cípio de Perdões, de fevereiro a dezembro
de 1949	......................

Sílvio Nery Cardoso -- Aluguel do prédio ocupa-
do pelo Grupo Escolar "João Beraldo", de
Brasília, em 1948 ....................

Clemente Francisco Teixeira - Aluguel (lo prédio
ocupado pelas Escolas Reunidas ele Carboni-
ta, município de itamarandiba, em 1949

Diretora do Grupo Escolar de Carmo da Cachoeira
Fornecimento de luz ao Grupo Escolar

"Monsenhor Nardi", ele Carmo da Cachoeira,
em 1949 ........................

Cr$

300,00

105,60

3.600,00

149,50

480,00

300,00

180,00

1.050,00

720,00

2.750,00

6.000,00

1.200,00

38,70

F-1
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Cr$

250,00

2.800,C

9.600,00

150,00

5.847,04

205,90

39,10

158,80

240,00

406,00

1.650,00

60,00

C1'$

480,00

3.400,00

7. 100,00

18.308,70

600,00

1.502,50

880,00

600,00

1.200,100

318,00

4.650,00

Joio Camilo Ferreira - Aluguel do prédio ocupa-
do pelo Grupo Escolar de Passa Bem, muni-
cípio de Santa Maria de Itabira, em dezem-
bro de 1948 ....................

Diretor do Ginásio "S. João" de São João Dei Rei -
Aluguel do prédio ocupado pelo Grupo Esco-
lar "Tomé Portes Dei Rei", de S. João Dei
Rei, em setemoro, outubro, novembro e de-
zembro de 1948 ..................

Pc. Antônio B. M. de Barros Aluguel do pré-
dio ocupado pelas Escolas Reunidas de Vir-
golândia, de 1947 a 1948 ............

Clarinda da Silva - Fornecimento de água duran-
te o 2.9 semestre de 1949, às Escolas Reuni-
das de S. Braz do Suaçui ............

Cia, Sul Mineira de Energia Elétrica - Instalação
elétrica do Ginásio e Escola Normal Oficial
de Monte Santo de Minas, em 1949

Serviço de Fôrça e Luz de Montes Claros - For-
necimento de energia elétrica, em dezembro
de 1948, ao Grupo Escolar "Carlos Versia-
ni", de Montes Claros ..............

i)ictora do Grupo Escolar de Paraguaçu - For-
necimento de luz nos meses de setembro de
1948 a outubro de 1949, ao Grupo Escolar
de Paraguaçu ..................

Maria Rosa M. Moura Despesa feita com o for-
necimento de água e luz, de março a outu-
bro de 1949, às Escolas Reunidas "Dom Gas-
par", da Capital ..................

Maria Ester Fernandes - Fornecimento de água
durante o 2.0 semestre de 1949 ao Grupo
Escolar "Jonas Câmara", de itamarandiba

Cia. Geral de Eletricidade - Fornecimento de
energia elétrica durante os meses de outubro
e dezembro de 1949, ao Grupo Escolar de
Guaxupé ......................

Silvio Reis - Aluguel do prédio ocupado pelas Es-
colas Reunidas de São Sebastião do Mara-
nhão, de fevereiro a dezembro de 1949 .

Amélia Augusta Mourão - Fornecimento de água
durante o 1.0 semestre de 1949, às Escolas
Reunidas de Rio do Peixe, município de Sêrro

Isaura Guedes de Sousa - Fornecimento de água
durante o 2.9 semestre ao Grupo Escolar "Dr.
Nuno de Meio", de Jequitinhonha ......

Vigário da Paróquia de Piraguara - Aluguel do
prédio ocupado pelas Escolas Reunidas de
Piraguara, Município de Piranga, em 1948

Antônio Bolagnani - Aluguel do prédio ocupado
pela EscoL U,,1)-,
município de Bom	É, e 1. de urLi, de
1949	..........................

Serviço de Fôrça e Luz de Montes Claros - Forne-
cimento de energia elétrica em dezembro de
1948 e de janeiro a dezembro de 1949, aos
Grupos Escolares de Montes Claros ......

Georgina Alves da Silva - Aluguel de uma sala
ocupada pelas Escolas Reunidas de São Pedro
do Suaçuí, município de Peçanha, no iei'iodo
de l.9 de fevereiro a 30 de novembro de
1949	......................

Di ora da Escola Normal Oficial de Januária --
Fornecimento de material para a Escola
Normal Oficial de Januária, cm	1948 e
1949	........................

Alonso Epifânio Pereira - Diferença de aluguel
do	prédio ocupado pelo (irupo Escutar
"Miguel Couto", de Divinópolis, no período de
25 de outubro a 31 de dezembro de 1949

Odete Dias - Aluguel de unia sala durante o pe-
ríodo de 1.0 de julho a dezembro de 1949, (lo
Grupo Escolar "Antônio Welerson", de M-
nhuaçu........................

Salvador Caldeira Brant - Aluguel de uma sala
durante a ano de 1949, das Escolas Reuni-
das de Florália, município (te Santa Bár-
bara........................

Rodrigues & Irmão - Transporte de móveis rias
Escolas da Vila São Seljaslião do Sacrainca-
to, município de Manlivaçu, em 1946 .

Diretora das Escolas Reunidas de Cercado, muni-
cípio de Pitangui	Alu ticl do priio du-
rante os anos de 1947 e e 1.1 (te utimo
a 31 de dezembro de 19W,  das lsro1as Reu-
nidas de Cercado, municípo de Pilaugui

•1
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C1.

449,40

3500

1.750,00

2.649,40

72,50

603,40

240,00

37,50

1 M26,10

715,40

150,00

1 .077,90

1 .200,00

Cr$

3.60,00

1 .464,70

203,20

3.586,10

51,

360,00

94,80

313,10

97M'O

109,80

432,00

274,50

Cia. Sul Mineira de Energia Elétrica de Monte
Santo - Fornciinento de energia elétrica
durante os meses ele junho a dezembro de
1949, à Escola Normal Oficial de Monte San-
to de Minas ....................

Maria Aparecida Rabelo Despesa de iluminação
do Curso Supletivo, de Correntinho ele Cmi-
nbães, município de Guanhães, em 1949

Cia. Fôrça e Luz de Ibiraci	Fornecimento de
luz ao Grupo Escolar de Ibiraci, em 1949

Risoleta Comes ele Oliveira - Aluguel do Gru-
po Escolar ele Polé, de 21 de julho a 31 de
dezembro de 1948 ................

Diretora do Grupo Escolar de Guanhães - For-
ncciinento de luz ao Grupo Escolar "Pc.
Café", (te Guanhães, de agôsto a dezembro dc
1950	..........................

Cia. Sul Mineira de Eletricidade - Fornecimento
de luz aos Grupos Escolares de Itajubá, no
2.9 semestre de 1950 ..............

Cia. Fôrça e Luz de Abaeté Fornecimento de
luz ao Grupo Escolar "Frederico Zacarias",
de Abaeté, cm 1950 ................

Cia. Fôrça e Luz ele l)ôres do Indaiá - Forneci-
mento de luz à Escola Normal (te 1)ôres cio
Indaiá, (te outubro a dezembro de 1950 .

Cia. Fôrça e Luz de Inhapim S. A. - Forneci-
mento de luz ao Grupo Escolar "Dr. Antônio
Carlos", de Inhapim, (te 1947 a 1950 .

Cia. Fôrça e Luz de Inhapim S.A. - Forneci-
mento de luz ao Grupo Escolar de Ubaporan-
ga, município de Caratinga, de 1948 a 1950

Emanuel de Lourdes Gandra Fornecimento de
luz durante o ano de 1950 às Escolas Reu-
nidas de Carbonita, município de Itamaran-
diba	..........................

Cia. Prada de Eletricidade - Fornecimento de
luz ao Colégio Estadual de Uberlândia, du-
rante o 4•0 trimestre de 1950 ..........

Hortêncio V. Soares da Fonsca Aluguel do pré-
dio das Escolas Reunidas de Braz Pires, mu-
nicípio de Senador Firmino, cm 1947 .

Antônio Salvo Moreira ---- Aluguel (10 prédio (10
Grupo Escolar de Itamarandiba, cm 1949

Cia. Geral de Eletricidade de Guaxupé - Forne-
cimento de luz ao Grupo Escolar "Dr. Meio
Viana", de Nova Resende, (te 1.0 de julho a
31 de dezembro de 1948 e de 1.' de abril
de 1949 a 30 de março de 1050 ........

Cordulina P. Bastos Pereira -- Fornecimento de
água ao Grupo Escolar "Pc. Eutáquio", da Capi-
tal, cm	1950	....................

Diretor da Escola Normal ele Bom Sucesso - Des-
pesas feitas durante o ano de 1950, para a
Escola Normal Oficial de Bom Sucesso .

Diretora do Grupo Escolar de Carmo (Ia Cachoei-
ra - Fornecimento (te luz ele setembro a de-
zembro de 1951), ao Grupo Escolar "Moiisc-
nhor Nardi", de Carmo da Cachoeira .

Maria Esteves Pereira - Fornecimento de água ele
julho a dezembro (te 1950 às Escolas Reu-
nidas "Monsenhor i\Iendes", de Vila de Cha-
pada, município de Minas Novas ......

Prefeitura Municipal de Sabará - F'orii cri incuto
de luz ao Grupo Escolar "Paula Bocha", ele
Sabará, em 1950 ..................

Cia. de Laticínios "Santa Amélia", S.A. - For-
necimento (te i uz ao Grupo Escolar "Seu a
Figueirêdo", ele Mercês, cm 1950 ........

Alvaro Justino de Carvalho Aluguel elo prédio
das Escolas Reunidas de Gororós, município
de Dom Joaquim, dc 4 de outubro a 31 de
dezembro (te 1949 ................

Cia. Sul Mineiro da Eletricidade - Fornecimento
de luz ao Grupo Escolar "Arlindo Zaroni",
de Maria da Fé, no 2.0 semestre de 1950

Cia. Geral ele Eletricidade de Guaxupé - Forneci-
mento de luz ao Grupo Escolar de Nova Re-
scinde, de abril a dezembro de 1950 .

Cia. Fôrça e Luz Saudense -- Fornecimento de luz
de janeiro a outubro de 1950, ao Grupo Esco-
lar de Dom Silvério ................

Cia. Sul Mineira de Eletricidade - Fornecimento
de luz durante o 49 trimestre de 1950 à Es-
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cola Normal Oficial de Santa Rita do Sapu-
caí

Diretor do Grupo F,colr de Es p inosa - Despesa
feita com o fornecimento de água ao Grupo
Escolar de Espinosa, em 1950 ..........

Pc. José Nicodeinus Grossi --- A1u'ui1 do prédio
ocupado cm 1948, pe!a.s Escolas Reunidas dc
Calanibau, itiuii ici pio de Piranga ........

Altaniir Moreira Carda - Altvmel do prédio ocu-
p ado pela Escol a Norin ai de Manlinaçu, de
outubro a dezembro de 1950 ..........

Cia. Sul Mineira de eletricidade -- Iluminação do
G. Escolar de Cachoeira (te Minas, de jul Iiø
a outubro de 1950 ..................

Maria Rosa de Macedo Moura	Desnesa feita com
iltiminacão das Escolas Reunidas "Dom Joa-
qu iin Gaspar" da Cap tal, de	tio a nu ihro
de 1950	........................

Joaquim de Souza Aluguel de uma sala de 1.0 (te
de setembro a 31 de dezcii ou di 1919 e de
1.9 (te janeiro a 31 de julho de 1950, intra as
Escotas Reunidas cia Vila 1) . Vi senti relos, tiiii-
cípio de Mariana ..................

Cia. Geral de Eletrici(lnilc Foen'eiinento dc' luz
durante o 4,o tr' im,stre de 1948 ao'; Cru POS
Escolares (te (ivaxupé ..............

Geraldo Alves Vilela - Aluçuel do prédio n'ira as
Escolas Reunidas de (oqtiei tal, nuli e itio de
Boa Esperança, em 1950 ..............

Otaviano Leopoldo Pereira - Alneuel do prédio
OdLIpa(lo pelas Es;'ot;is Urbanas do la tio de
S. dos Montes, município do S;-,o e o ti otite
(te julho a dezembro de 1946 ........

Encidia Tavares Pereira Lima - Fornecimento de
luz à Escola Noturna de Guaranésia, (te 1918
a	1950	......................

Moi-ia (le Lourdes Comes - Fornecimento de água
ao G. Escolar (te Jequitinhonha, nos meses
de agôsto -,i novembro de 1948 ........

Maria das Dôres Lopes de Oliveira - Aluguel do
prédio ocupado pelas Escolas Reunidas de
Coluna, município de S. João Evangelista,
nos anos de 1948 e 1949 ............

	

Cr$
	

Cr$
Mosteiro de N. S. da Glória, ole Uberaba -- Ala-

	

61,10	 guel do prédio ocupado peto Grupo Escoiar
"América", de Uberaba, (te 1.0 de fevereiro
de 1948 a 31 de dezembro de 1951) ......	35.000,00

	

200,00	Antônio Luciano - Aluguel do prédio ocupado pela
Escola da Vila Futuro, da Capital, de julho
a dezembro de 1950 ................	2. 100,00

2. IIYO,00
236. 364,40

	

1 .500,00
	 Art. 2. - Esta lei entrará em vigor na (lata de sua pu-

blicação, revogadas as disposicões cm contrário.

(i5,70 Mando, portanto, a tõdos as autoridades, a quem o conlic.
cimento e execução (testa lei pertencer, que a culilpiain e façam
cumprir, tão inteir"niente como nela se contém.

	

120,60	
bro de 1951.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo llorizuntc, 2 de outu-

Juscl:IINo EunirseliEK ia: Oi.ivi:iii.s.
Odilon Itelirens.
Udilozi 13elirciis, respondendo pelo expediente (Ia Secretaria

das Finanças.

	

415,2q
	 *

LEI N. 0 712, DE 3 DE OUTUBRO DE 1951

	

2. 100,00	Muda denominação de cargo efetivo da Secretaria da Agricultura

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

600,00
Art. 1.0	Passa a denominar-se Tecnologista-Assessor,

Padrão S-55, um dos cargos de Superintendente (te Departamento

	

45000	do quadro do pessoal efetivo da Secretaria da Agricultura, Indús-
tria, Comércio e Trabalho, ole igual padrão de vencimentos.

Art. 2.0 - O Tecnologista-Assessor terá exercício no Insti-

	

320,06
	

tuto de Tecnologia Industrial, a cujo quadro pertencerá, sem direi-
to a tempo integral.

Art. 3,0 - Será expedido pelo Governador do Estado, a
um dos Superintendentes de Departamento efetivos, título de no-

	

2.200,00	meação de acôrdo com o disposto no artigo 1.

i1
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Art. 4.' - Esta lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Lilierilade, Belo llorzonte, 3 de outubro
de 1951.

jUS(:ELINO KUflITSCI!Ei( DE Om.ivm,
Tristão Ferreira da Cunha

Lei N.' 743, DE 4 DE OUTUBRO DE 1951

Autoriza aquisição de imóveis e contém outras provid.ncias

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

Art. 1.0 - Fica o (iovêrno do Estado autorizado a adquirir
da Prefeitura Municipal de Uberaba, os seguintes imóveis:

1 - Unia gleba de terras amijacenle à queda d'água da Usi-
na "Pai Joaquim", no Rio das Velhas, avaliada cm Cr$ 74.000,00;

2 - Um terreno com a área de 8.470,00 ins2, onde se
construiu o reservatório d'água cia cidade, avaliado ciii Cr$
67.808,00;

3 - Um terreno com área de 20.600,00 nis2, ocupado pelo
filtro cio abastecimento d'água, avaliado eIn Cr 266.000,00;

4 Um terreno com a área de 42.675,00 ins2, à margem
do Rio Uberaba, onde se encontra a captação d'água do abaste-
cimuenio (ia cidade, avaliado em Cr 42.675,00;

5 - Um terreno com a área de 31 .097,00	com as
respectivas benfeitorias, cmii que se encontra instalada a l'm'aça de
Esliorles (6) 1Jhciaba Tênis Clube, tudo avaliado por Ci'	......
2.498.395,00;

ti	Edifício (lo Grupo Escolar "Uberaba", avaliado cru Cr$
749.400,06;

7	Ldific:o e respectivo terreno das Escolas Reunidas "Pro-
fessor Chaves", situados na Avenida Fernando Cosia, avaliados
ciii (dr	589.205,00;

-

8 - Edifício e respectivo terreno das Escolas Reunidas
`Dom Eduardo", sitos na Avenida da Saudade, avaliados em Cr$
403.800,00;

9 -- Quatro lotes de ter re nos ('(liii a ái'ea total de 1.200,00
nms2, onde se acham cnn siruidos postos fiscais cio Estado, avaliados
por Cr$ 12.000,00;

10 - Instalação de água do Grupo Escolar "Ami'rica", da
cidade, avaliada por Cr$ 10.000,00.

Parágrafo único - Os imóveis, cuja aquisição e autoriza-
da neste artigo, são pertencentes ao patrimônio da Prefeitura Muni-
cipal de Uberaba, umas utilizados em serviços do Estado.

Art. 2.' - Para fazer face ás despesas a que se refere o
artigo anterior, fica aberto à Secretaria das Finanças o crédito
especial de Cr$ 4.713.283,00, podendo ser realizadas, para tal
fim, as operações de crédito necessárias.

Parágrafo Únb'n	- os ii;iáve,. ('tij'	l)ul(;i() é.uiioriza-
a que se refere êste artigo será descontado o débito da Prefeitura
de Uberaba para com a Fazenda Estadual, apurado êste em encon-
tro de contas.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 4 de outu-
brg' de 1951.

Jusciii.ixo KunITscIiEK DE Ol.i\'EiRA.

José Maria Alkinim

*

LEI N.' 714, DE 4 DE OUTUBRO DE 1951

Dispõe sôbre concessão de auxilio õ Sociedade Brasileira pelo
Progresso da Ciéncia

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

Art. 1.' - Fica o Govêrno do Estado autorizado a conceder
â Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência uni auxílio de

1
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Cr$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil cruzeiros) para a rcabzaçiio
da sua III Reunião Anual eia novembro do corrente ano. em Plo
Horizonte, bem como para custeio das publicações técnicas re1.aLvas
à referida Reunião.

Art. 2.9 - Fica aberto à Secretaria da Educação o credito
especial de Cr$ 150.00000 (cento e cinqüenta mil cruzeiros), pra
atender ao auxílio autorizado no artigo 1., podendo o Govêrno
do Estado realizar, para isso, se necessário, operação de crédito.

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

Mando, portanto, a tôdas asautfridades, a quem o enh ci-
mento e execução desta lei pertencdr, que a cuuipm	e
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo horizonte, 1 de outuliro
de 1951.

JUSCEI1N() XUiiiïsiiii DE OLIVEIRA

Odilon Behrens
Josl4amia de A 1/anum

*

LEI N. 745, DE 4 DE OUTUBRO DE 1951

Dispõe sôbre concessão de auxílio à Sociedade Uincira de
Leprologia

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

Art. 1.' Fica o Govêrno do Estado autorizado a conce-
der à Sociedade Mineira de Leprologia o auxílio de Cr$ 50.0b000
(cinqüenta mil cruzeiros), destinados ao preparo de material de
(lcmorlstraçõo e envio de deleqaíjo de lepra, a se realizar em
outubro do corrente ano. cmii Buenos Aires.

Art. 2. Para atender à despesa autorizada no art. 1.',
fica aberto à Secretaria de Saúde e Assistência o crédito especial
de Cr$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzeiros), realizando o (ioi'êr-
no do Estado, para isso, se necessário, operação de crédito.

1
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Art. 3•Q - Revogam-se as (lI5p0Siçcs cru conti'trio, eu.
trMido esta lei em vigor na (lata de sua publicação.

Mando, portanto, a todas as anloridades, 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 IIoizo e, 4 de nuin'are,
de 1951.

JuscEi.Iis O iIc mi se i1i: DE, OL:vi:InA
Mário Hugo Lmte!ra
José Maria Alkmi,u

*

LEI N.' 74Í, DE 4 DE (W'FUEBO DE 1951

Abre à Secretaria de Saúde e Assistência o crédito especial de
Cr 344.400,40

O Povo (lo Estado (te Minas Gerais, por seus repi'esenlantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei

Art. 1. - Fica aberto à Secretaria de Saúde e ssstênc ia
o crédito especial de Cr$ 341. 11)0,40 ( lrezcetos e (jUOi(2fl a e (100110
mil, quatrocentos cruzeiros e quarenta centavos), para ocorrer ao
pagamento de despesas de exercícios anteriores, como segue:

Dr. Adolfo de Pauta Andrade - Adicionais de
10% relativos ao período de 11 do julho
de 1948 a 31 de dezembro de 1950, inclusi-
ve abono familiar ..............	7.621,10

Companhia TeWfônica Brasileira	Serviços tele-
fônicos relativos ao período de 1949 e 105()	19.741,90

Companhia Sul Mineira de Eletricidade - Forne-
cimento (lo energia elétrica á colônia "San-
ta Fé", de três Corações, durante os meses
de maio, setembro, outubro, novembro e de-
zembro de 1950 ..................	38.1'21,10

Moreira & Cio. - Fornecimento de material elé-
trico á Colônia "Santa Isabel", em	1950	37. 62

A. J. Diniz & Cio. - Serviços de reparos (te au-
tomóveis da Secretaria de Saúde e Assistên-
cia, em 1950 ....................	11.589,50
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Prefeitura Municipal de Oliveira Fornecimento
de luz e água ao hospital Colônia de olivei-
ra, durante os meses de outubro a dezem-
bro de 1950 ....................

Companhia Fôrça e Luz CataguasesLeopoldifla -
Fornecimento de energia elétrica à Colônia
"Padre Damião", de Ubá, durante os meses
de novembro e dezembro de 1950 ......

Caixa Beneficente (los Internados na Colônia "San-
ta Isabel" - Fornecimento de material fu-
nerário à referida Colônia em dezembro (te
1949	........................

1)r. José de Almeida Neto	Diretor (Ia Colônia
"Santa Fé", de Três Corações Despesas
(ti transporte feitas durante os meses de
inaio a julho de 1949 ..............

Colônia "Santa Fé", (le Três Corações - Fôllias
(te pessoal assalariado relativa aos meses
de novembro e dezembro (te 1950 ......

IlOst)ital (le Lázaros de Sabará - Fôlha do pessoal
assalariado do estabelecimento, relativa ao
Inês (te dezembro de 1950 ............

llediit(l de Lázni'ns de Snl)nró	l)u sIosa (te fSi'-
ça, luz e água do hospital, ('iii (lezeiiil)ro ile
1950 ..........................

Dr. Henrique Antônio (te Meio - Diretor (Ia Co-
lônia "Padre Damiõo" Despesas fe i ta s com
transporte durante os meses de novembro
e dezembro de 1950 ................

Departamento (te Águas e Energia Elétrica	Ube-
raba Fornecimento (te luz e água ao Dia-
pensário Regional (te Lepra de Uberaba em
(lezelnbro (te 1949 e dezembro de 1950

osías Greco -- Funcionário (Ia Divisão de Lepra
-- Diárias vencidas ciii dezembro de 1950

Otimer Corrêa Cosia - Funcionário do Pôsto (te
higiene de Formiga -- Diárias vencidas em
dezembro (te 1950 ................

SehiastiSo Petronilho (te Paiva - Funcionário da
Delegacia Sanitária de Pouso Alegre - Diá-
rias vencidas em dezembro (te 1950 ......

Aristótetes Rabelo - Funcionário do Pôsto de Hi-
giene (te Guanhiies Diárias vencidas em
dezembro de 1950 ................

Cr$

2.850,00

6. 142,30

610,00

7.720,00

32.480,01

8.900,00

500,00

3.760,00

88,01

250,0v

300,01

520,eI

360,08

F

Miguel Rodrigues Rocha - Funcionário do Pôsto
de Higiene de Guanhões - Diárias vencidas
em dezembro de 1950 ............

.Geraido Guilhermino - Funcionário do Dispensário
Regional de Lepra, de Ubá - Diárias ven-
cidas em outubro e novembro de 1950 .

£tvino Marques de Araújo - Aluguéis do prédio
ocupado pelo Pôsto de Malária, cm Pirapora,
e relativos aos meses de maio a dezembro
de	1950	......................

Empresa de Transportes Aerovias Brasil, S. A. -
Transportes feitos em novembro e dezembro
de	1950	....................

Dr. João Garcia (te Azevedo	Médico da Divisão
de Lepra	Diárias vencidas em dezembro
(te	1950	......................

Alcides Gonçatves Montes	EiUl)I'êSa (te Transpor-
tes de Uberaba - Transportes feitos Ciii 1950

Caixa Beneficente dos Internados (Ia Colônia "Pa-
(Ire Dainião", (te Ubá	Fornecimento de
material funerário à Colônia durante os fie-
ses de outubro a dezembro (te 1950 ......

Moisés Elias e Irmão -- Aluguel (lo prédio onde
funciona o hospital "Antônio Aleixo", relativo
LOS meses (te noveiiibro e (tcZ('I(Il)rO (te 1950

CI)'vis Ferreira	Funcionário do Pôsto (te Higie-
ne de Polé	Diárias vencidas eia 1950

Cstiiia da Silveira Guimarães Funcionária da
Escola (te Enferimiagein "Ilerinan tina l3erat-
do", de Juiz (te Fora - Diárias vencidas
em (lezelribro (te 1950 ..............

Albertina Dias de Castro - Aluguei do prédio
onde funciona o Centro de Saúde (te Patos
(IC Minas, relativo ao mês de itezcniljro de
1948	........................

Sainta Casa (te Misericórdia de S. JoSo dei-Rei
Aluguel do prédio onde funciona o Centro
de Saúde local, relativo aos exercícios de
1949 e 1950 ....................

Rêde Mineira de Viaçõo -- Transportes fornecidos
a Secretaria de Saúde e Assistência, referen-
tes aos meses de outubro a dezembro (te 1949
e novembro e dezembro de 1950 ......

Cr$

90,00

1.700,00

3(iO,00

1.953,20

36000

600,00

1.920,00

5. 000,00

1.400,00

700,00

600,00

4.800,00

113.582,30
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Art. 2.' - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
açáo, revogadas as disposições em contrário.

--

92,10

lbO,00

95,80

521 ,)0

il80

44,80

9.60

1,21.40

7,30

012,40

297.00

240.00

847,20

1 . 180.74)

344.400,40,

l'ôsto de higiene de Arcos - Deapesas de pronto
pagamento verifi'adas em dezembro (te 190

P,sto de 1 liiene dc Andradas	Despesas de
pronto pagamento verificadas em dezembro
(11	1950	......................

PC:,lo de higiene ele PotO - Despesas de pronto
pagamento verificados em dezembro de 1950

Centro de Saúde de Uberlândia - Despesas de
pronto pagarnen lo verificadas cm dezembro
(te	1950	.....................

Centro de Saúde de Diariianlina - Despesas de
pronto pagamento lo verificadas ciii elezeuibio
de	1950	......................

Pôsto (te 1 ligiene de Itainhacuri - Dcpesas de
pronto pagamento verificadas em novembro
e (IC'Leiiit)rO (te 1950 ..............

Pôsio (te Iligine ite Novo Cruzeiro - Desõesas ele
pronto paganieiilo verificadas cm elezeinbm o
(te 1950 ........................

Companhia Mineira (te Eletricidade de Juiz de
Fora	- Assinatura (te telefone insLatulo na
Escola de Enfermagem	"Iiermnaniiiia Dera!-
do", (lo outubro a dezeimmbro de 1950 .

Compantiia Mineb'a (te Eletricidade de Juiz de Fo-
ra - As,inatura de telefone instalado no
Dispensário "Eduardo de Menezes", de outu-
bro a (tezenhl)ro de 1950 ............

Conipanh ia Mineira de Eletricidade de Juiz (le Fo-
ra	- (:eiiistrtmçso (te uni trecho de linha tri-
Utsica 	ligações de fôrça e luz elo Sana-
túrio "Dr. João Penido", ciii 1950 ......

Dr. Ileráclito etc Sousa Freitas - Chefe do Pôsto (10
1 liLdem)e de Novo Cruzeiro - Despesas feitas
(fl( transporte em dezemmmbro de 1950 .

Dr. hleráclito de Sonsa Freitas -- Chefe elo Pôsto
(li' lIiLiei1C (te Novo Cruzeiro - - Diárias ver-
ci(taS em dezembro de 1950 ..........

Estação Bodoviárua (te Belo Horizonte - Forneci-
incuto ite transporte em 1950 .........

Portaria da Secretaria (te Saúde e Assistência -
Despesas postais e telegráficas durante o:
meses (te novembro e dezembro de 1950 .

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo horizonte, 4 de outu-
bro de 1951.

.Ju.sr,nrfNo KuruTscIIEK DE OLIVEIRA
Mário Hugo Ladeira
José Maria Alkrnirn

*

LEI N.' 747, DE 5 DE OUTUBRO DE 1951

Estende os benefícios do art. 2." da Lei n. I 340, de 2t-12-48

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

Art. 1. - Ficam estendidas aos atuais servidores do Estado,
que residiam em .\ p iias Gerais no )('m'loio amittm'ior a declaração
(te guerra e que, incorporados às classes armadas do País, liajani
prestado serviço de natureza militar ou relevante, por mais de
um ano, de 1942 a 1945, em qualquer parte do território nacional,
os benefícios de que trata o art. 2." da Lei n." 343, de 28 de de-
zembro 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-
inento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Jiorizonle, 5 de outubro
de 1951.

JUSCELINO KUBITSCIEEK DE OLIVEIRA
Antônio Pedro Braga
José Maria Alknmiin
Tristão Ferreira da Cunha
Odilon Berhens
Josuí Esleves Rodrigues
Mário Hugo Ladeira

*

1
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LEI N.0 748, DE 6 DE OUTUBRO DE 1951

Abre à Secretaria das Finanças o crédito especial de
Cr$ 40.00000

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 crédík
especial de Cr$ 40.000,00 (quarenta mil cruzeiros), para pagamen-
to de auxilio concedido à União Estadual de Estudantes de Minas
Gerais, para realização de seu 16. Congresso a ser efetuado em
16 de setembro de 1951, na cidade de Ouro Prêto, neste Estado.

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, 6 de oulu-
bro de 1951.

JIJSCELINO KUBITSCIIEK DE OLIVEIBA

José Maria Alkmim

*

LEI N.' 749, DE 6 DE OUTUBRO DE 1951

Abre à Secretaria da Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalhe
o crédito especial de Cr$ 2.000.000,00

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

Art. 1.0 - Fica aberto à Secretaria da Agricultura, Indústria,
Comércio e Trabalho o crédito especial de Cr$ 2.000.000,00 (dois
milhões de cruzeiros), para completar o pagamento ao Sr. Jacob
Lopes de Castro pela construção de quarenta casas para professõ-
res na Escola Superior de Agricultura do Estado, de acôrdo com
o ~trato celebrado em 23 de junho de 1949.
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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, 6 de outu-
bro de 1951.

JUSCELINO I{UBITSCIIEK DE Ouv1mnA
Tristão Ferreira da Cunha
José Maria Alkrniin

*

LEI N.0 750, DE 6 DE OUTUBRO DE 1951

Abre à Secretaria da Educação o crédito especial de Cr$ 258.000,00

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

Art. 1.0 - Fica aberto à Secretaria (Ia Educação o crédito
especial de Cr$ 258.000,00 (duzentos e cinqüenta e oito mil cru-
zeiros), para ocorrer ao pagamento de despesas com a alimentação
de professôras e alunos do Curso Normal Regional "Sandoval
Soares de Azevedo", da Fazenda do 'tosário, e çlo Curso Normal
Regional "Dom Joaquim Silvério de Sonsa", de Conselheiro Mata,
durante o corrente exercício.

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 execuão (testa lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 6 de outu-
bro de 1951.

JU5CELINO KUBITSCJIEK »i Oi.ivmu
Odilon Behrens
José Maria Alkmirn

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo horizonte, 9 de outubro
de 1951.

.JUSCELINO KUIiITSCHEE DE OLIVEIRA.

José Maria Alkmiin
Odilon Behrens

*

LEI N.' 753, DE 9 DE OUTUBRO DE 1951

Abre à Secretaria das Finanças o crédito especial
de Cr$ 277.457,70

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

Art. 1.' - Fica aberto à Secretaria ilas Finanças o crédito
especial de Cr 277.457,70 (duzentos e setenta e sele mil, quatro-
(,entos e cinqüenta e sete cruzeiros e setenta centavos), para
ocorrer ao pagamento de diversas despesas de excrcíeiios anterio-
res, como se segue:

Cr$

v

Companhia Telefônica Brasileira - Assinatura de
telefones e serviços interurbanos prestados
durante o período de 1. de setembro a 31
de dezembro de 1950 ..............

Redação do "Informador Comercial"	Publica-
ções feitas cm novembro de 1950 ......

Redação de "Era uma Vez" -- Publicações feitas
em novembro de 1950 ..............

Redação de "Gazeta de Minas", de Oliveira - Pu-
hlicações feitas em outubro de 1950 ......

Josefino Augusto Meio -- Aluguel do prédio ocupa-
(to pela Coletoria de Betim, relativo ao pe-
ríodo de 24 de novembro a 31 de dezembro
de 1948	......................

Ant&nio de Oliveira - Aluguel do prédio ocupado
pela Coletoria de Capitólio, relativo ao pe-
ríodo de 1.'> de setembro a 31 de dezembro
de 1949	......................

28.570,80

5.000,00

1.000,00

1. 800,ú0

431,60

800,00
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LEI N. 751, DE 9 DE OUTUBRO DE 1951

Dá nova denominação aos Delegados Adjuntos do Estado

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

Art. 1. - Os atuais Delegados Adjuntos passam a deno-
minar-se Delegados Regionais, chamando-se Delegacias Regionais
às 70 Delegacias Adjuntas existentes no Estado.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 9 de outubro
de 1951.

JUSCELINO KUIIITSCIIEK DE OLIVEIRA

Antônio Pedro Braga

*

LEI N. 752, DE 9 DE OUTUBRO DE 1951

Dispõe sóbre isenção

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

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

Art. 1.' - Fica autorizado o Poder Executivo a isentar do
impôsto de transmissão "inter-vivos" a aquisição, por parte do
Recreio Esporte Clube, de um terreno com a área de 10.0'00 mctroa
quadrados, para nêle ser construída sua praça de esportes.

Parágrafo único - A isenção a que se refere o artigo Se

condiciona ao cumprimento de sua finalidade dentro de Cinco
anos.
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Manuel Rafael de Oliveira - Aluguel do prédio
ocupado pela Coletoria de Comercinho e re-
lativo ao período de 23 de março a 31 de de-
zembro de 1949 ..................

Sebastião Leocádio de Moura - Aluguel do prédio
ocupado pela Coletoria de Conselheiro Pena,
relativo ao período de 1, 9 a 31 de dezembro
de 1949 ........................

ibraim Antônio Bitar - Aluguel do prédio ocupa-
do pela Coletoria de Mercês e relativo ao
período de 1.' de janeiro a 10 de abril de
1950	........................

Genaro Pinto Coelho - Aluguel do prédio ocupa-
do pelo Coletoria de Cel. Fabriciario, relativo
ao mês de dezembro de 1949 ..........

Raimundo Nunes - Aluguel do prédio ocupado pe-
la Coletoria de Buenópolis, relativo ao pe-
ríodo de 15 de setembro a 31 de dezembro
de 1948	......................

Reinaldo Franco & Cia. - Aluguel do prédio ocu-
pado pela Coletoria de Santa Vitória, relati-
vo ao período de 20 de julho de 1949 a 31
de dezembro de 1949 ..............

Fraacelina Lesser - Aluguel do prédio ocupado
pela Coletoria de Campos Gerais, relativo ao
período de 12 de maio a 31 de dezembro de
1948	........................

Maria do Carmo Menicucci - Aluguel do prédio
ocupado pela Coletoria de Lavras, relativo
no período de 23 de junho a 31 de dezembro
de 1949 .........................

Álvaro Laender -- Aluguel do prédio ocupado pela
Coletoria de Mantena, relativo ao período
de 1.0 de janeiro a 31 de julho de 1949

Gerei Maia - Aluguel do prédio ocupado pela Co-
letoria de Mantena, relativo ao período de
1.0 de agôsto a 31 de dezembro de 1949

Pilade Friedcrishi Aluguel do prédio ocupado
pela Coletoria de Cambuí, relativo ao perío-
do de 1.' de novembro a 31 de dezembro de
1949	........................

Panair do Brasil	Transportes efetuados durante
o mês de agõsto de 1948 ............

Organização Mineira (te Transportes Aéreos Ltda.
- Transportes feitos em agôsto de 1948

Hotel Sul Americano - Despesas de hospedagem
2.275,	 do Sr. George Gabriel, em dezembro de 1950

Revista Forense S. A. - Publicações feitas em
dezembro de 1949, janeiro a março de 1950
e maio de 1950 ................

	

50000	}BM 'Wori Trade Corporation - Material fornecido
em dezembro de 1950 ............

Imprensa Oficial -- Impressão (te diversos volumes,
conforme contas, em 1950 ..........

	

333,51	Brasil Palace hotel - Ilospedagem do Dr. Jerô-
nymo Coimbra Bueno, em 1949 ........

]Revista de Identificação e Ciências Conexas
1. 0,00,N	 Publicações feitas cm dezembro de 1950

Art. 2.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas Os 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 outu-
bro de 1951.

JUSCELINO XU}31TSC}IEK DE OLIVEIRA

José Maria Alkmizn

*

LEI NY 754, DE 9 DE OUTUBRO DE 1951

Autoriza a aquisição de um imóvel na Capital e dá oulra
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
um terreno, na Capital, até a importância de Cr$ 2.300.000,00
(dois milhões e trezentos mali cruzeiros), bem como a permutar

649,80'

2.274,20

5. 000,00

48.744,00

158.300,01)

700,00

2.000,00

277.457,70

700,0

2. 14 6,0

760,18

3.446,

1.400,1)0

2. 000,00

400,tC

7.225,7'O

1
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DISCRIMINAÇÃO

a	a	9'
5 5 o

.	s•	e

1	- - 1	Capitão Ajudante

1	- - 1	Capitão Inspetor do Material

1	- - 1	1.9 Ten. Encarregado de Manobras D'água

1	-	1	1.9 Tenente Secretário	 O

1	-	1	1.Q Tenente Aprov!sionador

1	 - 1	1.9 Tenente Almoxarife-Pagador

1	 - 1	2.9 Tenente Mecânico	 E

3	1	1	1 1 Capitães

3	1	1	1	l.Qs Tenentes

15	5	5	5	2.9s Tenentes

- 1 1	Subtenentes	 Suhte

- - 1	Subtenente M. de Música	 nentes

O

-- 1

-- 1

-- 1

-- 1

-- 1

-- 1

-- 1

3

-- 5

-- 3

-- 1

--2

- 1

-- 1

-- 1

-- 1

-- 6

-- 2

-- 1

-- 1

- - 10

-- 1

-- 1

-- 1

1

-- 3

-- 3

-- 2

-- 9

-- 6

- - 10

111

112

775

13 12 -

81 81 -

5 5-

5 5-

5 5-

-- 7

1.9 Sargento Aprovisionador

1.9 Sargento Almoxarife-Pagador

les Sargentos Amanuenses

1.9 Sargento Mecânico

1.9 Sargento Eletricista

1.9 Sargento Contra-mestre de Música

1.9 Sargento Inspetor do Material

1.9 Sargento Encarregado de Hidrantes

2. Qs Sargentos Monitores

2.°s Sargentos Motoristas

2. Qs Sargentos Amanuenses

2.9 Sargento Inspetor do Material

2.°s Sargentos Encarregados de Hidrantes

3 •9 Sargento Corneteiro-Mor

3.9 Sargento Mecânico

3 •9 Sargento Carpinteiro

39 Sargento Enfermeiro

—gs Sargentos Motoristas

Cabos Tamboristas Corneteiros

Cabo Eletricista

Cabos Motoristas

Cabo Enfermeiro

Cabo Carpinteiro

Cabo Mecânico

Cabo Soldador

Cabo Lubrificador

Soldados Eletricistas

Soldados Enfermeiros

Soldados Carpinteiros

1.9s Sargentos Músicos

2.9s Sargentos Músico,

3. Qs Sargentos Músicos

1.9s Sargentos

2.9s Sargentos

3.9s Sargentos

Cabos de Esquadra

Soldados

Bombeiros de 1.9, Classe

Bombeiros de 2.s Classe

Bombeiros de 3.5 Classe

Tamboristas-Corneteiros

2

1

1

1

3

1

1

1

1

1

3

5

3

1

2

1

1

1

1

6

2

1

10

1

1

1

1

1

3

8

2

9

6

10

3

4

19

2.5

162

10

10

10

1

rI
e',

o

rI

O

rI

z

rI
59

O

rI

rI

-4
O)

368 1125 125 1181 TOTAL

es

Tenente-Coronel-Comandante	 o	
111

Major Subcomandante	 -

Capitão Médico

O

371 1125 125 121 1 TOTAL GERAL
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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 conhe-
cimento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, cmii Belo Horizonte, 12 d
outubro de 1951.

JUSCELINO KuBI'rSCJIEK DE OLIVEIRA
António Pedro Braga
Tristão Ferreira da Cwnhu

*

LEI N.° 756, DE 16 DE OUTUBRO DE 1951

Cria postos e awneiila o efetivo do Corpo Ite Büiii	IO.i le Ls a1O

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

Art. 1.	Ficam criados no Corpo de Bombeiros do Estado
nais os seguintes postos: um (lc capitão, uni de primeiro tenente,
trs d e eunIo te cci, iii	c	cui'c ' r:icc[o, uni de segundo
sargento e cinqüenta d e soldados bomhe:ros.

Art. 2.	A organização cio Corpo de Bombeiros oiedcccra
ao quadro anexo.

Art. 3•0	Fica o Poder Executivo autorizado a realizar
operação de crédito para ocorrer com o seu produto á depcsa
resuliank (testa lei, Luci	oic c!rir o in cessário cm (dii.

Art. 4•Q - Eevogam-se as disposições em conliário, entrando
esta lei cm vigor na data de sua publicação

Mando, portanto, :i tõhis as autor i iki cs, a (111(-11 o
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 outu-
bro de 1951.

JUSCELINO KUBITCIJEK DE OLIVEIRA

António Pedro Braga
José Maria Alkmirn

*
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LEI N.' 757, DE 25 DE OUTUBRO DE 1951

!t ulorizu (loução (te terreno ao Instituto de Previdéncui dos servi-
dores do Estado de Minas Gerais e dá outras pi'ovidéizcios

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

Art. 1.' - Fica o Governo do Estado autorizado a (bar, ac
Instituto de Previdência dos Servidores (lo Esiado de Minas Gerais
terrenos pertencentes ao 1)atrimôn lo do EStu(l0, localizados n
Garneleira, na Capital, eia urna ou mais glebas.

Art. 2." Os terrenos, cuja doação é autorizada no art.
1.' se destinam à construção, pelo Instituto de Previdência, de 50
(cinqüenta) casas para residência de operários cio Estado.

§ 1. -- As casas construídas serão financiadas pelo Instituto
de Previdência e renderão a êste, no prazo de 15 (quinze) anos
e nas condições normais constantes de seu Regulamento, aluguéis
que tcrào corno base-teto a quota de autorização e juros c'(Irespon-
(lentes à unidade edificada.

§ 2.'	NOS ('aSos iulprev!SIOS relativos a exc'uç50 da 1:10-

sente lei, bem COlho mio caso da base-teto do iiutuet se tornar
excessivamente onerosa ao operário, poderá o Estado respOn-
(ler pela cobertura da despesa excedente, incluindo para isto dota-
ções nas leis orçamentáritisâfluas.

Art. 3 •5 Liquidados os compromissos rl('corrcntcs do
financiamento feito pelo Instituto de Previdência nos têrmos do

que firma o art. 2., os terrenos e as benfeitorias nêles edificadas

Parágrafo único - Feita a reversão a que SO refere êste
artigo, poderá o Govêrno do Estado ceder as casas, gratuitamente,
para residência dos operá ri o s , mediante lêrnIc) de resiamsabilid&-

dade )0h ('uiiserV:I dos ifll('hVCi.S

Art. 4.'	Revogadas as disposições em contrário, entrará
esta lei CIII vigor na (lata de sua )UbliC1ÇãO

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o cohe-
('ililento e execução (lesta lei pertencei', que a ca'))pramm e façam
('1m1111 1' tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 25 de outu-

bro de 1951.

.lUS(l:IiNo Rt'aITs(:IIEK DE Oí.IVEIRA

.1!aru ,l lkiiiiii
*

LEI N.' 758, DE 25 DE OUTUBRO DE 151

Concede isenção 'do impôsto de lransrni.ÇSõO 'inter-vivos" à Socie-
dade Médica de Uberlândia

O Povo do Estado de Minas Gerais, 1)01' SC&I.i representantes,
decretou e eu, cm seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1.' - Fica concedida à Sociedade Médica de Uberlân-
dia isenção (10 imposto de transmissão "inter-vivos , ', que incide
sôbrc a aquisição de um terreno situado naquela cdade, à Ave-
uda Cesário Alvini, para nêle ser consti'uida a scC própria da
referida Sociedade.

Art. 2.' -	A isenção de que trata a presente lei se condicio-
ua ao cumprimento (te seu objetivo dentro (10 prazo (e cinco anos.

Parágrafo único - -- O i mpâslo, cuja i ençao é concedida
pelo artigo anterior, será devido ao Estado caso a entidade bene-
ficiada mude de finalidade.

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

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, (li' o conheci-
uieflt() e execução (lesta lei pertencer, que a ('II m:pranl e façam
cumprir tão inteiramente COlHO nela SC cout'iii

Dada no Palácio da Liberdade, Belo iDrj1)' te, 25 dc outu-

bro de 1951.

JUSCELINO KUBITSCHEIC DE OuvEm.\

José iIrir'za l lkíflUIl

*

LEr N.' 759, DE 25 DE OUTUBRO 1)E 1t;51

concede isenção do inIpÓsto de lrunsiiiissuo ao Flani('nfJo Futebol
Clube, com sede em Varginlla

O Povo do Estado de Minas Gerais, por se •is rereentafltes»

eci'etou, e eu, cm	seu riolile suncono II ScdII nu' lei:

Art. 1.' - Fica concedida ao Flamengo Futebol Clube, enti-
dade esportiva sediada em Varginlia, isenção do inipôsto de trans-
missão "inter-vivos" que incidir sôbre a aquisição 'le um terreno
4C ()ropricdade do Sr. José Resende Paiva e sua mulher, com
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a área aproximada de 15.000 (quinze mil) metros quadrad': a dc
se acha consti uida a sua praça de esportes, naqucli cidaui, a Lua
Paraná.

Art. 2. - Esta lei entrará cm vigor na da
cação revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a qar:i a
mento e execução desta lei pertencer que a cLiaipi mi e fsya
cumprir tão inteiramente como nela se COfliCIfl.

Dada no PuIáUft( dii LWeitlailc, Belo !jorisonR,	ata
de 1951.

JUSCELIN() KUDITSCHEIi DE OLIVEI1R

José Maria Alkmim

RAZÕES DE METO

:\o sancionar a Proposição de Lei •9 778, (lu- (1i5pe uante
ao paganicimio de tributos estaduais e dá outras providêne ias, tc
illil)oI'tâflCia relevante para a Fazenda Estadual, vejo-me IjO devci
ilIIpi'riOSO, para ilt'fcsa (lo inierêsse público, de vetar o itemii 11 1'

artigo 39 1 relativo a penalidades ligadas ao impôso sábre lran-
missão de propriedade "caus,i-muortis" e ao iJk1nit() 'ta

missão de propriedade imóvel "nitcï-viVos'

Dispõe o item 11 lo artigo 39 da Proposb,'ão o."

..lt - - lielativainente ao iil(11('( StO sôbre traasia..
propriedade "causa-mortis" e ao impósto sõlime tran-
missão de propriedade imóvel "inter-vivos '',iuit
será:

a) de 10% do valor do impôsto devido, se o contri-
buinte atender á exigência fiscal imediatamneiite OU 00

prazo de 20 dias, contados da data do rccehimncntc' da
iiulifii açau, e iiii', como 2 (duas) tasteaiuuliis, tci'ui
de (leSiStênria (te qualquer recurso contra o ato fiscal
Neste caso, a autoridade fiscal encaminhara o (l(( , u(nea t(,
ao Serviço dos Impostos sôbre Imóveis, para 1 iii de
apro ração;

b) (te 20% do valor do impôsto devido, se a
gência fiscal não fôr atendida no prazo referido na letra
anterior".

De fato, o dispositivo cm aprêço, com a redação aprcvalã
pela Egrégia Asscumldéia Legislativa, afasta-se bastante (la oridn-
taçiio tradicionalmimcntc seguida na legislação mineira relabvm
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aquêles dois impostos, distanciando-se muito, além disso, do que
visara o Govêrno alterar, nas leis atuais, e atendendo à conve-
niência pública, com o dispositivo incluído no projeto enviado ao
Poder Legislativo.

Igualmente sinto-fie no dever de vetar o artigo 35 da mesma
Proposição, para evitar um conflito de legislação estadual com
princípio constante do Decreto-lei nY 2.410, (te 1940, baixado
pela União, para regular em caráter geral e normativo, a centra-
lização financeira (las entidades (te poder público.

É o seguinte o texto do artigo 35 da Proposição n. 9 778:

"Art. 35 - As Exatorjas do Estado recolherão, nien-
salmente, a estabaleciniento de crédito indicado peio
Departamento de Estradas (te Rodagem, a ordem e (lis-
posição do mesmo Departamento, as importâncias que
arrecadarem provenientes (Ia taxa rodoviária e lenir-
terão ao referido Departamento uma relação nominal
dos contribuintes."

Realmente, o artigo 13 do Decreto-lei n. 9 2.416 deter-
mina expressamente que "tôdas as receitas arrecadadas,
exceto as dos serviços ferroviários, serão recolhidas à
Tesouraria Geral ou ái'gãos equivalentes ou por intermé-
dio de outras repartições ou estabelecimentos bancários".

Assim sendo, não poderia mesmo prevalecer o citado
artigo 35, por conter princípio que contraria o coo-
trôle de todos os recursos financeiros do Estado em uni
único órgão centralizador: a Tesouraria Geral.

Desejo fique assinalado, porém, que o veto a essa
disposição não acarretará qualquer prejuízo ou dificul-
dade i aplicação (los OOVOS recursos para a execução (le
programa rodoviário, na forma prevista na Proposição
de Lei n.9 778, isso porque os estabelecimentos de cré-
dito serão autorizados a entregar imediatamente ao De-
partamento de Estradas de Rodagem o produto da arreca-
dação, logo após o seu recebimento (Ias Exatorias.

Submetendo a matéria, com essas considerações, a nova apre-
ciação da Egrégia Assembléia Legislativa, estou certo (te que também
não escaparão ao seu julgamento os relevantes motivos que inspi-
raram minha atitude.

Belo Horizonte, 26 de outubro de 1951.

JUSCELINO KUBITSdHEIC DE Om.mvEmnA

Governador do Estado

*
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LEI N.9 760 DE 26 1)E OUTUBRO DE, 1951

I)ipõc Çli1(Y!l10 00 pUflaIfleilio (10 iï;ijióslo sô1rc t'ciukss (' COI1SI-

(1(7 101(1 (10 .ic!'l(içO de lelO CVQÇOO e('011óÍfliC(l, (1(1 taxo
a'' (l(5(SÍeIlL	hospitalar,	(1(1	lera	rodoviária	e	dó	outras

providências

1 1 'OVO <to ESIa O dc minas (icrai 5, p01' seus representantes,
(e)ii e eu, cai seu nome, sarciono a seguinte lei:

TÍTULO P1tJMEW()
Do iinpdsto Sd!)I'(' vendas e ('OJlSi[]Ii(lÇOCS

O il(OslO sâbre \1 . 1111w% e ('OilsigflaÇOSS e (ILVOIO

p01' )111t'i'CiiilileS, eDil' ruI S, iUdUStl'iLl e pFO(1U101'eS e incide
nas vcll(las e consignações efetuadas no Estado.

1.' - - Sujeitam-se às exigências dêste artigo as cooperatvs
(jUt	ransforinen) iiidustridmene c1ualqucr produo, (iia1110 à [)ai'tc
iii &lu ti' i a li z ad a

2. --- Os comerciantes, industriais, construtores e coopc-
i'OI IVOS (levelil IflSCrCVCI'-SC como contribuintes antes (lo iliÍCi() de
suas atividades, Sol) pena de multa de Cr 100,00 a Cr$ 1. í)000

:t.	Nas consignações e transferências cfctUa(laS por
iercjafl les, industriais e construtores, sujeitas no tijbuo, O

i iiipôsto, calculado sôbre o valor da inercooloria ou produto, vigo-
rante, na p raça eia que se localizar o consignante OU transferente,
será recolhido mediante selagein, respectivainente, do livro de
regist ro de consignação e do livro de registro de mercadorias
transferi (las, mesmo que o contril)tliflte tenha obtido os favores
do artigo 7,9 (lesta lei.

1.° --- Na falta da nota fiscal, o cojisigilante e o transferente,
('ni go ,lquer caso, emitirão notas iitiinei'iid as de consignação e de
triïnsferénci a, em três vias, (OS quois constarão o nome (10 reme-
leu te e do destinatário, com os respectivos endereços, bem como a
ii di cação do pêso, da quantidade, ol a espécie e do valor das merca-
(T(ri as ou produtos

5. As diferenças do impôslo relativas a essas transações
serto l'e('Ot liid as nos 1hI5112OS livros cm que se efetuar o priiiiei'O
P4(1C ato, até O Úl ti 1110 dia (Ia quinzena imediata ao recebimento
( Ia conta de venda.

6.' - Nas vendas, consignações e transferências efetuadas
para fora (lo Estado pai' produtores rurais, o impôsto será recolhido
ii. época (Ia ti'aissação e por verba, UhI base do valor do produto
ou mercadoria na praça clii que se der a venda, •a consignação

-- 8;;

ou transferência, observado, quando fôr o caso, o disposto na lista
de valores elaborada pelo Serviço do Iinpôsto sôbre Vendas e
Consignações.

§ 7,9 - Os hotéis e pensões recolherão o impôsto sôl)rc ven-
das consignações sôniente quanto ii 50% das contas (10 hóspedes,
salvo se puderem demonstrar, pela sua escrita comercial, qual a
parte da locação e qual a da alimentação caso cui que o iinpôStO
será devido apenas sôbre esta última.

Art. 2- O produtor rural recolherá por verba, retativa-
mente e cada operação, no município) do locahf7ação de sua pro-
pi'ieiladc, o mi pôsto sôl)re venda ,; e con Sigu ações C (leiníl is taxas
a ojue se sujeIte, respeitadas as disposições dos artigos 3 • 1 e 4.
(lesta 1(0.

Art. 3.' - -- Nas vendas feitas por produtores rurais a comer-
ciantes e i utlusti'iais, estabelecidos 110 iflUhi icipio de localização (Ia
propriedade do vendedor e nas remessas feitas por produtor OSSO-
dado para a sua cooperativa, mesmo quando sediado em outro mu-
nicijiio. o i nipôslo sobre vendas e consignações será recolhido
meliante sclaeni do livro de registro ib' compras (1(1 coinprudor,
nos seguintes prazos:

a) - até o último dia do inês, quanto às aquisições feitas
na sua primeira quinzena;

h) - até o último dia da primei ri quinzena, quanto às aqui-
sições efetuadas na segunda quinzena olo Inês anterior.

Art. 4,9 - Nas operações feitas por produtor rural para fora
do niun !cípio, 05 tributos serão re('olliidos por verba na coleto
ria de localização de sua propriedade, até o dia 20 (vinte) de
cada Inês, relativamente às transações realizadas no mês anterior.

1.' - Aplica-se a norma olêstc artigo às operações feitas
Jiol' produtores rurais a compradores de seu próprio município
quando éstes últimos côo forem comerciantes, industrial ou coo-
Pelativa.

§ 2.' Os produtores rurais que recolherem o impôsto
flO.s têr mas (!os artigos 3,9 e 4." desta lei lerão 1 jeito à aquisição
de caderno de guia de fiscalização.

§ 3, O produtor que sob qualquer pretexto ou alegação
deixar de exibir ao fisco o caderno de guias (lo fiscalização, bem
como a 3. via das guias expedidas, Ou ([mli' nelas indicar falso
destinatário, ficará sujeito à multa (10 artigo 42 (lesta lei e impedi-
do de adquirir novo caderno.

§ 4,' -- Na falta de guia (Te fiscalização ou quando nela se
iuencioilai' valor deficiente, o comprador, se comerciante, indus-

1
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trial, construtor ou cooperativa, recolherá o tributo ou sua dife-
rença, relativamente ao produto considerado rural, ou por verba
nos têrmos do § 1. v do artigo 10, ou mediante selagem do livro
de registro de compras, nos prazos referidos no artigo 3.' (lesta lei,
ficando o vendedor sujeito, pela falta ((e documento fiscal, ás pe-
nalidades coininadas no § 1., do art. 44 (lesta lei.

5.' O contribuinte comerciante, industrial, construtor ou
cooperativa que efetuar compra a produtor rural ou dêle receber
produto destinado à venda, emitirá, em três vias, uma nota de com-
pra numerada, com a indicação (10 nome do produtor, seu enderê-
ço e denominação de sua propriedade, especificação, quantidade
e pêso do produto e valor da compra.

Art. 5Q Nas vendas a Prazo o iinpôsto sôbre vendas e
consignações será recolhido ((entro de 10 (dez) dias, contados da
(lata (la operação. Nas duplicatas à vista, far-se-á o recolhimento 410

imj)ôSto mediante selagem do livro de registro de duplicatas, no prazo
dêste artigo.

Parágrafo único Nas vendas parceladas, o prazo será
contado a partir da (lata estabelecida para encerramento geral das
entregas do iflêS, (lata que será obrigat?wiameflte declarada em cada
nota de venda.

Art. 6.'	É permitida aos comerciantes, construtores e indus-
triais a centralização de sua escrita na sede da firma.

§ 1.' A permissão (te centralização de escrita não auto-
riza a centralização de pagamento do iinpôsto sôbre vendas e
consignações, que será recolhido no município cio que se localizar
o estabelecimento comercial ou industrial que efetuar a operação.

§ 2.' - Tratando-se (te vendas a prazo, em que a mercado-
ria ou produto saem vendidos do estabelecimento, o impôsto será
recolhido mediante selagem (Ias(las terceiras vias das guias de fisca-
lização.

§ 3.' -- Da duplicata constará o esclarecimento de que o
impôsto respectivo foi recolhido pela forma estabelecida no pará-
grafo anterior com indicaçãoindicação ((e número e (lata da guia.

§ 49 O estabelecimento industrial que efetuar transferên-
cia ou consignação para outros pontos do Estado recolherá o lrn-
pôsto sôbre vendas e consignações por verba, mensalmente, me-
diante guia discriminativa, à coletoria do município de sua loca-
lização, até o dia 10 (dez) de cada mês, relativamente as vendas a
prazo ou à vista realizadas no mês anterior com o produto trans-
ferido ou consignado.

§ 5,9 - Neste caso, das duplicatas constará o esclarecimen-
to de que o impôsto será recolhido por verba, nos têrmos do dis-
posto no § 4.' dêste artigo.
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Ari. 7.' - Fica permitido ao contribuinte que não mantenha
os livros exigidos pelo Código Comercial, recolher por verba o Im-
I)Ôto .sôhre vendas e consignações, satisfeitas as condições esta-
belecidas nesta lei.

Art. 8.' A concessão que ora se faz depende de requeri-
niento da parte interessada à coletoria do respectivo município ou
à repartição de fiscalização, se houver, e no qual serão declarados
o número de inscrição, a situação do estabelecimento e o valor
Provável das vendas anuais, segundo o já informado na Ficha de
Inscrição.

§ 1.' - Informado pelo funcionário da fiscalização ou, na
sua falta, pelo próprio coletor, após preenchimento da Ficha de
Conclusão Fiscal, relativa ao movimento até a (lata do pedido, se
se tratar de contribuinte já inscrito, será deferido o requerimento,
com a fixação da base para pagamento do impôsto.

§ 2.' Nas coletorias serão inscritos, em livro próprio, todos
os contribuintes que efetuarem o recolhimento do tributo na forma
estabelecida pelo artigo 7.' desta lei.

Art. 9.' - A estimativa das vendas, para fixação da base do
imnpôsto a ser recolhido, compreenderá as seguintes parcelas, rela-
tivas ao movimento do exercício anterior:

1 - O total representado pelo estoque transferido do pe-
núttirno para o último exercício, acrescido das compras realizadas
no exercício, deduzindo o estoque a ser transportado para o exercí-
cio subseqüente;

ti - resultado (Ia aplicação de percentagem mínima à par-
cela obtida, da maneira disposta no itern anterior, variável de 20%
a 40%, de acôrdo com o seguinte critério:

a) 20% para os comerciantes que negociam apenas com
gêneros alimentícios;

b) 25% para os de ferragens, gêneros e correlatos;
e) 30% para os de fazendas, calçados e correlatos;
d) 35% para os de fazendas e correlatos;
e) 405r para os comerciantes de bar, drogaria, perfumaria,

farmácia, bebidas alcoólicas, artigos suntuários, cafés, açougues,
restaurantes, bem como para os industriais de qualquer natureza.

1 . Quando o mesmo contribuinte comerciar cm artigos
suscetíveis de aplicação de percentagens diferentes, tomar-se-á a
média aritmética das diversas percentagens.

§ 2.' - A partir de janeiro de cada ano, com base no
movimento realizado no exercício anterior, e adotado o critério de
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que o valor provável das vendas é representado pelo custo das
mercadorias saídas, acrescido da margem de lucro estabelecida
neste artigo, preencher-se-á a Ficha de Conclusão Fiscal, arreca-
dando-se a diferença de impôsto porventura encontrada.

§ 3.' - \T j.jfdO que o impôsto recolhido foi superior is
vendas realizadas, cabe ao contribuinte o direito à iestituiçaO (10
excesso pago.

§ 4.' - Para fixação do minliflO (te vendagens e conseqbciite
recolhimento dos tributos, os contribuintes (IUC só mantêm escrita
fiscal se sujeitam ao critério estabelecido nos itens 1 e 11 (lêsl
artigo.

Art. 10	O contribuinte que pagar o impôsto por verba,
poderá manter e escriturar apenas o livro de ]Registro de Conipras.

O pagamento do impôsto ou de diferença de 1mpôs-
*0 referente às compras feitas a produtores rurais, (JUali(lO não
acobertadas por guias de fiscalização, ou quando nelas for mencio-
nado valor deficiente, será efetuado taml)éifl por verba, até o dia
10 de cada mês relativamente às aquisições feitas no mês anterior,
devendo os conhecimentos respectivos ser arquivados no estabe-
lecimento e exibidos ao fisco, sempre que solicitado, sem prejuiz&
do disposto no § 4.' do artigo 4.' desta lei.

§ 2.' - Para efeito do disposto no parágrafo	anterior,
o contribuinte apresentará à coletoria o seu livro de Begistro de
Compras.

§ 3.' - Pelo não cumprimento do estatuído nos parúgra-
fos anteriores sujeitar-se-á o contribuinte à penalidade (Ir Cr$
20,00 a Cr$ 1.000,00, sem prejuizo do disposto no item 111 (lo
artigo 39 desta lei.

Art. 11 - Os contribuintes do impôsto sôbre vendas e con-
signações ficam obrigados a participar por escrito às coletorias
ou à fiscalização de rendas quaisquer alterações havidas cm Seu
movimento comercial ou industrial.

Art. 12 - O pagamento do iinpôsto por verba compre-
ende apenas as operações realizadas na localidade de residência
do contribuinte, quando êste não fôr estabelecido.

§ 1.' - Quando efetuar venda para fora da localidade de
sua residência ou de seu estabelecimento, o contribuinte reco-
lherá, por verba, os tributos incidentes sôbre esta transação e
obterá na coletoria a competente guia de fiscalização.

§ 2 .0 - A arrecadação do impôsto far-se-á sempre na base do
valor do produto ou mercadorias vigorante na praça elo que
se der a venda ou consignação observado, quando fôr o caso.
disposto na Lista (te Valores referida nesta lei.
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Art. 13 Para efeito do ai-ligo anterior, ('ntcudein-se por
localidade as sedes dos municípios e dos distri( ,s, considerando-
se como uma só localidade a cidade, ainda que se componha de
mais de um distrito de paz.

Parágrafo único - Em se tratando de estabelecimentos
situados em zona rural, o têrmo localidade aplica-se a todo o distrito.

Art. 14 - A arrecadação do impôsto relativo aos merca-
dores ambulantes far-se-á por verba, em uma só prestação, antes
o início da atividade.

§ 1.0 - O pagamento prévio (te que trata êste artigo copi-
preende apenas as operações realizadas rui cada uin dos municípios
io Estado, sendo por isso, exigível o tributo HOS (temais 1110 1 (ipIo3

em que fôr exercido o comércio.
§ 2. -- Se a fiscalização verificar, em qualquer época, que

as vendas efetuadas excederam a estimativa adotada para o paga-
mnento do iinpôsto, exigirá imediato recolhiniento da diferença
devida.

Art. 15 Os empreiteiros, subempreiteiros e construtores,
bem como os contratantes mie quaisquer obras executadas em ter-
ritório mineiro, ainda que os contratos tenhain sido celebrados fora
do Estado, poderão, a juízo do Secretário das Finanças, satisfa-
zer l)OF vertia o PatiI11ento do i IlIl)ôSlO sôt)re vendas e consig-
nações.

§ 1 . 0 Para cálculo (lo impôsto, no caso dêste artigo, to-
mar-se-á o valor do contrato, com redução de 50%, atribuída à
mão-de-obra, devendo ser recolhido o tributo na coletoria do mu-
nicípio em que se fizer a construção ou reconstrução, senda obriga-
tória a	prmsentação mi	cópia 10 contrato, devidamente auten-
ticada.

§ 2. O empreiteiro, subempreiteiro, construtor ou con-
tratante manterá no local (te cada obra a prova do pagamento
prévio do impôsto, a fim de ser exibida à fiscalização de rendas
do Estado, quando exigida, bem como uma via autenticada do
contrato res'peet i vo, para o mesmo fim.

§ 3. - Fia virtude mie :(er('-;(immko feito ao contrato inicial,
o impôsto devido sôbre o valor tio material será imediatamente
pago.

	

Art. 1(,	O prazn pnra pagamento do inipôsto sôbrc vendas

	

e consigan(	pifi.	 ilas condições permitidas	mmm' esta
lei, são os seguintes:

a) - em (luas prestações iguais, até 31 (te março e até 30
de setembro, quando o valor do inipôsto fôr até Cr$ 200,00 (du-
zentos cruzeiros)
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b) - em seis prestações mensais, iguais, até o último dia
dos meses de fevereiro, abril, junho, agôsto, outubro e dezembro,
quando o impôsto fôr superior a Cr$ 200,00 (duzentos cruzeiros).

Parágrafo único -- O contribuinte poderá recolher por ante-
cipação as prestações devidas.

Art. 17 -- Os conhecimentos de impôsto sôbre vendas e
consignações são intransferíveis.

Art. 18 - Qualquer diferença apurada relativamente a im-
pôsto pago por verba, nos têrmos do artigo 7•9 desta lei, será re-
cebida sem penalidade, se recolhida dentro do prazo de 20 (vinte)
(lias, contados (to recebimento da notificação.

§ 1. - Nos 20 (vinte) dias subseqüentes ao término do
prazo para recolhimento sem multa, referido nêste artigo, os tri-
butos serão recebidos com a multa de 50% do seu valor.

§ 2.° Vencido o prazo de 40 (quarenta) (lias contados da
data do recebimento da notificação ou de guia de recolhimen-
to, sujeitar-se-á o contribuinte à multa equivalente a outro tanto
do valor dos tributos.

§ 3. 0* - A obrigação, para fim de recurso ao Conselho de
contribuintes do Estado, incluirá sempre a parcela de multa, equi-
valente a outro tanto do valor dos tributos.

Art. 19 - Nenhuma baixa de inscrição ou transferência de
fundo de comércio será concedida sem a prévia apresentação dos
livros fiscais e comerciais à fiscalização de rendas do Estado, e
conseqüente recolhimento do impôsto, se apuradas operações não
apreendidas pelos pagamentos anteriores.

TITULO SEGUNDO

Das taxas de serviços de recuperação econômica, sóbre o café,
assistência hospitalar e rodoviárias

Art. 20 - Fica revogado, a partir de 1.0 de janeiro de 1952,
o parágrafo único do art. 1.9 do Decreto-lei n. 9 2.152, de 12 de
julho de 1947, passando a taxa de serviços de recuperação econô-
mica, daquela data em diante, a ser cobrada pela forma abaixo.
até 31 de dezembro de 1956;

1 1,40%, sôbre tôdas as transações realizadas em Minas
Gerais ou relativas a contratos de execução no Estado, bem como
nas operações de qualquer natureza e para qualquer destino, rea-
lizadas por produtores de hortaliças e legumes e de leite cm espé-
cie, respeitadas as disposições dos itens II e III dêste artigo;
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II - 4,20% nas vendas, consignações e transferências efe-
tuadas por produtor rural e invernista, para fora cio Estado, reco-
lhida juntamente com o impôsto sôbre vendas e consignações, des-
tinada à indenização de construção, conservação e melhoramento
de estradas;

III - 2,80% nas seguintes operações, quando não sujeitas ao
impôsto sôbre vendas e consignações:

a) nas transações que os condutores efetuarem em nome
e por conta de contribuintes (lo impôsto sôbre vendas e consigna-
ções, à base do valor sôbre o qual o remetente pagar o referido im-
Dôsto, recolhida antes de efetuado o transporte;

b) nas vendas, consignações e transferências não sujeitas
mio impôsto sôbre vencias e consignações.

§ 1 . 0 Das transações sujeitas à taxa de serviço de recu-
peração econômica se excluem as operações bancárias e as rela-
tivas a transporte de carga e passageiros, aluguéis de prédios, a
fornecimento de água, de energia e de luz, a rádiodifusão, a tele-
fonia, bem como as operações isentas do impôsto sôbre vendas e
consignações pelo artigo 13 da Lei n. 0 133, de 28 ele dezembro de
1947, e as transações que tenham por objeto a transferência de par-
celas representativas de capital de sociedades de qualquer tipo,
assim como a constituição de sociedades, salvo quanto a esta parte,
as transações tributadas pelo impôsto de vendas e consignações
e transmissão ele propriedade, imóvel, "inter-vivos".

§ 2. - Da taxa a que se refere êste artigo serão vinculados
oito quatorze avos (8/14) à execução do Programa de Energia e
Transportes, na proporção seguinte:

1 - 4/14 ao Fundo de Eletrificação, criado pelo § 3. 11 do
art. 14 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do
Estado.

II - 3/4 às obras de construção e pavimentação de
rodovias.

III	1/14 - às obras de construção e pavimentação de
campos de pouso.

§ 3•0 O Govêrno do Estado fica autorizado, com garantia
da vinculação especificada no parágrafo anterior, incisos 1 e III,
a realizar operações de crédito para financiamento das obras e
serviços mencionados, calculado o serviço anual de juros e amorti-
zação das mesmas no limite da renda anual de cada quota vinculada.

§ 4. - É facultado ao Poder Executivo vincular a parte
restante da taxa a outros serviços e ao serviço de juros e amor-
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tizaçio de operações de crédito que o Estado poderá realizar,
para o prosseguimento e conclusão de obras do programa (le
fOilll'flt() (b( produção

59 -- Para efeito do disposto no § 2. 9 (lêste artigo, as
Exatorias do Estado recolherão, obrigatóriamente, a estaLwiee
incuto de crédito indicado pelo Govêrno, em conta vinculada, o
produto das quotas da laxa dos serviços de recuperação econômica,
mencionadas no aludido parágrafo.

§ 6. -- A quota-parte arrecadada (lo tributo, destinada ao
Fundo de Eletrificação, será imediatamente transferida para cr'-
dito (Ias sociedades de economia mista (te eletricidade, de que
participe o Estado, para integralização do capital que êsle houver
subscrito.

§ 7.1 Integralizado o capital a que se refere o parágrafo
anterior, a arrecatiação da quota destinada ao Fundo dc Eletrifi-
eção será recolhida a eslabelecimento de crédito, eia conta via-
colada, e as retiradas ou transferências para crédito (te terceiros
só se farão para fins dc garantia do pagamento de dividendos
mínimos dos capitais particulares investidos nas sociedades de
economia mista de eletricidade, ou ampliação (te serviços existentes,
por conta dos cofres estaduais.

§ 8. 9 A quota-parte tio tributo arrecadado, destinada á
construção e pavimentação de rodovias, será iniediataimicn te deto-
-Ma a ordem e <Iisposiçiio (10 Departamento (te Estradas tte Roda-
gem, para eniprêgo em obras constantes de programas aprovados
Reto Governador (lo Estado.

§ 9. --- O Departamento (te Estradas (te Rodagem, miiettiane
expressa autorização do Governador do Estado, po Ria, cota
garantia (Ia quota a que se refere o § 2.', inciso 11, realizar o t teïa

-ÇÕeS dc crd rio para a execução das obras (te construçáo e pav-
mentação (te rodovias, (:blcuhuto o serviço anual de juros e a mor-
te/ação mhts iuesflias no limite da reiita anual tia itieneionatht (Itiola

§ li) -- A quota-parte do tributo arrecadado destinada às
obras de con.strução e pavimentação de campos (te POUSO, será
empregada pelo I)epartainen to (te Viação Aérea, medi ante auto-
rizaçõo (lo Governador do Estado, no finamiciamnento (ias CSI)C(-

uvas obras ou conto garantia vinculada das operações (te crédito
que o Governo realizar para tal fim.

§ 11 --- Outras quotas que venham a ser vinculadas 'm con-
Ven kOS ou contratos de financiamento, serão transferidas pala
rrédto das entidades signatárias dêsses contratos ou convênios
nos têrnios (te autorização especial assinada pelo Governador
(10 ESImL o, para cada caso.

21 -- Ficam revogmiiis as disposições constantes do
fiem III (lo artigo 4 . 1 da Lei n. 228, de 30 de setembro de 1948.
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Art. 22 -- As taxas de serviços dc recuperação econômica
s de assistência hospitalar serão recolhidas juntamente coma o in-
pôsto sôbre vendas e consignações e <'0111 O imupôsto sôltre trans-
missão de propriedade imóvel 'inler-vivos", quando incidireimi em
transações sujeitas a êsles tributos

Parágrafo único	Quanto incidirem isoladamente serão

pagas:

Por antecipação:1

a) quando se tratar dc transmissão de imóvel isenta do
impôsto;

b) nas transações referidas na letra "a", iteni 111, (lo ai-I. 20;
e) nas transações efetuadas sem a característ ica (te

abitualidate;

II - muemisainiente até o dia 10 de cada mês, relativamente
às transações realizadas no inês anterior, quando efetuadas Cm

caráter habitual
III -- conjuntamente com a última parcela do impóst() sôbre

vendas e consignações, relativamente à diferença verificada entre
• valor do material empregado e o valor da empreitada;

IV - era ditas prestações iguais, sendo uma no ato (Ia assina-
tura tio contrato e outra depois (te terminada a obra, na emuprei-

da sem emprêgo de materiais.

Art. 23 - - A taxa sôbrc Café, (te que trata o Decreto-lei
n.' 2.126, de 25 de junho (te 1947, será paga à razão de 5% sôbre
e valor do saco de café de tiO quilos, até o limite de Cr$ 50,00.

§ 
1.9 a a cafés remnetitios para outros pontos

tio Estado ou transportados 1)01' rodovia para qualquer destino, a
taxa será paga integralmente no lilUflic Í l0 (te produção ou de
incorporação (lo produto à riqueza (lo Estado.

§ 2. Quanto a cafés remuetidos para os portos de Santos,
Rio te Janeiro, Vitória, Caravelas e Angra tios Reis, por ferrovia,
a taxa será arrecadada até o limite (te 5% sôbre (,1-$ 300,00 por
saco te café no mi1fli(ipi() da produção ou da incor)0raçíIo, efe-
t.uando-se 11() (les! i no a arrecati ação da diferença, quando da libe-
ração do produto.

Art. 24 -- As taxas rodoviária-, a que SC refere o artigo 50
do Decreto-lei n. 9 67, de 20 <te janeiro (te 1!):l8, inci(lemn sôltre
todos os veículos que transitani mio território do Estado, e serão
arrecadadas anualmente, na conformidade (105 tabelas anexas e seu
pagamento será feito até 31 de março de cada ano, res peitadas as
exceções (los artigos 26 e 34 desta lei.
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Parágrafo único - Decorrido êsse prazo, serão as taxas
arrecadadas com a multa prevista no art. 39, item III.

Art. 25 - No caso de aquisição de veículo no correr do
ano, o pagamento das taxas far-se-á por ocasião da aquisição e pro-
porcionalmente aos trimestres que faltarem para o término do
exercício, contada por inteiro a fração do trimestre.

Art. 26 - Quanto aos veículos de outros Estados que trafe-
gam habitualmente em território mineiro, o pagamento das taxas
rodoviárias será feito na exatoria da localidade que seja o ponto
final do tráfego, quando permanente, e até 31 de janeiro de cada
ano.

Parágrafo único - Quando o veículo não tiver ponto ter-
minal permanente, as taxas serão arrecadadas pelo Pôsto de Fisca-
lização do Estado por onde primeiro transitar.

Art. 27 - Nenhum veículo poderá transitar no território do
Estado sem que tenha a sua situação regularizada com a Fazenda
Estadual; à exceção dos veículos que viajem esporàdicamente no
Estado quaisquer outros não poderão transitar nas rodovias pú-
bLicas sem estar com sua situação regularizada para com a Fazenda
Estadual. Quanto àqueles seus condutores deverão exibir a prova
de sua quitação com a Fazenda Pública do lugar em que foram
matriculados.

Parágrafo único - O conhecimento do pagamento das taxas
rodoviárias deverá ser conservado no veículo, para ser apresentado
às autoridades policiais e fiscais, sempre que exigido.

Art. 28 - O pagamento das taxas rodoviárias não faz prova
de legitimidade da propriedade ou posse do veículo e nem desonera
os contribuintes das exigências legais ou regulamentares a que
esteja sujeito o trânsito de veículos.

Art. 29 - Não será feita a vistoria anual ou emplacamento
sem a prova do pagamento das taxas rodoviárias.

Parágrafo único O funcionário, que proceder à vistoria
ou emplacamento de veículos sem exigir a prova a que se refere
êste artigo será responsabilizado pelas taxas não pagas, sem pre-
juízo de outras penalidades regulamentares a que esteja sujeito.

Art. 30 - Quando um veículo fôr retirado da circulação
por qualquer motivo, canceler-se-á, a requerimento do proprietário,
o registro feito na repartição competente, que recolherá a respec-
tiva placa.

Parágrafo único - Não sendo requerido o cancelamento em
tempo hábil, serão devidas as taxas rodoviárias relativamente aos
exercícios em que se alegar o afastamento da circulação.
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Art. 31 Nas transferências ou permutas de veículos serâo
exigidos os selos a que se referem os números 46 e 139 da tabela 6,
anexa ao Decreto-lei n. 67, de 20 de janeiro de 1938.

Art. 32 ---- São isentos (Ias taxas rodoviárias:

a) OS veículos de propriedade dos Governos Federal, Esta-
dual e Municipal;

b) nos têrmos da legislação vigente, os de propriedade das
representações estrangeiras acreditadas junto ao Govêrno
brasileiro;

e) os veículos destinados exclusivamente ao transporte de
doentes (ambulâncias), se pertencerem a hospitais e casas de
caridade que prestem serviço gratuito m pobreza;

(1) os veículos destinados ao serviço agrícola, quando no
transitarem em via pública;

e) os veículos de emprêsas de mineração (IUC nao transitareiim
em viaPública;

f) os veículos pertencentes a autarquia ou entidades que
por lei gozem de isenção de tributos estaduais.

Parágrafo único A isenção das taxas não exime os veículos
da vistoria anual e nem abrange o preço do material fornecido
pela competente repartição do trânsito, salvo quanto a veículos
do Estado.

Art. 33 - Os emolumentos devidos ao Serviço Estadual do
Trânsito serão recolhidos por intermédio (Ias Coletorias Estaduais,
por ocasião do pagamento das taxas rodoviárias.

Parágrafo único - Ficam mantidos os emolumentos das auto-
ridades e funcionários policiais do trânsito, cobradas em virtude
de leis e regulamentos.

Art. 34 Os veículos de transporte coletivo, como tal consi-
derados os afito-ônibus, jardineiras e semelhantes, ficam sujeitos
ao pagamento da taxa rodoviária na razão de 3 centavos por
quilômetro nas linhas subordinadas ao D . E. IL, tomando-se como
base para a sua incidência a capacidade de lotação de veículo.

§ 1. - Para o pagamento (Ia taxa devida ter-se-á em vista a
capacidade de lugares do veículo e a distância em quilômetros per-
corrida mensalmente nas viagens aprovadas pelo referido
Departamento.

§ 2. - As importâncias da taxa rodoviária, de que trata
êste atigo, serão recolhidas às Exatorias do Estado até o dia 10 do
mês seguinte, mediante guia fornecida pelo D.E.R.
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Art. 35 - Vetado.
Ar! .3(i -- Cinqüenta por cento (50' ) da taxa rodoviária

SeruO aI)hca(IOS ('1H serviços de paviiientaçao e o restante cio C0fl

servaçiio (le estradas.
Art . 37 0 iJepartainento de Estradas de Rodagem,

mediante expressa au!oi'izaçio do Governador do Estado, poderá,
com garantia da renda proveniente das taxas rodoviirias, realizai'
operações dc crédito, para a execuçio ele serviços I'O{iOviórioS.
calculado o serviço anual de juros e amo lizaça das mesmas n
limite da renda anual das mencionadas taxas.

M. 38 - Serão suspensas as linhas eu os ropriet5rios hajam
deixado dc recolher a taxa rodoviária, na forma prevista na pI-e-

TITULO TERCEIRO

Disposições Diversos

Art . 39 - Para api icaçio de' iiUI tas ('Til V i't ud C de aga-
monto a menor de impostos e taxas estaduais, (1 (' p1tO cOto iii tem-
pestivo ou falta de pagamento, observar-se-ao as seguintes noi'inas

1 - Relativamente a taxas e iniposto.s lane-idos, a muita será
variúvel, de 10% a 20% sôbre o total inscrito, sendo 10% no
primeiro mês após o vencimento do prazo de reeo1hmento e 20%
a pariu' do segundo.

11	Vetado.
ITT Relativamente aos demais impostos e teYa; cs!duais

uSo sujeitos O lançamentos e, se sujeitos, ainda naO lançados ou
0(i)) com preen(lidos nos lançamentos existentes, observar-se-á •
seguinte critério

a) 1)01' falta de pagamento, por pagamento a menor e por
pigamu' !í) inlempesti''o dos tributos, a muita aplicável serei igual
O OUtro lauto do tributo devido ou recolhido fora do prazo

se o infrator atendei' 5 exigência 00	1')1í) IOSX1II1O de

	

i ntr'	20)	las, ('OfltO(105 da (lata do (ice iciccierto	T.c notfieaço,
a (HilIl 51(1 iedtiZi(la de 505

1	- () (11500510 na letra	i;	do ileiil lii uSo se aplica à
nos Pos!ím.s de Fisca1izaçec niL'i'icos ou ele fronteira,

	

SU j	:	((((5	l o p régilfo 1.	1>	ii. 41, desta lei.
(li ('ie(iill)uiiites (te outros Estados, ao entrarem em

	

Mie:	poIeiao uee'oiter SelO manita, ilos Postos da Fronteira, os
a que se sujeitareuil

Art. 40	O contribuinte do iflTI)ôstO ((('(t)re vendas e consig-
çúes ficar5 sujeito cio pagamuiento (if'ite Li'il)clt) e (l(IliiiS taxas,

agravado de outro tanto, quando 115o existir ei destinatário 011
vendedor indicado nos documentos fiscais ci cie ('lililil',

§ 11 - - Para aplieaç5o do (liSposto iie'te' artigo, consideram-se
docunientos fiscais as untas (te senda, de ti'alisfelêfl('ifl. (te COil-
sign(tçSO (' (k' compra; as faturas e respectivas duplicatas. (IS
guias de fiscaiizaçõo e os hvros de escrita fiscal, I)ClI, ('0100 OS
conheci nie:m los de transporte e manifestos de carga

§ 21 - -- Se se tratar ele renuelente eteiceiecie!) fora elo Estado
o rondutor ficarú sujeito ao pa aniento de tributos, na for~ ('sicube-
le'ida neste artigo, quando nõo existiu' o coneproeior ou desi inatu'io
iIs iilCi'ca(lorias

Art. 41 . -- Fica pei'ucuitido no Estalo o cmiii rêgo (te selageni
meca efeito di' ree'eethj;mea)o	lii iceipi	doe' \cnet.u'; e

cpusegiaL'ócs, OhSeI'Val(S as normas	'etiliiiecet -re s, que herdO
baixaet es pelo Poder Executivo.

l'arr.q:ero único --- Por fraude, lc'mulctv,( ei' fuetule e
de uurunas (IC fisealizacdo, seiS fiXOeh) lei it':ailacuieuito re-

ferido nuí' artigo, o ('i'itéI'iO para ciplicaç5o (1(5 l)r'uLdielaelcs, cujo
ntíninio é 'te Cri 5.000,00 e Cujo iuiíxiiiuo (1' ele (m	50.01)0,00.

ArE. 42 -.- Todos quantos efetueiii operações sujeitas a
tributos etaivais OU (!elas parti (( 1 H11) (' 11h15	j(iélCs gUi', pelo
exercício etc funçóo pública ou de (tiv,idik lucrativa, tiverem
conhecimento (ic ato 01) falo de interéssc fiscei, so ietcrcgaelos a
emitir 0.s elO('uiuicnloS fiscais e a exibi-los a fisealizaç5o, bem ('0010

presto as informações e declarações solicitadas pulo fisco, sob
Pe n a de multa, Cuja aplicaç5o Ol)c.'elCedl' 'it O seguinte ('i'it(liO

1 - de Cu'	20,00 a (i'C 1.000,00, (ttiali e l) cm tl'aI1siçiiO fôr
ou se presumir que seja ele valor até (u'-'3ii.útH),00;

11 -- ii.' 5 1/") sôhm'e o valor real ou prcsuiniv'l da transação
a (i	30. 000,00, até o limite de t1:ec' 2))
1.'	As muitas dêste artigo serão iluda aplicadas em

"(se)'	te iuiforoiccões e declarações infiéis.
2. .--- Pam'ci a imposição da muita, por falta de etc'e'ieu'cição

anual, exigida para efeito de fiscalizaçSee(li> iccul:d'es)o 'icebre vendas
e consiguiaçiSes, as vendagens realizadas Serão consideradas pelo
Meu lotei no exercício, como unia única tu'ansui'ilo.

Art . 43 - Os escriviícs e tal)cl iiics que lavrarem escrituras,
eieieni andamento a qualquer papei, ou funcionarem em Mos su-
jeitos a tributos estaduais SCIU a prova (te seu pagamento, sujeitam'-
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se-ão à multa até Cr$ 20.000,00, obedecido o critério estabelecido
nos itens 1 e II do artigo anterior.

Art. 44 - Tôda a mercadoria e produto devem transitar
obrigatóriamente acobertadas por guia de fiscalização, emitida com
observância de tô(las as instruções nela contidas e com o preen-
chimento de todos os seus dados.

§ 1.0 ---- A falta (te guia referida neste artigo será punida
com a cobrança em (lôl)ro dos tributos estaduais, não só nos postos
de fiscalização, como nas coletorias, em que os infratores regula-
rizareni sua situação.

§ 2.9 - Positivada a falta da guia de fiscalização, o funcio-
nário do Pôsto não permitirá a liberação da mercadoria com o
recolhimento posterior dos tributos em exatorias, a não ser ceia
o acréscimo das penalidades cominadas no parágrafo anterior.

§ 39 As Estradas de Ferro e os Postos de Fiscalização
internos e (Ia fronteira exigirão pagamento ou prova de pagamento
(los tributos incidentes sôbre a transação anterior, nos despachos
e transportes de produtos rurais, efetuados por não produtores.

Art. 45 Além da percentagem estabelecida no art. 17
da, Lei n.9 20, de 30 de outubro de 1947, os funcionários <to quadro
de fiscalização de rendas terão percentagem direta de 5% sôbre
os tributos que vierem a incidir sôbre parcelas incluídas no livro
de Registro de Compras, em virttude (Ia ação fiscal, quanto M
aquisições feitas a partir da publicação desta lei.

§ 1. - Esta percentagem será calculada sôbre os tributos
devidos com base nos seguintes valores:

1	Cr$ 5.000,00, quanto à compra até êsse valor registrada
em virtude da ação fiscal;

II - Cr$ 10.000,00, no registro dessa natureza, até êsse
valor e superior a Cr$ 5.000,00;

III - Cr$ 20.000,00, no registro dessa natureza, até ése
valor e superior a Cr$ 10.000,00;

IV - Cr$ 50.000,00, no registro dessa natureza, até êsse
valor e superior a Cr$ 20.000,00;

V - Cr$ 100.000,00, no registro dessa natureza, até êsse
valor e superior a Cr$ 50.000,00;

VI	Cr$ 200.000.00, no registro dessa natureza, até êsse
valor e superior a Cr$ 100.000,00;

VII - Cr 300. 000,00, no registro dessa natureza, até êsse
valor e superior a Cr$ 200.000,00.
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§ 2. - Não haverá percentagem indireta nas arrecadações
referidas neste artigo, bem comocomo naquela cujos débitos estiverem
inscritos nas coletorias.

Art. 46 - Dentro (lo prazo de cinco (5) anos, contados
da baixa de inscrição na repartição competente, o ex-contribuinte
é obrigado a exihr ao fisco, por si ou na pessoa de antigos sócios,
os livros (Ia escrita comercial e fiscal, documentos e papéis, sob
pena (te lhe ser aplicada a multa do artigo 42 (lesta lei.

Art . 47 --- Fica revogada a incidência constante do número
95 da Tabela 6, anexa ao Decreto-lei n. 67, de 1938.

Art. 48 - Na cobrança de tributos por motivo tie consti-
tuição, dissolução, alteração e transformação de sociedades comer-
ciais, serão observadas as normas seguintes:

1

a) É devido o impôsto de transmissão "inter-vivos" sõbre
o valor dos imóveis incorporados pelos sócios para a formação do
capital social;

b) se a incorporação consistir- eia bens I1IÓV(iS, Selá IlViti()
o impôsto de vendas e consignações sôbre a diferença entre o
valor dos mesmos e do capital atribuído aos sócios.

II Não são devidos tributos nas transfoi-maçóc.s (te socie-
dades feitas nos têrmnos do art. 149, do Decreto-lei n. 2.62 7j, (te
26 de setembro de 1940.

III - Na fusão e na incorporação de sociedades, observar-
se-ão as normas constantes das letras "a" e "b" do inciso "1' (,51c
artigo.

IV

a) Na dissolução de sociedades é devidoo impôsto de
transmissão de propriedade imóvel "inter-vivos" SOI)re OS iInÔVeS
que reverterem aos sócios;

b) sôbie o excesso (te valor de parte na sociedade é devido
o impôsto de vendas e consignações, quando êstc excesso é repre-
sentado por mercadorias.

V --- Na transferência de fundo de comércio, o impõsto
sôbrc vendas e consignações é devido sôbre o valor total das
mercadorias vendidas.

Art. 49 - O Poder Executivo poderá baixar as normas
que se fizerem necessárias à execução desta lei.



Art. 50 --- Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará rui vigor na data de sua publicação, excetuada a parte
dc autucu lo de taxas, cuja vigência terá início cm 1 . de janeiro
dc 1952.

Mando, portanto, a tôdas as autoridade s, a quem O conhe-
cimento e execução ([esta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio %a Liberdade, Belo Horizonte, 26 de
outubro de 1951.

.Jt'SCIO.INO KUBITSCHrK ni: OLIvEIRA

José Maria Alkmim
.-1ifdnio Pedro Braga
Tristão Ferreira da Cunha
José Esteves Rodrigues

*

TABELAS ANEXAS A LEI N.' 760, DESTA DATA

Veículos a motor:

Pjeiros:
Cr$

Particulares até 4 cilindros ........300,00
De mais de 4 até 8 cilindros ....... . 500,00

De mais de 8 cilindros ............ 800,00

Aluue(

Até 4 cilindros ................ 200,00

De niais de 4 até 8 cilindros	 350,00

De mais de 8 cilindros ......... . 600,00

Motocicletas:

Motocicletas .................. 250,00

Motocicletas com "sid-car" de carga:

Pagará a taxa correspondente aos veículos
de carga.
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Carga:
Cr$

e cantialtoutias, (fl. ---e
(lade até 1 .000 (I tiilOS	........	300,00

De mais de 1.000 até 2.000 quilos .	 600,00
De mais de 2.000 até 4.000 quilos ......	1 .000,00
De mais de 4.000 até 0.000 quilos .	1 . 400,0()
De mais (]e 6(0)0 até 8.000 quilos .	1 . 800,Ot)
De mais de 8.000 até 10.000 quilos .	2.000,00
De mais de 10.000 até 12.000 quilos	2.500,00
De mais de 12.000 até 15. 000 (1UiIOS

	 3.000,00
De mais de 15.000 quilos ..........	3. 000,00

(:i(rros-rcboques

Pagarão as taxas (Ir caniinliirs e caminho-
netas de igual caj)aci(la(Ic

Auto-ónibus, jardineiras e seinclltaittes

Até 12 lugares ................ 600,00
De mais de 12 até 24 lugares ......1 .000,00
De mais (te 24 até 36 lugares ......1 . 500,00
De mais de 36 lugares .. .. .. .. .. ..	2.000,00

Veículos de tração animal:

De eixo fixo ..................	75,00
Deeixo móvel ................	50,00
Bicicletas ....................	30,00

*
LEI N° 761, DE 30 DE OUTUBRO DE 1951

Autoriza o Gonérno do Estado a construir o Palácio da Justiça de
Juiz de Fora e dá outras providências

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

Art. 1. Fica o Govêrno do Estado autorizado a censtruir
o edifício do Palácio da Justiça, em Juiz de Fora, no terreno de
sua propriedade, situado na avenida Rio Branco, esquina da rua
Marechal Deodoro.

NI
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Art. 2.' - Para ocorrer às despesas decorrentes da ceas-
trução aqui prevista, fica o (lovêrno do Estado autorizado a
pender até a importância de cinco milhões de cruzeiros (Cr
5.000.000,00), bem como a realizar as necessárias opei'açüeS de
crédito.

Art . 3.' - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições cm c'ntrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quero o coa
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
outubro de 1951

JuScla.LN() IÇUI ('Selrali DE 01,Iv1:1R
José Eslerses Rodrijues
A n tô nio  i'edro Braga
Jose .lJoe'ia .1 1IurCni

*

LEI N.' 762, DE 30 DE OUTUBRO DE 1951

Abre ao Deparlamenlo de Compras e Fiscalização o eilita
especial de Cr 780.000,00

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

Art. 1.' - Fica aberto ao Departamento de Compras e Fis-
calização o crédito especial de Cr$ 780.000,00 (setecentos e oitenta
mil cruzeiros), para atender a despesas com a aquisição de ycículos
novos, destinados ao uso (Ias diversas Repartições do Estado.

Art. 2.' - - I'stcs veículos destinam-se a substituir os que
estão sendo utilizados pela administração e cuja substituição e
impõe no interêsse do serviço público.

Art. 3.' - O Departamento de Compras e Fiscalização
providenciará o recolhimento e a venda, mediante hasta pública, dOS

veículos que forem substituídos, bem como de outros que forem
julgados desnecessários ao serviço público.

Parágrafo único - Para cumprimento do disposto no artigo
1.9, fica o Govêrno do Estado autorizado a realizar operação de
crédito, a qual será coberta com os recursos provenientes da abe-
nação dos veículos a que se refere o artigo 3.'.
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Art. 4.'	Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cao, revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tô(Ias as autori(a(Ies, a quem o conhe-
cireento e CXCCUÇS0 (lesta lei pertencem, que ncuniprans e façam
cu!upri e, tão inteiramente corno nela se contém

Dada no Palácio da Liberdade, B'io horizonte, 30 de
(rU',J de 1951.

JUSCELINO Kunii'sciriç DE OLIVEIRA
José Maria A lknrfin

*

ItAZÕES DO VETO

'mIar a	oposição de Lei n.' 781, que fixa o efetivo
i	ei a ãld lar para o exercício rIo 1 9S, vejo-me na coatiaPêlicia
0001' VC [O II algumas de SIlOS (! apoSi çães, :i Salicr, lIs dos ai' tigos

6. e 71, procurando, (lésLeurOdO, bem r'r:catl ar ni erêsses
e-e ([(VOS à boa organização daquela Corporação

() ort. 41 da referi:àr i)rol)osir'2() depunli. e . 0 : ' i. o, eâl:e
ri e ção de unia clínica neui'opsiqu i álrica, coan o respectivo

nnjorinédieM mas sem especificar a sua localização rio quadro de
e civos . O quadro cai aprêço prevê osl:0res de irr,ijores-inéd jp
na Chefia do Serviço de Saúde (uni), no Departamento de Instru-

uns) e no Ilospital Militar ( ceze) . 1 cena que a clínica
''Op ,quiálr- iea flãO podaria funcioear IIGS bis primeiros órgãos

iene airados; e, quanto ao hospital Mi] ilar, já se encontram de-
finidas as atrihuieões dos treze m or;-mádicos constantes do seu
quadro, número, aliás, que corresponde ao efetivo Proposto e que

e f	i]iei'mo CCifl a erirend a de (Oe resul [ou o ali igo 4.'.
in ts condições, tornar-se-ia deeacoriselhávei, sem pre-

í lo pena IS UU[i'OS clínicas, o pfouucn [O (10 iUPir proposto.
.nresce, (Me Ii s:mnics rcfcrncdn co pâsio de major-chefe da
viÁlen neurOP siqu ' áLica não resolveria o ;;r'oiiicmna (la organização
di mencionada clnica, que lei-ia que Ir pn-oinovida Cru lei eSpCciOi,
nrn novos e !f101OrCS ônus para o Estudo.

Os artigos 5.', 6.' e 7.°, tuilhám resultantes de emendas
niidiuicavanm o quadro de fai'rnacêut cos (ia Policia Militar, criando

Uni lugar de major (mi. 51, um de ccpitão-cliefe do Laboratório
(,Puirnio[crápico (art . 61), e suprimindo um 1.' e uni 2.' tenentes
CCL. W). A inovação não foi feliz. Em conseqiuância <,ela, ficava
e serviço com a seguinte organização: 1 major-, 1 capitão-labora-
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torista e 2 segundos-tenentes . Ao exe in:io supc.
ficar-se-ia a solução (te onGiiuiade nos postos dos oficiais, far-
macêuticoS, com a falta do (te 1.' tenente, impossihlitandO, O5S1Hi

o acesso regular na carreira. Por outro lado, na situação ataai,
os serviço; dc farmácia da Corporação não aSSUII1C1I1 o vOlU!fl

e a complexidade necessários a justifl	iacar a crçãO de ula pâvto
de major-farmacêutico, encarregado de super21'tend-i0S

13c111 reconhecemos que se faz necesSárIa uflI( reO:ar, 'LaÇiO

geral no Serviço de Saúde da Polícia Militar, de niaflela a
aparelhá-lo a desempenha!' as SUaS i portantesatribw çcs. Nesi e

sentido, já recomendamos seja feito O flCCCSSI	estudo. (ICV('iI .10

O plano (te reorganizaç ão Ser prOPOStO o 1i orttinamcntc (Üfl.'idC-

ração do Egrégia Assembléia Legislativa. Quanto às madifica;ã(S
que se pretendia introduzir com os artigos 

40 , 50, b. e 7.9 da

Proposição n. 9 781, elas não seriam da menor utilidade para íaci-
litar aquela solução gera!, antes serial!! capazes dc d iiultá-3,
pelâs perturbações que acarretariam ao serviço.

O veto aos referWos artigos repercuti ráao Auex . 1
(Quadro (te Efetivos), que se apresentará,  ciii coa seqiiê a cia. li ge i-
ramente alterado, rc(lu'/indo-se (te um elemento. Sendo o quadro
parte integrante da lei, entender-se-a natUraliflefli( flIO(li 1 iea(hO

naquelas partes sôbre (liC incidir o veto. Quadro numérico, ind i

-cativo de quantidades divisíveis é êle susceptível(Te alterai'-
automnàtiCamneflte com o veto. Ë certo que o veto, por lefiniçao,
e (10(10 a configtiraçi(o ,nesrfla (10 instituto na doutrina (To (Preito
público e na prática da 0(1mninstraçao, limita-se a SiiJ)rilnil' a

pl'oj)OSiÇiiO 
de lei ou a disposição na mesma incluída, Sôl)rC que

incid r, niio podendo modificá-las substancialmente cai seu Con-
texto. No caso em foco, e consideran do as repercussões (lo veto
sôbre o quadro de efetivos da Polícia Militar, não há, a rigor,

In o(1:ficaçao do texto, amas supressão (Te partes de uni todo divi-
sível, qual seja o total (lo efetivo da Corporação.

Na ConstituiçãO (Ia República e na ConstitUiÇii() (lo Estado,
bem como cri, quaisquer outras leis institucionais, não se encontra
a definição do veto parcial, nem a fixação de seu alcance e SeD
limites. Todavia, o direito público mineiro oferece fonte subsi-
diária preciosa a êsse respeito, e vem a ser o texto do art. 41
(Ia onstitUiÇãO de Minas, de 1891, com a redação que lhe deu
a reforma constitucional de 11 (le setembro de 1920: "O veto só
poderá ser parcial quan do a parte vetada e a sancionada não

forem mfmtuamente (1( , 1)endentes e conexas, de maneira que, com
a sua separação, a parte safl('iOflada continue a ser um ato mie-

- 103

ligível e com pleto, correspondendo, em conjunto, à i ntcn cão e
propósitos (lo Congresso".

Cremos encontrar-se, assim, plenamente justificada a reper-
ctissão do veto no quadro de fixação do efetivo da Policia Militar.

Palácio da Liberdade, IPlo hlorizoimte, 12 de 'sovembro
de 1951.

.i:0mN0 KUO: i cmmi:v io: Om,isumax
Governador do Estado (te Minas Gerais.

*

LEI	761, DE 12 1)l NOVEM1II1( ) DE, 19M

Fixa o ('[Clivo da Policia Militar P01(1 O exercício (te 1 t)52

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
mlec etou C CII. ('Iii SCU flOOiC. sani;rlo a s;itminte lei:

Art. 1.9 - Para o exercício de 1 â52, é fixada miii 8.580

(oito mmiii, quinhentos e oitenta) lionicas (1 ('f'tiVO da Polmc:a Militar
mio Estado dc Minas Gerais, a qual terá o seguinte organização

1 -- Quartel do Comando-(,eral, compreendendo

1 - Comando-Geral

13)	(aid!lete

2 - Estado-Maior

,\ )	C, 1) (,;, i:
13)	S/1 Pcsoal e el(,ivo;
() S/2 lnformuaçãcs
D) S/3 Ins;ião;
E) rim;mi;1(,;. m;ai1:v:aS e transportes.

3 - Iiispeloi'ia Geral

A) Iii spaior-(era
13)	Adjonio.

4 -- .-lJIldU!iCi(1 Geral

A) Ajudante-Geral;
II) Adjuntos;
C) Secção .5.iI11inistmaIiva;
D) Comando do Q.C.G.
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a) Comandante do Q.C.G.;

1)) Secção de Comando;
e) Tesouraria do Q C. G.;
(1) Almoxarife do Q.C.G.;

e) Destacamento de Saúde do Q. C. G.
f) Companhia do Comando;

g) Companhia de Serviços;
h) Arquivo do Q.C.G.;
i) Protocolo Geral e Serviço de Correio.

5 - Serviço de Fundos

A) Chefia;

B) Adjunto;

C) Subchefia;

1)) Tesouraria Geral;
E) 1. Secção - Contratos e direito ,., ci'cdlórios;

F) 2.4 Secção - Contabilidade;
G) 3.4 Secção	Contrôle e fiscalização.

6 - Serviço de Intendência

- Chefia do Serviço de Saúde

3 - Chefia do Serviço de Obras

9 - Chefia do Serviço de Assistência Religiosa

lo - Msão Militar instru lora

ii - Gabinete de Identificação (G.I.P.-1í)

12 - Quadro Suplementar

1 1 - Departamento de instrução;

III -- 9 (nove) Batalhões de Caçadores;

IV - Companhia Isolada de Muzambinho;
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V	Companhia Isolada de Teóiflo Otoni;
VI - Esquadrão de Cavalaria;

VIL - Corpo de Serviços Auxiliares;

VIII - Serviço de Subsistência;
IX - hospital Militar;
X	Casa Militar do Governador do Estado;
XI - Caixa Beneficente.

Art. 2. - A organização das unidades entuneradas nos Aens
ELE, 1V, V e VI será a mesma do exercício de 1951 e seus efetivos
ern os previstos no Quadro Anexo a.° 1.

Art. 3.9 - A organização do Hospital Militar compreende
Diretoria, Divisão Técnica, Divisão Administrativa e Ajudância,

cor seu efetivo previsto no Quadro Anexo n. 1.

Art. 4•Q Vetado.
Art. 5. 1' - Velado.

Art. C.Q- Vetado.

Art. 7Y - Vetado.

Ari	- A Casa Militar do Governador do Estado com-

:0 1 Tenente-Coronel-Chefe;

li) 2 Capitães-Ajudantes de Ordens;

e) Praças cru número necessário.

Parágrafo único -- O seu efetivo será preen rhido por oficiais
c pcçes do qua(iro ordinário da Policia Militar.

A rt. 9 - O LQ1 .Q B. C M. terá a denominação especial de
Btthão de Guardas.

Ar. 10 -- Fica criado o Quadro de Oficiais (te Administração
(Q O. A. ), cujo preenchimento se fará:

a) pela transferência facultaiia no mesmo pôsto, dos atuais
Segundos Tenentes combatentes, sem C. F.0., que só terão acesso
de pôsto depois de coneiuiremn o C.O.A.;

b) pela inclusão, no pôsto (te Segundo Tenente de Admi-
nistração, dos Subtenentes e Sargentos que forem promovidos em
drtude de possuirem o C.A. ou de conformidade com o art. 14
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do Decrelo-lei 11. 9 1 () 1 de 29-J2-1 q 45, uns e oulros com o ac
d( põStO regulado pelo II. P. O.

e) pela nclus5o floS rteetivos postos de outroa oficiais
(I UC teiiiain o Corso de Oficiais de Administração.

AN? 11 Aos Oliciak de Administração CO1iJ1Ctfl a
atrihuicãcs e os deveres e caljern as responsabilidades análogas nos,
Oficiais de intendência do Exército Nacional, definidos no Beu-
lainen Lo de Administração tio Exército, no llegulaoent o para a
Serviço de Fundos do Exército e no Begitiamento para o Ser ço
de mica tlên cio do Exere Lo, (1UC ficam adotados, a partir de 1.'
de janeiro de 1952, "niutatis inu taudis", na Polícia Militar.

Parágrafo único -- Os Oficiais de Adniinistracão não podo m
ser designados para quaisquer funções não previstas no Begela-
niento de Administração do Exército

Art. 12	O pagalllento tio pessoal da Polícia "I Piar cor-
terá pela verba res)cfliva, que ÍÔI' designada 110 Oiçatcto ( ual
do Estado, de acôrdo com o Quadro Anexo n. , 2.

At . 13 -- Fio caso de necessidade, as Cias Ioldale
Tcófilo Otoni e de Muzaiibinho serão incorporadas ao 63 e ao
S.Q Batalhões, resltectiva file nte.

Art. 14 --- O Tencnte-Coronel, o Major e o Médico da Polícia
Militar que servem em comissão no Corpo de iloitibei ros, tior és
perceberão os seus vencimentos.

Ai't 15 -- Bevogani-se as disposições em contrário, entrando
esta lei etri vigor a 1.' de janeiro de 1952.

Mando, poria ii tu, a Mas as autoridades, a tinem o conhe-
cimento e execução desta lei pertencer, que a cumpram  façam
Cumprir, tão inteiramente conto nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo horizonte, 12 d.
novembro de 1951.

JUscFa.lNo INUnSern:K DE Oitvein..
tu ItiIt iO Pt /io iJ;uyí:

José .litiiãt .1 lk:uini

*



iltar

1<
01

O

.23

0004
0000

0I

0400

LO,

NI

001

HI

aU

11

1	V;

QUADRO GERAL DE FIXÁCÃO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O ANO DE 1952
COMANDO-GERAL	 ANEXO 1

CFICIA:s	 PRAÇAS	 ASSEMELHADOS

55 E R V 1 Ç OS	 DE FILEIRA	 ESPECIALISTAS	 A OFICIAIS

Especiais	 DE SAÚDE
3ATNTES	-----	 DeAd	 Ii	1	 1	1	1	

Gio

Farms-Mezic	)enfas CoutCOS

Tira.
Pra-as deneminis-	De Obras	 AI.

tração	 CP-2

1	1
!)ISCRI Ml NAÇÃO

Ii

-

E	 't

	

'?	':	i'	 cO

	

,	 lo c -	 o	 5 _ •E o

CorrndoGeraI

Gbnete .....................]I[[	 H

Estado-Maior .....................	 H	i'	 E

Inspetoria Geral	.................	 1	1	 1	 1	1	1 1 I	1	I	1

Ajudrcia Geral	...............	 •	1	1	'	1	1	1	1	1	1uJ

á	
Serv. deFun dos ................ Il[1t	H	1z

Sev. delntnd	 T	1	I'I	 1	'	 LI	1	I	—IIO
L)

Chefe do S. de Saõde	...........	1	1	1	1	1	 1	 1	1	1	1	1	1	1	c l 1	1O

Chefe do S. de Obras ..............	1	1	1	1	1	1	1	 L	1	1	
ll

..............HilIiChefe doS.Ass. Rei.O
Quadro SupIeren ........................1	1	1	 i	1	1	1	1	1	1	1	1

: M0M	...............

G.I.P.4	 Ti..........
SOMA	...................	

-	
1

-----------------------------------

Músicos	

j	

Artífces

1

J	 :°	2A.
1	1	 o O	9 E

.	002	222	000	2E	E22o 0	122}

UF. 1 I};L.: oje	 ousuus	 < 00çev*n
o.	0. 	o o	o0.	lo 0 . o	eo.0.oEo 0 .1 0 .	OO O O O

4 .	'	-	CM {5 O _	c r5 J .- C C	H — ..:1c' es 1—	_ • — 1 0 U-	_io U	.. . e

III1IItI	1 u HH 1	1	 1	1

7jiijTj----

1	1	1	i •••i	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	li'i	i	Ii	iT	1	Ili	l F rI	1	1 
- 	

1	1	1

JJJJ

Mani.
Enfer.	V.teri-	pula-
meiros	naflos

dores

E 
o

o

11

.2C 00000 E
4. a O 010 e	- C e	—I -Us'45< 2
5 O O 010 O-g e o	. 1

1	1	1	II	1	1

11111111

111111	[01111111

1H11

1H	1	1	ll

TiiJlllll1HI



77	7
7

1	—

7I1111r1i11j

7 1	1	1	1 —

1	1	1	1

1	1

1	''-	1

1	1	li

±Ç

;

1

- Lrr LO a.
- ri CL

CL

LO	a.

N

E	1	1	-

O LO - a.
a.

o ir, LO a.
O — i'C CL
LO

LO LO LO a.

	

1 co LO	a.

LO a.
a.

ri LO ri a.
a.
ti

a.

llI

CC O ri "4
00 O

O
ri
ri

II

E	1	'i-	1

E	1	- i--	1	1

	

ri CL O	 C

coa.

a.

1 ri CC CC O O riri CLOri CL

	

-oCa	CL

CL

106 — A

±

L__L _'	i!Ii
Departamnto de Instrução	 .	 H	- 1	 1	 1H	 1	1	7	1 1 1	—

10BC 
-- — — — _______.i----------------------8.°BC--- --------------

3.0B.0.	

-------- i_L_2.° B.0................................-.	 1	1	1	L	 '	 1	 *	 1	1

................................	
:iIHIIl

,'..0 B C
5,0 B. C.	

—-	 --	 77jjT7---------------------------------l_............................— —	 1	F	
1	1	 1	1	LO	 CL	

-	1	 I1

6.°B.0..........................................77:
7.0 B.0...........................7 cq

7
9.°B.0...........................i7J	- oi
C.i.T.O......................................CL	1H	—	-	1 1	 1	 7	-	i	1	7	7	.	1 7 7

--------------------------------------------------------------------------------

C.S.A
EsqdeCav ria	 ---------------------

	

...........................J77	-
ortaIt/irar	 i77

SrviçodeSubsjstêc ...............j777	7T7	i7J	7i7J77	— 7TiJJJJij7i77iJiJJTiiJji177iiiT7JJi
C'xanecpe ....................IT7TJ	717	 TJJTJ'Ji77iJ	7717	iii7i7777T7777ii7j.jj777i777i7

SOMA	 JTl77J7 —co
5U,';I A GERAL —	

—I-

Suprimido.  em raz&o do veto apôsto ao artigo 5.1.
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POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

>O1c1A7 DÜ .. G1;t1.t. -.-. SUIltVIÇo DE .\lEl1NlSrRAÇÂo - .S IDIVIÇ (.) DE li NIIOS

))RÇAMEN'I 1) Pi:SSOAL PA1 >... 1972

- ANEXO N.° 2 -

PESSOAL FIXO

3 Coro::'	,	o:>:!,:	2	e.-
II) ISS 1 >)l11]d>)S 10) lu si

Militar ..........CO. 000,00

21 'I'ecn'i: l's-(':oi:O '4,

cio 1 do Corpo de 1!:::-
la'> 'os	........ .'4	IS.000,00

	

41 T'clajorcs,	nt>	1
(ort)>)	Ii	I1OI1]iO'i 00	.1>15!

	

111 )nl'7:''.,	''n!>>
7'	i;n'>l( i'O	.	1:

	159 Priccir';	iciit '>	,.i7>.0!lO,0))

142 S;'g:;ni. ';'>.) ......27.41,1W

25 AspiraiSes ......a 20 400,00

74 Scil:tenenl.'s ......a 20,100,00

1 1 .''	'líneo •	1:	tI	4

do liospilíl Militar (as-
se]: >4'	44>1>)

1 Scchtec:e:cie	co [cc:
da saia de rrccrgia

2 Pc'i::i:'oa Sar'ntr, es-
critcMris ......a 17. 200,>>>)

2 Primeiros Sargentos
tieos	>7'	11)]'n]l'jí]	a 17. 20>>.>>)

Cr$

110. ((>10,00

1 . 11>1 . 0>>,))>)

1 .720. (>40,00

1.4)50. 001>10

4.770. 1(1)0,0))

1))

1 . .701>. COO,>>))

20.

200,0>)

>1.700,10)	17. 12!. (21)40

SI) 11 1) 0 S

	

0 Alunos 15. I.-2 .....a	7. 000,00

40 Alunos C, 1.- 1	.....a	1. 0)0,1)0

253 Pricne:ios Sargents	. a O. 400,0))

4:17 Segundos Sargentos	a 7.01().00

791 Te rer ires Sargentos .1) :1. 00000

1.276 Primeiros Cabos e Cabos a 1.210.0))

52 Corneteiros e Clarins , o 2.020,0))

	

3.014 Soldados ......a	1 . 00>1,01)

2015.000,0))

,2. 000,00

1 . (:59 .440,00

2. -21 02. 100,0))

2.!) l7.00)),00

4, 12 1. 240,00

121.040,00

9.025.200,00	20.5!!]).
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Cr$
260 Etapas de Cr$ 30,00 diários para

1.601 alunos e sargentos . . . . 17.290. 800,00
260 Etapas de Cr$ 20,00 diários para

fl.?,12 cabos, corneteiros, clarins e
sitns ............45.662.400,00

240 Etapas de Cr$ 8,00 diários "per
C5 (la" pira custia 1' O ai nico t 1(00

Cr$	Cr$

de asii l'oiiicus ciii manobras . .	480.000,00 Ci. 53.200,00

101 .207.520,00

1 IS is)' '50

75. Coo ,is

CO. 0 00,0 1

GRATIFICAÇÕES

Para o Com anil ante-Gera 1, Cl eFe ilo
E. M., A ulan le-Gero!, 1 n speio r-G era 1,
(nd,ilr' do Q.C.G., Co:iu(arite
da 13.1., (nuanlor,les de use
ilaltics, Chefe do C.S.A., D coc
,l	EM., Chefe (10 S.S., Glote
do Serviço de Fundas, Chefe do
Serviço de	Ul)Sisl1T'(ieiii, Chefe	o
Serviço (te IOlenlléneia, Chefe do
Serviço de Obras, Chefe d	5-1
Chefe de S-2, chefe de S-:, C
(te S-i, Ceiiiandsnles das Coopa-
nt,iss de Fuzileiros (te Etizanii,
P 're(fila Otoni e do Esqii:uli
de Cava 1 (ria, Chefe de Tí'aoii e i:a
Geral e Chefe (lo S('rVilO (te Au',i.
Vilcia Rei ClOSi(
Para o Assistente do Goveror lr)5.
Estado, o Assistente (10 Secret,i:o
(lo Interior, o Aasisleiite do
de Policia, os Ai uda ules (11' O is

,to Governador e o Ajudante iS
Ordens do Comandante-Geral
Para o Chefe <te G,b i ucte do Conmn-
itanie-Geral e os Adjuntos
Para 18 tesoureiros, corno aii
para quebres 5% (cinco por
sdLi'e os VCITICiflICISIOS diçstes,

coma lei) . .......
Para 17 ril.lirossin'genios 10

titiçies de srrgeiteau1u:,
11!Ud1(deS, a C'$ 1.200,00 .....

s, a M 15.070 MiO (ar lustro lo

1 Tu'. -Ceronil &io Exército Na<`
(Chee)	.............

5 (Ccj or elo Exére lo N.ei o:ial (ni ciii-
t)ro)	...............

1 Cnpitdo do Esércto Nacional (uicm-
Pra)

5Capilão (la 1	175C C1 ((na 1 (mem-
.

9 Oficiais Insrutorcs d,..
Exército Nacional . . . a 10.000,00

Para 4 diretores-técnicos a 9.600,00

Para 1 secretário

Para 22 oíiciais-instrii-
tores . . . . . . . . . a 7.200,00

Para 20 sargentos-moni-
tores do D. .......x 3.000,00

Para 9 sargentos-moni-
tores	

i-
tores dos 9 Batalhões a 1.200,00

Para médicos e seus au xiii ares
(I UC trabalhou, (nt clinicas ((U
laboratórios  (te Iii o 1,1 50 ias contagio-
sas,i(s,l6% siilire '(((iS vencimentos,
de acd rtho com o parágrafofo (un co
,to art. 26, do Decreto n.s 1 .907,
(te 23 de novembro de 19 . 16, a saber:

1 Major ..............

1 Capitiio .............

Cr$	Cr$

90.000,00	35! .0(10,00

38.400,00

7. 800,00

158.400,00

	

60.01(0,00	261 .600,0

is. SU0,t

12. '360,0(3

10. 0110,0((

1)2

9. 01)0,00

5.184,00

4.752,00

4:120,00

9. 396,0(1

S. 400,00	61. iit2,00

4:1.200,0))
200.000,00

45. 500,00

1.150.000,00
240. 000,00

110.000,00 1.788.7110,00 3

1 Primeiro Tenente ........

1 Primeiro Sargento ........
152 00000	 1 Segundo Sargento ........

109.109,00	 1 Terceiro Sargento ........

3 Cabos . . . . . . . . a : . 132,00

2 Soldados .......a 2.700,00

12 (doze) qüinqüênios escolares para
56.400,15)	 5 proesôres do 1)1.	a :1.600,00

Aulas Suplementares .......

Par,, ocorrer a despesas lias, Escotas
do Exército Nacional e outras Po-
lícias Militares d(( Estado .

De Cr$ 0,60 diários paris praças
reengajaulas ...........
A praças eiis trânsito ......

Substituições regulamentares

PESSOAL EFETIVO



G. 120,0))
13. 821,00
9 . 504,00
8.640,00

15.660.00
.1 . 500,00 58.248,0))	88.488,00

.000,00
36. 000,0))

25.200,00

mo. 000,00
288.000,00

36.000,014

30.000,0))

:w. 000,00

30.000,00

25.200,00

25.200,00

25.200,00

50. 400,00

25.200,00

25 .200,0))

25. 200,00
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li, Goiasio Tirademiles (civil)

(civis) a .......

1 Inspi'(r <te alumio (civil) .....
400.000,00	 Parti ra_s la lnaterniila<li' <lo lli>sd tal

Mil la..................

.1 Serventes da mnatermnilade do lIOs1iill
Militar, a	.............

1 trinO Superiora do hospital t'l 11 lar

Irmãs <iiisiliimres do Hosp. Militar, a

1 ilOgenti' da orquestra e do vir,

30. 240,00	
orfeón i('o (civil) ..........

30.000,00

21 lOCa	 S. 000,0a

7.200,0))

11 . l 99,)'))	1:;. 200,00

7 2110,09	28 . 8110,00

6. 400,0))

.1. 9,19,09 :18. 100,00

:W. 000,00 1	13. 200,00

Dlí.l(.IAS 1; .\.TL'DA DEI CUSTO:

)'ara uficiis iiii <lilii i !ieias (li, ser-
,,iço j<Úl<liiii militar,

AuI(tIoN.\ls 1)1: 10 '

Da Lvi o." 125, de 1900, para

2 Coronéis	 .	6.000,00	12 . 000,01)
1 'l'cnente-Croni 1	 4 .81)0,1)1)
1 Major	 4.220,00
1 Capitão	 1 . 1109,00
1 Primeiro 'l<iieiili'	 ((00,00
1 Segun lo 'liiiiiiti	 2.520,00

12.400.000,00

))a l.i ii.	135, de 10
(te agOsto de 1918, para:

3 Subt<'itenli's	 ii	2.010,00
8 Primeiros Sargentos .. a 1.728,))))
O Segundos Sargentos . . a 1 .581,))))
(1 l'erce)ros Sargentos ..a 1. 110,1)1)

15 Cabos	 .1 .1)14,00
5 Soldados	 . a	90(1,1)0

ABONO FAMILIAR

Adicionais (li' 7% da lei n.° 971, e
de Cr 81)1)0 da Lei <<v 299

PESSOAl. VAIUÁVEI,

1'ESSOAI. I'IXTIIANUMERARIO

10 Capitães-professOres (assenielliados
8 Cal) itães-cap<'Iaes (assemelhados)
1 Cap i ti) o -n aeat ro (assemelhado)
1 Pi'inie i ro 'leu ente dc remonta (asse-

nielhinlo)	.............
1 I'rimne ro Teimente-mitestre de oficina

cio corte (assemelhado) ......
7 Primeiro Tenente-armeiro (assenle-

lhado\
1 Segundo	'l'<nente-arn<etri,	( assemne-

1 li ado)	..............
1 Segundo 'I'iiienle-contabilista do Hos-

pital Militar (assemelhado ) .
1 Segumidi hei iile-inestre-n<ectui co (as-

SeInClll)idi, 1
2 Segtimats	'lemn'nles-condutores	de

&,l,ras	)l siiii)l liiiilos 1	a
1 Seg&in(	'Iemi'nte-<oi, lar de trans.

HI iSSo<', 1 isriníIliii.li, 1	.......
1 Seguimil, 'I,u<iilr-1,cii 1 cli' produção

anii,ial	(z<ise,iIlial, 1

1 Segiui<.l

	

	'Icmmenl<'-lreiiieo de produção
( assrmn&lliado ) .......

I'ESSO.(t. .SS.J.Al1.IA1)()

t'am'a	pagam<u'nlo	a	costureiras	e
allait,'a	 480.000,00

'rI) 'r.\ 1.............

*

LEIl N.a 764, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1951

Autoriza a aquisição de imóvel em l)iwnautina

(.) Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
)4cretotl e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. - Fica o Govêt'no do Estado autorizado a adquirir,
cidade de Diamantina, o prédio e seu terreno, sito às ruas

actt (te Cima, Teófiio Otoni e Rua do Morto, com área de
4 . 156,50 tu2 , rara nêle serem instalados o Centro de Saúde local
e a Delegacia de Polícia.

Art. 2. -- Uma vez instalados o Centro (te Saúde e a Dde-
gacia de Policia, o excedente da área do referido terreno será
4,rigatôriamente utilizado pelo Estado para construções destinadas

ão incremento turístico.

Art. 3. - Para ocorrer às despesas resultantes da aquisição
aqui- prevista, fica o Govêrno do Estado autorizado a abrir o
crédito especial até o limite de Cr$ 500.000,00 (quinhentos mil
cruzeiros), o qual correrá por conta do excesso de arrecadação
verificado na execução do orçamento vigente.
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Art. 4,9 - Esta lei entrará em vigor na (lata de sua pLli-

cação, revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a lôd as 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 et
novembro de 1951.

JuscluÁNo KU131TS<:1!1"K nu Ouvuiju.
Mário 111070 Ladeira
Antônio Pedro Braga
Tristão Ferreira da Cunha
José Maria Alkrnim

*

LEI N. 765, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1951

Concede isenção do impôsio de transmissão "in1er-vivo'
Faculdade de Medicina Veterinária de Juiz de Fora

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

Art. 1. - Fica isenta do pagamento de impôsto de trans-
missão do domínio (te uma área de terra, situada cm Juiz de Fora,
que a Prefeitura local doou à Faculdade de Medicina Veterinária
(te Juiz de Fora, nos têrmos da Lei Municipal n. 9 283, de 14 oe
junho de 1950, para nela ser construída a sua sede

Art. 2. - A isenção de que trata a presente lei e
ciona ao cumprimento de seu objetivo dentro do prazo de chie.
anos.

Parágrafo único - O inspôsto, cuja isenção (letermin. o
artigo anterior, será devido ao Estado caso a entidade beneficiada
mude de finalidade.

Art. 3,u -- Esta lei entrará em vigor na data de sua ptd ' ii-
cação, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio (Ia Liberdade, Belo llorizonie, 24
novembro de 1951.

JUSCELINO KUI4TTs(:1IEK DE Om-ivuinA
José Maria Alkrnirn

*

ii: -
Liii N , 7(iG, 1)E 24 DE NOVEMBRO DE 1951

Abre ao J)epartcwmejmto Estadual de Informações o crédito espeeiul de
Cr 511,20

Povo (!o Eslad o (te Mi a a a Gerais, por seus repiesentanles,
d eere' a e eu, cio seu nome, sanciono a seguinte lei:

rt. 1. - Fica aLerto ao Departamento Es! a'iva (1C Infor-
o crédito especaul de Cr 51 i.2) (quinhentos e quatorze

cruzeiros e vinte centavos), para pa gamento de contas IiG, tele-
fones sob a rcsponsahjh(lade daquela Repartição, relativas ao exer-
cício de lSSfl.

Ai-I. 2." --- Esta lei entrará em vigor na data de sua puldi-
cação, revogadas as disposições cm contrário.

Mando, portanLi, a õdes sadoridades, a qucmu o coube-
cimento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Pelo horizonte. 24 de
novembro li 1951.

JU5CELINO KtTrmITSCIJEK I)E Omavum.
Jose .lí(iria .11kmirn

LEI N.° 767, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1951

Dispõe sõbre isenção

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

Art. 1. Fica autorizado o Poder Executivo a isentar do
impôsto de transmissão "inter-vivos" a aquisição, por parte do
Hospital São Sebastião, do município de Recreio, de um terreno
com a área de dez mil metros quadrados, o (lual se destina à
construção de sua sede própria.

Parágrafo único - A isenção a que se refere o artigo condi-
ciona-se ao cumprimento de sua finalidade dentro de cinco anos.
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Art . 2. - Esta lei entrará em vigOr mi (tala (le sua r)ubli-

ração, revogadas as disposições riu contrário

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conhe-
cimento e execução (lesta lei pertencer, que a cuniprain e façai
ruiu P" tâto inteiramneiite C01fl() nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 24 de
no a emhro (te 1951

JUSCELINO KulmiTscuEK DE. Oi.ivemn.
José ',faria Alkmini

*

LEI N. 768, 1)E 24 DE NOVEMBRO DE 1951

Concede iS.CI?ÇÕO do iinpósto de transmissão "inter-vivos" à
Sociedade Civil Educandário "São Geraldo", cm Itabirilo

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 Civil Educandário
"São Geraldo", sediada em Itabirito, isenção do impôsto de trans-
missão que incidir sôbre a aquisição do prédio e terreno, situado
naquela cidade, à Rua do Paço Municipal, onde funciona o Ginásio
"Guilherme Gonçalves".

Art. 2.' - A isenção de que trata a presente lei condiciona-
se ao cumprimento do objetivo a que se destina a sociedade, e o
impôsto será devido ao Estado, caso a entidade beneficiada mude
de finalidade.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 24 de
novembro de 1951.

JUSCELINO KUI(ITSCHEK DE OLIVEIRA

José Maria Alkmim

*
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LEI N.' 769, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1951

4fre a Secretaria da Agricultura, Indústria, Comércio e TraboU,a
crédito especial

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

Art. 1.'	Fica aberto à Secretaria da Agricultura, Indústria,
Comércio e Trabalho um crédito especial (te Cr$ 65.000,00 (sessenta

cinco mil cruzeiros), para ocorrer ao pagamento (Ia indenização
lida rescisão do contrato de trabalho com o Senhor Domingos
Lraia, empregado da Estância 'te Lanibari.

Art. 2.' -- Fica o Govêrno autorizado a contrair operação
de crédito, se necessário, para cobrir as despesas decorrentes desta
lei.

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

inprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 24 de
ioyembro de 1951.

JUSCELINO KUBITSCNEK DE OLIVEIRA

Tristão Ferreira da Cunha
José Maria Alkmim

*

LEI, N.' 770, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1951

jvtitui o Conselho Estadual de Economia e Administração

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

Art. 1.' - É instituído o Conselho Estadual de Economia
e Administração, que funcionará como centro de estudos dos
.auuntos de interêsse da economia e da administração mineira, e
como órgão consultivo do Govêrno do Estado.

Art. 2.' - Compete ao Conselho Estadual de Economia e
Administração opinar sôbre as diretrizes da política econômica e



11

financeira cio Govêrno e sôhre o seu programa adminstrah"o
sugerindo as meddas que julgar aconselháveis, no interCs':c dc na
melhor coordenação e integração no plano de conjunto das atividades
públicas

Parágrafo úncn - No exercício dessas trihuiçães, o Con-
selho manifestar-se-á por iniciativa própria ou mediante provocação
do Governador do Estado.

Art. 3•9 - O Conselho funcionará sob a presidência do
Governador do Estado e constituir-se-á de onze inenihro. alórr do

Presidente.

Art. 4•9	O Conselho terá um Vjce-Pres j (le lite , que asscn
a direção dos trabalhos nas ausências e impedmeutos do Presiden!' -

Parágrafo único - O Vice-Presidente será eleito pelo Con-
selho, dentre os seus membros, para o período dc um ano, podendo
ser reconduzido-

Art. 5. -- Os membros do Conselho serão nomeados pelo
Governador do Estado, dentre cidadãos de notório merecirne £110,

de reconhecido valor moral e de comprovada nos
assuntos de atribuiçao do referido órgíio.

Art. 0. Os membros cio Conselho exercerão gratuitam(t1tt'
as suas funções, que são consideradas de caráter honoríficO e
declaradas de alto serviço prestado ao Estado (te Minas Gemi' e
à coletividade mineira.

Art. 7.' O Governador designará um funcionisriv do
Estado para exercer as funções cie Secretário do Conselho, mediante
indicação (lêste, pondo ainda à sua disposição os sciviler 'doe
forem necessários para o serviço do expediente.

Parágrafo único - O Secretário cio Conselho 1 re
à gratificação de função de Cr$ 18.000,00 anuais.

Art. 8.' - O Departamento Estadual de Estatística. (1 b

tamento de Administração Geral e o Instituto de Tecnologia
Industrial funcionarão como órgãos subsidiários do Conselho,
incumbindo-se dos estudos técnicos que lhes forem solicitados.

Parágrafo único - Para os efeitos aqui previstos, será ele-
mento de ligação do Conselho com os referidos órgãos subsldiáTiO
o Secretário do Conselho.

Art. 9.' - O Conselho reunir-se-á, ordinàriamcnte, uma
vez por mês, em dia prêviamentc fixado, no local que escolher
para sua sede ou extraordinàriamente, mediante convoca 'çíci r1

Governador do Estado.
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Art. 10 Fica o Govêrno cio Estado autorizado a baixar,
em decreto executivo, o Regulamento do Conselho Estadual de
Economia e Administração.

Art. 11 - Fica o Govêrno do Estado autorizado a abrir
c4-édito especial, até o limite de Cr 290.000,00, para atender às
despesas de instalação do Conselho e de seu funcionamento no
corrente exercício, realizando, Se necessário, operação (le crédito.

Parágrafo único	O Orçamento do Estado incluirá as do-
lsções necessárias ao funcionamento do Conselho.

Art . 12 - Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publi-
içdo, revogadas as disposições cm	contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 24 de
iivernmro de 1951.

Jusc1:m.lNo Kulii-ms(:mmElc nE

José Maria A lkmijn
Antônio Pedi-o Braga
i'rislclo Ferreira da Cunha
()dilori Bchrcns
José Esléves Rodrigues
Mário lIa go Ladeira

*

LEI N.° 771, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1951

4 a lOÁ' n; o Giutrizo a alienar imóveis, para o fim que menciona,
e coritérzm outras providências

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

Art. 1.	Fica o Govêrno do Estado autorizado a alienar,
nesta Capital, cm concorrência pública, os seguintes imóveis:

a) Terrenos que, observadas as exigências legais e regu-
mnentarcs, forem considerados desnecessários aos Grupos Esco-

ares "Presidente João Pessoa", "José lionifácio", "Bernardo Mon-
I ' iro", "Flávi o ilos Santos", "Lúcio dos Santos", "Sandoval de Aze-
vedo" e "Francisco Sales";
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b) lotes que compõem o quarteirão n. 9 22, da 1.' sçc
suburbana;

c) terreno de 708 (setecentos e oito) metros cinad idas,
situado à Rua Begônia, confrontando nos fundos com o Grupo
Escolar "Padre José de Ancliieta"

(1) prédios em que funcionam os Grupos Escolares "Augusto
de Lima" e "Cesádo ilvini", o Jard 110 da la ffcnc a "Delfim Moreira"
e o Instituto "Pestalozzi", colo os respectivos terrenos;

e) prédio CIII (JUO funcionaram as Eeolus fleunid:is Ncurna
"Magallmães Drumomi(l", à Rua Mauá, no Canos Pra es, cots o
respectivo terreno.

Art. 2. - ) produto cia alienação de cada uni dos imôvei
levados à hasta pública será depositado eia t;anco, à ord ia do
Govêrno do Estado, (au conta especial, d sàinemute poderá ser
levantado para o pagamento as obras neccsá:iasàex ciCUÇaO do
plano (lii CliSiflO ('liII)OI'ít(iO pela Secretaria da Educação, liem corno
para a aquisição de terrenos, que fica desde já autorizada.

Art. 32	O art. 1.° da Lei •Q 122, de 2 1; de (ICZCrnhFO

de 1947, passa ater a seguinte redação:
"Art. 1. Fica o Govêrno cio EsPeto autorizado a alicuar

o imóvel em que funciona o lmu,tituto "%.o ilafaci", destinado o
produto da venda à construçao, ciii local conveniente, dc uni
prédio adequado ao mesmo fim; se houver saldo, será êste t'lIipre-
gado na construção de prédios pal'a estabelecimentos de ensino
primário na Capital, podendo a imnportânci a total da venda ter
igual destino, se fôr possível a instalação do Instituto ciii outro
próprio estadual sem prejuízo (te suas finalidades."

Art . 4,9 - As alienações a que se refere esta lei não pO;1CIáO

compreender parte de imóvel com a área igual ou inferior a
mil e quinhentos metros quadrados (2. 500m2)

Art . 5,9 -- As alie nações autorizadas por esta lei dcc:ão
ser precedidas de aval i ação do respectivo imóvel, real i;ada por
unia comissão composta (te um avaliador do juízo, um engenheiro
da Contadoria Geral do Estado e outro da Secretaria da Viação,
todos designados pelo Governador (lo Estado.

Art . G.° -- Dos editais para alienação do imóvel constará
o preço mínimo, que não poderá ser inferior ao da avaliação.
Caso o imóvel não alcance o preço da avaliação, poderá o GOVCFOO

determinar nova hasta pública, após trinta dias da realização d
primeira e pelo prego mínimo, abatidos dez por cento (10%)
do seu valor.

Parágrafo único -- Se o imóvel não alcançar ciii segunda
hasta pública o preço mínimo fixado nesta lei, poder-se-á proceder
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à sua alienação, seis meses depois da primeira hasta pública,
cumprindo o disposto no artigo.

Art. 71 --- Para o financiamento das construções de prédios
escolares na Capital e do respectivo equinamnento, beni (0100 da
aquisição de terrenos destinados às ref'idcc ronstruçãe, fica o
Govêrno autorizado a rcnl;zar operações de crédito até o montante
(te Cr$ 15.000.000,00 (quinze milhões de cruzeiros)

Purá'r'ufo ún ico -- l'mlerãu estas opemaõe.s de crédito ser
garantidas pelos imóveis a que se refere esta lei, desde que essa
garantia possibil tie a alienação dos niesmuos, cai conjunto ou isola-
damente, procedendo-se, para êssn cfeiã,. iii 5C1 ia i nadaniente, à
ica .(vae('), te 'ido cg e' ;;tir naeão. ceda um

de "per si" responda, até o limui le da ave l ação, pela quota-parte
que lhe couber no total da operarão de era! ito realizada

Art. 8.' --E-da lcd entrará caivigor na (lata de sua publi-
cação, revogadas as (t spoai çóes cai coa t mário -

Mando, portno, a .tàdas aS tuiorii'acles, a quem O cenho-
cimnento e eee(-ução deSPi lei jwrtiuecr, une a curnprari e façam
cumprir, tão inteiramente como neta se eo:mtém

Baila rio l'al;c-io da Liberdade, i-n Belo Horizonte, 24 de
novembro (te lOãl -

Jusei;ano !ine	:au mii: Oamvrumi,s
José ila:'ia A lkniini
Odilon Bchreus
José Eslêves Rodrigiies

*

LEI N.' 772, DE 3 DE NOVtMltflo DE 1951

Orça a Receita e fixa (-1 I)c'spesa (1 ' )	de .l!iicas Gercis poro
o exercício de 1952

0 Povo do Estado (te Minas Gerais, por SCOS representantes,
(lecrel ou e (O, em Seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1 - 0 ()eca:içmito do Estado de Minas Gerais, para o
exercício de 1952, estima a Receita ema Cr$ 2.571 .072.500,00 (dois
bilhões, quinhentos e setenta e uma ia 1 t tiões, setcn t:i e (luis muil e
quinhentos cruzeiros) e fixa a Despesa em Cr$ 2.782.53-1.016,30
(dois bilhões, setecentos e oitenta e dois mnilhões, quinhentos e tda1;,
e (mali-o mil, dezesseis cruzeiros e trinta centavos)
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Art. 2.9 - A Receita será realizada com o produto (To que
rr rreca(la(lo sob os seguintes títulos e subtítulos:

•	1 - RECEITA ORDINÁRIA

a	Peceita Tributária:
Cr$
	

Cr$
impostos ........962.000.000,00
Taxas .. .. .. .. ..	977. 662. 500,00

	
1 .939.G62.500,0

b)	Patrimonial ..................	39. 597.000,00
e)	Receita Industrial ..............	270. 313 . 000,00
d)	Receita Diversas ................	120.000.000,00

II - RECEITA EXTRAORDINÁRIA
	201.500.000,00

2.571.072.500,00

Art. 3 •9 - A Despesa, discriminada em anexos, relativa a
Pessoal Permanente e Variável, Material Permanente e de Consu-
mo e Despesas Diversas, distribuir-se-á da seguinte forma:

Palácio do Govêrno ..................3.122.700,00
Assembléia Legislativa ..............14 .312.320,00
Tribunal de Contas ................2.742.683,20
Departamento Jurídico ................1.891.616,00
Departamento de Administração Geral .	.	 2.689. 132,00
Departamento Estadual de Informações	 794 .540,00
Departamento Estadual de Estatística	 3.896. 900,00
Departamento Estadual da Criança	 -
Departamento Geográfico ............4.857.100,00
Departamento de Águas e Energia Elétrica ..	19.766.360,00
Departamento Estadual de Estradas de Ro-

	

dagem ......................	270.000.000,00
I-êde Mineira de Viação ..............	289. 000.000,00
Secretaria do Interior ..............	310.382.621,00
Secretaria das Finanças ..............	966.150.818,00
Secretaria da Agricultura, Indústria, Comércio

	

eTrabalho ..................	272.340.660,30
Secretaria cia Educação ..............	247.385.933,60
Secretaria de Saúde e Assistência ......	185.739.740,00
Secretaria da Viação e Obras Públicas .	 182.907. 892,00
Departamento de Compras e Fiscalização

	 4.553.000,00

2.782.534.016,30
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Parágrafo único De acôrdo com o estabelecido nos Decre-
tos-leis mi.s 79 e 1.561, de 9 de fevereiro de 1938 e 22 de dezembro
de 1945, correrão pelo Departamento de Compras e Fiscalização as
aquisições de material, bem corno a movimentação e contrôle das
respectivas verbas, nas importâncias seguintes, já incluídas nos
totais a que se refere êste artigo e constantes das tabelas explica-
tivas das dotações consignadas ao referido Departamento:

Cr$

Palácio do Govêrno ................	 290.000,00

Tribunal de Contas ..................	 222.000,00

Departamento Jurídico ..............	 84.000,00

Departamento de Administração Geral .	 546.000,00

Departamento Estadual de Informações	 66. 000,00

Departamento Estadual de Estatística ......	 652 .000,00

Departamento Geográfico ..............	 535.000,00

Secretaria do Interior ..............	51.831.260,00

Secretaria das Finanças ............	17. 171.000,00

Secretaria da Agricultura, Indústria, Comércio
e Trabalho ................	10.593.300,00

Seeretaria da Educação ..............	12.903.240,00

Secretaria de Saúde e Assistência ........	73.116.000,00

Secretaria da Viação e Obras Públicas .	 17. 776. 000,00

ri	 185.785.800,00

- Fazem parte integrante da presente lei os anexos
que a acompanham, especificando a Receita e discriminando a
Despesa.

Art. 59 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir cré-
ditos suplementares até o limite de 10% (dez por cento) da Despesa
fixada, bem como realizar as operações de crédito para cobertura
do deficil e as que se tornarem necessárias, como antecipação de
Receita, observado o limite de 1/3 (uru têrço) da Receita prevista.
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Ar!.	---- A presente lei vigorará durante o exercício d
1952, a partir de 1.' de janeiro, 1c\oga(las as (lis1)OSiÇÕCS em contrório.

ando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o cc rlç o
mento e execução desta lei pertencer, que a curaprafli e fari
cumprir, tão inteiramente como nela se contém

Dada cc ladácio Li Liberdade, Belo Horizonte, 30 de nuem-
bro de 195

Juscai	Kui»ii cii K cc
JÚ .: ã'irii A 1I:inini

Antôn ioj O I'eilro Braga

Triztdo Ferreira da Cunha

.José Ezteoe.ç Rodrigues

Odilor, itehreas

itJa,o 110)0 Ladeira

*

LEI N.° 73. DE 1,9 DE DEZEMBRO DE 1951

Autoriza a celehraçõo de cOnvêniO entre o Govérno do Estuda
.4 xoeiaóo 1i !ernaeional Americana (AIA)

O l'.o do Estado dc Minas Gerais, por seus rcpreseid a a!

(ICCI'etOU e ((1, cli) seu nome, sanciono a seguinte lei

Ar[. 1d ---- Fica o Govêrno (lo Estado autorizado a
com a Asociação Internacional Americana. (AIA) uni coovC a o

para prosseguimento do sistema de créWto que visa proporcionar
o aumento (la produção :igrOI)e('Ilál' i a e a concessão de outros hei s-

belosficios à COIfll.ifli(l3(IC rural.

Parágrafo in i co -- O convêniO, autorizado neste ai, t igo,
constitui renovação do que foi ti ruindo, coiii idênticas finalidades.
entre as iecias pcisoas jtlridi(aS, na data de G de dccial"
de 1943.

Ar. ---- As b:srs do convênio a ser firmado, nos têrmos
do artigo L I , serão as cúnstanles da minuta que a esta acompanha
e que fica fazenda parc inteciflC da lei.

12

Art. 3. - - BCVOga.IaS as disposições em contrário, entrará
esta lei cm vigor na (laia de sua publicação.

Mando, J)ortarto, a tIdas as autoridades, a quem o conheci-
nwnto e execução (1051(1 1: iieiteiiicr, que a culilpialil e façam
culuplir. tal) mie lalmiente (Cfl!0 nela se ('Oflt(fl.

Dada no Pliacil) da LL dote, ct;i Belo lloi'izonte, 1. 1 de
dezembro de 1951.

JUSCELINO Kuoiisciiui.i. 1)0 Oi,mvEmic
Tristão Fe rreira da Cunha
José Maria de il'kniiin

*

Convênio ee'iicdo na e o (iocê;imo do Estado de Minas Gerais
e (1 Associa gõo JnIeeuo'(iannl A;;uricana (AIA) para o prossegui-
NientO do silcnai de (redito que visa proporcionar o (WfIICfltO da
produção (; ji'opea,. ii e o (010 CSS(iO (te outros benefícios li coma-

li idade rural

CLÁUSULA PWMEIItA -- A Asso(dição se (tenomcinar( Asso-
ciação (te Crédito e Assistência Rural (ACAR) seu (lOifliCíliO será
em Belo Hori'on te, Minas Gerais, 1)O(ieildo CStal)ele((r agências e
escritórios no Ei:idu 0(1(10 ojeilior ('O(IVCI' à realização (10 seus
planos.

CLÁUSULA SEGUNDA ---- A fila (lo sícundar os propósitos
e os esforços do (kivériio do Gstado, com prol do progresso econô-
mico e social de' Minas e do Brasil, e tendo CIII vista os (liVCI'SO5

planos comuns do Govérno e da AIA,AIA, a êsle respeito, a Associação
prosseguirá 1 endo (01(10 ol:.et (VI) principal intensificar a produ-
ção agropecuária 1 cuidar (10 mimei Iioramncllto (Ias condições eco-
nômicas e (OOi(us da vida rural. LSO( objetivo se cuim)prim'á me-
diante a pIesiaço) (te Uma d LI i0 apoio, tanto técnico quanto
financeiro.

Essa dopla ci siencmn facilitará a adoção de um sistema
adequado de crédito, I)ar(I os pcqucs produtores agropecuários,
e um plano dc supervisão que garanta o uso eficiente dêsse crédito.
Tal plano obedecerá às tinhas gerais seguintes:

1 - - Os tipos (te empréstimos deverão cobrir, de forma
adequada, as necessidades agropecuárias e domésticas das popu-
lações rurais. j  têrluos gerais, os empréstimos serão (lividido%
•m três grupos:
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'id» (1
Minas Gerais

Cr$ 4.000.000,00
Cr$ 5.000.030,00
Cr$ 6.000.000,00

American
International

Assoc.

MA 75,000,00
U$A 60,000,00
UA 45,000,00

Ano

1952 ..........
1953 ..........
1954 ..........

121

a) Empréstimos para melhoria das condições de vida da
í míl ia e aaincnto da p n'loção agropecuária

b) empréstimos para compra de implementos esscnciai,
reparos. e aquisição de animais de reprodução e trabalho;

e) empréstimos para a compra ou recuperação de terrenos
e construções e instalações necessárias.

2 - Os empréstimos serão baseados em um plano de ope-
rações agropc'árias cuidadosamente prepara(!o, onde se veri f-
quem as possibilidades de produção e garantias (los mutuários, bem
como os detalhes de execução e liquidação das operapões planejadas.

:t -- Os juros deverão Ser módicos e o sistema de aiaorti-
ração será determinado de acôrdo com o tipo de empréstimo e a
possibilidades de papamento pelo mutuório, (Te acôrdo com o desen-
volvimento do plano preestabelecido

4 - Os empréstimos serão garantidos por penhor ngríco1
ou hipoteca rural, ou ambos.

5 - As condições e execução das operações de crédito sero
fixadas entre a ACAII e o estabelecimento ou estabeleci rnento«
financeiros.

6 - A Associação dirigirá sua atenção, cm colaboração com o
órgãos competentes do Govêrno Mineiro, para a vida social da
população rural, de acôrdo com as seguintes bases:

	

1. 1 )	Melhoria das comi leões físicas, especialmente as rel-
tivas à saúde, saneamento e moradia.

2.4 ) - Educação da popolação rural, com atenção especi ai
à instrução agrícola, às indústrias domésticas, à alimentação, k
alfabetização e ao desenvolvimento de espírito associativo.

3. 1 ) Promover os serviços sociais da comunidade rural,
tais como a assistência à mãe e à criança, assistência médica, bem-
estar infantil e meios de diversão.

4.1 ) - A realização de estudos e ensaios sôbre determinados
pos de moradias e outras construções rurais, a custo mínimo,

de acôrdo com o meio, visando a utilização de matérias-primas
da região.

CLÁUSULA TERCEIRA - Fica prolongada por mais três
anos contados a partir de 1. 9 de janeiro de 1952, a duração mia
Associação, podendo ser prorrogada, de comum acôrdo, pelas partes.

CLÁUSULA QUAUTA - Os recursos da ACAR serão deter-
minados periô(icamente por mútuo acôrdo das partes. As dispo-
nibilidades mínimas da ACAR serão equivalentes às contribuições
do Estado de Minas Gerais e da American Inlermiational Association,
iediante quotas assim discriminadas:

§ 1.' - Os recursos mencionados se destinam a cobrir:

a) as despesas das atividades rurais programadas, dentre
do prazo de três anos; e,

b) o funcionamento de um escritório central la ACAR, em
Belo horizonte, duramite o período mencionado.

§ 2.' -- Na primeira quinzena de cada trimestre de cada ano
dêste contrato, o Estado recolherá à ACAR a quarta parte da impor-
tância correspondente a sua contribuição do ano, e a American In-
ternational Association, no mesmo período, recolherá a quarta
parte da sua contrihuiço do ano, cio cruzeiros, (Icijizido, iitia-
tanto, o custo aproximado dos salários e despesas (To pessoal em-
pregado pela AIA e colocado a serviço da ACAR, e da compra, no
Estados Unidos, de materiais necessários ao andamento do trabalho.

§ 3.' - As quotas relativas às contribuições mio Estado de
Minas Gerais e (Ia Associação Internacional Americana poderão ser
aumentadas durante a vigência do presente convênio, mediante o
acôrdo das partes e prévia autorização legal.

§ 4. ---- Fica facultada à Associação de Crédito e Assistência
Rural, entrar em entendimentos com outras entidades, visando o
aumento (Te suas disponibilidades.

CLÁUSULA QUINTA -- A Associação será dirigida por uma
Junta Administrativa composta de cinco lneml)ros, dois dos quais
serão designados pelo Govêrno Mineiro e dois pela AIA; o quinto
membro será a pessoa que a AIA proponha e que mereça a
aquiescênciaa (10 Govêrno Mineiro e que terá ainda o caráter de
Diretor da ACAR. O Presidente será eleito entre os membros da
Junta indicados pelo (iovêrno . Esta lerá paio menos uma reunião
mensal, e poderá ser convocada para reuniões extraordinárias pelo
seu Presidente, pelo Diretor da ACAII e por qualquer um dos sena
membros, caso isto se julgue necessário para o bom andamento das
atividades da Associação. Os membros da Junta serão obrigados a
comparecer às reuniões ordinárias e extraordinárias e, em suas
faltas temporárias ou permanentes, serão substituídos por pessoas
designadas pelas partes. As decisões da Junta serão tomadas me-
diante o voto aprobatório dc pelo menos quatro de seus membros,
número indispensável para o funcionamento mias sessões.



CLÁUSULA SEXTA - São atribuições da Junta Administrativo:

1 .0)	Aprovar o plano e projeto geral de trabalho da ACAfl;
2.1 )	Aprovar a escolha dos n1UfliCiÍOS ou zonas onde a

ACAR vai funcionar;
3.0) -- Aprovar ou não o orçamento global dos gastos pM'&

cada exercício, segundo o plano geral do trabalho;
40) - Aprovar ou não as modificações orçanietitárias;
5.')	Apresentar ao Govêrno do Estado um relatório anual

que contenha detalhadamente as atividades de cada exercício;
6.0) -	Adotar outras medidas e resoluções necessárias o

convenientes para alcançar os objetivos (la Associação;
7.') -- Tomar conhecimento do lelatório que deve o Diretor

fornecer trimestralmente sôbre as atividades da Associação e os
planos que tenham sido formulados, podendo solicitar a qualquer
momento as informações que considere necessárias.

CLÁUSULA SÉTIMA - São atribuições do Diretor da ACkR:

1.0 ) - Executar os planos da ACAR;
2.0 ) - Propor à Junta a relação do pessoal técnico e essen-

cial e nomeá-lo, uma vez obtida a aprovação daquela;
3.1	Nomear e remover o pessoal subalterno, sob sua

responsabilidade, "ad-rcferertdwn" da Junta Administrativa;
4.' - Fixar os ordenados, gastos e condições de trabalhe.

mediante a aprovação da Junta Administrativa;
5.9 ) - Movimentar os fundos da conta bancária auxiliar;
6.9) - Submeter à aprovação da Junta Administrativa as

modificações orçamentárias que julgue conveniente fazer;
7. 11) Elaborar e apresentar à Junta Administrativa, para sua

apreciação, um plano geral de trabalho anual da ACAR e também
os planos de trabalho que julgue convenientes;

8.9 )	Fornecer trimestralmente à Junta os dados necessá-
rios para o relatório trimestral e anual;

9.1) - Representar a Associação em todos os atos públicos
e privados em que estiver interessada e nomear advogados pa
defender os direitos da Associação, judicial ou extrajudicialineate,
com prévia autorização da Junta Administrativa;

10 1 ) - Delegar ao pessoal subalterno as responsabllldaies
e poderes que sejani necessários para o bom andamento das ativi-

dades da ACAR;
11.')	Executar as decisões da Junta Administrativa e

dirigir as atividades da Associação.

CLÁUSULA OITAVA -. Em caso algum as obrigações ou com-
promissos que contrair a Associação poderão exceder ao montaste
das suas possibilidades.
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CLÁUSULA NONA - O manejo dos fundos da ACAR será
xecuta(lo mediante (luas contas bancárias, denominadas: Conta

Principal e Conta Auxiliar. A Conta Principal será mobilizada
por cheques assinados por dois Diretores, um escolhido entre os
im)incados pelo Govêrno e o outro entre os nomeados pela AIA.

'Na Conta Principal entrarão as quantias correspondentes à con-
tribuição das (luas partes e (lela se transferirão para a Conta Auxi-
bar as importâncias necessárias à cobertura dos compromissos Orça-
atentários (te acôrelo com o que deliberar a junta Administrativa.
A Conta Auxiliar será movimentada por cheques assinados pelo
l)'irclor e mais um funcionário designado pela Junta-

CLÁUSULA DÉCIMA - A Aociação não visará fins lucra-
tivos, pois seus objetivos acham-se claramente definidos. Qualquer
doação, utilidade ou benefício que obtenha a ACAR, será total-
atente invertido na aplicação ou execução do plano geral do
tsabalho da Associação. Findo o prazo dêste convênio, todos os
bciis, quaisquer que sejam, pertencentes à Associação se conver-
terão cru patrimônio do Estado de Minas Gerais.

CLÁUSULA UNDÉCIMA - Ficam investidos nos cargos de
T&Le1ubros da Junta Administrativa, por indicação do Govêrno, os
Senhores Dr. João Napoleão (te Andrade e Dr. Afonso Ferreira
Puhino, e por indicação da A.I.A. o Sr. Henry W. Bagley, e
mais urna pessoa a ser nomeada pela A.I.A. Para quinto membro
e Diretor, a A.I.A. propôs o Sr. Walter L. Crawford, designação
aprovada pelo Govêrno.

CLÁUSULA DUODÉCIMA As dúvidas ou controvérsias, de
çialquer natureza, que suscitar êste convênio, e que não possam
ser resolvidas amigàvehnente pelas partes, serão decididas pelos
't'ribunais competentes do Brasil, de conformidade com suas leis.

*

LEI .° 774, DE 1.' DE DEZEMBRO DE 1951

Dispõe sôbre a conservação de próprios públicos estaduais

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

Art. 1.' - Incumbe à Secretaria da Viação e Obras Públicas
a conservação permanente de próprios públicos estaduais.

Art. 2.' - Nos municípios, sede de Circunscrição de Obras
Pjblicas, os serviços serão executados sob a direção dos respectivos
eegcnheiros.
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Art. 3•9 - Nos demais municípios, a conservação ficará a
cargo de urna comissão composta do Coletor Estadual, da Diretora
do grupo escolar mais antigo e do Promotor de Justiça, sob a
presidência dêste.

Parágrafo único	O adjunto de Promotor de Justiça subs-
tituirá o Promotor nos municípios que não forem sede de comarca.

Ar?. 4. Em qualquer hipótese, verificada a necessidade
dos serviços a comissão ou o engenheiro da Circunscrição solicitará
ao Secretário da Viação e Obras Públicas autorização prévia para
realizá-los, não podendo a despesa, para cada obra, exceder de- dos
mil cruzeiros.

Art. - - O Superintendente do Departamento de Obras
Públicas orientará todos os serviços e, em seu nome, será empe-
nhada, trimestralmente, a importância necessária pala ocorrer á
despesa respectiva.

Art. 6.° --- Os pagamentos serão efetuados mediante apro-
sentação de comprovantes, devidamente visados pela Cornissin ou
pelo Engenheiro da Circunscrição, conforme o caso.

Art . 7•9 __. Esta lei entrará em vigor na data de sua 19u1d i-
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
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo horizonte. 1. d
dezembro de 1951.

JUSCELINO KuBiTscrlEK on OLIVEIRA
José Eslêves Rodrigues
José Maria Alkinim

*

LEI N. 775, DE 1.' DE DEZEMBRO DE 1951

Confere direitos e vantagens aos servidores que operam
Rojos X e substúncias radioativas

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

Ar?. 1.' Os servidores do Estado, civis e militare.m. que
operam diretamente com Raios X e substâncias rádioativas, pró-
ximo às fontes de irradiação, lerão direito a:

t
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a) regime máximo de vinte e quatro horas semanais de
trabalho;

b) férias de vinte dias consecutivos, por semestre de alivi-
da(lo profissional, não acumuláveis;

e) gratificação adicional de quarenta por cento (40f') do
co e ra cato;

ci) aposentadoria com vencimentos integrais, a1:ós vinte e
cinco anos (!c Serviço, ou rcs:eata e cinco de idade, inclusive o
acréscimo da gratificação de que traia a alínea "e" do i;rn e
artigo.

rt. 2Y	O. 5erVÇOa dc coi a ;cr : ala	tu-
loções nomiiud 5 tlo servidores Lcuci c huies l;or caia lei e 1 ad
carão os res)ectivos cargos oa fu:eãrs, lotação e local de trsi;o!ho,
r&ações estas que serão	cits à prOVaçáO da Secretaria ti,
Saúde e Asststêoc;a.

Art. 3•Q - Os chefes de serviço dctcrmnarão o afastou eu
(o imediato do tralmlbo de todo servidor que apresente indícios

ou iuucionais, e poderão atribuir
lhe, conforme o caso, tarefas seni risco de irradiação ou a coares-
S, ecr-officiu, h	hkç.1	-o	,:h d
legisaçáo vigente.

y.fu't. -.	•---,ro reta a'''gtr	ri
a)Os servidores do Estado que, no excmcíco de t te ias

acessórias, ou auxiliares, fiquem expostos ás irradiações apcaas
em caráter esporádico ou ecastonal

b) os servi dores do Estado que, embora enquadrados no
dtsposlo no ariigo 1., estejam afastados, por quaisquer motivos,
tu exemit ir turt; lr.hirr, raivo nos casOS (Ïe loença pai ti

tratamento (te saúde e licença i gestante, ou comprovada a exis-
traria de müásika adquirida no exerrícto de funções anterior-
incute exercidas, de aci)rdo coro o artigo l. 9 desta lei.

Art. 50	As instalações ofiriais de Raios X e substâncias
radioativas sofrerão revisão semestral, nos têrmos da regulamentação

ser baixada.
Art. -- O Poder Executivo regulamentará a presente lei

(leatro de sessenta (GO) dias, e estaiuiireiá as medidas de htiene
e segurança io trabalho, necessárias -à proteção do l)eSSOal fluc
manipular Raios X e substâncias radioativas, contra acidentes e
do,enças. profissionais, e reverá, anualmente, as tabelas de proteção.



Art. 7. - Esta lei entrará em vigor na d ata de sua pubi i-
cacão, revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conhe-
C1111Cffl0 (' CXCCUÇSO <lesta lei pertencer, que a cumpram e façai
cumprir, tão inteiramente como nela se conténi

Dada. 110 Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 13 de

dcaem bro de 1951

.TUSClOINO KUI<ITSCJIEK DE Oi.ivi:iw
ifdrio i!1l(J0 Lmle irei
À nlãuio PL'(IiO Bra'ya
José Maria A !k,nni
Teistão Feri'g'ira da Cunha
(<í!jlon Ilehrens

is1 p cs I?o(lriíJu ('5

*

LEI 1,1 776, DE, 1.' DE DEZEMBRO DE 1951

Abre à Secretaria do Elucação o crédito especial de Cr$ 80300,70

(1 Povo dO Estado de Minas Gerais, por SeuS representante(

'1 ecrctnu e cii, ' ciii seu nome, sanciono a seguinte lei:
Art . 1 •q - Fica aberto à Secretaria da Educação o crédio

eepeiai de Cr$ 80.700,70 (oitenta mil, setecentos cruCirC (, setcnt
('cc w,4 para pagamento das seguintes despesas:

Cr

AlI uda da Fonseca Júnior - Adicionais de 10%

1917 a 31 de dezembro de 1951 ........

	

i'clativosaO período de 31 de dezembro de	2.401,30

A< iíc Pinto IÀruniond	Adicionais de 10% relativos

	

ao período de 1 . 0 (te agôto de 1946 a 31	
1, 327,'JQ

te (lCZeIfll)1'O de 1947 ..............
II a g e Marques Goa ijo	Exames méd i cmli iOIfl 'iCOS

	feitos cm alunos do Ginásio Estadual de Bom	
1,050,00Despacho, durante o ano de 1950 ......

Lur de Pédua Duca -- Adicionais de 10	relativos
ao perÍc(iO de 23 de novembro de 1913 a 31
de dezembro de 1951 ................

Pele) PaicJita de Dessa -- Assistcflte_TéCl h iCo contra-
tado do Serviço de Orientação e Seleção Profis-
sional do Instituto de Educação	Venci-
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mentos de 1. 9 de janeiro a 31 de dezembro
de 1931 ......................	36.000,00

Vl tombo Apocalipse - Exames médico-biotnétricos
nos alunos da Escola Normal Oficial de
Pitangui, no 1.' semestre de 1951 ......	3.315,00

Vilela (Ia Costa Pinto - Exames flhé(Ilco-l)iOIUé--
tricos nos alunos do Colégio Estadual de Bar-
hacena, durante o mês de março de 1951

	
5.040,0

Luíi Augusto Corrêa	Adicionais (te 1 0% relativos
ao período de 28 (te agôsio (te 1948 a 31 <1
(lezenhl)ro de 1951	................	l().83G,00

80.700,70

2.'	As despesas decoiienlcs da presente lei correrão
por conta do saldo <'xi si ente verifica lo no excesso de arrecadação
' i	presente ('XCI'CCO.

Ari	g • '	Esta lei e ti'acá C11 5	OI' 11:1 <laia <te sua publi-
O, revog ii Is OS (1 SOS1Ç6CS CIII <'ou rário

?Lindo, per anto, a tôl as as e utori d <les, a quem O coube-
l'itOOEltO (' esecuçiío <lesta li pertencer, que a cntl(pi'ilill e
cima prir, tão inteiramente como nela se con um

!»da no Palácio da Liler 1 ai e, ltd o 1 lorizonte, 13 de

cembro de 195

Jcs:niieo IÇIBITSCITEK 1)0 OJ.I''EIR.

!dlilon l'1u'ens
JOY	tlkiniin

LEI N.' 777, DE 1 . DL DEZI:MflflO l)E 1951

Si :zc i . (/'dO de terrenos ( '1 P 'efei1iira municipal de Visconde
do Rio Branco

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
3e;imeu e eu, cm seu noflme, sanciono a seguinte lei:

19.831,40 Art. 1 .' Fica o Govêrno do Estado autorizado a doar à
Prefeitura Municipal (IC Visconde do Rio Branco, dos terrenos que
possui naquela ('idade e que constituem a álea ocupada pela Escola
Normal Oficial, numa faixa com a área de 2.43.50 hectares, no
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local denominado "Alto da Boa Vista", confrontando de a m lado
com leiras do i[r.do e do ',acioual Atlético C!td;e e do outro,
com particulares.

Art. 2.1 ---- O imóvel a que se refere o :rt. 1.	cstinarse-
a abertura de uma via pública em continuação à Rua Paul Sooi'es.

Parágrafo único -- A área de terreno a que se refert o
art .1 . reverterá ao patrimônio do Estado, nu ca,r de não ur
utilizada para os fins previstos neste artigo.

Ari	--Revogadas as disposições em coa O-r o, e	a
esta lei cai 1 igoi ria data de sua pulilicaço

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, ri qacra O

cimento e exce uçáo deita lei pertencer, que ri cumpram e faç;iro
cumpri r, 1 ão iii ie raiiicn e como nela se contém

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Hotizonie, 1.' de
&lezemUro (1C 1 â5 

LIN o	a ar 'ac i:x ox OmvmnA
e alOfL(1 .1 i•:IIi 01

Odilon BcImrermr

*

LEI N.° 778 DE 5 DE DEZEMBRO DE 1951

Cria o subdistrilo de Coronel Gomes, do distrito de b'hoi,
inuiiicipio de Lajinl:u

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

Art. 1.	- Fica o distrito de Clalé, do município de Lrjiaba
dividido ciii dois subdistritos:

Parágrafo único -- O primeiro subdistrito terá por 'Sede

Vila de Chalé e o segundo subd istrito terá J)O1 sede o uitLlrd pe ' o lo

de São José do Mantimento que, a partir da data da promulgação
desta lei, passará a ter a (Ienominaçao de "Coronel Comes'.

Art. 2.0 - Conservadas as atuais divisas do distrito, o
primeiro e o segundo subdistritos se dividirão pelo Rio Joe
Pedro.
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Art. 3. 1 - Revogadas as disposições em contrário, entrará
aresenle lei cai vigor na (lata de sua publicação.

Mando, portado, o tôrias as autori(la(lcs, a quem o conheci-
ia 'ato e CxCCUÇSO (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam
e ii ai ori r, 1 o inteiramente como nela se coa térn

a 110 P;,] (iC iO da Liberdade, Belo 1 tor: /únte, 5 de dezem-
ir 1951.

.lUSCELINO KUPITsCTIEIÇ i'rr OLxvl:mn\.
d a ir 00 Pe!ro 13rwo

*

LEI N. 9 779, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1951

fli ide cio dois subdisiritos os di.strUos de Cascalho Rico, muni-
I!CI ,aesmo nome, e de Giu piara, município e comarca de

Estréia do Sai

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

1. 1 - Fica o distrito da cidade de Cascalho Rico, muni-
cipio do i(eSmO nome, ('oPic:( de Estréia (lo Sul, dividido CII)
dois subdistritos, que se denominarão "Primeiro subdistrito" e
"Segundo subdistrito"

\rt. 2. - O primeiro subclistrto compreende a cidade
práprianiente dita e o território rural adjacente.

Art. 30 - O segundo subdistrito compreende o povoado
lenomaiado "Santa Luzia da Boa Vista" e o território rural
adjacente.

Art., 4•Q	É a seguinte a linha divisória entre o primeiro
e 5 segunlo adolistrilos: ' , começa na divrsa com o município de

ragurr'r, lefrÜIliiIi(lo ri cal)eCeiI'a (lo (orieO Mc 1) p xe, lai cm
rumo alcança o ribeirão Pa o! Queinirolo, na foz do córrego de
Limeira; por este acima até a barra do córrego Cocal, subindo
nor êste acima até a altura da sede da propriedade de Saturnino
Pires, dai atravessa o espigão alcançando a foz do córrego da
Pedra Arnontoada, no córrego de Taperinha; ilêste ponto, atraves-
sando o divisor, vai alcançar o córrego (Ia Glória, na foz do cór-
rego do P,artolomeu; sobe por êste até sua mais alta cabeceira,
dai ciii rumo até alcançar o córrego Grande da Água Fria, no
põnlo mais próximo, na divisa com Estrêla do Sul.
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Art. 5,Q Fica o distrito de Grupiara, município e coinare
de Estréia do Sul, dividido cm dois subdistritos, que se denomi-
narão "primeiro subdistrito" e "segundo subdistrito"

Art. 6. 9 - O primeiro subdistrito compreende a Vila piõpria-
mente dita e o território rural adjacente.

Art. 79 -	O segundo subdistrito compreende o povoado
denominado "Chapada" e o território rural adjacente.

Art. 8.° -- T a seguinte a linha divisória entre o primcir.
e o segundo subd istri los: "Começa no Ilio Bagagem, na foz ilo er.
rego da Água Fr a, segue por espigão, pssando entre as
ceiras dos corregus 'lii La'oinha e Saco Feio até defrontar a cabe-
ceira (10 c(rrego la Lixera, na divisa cota o hlt'alãij)a dc Mct
Carmelo"

Art. 9.'	Esta lei entrará em vigor na data de sua pu
cação, revogadas os disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 5 dc
dezembro de 1951.

JUSCELINO KuBITSCHEK DE OLIVEIRA

António Pedro IJI'o(Ja

*

1 2	LEI N.° 780 DE 5 DE DEZEMBRO DE 151

Torna extensivos ao pessoal especializado da Polícia Militar c
benefícios cojwedidos em virtude do art. 26 do Decreto-lei Esíaduoí

,p	ii.' 1.907, de 13 de novembro de 1946

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus represe ntantc,

	

i	decretou e eu, eni seu nome, sanciono a seguinte lei:

-' ) Art. 1. - Fiemii estendidos ao pessoal administrativo e
técnico da Polícia Militar do Estado (te Minas Gerais os favores
constantes do art. 26 do Decreto-lei Es tadual n." 1.907, de 13

-, de novembro de 1946, comprovadas as condições de risco me-
diante memorial elaborado pelo Chefe do Serviço de Saúde da

\_)	Polícia Militar e aprovado pelo Comandante-Geral da mesma

	

e	corrnração.

Art. 2.	Revogadas as disposições em contrário, entrará
esta lei ciii vigor na data (lo sua publicação.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cunivram e façam
cumprir, tão intciramiienlc como nela se coiitérn

Dada no Palácio da Liberdade, Belo horizonte, 5 dc lezem-
bro (tc 1951.

JUSCELINO Kuiii'lSCIiEK 1)0 Umas
1rildnio Pedro ilruqa

*

LEI N. 781, l)E 5 DE l)EuíEMIIIIO DE 1951

Abre à Sccretwia n'a Agieultmira, indústria, Comércio e Trabalho
o crédito	peciul de Cr	1 (Yi 5. 2a),SO

o Povo (10 Estado de Minas Gera is, por seus reJi-s(0 E aa [CS,

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

Art . 1.' -	Fica aberto á Secretaria da Agricul ura, itus-
teia, Comércio e Trabalho, o crédito especial de Cr$ 1 . 675.
(uni milhão, seiscentos e setenta e cinco mui!, duzentos e sessenta
e nove cinzeiros e o i tenta centavos), ) ar,-[ ate inter às (!espcaas de
instalação, tiparelltagemn e despesas com o pessoal assalariado da
Fábrica (lo Sulfonas, ser mantida pelo Instituto de Tecnologia
Industrial.

Art. 2. 1	A despesa decorrente desta lei correrá por conta
o excesso de arrecadação veriftca o rio Primeiro semestre do

corrente afl()
Art. 3Y	Esta lei entrará em vigor na (lata de sul U-

!)licação e terá sua 5' igêtida cessada cio 31 de dezembro de 1952.
Art. 4.' -	Bevuoiittsc as ([1spuiçues ciii contrário.

Man do, portanto, O tôdas as autoridades, a (1UCII1 o Conheci-
incute, e CXCCUÇOO (testa lei l)crtetri', (IUO a cuimiprain e façam
cuiiiprir, tão intciramiieii [e conto nela se contém

Dada no Piilá,io da Liberdade, Belo horizonte, 5 mie dezem-
bro de 1951.

.iu.s:i.is:o Kuiu'm'scminmc DE Otiveini
Tristão Peneira da Cunha
Jose Maria Aikiuim

*
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LEI NJ 782, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1951

bre cio Departamento Jurídico do Estado de Minas Gerais
O ciéJiLo esj;eciul de Cr$ 1.000.000,00

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
ii :ou e eu, ciii seu nome, aoctono a seuiuIe ki

Art. IJ - Fica aberto ao Departamento Jurídico do Estado
de Minas Gerais o crédito especial de Cr$ 1.000.000,00 (um mi-
lhão de cruzeiros), para atender às despesas com honorários de
advogados, certidões, etc., relativas à questão de limites entre os
Estados de Minas Gerais e do Espírito Santo.

Art. 2. - A despesa decorrente desta lei correrá por conta
(te excesso de arrecadação veii ficado no primeiro semestre do
corrente aiio

Art. 3. 0 - Esta lei entrará em vigor na (lata de sua pu-
biicação e terá sua vigência cessada em 31 de dezembro de 1952.

Art. 4.0	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, em Belo horizonte, 10 de
i'IUbrO de 1951.

JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA

Antônio Pedro Braga

*

LEI N.I 783, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1951

Abre à Secretaria das Finanças o crédito especial
de Cr$ 21.148.046,80

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

Ari. IJ - Fica aberto à Secretaria das Finanças o crédito
especial de Cr$ 21.148.040,80 (vinte e um milhões, cento e qua-
renta e oito mil, quarenta e seis cruzeiros e oitenta centavos),
para pagamento de contribuições devidas pelo Estado de Minas
Gerais ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado e
relativas aos 2.9, 3•9 e 4.9 trimestres do 1949 e 1J e 2.9 trimestres
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de 1950, sendo Cr$ 8.796.542,40 relativos à Carteira de Pecúlios
e Cr$ 12.351.504,40 à Carteira de Aposentadoria e Pensões, de
conformidade com os artigos 8., 29 e 40, cio Decreto-lei n.° 1.416,
de 24 de novembro de 1945.

Art. 2. - A despesa decorrente desta lei correrá por conta
(te excesso de arrecadação verificado no primeiro semestre do
corc ate ano.

Art. 3.	Esta lei entrará em vigor na data (te sua publi-
e lerá sua vigência cessada em 31 de dezembro de 1952.
Art. 4Q	Revogam-se 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
ecmprir. tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte, 10 de
deec'mbro de 1951.

JUSCELINO II UB1TsCIIEK DE OLIVEIRA

José Maria Alkmirn

*

LEI N. 784, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1951

Abre ao Departamento Geográfico o crédito especial
de Cr$ 9.715,50

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

Art. Í.° - Fica aberto ao Departamento Geográfico o crédito
pecial (le Cr$ 9.715,50 (nove mil, setecentos e quinze cruzeiros

o cinquenta centavos), para pagamento de adicionais de 10%,
icolusive abono familiar, ao Sr. Altivo Almeida, Engenheiro-Topó-
grafo, relativos ao período de 23 de fevereiro de 1950 a 31 de
dezembro de 1952.

Art. 2.0 - A despesa decorrente desta lei correrá por conta
do excesso de arrecadação verificado no primeiro semestre do
corrente ano.

Art. 3Q - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação e terá sua vigência cessada em 31 de dezembro de 1952.
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Art. 4. - Bevogaiii-se as disposições em contrário.

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

Dada no Pai.iuio da Liberdade, ciii Belo horizonte, 1 li de
dezembro de 1951.

JUscELir,o 1Ui3li ;IIEK in: Oiivuin.
José Esteves Rodrigues
José 1tiria A lkiniiii

*
LEI N. 785, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1951

Abre	Secretaria da Viação e Obras Públicas o crédito esjcid
de Ci$ 1 .658.350,90

O Povo tio Estado de Minas Gerais, por seus representanlis,
decretou e eu, eia seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. 1 Fica aberto à Secretaria da Viação e Obras Pu-
blicas o crédito especial de Cr$ 1 .658.350,90 (buxo milhão, seis-
centos e cinqüenta e o Lo uni, trezentos e cilIqi:ull 9i CjtIze:ioS e
noventa centavos), para pagamento de despesas de exercícios anl-
riores, como segue:

CI.

Pessoal ................ 20.495,40
Despesas diversas .. .. .. .. ..	1. 637. 855,50

1.658.350,90

Âit. 2. A despesa decorrente (lesta lei correrá por conta
do excesso de arrecadação verificado no primeiro semestre d
corrente ano.

Art. 39 -- Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições CIII 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, CIII Belo horizonte, 10 dc
dezembro de 1951.

.T USCELINI) Kunirse; i na: r:: Om.rvam
José Esleves flo(jJi(os
José Maria A lkniini

*

-

LEI N.' 78(;, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1951

A l)t' (10 1)eJ(UiOflie.' lo de ;t(iWiiliSt1'flÇUO o crédito especial
de Crt 12.000,00

O Povo do id.00 dc Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, cm seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1 .	Fica aberto ao Departamento de Administração
Geral, o crédi o especial de Ci 12. 0(91,00 (doze iiiil cruzeiros), para
atender às despesas com a realização de concursos para provi-

niento de C'II ÜS púbi eüs, fiO COiTcfl Le ana
Art. 2.' - A despesa decorrente desta lei correrá por conta

o &xcessa tie	eec .,la,ãu verificado no l,iiliiCilO S(l(,lIC	10

torrente ano.
3.' - Esta lei entrará cu, vigor na data de sua publi-

fação, revogadas is ( Is1)us!çueS em contrário.

Mando, püïL	a tõ,ias:o;	oma jades, a (IUe !iI O CO!i!lCCi

ienfO e exceução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir tão inteiiaillCfltC como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, cm Belo horizonte, 10 de

dezembro de 1951.

	

.TUSCELINO h umr:1x1	DE Om.ivEl1i

António Pedro Braga
Jooí fifocia Alinini

LEI N. 7', l)l 10 DE DEZEMBRO DE 1951

Abre à Secie!arhi (P1 AqiieulturU, Indúsiliu, Comércio e Trabalho
o créulilo especial (te (i	799.646,60

O Povo do Estado de Minas Gerais, p01. seus represe 'tantes,

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$ 799.646,60

tsetccentOs e noventa e nove mii, seiscentos e quarenta e seis
cruzeiros e sessenta centavos), destina(lO no pagamento ao Sr.
Domingos _&linoéilo, proveniente (te parte da construção do Ilal-
*cário (te Pocinhos do Rio	de aCôr(lO com	o contrato

assinado cm 950.



Art. 2 . 0 - A despesa decorrente desta lei correrá por conta
do excesso de arrecadação verificado no primeiro semestre do
corrente ano.

Art. 3. 1' - 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 conheci-
mento e execução (lesta lei pertencer que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, era Belo Horizonte, 10 de
dezembro de 1951.

JusceliNo lunnsciruic DE Oi.lvumA
Tristão Ferreira da Cunha
José Maria Alkmim

*

LEI N.0 788, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1951

Abre á Secretario da Viução e Obras Públicas, o crédito
especial de Cr$ 3.000.000,00

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

Art. 1.0 - Fica aberto à Secretaria da Viação e Obras
Públicas o crédito especial de três milhões (Te cruzeiros (Cr .....
3.000.000,00), com prazo de vigência ampliado até 31 de (leZeifl-
bro de 1952, para atender à construção da estiada de rodagoni
ligando a cidade de Pedra Azul à estrada Rio-Bahia.

Art. 2. - A despesa decorrente desta lei correrá por conta
do excesso de arrecadação verificado no primeiro semestre do
corrente ano.

Art. 30 - Esta lei entrará em vigor na (lata de sua pu-
blicação, revogadas as disposições cm contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte, lO de
dezembro de 1951.

JUSCELINO Kuni'rscItEK DE OLIVEIRA
José Esteves Rodrigues
José Maria Alkinizn
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RAZÕES DO VETO

Ao sancionar a Proposição de Lei n. 0 816, de 8 de dezembro
de 1951, vejo-me na contingência de opor veto parcial ao texto do

nrigo 7.' As procedo te!I o eni vis!:i noTiderávei s razães de
interêsse público que desaconselham se proíba ao Instituto de Pre-
vidência dos Servidores do Estado (Te Minas Gerais inverter fundos
sociais na aquisço ou construção de imóveis para seu uso ou
locação, antes que tenha cumprido o disposto no artigo 114 de
seu Regulamento --- e é a êss'e fim, exatamente, que visa o citado

artigo 7•0•

Para construção da Colôna de Férias (Te Lagoa S:!Pta O

1SiT) pvon'etru PXfl O na Tu'011ânc1a dc Cm	1 í)0í) Ol000, e o

m'ontrao (ll(' O Ftado rncI1 com a firflTT ('(tVIIlO1'( foi

bacado nesse compromisso, já cm parte satisfeito; inicou o Insti-

tuto em terreno; qUe pOSSUi à Ilua Pernambuco, esquina com

i Sivaro Celui, cn:i;çO de uni AnibulatJri3 ItTd()

anéle serem instalados Iodos OS consultórios médicos ilesafo-

gando-se assim o Hospital atual que passaria a ser exclusivamente
para internaçáci comnúmerO de quartos bem maior. Esta obra,

já em fase (TC conclusão, teria que ser paralisada imediatamente.
J)OrqUC o dispositivO cm examnl veda qualquer construção para
uso (10 Instituto . A própria Lei 757, de 25 de outubro de
1951, tão bem recebida no meio (los funcionários de pequeno
ordenado e (rue ethelece a conatrUçãO de 50 casas para operá-
rios na Garneteila, nesta Capital, a serem alugadas aos operários
que ali trabalham, e 1150 possuem reidêac a, estaria com a sua

execução suepcnsa, COVIl iCflSO prejUíZO t)V OS que esperam

beneficiar-Se com a medida e para o próprio Instituto que já tomou
providências para aquisição do material indispensável àquelas

cønstVUÇÕCS.

Ajnda qar O la'data ese cedendo, no n1011l(1O, (Id

construção elo edifício pari sua sede, haveria razão para fazê-lo,
visto corno seriam nela instalados os vários serviços (To Instituto,
atualmente localizados em prédios alugados (Te particulares, com
desconforto dos funcionários e prejuízo para os serviços, além
de ônus ao orçamento do Instituto.

Atendendo a êsscs motivos de evidente interêssc público, e
no propósito (te evitar se prejudiquem os serviços da instituição,
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oponho à Proposição n.° 816 veto parcial, para que não se trans-
forme cm norma legal a disposição de seu artigo 7..

Palácio da Liberdade, eia Belo horizonte, 12 dc dcieni
bro de 1951.

J1;Í:EL.iNo Kuni'i'scirEK ni: (i1vEIft

Cxoi'eriiador do EsI(!o

VA

L;:i N. 0 7(39, DE 12 DE DEZlMBW) DE 131

Jfodif/ca os 1)ecxetos ji. 1.416, de 24 de iioi'enibro de 1945 e

rt. 1,616, de 8 de janeiro de 1916, e o arligo 2 . 0 do Lei ri.' 17,
de 21 de julho de 1948

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

1 .' - Fica elevado de (lUzeli OS mil cruzeiros	flF

1 rezentos e cinqüenta mil cruzeiroS, o pecúlio ou seguro facultativo,
no Instituto de Previdência do:; Servidore do Estado (la Minas
Gerais, de que trata o K, 17, dos 1)ecrelos-]eis o . L416, de 24 de
novembro de 1915, e n.° 1 .61(3, de 8 de janeiro de 1946, combi-
nado com o art . 2, <Ia Lei 11.0 173, de 21 de julho (te 1948.

ArI. 2. - O segurado pagará pelo que exceder de cento e
e inqilen lO mil cruzeiros de seguro, a meu sali (laile ( Ia 1 abel a anexa
ao Regulamento do Instituto, com o acréscimo de cinquenta por
cento, ficando o Estado desobrigado de coatriiiiir pera o referido
excedente.

Art. 3 1 - Fica suprimida a parte final do art. 26 (10 Rega-
lTc:nt:o do Instituto que declara:	"Sàinenit: apús seis iiieses de

10 da primeira Contl'ibuiÇãO adquirirá êle direito aos bene
fícios lo Instituto, salvo a hipótese de marte por acidente", e
bem as(ui o l):U'%1l'1^o único do iiieSniO artigo.

AO 40	(3upriiï13-se do aO i qo 22 dos Decretos-leis n.'
1.41(3, dc 2l1 1_l9lê, e 1.(;!(;, de 8-1-191(3, o seguinte trecho: "sujei-
tos :is) 1:0'; 1	O	)íJS de O Iii esus quando O laudo tSr favorvel ."

o lilsIltuto de Previdênci i das Servidorer.
Púl, do EIaOo de 'loas Ger;os au1orzado a insOluir, diret
meu e 1)0 1ii:'1ii)11C C&t'l)l(	COlO C(inl](5l)liiO seguradora de sua

1 ivee e y o1 lei, seguro coletivo eia uni OU 111015 grupos, abrangendo

nua 1	( js)0115 Cine 1)resicll i serviços ao Estado.
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Art. Será gratuito para o segurado e custeado pelo
segurador o exame médico para inscrição de pecúlio no Instituto
de Previdência (los Servidores do Estado de Minas Gerais.

Art. 70 -- Vetado.
Ari. 89 -- Esta lei entrará em vigor na (lista de sua publi-

cço, revogadas as d isposiçã es ciii coa trári o

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-
luculo e execução desta lei pertencer, que a eumpraill e façam
cunmi,rir, tão inteiramente como neta se contém.

Dada no Palácio cia Liberdade, Belo Horizonte, 12 de dezem-
Isun 	1951.

Fuiri'seimuei na: Oravi:ui
José lIurza A 1km mi

lEI N. 790, DE 12 DE l)EZE',ll3flÜ DE 1951

P r arrAga (1 Vigência de crédi'o ai: CrIo d' S ' C;P 1 ilu	o Ia

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
'(lut)5U e cmi, em seu nome, sanciono a seguinte lei

Art. 1.0 Fica prorrogada para 31 de dezeinbro de 1952, a
vigência (lo ci'éd lo esnecial aberto teo ar 1. :,.9 da Lei número
409, de 19 iic' outubro de 1919,à Secretaria do Interior.

Art. 22 -- A despesa decorreu te desta lei correrá por conta
(5'	e) (Io arrcead(i 5 f) iC!AiI:('C:)	euro	(:	re do

corrente ano.
Art. 3. 1	lei e:ilram':'t ('ili	lo	ei	'1a de sua publi-
ru;ogadas

E	poi'i:1;1A), li lê:ias os nsowwmc,. O 5Oi)i O conIM-
WN lei uci g er, e i a :iin(Jraui e façam

cumprir, iáu inteiramente colho nela se contén i.

Dada no Palácio da Liberdade, Iblo Ilomizoale, 12 de (lezelu-
Is 1951.

.ÍLISIELIN0 KunnscTrEn III ( tilviumi '
Antônio Pedro Braga
José Maria Alkmimn

*
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LEI N.' 791, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1951

Abre o crédio especial de Cr$ 17.599.80 para pagamento de sereiço
extraordinários pres lados por funcionários do Colégio Es lado a 1

de Uberlândia

() Pao a Fsai	dr Mivas Gerais, pol' setu: reprc
decretou e eu, cai seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. -- Fica aberto o crédito especial de Cr 17 .599,
(dezessete mil quinhentos e noventa e nove cruzeiros e oitcua
centavos) para pagamento de serviços extraOr(lifli'i('iOS prestados
pelos seguintes funcionérios do Colégio Estadual de UberP aba, r
curso noturno (lo estabelecimento, no período de janeiro
bro de 1051:

Cr

Osvaldo Vieira Gonçalves ..........
Maria Aparecida Ituolési ..........2flç d
Manuel .\rantes ................2ç ,Od
Maria Teixcra de Lima ..........

Art . 2.9	A despesa decorrente (lesta lei correrà	e

(10 cxccsso dc ai icdaç5o vccifica(iO 10	liieiiO

corrente. ano.
Art. 2.'	Revogam-se as disposições 01-11 contrO ,

esta lei em vigor na data de sua publicaç50.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o cu'h(
mento e execuçõo desta lei pertencer, que a cuipr.ni fa:

cumprir, 150 iulciramentc como nela se contém.

Dada na P1 aio la Lil, p rilaiic, Belo horizonte, 12 1 c-. -

bro de 1951-

JuscE!No KuluTscTii:K nu OuvEmt
Odilori BeJireris
José Ijaria A lkinim

*

LEI N.0 702, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1951

Abre à Secretaria (1(1 .4qric:llura, Indústria, Coiiiércio e
o crdi(o especial de Cr$ 5.000.000,00

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

Art. 1 . 0 - Fica aberto à Secretaria da Agricultura, Indústria,
Comércio e Trabalho o crédito especial (te Cr$ 5.000.000,00 (cinco
milhões de cruzeiros), destinado às despesas com os serviços
públicos dc florestamento, reflorestamento e proteção de inatas
neste Estado, no exercício de 1952, de conformidade com o convênio
celebrado com a Uniõo.

Art . 2. ---A despesa decorrente dessa lei correrá por conta
do excesso (lo arrecadação verificado no primeiro semestre do
corrente ano.

Art . 3.' - O referido crédito vigorará até 31 de dezembro
de 1952.

Art. 4.' -- Esta lei entrará eia vigor na data de sua putili-
Caçuo, revogando-se as (liSpOSições cai coatii'irio.

Mando, portanto, a tôd as as autoridades a quem o conhe-
cimento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façaiii
cuIIiprr, Iõo i atei raiiiente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 12 (te
dezembro (te 1951

JUSCELINO KUBITSCITEK DE ()LLVEIIu

Tristão Ferreira da Cunha
José Maria Alkmim

*

LEI N: 793, DE 12 DE i)l7i.MBIIO DE 1951

Abre à Secretaria do Viação e Obras Públicos o crédito especial de
Cr$ 11.088. 099,50

O Povo do Ls[ad o de Minas Gera is, por seus rejoesen tantes,
decretou e eu, em SOU nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1.' Fiei aberto à Secretaria da Viaçao e Obras
Públicas o (ié(llo especial de Crtt 11 . 938.099,50, para ocorrer ao
pagamento (las despesas com as obras (te const ruçõo do edifício
destinado ao "Foro ni Lufaiete", desa Capital, adjudicadas à firma
"Construtora Babelo IlL' conforme contrato firmado cai 30-0-950,
bem como para atender às despesas com a aqui siçõo e iii stalaçào
de elevadores.

Art . 2 . 0 Fica o Govêrno (10 Estado autorizado a realizar
operaçáo de crédito, se necessério, para atender ao (1 isjasta no
artigo I.Q.
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Esta lei entrarácm vigOr na (lata de sua pubi 1-
caçio, e terá sua vigência cessada em 31 de dezembro de 1951.

Revogam-se as (lisposiçoes em contrário.

IlI(lO, nortanto, a tôdas as autori(ladcs, a querli o conlie-
cimento e execução (lesta lei pertencer, que a Cwflprafll e façam
cumpr; r. 'iaO i n te ramente corno nela Se COO têlil

Dada no Palácio da Liberdade, Belo iToiiontc, 12 de
de em'r0 (te 1951.

sei:r.iNo KuOl'lScTlEE ni: (jLrvElux
.Jos	Jshr'cs Rodriqizes
JosP 1 N1r1(1 .1 lkinitn

LEI NY 794, DEI 12 DE DEZEMBIIO DE 1951

1 Ir'	Seãria (!(( Viação e Ohros Púl,iicas o crédi(o especial (Ir
Cr$ 5. (364,0)

O povo do Estadô de Minas Gerais, por seus 1CpresentarltCS.

ticcrc't OU e CII, em seu nome, sanciono a scçui n ¶ e lei

Ati . 1.° -.- Fica aberto à Secretaria (la Yiação e Obras

PUPI CO 5 O Cr((l P1) espe( ai de Cr 5. GG4 ,00 (cinco mil e seiscentos
e sessena e quatro cruzeiros), para pagamento dc adicionais de
10%, inclusive abono familiar, ao Senhor José de Marins Freire,
relativos ao período de 11 de julho de 1951 a 31 de (lezea)hro de
iOãl

Ar. 2. A despesa decorrente (lesta lei correrá por conta
do exeOssO (1C arrecadação verificado no primeiro semestre do
corrente ano

Ai-I. 3 . ?	Esta lei entrará em vigor na (]ata de sua publi-
cação e terá sua vigência cessada em 31 de dezembro de 1951

Mn lo, portanto, a tôds as autorid ades, ',i 0',' e] 11 o
e rrierito e execução (lesta lei pene ocer, une a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 12 de
dezembro (IC 1951.

.TUSCEI,INO KUí(iI'SCIIEK DE OLIVEIRA

,YOSci Eslêves Rodi'ijues
Jose fitaria A lkiniin
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LEI N.9 795, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1951

I)Lpõ' ólec o Grania-Escola "Chácara de Menores", de Juiz de For'

() 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 receber
o irnável onde funciona a "Chácara (te Menores", cm Juiz de Fora,
assumindo 10(10 O atavo O passIVo da sociedade civil proprietária
da mesma.

Art. 2. De posse (Ia respectiva escritura, fica o Govêrno
do Estado autorizado a continuar, naquele município, com a ins-
tituição que se destina à assistência a menores (lesarnparr(los com

denominação Granja-Escola "Chácara de Menores", (le Juiz de
Fora.

Art. 3. - A Granja-Escola "Chácara (te Menores", de Juiz
te Fora abrigará menores desamparados, até o número que sua
dotoçao orçamentária comportar, com a idade de 10 a 18 anos.

Aut. 4? - A Granja-Escola "Chácara de Menores" educará
os seus abrigados, visando:

) a foninaeo completa dos mInores para a vida prática
lendo cru 	o tipo do 1)adrio de vida médio de nosso povo;

b) a instrução primária de acôrdo com os programas de
nOSSOS grupos escolares;

e) a instrução prát:ca para OS trabalhos agropastor'is;
(1) o cns namento de artes e oficios preparando os meno-

res, com vocação revelada, para as diferentes atividades humanas;

e) o ensino religioso;

f) a educação moral e cívica
cncam i nhaincnto do meu (ir à rcst liÇO obrigatória do

serviço militar.

Art. 5.1'	Tjixiavez iii terlilIdO, O menor sônrerite será des-
ligado da Granja-Escola "Chácara de Menores":

A) Com autorização escrita do Juiz (le Menores da comarca;

li) para entrega aos pais ou tutores, mediante assinatura
t' iêrnnros (te garantia (ia educação e StIStelito do menor;

e) para, transferência a outras instituições de amparo aos

*
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Art. A Granja-Escola "Chácara de More' será
administrada por um diretor nomeado, em comissão, pelo GovCrno
do Estado e supervisionada por um Conselho de Administração,
n ão remunerado, consti[uind o o exercício das funçí5es de serviço
público relevante.

Parágrafo único -- O Conselho de Administração será om
posto pelo Juiz de Menores de Juiz de Fora; pelo representante
do Comandante da 4 . Região Militar; pela maior autoridade policial
sediada eni J u iz  de Fora; pelo Piefei lo Mmi ic i pai; pelo Presidente
do Centro dos Lavradores (te Juiz de Fora e par dois cidadãos,
de reconheri a in'ol)i(ia(le e que se i ntere;scin pelo problema dc
ass:stêneia a iieeore, que serão nomeados pelo Governa(-: do
Estado.

Art. 7. - 1) Dretor e o Conselho de M~ Mação lerão
as funcães nec o ieulaiiiento determinar.

Art.	- - O Govirno (10 Estado regulamentará csts lei
(1('i1tiO de 00 (tiOS 'Iii data iii' Sua pUl)liCaÇao

Art . 91 -	Esta lei entrará cmii vigor na (lata de sua
cação, revogadas as disposições cm contrário.

Mando, portanto, a tâdas as autoridades, a quem o conhe-
cimento e execução (lesta lei I)erteneer, que ii cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contémii

Dada no Palácio da Liberdade, Belo 1 mii /enir.	de

dezembro de 1951.

Jus(:E1.iNo Kijnii' .Sciicic nu 0LI'ELR.I.

10	a •o J) (' fie 1? II 1' a

*

LEI N.' 790, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1951

-1 iileri:e (O0!i('1,	 de imisloiiador pala pra ;.;e!Jm//Im?en g )	...	El

"E! enurides Mineiras" e abre crddiio especial

O Povo do Estado ele Minas Gerais, por seus represen1ante,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei

Art. 12 - Fica o Govêrno do Estado autorizado a contratar,
(0111 Ufli 1iistomatler imisiglo, :m (1 Ioraçaa das "EÍeimeides Mnirns'.
prosseguindo e comnplenien'tando, a partir de 1897, a obra de José
Pedro Xavier da Veiga.

Art. 2. - O contrato, a que se refere o artigo 1.', será feito
na base fixa de Cr 00.000,00 anuais, pagos cm quotas mensais
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- iguais, sendo facultada a sua rescisão pelo Estado, no caso de
id implemerito do contratante..

Fica aberto à Secretaria cia Educação, um crê-
dito especial de Cr ([0.000,00 (sessenta mil cruzeiros), que vigorará

11 de janeiro de 1952, destinado a atender à execução do
=n trato autorizado por esta lei, 110 corrente exercício e no de 1052.

4.- --A d es asa de correntete desta lei correrá por conta
excesso dc aiieeadsçáo \erl i cedo no primeiro semestre do

- e ekfl [e ano.

Art. 5.	!9I',t:0C se; li	tiç9e	rui contrário, esta lei
mn vigor na (lei-a (i(- ,ca pubiicação.

ando, poitaI0, a lâtias as au;ridades, a quem o conhe-
ri;'it	desia lCi perker, (JU	1 (UiUt)lUIi e façam cumprir, tão

e	e;enie como nela se

1 n o Pd 5e0 da Lil;eielade, Belo Ilorizonie, 12 de
de lílã!

'EE,TNO ljFS('.JtEK na
'in ile?mreims

Li1 N.° 797, 1E 2 DE DEZEMBRO DE 1951

te-e a	ar-daria da Viação e Obras Iíblcas o crédito especial de
CrS1 .237. 420,90

Ikr;o do Estado do Minas Gerais, por seus representantes,
- - a e co, em seu iiomne, .SOI1C[0110 a seguinte lei:

AM, 11 -- Fica aber-o à Secretarta da Viação e Obras
,1a crédito esaee;,il de Cr 1.2:,7.420,90  (um milhão, (III-

'itos e 1 r (a e sete 1a ii, (TEal c centro; e vinte cruzeiros e noventa
e atavp) , tara ocorrer no pa9alileil to de (1 ;verSaS despesas, como

Cr$
3:3.92530
327. 397,70

-1.e dttri e	 9.472,10
iversos ..................57.925,80

1.237.420,90
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Art. 2 • A despesa decorrente (lesta lei correrá por conta
do excesso de arrecadação verificado no primeiro semestre do
corrente ano.

Art. 3. 1 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, e terá sua vigência cessada cm 31 (le (iezcrnl)rO de 1952.

Art. 43 -- Revogam-se 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 conténs

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 12 d
dezembro de 1951.

.TUSCELINO KUBITSCIIEK DE Or.xvEmRA

José Esléves Rodrigues
José Maria Aikiniin
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Art. 3 •9 -- - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as (1is)OSiÇoeS ciii contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conlie-
cimento e execução desta lei 1)cri(mi('em', que a cumpram façam
cumprir, tão inteiramente COlHO uda SC coiitéiu

Dada no Palácio da Li tier Iad e, em Belo 1 lorizoiit e, 13 (te
dezembro dc 1951

JiJSCELINO li:im'i siaLT: 1,:: OLlviaRv

Tristão I'eiïciz'a da (ua/ia

José fiaria A lknuini

LEI N. 799 1 DL 13 DL l)L'I:MliR) DE 1951

d tive ii Sccrctar:a do h (criar, O (r dio c.':peeial de Cri 40V71,010
LEI N.I 793, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1951

Abre à Secretaria do Agricultura, Indústria, Comércio e Ti-ubuho
o crédito especial de Cri 2.013.280,70

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

Ao. 12 -- Fica aberto à Secretaria da Agricultura, Indúsfra.
Comércio e Trabalho o crédito especial de Cr$ 2.013.280,70 (doi s-
milhões, treze mil e duzentos e oitenta cruzeiros e setenta centavos)
para ocorrer ao pagamento de diversas despesas de exercícios
anteriores, como segue:

Cr$

Pessoal	................298.676,20
Despesas Diversas ..........1 .744 .604,50

2. 013. 280,70

Art. 2. - A despesa decorrente (lesta lei correrá por conta
do excesso de arrecadação verificado no primeiro semestre de
corrente ano.

() Povo do Estido de Minas Gerais, por seus r('pieen tia (es,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art . 1 .9 - Fica aLerto à Secretaria do Intcrwi' o crédito
especial (te Cr$ 420.710Q) (qtua [rocen )os e viii (e ia ii, setecentos
e dez cruzeiros e noven a cent:i'us) , pala ocorrer ao pagamento
de diversas despesas de exei'i'ieias antcrioi'eS, como segue:

Pessoal ....................93.900,3(1
Despesas Diversas ..............356.810,60

420. 710,00

Art. 2. - -- A despesa decorr mite desta lei correrá 1)01' conta
do excesso de arrecadação verifica (lo no 1)19 melro semnedre (10

corrente ano.

Art . 3. -- - Esta (('1 entrará CiO vigor na data de sua Pu bli
-cação e terá sua vigência cessada em 31 de (lezen11ro (te 1051

Art . 4. - -- ltevogi.lii-se as (lisposiçu)cs cm contrário.

1
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Mando, portanto, a tô(las as autoridades, a quem o conlie-
cimento e execuçilo (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam
eu mprir, tilo i mm tciranmente coma nela se comitém

Dada no Palácio cia Liberdade, em Belo horizonte, 13 de
dezembro de 1951.

JfJ;(EL(No KUD(TSCIIEK I)E Of.IVEIImA

AI?1(iJiiO Pedro Braga
Jea, Uaria A lkrnim

1	 *
Nj

LEI N. 800, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1951

1	d Secretaria da Agricultura, Jndús!rir,, Comércio e Trabalho
o crédiio especial de Cr$ 2.400.000,00

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
d1'creiou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

ML. 1. -- Fica aberto à Secretaria cia Agricultura, Indústria,
Comércio e Trabalho o crédito especial de Cr$ 2.400.W'0,(,1 0 (dois
milhões e quatrocentos mil cruzeiros), destinados à icspesa com

reparação, recondicionamento e reaparciham coto da Usina de
Álcool Motor de Divinópolis, pertencente ao Estado, bem assim
para prover ao seu funcionamento durante noventa dias.

2 . 0 - A despesa decorrente (lesta lei correrá por conta
cio excesso de arrecadação verificado no primeiro semestre do

ano.
Art . 3•0	Esta lei en trará em vigor na (lata de sua pubi i -
e terá sua vigência cessada em 31 de dezembro de 1952.
;'sr[. 4•0	Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridedes, a quem o conhe-
cimento e eXecUÇõO desta lei Pertencer, que a cumpram e façam
(n()rii, tõo inteiramente como nela se contém.

Dada no Falácio da Liberdade, Belo Horizonte, 13 (te
dezembro de 1951.

JU'C iNO 1'LJ 11TSC1I1(: DE OLIVEIH\.

Trisão Ferrciicz da Cunha
José Maria A(k,niin

*

- is:),

& LEI N.9 801, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1951

pala o corrente exercício o crédito especial aberto pelo
Decreto 3.284

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

Art. 1. - Fica prorrogada para 31 de dezembro de 1951,
a vigência do crédito especial aberto à Secretaria da Educação,
p'o Decreto nY 3.284, de 4 de maio (te 1950.

Art . 2.1 - A despesa decorrente dessa lei correrá por conta
do excesso cio arrecadação verificao no ni melro semestre do
corrente ano.

Art. 30 - Esta lei Cfli I'eré (ei	eu lata de sua publi-
caçia, revogadas as disposições ca

Mando, porranto, a tôdas as antori (lades, a queni o coube-
ei maeio e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, cai lido horizonte, 13 de
dezembro de 1951

.1Ur('E1.IN0 1(UDITSCIIE1C 1)-,Oi, mVi(lt1
Odilon J7elmrens
José Maria Alkmim

*

LEI N. Q 802, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1951

Abre à Secrck:ria (IC Agricultura, In'?ústria, Cenorcio e Trabalho
o crédito especial dc Cr$1 . (100.000,00

() povo cio Estado (lo Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, cm seu nome, sanciono a seguinte lei:

Ar!. 1 . 0 Fica aberto à Secretar! a di A gr cultura, Iniõsiria,
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. Muitarazza, de terreno, arinazém e máquinas
descritos na declaração (Te utilidade páhuica, dos mesmos, feita
pelo Decreto a.9 2.854, de 6 (Te setembro de 1948.

Art. 2.' - A despesa decorrente (lesta lei correrá por conta
(lo excesso de arrecadação verificado no primeiro semestre do
corrente ano.



Art. 39 -- Esta lei rnLrari em vigor na (lata de na publi'
caç5o e terá sua vigência cessada em 31 de dezembro de 1952.

Ari. 4	-- Revogam-se as disposições em contrário.

Mando. portanto. a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, (1C a cumpram C fnçnia
cumprir, Mo inteiramente como nela se (0ntirn.

lada no lnicio da Liberdade, cm Belo itoriz(mh. t	de
dezembro (te 1951.
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Mando, I)OrtalliO, a lôdas as autoridades, a quem o conhe-
cimento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, t,-,o in tciramcutt como nela se contém.

Dada no 1al(eio d a 1,iLder(lade, Belo horizonte, 13 de
dezembro (1C 195l

Jus(:ELINO KUldi'FSCIIEK ei: ()J.vnIn.t

.IOSé Eslêves Rodi'5mies
José 211mb .4 lI:nuin

*

JUS(,ELIN(, Kuiii Is 1IEI DE OLIVEIRA

Trislão Ferreiro da (21111110

José Maria Alkrnin&

*

\1	LEI N.' 303. 1)E 13 DE DEZEMBRO DE 1951

Abre ao Depar!onien (o de Estradas de Rodagem os erédi/is e5J.lPIi
de Cr$ 3.000.000,(`0 e Cr 7.000.U,0,00

() Povo do Estado de Minas Gerais, por seus rel:'ii'olanPs.
decretou e cii. em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art . 1.' ---- Ficam abertos no Departamento de Et ia das de
Rodagem do Estado de Minas Gerais os créditos especiais de Cr
3.000.000,00 (três milhões de cruzeiros) e Cr$ 7.000.000,00 (sele
milhões de cruzeiros), respeetivamente para atender às despesas
com a consi ruçõo das esir:i (las de rod :igein 9Bfl-3	Alto MaranliSu

Sõo Braz (10 Suaçuí •Jr ' So 11 beiro" e "João Ribeiro	-

Tempo	Oliveira".

Art. 2.' ----(lis (I)dltu'- especiais, acima referidos. lerãovi-

gência  até 31 1k de'M'lill)ro de 1952.

Art . 3." ---- Fca (1 (0\ ' I'I1O IU tor za lo a realizar operaçõo de
crédte. se neces'irio. Ir: ocorrer às despesas decorrentes (lesta
lei.

Ari. 4.' -----Esta lei cldrarõ em vigor na data de sua publ;'
caçõo. i'('V(19í1(ias as (IiSac1Çd es ciii contrario

LI:l N: X. lE t3 DE l'!'EMIiIIO DE 1951

Abre d Seerelaí'ia ci 14	o eIéiilO especial de Cm' 9W—)'50'00

O Povo do Estalo de Minas Gerais, 1)01' seus represenIante,
decretou e eu. eia seu eeme, sanciono a seguinte lei:

Art . I., - - Fica aberto 5 Secretaria do Interior o crédito
especial de Cr ; 90. 359,()() (noventa mil, trezentos e cinquenta
cruzei m'os), para atender às ml esperas ('0111 (Várias, alimentação e
hospedagem da Miss5o Mrbtar Tostrulora, CIII diligências do Serviço
público 11)9 ia;'. par:; t'a!i.'a1) de Iaaeriais destinados f( Polícia
Militar.

Ai'L 2,' - - A CII	).. (9 CC'.COC tt.Ia 1(1 correra por conta
do eXceS) de	I'1'('r'aC50 ver:íicamlo 110 PI'lI11F0 semestre (lo
corrente ano.

AM. 	Esta Ic	cntr:íl'ó (111 \iL;OI' lia (lata de sua piihli-
caçao, revogadas :15 dispcsiç5es (1I ('OriIl'Sl'iO

Mndo, po't:n:o. a tôdas as autoridades, a quem o conhe-
cimento (' execuçõo desta lei pertencer, que a culupram e façam
fumprir, (29) intciranlerl te como nela SC contélil

Dad a mio PoiSe io da Li imçi' ta g le, Belo 1 lorizonte,	13 de
dezenll)ro de 1951

.Juscl:r.INo KUI(I'lS(I IEI( ui; OLIVEIRA

António Pedia iJI'U{J(l

.José 211aiia .4 lkniini

*
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LEI N. 805, 1)E 13 DE D1ZEi'lBhIO DE 1,951

Dispõe sóh:'e proventos de fiincoziório oposen]cilo

- - 157

Construção e reconstrução de pontes ........
Acréscimos e reparos em diversos edifícios escolares
Diversas despesas ....................

Cr$
641.679,20
123.416,60

900,00
O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,

e eu, cm seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1.	Ficam fixados cm Cr$ 1.200,00 (mil e duzentos
cruzeiros) mensais os proventos da aposentadoria do Sr. Joaquim
de Alcântara, antigo Auxiliar dc Laboratório de 1. CtaSCC da -
cretaria de Saúde e Assistência, em virtude de ler sido verificado,
em Processo regular, que o mesmo foi prejudicado quaado da
classificação geral do funcionalismo, operadu cai função da Lei mi.'
146, de 8 de janeiro de 1948.

Parágrafo único - A alteração de vencimentos, a qee se
refere êste artigo, vigorará a pari e da data da publicação da E.
citada no artigo 1..

Art. 2.1 - Revogam-se 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 Uorizrnle, 13 il'
dezembro de 1951.

JUSCELINO Kui111'sciiEK ni Om.ivcmn.
Mário Jiziqo Ladeira
José Afaria Alkrnirn

*

V	LEI N.° 806, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1951

lOre à Secretaria da Viação e Obras Públicas o crédito especial de-
Cr$ 765.995,80

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

Art. l, -- Fica aberto à Secretaria da Viação e Obras
Públicas o crédito especial de Cr$ 765.995,80 (setecentos e sessenta
e cinco mil, novecentos e noventa e cinco cruzeiros e oitenta cen-
tavos), para ocorrer ao pagamento dc diversas despesas de exer-
cícios anteriores, como segue:

765.995,80

Art. 2. A despesa decorrente desta lei correrá por conta
do excesso de arrecadação verificado no primeiro semestre do
corrente ano.

Art. 3,0 - Esta lei entrará em vigor na (lata dc sua publi-
cação, revogadas as d islmuaiçãcs em contrário

Mando, pori unto, a tôl is es autoridades, a qilemn 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, lido horizonte, 13 (te
dezembro (te 1951

J USCELINO Iii U l1ll'scllLK ou OLJvEm\

Jose Esléves Rodrigues
José Maria Alkiniin

*

LEI N.	)7, DE 13 DL DEZE\113R0 DE 1951

Divide eia (1015 sxidislritos o distrito de Conceição d(zs A laUoas,
JuiInic!pio do ixiesmo nome

O PO o do Etado (te Mi IflS Gerai.-,, por SeUS repreentafl1es,
decretou e Cu, cm seu nome, sanciono a seguinte lei:

1. --- Fica o (liStl'!tO da cidade de Conceição (Ias Alagoas,
comarca de Ucraba, divid jdo em dois subdistritos, que se deno-
minarão, "primeiro suhdistrlo' e "segmido subd istrito''

Ai-I. 2 . 0 -- O primeiro subdistrito compreende a cidade
prôpriaiuenlc dita e o território rural adjacente.

Art. 3. 9 - -- O segundo suhdistrilo compreende o povoado
denominado Ponc ianos e o território rural adjacente.

Art. 4, 1 - É a scguinte a linha (IiViSó1il entre o primeiro
e o segundo subd istrito : - "Começa no rio Uberaba, foz '10 córrego
São Geraldo, desce pelo rio Uberaba até a foz do ribeirão Santo
Inácio, segue pelo divisor da margem esquerda dêste ribeirão até
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o córrego Fundo Escuro, e por êste até as SUaS nascentes, e daí
em veia até a nascente tio córrego Sucuri e por êste até a sua foz,
e daí, em reta, até as nascentes do córrego Três Pontas e por êste
até sua foz no rio Giande"

Art. 5. -- Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrério

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a (I tie L o conheci-
incuto e execução desta lei l)erteucer, que a (niaprain e façam
cumprir, tão ia lei ratncn te como lida se contém.

Dada no Palácio (ia Liberdade, Belo Horizonte, 13 (te
d izea: bro de 19,51.

JUSCELTNO iXUBITScILI,,ic I)E Orviana.
- ln idiuo J'etlio Brcuj,i

13)

Art. :i, ---. Esta lei entrará cni vigor na data (te sua pLibli-
terá vigência cessada ciii 31 de dczeinl>ro de 1052.

rt . 41	lievogaiti-se as tlispoiições ciii contrário.

5l,uilo, iOtutto, a 10(10; mN utoriiailes, a quem o conhe-
e=iús e execução desta lei pertencer, que a cumprani e façam
cc ,c:fr e, tão inleimunenle corno nela se contém.

Dada na Palácio d 	1, i	1	(lelo Horizonte, 13 (te
1	2'tiit)!'f) de lOji

,'tSCEI.iNO l'Cl(iSCJiER. tiu:

.Jasc	 J-OI1I lyi!CS

Jose .iíUF(i .1 lk,nin

*
*

LEI N. 808, DE 11 DE DtzJ:MB g DE 1951

Abre ao Depai'anei,(0 (te	iit.ç e Eitez i-jia JlIi-ic0 o er1i10
(Spe(iOl i!r Cr$  8. 32; . oUi

) Povo (li) Estado de Minas Gerak, por seus reprcscntan'te,
decretou e en, em seuseu nome, sanciono a seuintc lei:

	

Art. 1.	Fica aberto ao Departaincno de Águas e Energia
Elétrica O CIé(lilO especial (te (i	$ . 320.000,00	oito niilhõts, tre-
zenios e vinte mil cruzeiros), para atender ao pignntento das

¶Sdespesas:

Cr$
)	L • t de 1iansriiso de	 3.274.800,4)0

ii)	l'e tI (liStrihui(íio para illindnação publica

	

Uberaba e suhesiarõo ............	3.945.000,00
cl	abas elevatórias e Iransforin:utor-es para

IL rd,a	CrViÇC) (i' águns	 450.000,00
1)	tt 1105 (te e!elricid:f(1C 1103 nitttticípios de

II Fali, Dianianljaa (distctos) e liacnta	 d50. 200,00

8.320.000,00

2 .\ (iC5l)es:t tlecm-rnte 114Stlf lei currerá por Conta
lo eXt'(53t) fie :uT(ca(t:tçSo verificado no primeiro semestre do

correu li ano.

lEI N: 800, DE 13 DE Di7t\l1lii ) DE 1051

4	' . : 1(5(110 (1(1 'ieeõo e Obras	 o cr'(hIo e,çpeia1 de
281. 488,24

0	:1 (it) Estado de Minas Gerais, por SeUS representantes,
1 '.'rctot	eu, eia seu ti orne, saucioao a seguinte lei

AM. 11 -- Fica aberto à Secretaria da Viação e Obras Públicas
o crédito especial de (r4 280.4 (iO,2t) (il tizentos e sessenta mil,
quatrocenios e sessenta e seis cruzeiros e vinte centavos), para
lmgaru" nto de despesas de exer(icios tuiltriores, conto segue:

Cr$

Pntes ....................124 .100,70
Edifícios escolar es ..............31.514,01)
Di vcr. s ....................57. 850,60

261). 466,20

A despesa decorrente dtsl,t lei correrá por conta
excesso (le arrecatlaç{i() verificado no iri niei rt, semestre do

()rente ano.

AI. 31 . - Esta lei entrará cmii vigor na (lata de sua puhui-
cç1io, revogadas as disposições cru contrário.
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Mando, porLnto, a túdas as autoridades, a quem o one•
cimento e execução desta lei pertencer, que a CUiPranI e façm11
cumprir, tão inteirariicotc como nela se contém.

Dada no Pai o da Liberdade, Belo Horizonte, 12 de
dezembro de 1951

JUSCELINO Kuuirscsinx DE OL.IvElRt

José Estées Rodrigues
José Maria Alkrniin

*

LEI N. 81, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1051

Abre à Secretaria do Inlerior o crédito especial de Cr" '24	1 O

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

Art . 1.' - Fica aberto :i Secretaria do Interior o ~Ão
especial (Te Cr$ 24. 816,10 (vinte e quatro mil, oitocentos e dezessvts
cruzeiros e (luz ucatavuo) para ocorrer ao pagamento das seguir'-,
despesas:

Osvaldo de Carvalho Monteiro -----Professor do DA.
Adicionais por qüinqãênio, referente ao pe-

ríodo de 26 de maio a 31 de dezembro de 1051
Nilo Nordlingcr Roseaburg -- 6. 1 Delegado-Auxiliar

Adicionais de 10% e abono familiar, relativos
ao período de 26 (te dezembro de 1949 a 31
de dezembro de 1952 ................	1T	14 À

Virgílio da Silva Vabiclaro - - 2.' Sargento	Adi-
cionais de 1014 relativos ao período (te 26 (te
agôsto de 1950 a 31 (10 dezembro de 1951

	2.	J
Otávio Zocrato -- Oficial (te Justiça (Te 2. 1 Instância

- Aócionas de 10% relatvos ao flli'íO(1O de
10 (Te (lezIm )iO (lo 1950 a 31 de dezembro de
1951	.........................

24.

Art. 2.' - A tluspusa decorrente desta lei correrá por conta
do excesso dc ar rucataçao verificado no primeiro S(TI(SfT (t('

corrente ano.
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Art. 3•9 -- Esta lei entrará cm vigor na (lata de sua publi-
cação e terá sua vigência cessada em 31 de dezembro (te 1952.

Art. 43 - Revogam-se as dispsiçães em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conhe-
cimento e execução dcta lei pertencer, que a cumpram e façam
Cumprir, tão iiiteirariieritc como nela se contém

Dada no Palácio cia Liberdade, Belo horizonte, 13 de
dezembro (te 1951.

JUSCELIN0 Kunl'iscIIEJc DE OLsvEm,&

António Pedro Braga
José Maria Alkinijn

LEE N. 9 811, DE 13 DE, DEZEMBRO DE 1951

Crio (IFICO Conservatórios Estaduais de Música

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

Art. L<1 -- Ficam criados cinco Conservatórios Estaduais de
Música, localizados, respcctivanien te, nus cidades (te Diamantina,
Uberaba, Visconde do Rio Branco, São João Dei-Rei e Juiz de Fora.

Art. 2. Ësses Conservatórios, Iflilflti(IOS pelo ESta(lO, tiiit
por objetivo formar proícssôrcs (te lulisica, cantores e instrunien-
listas, bem conto desenvolver a cultura aitíst co-musical do POVO,
1110(1 mii e cx ... ..íc es prãt icos e audições <te alunos, audições e
concertos de professôres, nos quais scjai'i executadas as mais
seletas coruposi ÇÕeS iflusica is zintigas e modernas, ele ali tore na-
(iOil:itS O (slaiigeirOs

	

Ai-I. 3	-Nos (oaservatórios ora criados o ensino abran-
gerá ou sege: ::tcs cursou

a) Curso (Te professor (lo l\l s;ca I):lra as cátedras de Crinto
Coral e Orfeão das Escolas Normais, Institutos, Orfanatos, Grupos
Escolares e tieriais est:hciec j incntos (te ensino do Estado

h) Curso (lO Canto;

e) Curso (lo Instrumentistas, destinado it formação (Te má-
sicos executantes e vi rtuoses

Aol. 1.' - - O Curso de Profcssôrcs ele Música, ciii 5 anos,
constará das seguintes matérias:
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1 - Solfêjo, Ditado e Teoria (3 anos)
ii - Canto Coral (3 anos)
(tE	Pedagogia aplicada à Músico (2 anos)
.1V ---- Piano (ã anos)

O Curso de Canto, em 6 anos, constará das
seguia les matérias

1	Solfêjo, Ditado e Teoria (3 anos)
li	Piano (facultativo: 5 anos)
111 - - Canto (6 anos)

ArE.	- O Curso de Viola, de Flauta e Clarinete constará
(la	aegu ia les niatérias

1 ---- Solfêjo, Ditado e Teoria (3 anos);
II --Viola, Flauta ou Clarinete (6 anos)

ArI 7.	- () Curso (te Violino, Violoncelo ou Piano, em 9
au u, constará das segui nies matérias:

T - - Solfêjo, Ditado e Teoria (3 anos)
11 -- Violino, Violoncelo ou Piano (9 anos)

AI. ..  Fica criado nos ConservatúrioS a que se refere
e'a lei, o Curso de Professôres de Música, para l)reencllintento
preferenciat das cadeiras de Canto Coral e Orfeão das Escolas
N niuoriis, Institutos, Orfanatos, Grupos Escolares e demais Estabc-
lecime atos dc Ensino do Estado.

Art . 9. -- São criadas, igualmente, cm cada Conservatório,
novo cadeiras, assim discriminadas:

1 cadeira de Canto Coral e Pedagogia
cadeira de Sol fêjo, Ditado e Teoria;	

aplicada à Músit'a;
cadeira de Canto;
cadeira (te Flauta
rodeira de Clarinete;

1 cadeira de \' iol ino e Viola;
1	cadeira (te Violou ciii o;

cnteim'a de Piano;
1 eadejra (te Pistomi e Tronibomie

Parágrafo único ----- Cada c0deira terá um Professor Padrão
1.. que Sci'á obrigado a leia i5lrar ate 12 horas (te aulas scmanais

Art. 10 -----Os Conservatórios se regerão pelas leis que rcgu-
Iam os estabelecimentos de ensino normal e secundário do Estado.
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Art. 11 - O Govêrno do Estado, anualmente, consignarA em
*rcamento dotação suficiente para custeio das despesas e renovação
ii imiiei'ial e insl rui iiciital (te cada Conservatório

Ari	12 -- Os Conservatórios criados por esta lei, ficam
dirctanicnte subordinados à Secretaria dos Negócios da Educação.

\ cl 1:1 ---- O (lua(lro administrativo de cada um dos Con-
servatúm-jos criados por esta lei compor-se-á dos seguintes cargos
isotado; efetivos e de livre provi niemito

Secretário -- -- Padrão S-19;
Afinador-Consertador -- Padrão 11;
Inspetor de Alunos ----- Padrão S-10; e
Porteiro-Servente - Padrão S-12.

tE - -----Fica instituida uma fuiçãa gratificada de Diretor,
para cacto Conservatório, com a gratificação mensal (te Cr 800,0

15 -- Os Diretores, (tesigna(tos pelo Governador do
lsia dentre os Caledráticos, pelo pmZo de 3 anos, serão esco-
1 imidos trico alincate pela maioria absotuta da Congregação a que
ertenceci, pod cml o ainda ser reconduzidos pelo voto (Ia maioria

de dois terços.
i'arãgrafo único -- Excetua-se a primeira designação, que

será de livre escol lia do Governador do Estado.
At iii O (iovêrno (1(1 Esia(lo entrará em entendimentos

com os Governos Municipais ou entidades artísticas e culturais
no senti(t() de ol)ter, 5(111 ÔflUs para o Estado e mediante convênios,

ata çao dos Conservatórios criados.
Ai-t. 17 --- As primeiras nonieaçães para professôres dos
va aiios serão feitas livremente pelo Governador.
Ai t. 18 -- Fica o Govêrno do Estado autorizado a adquirir

ic.diaite avaliação, o acervo (lo atual Conservatório Musical de
Uberaba, consian te de móveis e instrumentos musicais, abrindo-se,
tra La] fia, oportuna e préviainente, o necessário crédito especial,
mimei ljn te lei própria.

Art. 19 - Fica o Govêrno do Estado autorizado a adquirir
ii. t cidade de Dianiaim!iiia, pela tiiiiiLia iuíixiuia (te Cr 150.000,00
(cento e cinqüenta mil cruzeiros), um terreno para nêle ser
(cnslruíd ice ediício para o Coisemvatório Estadual de Música
ia cci mnuiiicípio, podendo fazer as Operaçães de crédito que se
ti .1 - LIII necessárias para êsse fim.

Art. 211 - O Govêrno clal)orará, dentro do prazo de 90 dias,
o Regulamento dos Conservalórios Estaduais de Música de Dia-
imisutini, Fheraba, Visconde do Rio Branco, São João Dei-Rei e

1-ora
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Art . 21	Esta lei entrará eia vigor na data de sus
cação, revogadas as disposições cm contrário.

Mando, portanto, a tâdas as autoridades, a quem o	a
Anenlo e UXCCOIÇiO desta lei pertencer, que a cumpram 
cumprir, tão, ia Leiraineiitc corno nela se coa [é!!!

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte,	3
dezeinliro de 1951

JUSCELINO Kuinsciiri iw OL1vcIR

Odifrni Behi'eiis

A o ióiiio PL'(IFo Braga

José Maria A!kmim
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Ari. 4Y - Revogam-se as disposições em contrário, entran-
lo c-ta lei em vigor na data de sua pul)1icaçio.

Mando, Iortnn o, a Iôl as as autoridades, a quem o conhe
:incnto e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
iniprir, tão inleira!llciili' ('o!uo nela se ('Ofltélfl

Dada 
110 Palácio tia Liberdade, Belo horizonte, 14 de

de 1951

JUSCEI.INO KU!1SCJlE1. !)1	1.IVEILI%.

t)ilh!oío 13e1,rriis
José Maria Alianini

i,:! N. 3t: 1 , 1)1:	n:	 DE 1951

*

LEI N. 812, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1951

Ci'is COf/O de p111css(51a técnica no !izslitulo de Eciucu'do ào
Estado e (I(í Outras providências

O Povo do Estado ole Minas Gerais, por seus i'cprc'	;oi e
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Ai-t. 1 . - - - Fica criado no Instituto de Educaçio do Esteio
de Minas Gerais mais um cargo de Professôra Técnica de Educa-
ção Física tio Curso (inasial, com os vc,iciiuintos	a -	o
Cr$ 2. (100.00 (dois mil CFtlZcil'OS)

Parágrafo único	No cargo O1'ii cr;ítdo será ouro y -
professôra da xI lata Escota N ortual de U hera ia, D. Alia 	a
Rosa de M:toalliãe'; Góis.

Art . 2.	No orçamento do Estado se consignará 57(

para pagamento (tos vencinu'n [os da referida professôra, cm coa-
forinidade com a (lei iberação do extinto Conselho Administrali co,
ratificada pela Assembléia Legislativa, a parti!' de 31 de Cl ar n'o
de 1947.

Art. 3.' - Ficam chamadas a exercício e lotadas no Instituto
de Educação de Minas Gerais, coo! OS vencimentos aiuhzadOs,
as professôras em disponibilidade, conforme Decreto-lei o.' 1 . 66
de 28 de janeiro de 1946, da extinta Escola Normal Nodflc k
Belo Horizonte.

í'	Ir cOitirs.d7() e ç,OOar1tiI (Te erprésf,no.s nirrnícipqjs

O Povo do Estado tia Minas Gerais, por seus representantes,
aLI, ciii seu nome, sanciono a iieCaicte lei

Art. 1.' -- Fira o Estado autorizado a assumir rcsponsabili
liCIte	'ai lári, como fiador, nos empréstimos contraídos pelos

coo o fini de ohlceão tio recursos para financiamento
ii SC'i'v iças de áptma, o' s :4 t o, energia ei(1 Fica ou calçamento na

la OCO "(.de de vilas,
1. - -- Terão pi'efcréiiiia OS m11uh1cÍ1j j os desprovidos dêsses
hwn (01110 OS IpIa 03 [vem'a 'ii defuientev Para apuração

O Go vt'ri! o om'ga i1 zará ilne(liatalnente a competente

2. ---- O contrato de empréstimo deverá ser organizado de
ul ido Li SC 11! ciii lii itt ás indicaçõescaçõc's (Ice a respeito sugerirem o
1)epart,i:LIcji1) de ASCLiSEi1lcia imos Municípios e as exigências esta
decidas pe!0 Tr 1)0 o LII de Coatas corno condição para aprovação

(3 operação e col)sclijenle registro tio contrato.

Art. 29 --- Em caso de vir o Estado a assumir a responsa-
atidade de fador a êle passarão os encargos assuitiidos pelo mnu-
ii icipio devedor e antomnáticarnente a arrecadação das rendas via-
=Mas 'i excem-ão do coutrato de mútuo.

1
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Art. 39 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições ciii coiitiário

dan(io, portanto, a tõdas as autoridades, a quem o cunha-
cimento e execução desta lei pertencer, que a cuinpraici e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se conté.in.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo horizonte, 14 ic
dezembro de 1951.

JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEJII
Antônio I'cilro Braga
José Maria Alkmim
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Ait 33--- Esta lei entrará cm vigor na data de sua publi-
cação, revoga(las as disposições elo Contrário.

Mando, portanto, a Lôtas iS autoridades a qiaiii i cunhe-cimento e execução otesta lei pertencer, (Inc a cumpram t façam
1mJ)ri r, tão inteiralnel] te como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo lIoriznte, 11 dedezembro (te 1951

JUSCELINO Kularsrl(rN ia: OLIVEIRA
Odilon Beluens

*
*

LEI N." 814, DE 14 DE l)EZEMIIBO DE 1951

Assegura à professôra primária casada com scrvidoi publsev
direito ô remo çüo paca eslabeleciineitlo de ensino primário

do domicilio do Ficai ido

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus reprcsentani(s,
decretou e CU, Cli! Seu I!OIIiC, Sanciono a seguinte lei:

Art. 1.0 -- Fica assegUra(l() à prole.-;sôr pública primária,
casada com servidor público federal, cSta(lUal ou iii ii it:cr, O (tilCit(

à remoção para estabelecimento (te CflSiflO prilIláriO do domicilio
do marido, dentro do Estado de Minas, transferido de localidade
por efeito de remoção "ex-officio" OU (te promoção.

§ 1 . 0 -- A remoção de professôra dar-se-á na (lata da trans-
ferência do servidor seu marido, devendo a interessada se maus-
festar diante da Secretaria (te Educação

§ Para ouc se efetive esta remoção deverá a protessôra
apresentar à Secretaria de Educação docurilento legal do seu estado
civil, assim comp o documento comprovante ou outro de (1UC me
infira a remoção do servidor com quem é casada.

§ 3o A Secretaria (te Educação designará o estabeleci-
mento onde deverá ler exercício a professôra, sendo êste contado
a partir (ia (lata da posse de seu marido no cargo para o qual
foi relnOVi(1O.

Art . 2. -- Esta lei se aplica aos casos pretéritos em virtude
dos quais as professôras ainda lecioiiaiii cia loc:d idaoes diversas
(la (los domicílios tios seus maridos ou se tenham licenciado por
êSSC motivo, OhedeC(iO o que dispõe o § 2 . 0 e ar t- 1 da piccntt'
lei.

1.l1	.	ir It 1)1: L)l:/11111) 1)1: 1951

Dispõe sóbri, isençõo (10 iinpdsto (1, 1lansniÍsSo "fn(ei-pjs'tio
"Lspoi/e Clube Miiaj", de !íILrai

() Povo do Estado de Minas Gerais, por Seus re prusentani es,
cl ceictüu e cii, em Seu (lume, sanciono a seguinte lei

ArI. 1.0	Fica autorizado O Poder Executivo a isentar do
i imipôsto itt tl:uismissão "inter-vi vos" a aquisição, por p:crle do
*'E,sporte Clube Miiaí", da cidade (ti' Mirai, (te uni terreno (te 3
(três) licetares e 63 (sessenta e três) ares, localizado na Zona
urhaiia e (te Propriedade do Sr. 1mi5:s liihiro de 1itztib	paranêle ser construída O SUO Praça de esporte.s.

Parágrafo único --- A isenção a que se refere o artigo 1.
se condiciona ao CuII1Ii1inIcIlto (te sua finalidade, dentro (te cinco
anos.

Art. 2.	lida lei entrará (111 vim- na (lata (te 511:1 pubti-
L açaO, revogadas asdisposições CIII Contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conhe-
cimento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cccii pri r, tão miei rac:ic:i te como nela se contém

Dada no ill5(i() ia Liberdade, em Belo horizonte, 14 (l(
dezembro (te 1951.

JUSCELINO KUiITs(aIEI DE OlIvEIRA
José lhana .4lknciin

*
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LEI N. 816, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1951

1!; i Seerciuria da Viciçõo c' Obras Públicas o crédito especial de
Cr$ 612.083,70

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

Ar[. 1.' - Fica aberto à Secretaria da Viação e Obris
Públicas o crédito especial de Cr$ 612.083,70 (seiscentos e dzc
md, oitenta e três cruzeiros e setenta centavos), para atender ao
pagamento de diversas despesas relativas às obras da Polícia
Militar.

Art. 2.' - A despesa decorrente (lesta lei correrá por conta
do excesso de arrecadação verificado no primeiro semestre do
corrente crio.

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

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

o m prir,	o inteiramente como nela se COfltéIIl

Dada no Palácio da Liberdade, ciii Belo Horizonte, 14 do
iccmbro de 1051.

JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA
José Eslêves Rodrigues
José Maria Alkmtrn

*

LEI N.' 817, DE 14 DE DEZEMBRo DE 1951

Abre à Secretaria das Finanças o crédito especial de
Cr$ 9.262.552,50

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

i. Fica aberto à Secretaria das Finanças o crédito
especial de Cr$ 9.262.552,50 (nove milhões, duzentos e sessenta
(, dois mil, quinhentos e cinqüenta e dois cruzeiros e cinqüenta
centavos), para pagamento de contribuições devidas pelo Estado
te Minas Gerais ao Instituto de Previdência dos Servidores do

Estado e relativas ao terceiro e quarto trimestres de 1950, sendo

- 169 -

Cr$ 3.436.024,30 relativos à Carteira de Pecúlios e Cr$ ........
.826.528,30 à Carteira de Aposentadoria e Pensões, de confor-

mdadc com os artigos 8.°, 29 e 40, do Decreto-lei n. 9 1 .416, de24 de novembro de 1945.
Art. 2.' -- A despesa decorrente desta lei correrá por conta

do excesso de arrecadação verfica(Jo no primeiro semestre do
correa te ano.

Art. 3•9 - Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publi-
c çio, e terá a sua vigência temia em 3! de dezembro de 1952.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades a quem o confie-
iuento e execução (Testa lei pertencer, que a cumpram e façam

iumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio (Ia Liberdade, cio Belo horizonte, 14 (Te
d! mico (Id 1951.

JUSCEcINO K UBITSCI1LK DE OLIVEIRA
José Maria Alkn,irn

*

LEI N. 818, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1951

4 bre c Secretaria (Ia Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho
o crédito especial de Cr$ 633.336,20

Povo do Estado (Te Minas Gerais, por seus renecscntante
1 ' rCu e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Ai't. "'> Fica aberto à Secretaria da A gricultura, Indús-
tria, Comércio e Trabalho, o crédito especial de Cr 633.336,20
selscenfos .e trinta e três mil, trezentos, e trinta e seis cruzeiros e

vinle centavos), para ocorrer ao page nico in das segu otes despesas:

1 nstalações elétricas, água e es" o e serviços
£ comnplementai.es a serem e):ecccdcs ('ai
rasas para imigrantes, anlbuiatório e
refeitório, c o n struídos na Ganmele jra .

Crstrução (Te acréscimo e obras co:aplernentares
co Edifício do Instituto Açronômjco .

ArE. 2. -- A despesa decorrente desta lei correrá por conta
do excesso (te arrecad1ç5o verificado no primeiro semestre docorrente ano.

Cr$

439.512,60

193.823,60

633.336,20
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Ark :.' -- ILda lii entrará cm vigor na (lata de sua pukiii-
.açLo e ler;'c sua vigência cessada em 31 de dezembro de 1952

Ai'!. 4. -- Revogam-se as disposições cm contrário.

Mando, portanto, a tõdas as autoridades, a quem o ciabe-
c imento C ('X(CU(' ao (lesa lei pei'teflCCi', (IUC a cwupraiii e façaui
cunipi r, 1,_,o i a tu raciienie corno nela se cocitéfli

Dada no Palcuio da Liberdade, em Belo Horizonte, 14 de
dezembro (te 1951

JUSCELIN() KULHTSC1IEK ou OÍ,IvEIRt

'Tristão Feireira do Cuxcha
Jose Maria A Ikmi:n

*

LEI N. 819, DE 14 !)E l)EZEMI3R0 DE 1951

A u!ori;a o (nk IflO do Estado a pernoitar imóvel ruiu o
Jluiiieipalidocle de Araxd

O Povo do Estado de 1\linas Gerais, por seus rcpent.nt'.
lecretou e eu, cm seu nome, sanciono a seguinte lei:

Ar!. 1 . Fico o Govcrno cio Estado autorizado a purmuiar
o terreno de dominio do Estudo de Minas Gerais, situado na Cidade
de Araxic, havido pela TraflSCriÇa() n. 9 765, no Registro de Inióvei
daquela comarca, cio valor (te (luarenta e cinco iiiil CrlJZeul'OS (Cr$
45.000,00). pelo terreno (te domínio do aludido município sitodo
na mesma cidade, transcrito Sol) os números 5.757, 5.758 e 75,
do mencionado Begisiro de Imóveis, (lo valor de cinqüenta mil
cruzeiros (Cr$ )0. 000,00), 00 qual o Estado de Minas Gerais edi-
ficou o Grupo Escolar "l)clfiin Moreira".

Parágrafo único	A permuta operar-se-á ser ressarci menta.
ao município do' Ai'axS, da diferença do valor entre os imc'c
J)U1'flIUlafldOS

Ar!, 2,'	Revogam-se as diSpOSiÇõeS em 0onti'll'L0, ('0

tranclo esta lei ui vigor na  (lata de SUO pubi icaçõo

Mando, pIci tardo. a tôdas as autoridades, a quem o conhc-

ci 11)11110) e CX('(' 0(00 '0 csa tec purtencer, que a cuiflprafli e
cumprir, tio i atei raluel) Ir rumO nela se cOn Léu)

Dada nu P415cio da Liberdade, em Belo Horizon te, 14 dc
dezembro de 1951

.!USCEI.INO KU)4l'JSCu(Em( nu Ou.ivEmB.A

jí, 5 Mari (1 A ikr; ira
*
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LEI N.° 820 DE 14 DE DEZEMBRO DE 1951

Trans! orina (1 Escola Média de .1çjriezzltux'a de Pirapora cio ustube-
lecincenlo d$, menores sob (1 orientação e direção da Escola-

Caio Martins' e Coiif ézuc outras Providências.

O Povo do Estado (te Minas Gerais, por seus representantes,
tt ecretou e CII, cm seu flOfll(', Saui(OrlO a seguinte lei:

Ar!. 1.1 ---- Fica a Escola Média (10 Agricultura de Pirapora,
ora eco inatividade, tran sforinad a ciii estabelecimento (tc menores,
vinculada d orientaçiio pedagógica e adiim 1 uistrati va da Escola "Caio
Martins", eStal)eleci incuto Pai:! O ([1101 scIa() transferidas as respe-
ctivas dotações orçaucien tar jas no exercício de 1952.

Art. 2. 9 - - 0 novo cslabeleciiciento teró a deuioniinaçõo de
EscoEi "Caio Mait 1 n s" de Li I'al)Oi'a

Ad. 3.' - Fica o (iovêrno do Esblo autorizado a aparelhar
a nova Escota, bem ia 'dni a realizar os reparos que se fizerem ne-
eessói'i os no imóvel, podrido (1 espender até a mm portou cia de
Cr$ 525 .000,00 (quinhentos e vinte e cinco mil cruzeiros)

Art. 1.' - - Fica aberto ic Secretaria do Interior liii) ('Ié(titO
especial (te Çr$ 525)100,0!) (quinhentos e vinte cinco mil Cruzei-
ros), para cobertura das despesas autorizadas 110 art. 3,5

Parícgraf() único -- Constituirá recurso financeiro para o
crédito a que ie refere êste artigo o cancelamento (10 saldo das se-
gtiiutes (tOtaÇÕCS 050 aplicadas no corrente CXCI'(íciO e relativas ao
orçamento ia Secritara da Agricultura, Indústria, Comércio e
Tralaltmo e do Departanuen ti) de Compras e Fiscatizaç5o

Cr$
231/12-321	-- Contratados ................
231/13-321 --- Pessoal Assalariado ............
231/28-323 -	Fomento ................
231/29-323 --- Ferragem, foruagemu e pasto .
231/30-32l -	Material didático ............
231/63-324 - Despesas postal, telcgrúfi(a e tclef.
231/61-324 - - Pronto pagamento ..........
231/65-324 -- Encargos diversos ............
231/67-324 --. Fôrça, luz e água ............
231/791-324 --- Transporte ................
1131109-19 - Móveis, maquinúrios e aparelhos
113/109-25 ------ Combustíveis, lubrilicanlis e aces-

sórios	........................
113/109-20 - Encomendas 5 imprensa
113/109-27 - -- Fardamentos, calçados e equipamen-

tos..........................

199.20100
410. 035A0

:to.
16.000,00
3)1. 000,00
1.600,00

33. 274,50
25.505,00
4. 000,00
4. 230M0

20. 600,00

20.
6. 000,00

10.000,00
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Cr$
113/1á9-28 -- Fomento	 50. 000,04

113/109-29 .-- Forragens, ferragens e pasto	.	30. 000,0l

113/109-37 - Material e utensílios de expediente
	

19.056,1 0

113/109-39 - Medicamentos ..............	12.000,09

113/109-41	- - Vestuário e alimentação ......	180. 000,00

Art . 5. 1' - Esta lei entrará em vigor na	ri de sua 'e:h!
(Ção, revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o (001w-

cincnto e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo horizonte, 14 de
dezembro de 1951.

JUSCELIN0 KUBITSCITEK DE Orivr.in,t

.4nMrzio Pedro Braga
Tristão Ferreira da Ganha
José Maria Alkmim

*

LEI N.° 821, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1951

Estabelece idade-limite para permanência de menores em
estabelecimentos assistenciais mantidos pelo Estado

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representanles.
!'cretou e eu, cm seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. - A permanência nos estabelecimentos de ensino,
otantidos pelo Estado, parib recolhimento de menores normais,
desprovidos de recursos, será até a idade de dezoito (18) anos.

Art. 2. - Ao completar a idade prevista no artigo anterior
e não sendo convocado para o serviço militar, serão os menores
cvcluíclos, podendo a direção (To estabelecimento tomar a iniciativa
de empregá-los a fim de que possam viver às suas expensas.

Art. 3•	Revogam-se as disposições cm contrário, entrando
esta lei eia vigor na (lata de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, eia Belo horizonte, 14 de
(IeZelllbro de 1951.

JUSCELINO KUBUSCHEK DE OLIVEIRA
Antônio Pedro Ii F(Ufl
Tristão Ferreira (Ia (.zixiha

*

LEI N. 822, DE 14 DE DEZEMl3fO DE 1951

Estabelece a criação do subdis filio da Barra, no distrito tia ,,cüe
do fliunicíJ)jo de Delfim Moreira

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus reprcenIan[c,
decretou e eu, eia seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art . 1 . ' -	Fica criado o Slil)distritO da Barra, no 'ri istrito
da sede do município de Delfim MoreiraMoreira

Art. 2. --- O subdisirito criado compreendeas scguinIc
divisas: "Coiiieeamn na barra (los rios Claro e Lourenço Velho,
divisa dos IUUI1iCII)iOs de 1 [ajubá e Maria da Fé, com Delfim
Moreira, alcançam o alto (Ia Seria (Ia Água Limpa, seguindo por
eia em (1 1iCÇO ao alto mio Salto, na mesma serra, daí sobe cm
direção ao córreo (lo i'urga [Ócio ai é à serra cio Cubatão, daí
desce aconipan lia mi do a serra do Cubatão, a [é alcançar a margem
esquerda do rio Lourenço Velho no bairro do Mogiano, também
conhecido 1)01' Santa Cruz, dai descendo até encontrar ü 1)01110
onde (Olfl(çOu e finda esta micmnarcação

- Esta lei entrará em Vd,i na data de 5)lt j.tmht-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a lálas as autorilales, a qUel1m o munia-
cimento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cuniprir, ito imileirainenle cono neta se comi lémn

Dada no Palácio da Liberdade, em lIdo horizonte, 14 de
dezembro (le 1951

JUS(ELIN() KCHITSCHJ:1c DE OmIvEmn.
um Ida io Pedro Braga

*
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LEI N. 823, DE 14 DE DEZEMBflO DE 1951

tire oo Deparlainenlo de Compras e !'isct,lizoeüo o crédito
especial de Cr 286 .124,10

O 'avo do Estado (le Miiii(S G(i'iiS, por seus representante,
d c'rret(e e eu, ('lii seu nome, sanciono a seguinte lei

Art. 1 -- Fica aberto ao Departamento de Compras e
Fiscatizaçào o crédito especial de Cr,28(i.i21,10 (duzentos e
oi 1 eu Ia e seis mil, cento e vinte e quatro cruzeiros e dez ceiitavos)
para pagamento de diversas (IcSpcsas (te exereí(ios antcriore,
nuir segue

instituto Pinheiros, Produtos Terapêuticos S . A.  -
Forneci mcii tos feitos em 1949	....	2.948,40

Esineraldo Andrade -- Fornecimentos feitos à Colônia

	

"Santa Isabel", ciii 1949 ............	785,50
Padaria Globo LIda. --- Fornecimentos leitos ao

Hospital do Pronto-Socorro, cm agôsto, setem-

	

bro e novembro de 1910 ............	10. 618,40

Penitenciária Agricola (te Neves - Indenização te
despesas feitas eia 1949, com vestuário e

	alimentação ....................	57.64 1,30

do Instituto de iligiene ---- Fornecimnento

	

feitos a diversas repartições, em inalo dc 1949
	

45.406,50

Caixa Beneficente dos Internados da Colônia Santa
Fé	I'ornecimmmentos feitos à Colônia Santa Fé,
em 1949	......................	17. 500,0t

Alineid a & Cia. - -- Fornecimentos feitos à Escola (te
Eu ferniageni "1 lerinanti na Beraldo", Clii dezem-

	

bro (le 1949 ......................	921,24
i3iretoa da Escola de Enferniagciii ''Ilerlimantina

fleratdo" - - Indenização de despesas feitas cmii
1 ¶)-19, caiu diversos fornecimentos feito	à

	

...........................	1.701,60

Sítvai	:aga	Fornerimnenios fcito, eni 1'349, à
a de PreservaçiTu "Lima Duarte" .	 900,00

artra S. -k.  Importadora e Distribuidora - Fome-
(imeli os fsa Secretaria da Agricultura,

	

cal 1341) ........................	0.458,40

\tai,. iiaf,eI ieisera	Fornecimentos feitos à
a'la Sn1per!ii	te Agricultura, em julho de

^Il 9	718,e

1

Cematilo Rodri gues - Fornecimentos feitos a Escola
de Enfermagem "Ilerrnantjna lieraldo", en,
dezembro de 1949 ................

.kuknio Augusto Ribeiro -- Fornecimentos feitos ao
Hospital Regional "Samnuel Libãmiio", ciii 1949

Bisga & Paiva Ltda . - Fornecimentos feitos à
F:s(ola de Enfeimnagcmii ''1 [erniantina Berahlo'',
de Juiz de Fora, eia dezem bro de 1949 .

Uliirajari Pires --- Diferença de preço na aqui-
sição (te gasolina e óleo para a Divisão de
Lepra, em Três Coraçii ('s, em junho de 1919

W- ! o Cavanclas -- Fornecimentos feitos cai 1949
W) Hospital (te Neuropsiquiatria Infantil, tte
Oliveira	........................

Dc. Bc;u' y enuila Lôtio Pereira -- Chefe do Pôslo de
-- Indenização (te (tespesas feitaa comum

a	(qtuisção ite éicool, cmii 1919 ........
tio II ii tal - Reforma (te um canon ti:ia per-

t(mlcenl e ao 1 lospilal (te Neuropsiquiatria In-
fantil, de Oliveira, eia 1949 ............

Jn	liip p	l)ias	de	Carvalho	-- lornecifmu('mt(,;
li	à Escola Superior	Agricultura d
Estado (te Minas Gerais, em dezembro (lc 1949

lc :lcnciária Agrícola de Neves -- Forriec nueuitos
fcilo (iii (teZel(il)i'O de 1949, à Escola de Iic-
fi'mna "Antônio Carlos" ..............

San los - - 1)iferenea de Preço no fornecimento
(te carne, feito em maio de 1948, à Co1ôni
'Sa iii a Isabel''	....................

Mqtii ns Importadora Ltda . -- Forneci imuenlo de
máquina de calcular, à Secretaria das Finan-
ças, cm 1949 ......................

Santos --- Diferença de preço no fornecimento
d£ carne, feito em abril de 1948, à Colônia
"Santa Jsahcl"	....................

Sereia Favilu --- Fornecimentos feitos ao Aprendi-
zado Agrícola ".José Gonçalves", durante o
milêS de dezembro (le 1949 ............

n Azzi ---- Fornecimentos feitos à Colônia "São
Francisco de Assis", em Bambui, em julho de
1919	..........................

J.ueu & Alpino - Fornecimentos feitos ao Hospital-
Colônia de Barbacena, ('Iii outubro de 1948

Cr$

1.269,00

4.700,00

4.761,00

60,00

(u 1,o0

140,00

6.958,50

455,40

71.854,10

2 . 050,40

3.240,00

1.274,40

1.648,00

37.134,00

2.300,00

'28(;. 124,10



como Professor do Departamento de Instru-
ção (Ia Polícia Militar ..............

José Luiz de Sousa - Motorista de 1.* classe da
Chefia de Polícia - Adicionais de 10% rela-
tivos ao período (1c 30 (te abril a 31 de de-
zembro de 1950 ....................

('

6.750,00

961,00

42.081,80

Art . ---A despesa decorrente desta lei correrá por conta
(lo excesso (lO arrecadação verificado no Primeiro semestre &lo
corrente ano.

Art.	 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação e terá sua vigência cessada cmii 31 de (leZCiiil)lO de 1952.

Art. 4, v -- 1evogam-se Os disposições elis contrário

Mando, portanto, ii tôdas as autoridades, a quem o conhe-
(i1iiCnt0 e execução (lesta lei pertencer, ( 100 a .cnnipraiii e 1açaii
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo horizonte, 14 de
dezembro (te 1951

JUSCELINO KUBITSCIIEI( DE Or.mvmmmi.t
11(10111(1 ied'o Braça

José Maria A lJ:nilin

*
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Art. 2. - A despesa decorrente desta lei correrá por c ata
do excesso de arrecadação verificado no primeiro semestre do
corrente ano.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, l4 de
dezembro de 1951.

JJJsCELINO KUBITSCIIEK DE OLIVEIRA
José Maria Alkrni,n

*

LEI N.' 824, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1951

1thrt u Secretaria do interior o crédito especial de Cr$ 42.08.80

O Povo do Estado (te Minas Gerais, por seus repre ntar s,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1.' - Fica aberto à Secretaria do Interior o cie( : lo
especial (te Cr$ 42.081,80 (quarenta e dois mil, oitenta e um cin-
zeiros e oitenta (('0 iaVO') , p01'( ocorrer ao pagamento (iaS st'guiflt'S

despesas: Cr$

Sebastiáo de 1'oit Utoni -- Escrivão do Crime do
Têrnio IIC Capelinha - Adicionais de 10%
relativos ao período de 15 de agôsto de 1950
a 31 (te dezembro de 1952 ............

De. Mozart Meniconi Adicionais por qitinqüêniO,
inclusive abono familiar, relativos ao período
(lO 1.' de janeiro (te 1948 a 31 (te dezembro
e 1950 como Professor do Departamento (te

Instrução (la Polícia Militar ............
JosL Tertuliano dos Santos -- do Crime do

Têrmo (te Olivera -- Adicionais de 10% rela-
tivos ao período (te 14 de março de 1947 a
31 (lo (leZemnl)rO (110 1952 ..............

De. João Augusto de Massena - Adicionais por
qüinqüênio relativos ao período de 13 (te feve-
reiro de 1950 a 31 tio dezembro de 1951,

LEI N.' 825, DE 14 1)E DEZEMBRO DE 1951

Cria o Conservatório Estadual de Música de Pouso Alegre

6 Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em SOU 1101110, SanciOno a seguinte lei:

9.	ItÇ. lO

Art . 1.` - - I criado um Conservatório Estadual de Música
na cidade de Pouso Alegre.

Ari . 2.' - - CO!1S(i vat,'oio, mantido pelo Estado, temii
Por objetivo formar professôres de música, cantores e instrumueim-
tisHs. huii 03100 (lesollvolver O cultura artístico-musical (lo POVO,

e mediante exercícios práticos e audiçí5es de alunos, audiçôes e
concertos de professóres, nos quais sejam exeititadas as niais soldas
composições musicais antigas e modernas, de autores nacionais
e estrangeiros.
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Art. 35 -- No Conservalúrio ora criado o ensino abrangelá

os seguintes cursos:

a) Curso du Professor de Música para as e as 1 c Ca: a

Coral e ()rfeiio das Escolas Normais, Institutos, Orfanatos, Gru-
pos Escolares e demais cstabeleciinenlos de ensino (lo Estado

1)) Curso de (,anto;
e) Curso (te Instrumentistas, desiiaado à	ã) dc

músicos executantes e virtuoses.

Art. 4.	- O Curso (ic Profcssâres (lC Música, (III cinco (5)

anos, constará das seguintes matérias:

1 --- Solfejo, Ditido e Teoria (3 anos);
II	Piano (facultativo, 5 anos)
III ---- Pedagogia aplicada á Música (2 anos)
IV - Piano (5 anos).

Art. 5. - O Curso de Canto, cm seis (6) anos, constará

das seguintes matérias:

1 - Solfejo, Ditado e Teoria (3 anos)
TI	Pia a'	(facultativo	a
III - Canto (6 anos).

Ar!. 6. - O Curso de \' ola, de Flauta e Clarinete constará
( Ias seguintes matérias:

1	Solfeio, Ditado e Teoria (3 anos)
II - Viola, Flauta ou Clarinete 06 anos)

Prt. 7•Q	O Curso ( I V Viol no, de \'iol ardo eu Piano, CIII

flCnC (9) anos, constará das seguintes matérias:

1 ---- Sol fei o , Ditado e Teoria (3 anos)
II	Violino, Violoncelo ou Piano (9 anos)

Art . 8. -- Fica criado 110 Conservatório 1 que se refere esta
lei o Curso te Professor (te Música, para preencllilllefllo prefe-
rencial das cadeiras ie CaIl 10 Cor:d e Orfeão das Escolas Nor-

mais, Institutos, Orfanatos, Grupos Escolares e demais estabele-

cimentos de Ensino do Estado.

Art . 9.	SãO criadas igualmente no Cojiservalório, flOVC

(9) cadeiras, assim discriminadas

1 -- Cadeira (IC. Solfejo, Ditado e Teoria;
1 -- Cadeira de Canto Coral e Pedagogia aplicada à música;
1 - Cadeira de Canto;
1 - Cadeira de Flauta;
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1 .- Cadeira de Clarinetç;

Cade ca de Violino e Viola;
1 - -- Cadeira de Vioioncclo
1 - Cadeira de Piano;

1	Cade r:l de Pistoir e 'fru',aia)ne.

I'arágrafo único -- Cada cadeira terá um Professor, Padrão
L, que será obrigado a mm isirar até 12 horas de aulas semanais.

Art. 10 - O Conaerva[árjo seregerá pelas leis que regulam
os Estabeleci 111C tos ( li,,	110 I10I'Iilal e secundjrjo do Estado.

Art. 11 -- O fiovêrilodo Esta to, ulualruente, consignará cru
orçamento (lotação Suficiente pura custeio das despesas de reno-
vação do material e ia sI rume o o o o Con 'rva [ário.

Art. 12 ---- O Co q 'arvnt,rio e!iab) por eta lei, fica direta-
mente subordinado à Secretaria de Estado	dos	Negócios da
Ed

Ad. 13 - O (lufl1 co 211nini1rnlivo (lO Censervatório criado
por ea tei eo1ipor-se- 1 (lOS seguintes cargos isolados, efetivos e
d ivre provimento:

1 Secretário, Padrão S-19;
1 Af i nador-consertadoj ., Padrão 11
1 inspetor dc Alunos,  Padrão 5-10;
1 Porteiro-servente, padrão S-12.

Ari. 14 -- Fiei inaCteida uma função gratificada de Diretor,
com a gratifica ão mensal de Cr$ 8(10,00

At. 15 --- O Diretor, (lesIun:Ido pelo Governador do Estado,
dent e os Cited cálices, pelo prazo (te 3 anos, será escolhido trie-
nal 'leite pela Mai oria absoluta da Congregação a que pertence,
podendo ainda ser i'erer luzido pelo voto da Iliaioria de dois
terços.

Parágrafo único - Excetua-se a Primeira designaçõo, que
será de livre escolha do Governador (lo Estado e recairá cm um
dos UJ;!Ofessãres (U(, il td(inalneiilc,	xe dccc J cátedra, até que Se
constitua definitivamente aCongregação, com a nomeaçõo dos
Catedráticos por concurso, qual](  o se seguirá a regra do art. 17.

Art. 16 - O Govérno do Estado entrará cm entendimentos
com o (iovêrno Municipal ou entidades artísticas e culturais, no
sentido de obter, sem Ônus para o Estado e mediante convênios,
a instalação do Conservatório criado.

Art. 17	As primeiras nomeações para professôres do Con-
servatório serão feitas livremente pelo Governador, com o caráter
de interinidade, ficando os respectivos titulares obrigados a, dentro
do prazo de um ano a contar do Provimento, Se submeterem a
concurso de provas e títulos, na forma da lei.
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Art. 18 - O Govêrno elaborará, dentro do prazo de !)P
(noventa) dias, o Regulamento do Conservatório Estadual de Mu-
sica de Pouso Alegre-

Art. 19	Esta lei entrará em vigor na data de sua publ i-

cação, revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tÔ(iIS n, autoridades, a (lueni O COO m-
cimento e execução desta lei pertencer, que a duhiipraui e laçam.
cumprir, tão inteiramente cOntO nela SC coiitem

Dada no Palácio da Liberdade, Belo horizonte, 11 dr
dezembro de 1951

JuscELiNo lÇuiti'i'SCiEEK nu OuvEIRA

OiJilo:i 13e]ueizs

VA

LEI NY 324 DE 14 DE DEZEMBRO DE 1951

Aprova o texto de ConveiiçãO entre o Governo (/0 Estado e

Sociedade	Inipex" e aimloiia sua

O Povo do Estado ele Minas Gerais, por seus represcflta'J(5.
decretou e eu, ciii seu mionte, sanCiono a seguinte lei:

Art. 1. - São aprovados os têriflos elr Convenção mime
Govêrno do Estado e a organização denominada "Soeicté lmpcx",
segundo o texto que acOflil)anha esta lei, e una fam parte int
grante, para aquisição de equipamentos destinados ao dera vol 1-
mento econômico e industrial do Estado, até o eonti'a-\ dor
francos franceses de vinte milhões de dólares, mediante fl aaa-
cianienlo em que o custo da operação se eleva a 25 do 1 e1-

tante financiado para o i)mzO total de cinco anos.
Art. 21 .. Fica o Govêrno do Estado autorizado a executar

a Convenção a que se refere o artigo anterior, depo:s d ('

 pelo Senado Federal.
Art. 39 - Cada encomenda, precedida il a necessária coa ('((1'-

rência, será objeto (Ir um contraio particular, ouvindo-se', antes,
a Impcx sôbre a idoneidade (le todos os concorrentes. Firmado
o contraio será êle apresentado à Inipex para os fins lHI N istos

no artigo 1. da Convenção.
Art. 49 - Para o pagamento, no corrente excrciCiO a qne se

refere o artigo 31, número 1, da Convenção, inclusive as dcpes.
com transportes, fica aberto o crédito especial de nove mumlhu'es
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cruzeiros, podendo o Govêrno do Estado realizar, para isso, se1 ''essário, Operação ele (rédito.

	

Art. 5•o	A partir mio exercício de 1952, as despesas resul-
ta ates da execução ula própria Convenção correrão por Conta de
1 tÇá() OTÇiiIiie]itúFi:( In'óimm'ia dos recursos a que se refere o § li
l, artigo 20 da Lei 760, de 26 de outubro de 1951.
de 1951.

	

Art. 6.	- Esta lei entrará clii vigor na data (te sua publi-
'aço, revogadas as (1 ispos çõe's clii contr rio.

Mando, portanto, a Iôd:is as autoridades, a quem o conlie-
'lento e exceuçac) desta lei pericucer, (LIR a ('Ulnpi':liii e façameo:prir, tão i:lten'ariieim te como nela se contéiii.

JezendIDada no Palácio da Liberdade, lido Ilorizonie, 14 deAs de 1951.

.1 CSCEI.mNo lvcni'm'scji OK 1)0 O1,1v1;
J);l Muria .1 iknijjn
J o'ie L'sidvcs I0dI'iq11('s

l'eii'ji'i (ia (uz lia
t!úrio Hugo Lideli'

*

NVFNÇ() ENTRE O GOVËRNQ l)() ESTAI)() DE MINAS
GERAIS E A SOCIEDADE "IMPEX"

Piedin bato

No lícorrer das ne gociações que se realizaram em 1949, 1950e 2 9 5 1 ,  o Govêrno do Estado de Minas Gerais, no Brasil, e a So-
('o (lade "IIiIncx", com sede na Avenue de I'Opera, n •° 28, em

(Xaii1iij fliodalidaules (te unia colaboração para u
M A MOcão na França, (te vários materiais industriais, destinados
no Eta10 de Minas Gerais, de confonn j dade com o plano de equi-ilaniento elaborado pelo Govêrno (lêsse Estado.

O (;ovrn (te Minas Gerais deu conhecimento à Sociedade
"hnpex" da inmporfãncia e natureza elas compras a serem feitas, a
Sncicdi(J ( ' "Iinpex" lime informou que a França estava em condições
(te fornecem a maior parte do material (Ir equipamento solicitado, a
preços e em prazos de entregas vantajosos riu relação com a C0n
('orrêmicia internacional; salientou, ameia, que o pagamento dêsse
material apresentava a vantagem de poder ser efetuado em francos



franceses, nos lêrmes dos acordos franco-brasileiros, pio percio-
nando assim economia dos recursos ciii dólares do Brasil

A Sociedade "Irlipex", que pertence a um (los majores grupos
industriais franceses, forneceu ao Govêrno de Minas Gerais infor-
mações sôbre a capoci(l ad e técnica, comercial e fia ao cc co d êsse
grupo, as quais foram objeto de tôda a atenção do Govêrno, que
resolveu examinar as modalidades precisas de orna co] mhoraçao

Considerada a i mnportância dos ConipraS a serem feitas, hem
como sua natureza, o Govêrno (lo Estado de Minas Gerais, expôs
a Sociedade "Imiipex" que as encomendas deveriam ser objeto de
créditos, a têrmno médio, solicitando a essa Sociedade um projeto
de financiamento.

Nessas condições, o Govêrno de Minas Gerais e a Sociedade
"lrnpex", (leSei0505 de faefl itaI' a participação da indústria francesa
no (lesdnvolvinlento econômico (lo Estado de Minas Gerais, roiliri-
hui ndo (lesta forma para a Inc Ilioria (Ias relações entre os (loil;
países, dicidiram proceder à execução do programa (le compras
do Estado de Minas Gerais, segundo as modalidades determinadas
pela presente convenção-

CONVENÇÃO

ARTIGO PRIMEIRO

A Sociedade "Irnpex" propõe proporcionar ao Govêrno de
Minas Gerais facilidades (le financiameiito para a aquisição, na
França ou na União Francesa, de material industrial até o contra-
valor em francos franceses de 20 milhões mie dólares.

A aquisição dêsses materiais será feita de conformidade com
os preços da concorrência internacional.

O Govêrno de Minas Gerais se compromete a utilizar-se dessas
facilidades para aquisiçii() de materiais ou bens de equipamento
indispensáveis ao programa mio desenvolvimento econômico do
Estado, nas condições abaixo definidas; por sua vez., a Socie-
dade "Impex" se compromete a obter (los industriais franceses o
fornecimento de todo o material solicitado.

1 - Desejosos de iniciar desde já a execução (têsses acordos, o
Govêrno de Minas Gerais e a Sociedade "Imnpex" decidirani utiizar
imediatamente urna primeira parcela (le dez milhões de dólares,
montante êste fixado tendo ciii vista as possibilidades atuais da
indústria francesa, momentâneamcntC sobre carrega (Ia (le encomilen-
das. O Govêrno de Minas Gerais fará encomendas no mínimo de
dois milhões de dólares antes da data limite de 1. 0 (le novembro
(te 1051. As encomendas correspondentes ao saldo da primeira
parcela acrão feitas no prazo de noventa (lias a partir da aprovação
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(ia presente Convenção pela Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais e pelo Senado Federal dos Estados Unidos do Brasil.
Fica entendido que êsIe prazo não poderá ultrapassar a (lata de
trinta de junho de 1952.

2 -.- As encomendas referentes à segunda parcela, isto é,
aquela que elevará o montante mia operação até a soma global de
vinte milhões de dólares, serão feils em unia (lata ulterior, fixada
de tal ai a ntfrn que o montou e mio descoberto concedido ao Govêrno
mie Minas Gerais não exceda cm mo rnenlo al3um à soma de dez
milhões de dólares.

3 ---- O Govêrno de Mi aos Gei'o is tem intenção ele encomen-
(lar o Se:miiile mnafcri:ml imiimsri,ml

Pequenas mamas h:drc!ótm'ic;
Fábricas de adubos e de inscbcidas;
F'bricas ílo óleo mc' mod[íe
Fábricas de elamento
Materiais (lo obras pmmhliras, nialerisis de construção e

Conservarão de colonos de avia(io e de estradas;
Materiais mie laImoralmrjo, e de equipamento hospitalar;
i\láqninas agrh,Aaw.

AitTIG() SEGUNDO

Ei:eonzeiuius, seu cori/róle e recebimentos

1 ----O Govêrno de 'mIinaa Gerais delegará uni ou mais
representantes, (levimi anmeim te credemi cio dos, para escolher mia França
o material e fazer, em s'u n'alie, mios ala/mis prescritos, as enco-
mendas referidas no Artigo Primeiro. A própria Sociedade "Impex"
Poderá receber do (iovérno de Minas Gerais delegação jmara êsse
fim.

2 - Tôdas as encomendas reau} lan] es t ia presente conven-
ção serão feitas pelos representa mi les lo Est ado de Minas Gerais,
devidanmemiie Imahiiitarloa, quer à Sociedade « Irnpex'', quer direta-
mente aos industriais franceses rim ]omzm's de oferecer, pela qualidade
de sua i)roducijo e mie seu ('m'é(litO, IS melhores garantias J)OI'a abw1 execução das mmmesmíms

Cad a eu coloco (la será objeto de (mlii contrato particular, que
será imnr(smlta(l() à Sociedade ''imripex'', a fitei de ser CS('011li(lo,
como fornecedor, aquêle que, segundo imiformuações da Sociedade
"Irnpex", Ifir o mais credenciado para satisfazei' as obrigações
decorrentes tio contrato mie vemimla

Esl e contrato comi terá uma cláusula prevendo penalidades,
no caso de atraso na entrega mm mIe anotação por culpa elo forne-
cedor.
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A fiscalização na Usina das encomendas feitas pelo Estado
ir Minas Gerais e a recepção do material antes de sua entrega
ex-usina poderão ser efetuadas, à escolha do Govêrno de Minas
Gerais, quer por seus reniesentantes enviados à França, quer pela
Sociedade "Impex", quer conjuntamente por aquêles e por esta,
quer pela Societé Generale (Te Surveiliance

Fui Iodos os casos, a Sociedade "Impex" se compromete a
proporcionar a sua reais ampla colaboração técnica, a fim de
asscurar a boa execução das encomendas: essa colaboração será
efetivada na França pela dita Sociedade e, no Brasil, por inter-
inéd i o de sua filial, a S.A.  Brasileira de Comércio e Representações
no Rio de janeiro.

A S.A. Brasileira (Te Comércio e Representacões no Rio
'te Janeiro dará ao Govêrno (te Minas Gerais a assistência técnica
indispensável ao funcionamento regular do material, de conformi-
dade com as condições a serem estipuladas em cada contrato de
compra

ARTIGO TERCEIRO

Regulamen fação das encomendas, modalidades de pagamento e
mecanismo de financiamento

1 -- Na ocasião de cada encomenda, o Govêrno de Minas
Gerais pagará à Sociedade "Impex", num estabelecimento de cré-
dito por ela designado, cm francos franceses ou em dólares, uma
importáncia correspondente a dez por cento do valor F.O.B.
(Li encomen(la

O Crcdit Lyonnais e a Union Europeenne Inclustrielie et
Financiere, líderes do Consorcium bancário financiando esta ope-
ração, remeterão ao Govêrno do Estado de Minas Gerais uma
carta de garantia, na qual assumirão conjuntamente o compromisso
da devolver êsses dez por cento, no caso cm que a encomenda
correspondente fôr anulada por culpa do fornecedor. A culpa do
fornecedor será caracterizada pelo contrato de venda, e, na hipó-
tese de contestação, por arbitragem prevista nesse contrato.

2 -O saldo de cada encomenda, ou seja, noventa por
cento do seu valor F.O.B., mais as despesas de financiamento,
mencionadas no artigo quarto da presente convenção, será pago
co:iio segue:

Por ocasião de cada encomenda, a Sociedade "Impex" ou
os fornecedores franceses emitirão saques contra a Caixa Econô-
mica do Estado de Minas Gerais. Estes saques serão aceitos pela
dita Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais e avalizados
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pelo Banco de Crédito Real de Minas Gerais e Banco do Brasil,
ou pelo Banco Mineiro da Produção e Banco do Brasil.

Desta forma, êsses Bancos ficarão conjunta e solidár jamente
responsáveis com a Caixa Econômica (lo Estado de Minas Gerais.

O Covêrno de Minas Gerais se compromete a obter o aval
'los Bancos acima mencionados e, também, a garantia de trans-
ferência de fundos do Banco do Brasil, que será dada por escrito.

fsses saques, (le\i(lamente aceitos e avalizados, serão
devolvidos à Sociedade "Jmpex", que os Utilizará para o pagamentodos fornecedores franceses,segu n (lo os entendimentos firmadosCOM o "Consorcjum" de Bancos franceses citado no p arágrafop rimeiro (to presente Artigo.

A Sociedade "Imupex" entreeam: ao Govêrno de Minas Gerais
unia carta (Te garantia dos Lideres (lo "Consorcium" dos Bancos
franceses, que financiam esta operação, certificando q	os Saqueue	shão serão a presentados para p agamento no caso em que, por
culpa do fornecedor, o respectivo material não tenim sido rece-bit0 

antes do vencimento daqueles títulos. Nessa hipótese, osv encimentos (los saques correspondentes serão alitomnàticamnenteor
orrogiilos por um período igual ao atraso verificado. Se a enco-

ieanih fôr anulada por causa de um atraso imputável ao fome-
redom-, os saques que dizem respeito a essa encomenda serão
devolvidos à Caixa Econômica (lo Estado de Minas Gerais. Se,
entretanto o Govêrno de Minas Gerais anular urna encomenda por
r7ões não previstas no contrato de venda, ou se recusar receber
uma encomenda devi damente feita, os respectivos saques serãotiolamente a presentados para pa gamento, ficando a mercadoria

(lispOSiçã do Govêrno (te Minas Gerais.
4 -- O montante dos títulos emitidos pela Sociedade "Im-
ou pelos fornecedores franceses	 90% do

montante das encomendas e mais as despesas de financiamento
previstas no Artigo Quarto da presente Convenção.

5 - Os saques serão emitidos em Dólares U.S.A., moeda-
e pagáveis em Paris, quer em francos franceses, ao câmbio

em vigor nessa praça para as Operações comerciais na data doseu vencimento, quer em dólares.
6 - -- Os vencimentos dos saques correspondentes a cadaI hiçOi]ieni (vide Artigo Terceiro, parágrafo 2) serão escalonadoscru cinco anos, a partir do recebimento do material na usina.
Esta data do recebimento será prevista em cada contrato de

compra; os saques serão cada um de uni montante igual, corres-pondente a 22,5% (vinte e dois e meio por cento) (lo valor (Ia
encomenda, acrescido das despesas de financiamento indicadasno Artigo Quarto, e vencerão respec tivamente,no fim do: 24. 1,36°, 48.9 e 609 mês após o recebimento do material na usina.
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Assim, unia cnceiflefl(la feita ei	d( ((!n.	iLi
e entregue eni 31 de dezembro de 1952 será paga da seguinte
forma:

A) 1055 á vista (III francos franceses ciii 31 de deieiHi
de 1951;

p ) O s.3o ciii saques escalonados como seL.e

O primeiro cru 31 (te dezembro de 1154, corre pcadeets' a
22,5% do moa Lanle da encomenda auifleflta(iO das despesas de
financiamento prescritas no Artigo Quarto.

O segundo, CIII 31 (te dezembro (te 1 955, ideia, ideia.
O terceiro, CIII 3,1 (te dezembro de 195C, ideni, deifl
O quarto, em 31 dé dezembro (te 1957, idciii, idCifl

AIITIGO QUARTO
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	Ft iÜ e111s,	nove exeimiplaies, (lOS quais três originais
C Seis C(JiOS.

8 (te setriimliro de 1951.

Pelo Govêrrio de )iin: s Gera is: José Maria Alkmini, Secre-
tário (ias Finanças do 1 s1adu de Minas Gerais --- João Ki.ihitsehek
de Figueiredo, Presideu	e	Co:.ssão de Eqtupainentos - Bernoux

O. de Ia Bauiuc

Consulado (3r.,i do t1rasil . Visto: Paris, 27 de setembro de
1951	Fimiüliiiiientü	(OhIO(IOS no oriiinal.

.Jurir:d3 Git: loS fl-iioo, (nsul-\djunlo

Custo (/0 operação

O custo global da operação para, pagamentos escalonados
em cinco anos apás (i recebimento (Ias mercadorias e nas condi-
ções previstas nesta Convenção, elevar-se-a a 25'/ (vinte e cinco
por cento) do montante financiado, o qual representa 91) 'c do
valor das encomendas. Esta porcentagem é um máximo e a
Sociedade "lmpex" manterá à (tispoSiça() do Govêrno de Minas
Gerais lôdas as peças bancárias justificativas. Ela devolverá ao
Govêrno de Minas Gerais o CXCCSS() eventualiiiefltc recebido. Fica
entendido que a referida porcentagem compreendeconipreen(le juros, despesas
de financiamento bancário, "assuraflce cré(Iit (t'Etat", impostos
e taxas, bem corno as garantias de cfimbio e de )CÇOS.

ARTIGO QUINTO

Tôdas as (1 ivergênci as resultantes do presente contrato serão
(IeCnitivamneflle solucionadas por arbitragem

A arbitragem se realizará eii Paris, e lhe será aplicável o
Regula inca tí (ia Cânia ia (te Comércio Internacional.

A confi mirração d a seu tençii profeiid a ou sua homologação
para fins (te (li rei lo poderá ser solicitada, segundo o caso, ao
tribunal conipetelite

AIITIGO SEX'l'()

A Sociedade "Impex' declara quea presente Convenção
foi estabelecida aliás consulta ao Govêrno Francês e te pleno
acôrclo comii o niesnio

./	1. LE N.- i7. Ut- 1 -t DE DEZEMI1flO DE 1951

Abre ao Dep:rI(/Ineu !o 1/e Compres e J'iseali:açüo O Crédito
espsew/ de Cr 139. 133,10

O Povo (1(1 Estado 1k' Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, ciii seu lionic, SIlilci 0110 ii seguinte lei

ArE. 1. --Fica :mt>erlo ao Depararnrnlo (te Compras e
Fiscalização o crédito especial (te Cr> 139. 133,1(1 (cento e trinta
e nove mil, cento e trinta e três cruzeiros e dez centavos), para
ocorrer ao pagamnen lo da, seguintes despesas:

Ivan Azzi -	Forneci alentos feitos à Colônia "São
	Cr$

	

Francisco (te Assis", ciii dezembro de 19-19	455,50
-	 A.D. Andrade ---- Forneiinientos feitos à Colônia

	

"Padre Daiuião'', em abril (te 1918 ......	3.883,81)
José dos santos --- Forneci inca los feitos à Colônia

	

'Padre Damião", em 1949 ............	6. 331,00
Antônio Teixeira And ade	- Fornmiinmrntos feitos

	

à Colônia "São Francisco de Assis", em 1950	7.300,00
Tufi Simão Gabriel & Irmãos -	Fornecimentos feitos

ao Itospital (te Neuropsiquiatria, (te Oliveira,

	

cai1950 ........................	224,00
Viana & Irmão -	Fornecimentos leitosa diversas

	

repartições, cri' 1946 ..............	2.430,00
Luiz Gonzaga Pimentel Arantes - -- Indenização de

despesas feitas cai 1948, com o Centro de

	

Saúde (te Uberlândia ................	240,00
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200,00

1 .500,00

1 .950,00

4.125,00

1.876,30

1 .287,Q

1.115,00

7.000,00

26.000,00

457,00

1.406,2

32 .513,t0

1.197,00

539,00

1.200,00

9. 690,4 O

Joio Gualherto de Sousa Batista - Ifl(lefliZaçO de
despesas, em setembro de 1950, com a Coletoria
de Vargiiha	....................

Pedro Maria Pereira - Indenização de (lCSpCsaS com
a aquisição de móveis, para a Circunscrição
Fiscal (le Pedro Leopoldo, cm 1950 ......

Araújo & Cia. - Fornecimentos feitos ao Corpo de
Bombeiros, em dezembro de 1950 ......

Laboratório Silva Araújo Roussel - Fornecimentos
feitos ao Departamento de Compras, em agôsto
de 1950	.......................

Rádio Auto Limitada - Fornecimentos feitos ao
hospital de Neuropsiquiatria, de Oliveira, em
1950	..........................

Sérgio Favila	Fornecimentos feitos ao Aprendizado
Agrícola "José Gonçalves", em setembro de
1950	..........................

Manuel Costa Matos - Indenização de despesas com
aquisição de peças para o "jccp", em 1950

Penitenciária Agrícola de Neves - Indenização de
despesas com o fornecimento de lenha, cm
1948	..........................

Granja-Escola "João Pinheiro" Fornecimentos
feitos ao Instituto "Raul Soares" e à Granja-
Escola, em 1948 ..................

Sílvio Augusto Braga - Indenização de despesas
feitas com a aquisição de material para a
Coletoria de João Ribeiro

Leonor Barbosa Teixeira - Fornecimentos feitos à
Assistência "Eduardo de Menezes", em outubro
(te 1950	........................

Fazenda de Santa Teresa - Fornecimentos feitos à
Granja-Escola "Caio Martins", cm 1950 .

Márcio Vieira de Figueiredo - Fornecimentos feitos
à Escola de Preservação "Lima Duarte", em
dezembro de 1950 ................

Alicio Tavares Simões - Indenização de despesas
feitas com o Centro de Saúde de Araxá, em
1950	..........................

Estabelecimentos "C. Lorilleux S.A." - Forneci-
mentos feitos à Imprensa Oficial, em 1950

Vitório Magmiavacca & Irmão - Fornecimentos feitos
à Colônia "São Francisco de Assis", em 1950

Instituto Pinheiros Produtos Terapêuticos	Forne-
cimentos feitos ao hospital "Cícero Ferreira",
em 1949 ........................

Estabelecimentos "Ch. Loriileiix S.A."	Forneci-
mentos feitos à Imprensa Oficial, cm 1949

Oficina-Escola "Alfredo Pinto" -- Serviços prestados
à Imprensa Oficial, cm 1950 ..........

Orlando Belisário --- Coletoria de Pedro Leopoldo
Consêrto da máquina de escrever da Coletoria

Ilén Neder -- Fornecimentos feitos á Colônia "Santa
Fé", (te Três Corações, (111 (1 C/.C!fl Oro ite 1949

Sérgio Favila - Fornecimentos de carne ao Apren-
dizado Agrícola "José (ion çal ves, ciii 1950

Fábio Pena	Consertos e 1 iml)eza dc miláquinas em
1949 e 1950, (la Cole[o1'1 ([e Santa Bárbara

Rosalvo Batista de Sonsa -- Indenização de despesas
(te transporte, Ciii 1915	............

Otávio Tomaz dcMagalliães	Fornecimentos feitos
ao Hospital Bcgionai "Antônio Dias", ciii 1950

Joaquim Batista Franco -- 1 tidenização de despesas
com transporte, Consertos 1' reforma de móveis,
na Coletoria de J)aracatu ............

Casa A ndrade -- Forn cci lileiltos feitosá Secretaria (10

Interior, ciii 195o ..................
Alberto Andr	l"umnccinjea os feitos ao Serviço

de Higiene Escolar, ciii Juiz de Fora, cmii 1949
Navegação Mineira tio Itio "São Francisco" --- Despesa

tte Iran Sj)OFie dc material para a Secretaria
(Ias Finanças ......................

Ilospi tal "Nossa Seu hora da Con&'eição" (te Pará de
Minas Serviços de <[( , tesa sanitária prestados
cia maio e julho (te 1949 ............

lIosj)al "Nossa Senhora da Conceição" (te Pará de
Minas Serviços de Defesa Sa ni Viria pres-
tados nos meses de fevereiro e março de 1950

Ar[. 2.'A despesa decorrente (lesta lei Correrá por conta
do excesso de arrecadação verificado no primeiro semestre do
corrente ano.

Art .3.' - Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publi-
cação e terá sua vigência cessada em 31 de dezembro (le 1952.

Cr$

3.244,80

6.760,00

1.410,00

80,00

5. 300,00

1.411,60

480,00

100,00

756,00

1.035,00

340,00

170,00

18,00

2 . 276,00

2.832,00

139.133,10



Art. 4.9	as disposições em contrário.

Mau do, noil nio, a tôlias as autoridil(les, a (ruefli o conhe-
cimento e cxcciro d esl i lei perten cer, que a cumprani e façam
cumpr i r, 1 áo ia eirtmen1e como nela se con[éin

Dada 10 PaI áC) (ii Liberdade, Belo Ijorizonte, 14 de
de	thro d	1951

JUSCELINO KUBITSCIIEK 1)n Oiivurn
•Jm	LII;S( d jíani::,

*

LEI N. ;28, I)E 14 I)E DEZEMBRO DE 1951

Ds põe sóbre organização (la sociedades de economia mista, desti-
nadas (1 finonciar e executar serviço; (Ir energia e!eliaca,
e dá mitras providências.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus renresentanles,
I ( ( reou e ('ii, ('0] seu ilOilIe, S;nciG:.O a seguind !e

Art. 1. Fica o Govêrno do Estado de Minas Gerais
autorizado a promover a organização, no Estalo, de uma socie-
dade de economia mista, por ações, destinada a construir e
explorar diretamente sistemas de produção, transmissão e distri-
buição de energia elétrica e serviços correlatos, bem como a auxi-
1ir a criação, administração, ronfrôle e financiamento de socie-
(lades de economia mista de cará	 qter regional, ue tenham aquela
fi nau dada.

Parágrafo único - O Estado partir i pará (Ir a1 sociedade, a -
que esta lei se referi cá como Companhia Auxiliar, com maioria
(te flOCS COtO direito a voto.

Art. 21	Fira o Govêi'no :olto r210 a comover a organ
LOÇãO, por intermédio da Coml)aiilua A lIxiliar. (Ir sociedades de
economia IlUSla ile carcier regional, e (lelas paiI'c mar caum maioria
de ações coro (1111110 a volo,	t 'la •a;11';:'L) e IXpitraçuo de
sistemas €iétricos e serviços correlatos

§ Id -- - Pira constituição das .sl('eda(lcs a ene se refere
(Sie atlgo, incolpar;il--Sc-aO a Sf0 pati':lio lt.	(
os bens inte:'antcs de sistemas elétricos de propriedade do Es-
'tOlhi 0(1 que ti	t es vetl!(t(Jm a si' iiilcg mc.

§ 2:	() Govêrno transferirá a essas emuprêsas os direitos
e obrigações relacionados como os serviços a dos atri uni (los.

it)1

§ 3,0 - As Companhias (la eletricidade já organizadas pelo
10. Cnn, ou em fase de orgia ização. terão o seu contrôle trans.

tio para a Companhia duxihiar.
Art. l. -- O Govêrmio podei-á participar, por intermédio da

d,)anlda Auxilia:', das eltg:'ésas concessionários de serviços
('os dc clelrie	(ii. 11() F1,dliO (Icsde (jUO estas se disponham

a Iran sfornma 1-se em socicd ad es de - ' 01101n i a mista e ceder ô Comrmpa-
,'( :ixit Ir ti mii	ia	a'	';	ii dire:to a voto.

hi','i'afoi único	- -	() (oe"ijio lr,insfcrirá à Companhia
a; acões (1; soeLi 1;''; di economia niisia de eletricj-

d'te ite que participe, organl:id:l5 1(1!)	:ln'i(tiva prvaiia.
Ar. 4. 1 - O e:Iplal (li (hii;tp'tiitiii Auxiliar poderá se ele-

v 2 até uni bilião de crii/('il-ns e Se dcsíimun'i à i(i!)sll'içao ou aqui-
5iÇãO de n las da » Coimedi,s iii' eietr:cidad' (1v caráter regio-
lia!, )eiCIiu ser (ia pai':c t'du'ii',li! pelo (av -o com  trans-
fcl'",i dc ,t'ãcs (l;,' aOeh'iaics dl economia malato já org.sniza-

o,: (te Letit; Pc proprietil i ( II) ESIOIO.

grtfo (Liico	Poderá a Coi;t;;:;tliia Auxi]hir aplicar
parti do seu ca)Itat, db'clamiciile ou por mntcr,miéttio (Li jbsjdjá-
rias, na ct)tm'lrtmeão e operação de 0510(5 e sistei;iis elétricos des-
tinados a se iiicoi'por;ir a íuttiras ('i;mpi'ê,:is suhsiti 'ii' j as, bern co-
100 lii] assistên cia aos Serviços de elcIr;cdadc dos milUnicípios,

ti garantia (te recnihôlso.
Ai t á."--- Fica o Govéi'no autoriza lo a promover a orga-

nizaçdo, iar imiter::ié(ljo da Ccntj;amdia Aitxitia:' e cio cooperaçõo
lela O Umão, da 'Contponjiju de fCietricic/ude do Alio São Fran-ci.,eo". dCS011:l j a tio api'ovctantenlo (te energia elétrica na bacia
mine, co uo rio São Feanciso, n otadamentete no Fecho tio Funil,
subscrevendo Cr$ 15P . OdO .t)O,OO (cento e cinchiícftia milhões de
cruzeiros) (te ações ordinárias e ulé o hiilUlc (te Cr$ 150.000.000,00
(cento e cinqüenta milhões de cruz(iros) de ações preferenciais,
pode-Ido ut luar, pnrtm integratização de parte do Capital que subs-
crevi-r, O patrimônio dos sistemas da usina do Gafanhoto, da usi-
na (te Santa Moita, 1;i usina do lietimu e (lii do Florestal, necessá-
rios tios serviços da Companhia.

Art. (1. -- Fica o Govêrno (lo Estado autoriztm(lo a atribuir,
à Comiipanitia Auxiliar, a administração olo; serviços de eletrici-
dade (te sua prepriedade, bem coiiio a execução, cm regime de
administração e por conta dos cofres estaduais, de obras m'elativas
e novos serviços ou timflphiaçáo dos existentes, mediante contratos
Ciii que fique assegurada a prestação do serviço pelo custo.

Art. 7,Q - As estradas de acesso ás usinas e linhas fie trans-
missão que, construídas, direta ou 1 nditel:imnemite, 1)eltIS Commipa-
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nhias dc economia mista de eletricidade, forem julgadas dc inte
rêsse coletivo regional, serão incorporadas à rêde estadual (te FO-

(lovias, mediante indenização de seu custo, pelo Estado, de acôrdo
com a legislação rodoviária

Art. 8.	Para atender às despesas com a execução e ex-
ploração, pela Companhia Auxiliar, de obras de eletrificação i
iniciadas ou em projeto, bem corno para garantir a suhscriçãe
pelo Govêrno, das quotas de capital das sociedades de ceonomi
mista referidas nesta lei, disporá o Estado dos recursos do Funml
de Eletrificação, criado pelo parágrafo 3 do artigo 14 do Ato (ia.
Disposições Transitórias Constitucionais, e de outros recursos pre-
vistos cm lei.

Art. 9Q - Nas sociedades organizadas por iniciativa do
Estado será assegurado, por êste, o dividendo mínimo de seis por
cento (6%) ao ano, relativamente às ações subscritas ou adquiri.
das por particulares, a partir da sua organização legal.

Ari. 10 - Dos dividendos que couberem ao Estado o
sociedades (te economia mista só serão recolhidas ao Tesouro os
importâncias equivalentes a 5% do capital que houver nvcrtido
O saldo, quando houver, será aplicado pelas sociedades ne ucono-
una immista na amortização de financiamentos que tiverem contra-
iodo e quando esses não existirem, na expansão dos siLemoas de
rêdes de elcirilicação rural.

Art. ii - Fica concedido, à Companhia Auxiliar e às comimja-
nhias de eletricidade organizadas Uf iniciativa do Esiidü, i5cO C

de tolos os tributos estaduais, durante o prazo de dez anos.

Art. 12 - A Companhia Auxiliar e as companhias sul;si-
diárias deverão publicar anualmente, idéia dos documentos a
eslão obrigadas por lei, relatórios circunstanciados de suas
dades.

Art. l O Estado não poderá vender ou transferir as
ações (IUC subscrever (te acôrdo com o artigo 1. 1 parágrafo única,
sem autorização expressa da Assembléia Legislativa.

Art . 14 O Estado não cobrará, nem permilirá que ie co-
bre, qualquer iinporiãncia a títuio de remiluneração pclos serviços
de incorporação da Sociedade.

Art. 15	Fica o Poder Executivo autorizado a regulanKn-
tar a presente lei.

Art. 16 -- 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 conlie.
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 (te 1951

.JUSCELTNO KUIIII'ScTTEK I)1 OIjVnfft%

.José Esteves Rodrig,u's

.Jos. Mal-ia 1 tRamita

*

LEI N . v 829. DE 11 DE DEZEMBRO DE 1931

Dispõe sdbre a orí;aniza ç ão da Escola Caio Mar! ins, a criação de
11111(1 Escola Normal Rural e cia outras jnoviddimc ias

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

Art . 1 .	A Escola Caio Martins, centro de socialização ru-
ral criado pelo decreto 11. 9 2.565, de 5 de janeiro (te 1948

 à iecuneraciio íle menores desvalidos e ao mneilioi'amen lo
do nívcl sócio-e»onômcç, da região cio que se encontra localizada.

Parágrafo único -- Será a Escola Caio Tdai'tins O centro pre-
ferencial de observação e atividades cxperiineutais para o ( , , C-
mento discente, estagiário e docente d ia Policia Miii Lar, no setor
da Açío Social.

ArE. Ii.?	Será objetivo (1I Escola Caio Siimrlimis

4) estudar os falo" socas da rc:io onde se acha lecali-
50(10

TI) estabelecer interre!ações entre os habitantes da Escola
e OSaIflOflOSCS ilas ci i'cuvizi nliaii ças;

III) insl unir cooperativas, clubes agrícolas, culturais, e
portivos e recreativos, interessando a 1oealiitamt	e a ri-dã.

IV) promover intercâmbio com estal)elecimnentos comigcne-
res e com outros órgiios mIe assistência social, nacionais e estran -
geiros;

V) difundir conhecimentos profissionais até onde permi-
tam suas possibilidades, visando prevenir a delinqüência edes-
pertar o gôsto pelo trabalho honesto e bem orientado;

VI) trabalhar pela obtenção de reajustamentos sociais nas
suas diferentes modalidades.
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Art. 3.Q -- Para a sua manutenção, disporá o estabelecimen-

to dos seguintes recursos:

1) Dotações orçamentárjas do Estado;
II) subvençães, contribuições e auxílios da União, outros

Estados c Muni(i1)jo)s
til)	o'Otiihuiçúes eS l) Ofl tâneas (le pessoas físicas e juri-

(li ca s
IV) renil i nico los (las atividades produtoras do estabele-

(1!1iC 1110

Ari . 4." - A Escola Caio Martins se constituirá dos seguin-
tes órgãos:

1) O Coo Se! lo) Diretor (C. D.);
II) Seção de Ensino (S. E.
111) Sço de Produção Animal (S. P. A.);
IV) Seção de Produção Vegetal (S. 1). V. )
V) Seção de Assistência e Saúde (S A. S
VI) Seção ,\dininjstratjva (S. A.).

Art. 5. 1 -	A E;cola SeFá supervisjonda pelo Conselho Di-
retor, que se comporá de uni Presidente, do Diretor da Escola, (lo
Vire-Diretor, do Secretário e do 'l'esomireiro, incumbindo-lhes,
dentre outras:

1) orientar a vida ad mio istrativa (lo) estabelecimento;
11)	realizar o conir,k ( Li s ativ i(1 ai es educativas, sociais

e nssisjêiitiais da Escota;
III) fyj observar as leis e regulanientos vigentes sôbre

a e',périm
IV solicitar às autoridades competentes as providências

(les ina (las a melhorar as condições (lo esta heleci mcn to
V) resolver sôbre a aplicação los rendimentos (las ativi-

da leS orod utoias da Escola, enipregando-os sempre em melhora-
mentis do próprio serviço e ci êstc prestando contas, para os de-
vidos fins, as' autoridades conipetcntes

Parágrafo único Para orientar internamente as ativida-
ol (' té(ni(a,ç (liO Escola será (0J1St j t1jí(j() Uni Conselho Técnico (C
T.) que funciorará sob a direção do Presidente cio Conselho Di-
retor e lo qtial farão parte os auxiliares que forem especificados
UQ regulamento.

Art. (i. --- O Presidente (lo Conselho Diretor será designa-
do pelo Governador tio Estado entre os oficiais superiores da Po-
lícia Militar, de ilibada reputação e comprovado tirocínio peda-
gógi e 

1)5

Parágrafo único	Nos seus impedimentos, o Presidente d
Conselho será substituído pelo Diretor da Escola.

Art. 70 - Os demais membros olo Conselho Diretor serão
escolhidos dentre Oficiais (Ia Polícia Militar, mediante indicação
do Presidente, de acôrdo com o Comando Cera! da Corporação, e
designações do Governador tio Estado.

Parágrafo único -- Não serão remuneradas as funções de
membros do C. 1)., sendo que a de Vice-Diretor será ocupada por
1. 1 Tenente da Polícia Militar ou, ainda por 2.1 tenente ou sub-ofi-
cai (loS (lua(lrOS normais da corporação.

Art . 8. -- Os técnicos de produção animal e produção ve-
getal serão contratados pelo Govêrno tio Estado, com salários cor-
respon lentes ao pôsto de 2. '1 Tenente da Polícia Militar.

Art. 9." - 0 niéolico, o cirurgião dentista, e o capelão, do
S. A. S. sei-,:'to contratados de forma idêntica à estabelecida para
os técnicos de produção animal e vegetal, sendo fixados para os
primei ros, salários que ('Orrespondani, respectivaniente, aos postos
de Capitão, e 1.' Tenente da Polícia Militar, e, para Capelão, côn-
gruas equivalentes ao pôsto de 1.' Tenente.

ArL. itt -- Os auxiliares do S. A.  S., os artífices e os espe-
cialistas serão tirados dos quadros (Ia Policia Mlitar, mediante in-
licaçõos do Pi'csiolente do C. 1). e designações feitas pelo Comnan-
lante-(eral, com aprovação (lo Governador olo Estado

ArL li Os funcionários (Ia Seção Administrativa serão
retirado.-, dos (Iu:oolros norma is da Polícia Militar ou do funciona-
lisnio civil do Estado, nieoliiinte proposta tio C. 1). aos órgãos
rompe tentes.

Art . 12 - - Os menores internos na Escola Caio Martins re-
Sili rã em lares e pequenas fazendas, dirigidos Por casais idôneos.

§ 11 ___ Serão admnitiolos como interno menores normais, (10
sexo inascul ino, de 7 a 12 anos de idade.

§ '2Y	Quando o permiti reni as condições tlii Escola, po-
tu-rio Ser admitidos Ilonores de idade inferior de 7 anos, assim

 do sexo fcmminimo o', m;ii pc m'ceatiigeni conveniente,
nlenoros anormais.

--- Para aoiiiiissõo na Escola não serão tomadas em con-
sideração, partieul:oridaole (te côr, nacionalidade e religião.

Art. 13 --- Fica criada, junto à Escola Caio Martins, uma
Escola Normal Rural (te 1. 9 grau, que funcionará inicialmente só-
mente coni alunos do sexo masculino.

Parágrafo único - O quadro do pessoa! (Ia Escola Normal e
is condições ole seu funcionamento serão estabelecidos em lei.
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Art. 14 Fica o Poder Executivo autorizado a
operações de crédito para ocorrer com o seu produto à
resultante (lesta lei, liem como a abrir o necessário créditc

Art. 15	Hevogadas as disposições em contrário,
esta lei ciii vigor na data de sua publicação

Mando, Portanto, a tôdas as autoridades, a (loeI1i o conhe
cimento e cxedut ão (1 esta lei pertencer, que a cwnprani e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Pal Seio da Liberdade, Belo 1 lorizonte, 14 dc
dezembro de 1951.

Jusijo KUI3ITSCTII:K DE OLIVEIRk
a iíido I'IíO iJiuga

Tristão Ferreira da Cunha
José Maria .1 lkmim

*

LEI NI 830, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1951

Autoriza ao Govérno do Estado de Minas a permular Com o Haspita
Santa Rosúlia um terreno de sua propriedade

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

Art . 1 Fica o Gos êrno do Estado de Minas Gerais auto-
rizado a permutar com o 1 lospi tal Santa Rosália, Cili Teófilo Otoni.
o terreno de sua propriedade localizado naquela cidade, a lhis
Engenheiro Antunes, corri a área total de quatro mil seiscentos
oitenta e seis metros quadrados (4,686 m2), confrontando:
frente, numa extensão de sessenta e seis metros e cinqãenta ( , cnt 1-
metros (66,50 in) com a Rua Engenheiro Au [tines; pelo lado direito,
numa extensão (te setenta e um metros e cinqtien ia teu ti
(71,50 mn) com Ricciottj Miglio; pelo lado esquerdo, numa extensão
de setenta e uni metros e cinqtienta centímetros (71,50 mn), com
terrenos da Prefeitura Municipal e pelo fundo, numa extensão
(te sessenta e seis hietros e cinqüenta centímetros (66,50 m) coro
terrenos da Iliesma Prefeitura, por um outro à escolha da Chefia
de Polícia ou tia Secretaria da Viação, para nêle ser constráclzx
uma cadeia pública ou urna pequena Penitenciária nu referida
cidade.

Parágrafo único	O terreno a que se refere esta lei semá
destinado à construção do hospital Santa Rosália, de Teófilo Otni,
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Art. 2. - Esta lei entrará cm vigor na data de sua publi-
c:'çiio, revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem O conhe-
iiaento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam

cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 14 de

icz"mlno de 1951.

.JUSCELTNO KUBITSClIFK. DE OLJVEIOA

.JcS( Mai'tci A ikioini
AntoniO Pedro Braja
Josá ES(LVL'S Rodrigues
Mário Hugo Ladeira

-v.

LEI N.' 33I, DE 14 DE DEZEMBflO DE 1951

1c aurilio-flatcli(Jade ao eonlribu'ite obrigatório do instituto
(te Previdência das Servidores do Estado

(1) i'ovo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
eiou e eu, eco seu nome, SanciOnO a segidnte lei:

Art. 1. - Ao eontribuinle obrigatório do Instituto de Pre
v Id Ceda 105 Servidores do Estado, conceder-se-a o auxilio-nata-
idad e do Cr 500,00 (quinhentos cruzeiros) por filho-

Ari. 2.' O aUXíiiO-flatulli(I1i(le será concedido mediante
requerimimemuto dirigido ao Presidente do Instituto de Previdência
dOS iierv(lOi'CS tio Estado, instruído coiii a certidão de registro

VII e prova de que o requerente inantéiii regularmente o paga-
mueula das contribuiçoes devidas ao Instituto.

i 13 -- O requerimento, isento de sêlo, deverá ser apresentado
((tia as i isdi rações circunstanciadas do nome do requerente, resi-

profissão e categoria de U5sOCil(lO tio Instituto, dentro (te
11 ;va l;1 (90) dias, contados da data tio registro civil, findos os
quais prescreverá o direito à percepção do benefício instituído
IIOSPI li

2.' - A autoridade conipetente concederá o auxílio, à vista
los documentos referidos neste artigo e, mediante simples des-
pa:ho, autorizará o pagamento respectivo, que deverá ser conside-
I . : i( lo P referencial e urf,ente

3." - A concessão do auxílio se fará sèmente a um dos pais
e, no caso de ninhos sereia contribuintes do Instituto, caba no
;atgenitor recebê-lo

Art. 4,0 - As fraudes, tanto por parte dos interessados como
por parte de terceiros, no intuito de I)Ioiilo'1 ou facilitar a con-

realizar
despesa

Co ira i•
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cessão do auxilio contra a letra e o espírito (lesta lei, serão punidas
com a multa de Cr$ 1.000,00 (uni mil cruzeiros), além tio ressarci-
mento do dano causado e das sanções previstas no Código Penal,

Art . 5•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 corno nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo horizonte, 14 de
dezembro <te 1951

JUSCELINO KUIIIT.sciJEi( DE OuvEntt
José Maria Alkrnini

*

LEI N. 9 832, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1951

Suspende descontos no mês de dezembro de 1951

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, cm seu I1OIIIC sanciono a seguinte lei:	 *

Art. 1.<> -- Ficara suspensos no mês dc dezembro do ano
corrente os descontos em fôlhas dos funcionários ativos, inativos e
pensionistas do Estado, apenas descontando-se a quota (te
previ(lência

Art. 2. -- As vantagens desta lei são extensivas aos clemenlos
(Ia Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e (Ia Ilêde Mineira (te
Viação.

Ari. 3.	Revogam-se as disposições em contrário, entrando
esta lei em vigor na (lata de sua publicação.

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

Da(Ia no Palácio da Libedade, Belo Horizonte, 14 mie
dezembro de 1951.

JUSCELINO KUBITSCIIEK DE OLIVEIRA
José Mrxt'ict A lkni/,n
Antonio Pedro Braga
'l'rjstõo Ferreiro da Cunha
José Estéves Rodrigues
Odílori I3chrcn
Mório lia go Lodeira
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LEI N.9 833, DE 17 LE DEZEMBRO DE 1951

Promove sociedades de economia mista para a construção e explo-
ração de uma réde de niutmloiir.'is frigoríficos 110 Estado

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

Art. 1. Fica o GovêrnO do Estado de Minas Gerais auto-
rizado a promover a organi'/.açii() nu Estado de sociedades tim' econo
mia mista por ações, destinadas a construir e explorar diretamente
uma rêde (te matadouros e arinazíns frigoríficos para industriali-
zação da carne e produtos derivados.

Art . 2. - -- O Estado participa':) do Capital das Sociedades a
que esta lei se refere, com maioria de açães, coul direito a voto,
podendo dispender para s:e fito até a iinpoi'Iáncia mie Cr$ ........

150.000.000,00 (cento e cinqüenta milhões de cruzeiros)

Art. 3 , 9 - -- Nes sociedades organizadas por iniciativa tio
Estado, será aSSegiII'atlO 1)01 stc o dividendo mínimo (te 6% (seis

por ( 1 c1110) ao ano, relat i vanicnte às ações subscritas ou adquiridas
por particulares, a I)artir de sua organização legal.

Art. 4 . 1 - Para ate oder à subscrição das ações, fica o Govêrno
do Estado autorizado a mii spor (los reeur:;os orçatue a LáF ((5 ttes

nados ,ais fim e poderá ainda mais recorrei' a operação de
crédito.

Art . 5 , 9 - -- Fica o Poder Executivo autorizado a rciUi:,mnCnIar
a preseim te lei, dentco de ti's (3) lileses de sua publicaçao

Art. 6.	Esta lei entrará cm vigor na (lata de sua publi-
cação, revogadas as (li eposiçoes ela contrario

Mando, portanto, a tãd as as au1ordades, i qUCiii O coiilieci-
¶nento e execUçaO (lesta lei ertcacei', que a cumnpi'aul e façam
cumprir, tão inteii'amnCflte como nela se contém.

Dada no Paláco da Liberdade, Belo 1 lorizonte, 17 de
tiezem hI'O dc 1951

JusCEl.INO liUnm'iSC i1L1 um; Om.lvniR.k

TiisWo I"crrc'ii'a da Coa/ia
José Iaiia

*
*
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LEI N.' 834, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1951

Concede isenção de impostos de transmissão "in!er-vivos"

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus rep resentantes,d r etotj e eu, eia seu nome, sanciono 'a seguinte lei:

Art. 1. - Fica o Govêrno do Estado autorizado a conceder
isenção do i!flpôsto de transmissão "inter-vives" à Caixa dcaos Fi cion ár j os do Banco Mineiro da Produção
pa'a aqcisj por doação da Prefeitura Municipal de Lambari,
(10 terreno destinado à constrnç50 de urna "Colônia de Férias",
sito à Rua J3ucno Brandijo, naquela cidade, com a área de sete mil
metros unadrados

Parágrafo único - A isenção a que se refere o artigo 1. se
"Jndiciü I ao cwllprilaento de sua finalidade, dentro de cincoanos.

Ari. 2.° - Revogadas as disposições cm contrário, entrará
esta lei em vigor na (lata de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Jiorizonte, 17 de
dezembro de 1951.

JUSCELINO KUI(XTSCIIEK DE OLIVEIRA
José Maria Alkmj,n

*

201

Cr$
\ 'Cànio Germano Barbosa - Porteiro do Grupo Es-

colar "Cel. José Batista", de Itabira --- Adi-
cionais de 10% relativos ao período de 4 de
fevereiro de 1944 a 23 de janeiro de 1948	1.603,40

L)r. 'Colombo Portocarrero Alvarenga Exames
mnédicos-biométricos feitos cm alunos da Es-
cola Normal Oficial (te Ilabira, no primeiro

	

semestre de 1951 ..................	1.590,00
l)ijce Alves Pereira Aulas extranuinerárias dadas

no período (le 14 de setembro a 15 de novem-
bro de 1949, na Escola Normal Oficial de

	

Peçanha ........................	450,00
Luiz Augusto Corrêa	Inspetor-Técnico do Ensino

Adicionais de 10% relativos ao período de
28 de agôsto de 1948 a 31 de dezembro de
1951	..........................	10.836,00

Ai ice Andrade Santiago - Auxiliar de Diretoria
Adicionais de 10% relativos ao período de 2

	

(te julho de 1943 a 31 (Te dezembro de 1947
	

3.580,90
\crovias Brasil S/A. -- Transportes de professôrcs

(le São Paulo e do Distrito Federal, convidados
pelo Govêrno do Estado para dar aulas no
Curso de Férias para Inspetores-Técnicos, em

	

fevereiro de 1949 ..................	14.276,20

32.469,50

LEI N. 835, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1951

Abre ô Secrelaria de Educação o crédito especial
de Cr$ 32.469,50

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus rep resentantes,!cc'eou e e, em seu nome, sanciono a seguinte lei:
Art. 1.0	

Fica aberto à Secretaria da Educação o crédito
especial de Cr 32.469,50 (trinta e dois mil, quatrocentos e sessenta
e nove cruzeiros e cinqüenta centavos), para pagamento da
seguintes despesas:

Art. 2.0 A despesa decorrente (]esta lei correrá por conta
do eXCeSSO (Te arrecadação verificado no pi'irnero semestre do
corrente ano.

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

Mando, portanto, a tôdas as aul - eidaues, a quem o conhe-
cneento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, to inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 17 de
1 p ' C!]lbFu de 1951.

Maria Lodi	Professôra do Grupo Escolar "Do-
mingos Bebiano", de Conselheiro Lafaicte -
Adicionais de 10% relativos ao período de 4
de novembro a 31 de dezembro de 1947

Cr$
JUSCELINO KUIHTSCIIEK DE OLIVEIRA

Odilon Behrens
José Maria Alkmim

133,00	 *
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LEI N. 9 836, DE 17 1)E DEZEMBRO DE 1951

Autoriza pagamento de acréscimo na execução de obras e abre
crédito especial ( Secretaria da Viação e Obras Públicas

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

Art. 1. Fica o Govênio (lo Estado, autorizado a reconhecer
o acréscimo (te despesas havido na 

CxecuÇãto das obras do campo
(te Pouso de Campo Belo, feito em virtude (te contrato entre o
Estado e a Prefeitura, bem como a indenizar a Prefeitura da impor-
tância do acréscimo (levi(larnnt ( apurada pela Secretaria (la Viaçãoe Obras Públicas.

Art. 2.	Para atender ás despesas referidas no artigo ante-
rior, é aberto um crédito especial (te Cr 589.009,90 (qiiinhen10
e oitenta e nove mil, nove cruzeiros e noventa centavos), com
vigência prorrogada até 31 de dezembro (te 1952,	odendo oGovêrno do Estado,	 p
de crédito.	

realizar para isso, SC necessário, Opel'açá((
Art. 3,0 -- 

Esta lei entrará cm vigor na data de sua publi-
cação, revoga(las as ( lisposiçõ('s ela contrário,

Mando, portanto, a tôds autoridades, a quem o conheci-
lilento e execução (testa lei Pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palár o da Li beia lad e, eui Belo 1 Torizonle, 17 t
dezembro de 1951.

.JUSCEJJNO J Ucii'S(:HEJ( DE O'.IVEm.tJosé	Rodiiques
José Maria .1 l/:mirn

*

LEI N.° 837, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1951

A bie ú Secrelui ia da	e Obras Púhlj 0.9 o crédito especialde Cr 360.000,00

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

Fica aberto à SecieIria (Ia Viação e Obras Públicas
o crédito especial dc Cr: $00. 000,00 (trezentos mil cruzeiros),para ocorrei' ao paga1n- i o Deste eXercÍcio, da subvenção concedida

Kffim

à Organização Mineira de Transportes Aéreos Linitada (OMTA), no
têrmos (lã Lei número 63, (te 2fl de dezembro mte 1947, por fôrça
do contrato firmado em 19 (te março de 1948, e ajuste preferencial
asSifla(lO em 30 (te cicZCflhlJrO de 1948 e aditamento de 31 de
dezembro de 1948.

Art. 2.° - A despesa decorrente (lesta lei correrá por conta
do excesso (te arrecadação verificado no primeiro semestre do
corrente ano.

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

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conhe-
cimento e CXO('UÇaO (1(560 lei pertencer, (IUC a cuitiprani e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo horizonte, 17 de
dezembro ole 1951.

JUSCEI.iNo EUl(ITsCIIEK DE OLIVEIRA

José Esléves Rodrigues
José Maria A1imim

*

LEI N .0 83$, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1951

Autoriza pernwla de 1IIIUI'CLS

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

Art. 1 . Fica o Govêrno do Estado autorizado a permutar,
com a Municipalidade (te .Juiz de Fora, terreno que esta lhe doou,
para nêle ser instalada a sede do Dispensário Regional de Lepra
de Juiz de Fora, com outro (te igoat área e valor situado na mesma
cidade, na Quadra D, esquina <lã Rua São Sebastiiio com a Rua A.

Art. 2,° -- Na escritura ole permuta, poderá o Estado assumir
e ratificar encargos jnl1)Ostos pela doadora e perniutan'Ee Munici-
palidade dc Juiz (te Fora, notadamente os que constem da Lei 11. 0 126,
de 7 de abril de 1949.
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Art. 3•1 - flevogarnse as disposições m contrário, entrando
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 cumprame famcwliprir, tão inteiramente corno nela se Contém.	
ça

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo horizonte, 17 (Tede.e:nbro (te 1051

.TUSCELINO KUBITS CHEK DE OLIvEIft
José Maria Alkni,
Mário IIvjo Ladeira

*

LEI N. 339, 1)E 18 DE DEZEMBRO DE 1951

Cria Escola (te Belas deles na cidade de Juiz de Fora

O Povo do Estado (Te Minas Gerais, por seus rep resentantesdecretou e eu, em seu nome, Sanciono a Seguinte lei:

Art. 1.0 Fica criada urna Escola (Te Belas Artes, localizada
na cidade de Juiz de Fora, tendo por fim ministrar o ensino degrau Superior, técnico e estético das artes plásticas.

Art. 2. A Escola de Belas Artes de Juiz (Te Fora manteráOs cursos (Te Pintura, Escultura e Gravura, com seriação e progra-
liras adotados na Escola Nacional de Belas Artes.

Art. 3•1 O cursa de Pintura Escultura e Gravura tear por
fim o preparo técnico e artístico (Te pintores, escultores e gravado-res, bem corno a instrução superior, geral e es pecializada de quenecessitrm para exercer a sua função no Mei o social brasileiro

Parágrafo único - O curso de que trata êste artigo, compre -enderá três secções, respectivamente de Pintura, Escultura e (ira-
vura, que apenas diferem entre si nas exigências da cadeira pecu-
liar a cada unia dessas especializações.

Art. 4•1 - No curso de Pintura, Escultura e Gravura ficarricriadas doze cadeiras, assim discriminadas:
1	Geometria descritiva;
11 - Perspectivas e sornbras
ITt Anatomia (duas Partes);
IV	I-listória da Arte (duas partes);
V - Arte decorativa (duas partes);
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VI - Arquitetura analítica (duas partes);
VII - Desenho;
VIII - Modelagem (duas partes);
IX - Desenho (Te mo(lêlo vivo;
X - Pintura (secção (Te pintura)
XI	Escultura (secção (Te escultura);
XII - Gravura (secção (Te gravura)
Parágrafo único - Cada cadeira terá um professor, Padrão,

L.
Art. 5. A Escola de Belas Artes de Juiz (Te Fora fica (li-

retamente subordinada à Secretaria de Estado dos Negócios da Edu-
cação.

Art. G.° O quadro admmnisirativo da Escola criado por
esta lei compor-se-á dos seguintes cargos isolados, efetivos e de li-
vre provimento:

1 Secretário, Padrão 5-19; 1 Inspetor de Alunos, Padrão S-10,
e 2 Serventes, Padrão S-12

Art . 7. 1 --- Ficam instituidas duas funções gratificadas na Es-
cola (Te Belas Artes dc Juiz de Fora, sendo urna (Te Diretor, com
a gratificação mensal de Cr) 800,00, e outra de Porteiro, com a gra-
tificação mensal (Te Cr 300,00.

Art . 8.0 O Diretor, designado pelo Governador (lo Estado
dentre os Catedráticos, pelo prazo (Te 3 anos, será escolhido trie-
nalmente pela maioria absoluta da Congregação a que pertence, tio-
delido ainda ser reconduzido pelo voto da maioria de dois terços.

Parágrafo único Excetua-se a primeira designação, que
será de livre escolha do Governador do Estado e recairá em um
dos professôres que interinaniente exercer a cátedra, até que se
CO5S[itUL( definitivamente a Congregação, COlil a nomeação (los Co-
teilráticos por concurso, (lUi(flOO SC seguirá a regra do artigo.

Art. 90 As primeiras nomeações para profcssôres da Es-
cola de Belas Artes dc Juiz de Fora serão feitas livremente pelo Go-
vernaior, COla O caráter' (te interinidade, ficando os respectivos ti-
tulares obrigados a, dentro do prezo de uni ano a contar do pro-
vimento, se sulimeteremit a concurso de provas e títulos na forma
da lei.

Art . 10 - O (iovêrno elaborará, dentro (lo prazo de 90 dias,
o Regulamento da Escola de Belas Artes de Juiz (te Fora.

Art. 11 - Fica o Govêrno (lo Estado autorizado a abrir
crédito especial até a importância de Cr$ 800.000,00, com vigên-
cia até 31 (Te dezembro de 1952, para atender a despesas de ins
talação e funcionamento da Escola (Te Belas Artes de Juiz (Te Fo-
ra, podendo, para isso, se necessário, realizar operação de crédito.
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Art. 12	Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação,	 1,18 as disposições em	contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridade,,,, a quem o conhe-Ci meu lo e execução desta lei Pertencer, que a ('Uni prani e façam cuns-
ljrir tão inteiramente como nela SC contém.

Dada no Palácio do Covêrno, cru Juiz de Fora, 18 de de-
zembro de 1951.

Jus(:Em.rNo Kunn'sciiic Dn Oi.ivnmu.a.
Odiloji Belirens
José Maria Alkinjrn

*

RAZÕES DO VETO

Oponho o meu veto à Proposição de Lei ri.9 871, que dispõe
sôbrc concessijo de aforamento de terrenos na Cidade Industrial
e Vila Operária anexa, por motivos de interêsse público que, sem
dúvida, serão bem compreendidos pelos ilustres representantes do
povo.

O art. 1. da Proposição autoriza o Covêrno a concedernovo aforamento aos foreiros da Cidade Industrial e Vila Operá-
ria, que o tenham requen(jo até 31 de dezembro de 1950, para edi-
ficação de residências ou instalações conierciais

A destinação dos terrenos da	Cidade Industrial, sabida-
mente, flãO poderá Ser desviada Seni qt:e se altere, de forma abso-
luta, a declarada utli(ta(le pública dos terrenos desapropriados
O l)ecreio-lei 778, de 19 de junho de 1951, fixou especificadarnente
as condições da comicessão apenas para a instalação de indústrias,
sã excePCiOna ndo a residência indispensável à própria indústria,
a juízo do Estado e com licença especial dêste (art. 1., alinea
"a").

O aforamento ou enfiteuse	concede-se perpétuamnente, de
uma vez por tôdas, não existindo a figura de transmissão do do-
mínio útil renovável. Logo, é claro que não se podem conceder novos
aforamentos. Os terrenos, cujo domínio quei' a Proposição res-
guarda: para os atuais ocupantes, foram cedidos a título precário,
contrariando a exata destinação legal dos niesmos. Além de não
se tratar de novo aforamento, já que o anterior não tinha exis-
tência juri(Iiea, a exceção criada	viria desvirtuar inteiramente,
como frisado, a (1etinação dos terrenos de área desapropriada ex-
clusivanjent para a instalação de indústrias.

Novos	 como ampliação dc área, só são permi-
tidos aos próprios estabelecimentos industriais, nos têrmos do
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Decreto-lei 778 aludido, e as áreas (Ia Cidade Operária só se con-
cedem às mesmas indústrias, nos têrmos (lo Decreto-lei 2.154, de
12 (te julho de 1947. Alterar-lhes a (lestinaçiío não será da con-
veniência da administração, desvirtuará a finalidade declarada das
desapropriações, tornando-as passíveis de revisão, e não atenderá,
dc nenhuma modo, ao interêsse l)úhlico

Assim, também, com relação aos estabelecimentos de cré-
&l o, aos quais a Proposição visa conceder áreas para instalação
mie agências, não se vislumbra nenhum iii lerêsse imediato na re-
galia As indústrias localizadas na Ci mi ad e Ind ustrial, que (lista
POUCOS quilômetros da Capital, têm seus escritórios nesta monta-
dos e nenhuma dificuldade encontram na movimentação dos SeUS
negócios. O p'ecedemite da concessão seria mau, seni objetivo real
de interêsse Publico.

Além de tudo, nota-se no art. 3Q da Proposição o intuito
evidente (te ven mier as áreas, ao iii vês de aforá-las simuplesniente
O preço da el f teuse é o fômo aflue 1, pago perpétua moente. Só de-
corri mios 3) anos daenfi tensc, pto lerá o furei mo resgatá-lo, medi-
ante o pagamento, de uma só vez, de 20 fôros anuais. O art . 3o,
porém, fl9 1)( o fóro e, sim, o paganien to, mie uma só Vez, ílo
preço, possibilitando-se fazê-lo eni 30 prestações meu sais. O ar-
tigo, demite da figura especial jurídica mio aforamento, é ininteli-
gível, a não ser que se visasse, coma êle, a aquisição (ia proprie-
ml ade (iefl nitiva do imóvel, ao invés da mmiera ai ienação do domní-
limo útil consequente à enfiteuse

Por tais miiotivos, que tornam imiapi icávei C destituída de in-
Ieíéssm públbm) a iliedimia visola, ()i)01110 (1 01111 vitmm á Proposição,
deVotvcnilo-a à Egrcgia Assembléia Legislativa, para que sôbre ê!e
decidam, coei alta sabedoria, os ilustres Deputados que a compõem.
1951. Palácio da Liberdade, Belo 11 ori 7.011 te, 26 (te dezembro de

.TL'SCISIlNo KUBITSCIJ1:ji mm Om,ivj:um.

*

PROPOSIÇÃO DE LEI N. 871

Dispõe sdbrc concessão de novo (Iforomenlo de terrenos na "Cidade
Industrial" e "Vila Operária" anexa à lizesnui cidade

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1.° Fica o Govêrno autorizado a conceder novo
aforamento aos foreiros da "Cidade Industrial" e "Vila Operária"
anexa à mesma cidade, que o tenham requerido até 31 de dezembro
de 1950, para edificação de residências ou instalações comerciais.
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Parágrafo único - A concessão de que trata o artigo l,
deverá ser requerida rio prazo de sessenta dias a contar da data
da promulgação da presente lei.

Art. 2.9 - Fica também o Poder Executivo autorizado a
aforar terrenos na "Cidade Industrial" (ou na "Vila Operária"
anexa à mesma cidade), aos estabelecimentos de crédito que quei-
ram instalar agências uíi, não podendo a nenhum dêles ser conce-
dida área superior à necessária para uma única construção.

Art. 3.' - O preço do aforamento, que será o da avaliação
para efeitos fiscais, será pago na Secretaria das Finanças, de unia
só vez ou ciii trinta prestações mensais.

Parágrafo único A Comissão de Obras (ia "Cidade In-
dustrial" expedirá guia relativa ao pagamento integral da área
aforada, na qual conste o seu valor e as condições de pagamento,
que será registrada, para os devidos fins, na Secretaria das Finanças.

Art. 4.9 - Bevogam-se as disposições em contrário, entrando
es 4 a lei em vigor, na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo 1 lorizonte, aos IS de
dezembro de 1951.

*

RAZÕES DO VETO

Ao sancionar a Pi'oposi Ção (te Lei n.' 875, que cd teia a J,e;
nY 28, de 22 dc novembro de 1947, vejo-me na contingône ia de
lhe opor veto parcial pelas ponderáveis razões de interêsse pulilico
( IUC a seguir enumero

Artigo a ser incluído após o artigo 9. 9 - Já o artigo 7.' da
Lei n.v 28, em vigor, e que não á alterado pela presente Proposição,
dispõe que "quando se fizer necessário, os distritos se subdivicr
cm subdistritos" . Os subdistritos representam apenas uni desdo-
bramento de áreas dentro cio mesmo distrito, e por isso têm
sempre a mesma sede. Pela redação do artigo 53 da lei, de acêrdo
COM a Proposição nY 875, entre os requisitos para a criação tio
distrito es[á o relativo à população mínima (te três mii habitantes
Ora, o texto em apl'êço estabelece para a existência do subdistrito,
que é parte do distrito, o requisito de população mínima (te quatro
mil habitantes. 1':, evidentemente, incongruência ou imperfeição,
de que se (leve escoilnar a lei: se se exigem três mil habitantes
para criar um distrito, não terá sentido a exigência de quatro ecu
habitantes numa fração de distrito, para se estabelecer a divisão
dêste em subdistritos.

Sou levado, assim, a opor veto a esta disposição.
Art. Il) ---- A redação a que se refere a Proposição n.' 85,

neste artigo, se oferece certas vantagens de sistematização, na
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enumeração da Competência cIo município, incorre todavia em
omissões sérios sôbre várias atribuições que convém fiquem esta-
belecidas na lei, no interêsse da boa administração dos municí-
pios mineiros. A enumeração do artigo 19 da Lei n.' 28, em vigor,
é mais minuciosa e explicativa, consolidando, inclusive, normas
e princípios de direito administrativo, e assim facilita extraordi-
nári auimeuit p a ação das autoridades cd ilícias, (laudo-lhes conheci-
nento tanto quan [o possível completo da natureza, do sentido e
(ION limites das atribuições que lhes competem. Acresce que se
trata de enumeração meramente exemuplificativa, e não taxativa.
Ela não esgota as atribuições, quem- da Câmara Municipal, quer do
Prefeito, mas, nas presentes condições da administração comunal
em Minas, parece fora (te dúvida que através de uma enumeração
mais ampla se colimarão melhor os objetivos (te rigor técnico,
eficiência e aperfeiçoamento da administração municipal. As res-
trições nessa enumerarão, que decorreriam do texto ora proposto,
fariam e ccesaà riameate com que muitas dúvidas fôssein suscitadas
na prática normal da administração, levantando-se dissídios dcs".e-
rcsscmrios, (IIIC teriam que ser submetidos aos Tribunais, com cvi-
(lCiiC5 preJuízos para os interêsscs do govêrno local e também
dos munícipes

A falta, assim, (te razão ponderável, que aconselhe a nsodi-
ia cio cmm'tido 13 cia Lei Orgânica dos Municípios, e tendo em
cc; mot ;\ os de evidente iuitei'êsse público a que ame referi,

OpOliicc) veto cc eJecta (liSposi ÇíiO

Art. 32 --- Dispõe o artito 12, segundo a Proposição a.'
875, sIre o sbJijo e cc ajuda dc' custo do Prefeiio, fixando
exlccc::,adn('n e os limaites mciii que os a mesmos SC deverianm conter,
(mfl lJ(SC liareda do llIUflcípiO

Ccci, ali regiece alua], o; venHmentos mio Prefeito foram
i e as Cáruiarcis Mccii ripa ii; que, ao fazê-lo, tiveram

em Vi cci a a a recaccúcçlo, nua; rem ot)scr\ ar cccii, critério uniforme
tu à Ic;u'cccs tcsy;cn. Lssas venc~NA estão estabelecidos, ilci

e via de u'a,rcc, mi bases s ipr1cres às a que se refere
cc P1'opo;cilo eI875. Ai' elorucua cocisi iiuciommcd modificou o artigo
19 da Carta ãmincir;c, determinando que os subsiulios mio Prefeito
seria mci fixados peil Câmmccmc',c, dcii [ro dos inales determinados pela
lei orgôaicci. 12 certo, assim, que a lei orgânica terá que fixar
ê'ccses ldflLe a, ecas é tanchému certo que não há prazo estabelecido
liara essa providência

C,nuiciecanclo, por outro lado, as responsabilidades da fun-
ção mimi Prefeio, que exerce uma nua n diu o eletivo, e tendo cmii vista
as atua s condições do custo de Vi dci, e uleccss(mri o que unia medida
de tal ordem seja tomaccda diante de estudos cuidadosos, que apui'ccmI
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q 1

(levidanlente os níveis da remuneração atual e resolvam o p1'OblelTl
com sentido de justiça e adequação ao interêsse público.

Tendo cai vista a leliarãO (10 artigo 86 da Constituição,
decorrente da reforma constitucional, recomendei aos órgãos téc-
nicos do Estado, C ( s;)eeialmen te ao Departamento de Assistência
aos 'lun id pios proecd essemn a êsses estudos prévios ind ispens-
veia, que habilitassem o Executivo a propor reforma da lei orgânica,
nessa parte.

ESSeS estudos não foram concluídos e, na falta dêles, não
posso formar convicção segura sôbre o acârlo, a oportunidade e
conveniência das bases de subsi l ios, eia propostas. O i aterêsse
púld ira, a nau ver, é que a fixação se faça tendo em vista OS
dados coilere os reta ti voao custo de vida nas diversas regiões do
Estado, ao; mi ireis de ;e;miunvraçuio adotados para as várias cate-
gorias de servidores públicos, e taamhémn ao quaiftzn dos cmdsídmo
que atual nienie estão os prefeitos percebendo.

ESSaS cansid ei';; ÇOC .5, (jUC len tio 1)01 P0111nivm s e ditadas
pela prcoec; lsçao do inierásse público, que e assegurar (011(1 lÇCS
nomilIctis indispensáveis à boa adnn nistração das comunas mineiras,
levam-me a opôr elo parcial ao texto do artigo 32, de modo a
eliminar no seu r;'otrafo lirimue j io, a cláusula ----- "C dentro (los
li miiil es set_Uimitcs", bem coam a indicação dos 1 mi leS dos subsídios;
e, FIO SCU Paiíl;if0 scundo, a clausula - "fixada em iniportância
não superior a dez por cento do valor do primueilO"

Nesta oportunidade reitero que o Covéino do Estado coca-
0110 l;uiá Opo;'imlil amnenle a consideração da Egrégi a Assembléia
Legislativa projeto de lei, Pelo qual se restabeleçam os justos
iIl;ictes ;10 subsídio do Prefeito, de modo a atender ao que dispõe
() arOgo $6 da Constituição do Estado

Palácio (Ia Liberdade, Belo horizonte, 26 de dezembro de
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Normal de Diamantina, e restabelecida a vigência do Decreto n
20, de 12 de outubro de 1928.

Art. 2 • O estabelecimento cujo ensina se restabelece
por esta lei funcionará nos têrmnos do Decreto-lei iiá 1.873, de
28 de outubro de 1946 (Lei Orgânica do Ensino Normal)

Art . ii. Serão aproveitados os funcioniii'ios em disponi-
bilidade que serviam na antiga Escola Normal de Diamantina, ao
ICiUpO de sua extinção, Oi)SeiVOdO o disposto no artigo 79, H E'
e 0. do Decreto-lei ná $04, (te 28 de outubro de 1941.

41 - -- Fica o Poder Executivo autorizado a abrir o
cre li tu especial necessário à exccuçao lesta lei, com vigência
saipiduta ali 31 de dezeniliro de 1952, ai.' o imole de Cr 800.000,00,
IOJJCIlO realizar para isso, se necessálio, operação (te crédito.

Esta lei entrará eia vigor na data de sua publi-
ruão, revogadas as (1 ISpOSiÇÕeS ciii conirár;o.

portanto, a lôdas as autoridades, a quem o conhe-
ci oca o e execução desPi lei pertence;, (lime a cunipraili e façam
e e abri e, tão i ateiramnen te como ne a se contém

Dadano Palácio da Liberdade, cio Belo horizonte, 26 de
lezciul;ro de 1951

.TTS P ELINO KUbITSCHEIc nu Omivismn
()iilon J3cImiCiS

d

*

lEI N. $tI, DE 20 l)ii DEZEMEFIO DE 1951
.Iuscnmixo 1'uiii'sriim:i no

Dispõe sóbre iSC!Yí17O

LLI N:? $10, DE 2(1 DE DEZl Pulo DE 1951

I?eSâo5elee(' (1 Escola ZVori;mel O/e DiOlJ,(li?liIlo

O) Povo do Eslaclo de Minas Gerais, por seus representantes,
der crIou e eu, cio seu nome, san cioao a seguinte lei:

Ao. 1 .'	Fica i'evo'ts;lo o 4lispo0o ao umlipo 11 do Decreto-
lei ná 03, de 15 de janeiro de 1938, no que diz respeito à Escola

0 Povo do Estado (te Minas Gerais, 1)01' seus representantes,
toii e cc, em sei: mio;ue, sanciono :1 seguinte lei:

ArI. 1á - Fica autorizado o Poder Executivo a isentar do
luipôsto de Transmissão "Inter-Vi vos" a aquisição, por parte do
'Carijús Atlético Clube", da cidade ite Belo Vale, (te Umil terreno
de 10.000 metros quadrados, puma nêlc ser construída sua praça
te esportes

Parágrafo único --- A isenção a que se refere o art igo se con-
ieiona ao eumnprimnculo de sua finalidade, dentro de cinco aliOS.
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Art. 2. --- Esta lei entrará cm vigor na data de sua puld i-cação, revogadas as disposições em Contrário,

Mando, porta ato, a tôdas as autoridades, a quem o conhe-
cimento e eXecucão desta lei pertencer, (I nc a duinpiani e façamcumprir, tôo i nteir:1111ente co1110 nela se contém.

Dada no Pa15cj da Liberdade, em Belo Ilorivon te, 2(
(IeZernl)ro de 1951

Jus(:ELTN () Kul,vi,scimK DE OrIvEifi
J0SL Varia .1 1J'jjjj

*

J.li N. 812, DE 26 DE D EZEMBRO DE 1951

Dispõe sdbre os (iu'so Norniaj,ç I?egior1ois criados pela L i
M" 291, de 24 de novembro de 1948

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus reprcsentairt(
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguia te lei:

Art. 1 .1 - Os Cursos NormaisRegionais, criados pela Lei
n. 291, de 24 de novembro de 1948, destinam-se a formar regentes
para escolas primárias l ocalizadas m zonas rurais.

Art. 23 - O regime dêstes cstaljelcc'iiiientos serS de e
e Semi-internato

Art , 3 ,0 - Os quadros (10c0111c e administrativo do Curso
Normal Regional "Dom Joaquim Silvério dc Souza", de
lliciro Mala, município de Diamantino, e do Curso Noimiral	cgiOfl1
"San lavai Soares Azevedo", da "Fazenda do Bosdri o", 'e 	in-tegrados por:

a) pesou! efetivo;
1)	pessoal contratado, nos trinos cia 1 2 4 ii.'
e)	pessoal asanlariac i o nos Lermos fio irlid i m 72, da Lj

i47, de 30 de descubro de 19 .18, cora a r'em!aí'ão cccistanp'
artiLo 1-9 mia L j n. .545, de 18-12-119119

Art. 41	- O pe.s'oal efetivo, deque trata a alínea
artigo anterior, coi prccnc1e5; 2 Diretoces padrão S-31, 20 Pi-
fcsôres padrão 8-29, 2 Técnicos-Agrícolas padi'ão S-29, 2 Seci'ctá-
rios padrão 1!, 2 Ecôrojiiçcs padrão II, 4 inspetores d c' Alunos pa-
drão E, 1 Serventes padrão 1), 4 Mestres de, Ofi'io prulro S-2i1,
com o vencimen lo mensal mie Cri 3.000,00, Cr$2,Suo Omo,
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2. 50&00, Cr$ 1.000,00, Cr$ 1.000,00, Cr 600,00, Cr$ 500,00 e
Cr$ 1.600M0 respectivamente.

Art. 5. - O pesoal contratado e assalariado, de que tratam
as letras "b" e "e" (lo artigo 3,9, constituir-se-á de: 1 Motorista
e 23 classe, com o salário mensal de Cr$ 1.050,00; 2 Curraleiros,

2 Hortelões, com o salário mensal de Cr$ 600,00, cada; 2 Zela-
dores com o salário im'nsI de Ci'8 500,00, cada; 2 Cozinheiras,
2 Au xiii ares de Cozinha, 2 Lavadeiras, 2 Auxiliares de Lavadeira
e 2 Copeiras, a Cr$ 459,00, respectivarnente

Art. 6. - Os l)rofessóres (los Cursos Normais Regionais são
obrigados a trinta esei s horas de 1 rabat ho por semana, incluindo-se
nele período aulas técnicas, trabalhes práticos e atividades
cxl t'acurrjcularc's

Art. 7, - O provimento dos cargos de iiirmgistério da pre-
sente lei será feito nos têrinos H legislação crii vigor, ficando
assegurola aos atuais pioftssôres. ciii Su21dasle de condições, pi'c-
fci'ee e ia ja ra as uoiiicaçãcs

Art. 3.' - Paia a CXUCI1 , 0 CiO ii'e,eiite lei, no corrente
exercício, fica o I'odcr Execu 1 vo autorizado a abrir o crédito de
Cr 502.200,00 (quinhentos e dois mil e duzentos cruzeiros), para
atender o pagamento (lo pessoal decente, administrativo e assala-
riado (lo Curso Nori iii Regional de Conselheiro Mata, município
de Diainantina, e uni de Cr$ 172. 00(1,00 (cento e setenta e dois mil
cruzeiros), pala ocorrer As despesas caiu a alinantacão de seu corpo
docente e discente

- Fica o Pai ci' Exccul co autorizado a baixar o
Regul.mrncnto da presente lei.

Ar t. 10	Esta lei ('aliará era viga' na (lata (te SUO publi-
caç (O, revogadas as disposi çães em ccii riri o

Mau cio, portanto, a tôd as as nuIor ii ad es, a quem o conheci-
lueno e execução desta lei pc:'lcncem', que a ruia pr;im e façam
cumprir, tão lir leii'aiciecuie como nela se contém

1);-ida no Palácio da Liberdade, Clii Belo Horizonte, 26 de
derem li ro de 1951

Jusc:uciixo hunuUSCIIEK DE OLIVEIDA
(111/ou !/eimi'ens
J.sc 3luz, ia .likniim

*
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LEI N.° 843, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1951

Autoriza o Govériio do Estado a participar de wn condomínio
destinado a promover a eonstru(ão dc conjunto arquitetônico

na Capital

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

Ari. 13 -- - Fica o Govêrno do Estado autorizado a participar,
de um condomínio, que deverá Promover a edificação de uni con-
junto arquitetônico, destinado à instalação de repartições estaduais,
um hotel de turismo e a facilitar a aquisição de tliOra(tia própria,
através da construção de pequenos apartamentos.

Art . 2.° - A construção (10 conjunto arquitetônico far-se-á
mediante incorporação, transferindo o Estado ao respectivo condo-
mínio a propriedade tio terreno situado nesta Capital, entre a Praça
"Raul Soares", Avenida ''Olegário Manel" e Buas (ivajajaras, Rio
Grande do Sul e Timbiras, medindo 16.148,02 metros quadrados.

§ 13 O preço 10 iii imo do terreno situado entre a Avenida
"Olegário Maciel-, fluas Ti nil)irs, Ii io Cm ii ! e do Sul e Guajajaras,
será fixado por avaliação a ser procedida por unia Comissão ii
peritos, nomeada pelo Governador do Estado.

§ 2. - Para a fixação do valor mínimo do terreno situado
entre a Avenida Olegúrio Maciel, flua Guajajara, Avenida Amazoaas
e Praça Raul Soares, ter-se-á em vista o Preço constante tia Lei
n.° 754, de 9 de outubro de 1951.

Art . 3,0 A escolha do incorporador far-se-á mediante con-
corrência pública, a qual terá por objetivo selecionar o concorrente
que urna vez tenha satisfeito as exigências dos editais, mais hara tu
ceda ao Estado a parte do prédio de que êsle necc'ssi Lar para insta-
çõo de seus serviços.

Art. 42	Serão os seguintes os requisilos que deverão constar
dos editais (te concorrência pública:

1 comprovação de capacidade financeira do proponente,
declarada por atestado fornecido por estabelecimentos bancários
idôneos P cópia fiel da dectaracão (te renda do ano anterior, C lira is
cópia fiel (10 balanço da firma, se comerciante o proponente.

II - preço oferecido pelo proponente pelo terreno (te pro-
priedade do istado (ali. 2.)

Til -- não excedente a 1096 (dez por cento), a
ser cobrada ao Estalo, sôbre o preço do custo, pela parte do prédio
que lhe passar a pertencer ('oro exclusivitl:i de;
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IV	reconhecimento do direito do Estado de fiscalizar a
execução (Ia obra, por intermédio de engenheiro e peritos-conta-
dores de sua inteira confiança;

V -- prova (Id legalidade da situação (Ia firma, com relação à
sua constituição e funcionamento;

VI - prova (te quitação ('0(11 ()5 cofres públicos federais,
estaduais e municipais, inclusive a tio iiii1iôstu sôbre a renda;

VII -- certidão (te quilaçito a que se refere o artigo 362 da
Consolidação das Leis (tu Irabalho

\Ili - -	)n(>sa (te qtlitaça() (1(1 illij)ôStO sindical, na forma do
artigo 607 da Consolidação das Leis tio Trabalho;

IX - - prova de prestaçao da caução (te cinquenta mil cru-
zeiros no Tesouro tio Esi ido. ciii iimcd a corrente ou em títulos da
(lívida pública estadual, para garantia de assinatura do contrato
(te incorporaçao

X -	relação ('001 piei a tios (locUifle (li os apr eSeflti(IOS, tlevida
fllCnlC assinatia pelo jwOI)ouenie

XI	prova de quitação tias conti'ibuiçues de previdência
social, mediante, certidão passada pelo respectivo Instituto de Apo-
seiitailoi'ia e Pensões a (j1W pertencer (1 proponente

XII - Proposta em (luas vias, devi d amente datadas e assina-
tias, com firma do proponente i'eeoiilit'i'itia, sem eiocntla . , rasuras

ou culrt tinhas, sentiu a primeira via selada;
Xlii -	declaração do doimuciio tio prtiponcnte;
XIV - - declaração da firma de que aceita 1)01' fôro (10 contrato

o da Capital tIo Estado:
XV	- prio	11'	iiC( tio	iti(0. cultO O "habite-se" da

lrcfe' 1 aia Mti o icip:d
XVI -	((cc'-ra('(	oi-m:d	lar' içúo tio instrumento (te

contrato, que selã 'laiu'h) te cOil foriiiitlic eOiii as estipulaÇÕeS

constantes tio etidai e acll:( enumetatias

1 .	1)os ((li la is constará ainda qual a área construída
aproxirnada que pas-larã a jicitelicel' ao Estado, para instalação (te
SCUS erv ços

2.' -- - ti pia?0 UiíIIiiliO tiü 	a contar tia tinta da
pubicaçao últ i ira no órgão oficial tio Estado, não poderá ser inferior
a 30 (lias.

Art . 5,Q	- Fica o l 0 odci' Executivo autoriza(i0 a atiquirir

do inrrrporudor, )(o pro do ('U (C1'('St'UlO tli pei'centagdhhl pré-

viainente estipualada, as parte.,, tio con(tomi aio ne(esSúrias a iii sta-
taçiio (te SeUS serviços, j)o(ieo(l() ddSj)eii(i(i' para issp até a impor-
tância correspondente ao valor tio terreno referido no artigo 2.'
(lesta lei.

Art . 6. 0	Caso o Estado venha a necessitar de partes cons-
truídas do condomín i o,iO, eXCe(ientcS ttl(q'_i('iaS qUe corresponderem

1
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ao valo:' elo terreno descrito no artigo 2,' (testa lei, poderá o Governoailqrr iri-las, pagando preço não superior tio preço_bis	fixarlo noa II IdO an terior, pO(ICD(1 0 (leSl)cfl(ler Para iSSO até a i1i1port5nc	(le'OZC MiffiõV s de cruzeiros
Par: graf() único ic0 - - O nn garnent ela i til p orlánejaar	 referida noar - l i go será feito de ac rdo cor,) a cilanitiela geral de Pagam ento paraOS derriais co ndôminos 	depois de cOfllpllt:lçlo opreço do terreno(lesrrilo no artigo 2. desta lei
Art. 7.'	O conjunto arqri 1 tetánjco

eimais	
ti ser constreuclo á ona ltleflsage	govcrn11111 tal o.' 255, devendo os csti]

(líserini lnnçãcs cOfls(ar dos cdi ais de e onvorr 1cia para escla-rectrIl(. Iilo (lOs interessatios
Art. 8,'	

Esta lcj e'it!rj' cm vigor na data de soa publi-('ação, rev	 (lisposjç5 Crfl eontrj

Ían'Ta, Portanto, a li las as aut oriilaeles a quem o conhe-t e ex cnçã0 desta lei pertencer que a cumprtim e façamcu mprii', tão inte irarniSnie corno nela se contém .
no Pal5 'jda Lilicrelarlp	Pelo Horizonte, 26 det ('7(''1iJ)ro ele 1951

JL'SCET,TNO KUB!TSÇ- IIEJ DE O',tvrari
José Maria Alkrnim
Án(d(0 Pedro Braqa
Tristão Ferre ira da Cunha
José Es1êes !?odriques
Odib-m Eh eaens
Mário lIziqo Ladeira

*

LEU N,' 844, DE 26 DE DEZIMBHO DE 1951

Concede isenção de impôsfo dc 11an.ç11jç50 "inái-,'f1'0s"
ao Coijjifj Clube de Belo Ilorj:onfe

O Povo (lo Estado de Minas Gerais, Por seus representantesdecretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:
Ari, 1.' • Fica con cedida ao Counfrv Clube dc Belo h orizonte,'ediaelo nesta Capital, Senção do imnpsto de 

transmissão 'inter-vivo5" para aquisição de uma área de terra, contando cêrca de
300.000 (trezentos mil) metros quadrados, situada no lugar deno-
nhinadc> Granja Corumni, confrontando com terrenos do Dr. Navan-
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tino Alves e com a estrada de Rodagem Belo horizonte—Nova Lima,
para nela serem construídos os seus departamentos.

Art. 2.' - A isenção de que trata a presente lei se condiciona
ao cumprimento do seu único objetivo no prazo de dois (2) anos.

Parágrafo único O inipôsto cuja isenção determina esta lei
será devido ao Estado caso a entidade beneficiada mude ou desvirtue
SS finalidade.

Art. 1' - Esta lei entrará cru vigor na data de sua publi-
(açaÜ. re'ogadas as disposições cru contrariei.

M:en1 o, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-
en lii e execução dcsla lei pertencer', que :e (Umuprafli e façam

euapiir, tão inteiramente como nela se contém

l)aela no Palácio da Liberdade, em Belo 1 lorizonte, 26 de
e7e:ee1)ro de 1951

.Tcsci:r.INo KUBTTSCITEIC DE Or.ivEIft
j ')51 ]Ia:-ia Alknii:n

*

LEI N.' 845, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1951

j,rtnri:u a rescisão amigável de contraio de arrendamento
da flêde Mineira de Viação

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e CII, em seu flOifle, Safl('iOn() a seguinte lei:

Art. 1. - Fica o Govêrno do Estado :iutor'iiaelo a rescindir,
itiigàve-1 itiente, com o Govêrno (Ia União, o contrato de arrendamento
a flêde Mineira de Viação, para que a ferrovia reverta à adminis-

tração federal.
Art. 2.9 - Assinado o contrato de rescisão, o Govêrno do

Estado fará entrega ao Govêrno Federal das linhas ferroviárias que
constituem a flêde Mineira de Viação, com todos os seus bens
móveis e imóveis, bem como niateriais em estoque.

Art. 3.' - No contrato ele rescisão se estabelecerão tôdas
as condições da reversão, inclusive as relativas à apuração das
contas de débito e crédito entre o Govêrno do Estado e o da União,
bem como as referentes aos direitos adquiridos pelo pessoal da
ilêde Mineira ele Viação, os quais serão mantidos e assegurados.

Art. 4.' Fica o Govérno do Estado autorizado a abrir os
créditos especiais necessários ao pagamento das obrigações que
haja assumido anteriormente à reversão, e que pelo contrato de
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resctsSo n5o ven io ia	ser tr nsferjd5	União,  ou n5o sejar*Coinper)sq,5 p1s 	

sta atribuíd:is, comoas rei Iis'asrnetale dos	 CO'dCfj (•j t s"

Par:'igrf, único - -Os rr riitos a que se refere	s!e arti ,1)oderSo ser aberto5 se neces0 aind11 no corrente
	exeO,comvig ,j l) rori' ida ;it( 31 de d ezeruhirr ) de 1952. Ou no pró-

prio CX CPCÍe1 0 rte 1952, ficando o (ovêrno do Estado autorizadc1 arealizar, para isso, se preciso operaç5es de erditoAr t.	- - Esta lei entia	
em vigor na (lata de sua pubhi-eaçSo, rc vogad .	as 11 J)( ; s j çó5 em contr5rjo

Mando po rtarrf11 )1 ISrla as aufoi' id;idts a quem o 
COflui tj_Jitento e CXe('1ip50 rli , s hei perldncr, que a CUmpr i iii e façamcumpri r, ISo iri teirammi1.11 te corno nela Se coa têm.

Daria no P Ic:o t.	Lilrerdade CIII Belo 1Iorizr1 1 t 1	20 ddezembro de 1951.

Je50F11\0 ELFIF-C	1lr-'t	ia:
José LsJézr,s Rodriqt,
Jose Maria .1 l/C/fljflj

*

LEI N.? 84e, DE 20 
DE DEZEMBRO DE 1951

isj; Sóbte a iie0 (it' bens à (Jii1o, Pura OS fins 11(1 L ein.' 1 .254, de 4 de deZend 	dc 1950

O Povo do Estado de Minas Gerais, Por Seus 
reI)reu ta ates,decretou e eu, em s	meu nome, sanciono a Scan inte lei:

.rf. 1 •Q -- l'ica1fl tran sferidos ao p utrinrôn io da Un iSo paraos fins est:i hcl1 . 1 . 1j1 15 110 ar. 4.' ria Lei F'rrler . i l ii.' 1.254, de 1 dede 1 PStt, os bens ni , ris	.ssen,.jr;.. ;iu ftim:()on.I)II(1l)) (1;)Escola, E	 e
ufei'Ia.IL,0111 "(5r'io	Chagas", feder:r1j•,.111 caidaquela lei.

l'at;ij'1f0 imniro	-	( Is bs so	cor1s10i1.5 dooficial existente no proeesç0 p róprio d a Sce;et iria de Saúde, eSua avalia(S)) lotal ii(,inca (i	11 •	S,Art. 2.?	IvoaaJ.,
\i	 dispr>sj.r1.5 cru	c (imI(r5i'jo	esta iU

entrara ciii	gw na t, j a de sua PulJlicaçS0,
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Mando, portanto, a tõdasas autoridades, a quem o conheci-
mento e execuç5n desta lei pertencer, (pie a cumpram e façam
cumprir, 150 inteiramente corno nela se conténi

Dada no Palácio da Liberdade, Belo horizonte, 26 de
dezembro (te 1951.

.Jus(:ELINO Ki_irrrsciri;i	ia;
,lo.sr .ilrtjja .1 ikunun

hírio hugo Ladeira

le

LEI N.- 847, DE 20 DE 1)r •:ZEMB1-io 1)E 1951

Concede aitiiteitio de n(nrinren !os uns funcioxuirios efetivos

do 1) e po rtaur e a lo de Estrados de Rodagem

O Povo ilo Estado di' ihin;ts Cciatis, 1)01 SCUS representantes,
decretou e eu, cal siLi nome, s:iilciono a seguinte lei

Art . l.,, -- AOS furte ionórios efetivos do Departamento 'le
Estradas de 1odagein do Estado de Minas Gerais, inclusive os
inativos da flieslfl:i categoria. fica concedido O seguinte aumento
(te vencimento, ioin:inrlo-se ('011)1) Intst' Os \'emlc fl(II1OS de 1951:

40 ç	( iu;irenta por cento) sôbre os verte irnentos até mil
cruzeiros;

1 trinta p01 c(-nto) sidue o excelente de mil até dois
mil cruzeiros;

20Ç- (vinte por cento) sôbre o exe(ahntc dc dois mil até
três mil cruzeiros.

1'arógrao único -- - Nenhum :uiracnto recairú sôbre as par-
celas excedentes ile tres mil cruzeiros dos vencimentos atribuidos
ao funciollari() ou servidor.

Art. 2.' -	() awireri tu a que se refere o artigo anterior será
integralizado cm duas etapas, devendo 50 (cin(Iüenta por cento)
sererri pagos a partir de 1.9 de fevereiro de 1952, e OS restan les 5V"'
(cinqüenta por cento), que integral izarôo o auiiiunto, selem is
a partir de 1.' de janeiro de 1953.

Art. 3,' -- Fica o Poder Executivo autorizado a real z;ir
operações de crédito para ocorrei' com o seu produto à rlcspc;i
resultante (lesta lei, bem como abrir o necessário crédito.



220 -

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

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheej-
incuto e CXCCUÇ5O (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente corno nela se contém.

no Palácio cia Liberdade, Belo Horizonte, 26 d
dezembro de 1951.

.JUsCELIrço KUBITSCIIEK DE OLIVEIRA
José Es(ées Rodrigues
Jose Maria Alkmirn

*

LEI N.° 848, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1951

Concede aumento de Vencimentos aos funcionór jos e servidores
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:

Ari. 1.' - Aos funcionários e servidores da flêde Mineira
de Viação, inclusive os do Serviço de Subsistência lteenibolsávet,
fica concedido o seguinte aumento de vencimentos, tornando-se
corno base os vencimentos de 1951:

40% (quarenta por cento) sôbre os vencimentos até mil
cruzeiros;

30% (Irinta por cento) sôbre o excedente de mil até dois
mil cruzeiros;

20% (vinte por cento) sôbre o excedente de dois mil cru-
zeiros até três mil cruzeiro.

Parágrafo único	Nenhum aumento recairá sAbre as par-
celas excedentes de três mil cruzeiros (los vencimentos atribuídos
ao funcionário ou servidor.

Art. 2. - O aumento a que se refere o artigo anterior será
miegralizado cifl (luas etapas, devendo 50% (cinqüenta por cento)
sereia Pagos a partir (lc 1.' de fevereiro de 1952, e os restantes
50% (cinqüenta por cento), que integralizarso o aumento, sereia
W1 90.% a partir de 1.' de janeiro de 1953.

Art. 3.'	Fica o Poder Executivo autorizado a realizar ope-
rações de crédito para ocorrer com o seu produto à despesa resul-
tante desta lei, bem corno abrir o necessário crédito.
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Art. 4•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 conheci-
mento e execução (lesta lei pertencer, que a &npram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, lIdo horizonte, 26 d
dezembro de 1951.

JUSCELIN0 Kuniiscirnic ai: (i)iivniiu
José Esléves Rodrigues
José Maria Alkniim

*

LEI N.' 819, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1951

Prorroga os benefícios da Lei n.' 13, de 13 de outubro de 1947

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

Art . 1.0 Ficam prorregulos os benefícios (Ia Lei a. 0 13, de
13 de outubro de 1947, já prorrogados pela Lei 11 .<> 51$, de 1. 1 de
dezembro de 1919, pelo espaço de dois ices, a contar de 14 de
outubro do co rren te, zi no.

Art. 2. Fica assim redigido o i teci 'if' do artigo 2.
da mesma lei: "uSo possuir iuuiovel mci ou urbano, não sendo
COIflO tais consideradOS a parte de propriedade, cm comum, que
não prOpoiuioIle iioratIii independente a fauiuiiia do interessado''.

AuL	- 1levogu1-sc	disposiçáes cai contrário.
kfk

dauido, por'ianto, a tôuls is autoridades, a quem o conheci-
mento e execução dcsia lei pertencei, que a culupriun e façamiu
Cumprir, tão inteiramuueuilc rouco nela se contém.

Dada no Palácio iii Liberdade, Belo 1 lorizonte, 26 de
dezembro de 1951.

JUSCE1,1N0 Nunr'rsciiaa. na Oujvu:inx
António Pedro Bengu
José iíaiia tikjniin

*

1 II



LEI N•° 850, 1)E 26 DE DEZEMBH() DE 1951

() los o do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,ii erre O o e co, em seu nome, sanciona a seguinte lei:

\rt .	
1.'Sio 05	tiiits o.s v:i t j 11u • o[5 anuais dostuagjp railos

II	- Juiyas de 1.'	i, ulcia............
111	JllIO(5 de :.' Ci 1	1e,(

.JU17fts (te 2.' entrfincia ............
V - -Juizes de 1 .	cntr5m'i	............

VI - Juiz municipal de COffla1(-:( du 1. co) e,iucja
VII - - Juiz molhe pai du (0lflar('a de 3.' ((lUfl(P(

VIII - - Juiz lUUllicipOi I k ICinio anexo ........

Art. 2.	São CSs 1e,N wwAiu5	 fl[('flhl)i5 (10iit-rio IOl1ieo:

II -- - Su ljI>roc'(l(•:ldoJ.	..................
111 - Promnojor de Justiea de comarca de 1.'

	

('IltríiIlC j a	......................
IV - 11'wiioior (1/' Justiça (5» crI/lorca di' 3.'

	

('li Ir/meia	......................

	

V --- Promotor de Justiça de connimc: i	te 2.'
('III maneia	......................

	

VI - l 'I'i(fllOtOr	(li	,T)hStiCl	de	'riee,O(	5	1.'('1!) r/mll( j j	......................

l',ij »5'nío i'i.i5'	-	() (T[:J.,r	'	O	)!Ies:flie, v('neiinentosilu 1 ')OiOo, l)	(l(	. ( e, [(e, ([) ((0(1 ((.1 ('U ()UC SY\[]'

- Ao lessod inativo cS'. Sh'.eistratume, e lo Ministério
1) (1,1 antes (te 1." (iC jonefto (10 194$, fic1i concedidono t ) ero,!( de 1.	te f,'s cre i ro a 31 (jc de-zembro de 1952, umai'j	itt fll.v:1tijs C1i((ilfl5	na	egninte Pose:

por ce;iio) sõbre os provenio até t:- 1.000,00
lfli] c(.'e:r(,-)
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155 (quinze por cento) sôbre o excedente de Cr$ 1.000,0
até Cru Cr$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros)

10% (dez por cento) sôbre o excedente de Cr$ 2.000,00
até Cr$ 3.000,00 (três mil cruzeiros).

Art . 1.' A partir de 1 1 de janeiro (te 1953, fica concedido
novo aumento ao pessoal inativo de que cogita o artigo anterior,
de acôrdo coma as seguintes p errc:imea'o ralculadas sõbre os pro-
ventos de 1951

20	(vinte por cento) [./ihrc 05 proventos até Cr$ 1.000,00
(mil Crllz.ciros)

1SY (qoimize por cento) 5//li-! o cxctilcn5e de Cr	1. 000,00
t/» Crie 2.0)0,00 (dois mil cruzeiros

1tl'	(dez por cento) sôlire o excelente (IL CrS 2.000,00 até
Cr	3 01)3.15) ([[ ,és mil cruz(,iros)

.rt. 5" - Fica o Poder Executivo ii:)orizo10 a abrir os
crédito,para o c umprimento(lesta lei e (te suas conse-
qü/nmas, podendo realizar, para tal fiiii, a operações de crédito
que se f'en'm mleccss/mrias

I'arei-afo único -- Os cri-ditos que forem abertos Vior[lr/mo
&ié 31 d e dezembro de 1952.

- - Bi'v ogadas as disposicôe em conlrério, cntrar/m
a presente lei em vigor na (lata de sua pnldicaçõo, mc!rotr:iinilo,
pari-ia, (1-, 51-us efeitos a LQ1 .Q de janeiro (1€- 194$, exceto para os
inativos :i que se refere, cujo aunientu, que lPes Íi atribuído, vigo-
rar: nas dotas (lecl;lradas nos artigos 3.' e 4.'.

Mando, portanto, a 'lodos OS [ii:liiri(l;oie,, [1 ( l lfl) ((
cimento e cxi'ruç5o (lesta lei pertencrr, que a cioapr;ill( e façam
Cumprir iSo iuteir'a]ncrl[e Com/li) nela se (-oiit/'ni.

1)0-!:	no	Pai/meio	da	l.[!iu'ijJ!c,	l.elo	1 Ioi'jioiitc,	26	de
dezciiil'o il (1 1951

Jcs'i•:r,iço JÇC)lI[OCIII[E ()c
.1 ii 1011 iO I'L'(tro I1ru(Jo
Josd iíurza .1 lkiioin

-5-

Ii-I N.5 851, DE 26 DE DFZEMflR() l)E 1951

Dispõe sdbre 0 reesfrv/,iraerzo (/1)5 q000ros (1(15 ffln(ion(iríO,Ç da
Scc-e1ari0 (10 l'ribunal de .Jtislia i/o 1/siado de Minas Geri-,is
C (1(1 (ii1!lO'I((O (te SCUS vem, (ÍJUi'fl foi.

O Povo (10 Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, cm seu nome, sanciom( o a segui ole lei

i.'lxu os z)encjIneflIç (105 1naqistra(1Js e mrml,z'os (10 MinistérioPúblico em CUmflpI'jjfl(.fl10 
de Iecjsõo judicj/, il?íer/)r('I(,fjp1 de leis,

e (1i 0/11 rus prúeii/(f0 (([5

Cr$
172. 800,00
12,1 9. 600,00
97.200,00
72.900,0
54. C, 75,0 1)
$6. 100,0(
64.800,00
51 .911,30

Cru
172. $00,00
115.2í)tt,00

$6.400,00

64. 800,00

4S S. (SO,o0

36.450,00

1 1
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Art. 1 .	Os cargos e funções (la Secretaria do Tribunal

(te Justiça do Estado, Providos e preenchidos pelo Presidente ti.
Tribunal, nos têriuos da Constituição do Estado, constituew
Parte Especial (lo Quadro da Justiça e são, em número, denomi-
nação e Vencimentos, os constantes das Tabelas Anexas que fazeis
parte integrante (lesta lei

Art. 2, - Fica o Poder Executivo autorizado a realiiai-
operações de crédito para ocorrer, com o seu produto, ,'i despesa
resultante desta lei, bem como a abrir o necessário crédito

Art. 3." - llcvogam-se as disposições cru 	entr;indo
esta lei cm vigor no dia 1. de fevereiro de 1952.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo horizonte, 2	dedezembro de 1951.

.J's(:i;I,t yu lL'HI'1'.r1It:K ai; Oi.ivcin..
11dii jo Pedro IJ'I'(I(/(l
José .lí(1iia .11J.iniJn

*

QUADRO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE ,1USTiCA
'fAIILA 1 - CA1na.S 1sOI..sni;s ai; I'llovl,taN'ro EM Ui .i1S.S5)

VENCJSI ONI'(
Na CA ii O ()	 Padrão.L__ -------

(.1..;
i-::	s.:;.,u>

........... 1-12

'.i'.sioI-;i.A	ii ----	_.,iij;s i:a.srs	ai;	vI;)v1:l;•;Nr(	L!'i '1 i''():

1	 ................5	.0Sajiu

	

1-55	,u,lo>	.75,0
1-21

1.-i.;I,'jtl
1	..\ l •. l	l..-5,	.............. 1-lii	1.01;i,)	1.571,51)
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TABELA Til -- CAIIGOS VITALICTOS:

2 Ecri5es do	rt9ri,, Uivei .	1-7:1	5.310,00	5,500,001	Escriviio do Criou' ........ . 1-13 1	5. 3s0.no 5. Roo2 Oficiais de Justiça ........ 1 25 1	2.160,00	2.820,00

TABELA TV — CADOoS DE CARREIRA:

2
2	0 íi,'i111 -lle1 1 l,,r'	...........'	1	l,.I5(I,',r)	1	1 oo	o
4	()fi,'iol- f1c'd,itou'	.......... 1	:i.o.a.nii	1	.1.10(10(1

O(i,'iai-]i,',ialor	..........o	:i.sso,00	1	4.000,00

2	Oíici'il-Fsr a've(1''	.	 ...	N	5 120.00	9 10,0(92	Ofciai-l'',......,'r,'''	.....'	51	2.6(9(9,00	1	3.I(I'.0.u)0
4	OfíeiaI-1. ,r.'V 'id.'	.........1,	1	2.5.90.00	1	2. 700,00
4	Ofcia1-1-1,.,'i'',,',11a	 .E	2.00560	,1	2:110,110

2 T)aeti',"rnrr,	 . T	1 .191',(9 00	1	1 .920,002	Da,'l i)graf,,	...........1	1 .450.110	1	1.2	DncIil9graf,,	...........II	1,200,1(0	1. 100,110

1.1	1	1 oro 00	1	13	(o''iliuo-(9 p i's','n1c .......... 1	1	1 .130,0(1	1	1.600.005 Ciiniinuo-Servenle ...........II	1	1.200,00	1	1 .400,00

2. 0(1.00
2	M ' ,t,sr''stit	........,.	1	E	'	2.001.00	,	2,510.10
1	M' t,u'kta	..............1	,	1	1 COO 01)	1,929,00

(l	fiiio'ioiuSi ias dcagnaias p(ii chefiar 11.5	'5,i's C iiaCi1iC:(h;r as
i.'	leI, rI	ii'i'Si,	L(l'lti r:'s.	.	1	(',}l',I,I'11'	111	1)01101)d a	.00(11(0,

Pai'l' l.St)l'('ilIl	'l'oi)l'iíl 5 -- lIl!lÇei'a .Iu,l:I',,'li,s, ,0, 1,11 11, Q 5 .11, 1k 14-12-1940:

Cr$
4	 ,h.	.'	 7. 200.01)
1	L'orli'	'1	..............'1. 1110,01)

*

JI N." 852, DE 2(; I)E DEZEMBRO DEI 1951

Dispõe sõl,z'e Postes de 1"i8euli:ação e dá outras J)r')VidéIlCiaS

O POVO do Estado (te %1 nas Gerais, por seus representantes,
decretou e CII, CflI seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1." -- Ficlilil cItados, para efeitos (te fiscalização de
mercadorias e produtos ('Iii IL'âIlSi 11) 110 iiitet'ior de Minas. 11s0
(cento e oitenta) postos de fiscalização (, .1)9 (quutroce a
postos de extravio, incluindo-se os já existentes.
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§ 1.' - - Os postos e extravios serio dirigidos por agentes
de fiscalizaçio e lei-:o tantos agentes quantos necessftiios, não po-
(lendO, em S('U conjunto, eX('eier O iióiiiero i'oiist:talc do quadro
afixado em lei.

A i)xalizuc() de po;Ios e extravios se fa r:ióv isla
lia netessIIiu'le do serviço.

Art. 2. -- 	postos (1( fisealjzai':o, considerados as pe-
eniiariiladt.s (II cada (goto e (IS meios (1(' ron:iiiiear:j() iiittc coes,
Sei'ii() agrupados eiii 2)) (vinte) creWS('Ii(s, sidt a iii i'eeaO de
fiscais.

At .3.	.\os ftincioa .i'ios siiitilos a	pialllii() noturno
normal, poti1r	cia	ithilrada y talific'ai(o mensal, :iio excedente
a tinI têrço dos 51(1) V(nclinefltos.

Art. 1.' — -. S')hie os tributos coi'responlintes \s guias
recolhidas pelos postos de fiscahi'auo e Pontos te extravio, 110
t'iltitno exercício, escluída; as niu!tas, ti'ular-sc-;'i imma pOi'CVflt;i-
geni do 5' (cineo per mio), qII(' s1'l r:itea'Li catre tolos is
funcion:irios a (TU)' 5)' :ferc ts!i 1€. !, )r()pOr('tÚfl;dIaeflte ao núnu'i'o
(It' ( I nota	de Cr	10)),))!) ou fraço ('lflpOlI('IlleS dos respectivos

de Velleimne;llos.
13 -- - A Siolia dessas (ILIOP1S, 1)0 seu total :11(1V)!. ('PilStitUit((

o divisor net'c'ssii'iii :) a ni1co do valor de miei qi:irla geral.
loiiiaiiiio-sc	(a_):ilo	iiviletit!t	i	iiipom'tfinti;i	• i	(r	!i'ti'i!omita.

§	21	- -	A	t'aiia	fi.ini'ioii:iig it	:tl;oli;ir-se-:	li	iniport:tncia
resultante da iIiUhiiitiic;io	Iii ni'c'o de (ltT(t.s	te	au paIrSo
de venciiïieiilos pelo valor de imola quota geral

§ 3.	. - () pagan.enlo dessas perecnlacen'i será feito ('II)
dtiodé('iiiios, j inlanieiite (1)11)	as vantagens (ii)	respectivo ('(ii'(o,
ainda qus ti b('J1Cfici.'1rio Si' eucorire Ciii i!t'iii':i ;etra tltt:llnen!o
(iC

Só terão direito ao rateio previsto neste artigo os
fiincion:irios que estivci'ciu Ciii pleno ('Xf'I'Ci(i() ti:ts funções ('spe-
cifRas tio cargo.

..--( produto do rateio a que SC;'V fere o ari igo
anterior, somado ao pad ruo de vime i nicnto (lo cargo e gia ti fi -

0:0 traI:: o ar!. t', iiTs poderá cxra.er, flor juês, a
(ciagiieiita por eeimH) dos veueiimicntos I-' ..........nflo podendo,
ziinda, aquela e ê,lcs, tio seu lota!, cxeci!er a iiiiporlfiiria de
Cia	7. ))t)í),í)f) (sete	iii cruzeiros) niensais.

li.	(E funcionários (0(11aIihOs,iO quadro dos postos
de fiscalização, q= ii data desta lei, ('stc'jani ii) exercício das
ftincies ti	nj:ii;iiit' ou agente de fiscalização, J)Olt('l'ãO sei' eh'tl-
vados tios cargos dc agentes de fiscalização, ohsetv;olo e ia me
01(1)1)) e a legislação cio vigor, Se () requererem dentro de 30
(trinta) dias, contados tia (lata da vigência desta lei.

Ar!. 7 , Q - O funcionário referido nesta lei que estiver
incapacitailO para o serviço de plantões noturnos, mas válido para
função de expediente interno, será transferido para o quadro

suplementar especial e aproveitado OOS trabalhos internos (lo

Serviço de Conlrcde tios PCistos de Fiscalização ou qualquer outro

órgão (1:1 St't'i'c' 1 :ti'i a tias Finanças e i'ep:irtiçoi's subordinadas, seni
pc reei) tiigelssdireito ii percepçao ilt' iii:'trias e

A_t. -- Os proventos da aposentadoria dos funcionários

efetivos do (lila(1I'O - 1  
refere esta lei serão os percebidos

('Iii caráter lur111 anel) t(, 110 ex('reí(' O anNwior ao ciii (111C SC (ler

a aposeii lati oiia, oliservaltas'- 1 sp_ 'er ições das leis especiais.

Art . 9.'	Os fu i icioiiál'ios a que si' refere esta lei ficam

(tii'etal)Iente st)orilill:ttlo 5 ao Serviço	te Cunlrôie dos Postos (te

Fiscalização da Seerel:il'ia das Finanças.
.\rt	1))	. Esta lii entrará ciii vigor na (lata de sua publi-

cação, ievog;ol:is as disposiçõeS cio contrario.

1a'uto, 1iorkoitui, t tô1ts IS autoridades, a quem o conheci

inenli e exce)iÇ;tO desta lei perteileu'.	a ('Ulnpr;uu e façam

cuiiipHi, tão i I lteilaiiiente com; tida Si' ('Oflt('iii.

I);il;t no Pal:'i"io da dmi l.ilet'iiail(', lIdo horizonte, 26 (te

tic::cmnl;ro de 1U51-

JuscEi.1() li;im11scl1t1	Iii: Oi.is LIRA

.los t	,%Iii;'iil .1 lkítiiiii

LEI N. s:i, DE 26 DE, 	1)E 1951

J)isIo1' ,sõliii' j;creCIl/U!Jt'It ( ti fia 'o!i:o'óo de re lidas do Estado

e do otItfd1,S providências

O Povo tio Estado de thin;is Gerais, por seus representantes,
dc'cretuli e cml, ciii seu nome, sanciono a seguinte icE

A pe i'eenlagcilt iii ;ti reta estabelecida no art. 17 da
Lei o ã 20, dc' 1917, uni favor lo pessoal do quadro da fiscalização
de re-las do Estado, liassará mi ser calculada, mi partir de 1.v de

janeiro de 1952, á lazão de 5' ( cinco lmr cento) sóbre o excesso

da receita ti'ibutári a do último exercício, em
coiiiparaçõo com a

do iiiied i lamente aiiii'i'iOi'
Parágrafo único - - Para ('feito do cálculo (IlS percentagem

alind irc'ta a que si' refere (cli' iii igo, serão ineoi'porad0S'i0 1 ot
da receita tributár ia os valores da arrecadação relativa à taxa de
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Ilúlticro dese rvidores (ICSSOS categorias Mencionado na Lei n. 20,de 1047.

Art. 7.' As cirdul!sel'içõcs fiscais em que t (livjdhjø OEstado passajo a ser rtt pari Is uni Delegacias Fiscais, eni númeroHão superior' a 25 (vinte e cinco), cuja localização será feita, de
acõrdo ('11111 US 11CcesSi aries dl) S('I'ViÇO, pelo tit u l ar da pasta (ias

Ai-f.	S.' - -	Fjr':tni criarias mio quadro da fiscalização de
l'('t1i1s (' ('0111 a fll'atiica(àu litensai de Cr$ (dois mil
cruzeiros) cada unia, OJ):ut'\ ido o disposto 110 ai'[. 10, § 2.9, daLei ri.' 14(, rir' 1918, vink' e claro fun ções gratifici5 de Delegado
J"isc:ti do E fado, prer'nr hívris prIr elementos ( 14 ) alu d

i do quadro.
.\ri.	9.	-- Os 'Scvco	Fiscais" cru fmr:rt'ionarrrcnto noj 51tt . )	lt.lre.Ta	a	'rrt)::jjlal'se	"l)rtceztcias	l"iscais",	extintos,

quaniitr se va'ri'l'n), os atuais r'argt»; riu Chefe de "Serviços Fiscais",
1.tt	(0t:rr) --	A jau/rt rt Secretário das Finanças,

os atu.t j s CIrrí'cs
 de	' c1'vi9os J"ist'ais" efetivos l,oIir'rão Sul' api'o-

Vt'ilauio', te: fitrçãrj gt'atifit'aui	F'efcriria tio ar].	7." desla lei.
A-t	1 O	- Fic:iia c:lrlipeiarlrj'; emi	 e Vamita-
:'o. Sa teci trtdnrl('Ir ('s de l)ettal'tajitcrito tia Secretaria das Fi-

nailcas, te, (hcf&", riu Serviço tia Irresirla Icp:tI'tO'ãO, cujas atri-
J)iiiÇõe', e ltosç,w hierárquica s0 ,un iguais á.'; daqueles.

Ali. 11 - -- A:; urmtas fixas dii'; vencimentos dos cargos de
Coletrir, Est'm'ivo c .\uxih:ri'- j'éciiicn de `kri-cCadm,- ao  terão, a partir
de 1. de ft'vem'eiro de 1932 e ri:' 1 .4 dc janeiro riu 1953, OS padrões
('Oiistu;iLr's do anexo (Inc faz parir inlr'gmanle desta lei

Ar!. 12 - Fica o I"ntiei' Exc'cul vo alltom' j z:irlo a baixar as
ir1sruçáe', m'r'L',3riOs à execuc5 nesta lei, que entrará cm vigor
na ditariu sua publica çàü, revogadas as disposições ('lO ('Olitrário,

3iarrir, 1 1 ia:,io. a tãdaa as :erlorii;,ir's, :r quem o conije-
Ciiilt:nto e eXecução dc';10 lei pcl'leticer, ( I!C a culLipi'am e façam
r'ur)lpI'it', lar> ilili:ii'aiiir'iite ('01111) n e l a SC ('ontm.

1)1:1,)	no Palácio ria Liljr»rriale, Belo 1 lorizonle,	26 de(1 CZCm1) lo de 1951

J'sr:l:m.rNr) NL'ltmrs(:Ij,.:m	Itt: Om.mvi:mn.t
J,5: Maria .4 li:iiiiin

• -
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	ocupação de terras devolutas, à divida ativa, à receita de	crci-
cios anteriores e às multas,

Arl . 2. - A pCi'ceniagem' prevista nesta lei será rateada entre
os funcionários do quadro da fiscalização de rendas do Esta(lo,
proporcionalmente ao número (Te quotas de Cr$ 100,00 (lemO
cruzeiros) ou fração componentes dos respectivos padráes d
vencimentos.

o 12 - A soma dessas quotas, no seu total anual, consliturá o
divisor necessârio à apuração do valor de uma quota geral, troan-
do-se ('0010 dividendo a importância a ser distribuída.

§ 2. - A cada funcionário do quadro da fiscalização de
rendas al)onar-sc-à a importância resultante tia multiplicação do
número de quotas de seu padrão de vencimentos pelo valor de
uma quota geral.

§ 3.9 O pagamento da pereenlacm indireta será feito cm
duodécimos, juntamen te com as vantagens do respectivo cargo.
ainda que o licneficiarlo se encontre em licença para Ira!amcntr)
de saúde.

4. --- Só 'lerão dircilo ao rateio previsto nele artigo os
funcionários do quadro ria fiscalização, quando em pleno exercício
das funçúes especificas da carreira.

Art . 3. - O produto' dêss rateio, somado ao padrão de
vencimento do cargo, não poderá exceder por mês. o limite de
CO 5.500,00 para o fiscal de rendas, CrS 4.000,00 para o agente
fkcai e Cr$ 2.500,00 para o auxiliar-técnico de fiscalizarão. não
podendo, ainda, as vantagens totais de qualquer flmneion(l'io do
quadro tia fiscalização exceder a importância de Cr$ 7.000,0
mensais.

Art. 4,0 - Fica permitida á fiscalização de tendas iaiai.e:n
a arrecadação rios tributos inscritos nas coletorias, a partir rio
início do niês imediato ao vencimento (Te cada prestação.

Parágrafo único -- .s coictoritis, rclativarrtente à allr'r .ição
de que trata êstc artigo, fica assegurada a pei'cenlagr'In que lhes é
abonaria

A t • l .5,"	Os proventos da aposentadoria dos funri 
efetivos do quadro ria fiscalização serão os percebidos 1_O!) 4;tI'atCl
permanente, no exercício anterior ao eni que se dum' a aposentação,
observarias as prescrições de leis especiais,

Ar. (L' -- Fica elevado para 120 Fiscais de llen:ies. 180
Agentes Fiscais e 480 Auxiliares-Técnicos de Fiscalização, o

*



QUOTA FIXA DE COLETORIA

ESCRIVÃO J AUXILIAR-TÉCNICO DE AI1RECAI)AÇÃO

Aux.iAnrÉ(:NlCo DE
ARRECADAÇÃO

De 5.' classe ............
De 4.' classe	............
De 3.' classe ............
De 2.' classe ............
De 1. 1 classe	............

ESCRIVÃO

De 5. 1 classe ............
De 4.4 classe ............
De 3.' classe	............
De 2.' classe	............
De 1.' classe	............

Quota b'i.rr
.1 pnrt ir (e
1.Q-2-itC2

Cr$

1 .000,00
1. 100,w)
1 200,01)
1 . 300,00
1. 40M0

.300,00
1.400,00
1 . 500,00
1.600,00
1.700,00

.4 /,rilr ,ic
1.y-1-1(33

Cr

1 200,0(1
1 . 300.0()
1 .400,00
1 . 500,00
1 . 600,00

1 .500.00
1 . 600,00
1. 700,0(1
1.800,o0
1,900,00

COLETOU

De 5.' classe ............1 .400,00	1 . 600,0(1
De 4.') classe ............1 . 500,0(1	1 .7MIMO
De 3.' classe ............1 . titiO 00	1 . 800,00
De 2.') classe ............1 .700,00	1 .000,00
De 1.' classe ............1.800,00	2.000,00

*

l.[I N.' 8s4, DE 26 DE DEZEMBIIO DE 1051

1)isoe sibie os veneinieiilo.s e rxuila;ens (10 pc,ssoal da
Policio Militar

0 PoNO flo Esi:io de Minas Gerais, por SCUS representantes,
(teerelou e eu, ( . ii) seu iioiiic, sanciono :i seguinte lei:

A1-t. 1.' -	Os vcncinientús e vau t,igens (los oficiais e praças
da Policia Militar s5o OS fixados nesta lei.

Art. 2.'	O' veiiciineutos ilos militares, <te que cogita o
arlio :in t( , nor, divilciu-se cio duas partes, a saber

a) sôldo, ou seja, a reiiluncraçôo estúvel do p5slo ou
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b) gralificaçijo (ic exercício , OU seja, a remuneração devida
Pelo exercido do pôsto.

§ 1.') -	(Is reneiuncn(,is 8510 devidos ao militar a partir dadata:
a)	ilo decreto de Ionloç5o, para ii oficial;
li)	do ato da diel:iiar5 ( ( pal:i aspirante a oficial;
c) da nouiieaçôo, para o siubtiiicmite;
(1) (1z1 do ato cmii tiuletimu do corpo, estabeleci.

n)enlo ou serviço, timauiki si' 1 atar te l)romoçôo, para as demais
praças;

e)	da iieorjom'açio. para os soluuit5rjos.

2.' t)uariilo a iioriii':iço inicia! decorrer de concurso,
o direito ô p ele,' oç5o de vencimentos coliieçau: '( a partir il,, t datade entrada ciii exercício.

3.	-	() ,Iii'ej p	lo injljt:ii aos Vemo'irflentos da atividade
cessa na (lati:

a)	(1,1 tm'an.sfi'rCncj: t para a reserva rcnluner:ola ou não;
1) da reforma
(-)	o	fa 'ci 1011 o:
ii)	da piela do pAsto e (ai lente
e)	du	iI'riiis5ü
f )	((:1	('x(!iisS() 011	i'Xii(ilsôo:
g) da 'tcset'c:in

4.' 0 'iddo ei. ' fixado dv acórdo COlO ii tabela anexa.
Am-t. 3.' -	Nõo s:,o alterados por esta lei os Vencimentos

e vantagens	1,, (	mun < l.(:o iii;ji1(lme . (; . m.. i1 <la Polícia Militar, osquais ficaii	eonsoll,l:olo.. 0() 5 eneiniento total de Cu'8 8.333,00
mensais, coiupreeudendi, o sAldo e a gratifjcaçôo de exercício.

Pa r5ir:i fo ii o co	Ao Counan (Ia ti te-Geral da Policia Militar
será atrihuí,ta a t4ratificaçôo mensal de Cr	1.000,00 (liuni mileI'u7.ejnus

Art. 1 . Pam'a os fins desta lei, .seráo denominadas
vant:igeiisa., i'e::,i as que o iiijlitar receber, em dinheiro ou em
espécie, aléiii (los vencimen(os, a saber:

a) fardamento;
h) elap:is;
('1	(PArias
(1)	ajuda (IC custo;
e)	transportr';
f )	quantitativo Pala funeral;
g) abono familiar.
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§ 1. - O fardamento é devido, cm espécie e de acôrdo
cnn> a tabela de ilislrihwçao, aos militares (Ias graduações de:

a) alunos dos C .1'. -1 e C.P.-2  do 1), 1., a partir da data
suas respectivas matrículas;

b) cabo;
e) soldado;
(1)  voluntário, êsle, a partir da data de sua incorporação

2. Etapa é o pagamento correspondente ao custeio da
ração comum, devida aos oficiais em serviço de Permanência de
duração igual ou superior a vinte e quatro horas ou àsis praças CIII

quaisquer situações, nas seguintes condições:

1 - A etapa será paga em dinheiro, à unidade, quando
esta fornecer a alimentação preparada aos oficiais e praças, e à
praça, quando estiver desarranchada

II - Aos oficiais, a etapa será sempre fornecida sob a
forma de alimentação preparada

III - O valor cia etapa será fixado anualmente pelo Go ver
-nador do Estado, para cada guarnição.

	

3.	Diária de viagem é o pagamento destinailo a inrie-
ii ização das despesas de viageni do militar que, a serviço, se des-
locar de sua sede normal, por período dc tempo superior a 24
(v'lnte e (Juatro) horas, fixada em um dia de vencimentos relativo
a cada pôsto ou graduação.

§ 4•1 Ajuda de custo é a quantia destinada a auxiliar,
nas despesas de mudança, o militar que, por necessidade do ser-
viço, fôr deslocado, de uma parte para outra Guarnição, por nio-
livo de transferência, classificação ou matricula em cursos ou es-
colas, por prazo superior a 6 (seis) meses, nas seguintes condições:

1 -- A ajuda de custo é fixada eia meio mês de vencimentos
correspondentes ao pôsto ou graduação do militar deslocado, se
e is ad o ou viúvo com dependentes, e em uni quarto ([os ve iicimentos,
se solteiro ou viúvo sem dependentes

11	Em cada exercício financeiro s> será pzIa ao militar
una única ajuda de custo,

O militar, quando transferido de unia para outra
guarnição ou matriculado cm cursos ou escolas fora de sua guar-
mição, terá direito a transporte por conta do Estado, para si, para
seus dependentes legais e para sua bagagem, nas condições fixadas
cm regulamento

À família do militar que falecer será pago uni mês
de vcnciimientos correspondentes ao pôsto ou graduação do morto,
para atender às despesas de sepultamento, devendo o Comandante
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a Unidade a que pertencer o morto, mediante a apresentação do
atestado de óbito, prestar imediatamente, à família, o auxilio de
que trata êste parágrafo.

7. - O abono familiar é assegurado ao militar nas mesmas
proporções e condições eu> que o seja ou venha a ser concedido
aos servidores públicos civis.

Art. 5.° Ficam extintas, a partir de 1. 9 (Te fevereiro de
1952, tôdas as gratificações de funcão, de representacão e de reenga-
jrnctito previstas em lei, regulamentos e dotncõcs orçamentárias,

ra os oficiais e praças da Policia, salvo as concedidos era virtude
das Leis n.s 425, de 17 de agôsto de 1906, C IliS, (Te 10 dc agôsto
de 101$.

Art. íi. -- Aos servidores militares inativos fica concedido
um aumento de proventos no período de 1.9 de fevereiro a 31 de
ezenil>ro de 1952, calculado de acârdo com as seguintes

percentagens:

% (vinte por cento) sôbie os proventos até mil cruzeiros;
15% (quinze por cento) sôbre o excedentedc mil até dois

mil cruzeiros; e

10% (dez por cen(o) sôbre o exccden 1 e (Te (bis mil até
três mil cruzeiros.

Art. 7. - A partir (lo 1, Q de janeiro de 1953 fica concedido
novo aunento aos servidores inativos militares de acôrdo com as
egmiintes percentacens, calculailas sôbre os proventos de 1951:

20% (vinte por cento) sôlire os proventos até mil cruzeiros;
15% (q(iinze por cento) sôbre o excedente de mil até dois

mi! cruzeiros;

10% (dez por cento) sôbre o excedente (Te dois mil até três
mil cruzeiros.

Art. 8, - Os vencimentos e vantagens atribuidos por esta
l p i ao pessoal <]--i Polícia Militar se estendem, nas mesmas condições,
os oficiais e praças do Corpo dc l3onibeiros, bem como aos inativoç

desta corporação.

Art. 9. - Para atender às despesas decorrentes da execução
di Presente lei no exercício de 1952 fica o Poder Executivo auto-
rizado a abrir o necessário crédito e a realizar as Operações (lo
crédito que se fizerem necessárias.

Parágrafo único - Vigorará o crédito, a que se refere éstc
artigo, até 31 de dezembro de 1952.

1
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Art lO - Revogam-se as dispoiçõcs vm contririo, entrando
a presente lei CIII vigor na data de sua pohl ieaçiio

Mando, I)orla nto, a 151 as as autoridades, a quem o co nheci-
itiento C execução (testa lei pertencei-em, que a cumpram e façam
cumprir, t50 i riteirninen te coimio nela se contém

TABELA II

A vigorar a 1)urlir de 1,` de janeiro de 1953:

Pósio 'C (JFUllUÇíiO	 Sôldo

Cr$

5.900,00
4.900,04)
4 .50(1,00
3. 9410,00
:l. 300,m)
2. M,00
2. 700,00
2.4(10,00
2.100.0(4
1 .800,00
1.200,w)
2.700,00
2.41)0,00
2. 10(),0()
1. 800,01)
1 .200,00

.050,00
750,00

Pó (o e grada ç(_20

Coronel ......................
'l'eiien te-Curou ti ................
Major	....................
CapitSo	...................

Segundo-Tenente ..............
Aspirante ..................
Aluno 1J1/C. P . -2 ..............
Aluno !I/C.P.-2 ................
Aluno I/C.P.-2 ..............
Aluno C.P.-1 ..................
Subtenente	..................

segtin do-Sargento ..............

(ai,ij	........................
SoEi) .I
\o1untro	ICCIt	1	............

Só Ido

CrS

5. 450M0
4.430.0(1
4 .0.10,00

2.
.150,01)
900,00

2.450,00
2.20(1,00
1 . SI)0,00

3)1,0))
.54)0,0(1
975,00

2.24)0,01)
1 .920,00
1.71019)
1,500,00
1 .035,00

30,00
73)0)

Coronel	...................
Tenente-Coronel .............
Ma ior ...................
Capitão ...................
I 1 rj iiiCiIOl('i1e II t................

Aspi ra tilt
Aluno (lo 1l1/C . P -2 ............
Aluno li> 11/ C . l. -2 ..............
Aluno ([(.1 U(_1 1 -2   ..............
Alumio (1(1 C . P . -1 ..............
Subtenemil....................
Primeiro-Sargeuto ..............
Segundo-Sargento ................
'l'ercc to-Sargen 1(1 ..............
(3iho	....................
Sili latlo	....................
\ToluntSrio ( n( mota)	............

Dada no PulSe o da Liberdade, eia Belo Horizonte, 20 de
(ICZCmflbro de 1951.

Jusl:ELIN0 KuIiIiSC1IEE DE ()r.ivuin.
António Pedro Braga
José Maria Aikrniin

1-

TABELA 1

A vigorar dc 1 . (te fevereiro de 1952 a 31 de dezcnml;o
de 1(152:

*

LEI N. 855. DE' 20 1)E DEZEMBI1() DE 1951

Alteza a Lei ri. 28, de 22 de novembro de 1947

O POVO (10 1;'.laito de Minas Gerais, 00! , seus representantes,
decretou e eu, ciii	ttm flutue, '.amiuriu a seguinte lei:

Art . 13 -- - Na Lei nY 23, de 22 de novembro de 1917, façam-se
as seguintes modificações nos artigos abaixo referidos:

Art. 2. A (livIs5() administrmiva do Estado seiS fixada
em lei qüinqüenal min.s anos Itrininuilos em lris e oito, para entrar
Clii vigor a 1 . 9 de janeiro do ano seguinte.

,.Q III -- O mnun icipio tleverS ter confluraç5o regular, cvi-
tantlo-st', quanto lu)ssívcJ, formas anómalas, estrangulamentos e
alongamentos exa"crj.

preferência, liam	a tiel imn i taçõo, a linhas
naturais, fõcilnicnte reconhecíveis.

n
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N. V - Na inexistência de linhas naturais, utilizar-se-á
1 inlia reta, cujos extremos sejam pontos, naturais ou não, fàcil-
niente reconhecíveis e dotados tio condições dc fixidez

Art. 3. - A denonrinacão tia cii'cunscricão será a de sua
sede, tendo a sede (to tflUfljci1)io a categoria de cidade, e a (10
distrito, a de vila.

Art. 4•Q - Na toponímia de municípios e distritos, não se
rel)etii'ijo denominações já existentes na dc mau icípios e distritos
de outros Estados, sendo ainda de se evitar a designação de datss,
vocábulos estrangeiros, nomes de pessoas vivas e expressões com-
postas de mais de três palavras, não se considerando paia'rss,
para êste efeito, as partículas gramaticais,

Art . 5.' - São condições essenciais para criação do muni-
cípio:

1 - População rninhina de dez mil habitantes;
11 - Jienda anual mínima de corri mil cruiciros
111 - Existência, na sede, de, pelo menos, duzentas atara-

tuas, edifícios com capacidade e condições para o govêrno irmtmiii-
cipat, instrução pública, p»;to de súí!c e niatadanro, bem (.c>mtro
terreno para cemriitrio.

Art.	(acrescente-se O'ó, ti ami	7.) - - Na i-cvitãt
divisão administrativa dor, () stiá peiiiiitida a tr,uistp-
cência de área territorial, nem (tedisiritos, ite um para outro
município, salvo acôrdo tios municípios interessados, por (ltd lhe-
ração tias respectivas Câmaras Municipais, aprovada por 2/3(dois
terços) (tos ,seus membros,

"Art . 8. - São condições essenciais para criação de disiritír

1 - População mníninsa de três mil habitantes;
11 -- Ilenda anual mínima (te dez mil cruzeiros;
III -- Existência, ria sede, II', IJCI() rrlcIlos, cin( i úemii a mal la-

d ia-i, edifício para instrução pciblica e terreno para cemnitório

I'arágrrifo i'imimeo - A sede distritt será localizada, qml:ln!o
possível, cru ponto central e de fácil acesso, em relação ao terri-
tóiio (Ia circunscrição.

"Art.	(acrescente-se após o art. 8	 d°)	- -	Para efeito	e
t'ri;mçiio tte irmunicípio e distrito, a população ' a que tiver sitio
apurada em 31 de dezembro do atio ari terior, scgarid o (ladOs oficiais
forim CC (los pelo Dciartamenio Estaíl ual de Estatística.

§ 1.° --- A renda será a municipal, do exercício anterior, e
se provará com a certidão de arrecadação fornecida pela Prefeitura
Municipal respectiva ou informação oficial do Tribunal de Conls
do Estado.

4
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2.' O número de moradias, assim entendidas as casasassoalhadas e cobertas de telhas, e os demais requisitos do itemIII dos artigos 5.' e 8.9, provar-se-ão com os seguintes documentos:
1 -

tistica;	
Certidão, em relatório, do agente municipal de esta-

II - Certidão, cru relatório, (los serviços fiscais (lo muni-cípio de origem.

§ .' A di vcrgórrt'ia que existir entre as certidões a quese refere o parágrafo anterior será eselarecitia em novo relatório,
Pelo avaliador do Estado mais an 1 i.00 na Comarca, o qual procederáà visIona para firmmrá-lo ou ser-á feita a verificação, "in loco", por
funcionário do Departamento de Assistência aos tIunicipjos, que,
a respeito, se pron minei a cá por escrito,

	

"Art.	A docurmientação pana a prova das condições
dos artigos 5.' e 8.' será enviala pelos interessados, ate' 15 de
março tios anos da 1'cVl5o	la	tvio adnministrativa, a unia
comissão designada pelo Secretário (lo Interior,

"Parágrafo ÚmncO A comissão referida neste artigo enca-miii trará O l)IOCCSS() ao Depar'lanmtcno Ccogi-:fico tio Estado pai'a,
no prazo (li' 30 (lei ir la) dias, completá-lo coar os dados técnicose geográf j í'os neccssir'ios, após i que será o processado encnniij-
aba lo, pela rim csrmma comissão, à Sccret:rria da Ascmni,lé ia Legis-
lativa, até o dia 15 de junho do ano mia revisão,

Li:ihom'ado teia Comissão especializada da As-
semnmhléia i.caislativ:r o projeto de revisio atmiiinistrativ t m o Depar-
tamen lo(ieocr-,tfico da Suí'rct a r'a da Vi  e ()hi's Públicas en-
viará à Assermm Id i a nm'iatón-io a seu m-espei iO, coar os esc]arcejmcntosde que dispmi ser.

ta 10 prévia
".'t i - f, 9." -	Nsmrlimtj:m 'listi-ilo será instalado sem	a delim i-

Le )ur!ia ria da respectiva sede.''Art ._	( A,'r-est'rmite_.	o and - 9 , Q) - -. Vetado.
"Art. 1 O --- \sdiv isas mi tmi'rmmunieipais poderão ser medi-

ficadas por

"

or at-õrtio dos imi terussarlos depois de :ipi'ovado êslc pula
As.senimlr!ia Legislativa -

i'irãgr,fo únie	- () ;'('ó;'('ó"(! 0õro i'cferitto no artigo será con-
cluído pelos Prefeitos dos rmirmli icípios inferes sa(los e aprovado pelamaioria a !msul mm ta das Cãmmmaras Mim ri ici pais respectivas.

"Art. 11 -
1. - - A quota-par p' si-rã p r'oport-ioiial "'i média trienal d

arrecadação, rios três iittímmios exl-reír-ios, nu território desnirt'nilím'a
do, em relação corri a média trienal da arrecadação dos três últimos
(XuI'cí(', 	do rmlmrriieíi,io (lcSrimejmmjjra(i()

§ 2.' - Para fixação da q uota-parte, p roceder-se.: a arbi-
tramento, dciii ro do prazo riu 90 (noventa) dias, a contar tia lata

1
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da entrada em vigor da lei que determinou a nova divisão admi-
nistrativa.

3,	O arliitraiuento obedecerá ao ii istiOsli> rios artigos
1.0M 1 1. 040 do Código de i'iocesso Clvii, no que lhe Fc,r aplicável

§ 1 .' Se HáO iwuver' acôrdo catre os peritos, os niunicipios
iii tcrcssailos, dentro de 1.5 (qui n'e) di is, proceder5o i escolha de
d es e iii atador.

--- Findo o prazo refcrTdo no parágrafo anterior, sem
que se icalia escol lido o perito-desenipatador, será este designado,
dentro de oi lo (8) dias, por solicitação de qualquer dos interes-
sados. pelo Departamento rio Assistência aos Municípios

§ (L? Da decisão final caiará recurso para o Telbunni
de Contas, interposto dentro de 30 (trinta) (lias, pelo credor que
se julgar prejudicado

"Ai-t. 12 - - Os bens púid cos !iitiflieiifliS, situados em ter-
ritório desmembrado (Te uni iiiuu'irio,só pussni , 5k0 a pertencer
a outro niun icipio se api i 'udos, exciosivumente, a serviço ou esta-
belecimento dcstc último

'Pai'ágrafo (o! ico - - Se ôstes bens estiverem lt dic:Li!os 30

uso da população los dois !nunhr'ipios, a propriedade e iidminis-
tração dos bens con 00:101 pei'ienr'endo ao iin11 ir'íii1fl ii('sfi!lCadO,
regulando-se (3 USO. píl' palir' rui outro ]iLU!liCÍpiO. (' o custeio (te
serviço, por acordo cntie as u'cspcctivas iuriistrçoCs, ou por
arbitrarrieji lo.

"Ai'!. 13 -- Nor) se (leSlii('JuIln'!irá teri:Virio, iii' tinia para
outra circilnSCI'iÇnO, siuplesutcnte

lI - l'ara instalação da (ïruiar:i Municipal, os verca-
diplr>iiiarios retina-Se-ao	i piesi ('laia liO Juiz do l)ireilo

da cor raireu, cia dlii, hora e local, o' rio de.sigiioios
1.v  -- (:oividado Pe l o Juiz, o i'rc;i:lor mais idoso prestará

(; segtiuitt: r'01n1lr01i1iss0; " Iiojrieu viiluiI'lI' leal e loirudaineilte
1(5 IIIiiÇOL'S de VCI'Cii(1OL' rftslc inunicipio'', o qual será i'epet:do pelos
tI ei:i,ia. .1 tileíii(id que iii'	iI'ufl (IIIC udo () forre	iC ('alia Ufli rJels

2."	--- CoiuurI'nitiissudia,	(5	VCr'c3ltOiC5,	o	l'ics:ieiite (Ia
srSsio ruir-lhes-á, ciii .sognida, posse ds cargos, ilcct:ur'uiiidu ins-
tal;ud,r a (:wtar - a, (lo que	o lavrará 01:1 (o rcii:isl:riiciada -

'	3.	- .1)t ata i'('li'i'1iO	(ir)	[iai'.ur'diO ,(iiOl1Oi', SL'iU	 liviaila
r'iur 1 lr'íitcarti io Scci'iii'io do Iiiterioi', ao Instituto Brasileiro

e 1'	.lisli'a e ao	'rqUi\'o l'úljlieo	\liiiciro, para
:arpli vaulurolo.

Criado novo iflhiiuir'ípiü, ate que se realize eleiça
rira	o'Oit'iiil, V r'r')i',k'k) o vci'c:idr'cs, e si' inaugure nilininis.

tração	)1'Úprii, se á ('l'	irtnuinistrircio p01' intendente municipal,
nr)rrlr::1) ] y lo Goveirra Ini' do Estado.
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§ 1. - O Intendente Municipal, cuja íunçio é apenas de
represenhinte (lo Govêrno do Estado no novo município, Iniciará
a organj.',ac (los serviços públicos locais, podendo contratar até
três auxiliui'e,s, a título precário, com rem uneração arbitrada, e
promover, a arrecadação rins rendas rilunici pais, não lhe compe-tindo neniiwna função Jegislai iva

2 . '? - A funçães de Iriteurdenti . Municipal são considera-
da serviço público relevante e serão gratuitas, podendo, todavia,
o seu titular receber- a :iuda de ('listo fi xii de um mil cruzeiros,
saga pelos cofres IllunieJjiais

-' - O I tendente tomará posse Pera riu i' o Secretário doInterior, no, rlli'rl j afl[c olicitaeãir ilãste, perante o Juiz de Direito
r13 Ciinuarrou

§ 4,'?	- l)os atos do Jnleniclrn p. Mnnicipai, caberá recursopara o (io cr'iiador do Estudo	intcrrc3	dii'r'tiicnt	pelo inte-
ressarlo, dentro riu [riu la rflas, a c'ont::i' di publicação, Iiu!ificço
(III C	nisi:(	lo	rio.

rt 1 7 --
"l'uir,ieu'iifn (tu iro (ucrcsceiiieçe)	- lli'r'cbido o t'erruerjisiento

r'orn as ruzàr-s rio pedirtri, a Âssc'íiulj!r'di Leuj':i:rtiv'i dentro de trinta
(30) dias, ouvirá o Prefeito e i Cá!1r:ir:i	lo mnrinir'ipio em que
vai integrui'se o inunicpin voou ei - cal', 'Ter'idndo	afinal, contoIlte parecer de ri i r'e j to -

"Art. IS -
"P:ii- i3i';rfrr Tinir-o --	A isr 'o vad:i	a	t ui'( u)c ( i	rie :igrrmp:itrienrn,rc11nir-seri os iurt'r'Hos inicressuidas ria 5('	li' 111i1 rios niun j cj-Pios, ii fim ri'. r'iiIiq)rin'n i as t'oriuialiilrrtu's irak ir	a constituiçãoSoeit'rluicie respectiva
".\rt. 19 - \utarlo.

27 - - Será o se:pciitc o flÚurlrro de vr'rc'adores paracada Tuuni('ípjo

1) "ei'eailom'es, p:rra os tniinir-ipios d e p opulação inferior avinte miii!	]i;i lii tantr-.s
11 Vr'i'e:ir[or'es	pira os ]111i11lr'il>5 lo I:optiiacão entre vintee tri]itu mui!	 ''e
13	r'r'eaioi'r's	''a os iilUiií'jl S dc' ],!uiiiOçu

e quarenta mil bali 1 [antes	 etlrc trinta

lã verr'arlores, para os nriun 	rlopuiação SUPr'ior aquarenta milJi:ibitan les; e
21 vereadores para o 	Capital.
Parágrafo l'rnico -- - A f1x:rii ilu rlrimuic'rr ) lo Verearlor-es purarailu flluuicilno, nos têrinos do a i'tiga, fui r-s('-á cor ri l)as p na i ri for-maçãri (10 Departarnen lo Estadual de 1-3d il a para o mês de

janeiro do 1lflo cm que se realizar a eleição.

1
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"Art. 32 - Os cargos de vereador e vice-prefeito, cons-
derados serviço público relevante, são gratuitos, sendo remunerads
o de Prefeito.

§ 1.' - O subsídio do Prefeito será fixado pela (:ãuiara,
no último ano do período legislativo, atendendo à renda do muni-
cípio. (Vetada a seguinte parte) e dentro dos limites seguintes:

Cr$
	

Cri

	Municipio de rendo até	500.000,00 ........	1 . 500,(F0;

	

Município de renda até	.000. 000,00 ........	2. 000,00;

	

Mnnieipio de renda até 1.500. 000,00 ........	2.500,00;
	Município de renda até 2.000.000,00 ........	3. 000,00;

	

Município de renda até 3.000.000,00 ........	3.500,0W;

	

Município de renda até 4.000.000,00 ........	4 .000,00;

	

Município de renda até 5. 000,000,00 ........	5.000.00;

	

Município de renda até 6.000. 000,00  ........	6. 90409;
Município de renda su-

perior a	 6.000. 000,00 ........	7. tlo,tiO.

§ 23 - Além do subsídio, poderá o Prefeito receber ajuda
de custo. (Velada a seguinte parte: fixada cm imporlân cia nás
superior a dez por Cento do valor do primeiro)

§ 33 - 0 subsídio e a ajuda de custo vigorarão por tudu •
período do mandato e não poderão ser modificados nu cuiao da
legislatura.

	

"Parágrafo único	do art. 41 - Se o impedimento fâi ds
Prefeito e do \'icc-Prefeito, resolvei'-se-ã cmii favor daqnce r_
Câniara, dentro(lu J)i'U.'.o de trinta (30) (lias, levará o fulo ao
cimento do Tribunal Jiugional Eleitoral, a fim de que 9s6' .rovi-
dencie a respeito da respectiva eleição; se tios vereadores, rrsc.lver-
se-á contra o menos votado e, cai caso de empate, contra o r!eito
mais recentemente, r', se forem da mesma eleição, contra o :mim'nos
idoso.

"Art, 60 A renúncia cio Prefei[o, do \icC-P1-eíe[to e de ve-
reador, fur-se-á por ofício de pr'dprio ponho, cora letra e finna re-
conhecidas por labclião da comarca, (tingido ao imes:dcue tu Ci-
mana.

N.' II rio Art. (ii -- suprima-se.
"Art. 65 - (acrescente-se) : VIII projetos de lei, vctado. pci.

Prefeilo".
VII e VIII do Art. (lO - supri maia-se.

1 do Art. 73	representam o niirnicipiu ema JWLO e fora
dêlc.

$3 - - suprima-se.
Art. 121 - - Qualquer li municipal ou ato do Prefeita ou da

Câmara que Lôr julgado inconstitucional ou ilegal pelo Poder .Juili-

ciárjo, deverá ser expressOrneflte revogado, a lei pela CAmara e oato pelo seu autor, Prefeito ou Câmara.
Art. 122 - O Departamento de Assistência aos Municipios,

Como órgão técnico, prestará assistência à administração munici-
pal quando solicitada.

N VI do Art, 123 - Organizar o registro dos Prefeitos, Vice-
Prefeitos e Vereadores, cora anotações que dizem respeito aos mes-mos e relativas às funções qi e exercem -

2. , do Ar[. 130 - supriam-se
Art, 21 Fica o Govêrno do Estado autorizado a puhIier a Lei

n,° 28, de arâr'rlo com as mmlificaçjes cunstarrlc's da p resente Lei.Ari. 31 - Esta lei env q r-à em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições era Contrário.

Mamimlo, portanto, a lôdas 'as a utoridades a qilerri o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam caiu-
prir tão inteiramente corno nela se contêm.

Du,l:r nu Palácio (la Liberdade, Belo lloni.onEe, 26 de dezem-
bro ile 1951.

Jesurl.rNo J' cmii ruiria; um; On,ivm.:m
Alitótão PcdE'O Biuga.

*

Ll	',. 856, DE 27 DE !F:''Jflflo 1)1: 1951 ( )

(1 si!ua,	c/ , n)ieíul i' i'foimoí/o da Po?iiu MfIilmrr

O Po -,o rIO i:lçi de Mia:is Gerais, P° sim )'m'pT'esentanf
decretou e eu, sanciono, a seguinte lei:	

,

Am-t, 1.' -- r;cum c(clSt(krar]o l)Fomirúvtdo ao pâslim de Tenenje.
Coronel da Po]ícj:i Mil i [ar do Lutado, o major' Eugênio Cinino Ilo-
dnigue.s, apartir ii data cai que foi ]mromuovi,lo a ésse pêsio o idái,
Major liened i [o dc Meto Franco, já falr'c ido,

Art. 21 -- A presen te lei calcará em vigor na data de 
SUO pu-blicação, res'ogaclis as O isposições rr;I cuntriirio.

Palácio da Inlconíidência, ema Belo Ilon j uonte, aos 27 de te-cimil.ro de. 1951.

O Presidente	José Ribeiro Pena,
O 1 ." Secretário: Voldir Lobo.
O 41 Secretário; João Vaz.

1
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Alpinópolis - Vila Sõo Vicente de Paulo, de ......
Alterosa --- Conferência São Vicente de Paulo, de
Alterosa - Cantina Escolar do Grupo, (te ......
Alviiiópolis -- hospital Nossa Senhora de Lourdes, de
Alvinópol j s - Conferência Silo Vicente de Paulo, de
Alvinópotis - Conferência S5o Vicente (te Paulo, da

Vila Formosa, lana icípio (te ..........
Andrailas --- ConferC'n cia (te Silo Vicente (te Paulo, de
Andradas - Santa Casa dc Miserici'a-d ia. (te .
And mOas -- Caixa Escolar do Grupo lscolar "Prof.

Edmundo Vieira", cli' ..............
ATiIIraOaN -	Caixa Escolar do Grupo Escolar "Jo-

sé	Jt onifúcio " ,	(te	................
Antônio Carlos -- (oflSi'llio Par-liculan- (1:1 Confem'n-

cia de Silo Vicente di' Pauto, (te ........
Antônio Dias - Comi ferência S« 'Vi eco t e dc Paulo, cl e
Aragiiarj - Lar (t:(s Criam-is, de ............
Arnguarj - Asilo Sêo Vicente (1€' 1 'nulo, de
Argunrj -- Santa Casa de Misericórdia, (te ......
Argtmarj - P5510 (Te "lsmiiici I.itnlnio", (te
A raguni'j - Caixa Escolar cio Grupo Eseolam- ICiu!

Soai-es,	(te	....................
Arag'uari - - (iixa Escolar do (irnpo ldc'ídar "Vis-

colide ite Cai-o Pm'Cito'', de ............
Amaguarj - Caixa Escolar itus Escolas Pe:iniictas "Pa-

dcc 1)aia lOa'', d
Am'amar j - Pi'cs'cnt(')rio do Triilrg:mlo i\lincim-o, de
Am'aguiri ---- Cíi'cu lo Operiii-io, (li' ..........
Arnguari - - Escola "SSo I.uiz", dc ..........
Araçuai - Patroni lo S3 José, (te ............
Araçua í - ---a Coo fc'i'ênciii São Vicente iti 1 'enlo. de -
Araxá - Santa (usa de (auxílio Para ConstruçOo da)
Araxá - Orfanato SIa - 'Fercsjnhi (auxilio), de ....
Ari-eliurgo --- Coo fc:'êni-i, i Silo ViecliL, etc Paulo, (te
Am'eL(S - Associar,-j0 Protetora O Ma t cmnidade e O In-

fância, cl.......................
Arenito - Obras Sociais da Paróquia, de ......
Arcado -- Conferência São Vicente (te 1-auto, (te
Acendi) --- Assistênc j i :1 Matei'mi idadc e	n1'Onieia da

Santa Casa dc Mist'ricói-cJ ia, de
Astolfo Dutra - Sociedade Silo Vicente (te Paulo, de
.Astolfo Dutra - - Centro Espírita "Paz, Luz, Amor",

de..........................

1
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LEI N.' 857, DE 28 DE DEZEMBIIO DE 1951

Concede subvexições

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

Art. l . - Ficam concedidas, no exercício de 1932, as
venções seguintes:

Cr
Abadia (los Dourados - Conferência ile São Vicente

	

de Paulo, de ......................	15.000,0W
Abade - Escola Normal Nossa Senhora i]('  i"( ina, (te	OU. 000,00
Almelé - Conferência Sã(> Vicente de 1 'a iilo, de

	10.000,00
Abaett	Vila Vicentina, d..................	10.000,00
Abre Campo - - Ilosi;ital Nossa Senhora da Conceiç3o

	

tara conetus5o das obras). (le,........	48. 000,0$
Abre Campo - Conferência Vicia 1 'ia dc Granada,

	

município de ......................	5. (l)0,0
Açucena - Caixa Escolar, dc ..............	3. 000,00
Aguas Formosas - - Pref('i inca Sbiii ,apal --	pala

aiu!siçao ou adaptaç3o de prédio para 1"Ói'ui

	

dc..............................	20. 000,00
Prefeitura Mun e ipal -- (para aquislçso ou
:ut:iptaçuo (te prédio para F6runi) , dc .	 20.000,00

Águas Formosas ----Sociedade de Pi'oteçéo aos Fumas
"Nossa Senhora ia.s Graças'' (te Umhoratiha,
l(itiiiiCípiO (l	..................	2.000,00

.-\aaores	Hospital
	 20. 000,00

,\ii:ruoca - -	Jlosj tal So Vicca le (te Paulo, (te	12.000,00
('as Saiam	de ..............	2.000,00

A uruoca --- Conferência S,-to Vi-cale de. Paulo, de	'2. 500,00
í'icai l'aitla -- - Conferência Séo Vii'iiilc (tC Paulo. (b'	10.  OCO .00
AI -ai l(raii)a - iiayne Foot-Fall Clato, dc ........	000,00

- Caixa Escolar dos (irilpos Eco-
'.rc	1
	 4 .000,00

\léai iaraiba -- Confei'C-nca so-.s a Stiliocj da (i()Ii-

(.'i'içii() ilo Porto ",(1(VO,	iltil(icii(	 4.000,00
,'l';u l:I'',(ilai - :\ 5;soci	ao -San \ ( c11ft' de l'aaP_', (li'

	

Anguslura, iflu O ripio ite ............	1 .000,00

	

Orfanato Santa Inês, dc, ............	24.000,00
Alfciias	Conferência San Vicente de Paulo, dc	n. 000,00

	

Giii5sio Fernando Magnliiécs, de ....	5,000,00
.Alaienara	llospitiil ''DeriIdo Cuiliiariies'', (le	20.000,00
Alpn6polis, - hospital Sên) Vicente de l'aulo. de	5000,00
Alpinopolis - Caixa	de ............	3.000,00

Cr$
5.000,0$
6.000,00
1.000,00
5.000,00
5.000,00

2.000,00
15.000,00
10.000,00

2.000,00

1.000,00

11.000,00
5.000,00

11.500,00
6. 5(10,00
6.500,00
6.500,00

6.500,00

3.000,00

2.500,00
5. 000,00
2.500,00
2.500,00

25.000,01)
4.000,00

18.000,00
10.000,00
1 .500,00

8.000,00
2.000,00
4.500,00

15.000,00
10.000,00

3.000,00
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Astolfo Dutra	Caixa Escolar tio Grupo Escolar "Dr.
Francisco de Barros", (te ............

Ataléia - - Sociedade Sôo Vicente de Paulo, de
Bacpentli - - hospital Cônego Monte Raso, de (Obras

Sociais)	........................
Boependi --- Santa Casa (para t mpliaçõo), de .
1 )aepefl tu -- Caixa Est-uiur, de ..............
Baependi - Lactário (10 Hospital "Côiici.o Monte

Raso", de	....................
Baldiin -- (:oiferê1wia Sõo \ierfltc de Paulo, de
Baldim -	(OI1fer'I1('itt Sõü \'Je11lt III' PUuiIt (1,) dis-

trito de Sfto Vi—ate, liltilUCipio de ......
Bitt1im - - ConferuTlc!a Sôu Vicente tu' Paulo de S5o

Sc],iisliS(t do ;\Icgt('. nitIflicipto)	te .....

I0])ll)Ui ---- hItiS))iti(I	t)550 Senlnra do llr:isil (pai
:tqtiisiçat) tle iuitt'i'ik1 tiosptal.i). dc	......

Bainhui - - ()rl'a'ialu	5t	.luse.	h' ............

B0I1)hLIi	Caixt beiociicCnc do Ilosj)ItaI Colônia
SSu 1'ttuci seu, dc	..................

- Caixa E.col,ir do (d'titio l-sculiir "Rias
Foi-tr. IIi.

hlarhaccnt	- Santa (iisj	te	s'rieuidia,
Barbacena - -- Asilo Itum Pastor. te ............
Bai'i>aceua -	,\silo tIos Sagridus (ur.ot:d's te Jesus

e	Maria, d........................
hi1'l)1CC1ii(	(oiisellitt Purtictilai' da (unler5ncia de

Sôo \u'cnl e itt' Pa oito l:i 1.	Pit I'uCjtl ii. ito' .
Ititrlmcciia	- (uos'llio I	-ticoilir til CooiFt'i'vT1t'lt (te

55o \iccutc de P:tiilu	iii 2.' Paiiod,o.	it'

1ti'1,ocoiiit - Associiiç5u das l)aiioiis de Caridade tia
1 .	l t :'(i(IlIii	l'	..................

- - \	ciuSo las T)ouu:is de (arl(iadc d 
2	'	1	i'ti ii,	i li'	....................

l'x0't'flOt()	3() )(!P.	011'X() iii (il1il5!l)

1 i u:0'1;l,l:l	(;oiici';cl.	..............
1a11ei('ei;1 -	Iutilutu '1 1 alre Mestre Coi'r:i dc Ai-

ti (Li.	(li'	........................
Bai'lnu'e'i:o	(:iiselliu Port Lutar ii( Coioferur' i a ole

SSo \io'ciott'	li' PiiUIt) (lo' .\ooci'it:lit. ll(UiliCLO
1 t'	............................

Barbao'en,o	(:nft'r-ncio SSu \ ' iccatt' di' Paulo tie
](tss.uhltinhlil.	11.lollliciplO	('	............

Boti'intc'nt

	

	5'iedade Soou \'iei'iile ti Paulo de O1i
itt'

Barra Longa - Conferênciaia \'icen ti na, de ......
Barra Longa	Conferência Suo Vicente de Paulo

de flonsucesso, município ti............
Belø llorizontt' - - Organizaçõo tias Voluntárias (te

Minas (m'ais, de ..................
Belo Horizonte , -	Apoio Social Ci'istôo, de ........
Belo Horizonte	Açi'io Social da lro'quia tie Santo

Au l5iiio,	de	......................
Belo Horizitiute	Beneficência Santo Afonso, tio liair-

ro 	Renascença	(te ................
lIdo llorizuiite --- Escola Poiruqtii:ol Frei Orlando, tia

Beneficência I"riin'iriina, ti,.,,,,
Belo Hoi'izontc - - Associtç5o Santa l,uíza de Mirilao',

(io	............................
Brio Hoi'i onio'	Colégio Nossa Senhora tia Piedade,

de............................
Belo liOF'iZOlutl'	l'IJSt() (li' i'u'ricooPuii'a d:t Itç5o So-

t'o:oi de Sotilti) Anluouo. de	...........
iiclt_ IIOi'izoon tt	Cita e (Panou, dc ..........
lido Iicu-izonle --- 0,—fiiiialo Santo AlltôOi(I, de
Belo Horizonte --- - J-Lfui':uuid5rio <te Noss;t Senhora

tio,	l'(I'jft'tllo) Siicooi'rt,	tias	lleli0iosas ()hlt:s
oiü SOOit iSS01110 lli'(ll'fl tor. de ............

Belo fIoi'izoat& -	tmildrio Moii'olties Listmii, de
Belo horizonte	- i-:so'olo Santa Catarina tias lriuiôs

Doou iii icanas, do' ..................
lIdo hIoi'izoiite	- Escola P:'ofission:iI I"o'lO(iflifl(,
Iltio Htji-iioit (e -	Asilo Jtoiii Pastor, de ..........
lIdo lloi'izonlo	FOlfldilrS() Sôo José, ii' ........
Belo hlorizoniu' - - ((luas Sociais Padre Eustáquio. de
Belo hlorizonit' -	( l l)i'os Sociais da Por6oiuia (la IL):t

Via gem,	iic	....................
Belo Moi h'onte -	Saonotói'io Iiouaculado Conceiçáo, de
Bela l!oo'i -zonte -	Funtlaçôu Ioouo'u]ada 1 uoco'içõo, dc
Belo Horizonte	Uniiio Estadual dos ]-:suiitotntes de

Minas Gerais, ik' ..................
Belo 1-forizonte	liiiSo Colegial de Minas (d'rais, de
Belo horizonte -	Diretório Ce]ulrítt dos Esttidointes,

dc..............................
Belo lloi-i-zinte	Escola Dontéslica Alvaro Bois, de
Belo Horizonte -	Sociedade Mineira de Proteçi'io aos

Lázaros, de	......................
Belo Horizonte - Lactário Mário Campos, de .

(:1

10 000,00
10. 000,00

12.000,00
8.000,00
5.000,00

1	1(0.011)

3. 000',O

10. (OlJdtO

3. 000,00

25. (000,01)
s. (100.110

5 (100,00

5 000,00
20.010.0(1
15.000.01)

20. 00000

7 0(1)1.00

7. UijO,ilt)

0li0.IIU

(i (1

5 .1)1)11.111)

10. 000.01)

3 . 000,01)

2 . 000,00

5. 000,00'

Cr$
10.000,0

2.000,00

95.000,0()
111 .500,0))

85.500,00

10.000,00

12.000,00

5. 00(1,00

5. 1)00,00

55. 000,00
31 .000,0o
10. 000,00

9.000,00
69.000,00

5.500,00
10. 000,()1)
22.000,00
n. 000,00
62. 000,00

11.000,00
92,500,00
8.000,00

50, 000,01)
5.000,00

5, 000,00
7.000,00

13.500,00
10.000,00

v
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Belo Horizonte -- Sanatório Evangélico, de (em cons-
trução)	........................

Belo Horizonte - Convento São Francisco (Estra-
(Ia Engenho Nogueira), de ..............

Belo horizonte	Pobres Irmãs Clarissas, de .
Belo horizonte -- Creche do Convento São Fran-

cisco (Estrada Engenho Nogueira), de....
Belo horizonte	Revista de Identificação e Ciências

Conexas, de	....................
Belo Horizonte - Creche Menino Jesus, de ......
Belo Horizonte	Associação Mendes Pirmntel, e
Belo Horizonte - Assistência à Criança j'oi)re do

Centro Luz e Humildade, (TC ............
Belo horizonte - Lar dos Meninos 1). Orione, de
Belo horizonte - Convento das Carmelitas Descalças,

(10	..........................
Belo Horizonte	Ol)ras do Santuário de Nossa Se-

nhora da Consolaçfo (a cargo dos Padres Agos-
tinia)os), de	....................

Belo horizonte	Beneficência Santo Afonso (lo llaii-
ro da Renascença, (Te ..............

Belo Florizonte Abrigo Jesus, de ...........
Belo Horizonte - Loja Bagavaci Gauta;na da Sacie-

dade Teosófica do Brasil, de ..........
Belo horizonte --- Tenda Espiritual Caridade e Se-

gi'êdo (Casa da Ciiançn Cristã), (Te ........
Belo Horizonte - Centro de Estudos Econoiuicos, de
lido horizonte Ação Social da Serra, ii .......
Belo horizonte -- Caisa dc Pecúlios dos Sa r:cntos (ia

Força Pública do Lstado de \linas Ucrais, de
Bco hioi'izoote--- Soei: ode daS Senhoras (Te Na-

.'.ureth,	de	......................
Belo Horizonte -	Obras (1:1 J'doraçao Perpétua da

Paróquia da Boa Viagem, mie ...........
Belo horizonte -- (rêiimo Machado de Assis (la

Escola Técnica de Coimmérc o Ilrasile i co, de
Belo Ifolizonte - Fà;porte Clube América Suburba-

no da Vila Salgado Filho, de ..........
Belo horizonte - - Conferência São Vicente (te I'aulo

Arcanjo São Gabriel, de ..............
Belo Horioontc	Sa:cbeic São Vicente dc Paulo

da Coo Fer'ênmda São Sainuci do Bairro (tu Horto,

Cr$

22 000,06'

9 000,00
4 000,00

22 000,00

2.000,0
ir). 000,00
11.000,00

2.000,00
13.000,00

:u,fl0

ã. 500,00
10.000,00

s.000,o0

2.000,00 -
5.000,00
1 .000,00

7. 000,00

1 ,_). ()00,00

2.000,00

5(100,00

4 .000,00

1.000,00

5. 500,00,

Belo Horizonte - Conferência Nossa Senhora Apare-
cicia do Bairro de Santa Teresa, de ........

Belo Horizonte - - Lar das Crianças Pobres, (te ....
Belo Horizonte -- Sociedade São Vicente de Paulo, de

	

Belo Horizonte	Abrigo Afonso (te Morais, de

	

lido Horizonte	Santa Casa (te Misdl'icãr(iia, (le
Belo horizonte - Escola Oficina Alfredo Pinto, (te

	

Belo Horizonte	- Comi ferên ei O (lo ( nroção Euc arís-
tico de Jesus, do Seminário Arquidiocesano, de

	

Belo Horizonte	União de Propagandistas Católicos,
dc..............................

	

lIdo horizonte	- Ohra Suciais do i'náquia te San-
to Agostinho, dc' ....................

Belo I-loi'i y.ont -- Obra .; Sociais da Pnóqimi:j itt San-
ta Efigêiiia, de	....................

	

lido Jlorizomite	- ()lca', Snmi0i5 [:i l'omáquia lhe San-

	

ta 'I'erc'sj.	(1......................
Belo hlorizoiitc - - ()hr:s Sociais (o J > atSqUIO da Vj

li Concórdia, de ....................

	

Belo llorizonk	- Olu-u Soui:;s mi:; Paiócjtiia da Vila
Hen asco uça. (1........................

Belo horizonte -- - Obras Sociais (ia Paróquia (i( Cor-
1110, (10'	..........................

Belo Hoi'izmmi!c - -	ras Sociais mia r'arojuoi do Ca-

	

lafate, (Te	........................

	

Belo horizonte	Otmra	da Parãqui;m la Ca-
('t1oeiiinb,m, de ......................

Belo hlorizont;'	- (lOras	(l;i Paróquia da I'amn-
pulha,	mlc	........................

	

Belo Jiori ./. 011 ie	Obras ocin is (la l'aróq aia (la La-
goinha. (te ........................

Belo horizonte --- (ln'as Sue j uis la Pamm(quia do Cai-
mno, de ..........................

Belo Htirizont 0' --- (lOros Sociais (lo 'Freniemljl Es-
porte Clube, de...................

Belo horizonte -- - Insh iluto São João Batista, de
Belo horizonte	Damas de Caridade d0 Paróquia cIo

(Oilafate, dc	.......................
B10 hlorizontc' -- P:mrÚq;mia de Szmill;( llcicIma, (pa-

ra construção da Sima irroju) , d..........
Belo Horizonte - Obras Sacia is da Capela de San-

ta fita, do Bairro mio Car;imo, de ........
Bel o Ilorizomi te --- As5úc iacão las l)aiima (te Caridade

da Paróquia de No5j Senhora do Carmo, de1

Cr$

5. o00,00
5.500,00
4 .000,09
5 . 000,00
3.1(00,00
-3. Ow),00

1 .000,00

1(100,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3. ()00,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3. 000,01)

3.000,00

3,000,00

3.000,00

3. 000,0(1
11.000,00

3,0(1(1,00

10,000,00

2.000,00

2.000,00
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	!tLo horizonte	Casa Provisória, de
Veto horizonte - Confcrênria Suo Vicente de Paulo

do Bairro da Concórdia, de ..........
	Belo horizonte	Conferência Sflo Vicente de Paulo

do Bairro da Caclioeirinha, de ..........
Belo Horizonte - Conferência S5o Vicente de Paulo

do Bairro do Progresso, de ..............
Belo horizonte - Conferência Santa Edwiges da

Paróquia do Senhor Bom Jesus, no Hôrto Fio-
reslal, dc ........................

Belo Horizonte - Sociedade Suo Vicente de Paute da
Conferência São .losê de Ca tolengo, no Hôrlo

	

Florestal,	dc	....................
1 tílu Horizonte - Conferência Vire:: ti na Nossa Se-

nhora (1:1 Boa Morte. Ila I1roct1:ia (te Boa Vi

	

gem , (te	........................
Belo J!orizontc - -- Conferência Nossa Sr::hora ia Saú-

de, de	..........................
Pelo Horizonte -- Associaçflo Evangtira Benefieene

	

dc \l i mi .;	('retais, de	..................
li(!O Horizonte - - Caixa Escolar das Escolas Ecu-

nidas do Mato da Lenha, de .........
Edo horizonte - -- Sociedade Beneficente dos Em-

pregados dos Correios, de ..............
hirto Horizonte - - Obras Sociais da Paróquia do Se-

nhor Boa: Jesus da Vila T.:igoin ha, de ......
Pelo horizonte - Obras Sociais e Missionúrias l)omi-

	

n ic:in:ms,	de	......................
Iblo llori-i.onte - Caixa Escolar do Grupo Escolar

"Helena Pena", (te ....................
	j',c^o Horizonte	Caixa Escolar Noraldirio Lima, do

(;rlIpO Escolar Mauricio Murgel, de
Iteto Horizonte - Congregaçilmm das Franciscanas lios-

pitaleiras Portugtiêsas, (Ir ..............

	

Belo 1 bati ,.on te	Seminário Central Coracilo Eu-

	

carístico,	(Te	....................
t'.rio horizonte --- Associação (las Senhoras de Cari-

dade da Paróquia (te São Sebastião (lo Barro
	Prêto, de	........................

Pelo horizonte --- Ginásio Nossa Senhora Aparecida,
(te	............................

	

Pelo Horizonte	Escola Caio Martins, de ......

	

Pelo Horizonte	Saiatório de Tuberculosos da Po-
11 cia Militar "Eugênia Vargas", de ........

Cr$
3.000,00

5. 600,00

20. 000M

5. 000,00

IUII

2. 50U,00

2.000.00

2. OibLOt)

6,000,00

1 .

5. 000,00

5.000,00

5. 000,00

'2. m),00

2 000,00

2.000,00

2. ü00,00

1 .000,00

1.000,00
2h. 0011,00

25.000,00 1

Tielo Horizonte	Caixa Escolar do Grupo Escolar
Barão de Macaúhas, de ................

Belo Horizonte - Asilo Santa Isabel, de ......
Belo Horizonte - Conselho Particular de Santa Efi-

gênia, de	......................
Belo Vale --- Conferência São Vicente de Paulo, de
Belo \'atc	Banda de Música Santa Cecilia de São

(onalo da Ponte, tnuniuipio (Te.........
lIdo Vale - Conferência São Vicente de Paulo de

Moeda, Município de ......... ......
Pelo Vale	Igreja- de Moeda (para construção cia),

niUniCipiO (Te ......................
JtctinL --- (Jrf:inato llutisla ltosalec Ap i ml eb y , de
Itetim - - Sociedade São Vicente de Paulo, de
ittiiu --- (:i tXt Escolar do Grupo Afonso PC]la, de
Ik'tim -••- Organização das Voluntárias, dc ......
rias Fortes -- Coa selho Particular da Conferência

S. Vicente :lm. Paulo, (te ..............
Bicas	Associação Cristíí, Sito Paulo, de ........
hlics ----S ocic'dade Suo Vicente de Paulo, de .
11irs - - Hospital Suo José, de ............
hios Esperiiiica - Conferência Silo Vicente de Pau-

lo.	Ir.	..........................
- Sociedade Suo \jcm.nte de Paulo, de

Bocaiúva --- Bocaiúva Clube, de ............
Bocaiúva ---Sinta Casa São Viecii te (te Pauto, (]c
1Ioesiiva - Confcrên eia Silo Vicente de Paulo de

Guaraczarmitm, UhiOhici) 0)	(te
Bom Despacho - C:m i xa Escolar (0 Grupo Escolar

Cel. Praxede,s, de ..................
Bom Despacho -.- Caso das Meninas, de ........
Bom Despacho Conferência São Vicente de Paulo, de
Bom Jardim (Te Miis -- Caixa Escolar do Grupo

Fco1ar, de ......................
ibm Jesus do Galho	- Co:: ferêticia Vicentina, de
Jtoiii Jesus do Galho -	Conferêti ria Silo Vicente de

Paulo de Córrego Novo, amua i cípio de .
Bom Sucesso - Conselho Parti ml ir mia Conferência

São Viccntc (Te Paulo, (te ............
Bonfim -- Hospital São José, de ..........
llnfini - Conferência Sito Vicente de Paulo de

Piedade dos Gerais, município (te ........
horda da Mata --- Conferência São Vicente de, Pau-

lo,	de	........................1

Cr$

2.000,00
3.000,00

2.090,00
18.000,00

2,000,00

10.000,00

4. 000,00
47.000,00
8.000,00
2.000,0(1
2.000,00

7.000,00
5. 00M0
5.000,00

10.000,00

2.000,00
2.000,00
8.009,00

25.000,00

5.000,00

1. 000,00
10.600,00
3.000,00

1. (mop)
16.000,00

3. 0(0,01)

10.000,00
10. 000,00

3.000,00

15.000,00
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floria Ia Mala	\IiIeriea l'utchol (Itiin.', (h' .
Borda da Mata	Colégio Nossa Senhora do Car-

mo, de
Botelho.s	(:OFrLV'l1('ia São Virente di Paulo, (te
Brazópolis - - .'\.sdo 1). Maria Adelaide, de
Itruiiia(linh l o -- (nft'rncja Silo Vicente ,li Paulo de
ItrUriia(l j flhio - Banda de Miisica Santa Cecília de

Conceição dc 1 taguara, município de .
llrn madi nho -	Conferência Santo Expedito	de

Conceição de 1tagura. num icípio dc ......
l'idjnho	(:oiifei'êneia São Vicente de Paulo de

Aranha, muni ii pio dc ..............
llruma(linho -- Conferência Sau Virente (!C l'nilo de

Marinhos, nui nici pio ,t• ..............
llrurnadjnho -- (onfei'ênci	Sa	\i,','nk' dc Paulo

de Suzana. inhI(iieíl,io dv ................
ITi'uniadinlio --('onfcrên,'ji Su \ie('ilt(' (te Iito (te

Paraopeha, uma i('ipifl (te ..............
Bueno Iti';,iulão -.- A.ssoeiaçãu São Viecule Ile Pau-

lo,	di'	..........................
fluenúpolis	Confem;,eja	,nlnra la Con-

ceição, (te	....................
I(UCilúJ)Olis -Conferência S-- de Pauto. (Te
Cabo \'eritc --- Confimi,'.,'mn Sa, Vi, ente de Paulo de
Cacho(-,ra (ic Minas - - (oft'i,- j i 5ão Vicutc de

Pauto,	de	......................
Suciedn,le	ã, VicenTe de lauto, tu' .

Cacté — Sociedade São	 fle Jo'é Bran-
(lao. Iminicípio (ti

Cavté - - (onfcuêumt'ja São Vicente de l'aulo dc Taqua-
i(sstI,	HLifl]('ÍI)j(,	tv	..............

C;leté -- Conferência Sã,, \it'tntc ile I,utt, de Mor-
\eui,e!lo,	(itt)	itpti)	'te	............

(l'ias	(onli'rãn,'it, S.-,o Vicente 'i y t'anO,. ,IC .
--	(:i>	l:\i(j(.	dc	..................

Pêsto dc' P)('('j'imit)ira de Vila de lIitiura,
(I( nu 4. i (tO	(l('	....................

Caunandu,'aia	- (uuf,u•tici, So \icenT,	(!e Pau-
o, d_'

(	tu. o (irOia	Ca x	l-	rui, ii,	e ..............
(aJnt)L(i ---- (unfe'rn,ia São Vier'itte de Pauto, de
Cturuhuquira -	llo1dJ (;i'rt (( 	'(;t(ttFtIçã,u), de
CarntnI' y era --Cnu., T-.'ct 	F('tufl'Í5('o Eugênio, de
(;auumuuuquuça	- [o creu	u Vicente d Paulo, dc

Canul)uqu ira ---- Con te rê n eia Nossa Senhora de Lour-
des da SOCie(la(lc São Vicente de Paulo, (te

Cambuquira	Obras Sociais, de ............
raz(j)oUs Asilo D. Mai'Ía Adelaide, cl.........

Brunja,Ijuiho '--- Conferência São \' iccntt' (te Paulo, (te
Bruinadjnho - - Banda 'te Música Santa Cecilia (lC

Conceição da lt;uguuira, município de ....
Bruuuua,tjnho --	(onfi'i'êui,'ict SalmO) EXi,&'ditt de Con-

e cição	d 1' Itagnurcu. rininicipio de. . . .	. .	. .
Brniuuajnl,,,	(onfcrên,•, São \'i,entc 'te Paulo

de . ..tinha, nuunit'ipio de ............
&Unhíc(]jnho - - Con fe)'âI)Cjti São Vieu te (te Paulo

de Maria hs, município ,tc ..............
Brunun(linl10 -	Conferência São Vicente de Pauto

de Suu'ucna, nIIInicipiO	de ..............
Bruinadinlu) - - [unferCnea Sã,, Vicente ,lc Pauto (te

Piedade ,te Paiuuueia 1)ltiifl(ipio ,te ......
Humo I3ranut,, . -. Associação São Vicente. de Paulo, de
Biimnópotis	(';nferCnu',, Y(;sSa Seiiluoi'ti da

.................................
lTuenú,(J]jç -	["nf,-ri-ucu., Sã,, Vicente de Paulo, de.Ciubo Verde	(m)fci'-fl(l) Sã Vicente de Paulo, de
Ccu'hoej' 1 de Minas - -ifiêuieii S() Vicente de

Pauto, ,le ........................
Caeté	-- Socit'(t:,,t i. S,, \ieent,'	t,' Poulo,	le .Caeté •-	Snezc,a,t€	Sã 	Vi&'n 4 . dc l'uuuO, ([e José

llrandãi nikini,.ípio	de	..............Caeté -	fui "nu ia São Vir( a ti' de Punho ,le Taqua-
i:

Caeté -	Conferência Sào Vii'ente (t( l°uudul,) (teMor-
ro iei'ioit'tlio, itiunucipio 41,' .............

Caldas -- Conferência São Vi('en( p (te ..........
Caldas ---C,'ti,	J'st:dar	de	..............

- P05t0 te Pnei'it'utar . i da Vila ole Ibitiura,
innniríj ) jo de

Camauuducai,	- Conferê11', Sàu \lo'ej(t	dlo,	 e Pau-

	

1o,'	...............................
Ctoun anduca j tu	Caixa Ese,Iu' de ............
Cambuí- -- Cnn feu'ênciti São Vicente de Paulo, deCainhuquje t u	-- hospital Cera] (viu couistnução) de
Cariul>trquira	- Caixa Escolar "l"u'uincisc'o Eugênio", dc
Caniluuqtuira	C()nf('i'êneiu( SflO \ ' icen(, ote Paulo, deCambuquira -	Contcrn,'juu Nossa Si'nlior:, (te Lour-

cles (la .SOciecladc. São Vicente de Paulo, (te

1.
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5.000,00
2. 000,00
s. 000,00 -
5. 000,00

2.000,00

3.000,00

2.000,00

2,000,00

5. 000,00

5.000,00
5. 000,00

10. 000>0O
itt. 000,00
4.000,00

10.000,00
2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00
1 .000,00
1.000,00

2,000,00

9.000,00
6.000,00

18. 000,00
10. 000,00

1 . 500,00
1.5o(1,00

5. 000,00

Cr$
2.000,01

10. 0(0.00
2. 0110,60
5. 000,00
5.000,01

2 .000.00

000,00

2 . 000,00

2.000,00

5. 000.1)1

5. 000,00

5.000,00

10. 000,0$
10. 000,00
4.000,0$

10.000,00
2.000,00

2.000,00

2. (100,00

2

1 . (((01,0(1
1 . (II (T.(ltt

2 . 000,01)

9. ((00,00
O. (0)0,00

18. 0(10,00
itT .01(0,00
1. á((0,00
1.500,00
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—

:ntruíiuira	Obras Sociais, de	 .
Campanha - Maternidade Nossa Senhora cio Patro-

cínio, do ........................
Campanha - Conferência de Santo Antônio, de .
Campanha - Asilo São José, de ..............
Campanha -- Associação Campanhense de Proteção

à Maternidade e à Infancia, de ..........
Campanha - "Casa do Trabalho" (auxílio para cons-

trução da), de	..................
Canipanlia - Prefeitura de (auxilio para constru-

ção da Estação Rodoviária) ..........
Campanha - Caixa do Grupo Escolar "Zoroastro de

Oliveira", de ......................
Campanha - Obras Sociais, de ..............
Campestre Conferência São Vicente (te Pauto, rio
Campestre - Colégio Cônego Artur Ochiirzzo, cio
Campina Verde	hospital São Vicente de Paulo, de

Campina Verde - Educandário Sagrada Fura iii a, de
ampina Verde - - Campina Verde Futebol (3iilie, de

Campo Belo	Caixa Escolar do Grupo "João Alves
Ducca", de ........................

Campo rio Meio - Asilo S: m1 1 1 Ameiu, d:t Fundação

Campo do Meio Instituto São José. dc ........
Campos Gerais ---- Conferência São Vicente (te Paulo, de
Canápolis - Sociedade São Vicente de Paulo, de
Cape] i alia	hospital São Vicente de Paulo, rir .
Capelinha	Con!'erêrrcia São Vicente de Paulo de

Água Boa, município de ................
Capelinha ---Conferência São Vi ('('ai a de Paulo, de
Capelinha --- Caixa Escolar do Grupo Escolar cel.

Coelho,	de	....................
ap'.'ii nga -- Conferência São Vicente de Paulo, de

Catritã]io	Sociedade São \ier'nte da Pauto, de
Ci pitúl ia -- - Cair ferêriei a São Vicente de Paulo de

Macafiba, município, (Ir ................
Cararidai	- Conferência São Viera te de Paulo, de
Cararidai	- Coa fcrênçia Sâo Vce'i te de Paulo de

Caranaíba, mnrunicípi o dc...............
Carandaí	Conselho Particular da Sociedade São

Vicente de Pauto, de Capela Nova, niurlicípio de
Carandaí	Conselho Particular Viera ti no "São José",

de ilerinito Alvos, município (te ........
Carangola - Sociedade São Viccn te dc Paulo, (te
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Caratinga	Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, de
Caratinga - Colégio Nossa Senhora do Carmo, de
Caratinga - Hospital (para aparelhamento) dc .
Carlos Chagas - hospital Santo Antônio, de ......
Carmo da Cachoeira -- Asilo São Vicente rtc Paulo, de
Carmo da Mata - Escola dc iniciação Agricola Rural,

de..............................
Carmo da Mata - San) a Casa (te (auxilio para aquisi-

ção de unir Gabinete Den 1 (mio ) ..........
Carmo do Cajuru -- Coa ferêne ia mie São Vicente de

Paulo, dc ........................
Carmo do Cajuru - -- Caixa Escolar do Grupo local, de
Carmo do Crrjuru --- Sot'ied utc São Vicente dc Paulo

de São José dos Saigadi is, mliii icipio (te .
Carmo cio Pai'air aiba - Co ri fer(' n eia São Vicente rio

Pauto, d..........................
Carmo rio Pai'anai ha -	Obras Sociais da Matriz

"Noss:i Senhora do Cai-ruo" itt' ..........
Carmo rio Rio Claro --- Conferência Silo Vicente de

Paulo, de ..........................
Cascalho Rico ----- Caixa Escolar do Grupo Estalar, de
Cascalho Rico --- Org:rnização rias \'olani t(rrias, de
Cássia - Instituto São Vir'rni(', d(' ............
Cataguazes -- - Conferência Suo Vicente de Pauto, de
Cataguazes - - Orfanato 1). Sitvém'io. de ........
Cataguascs	- Caixa Escul;nr do Grupo Escolar' 'Guido

Mui i('re".	rir'	....................
Cataguases ----- Cnix,r 1 :,'- cm Grupo Escohrr "Astolfo

Utntr:r'', de	........................
Cataguases - Cax;t 1	da Grupo Escot:ir "Como-

irei Vieira", dc ....................
Ca[aguuscs	- Asociuçiir (h' 1 1 i'otccão à Matcr'nni(tade

e à lritâaeiir, de ......................
Cataguases -- Centro E]ií1'i ti "Faz, Lu'i.,.-\muor'' (para

assistcnt'ia aos 11 eec.s:..('iu.$), de	........

Caxambu ---- Sima la Casa, d..................
Caximihu ---- Obras Sociais ni	linh rniiiaiti'	Cii de
Caxambu - \latern idade '1''i'zir de Jesus,	.
C'axtrrnbu - - Obras Sma'ias da 1aNx tu i a, dc ........
Caxanrbij - -- Vila dos Pobres Santo .'sntànnio, ml,.....
Caxambu - -- Lactário da Socicmta,tc' '' \' ngo 1'otons''. rir
Caxambu	(r'ênrio lini'r'eat ivo ''I'r'irzr'r das Morenas'',

rio..............................
Cláudio - Conferência São Virra te de Paulo, de

Cr$
30.000,00
25.0110,00
30.000,09
10.000,00
19.000,00

20.000,00

30. 000.01)
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3.000,0 ti
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111.01)0,1)11
1 .1)1)0,00
3. 00l),00
:	. 1 Itt (1,1(11

8. 0041.0))
2.1)01)00

Cr
2.000,0$

12.000,0$
5.000,0v
5.000,9

1 12. 000,0@

10. (}00,00

20, (100,00

4.0í)0,0
2.000,0

21 .01)0,00
5.000,00
7,000,00
5.000,00
2. 000

1.500,00

5.000,08
1 .000,00
4.000,00
9. 000,00
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:oi1uI)l'a -- Conferência Silo Vicente dc Paulo, (te
Coi tiilira - Caixa Escolar do Grupo Escolar, de
(:oila l,ra	Guarani Esporte Clube, de	 .
Comendador Gomes - Abrigo São Vicente de Pau-

lo, de
Conceição Aparecida ----Asilo Vieentin>. de .
Conceiçito da Aparecida - Conferência SIo Vicente

de Paulo, de ......................
Conceição da Aparecida - Caixa Escutai' do Grupo

Escolar de TA-adentes, de ..............
Conceição das Alagoas . - Sociedade Sio Vicente de

Paulo, dc	........................
Conceição das Alagoas - .\ssnciaçilo Atlética (1:' eGo-

pense, de .......................
Conceição do Mato Deu 'o	A 'deu eia Social Silo

Vicente de Paulo,	e ..................
Conceição do Mato l)en tio -	hospital liiia('lllilda

Conceição, de ..................
Conceição (lo Mato Deu) 'o - Asilo Silo .Joaquim, de
Conceição do Mato Deriti'o - Caixa Pscolar ''Ililacula-

da Conceição", (te ................
Conceição do Mato Dentro -- Lira da Paz, de .
Conceição (lo Mato Dentro --- Capela "Silo Judas Tzt-

deu" (construção (la), de ............
Coa ceição (lo Mato Dentro - Euterpc 1u aculada Con-

ceiçilo, (te ........................
conceição do Mato i)e;iP-o	- Co1é-iu s:	.hia(lUilii. (ti.
(:on-i.'içso do Mato l)ci1'o	- (diiilalo S.lo i"i'aiicisco,

de..............................
(:onccjcso lo Mato i)(mc-u - - Caixa L''uLir cia Vila

Santo Antônio do Itio Abaixo, i i:i')iU de
(:onciç• ilc, do Mato Dentro - Conferência San Vicente

de Paulo, da Vila dC Morro lo Pilar lflhifliCiplO
1 e	..............................

Conceicão do Mato i)eiiti'u - - (iiiifei'-ni' j	São \ieentc
(O' Paulo, da Vila dc São Jose de fli'ejauhas, alu-

i	IIII de	........................
Cue-vião tu Mato l);'uitro	(.oifi'rêiui'Li São VieeP'

le Piiitlü (III lUVu,lO Socorro, iiuiuuii'ipio (II'
Cau'ui,io dio Mato D-nt',	- Conferência Silo Vicente

te Paulo da \ Li i,u Sc'bastião lo lto Prf'lo,
leu a ('ijilo	de	.................	.

CuneceSo ilo Pio Vcr ' tc	Hospital Séi, 1'1 , : uieseo (te
.\e'is (ciii ('uul'iirUçilO), de ..............

Cr$
5. 000,0@
5.000,00
2. 000,00

1 .000,00
2.000,00

16,000,00

• 000,o

13. 0(90,00

12.000,0))

20,

8.000,00
4, 000M1

7 .000,00
8.000,00

5. 000,00

5.000,00
10. 600,0))

1(1. 000,00

2. 000,09

1.000,00

500,00

500A9

500,00

10. 000,0

1

Conceição do Rio Verde - Conferência São Vicente
de Paulo, de ........................

Conceição dos Ouros -.- Conferência	Silo Vicente
de Paulo, de ......................

Conceição (los Ouros - Obras Sociais, da Matriz Pa-
roquial, de ........................

Congonhas dl) Campo - - Fundação Silo José, de
Con gonhas do Campo - Conferência São Vicente (te

Pauto, (Te ..........................
Conquista -- Sociedade São Vicente (te Paulo, de
(:lncRIistI - - Asilo São Viente de Paulo, dt' ......
(:wh(Iuista	CoIlfel'êl(-i( Nossa Si'ntior;i (te Lour-

(les,	de	..........................
Consclli''o Lr! 'aic'te	- Socjed,le lluspillltiir (te ()uc-luz,	de	..........................
(oius'll'ir	L:ifaiete	- Cwi,sc'ilio ILiLiciilai' (tos Vi-

('cri ti 1105, de	......................
Conselheiro Lafajetç' - Conferência São Vicente de

Paulo de Itaverava, município (te ........
Conselheiro lerfajett'	- Conferência São Vicente (te

Paulo de Catas .]tas, município (te ........
Conseltrci ro Li faiet ---- Caixa Escolar (lo (irli oo "João

Noguefta (te.lilei(tl", (te Sant'Auia dos Mon-
tes, iu na leipio de ....................

Conselheiro l.aíiieti.	- Couf('I'("ul('ja São Vil-c'n(' (te
Pauto de Cris) um o ()ton i. irmuum ieípio de .

Conselheiro lefjet'	- Conferência Silo Vieentc' de
Paulo, de São Vi-curte de Paulo, Ilmunicipio de

Conselheiro Lafaicte -- -- Caixa Escolar das Escolas
Reunidas de S. Vicemite de Paulo, município (te

Conselheiro Lafaiet e -- Con ferênci a São Vicente (te
Paulo de São José do Carruupim'lio, município (te

Conselheij' f,afaiete -- - Conferência Silo Vicente d
Paulo, de ''São SelmasIlão'', 1111111 cipio (te .

Conselheiro Lafa j eje - - Sociedade Santo Antônio dos
Pobres de Sani'.'cna dos )loiitc5, município de

Comiselheir'o Jefmjete - - Caixa Escolar das Escolas
Reunidas de Cagé, Inunicínin de

Conselheiro Lafaiet- -----hospital Nossa Senhor-a do
Carmo, (te ........................

Contagem --- Irmãs Sacm'anientinas da Cidade lndus-
Iria), lumunicípio de

Contagem --- Conferência São Vice lute (te Paulo, de
Coqueiral -- Sociect1€1 São \'iec'nje de Paulo, de

Í

Cr$
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5.000,00
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2.000,00
4. 000,09
1.000,00
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5.000,00

5. 000A0

3.000,00

2.000,00

5.000,00

5.000,00

1.000,00

2.000,00

5.000,00

5.000,09
22,000,00
5.000,00
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Coração de Jesus — Conferência São Vicente de Paulo
(para aquisição de medicamentos), de .

Coração ((e Jesus	Obras de reconstrução da Ma-
triz, de	..........................

Coração de Jesus	Caixa Escolar do Grupo "Cel.
Francisco Ribeiro", de ..............

Cordisburgo - Conferência São Vicente de Paulo, de
Corinto Centro Operário Beneficente, de ......
Conoto - Educandário "Frei Luiz", de ........
Coninto	Sociedade São Vicente de Paulo, (te .
Corinto - Caixa Escolar "Maria Ainália Cain los", (te
Coroaci	Casa de Caridade	"Santa Teresin ha",

(para aquisição de aparelhamento), de .
Coroaci	Clube Esportivo de Coroaci, de ......
Coroniandel .. 	:ob São \iccn te (li' Paulo, de
Coronel Fabnir j an o -- Coo fern cia São Vicen te de

Paulo, de	........................
Cristina	Caixa Escolar do G1o10 Escolar ''Oliinpio

Noronha", (l(' ......................
Cristina -- Caixa	colai das Escolas Beunidas, de
Cristina - Caixa l.scolor do Grupo Escolar" Carneiro

de Resend (", de ....................
Crueilântjia .--- (oferneja São Vice " e de Paulo, de
Cruzília	Hospital 'Cai((hid( .tUlnjUeira'', (te ......
(ctizjlia	Caixa lseoiai (lo (i"000 "Leonj]a Maciel",

dc..........................
Obras	ias da Casa de Caridade São

\ireI1e ((e Pwto, de ................
Curvelo -- Sociedade São \Jee;ie is 1au1o, ((C
;urVelo	Santa	d, ................

l ) ctf(n(poJjS — Coo crCnci ' i	 de Paulo, ((e
J) iman[jna -. Asilo Irmã lAti/a	Soeie(ta(lp Prole-

lota ((a infânrj, (te ................
J)inCna	- Hospital (te (iouvca, flultticipio (te

til] aAssociasão da,' l)a;nas de Caridade,
1 ('	............................-	CaiXa Escolar (10	(up( Escolar "loa-

( ! tlim	F'eti(jo'',	de	..................
Diamantino -	ix	Eroiai' do Grupo Escolar

Mata Machado ," (te ................
Diamantjfla	1) peusário dos Pobres de São Vicente

((e I'aulo, (lc	......................
l)iamarilina -- Sociedade Coral ltuactilada, de.,,,
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Diamantina — Conferência Vicentina de Santo Antô-
nio,	(te	........................

Diamantina	Conferência da Imaculada Conceição
de São Vicente de Paulo, de ..........

Dionísio -- Associação São Vicente (te Paulo, de
Dionisio -	Caixa Escolar, de ..............
Divinópolis -- Caixa Escolar dos três Grupos locais

Cr	1.000,00 cada um, de ..........
Divinópol is - - Sociedade l3eneficet' le dos Ferroviá-

rios da R.M.V., (te ................
Diviriápolis - Conferência São Viccute de Paulo, (te
Divisa Nova - Coo f p rênci:t São Vicente ((e Paulo, (te
Dom Joaquim -- --Casa de Caridade Nossa Senhora das

Graças, de ......................
Dom Silvrio - llosolal Nossa Senhora da Saúde,

(1..............................
Dom Si!vCa'io -- Caixa Escolar, (1...........
Dom Silv(rio - -- Coa fcrncia São Vicente de Paulo

(te Seul Peixe, Irtitiicinio de	..........
Dores de CampOs -- Consetlto Part lentar da Coa fe-

rêacia (te São Vicente (te Pauto ttc flmroso,
fliuflicípio (te ......................

Dores do Tndaiá ---- Pôslo (te lflgiene (obras (te (OflS-
trarão do), (te	....................

Dores do Inda á -- - Dispensário Sao Vjcente (te Paulo,
de..........................

Dores do Jn di á	LX :i(o "lefljaa1 Ifl Cii ilrarães",
(1 ('	............................

Dores do Jndaiá	- Sociedade Vicentina (te
(lado]- Viana.\iafla. IIIUO iCÍp j o (te ............

Elói Mendes --- Sociedade São Vicente tic Pauto, de
Ervália - - Confernc'ia São \ici11 te (te l'auto, de
Ervãiia -'- hospital N. Senhora (Ias Graças, (te
Ervália — Abrigo 1 nt aculada Coa ceição, (li.......
Ervália - - Caixa Escolar (lo Grupo Escolar "Monse-

nhor Rodolfo", (te ................
Esmeraldas -- Sociedade São \' eco te de Paulo, de
Esmeraldas -	Conferência São Viceti te (te Paulo, (te

Caracóis, município de ................
Enera Feliz --- Caixa Escolar do Distrito (te Capa-

imó, município de ..................
Estiva --- Conferência São Vicente (te Paulo, (te
Estrêla do Iudaiã — Sociedade São Vicente de Paulo,

(te	............................

Cr$
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Cr$
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5.000.1)0
2. 000,1)0

li. 000,00
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Estrêla tio Sul	Soeivd ide S'io Vicente dc Paulo,
(Te

Jsli't"la (14) Sul	- Obras da P rt'>quia, (1.
Istrêla tio Sul - - Asilo da Siciedude dc Sío Vicente

dc Paulo, de
'Çstrin do Sul -- Tri\nulo Afl'lico Clube, (te
EsIrCIa do Sul -- - Cl'io Nossa Senhora de Fttina

(para sua fnntlac5o) . de
Eslrêla do Sul -- Caixa Escolar "Francisco Brasileiro"

,do Grupo Escolar "Mon sen tior 1 lori a", de
Eugen(poi is ---- Caixa Escolar (10 Grupo Escolar "Amé-

rico Lopes", (te ....................
Fuigenópolis - - Confernria Suo Vi ('cole tie Paulo, de
Fugenópolis -- Caixa Beneficente dos Pobres, de
Extrema	Conferencia So \Ticenle do Paulo, te
Extrema----- Caixa Escolar. de ..............
Faina •-- Confcrncia Silo Vivente de Puuito, ti......
Felixtilndia -	(onsethr Pari icu!nr Vicentino. (ir
F'orin igu --- Centro ( n erórin Forin igilun se. dc -
Formiga -- - Grêmio Teul rui Frun kti iii de Carvalho, de
Formiga -- - Cantina da Criançi Pobre Frederico

Ozanan, de ........................
1'rr'.nci.sco Só	('.o7ifcr4'ncia S.-, I) \'it'cnit' de Pa til o

(Ja1'	a(uisiçilt(	(l('	fli('(iIt':(iilt(ii(iS) ,	te	.
F'rancisco Só .	Conferencia San Vicente de Paulo,

tie	..........................
Francisco Sal(-, ------Sociedade Silo Viceni e de Pauto, tit'
Frutal	- Asilo "Ji'iIia de Carvalho''. dc ..........
Frulal	5an(''''"iln \tI!"tica Frulalu'nsr, de ....
Ga!ileia - -- Cont't'rc'n('	Silo \'iu'enie (te ib(1!1(), te
(;iiinrin _	('f . -''j	Sa(t VccuIc (te Paulo. de
{biiurici	Matriz T'al'ní1uiat	I)r-c, Sociais, <te -

ll()j)ilat Sj>	Vicente	tie

	

(1 ('	......................
(overnu(!or \'alat]ar'rs	Obras (tu 11os>iIa1 Zuliinra

1.	Silva.	di'	......................
\Togn1	(oi1í'i-c-i( Sao	\'i('('!ilc	de J,inlo
( J)r: aq(i isit'at	itt' iticd i(':ni(cotos) . de ......

(b'ilo 'Iogol	- Caixa FscoLir do Grupo Escolar Pio-
fcsôra lTicallo, de ..................

G li. anlióes	liostnl:il "Irtuacutada Conceicilo" (para
((uisi'õo <te	li t'('ltiaiiieiutO)	de	........

(ivanliiles --Ginilsio, de	................
(uitles	Coo íer(iici.( t San \iceiile (te Paulo, de

Cr1

	

10(MAi!l
	

Guanluiles	Curso Begit>nai 'Getutio de Carvalho'', de

	

5. 0000	(ivaiihiies	-- (onf('rC'iicia de Silo \'icenle <te Pau]o
da Vila (tu' Cor'rt'iitiiitio, niunicit)iu de ......

10. 000,00	('ruitn" -- - Coo íerilncia Silo Vicente de Paulo, d 

	

s 00000	Glitapé	Santa Casa tie ?liseriu'tliibi, de ......
('tir'iata ---(',asa Silo Vicente de Pauto,

	

io. ()000	Guaracialai	Conft'rC'iicia San Vicente de Paulo de
SantaMaria, ti e	....................

1

	

000 .00	Guiaran'sia	Asilo Sal) \'iceoie de Pauto, <li' .
(ivaraiiilsia	tblstti ile P(iei'i('ujlura, (te ........

	

. nno.no	Guaranusj;u	(oiuli'rênuia Santo Aiitôiiiti (te lbitluu, (Ii'

	

is. 000 00	 Pauto, (tu'

	

10.000,00	Gti	Assiit'iat»io Protetora da Maternidade e
11. Í'UO 00	 !uifuicia,	(te	......................

	

1 0(lftOO	(iular,ini ---- Guarani l"uulehot Clube, (te ........

	

15. 000,00	Guarani	Obras do 'l'uliu'rn óculo de ........

	

moo	(iiiararó ---5 ou'iedatic Silo Vicente de I'auttj. de .

	

in. 000,00	(ivarai'ú ---Caixa Escolar tio Grupo Escolar, (te .
	1 000,00	G'iar'aró --- - Coo erC'n&' ia SSo Vicente (te Paulo ute Ma-

ri jió, ai uni icÍpio	de	................

	

s . onono	Guxtip'	Asilo (te SUO Vicente utu' Paulo, de .
- Cantina [sentar do Grupo ilarSo de Gua-

	

5.0(10,00	 XUf)u,	de	......................
Guaxuup<' --r.ai:-a Eu'oli',' ([O Grupo ' barSo ute (;tia-

10. 	 Xull)'',	de	......................
12.001)00	(;1:(iipt' ---- (otiftr-nt-;u SSo Vicentc de Paulo, de

12.0011,00 (iu(xupi- -- - Põslo <te Pueriruttun-.t ''joa(1u(I((	.hil-
aio	, <te	- .	..................

	

17.500,1)0	 .......................................... --	 (u(aXupc --- Acatienou ne (,oniercni Sao Jose, de -.000,00 Gwi\upé 	Caixa Escolar Grupo "Delfim Moreira",

	

.000,00	 de	............................

	

5.000,00	Guuxnp' - --- Caixa Escolar Grupo "Cci . António Cos-
tu'', dc	...........Vi...............

	

4.000,00	(iui:i Lopes -- -- hospital SSo	cente (te Pauito, de
Guia Lopes - -- Sociedade Saio Vicente de Paulo, <te

	

4 .000,00	Guia Lopes -- Sociedade Silo Vi cenle de Paulo de Var-
gem Bonita, nuno icipio de ............

	

21), 0(10,00	Guia Lopes -- - Caixa Escolar "flui Barbosa", ute Vir-
gem Bonita, ununici pio de ............

	

3. 000,00	Gtuicloval --- Asilo São Vicente de Paulo, de
Guitioval -- - Confcrên cia São Vicente (te Paulo, de

	

20.0)1000	6uiriccuua - - Caixa Escolar do Grupo Escolar Guiri-

	

10.000,00	 cenia, (te ........................

	

S. w,00	lapu - Conferência São Vicente de Paulo, utc - -

Cri
2,000,00

5.001)00
5.000,00

10.000,00
12.00)1,0(1

1 - 500,0)1
4.500.00
4.000,0(1
5. 000,00
5.500,0(1

7.000,00
10.000,00
10.009,00
3,000,00
2. 500,00

4. 500,0o
10. 000,00

3.000,00

2.000,00
5.000,00

5.000,00
12.000,00

2.000,00

2.000,00
20. 000,0(j
5.000,00

5.000,00

5.000,00
6.000,0()

10.000,00

2.000,00
5.000,00

rin.
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Ibi - Santa Casa (auxílio para c011struç5o (h), de
1hit - Sociedade SSo Viccnl de Paulo. de.
lhiíi - - Caixa Escolar do (ftupo ''Dom Gaspar'', de
Ibiraei --ruo íerncia SOb Vicente dc Paulo, de
lridiuiiipotis --- CaIxa I'.sro]ar do Grupo Escolar ''Nel-

son Soares de O! k'eira". de	 -
Indianópotis ----- Sociedade SOo Vicente de Paulo, de

SOo Vicenle (Ir Paulu, de

Inluipi	lspita1 de (para 0L'osSegllinIt'nLo das

ouias de	:u:L rOnStrllçOF>)	 -
luhapiin -Asilo ''Iadre .Tnse lLusf [no'', de

Inhat'ima -	Prefeitura Municipal. de (serviço (1 e
(Fgua) ........................

IprLrinu - - Co!-o \os-i Sell!FoI( Auxiiadora, (te

Ipanenia -- Coa Çer&nc[a S . Vccn LC (Ir Paulo, de

E l aIflCflla -- - Cais	Fseoar.	Ir ............

Itabira --	ConfrrC'!lc-ia S. \ icente de Pauto Nossa

Senhora (0< ( : ii » i laF, dc ................

JL0jr' - - Colgio	s.;,	eiihurt das Dores, de ....

Jtahii'ilo ------ Gi'I'anat<< S:at<< Aatuiiio (!<	I5(111a, (te

Ital)iI'iI() --- (onfcslcr:<çOo (<tt6iica <los 'I'rahalt<adu-
<es,	0<'	........................

Itabirilo -_ Ilosntal SSo \'j('fltc	i' I'au]o, <te .
lt:dirito - -ASSfl('iaÇI(.< I'FOiCt<u.< < '<lllt'('fli<ladU t' < 111-

íância, de ......................
Ttahirito	('anIma, 'Júlia !ocIriaues"	.-:ai	Es-

T1(erii.	dic.	........................
halo rito - Cantina ''1_aura Mar" arida'' do ([i<o 1s-

colar "Raul Soares, de ..............
Itaturito --- Conselho Particular' (iaS (Ofll(VC<icOS (C

SOo Viuer<l,' <te Pauto. <Ir ..............
lhiuora - Cok'r<ucía SOU \i('enlr (1<' Paulo, <te

Ilauara - Caixa Escolar do Grupo local, (lu ......
EI<nara	- C;i:-;a 'aio<)niUI 1 a<LaI COnStrUÇZ<O), (te

lla<<h< - - Socicd<ote Sno \u<.iil<' <te Paulo, de
itajtit,ô	s<n tu Cosa <te M<s<''icortia, (1..........

itajnt<ô -	Asilo Santa L-aioI. <te	............
IIa(:l)í(	(asa <l<< t'<n<r<', <ir ( . <,silo <les Vr!iios (0<

Sc<ae<ia'te I><'ot<'ln:';<	tn	l'ot<i'es)	..........
I1unI<ú - - (;<-<<< ES('Ota ''Vcneeslau Neto'', <Ir..,.
ltaIuuI'an<tLtla -	l)oinas de Cari<lade. (te ........
ltaiiiai'an<.Iit<a ---	ferên<'ia SOo Vicente <te Paulo,
Itamai';i <(1110<	(.ZiiXa J5('ol ar <ij \' i Ia Car:han i a, <nu-

nicípio de ......................

(lO . 000
15.000,00-
2.000,00
3 . 000.00

2. 000,00
15.000,00 -

5. 0Il0,OIJ

2(1. 1100,00
'.1 - 000.00

30.
3.000,00

15. (100.00
5.000,00

5.1)011.00
13 . i1011,00

7 . 1)11,00

12.000.00

13. 010,05

10<0.0<')
- (:00)10

1 III0<.00
4.1(101,0<1
1;.
3.()110,00

2. IJI).liI)

2. (100.1(0

5.000.1)0

:i. 000,00
5.000,00

1,000,00'

r

Ita<TlaranLliha --•--- Confer'n eia Sito Vicente, (ir Paulo
(le Carhond:<, mnru<'ipio <i(' ..............

Itunarandiha - ()I<rns <1, Assistência Social rio Padre
Sérgio liihciro, de Carbonito, município de

lirnnaran<liha - Conferência Sôo Vicente de Paulo da
\'ila 1 1 adre Júlio Afonso, rnnnici pio de ......

Jt«iubacur-i -- - Asilo de Úrfíís TníIi 'nas, dc ......
Ilanih,<'t<ri -	Conferência SOu 'Vicente de Paulo de

Nossa Senhora (los Anjos, (li.' ............
fh<nsogi --- Conferêrcia Silo V)c<'n'e dc Paulo, <te -
fl '<fl	- (<s< <0' (F'i(l( 1.( ('e (pira <utllplia('Oo (la)
JIii,<;-r	(5<ixri Ecol:<r 01(50 ao Grupo, <te . . . -
)Iarawity	- (	l('(<iaI' (le Alaguo, tlltlIli<'if<io de' -
Il;in-lraaic<	(laixa Escolar Meio \iollfl, <te . , ,

-	(Oiso <las \[c<<ii<ns Nossa Senhoi'.< do
',ai'iO.	0<.'	....................

It11l(;((1:i-_1-[o(' i('(i;I(!C SO> \1{' d'fltt' <te I0<1]lú, de
Tianharotu -- - (:<	(le (:«oolc -e AssistênciaS Mi<tei'-

<1 Lide e lnfancia (para aii<pliarOo), de .
Il;-iiiF:iaoi - - Socn:<to!<' lOn \'h'ente de Paulo, de..
lt<<nln,:<i - - Soeie0it' Silo \'irenir <te Paulo (I)ara

-(IISII'll(.IO dc uni Asilo), <l<	............
(lo ([tapo	lliti,it<ei'tu <te

i:a(po5.	te	....................
Ilapecei'i<'.< --- (.u1-gio lilI:<ç'uta<la Com ecflo, <te
Itapecer'h'< --- Coix:< lacolai' anexa ao Chupo Severo

Ou hc'ii'o, O..........................
ilapeccaica - (laiaa 1 s<'i<lor anexa ao Chupo Cônego

de.........................
llaJ}ecel'ic:( -•- .tsso'u<:Oo IC l'i'oeçiin O inforicia de
Itapece<'i<< •-d,iriS'-,fu 1'a<re lIerelllano Paz, de....
Jlapcut'r <'a	- ConÇer'ncia Suo Viera e de Paulo, (te
1aece1'i<a	- Slotcriri<tade Santa na, dc
Ilapecri-ica	- Asilo lnfaiii ii Silo Joio fluI ish<, ile
Itaúna -- - Conferêaaia Senhor dos Passos, <1<

Itaúnr< - Conferência Sagrado Coruçõi:< de Jesus, de

It:túna - - Conferência Nossa Senhora de Saiitana, de

]Iaúna - - - Assoriaçôo das Damas <Ir Caridade, de

Ilaúna -- -- Conferência Silo Vicente de Paulo, de

Ilaúna -- - Caixa Esro]ar cio Três Grupos Locais, a
(il'(	1.000,00 ca<ta ..................

Itafuia --.- Conferência São Vicente' de Paulo de Ita-
tiaiuçu, município de ................

1

Cr$

3.000,00

12 .000,0

:1. 000,00
1. 000,00

40.000,00
O - 1)0<1,00

111.1)00,00
2. 000M0
0.000,00
2.500,00

10. 000,00
10:000,00

20.000,00
5.000,00

30, 000,00

5.000,00
15. 000,00

5. 000,00

5. 000,00
40. (100,00
15.000,00
5.000,1)0
5.000,1)11
5,000,00
1 .500,00
1,500,00
1.500,00
4.500,1)0

10. 000,00

3. 0100,00G

3.500,00
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Ttaítna - Conferência São Geraldo de Sanluflense,
município de ......................

Itaúna - Conferência Santa Teiezinha de Santa-
nense, fliUfl ('	de...................

Itaúna -- Conferência de Santo Antônio de Garcia,
município de ......................

Jabuticatubas	onferenuia São Vicente de Paulie,
................................

Jacuí -• Conferência Silo Vicente de Paulo .
Jacui -- Asilo (te Silo Vicente (te Paulo, (te..
.lacui	Caixa Escolar (lo Grupo Carvulll1eis. eh -,
Jacu!

	

	Conferência São Vicente de Paulo, (le Santa
Cruz das Areias, municipio de ..........

Jacutinga -	Misericórdia, de
Jacutinga	Asilo São Vicente de Paulo, ele .
Jacutinga	Lar Américo Prado, (te
Jacutinga	Associação de Socorro à indigência, (te
Jacutinga	Associaçuo JacutingUense ec Proteção

à Infancia. de ....................
Jarutinga - Conferência São Vicente ele Paulo, de
Janaíilja - Conferência Silo Vicente de Paulo (para

aquisição (Ir	i7lc'elie111 (71 Ices), de	........
.T equeri	Conferência Sico Vicente de Paul<) de' Pis-

cainha, inun ci io de	..............
Jequitaí -- Conferência São Vicente ele Paulo (para

aquisição (te meclicainclitos), de ........
Jequilibá São José Esporte Clube, de ......
.Tequitieihonha - Hospital São Miguel, de ......
Jesuíinia	Conferência São Vicente de Paulo, de

a	Caixa Escolar, de ............
João Pinheiro - ( ontert1lCiii São Vicente (te Paulo.

.ioão Ribeiro	Conselho Particular Vicentino, de
João Ribeiro	Lactário Santa Catarina Labouré, de
João Ribeiro	Cantina Escolar do Grupo Escolar
Ribeiro Oliveira, ele	..................
João Ribeiro - Obras Sociais da Paróquia, de
João Bibeiro - Hospital Cassiano Campolina, de
João Ribeiro .--- Conferência da Sociedade São Vi-

cente de Paulo Imaculada Conceição, etc .
João Ribeiro ---- Conferência da Sociedade São Vi-

cente de Paulo Nossa Senhora (Ias 1)drc.s, de
João Ribeiro -- Cai xre Escolar 1). Rodolfo Pena, de
,lceo ]ei:ciro	Sieid1 Ir "tetie:iI S,lfl'.77 Cecilia. d 

- )[Z; ---
João Ribeiro -- - Sociedade Musical Nossa Senhora

das Brotas, de ..................
João Ribeiro - Conferência São Vicente de Paulo,

de Jeceaba, licunicipio de ............
João Ribeiro ----- ConÍerêiciu	ão Vicente de Paulo

ele Crasto, iiiuii icipio ele
João h nec cru	(onlei-cjccu SOei \ lediCe de Paulo

ele llituii, Inufildiplu de ..............
Joao Rilie&iej	(:ueitei'éii&:ie São \Lculeie ele	Paulo

de Suo	cbasteao do (dl, iiiucitripio eie
Juãe.e Ribeiro - -	CuiiFci'éiicla São Vicente ele Paulo
São Jose elas Mcreis, uitcciceipiu ele ..........
João Ribeiro	-Conlercnci7e de SOu \ li elite ele Paulo

de Serra ccci (deiieapu5, lIloilielpiu de.......
João Hibei co	(oiiftle7lIciU Suo \tceie te ele Paulo

de Sapé, JiiUhlicipio de ..............
João Ribeiro -	Luiiiciiiiii	z,o \ i-cnlc de l'auio

ele i'eeka lilauca,	IIUICICIÀ0 ele
João J3jleiree	Couileiêjiejte Sào Vicente de Paulo

de Suo Ilraz elo Suieçui, município dc ......
J000 Ribeiro	Coei) eieiien& Saci V ceclilei ele Paulo

ele i)csteii o, ia	eipu ce ............
Ju.j 1i11,e11u	-	o(ltciide eluo	\ lcei1c	eje	lauto

ed_ k.cliiepUa ele	(.iia, ic.tcliieÀplo de ......
Juuei 1itiei o	0aielijec	L,.ükcir do	ul,ee	i.scoiar

Apii,cec j i j)C,l o e	aia_e ld:e.	uu elei.:1ji, cnn-
iiidljJieJ (ic

	

ue Fora --- Scieiecleeje Auxiljae1orj	e 7au0 dos
(ivaruas-Civis ele	..................

Juiz ee l"ora ----- .\silo bUICI Pastür .Leuc_e 1'iuilio, de
Juiz de Fora	1 ceslileilu de FoteçOo e ..ssisléncia
o lulilheili, ele	........................
Juiz ue Fora	Caixa	.eu:ar do 4flu lj ee i'eriiaridu

Lobo, de	........................
Juiz (Ir Fora - - Ariibulatój'jo João de Frei tas .
Juiz de Fora -- Centro Espirita Amor ao Próximo de
Juiz dc lor,e -.	Associação do	 'x-Concbalente do

Juiz de Fora	-- .\IIee:gue (los Poj)ic; Ccc Ou, lhi:uil-
Lide e ( arieiaele,

Juiz eL Fora	Saclaeee e	.	.10 Sili (au::ílio mira
ee:isdução), de ....................

Juiz de Fora	ilIsIltilte,	ele ............

Cr7'1

1 .500.00

1.500,00

500,00

3 flí°)0O
5.50000

10.000,00
3.000,00

2. 00,'),00
18.000,00
12. 000,00
10.00(11,00
10. 000,00

5. 0101.0))
2.000,00

500')))))

2 00,fl0

10. 000,00
9.111)0,00

15. 000,00
4.1100,00

liuO,00

13. Í)
49.o00 00
31.000,00

2.000,00
13.000,00
20.000,00

4. 000,00

4. 000,00
5.000,00
5.000.00

Cr$

5. 000,00

11.000,00

3.000,00

8.000,00

8. 000,00

2.500,00

.u00,00

2.500,00

1.000,00

6. 000,00

7. 6u0,00

1 . tiiJ0,00

3.000,00

20 .000,00
22 .500,00

15. 01)0,00

5.000,00
13. 000,0U
3.000,00

3.000,00

9. 000,00

8000i0
5.01)0,00

1 1
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Cr

Juiz de Fora - Ginásio e Escola Técnica (te Comer-
cio Machado Sobrinho, de ..............

Juiz de Fora Portnguêsa Futebol Clube, d.....
Juiz de Fora - Esporte Clube Flamengo, dc ......
.1 uiz de Fora - Manuel Ilonorio Futebol Clube, de
JUIZ de Fora - Aimoré Futebol Clube, de ......
Juiz de Fora - Tupin anil) ás, Futebol Clube, de ....
Juiz de Fora --	Esporte Clube Ben fica, de ......
Juiz de Fora - Vila Branca Futebol Clube, de
linz (te Fora - -- Sete Setembro Futebol Clube, de ....
Juiz de Fora	-- Instituto Maria, (le ............
Juiz de Fora - Associação (lOS Cegos, (le ........
Juiz dc Fora - Casa Maternal Mui-ia helena, de
Juiziz de Fora - Caixa Escolar das Escolas Reunidas

(te Coronel Pacheco, município de ........
Juiz (te Fora - Abrigo Profissional 1). Rosco, de .
Jimiz 'de Fora --.- Casa de Previdência das Irmãs (le

Caridade, de ......................
Juiz de Fora - Associação das Damas Proleloras da

Infância, de ......................
Juiz de Fora - Ginásio l3icallio, (te ............
Juiz de Fora - Escala Paroquial No.sa Senhora da

Gloria, de ........................
Juiz de Fora -- Patronato São José, de ..........
Juiz. de Fora -- Asilo de Mendigos, ile ..........
Juiz de Fora - Sociedade São 'Vicente de Paulo, dc
Juiz de Fora - Escola Infantil São Vicente de Paulo,

de............................
.lu maia - -- Obras da Matriz (auilio para conciusdo da

Igreja Matriz), de ..................
acua ia - Asilo São \ ' ICCii la de Paulo, de ........

Juruaia --- Conferência São Vicente (te Paulo, de
Lagoa i)ouriulii -- Caixa Escolar do Grupo Escolar

.Dc Ahc iiard Pereira, (10 ..............
Lagoa Dourada - Conferência São Vicente de Paulo, (te
Lagoa San lii - Coa ferêmicia São \iccnte (te Paulo, de
1.ujinlia -	Hospital Uclisário Miranda, de ......
1 ajiuha -- Caixa Escolar do Grupo Escolar Comen-

dador Leite, de ..................
1 .ajir.ha - - Caixa Escolar (Ias Escolas Reunidas de

Chalé, município dl....................
1 .;mhari - Santa Casa da Boa Vista, (te ........
Lambari - Asilo São 'Vicente de Paulo, de ......

Lambari - Casa do Trabalhador (auxílio para cons-
trução da), ml.....................

Lranjat	Caixa Escolar Grupo Escolar Coronel
Francisco Gama, de ..................

Lavras - Hospital VUZ Monteiro, de ............
Lavras - Asilo dos Inválidos, d..............
1.co poldina - Caixa Escolar (lo Grupo Escolar, de
1.co1díiia - Clube Cotubas (obras de assistência

social), de ......................
l.cupoldina	União Beneficente Operária, ile
Leopoldina -- Lactário Dr. . Custódio J unqacima, de
I.eojiotdina - Sociedade São Vivente de Paulo, de
Liberdade - Asilo São Vicente de Paulo, (te .
l.ilo'rdade	- Conferência São \'icente ite Paulo, de
Lmnia dtiai'[e - At hcr4ue da Conferência "o.ssa Se-

ntiora das Doi'es, di' ....................
Limou Duarte --- Santa Casa de Misericórdia, de ....
Lona ]Duarte - Minas Esporte Clube, (1........
tinia Dua dc	- Organização das Voluntárias, de
Lima Duarle - - Caixa Escolar do Grupo Escolar

"fias Fortes", dc ....................
Lona Duarte - Cantina do Grupo Escolar "Rias For-

tes", de	..........................
Lun,i Duarte - COflt'L'i'C'ii cia de São \'icen e de Paulo

da Vila de São l)oiningos do Bocaina, muni-
cípio de ........................

Lnn:i Duarie	Commfer-ncia de São Vicente (te Paulo
da Vila de. Santana ilo (iarani)éu, município (10

Lona Duarte •- C onferência de São Vicente (te Paulo
da Vila de Conceição da 1h tipoca, JilUnicipio de

Lima Duarte - Coni'eréiicia de São Vicente de Paulo
da Vila de Olaria, município de ........

Lima Diiarh - Con!'em'éiicia de Szw Vicenic dc Pauto
da Vila (te Pediu .10 iXeira, niiiiiicípio de .

Luruináriiis - - Asilo São Vicente de Paulo, de ......
Mm1ado --- Comlferêi1ci( SUO Vicente de Paulo, (te
Macoado - Liga Operária Machadense, de ........
Unlacaclieta - Hospital São Vicente de Paulo, de
Malacacheta - Caixa Escolar do Grupo "Frei Fran-

cisco", de ........................
Malacacheta -- Conferência São Vicente de Paulo, de
Manca - Conferência São Vicente (te Paulo, de .
Manhuaçu - Hospital Municipal, de ..........

5. 000,0)
8.000,00
2. 000,00
3.0(10,00
3.00000
5. 000,00
3. 000,00
3. Offi3O0
3000,00

10.000,00
8. 000,00

14. 000,00

3. 000AO
3. 000,00

3. 1000,00

20.000,00
3.000,00

2.000,00
17. 000,0o
2.000,00
8.000,00

5. 000,00

5.00000
5.000,00
8.000,00

1 . 500,00
1.500,00.

11 .000,00
70. 10)0,00

10.000,00

10.000,00
O , 0)1)1,00

10.000,00

10.000:00

10.000,00
.000,00

3.000,00
10.000,00

5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00

10.000,00
-1.000,00

12.00(1,00
5. 000,011
5.000,00
8.000,00

1.500,00

1.500,00

4.000,00

4.000,00

2.000,00

3.000,00

2.000,00
10.000,00
5.000,00

10. 0()0,()()
5.000,00

2.000,00
4.000,00
2. 000,%

10.000,00
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31a LlhuaçLl - 11t1'OfllI() e Asilo São Vice" le de Pau-
lo, dc

Manhu,niriii	Conlerêne ia Nossa Senhora do San-
tíssimo Sacramento. (1

\Ianhi,umirinm -- Pu ron ato .\gricol a "Padre Júlio Ma-
i-ia'', (1

Ianhunirmni	\l iternidude do hospital i' Asilo SSo
\'icente de Paulo (p:tra as obras). ilu.

ianhumnirimn -. -- Centro 0c Estudo Espiili Frederico
F'igiii_r, (l('

Manhumniriam -- Caixa 1':scolardl) Grupo Escolar "Al-
fredo Lini a", de
niManhuirimn Sociedade J.lci,eficcnte e Casa de Saú-
de de Alto Jequilibii -- (Ilstnto de Presidente
Soares (para co11tinua5o díbi obras de constru-
çüo). nhhIliCÍpi() de

Mar de Espanha	Conferência Suo Vicente de Paulo
de Peimim Longa, mliii ii icipio de ..........

Mar de Espanha -- - Sociedade São Vicente de Paulo, de
Maria da Fé - Caixa Escolar do Bairro das Pintas,

de............................
Mariana --- Hospital SSo Vicente (para compra de nia

terial cirúrgico), (te	................
Mariana	'\silo dc Oi'fiios "5. Viente'', de .
Mariana	- Lactário "Silo Vicumi le". de ........
',lariana -- Assoeiaçiio Sta. I.uiza Murilac, de ....
Muriana--	C:iixa l'scohir Crtipí 1). l)rntvidt's, dc
?,lariana	lxtern tIo \iariancnsc, O............
i\Irj'ni - - Conferêneis de Silo Vicente de Piulo, de
Alariaria	Cunfcênci;i de Jtiiiíluirantes, iiiufliCitliO

tl..............................
Mariana --- ConferC'ncia de Monsenhor JIomia, niuflici-

[)iO	(te	..........................
Mariana --.-- Conferência ile l"urqii.ini, rflhiOiCiPiO (te
5lii'iana	(5nfcCiiri:i de Acua'. iOtIflCjO (te
\-It(riLiai	(li>; Çi'i-Cnci,i de Cachoeira Brunuado, mimo-

iii (	ii)	t(.......................
•-(',unfem'cnca de	:toiioi	5li-ou	flhlImi(i-

ií)	(t............................
rtla'iai:u - - Corifc-tência de i)iogo V,isc'u yiccics (2), Silo

José e São ( ',traS!., inunicípio de ........
,Iuriana (ior'ícrimica de (miargos. muiiairítiu de
iiariant ----(onferêaea tie s:i'.ita JIjOu Du-o. launi-

(i])()	de	........................

3.000,00

10.000,00

1 It .000,00

20.00000

5.000,00

7.000,00

30.000:00

5. (010,00
17.000,00

7.000,00

n. 01010
7. (iit,00
7. OU!t,ÜO
7 .

1	'lAtO

11 iioF,00

5 .000,00

5.000,00
5. 000,09
2, 500M9

2.500,00

S. (;00,00

10.030,00
5, 000.110

5. 000,00

Mariana — Conferência de Padre Vieira, município de
Martinho Campos	Conferência Silo Vicente de

Paulo,	de	......................
Mateus Lemeonfcr'ricia de São Vicente de

Paulo «luas ---- c	partes iguais), de .
Mateus Leme-- 

C

Conferência de São Vicente de
Paulo (te l3otui'bi, niun iUíj)iO de ......

Mateus Leme - - Conferência de São Vicente de
Paulo de SÍI io Novo, Jualimba. Igarapé, France-
unos, Nossa Senhora tia Paz, Azurila e Bicas,
IlILmnicipio (te - - (5'	500,00 cada ........

Mateus Leme - -- Associac5o Lilero-lleneficente de
Azuriti, município O..................

Matias Barbosa ----  A;soci:uciio S. Vicente te Paulo, de
Matias Barbosa — - Caix:i Escúl;i m, de ..........

Matias Barbosa --• Asilo los Pübrcs. de ........
Matias Barbosa ---- l'ôsto de Puericultura Condessa

PereiraCarneim'o,	ci................
Matias Ilarliosi --- Albergue Noturno, (te ........
Malipú	o,i i'Cft'entia	Vui'Suo	eiilc ilu Paulo, de
Matozinhos ---	

n

M;iiriz iii.' CIp	 lliii Brinco, niUicipio (te
Matozinhos — Escola Ni.,rmiii, tE.............
Mercês ---- Hosital, de ....................
Mesquita. - Matriz, (te ....................
Mesquita-	Socicitade São Vitente de Paulo, de
Minas N	(No' as -(& 4n de(Siri lote, (Ir ............
Minas Nov:is •-	Conferência Sue \'icenle Ou' Paulo (te

 amuai C)iu Ou
Minas Novas -	Conferência S- \ ici'ne dc Paulo de

fl'rilo, nuflici pio (l(.................
Minas Novas --- Conferência S. \'icenle di Paulo de

liFrancisco adaro, m	dunicípio	e ..........
urMiradoo — - Ilospi 0	s1 Asilo SOb Vicentee Paulo, de

Miradouro -	Caixa E:ucolir do (1 rupo Escolar Desem-
bargadom' Alberto Luz, de ..............

Mirai - Abrigo Frederico (Izanan . de ..........
Mil-ai- Caixa Escolar do Grupo Escolar Jiastino Pe-

reira,	(te	........................
Mirai -	Cmix, Escolar do Grupo Escola,' 1). 1-lelvécio

(te Dores da Vitdrit, ~440o dc.........
Mirai - - Casa de Caridade- S. Vicente de Paulo, de
Monsenhor Paulo — Ctimifrm-('mu'ii S. Vicente de Paulo,

(te	............................

Cr$
5.000,09

5.000,00

4 .000,00

1. 500,00

3. 500,00

1.000,00
5.000,00
6.01)OMO
7. (100,00

15.000,00
7.000,00
5.000,00

10. 000,0)
10.1190,00
10. 000.09
3_ (1(0),00
5. 000,00
5.000,00

2.000,00

2.000,00

2. 000,00
85.000,00

2. 000,00
10. 000,(111

8.000,01)

5.000,01)
10.000,00

5.000,00

1 ri
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'ioiiscnhor Paulo - Caixa Escolar das Escolas Reuni-
das Professor João Mestre, de .

Monsenhor Paulo Obras Sociais, O...........
Monte Alegre de Minas -- Abrigo Padre C1:ieo, de
Monte Alegre de Minas - Caixa S. Vicente de Paulo, de
Monte Alegre de Minas -- Triângulo Esporte Clube, dc
Mun ti' lIdo - Conferência S. Vicente di' Paulo, de
Monte lIdo - Caixa Escolar do 61 . 111)o Esi'olitr, dc
Monte lido	Conferência S. \'irrntr de lauto de

J ui'eia, inuflieíjiio de ................
i\[oiile Carritelo -- Colégio e Orl;iiialu sossa	cililora

do Amparo, de ..................
Monte Carnielu - San la Casa (cm construção), de
MonLc Carmelo - Caixa Esculmii' iii) Grupo Escolar

Meio Viana, de ....................
Monte Ca-melo - Confei'éncia S. Vicente dc Paulo,

de............................
Monte Carmelo ---- Conferêne(a 5. Vicente 'te Paulo

de Romaria. mun i cípio de ..............
Monte Santo de Minas -- - Con l'crCneia S. Vice ute de

Paulo, de	......................
Monte Santo de Mimas -Asilo S. Virente dc Paulo,

CIO
Montes Claros - Orfan ii lo Nossa Seu mm do Perpé-

tuo Socorro (p:ii':m :iqnisiç:to de eqiiimmietos), ii:
Stomi les Claros - Santa Casa de C:mrid:ule Nossa Se-

ii hora das Mercês (pata eCjUisiç:to de CIJJJ ip:m-
niuntos) , de ........................

Montes Claros ---- Asilo das Damas de (:ariml:m'le (pam';m
aquisição de equipamentos). ml' ........

Moriles Claros - Asilo S. Vii'eiih' 1	Pa::ii> (para
t.iiisiçao de

Mmmii (es Claros - Obras da Malriz (le São José, de
Muntes Cimos	Escola Aposim'diea 5 . \' ni licito (pa-

la aquisição (10 equipamentos)	L'

iiun [es Claro,s --- Círculo Operário, Ir ........
Montes Claros	Caixa i',scoiar do (li-epa lco!:mr

Uor:ç:m]\ es Claves, de	..............
Montes Ci:mmos	Sociedade de Pro:ecão à infã nela

Santa Teresinium, de ..................
Iilonlcs Ci:iros -- - ()itairato Nossa S'ii:ora Apai'ecbt,m,

mi..............................
Montes Cl.n'os .-- Aseoei:ç.'io Ias i)a:nas dc Caridade,

de..........................

Cr$	
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Montes Claros - Esporte Clube João Rabelo, de
Monte Sio - Caixa do Grupo Escolar, de .
Monte SiSo - Associação dc São 'Vicente de Paulo. (lo
Moravniu - Cantina Fscotar. de ............
MoravSnia - Conferência São Vicente, de ........
Moravânia --- Caixa Escolar, de ..............
Mt,rioé - Coníerênei:-t de S.
Muriaé - Comi ícrênci:m mie San [o Au [Sino, de ......
Muriaé - Conferência dc S. Paulo, mIe ........
Muriaé - - Confcr'ênci de São Pedro, ,Ir ........
Muriaé - Conferência Nossa Senhora da .parecida,

de............................
Muriaé - Conferêu ria Nossa Seniiot'n 1 m:m mmii ala Con-

ceição,
Murist -- Conferêuci:i l)ivimi	Espírito S:mnto, di'
i1.turiaê	Conferência 'digurl .\ 's'anjo, (1m.' ......
Muriaé ---- Curso (ir:iPuto Noturno do Ginásio Sãu

Paulo, dc ......................
Muriaé - Pu r'onato 1). J)c'if( :n 1 loira as oimr:ms) , de
Murié - - Couscrv,mtói'in \i mad'm de Música, l)epar-

lermiento de	......................
Muc'iam --- Coiit'llio 1'ai'tiemm l.er'	rl:s	Sorr',ladC's	tio

São Vicente di' l':miiimi	Pii:smm:a(,m !) .
di'	...........................

Íilurirmé --	"5m'ioriai .\ilêlico, mli' ..............
turiaé	-- tialilistani) Futebol Clube, de ........

Muriaé -	T'mii,hms Lport	(lliihr. mie Palrorinim) do
\iurmaê, 1:: iii	''i	j	).	..................

1lnriam'• -	(2i.ixm la,	0	l0'-:	l('ci'	Silvi'ji':i
Ed........................

Muriaé -- Coxa Jlst'nl;-i' Si ( e	"lei' D,scamlmar_

mJLtz:m:mml)jn'1mo 4 -	(1O]i1('i''fl('i;i 5. \i&'rni' de Paulo, dc
Mu'i.:i,irhin'ijo
Nanuque	Caixa Lscuinm' Fr:mmil,. Selmper cio .'t:nérico

i\Eacliado, mE' ....................
i\epmm:mrlrcL'no -- - Sociedadm' São VS-c'ii[' de ISmido, mIe
Nc'Jmommcucenim
Nova Era - A:soc'i:crão de C:ii-idcc,lt' S. José, dr
Nova Era
Nova Era -- Om'íanato mios \!l'i aru5 I)m'stmnipnr:mdos S.

Pedro de Alcântara, de ................
Nova Lima - - Hospital Nmms :m Sm':iImor( de Lourdes, mie
Nova Lima - -- Sociedade São \'icm'nte de Paulo, mio

3.000,00
2.000,00
2,500,00
2.500,00
2. 500,00
7.000,00

1(011,00

3. (10)1,00

42. 0110,1)1)
2a. 1010,00

7 . 000,0))

2,11(0.1,00

5.000,00

2.500,00

4 .000,00

tu. [[211.00

15. (1(10,00

000,4.10

5.0110,00
5.0410,00

10. 00)1,01)
6.000,00

S. QOu.uO

5.000,00

5.000,00

6.000,00

Cr
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3.000,01)
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3.000,01)

.3.000,00
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3.000.00

211. 000.I0
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45.000,00
40.000,00
10.000,00
3.000,00
5.000,00
5.000,00
3.000,00

10.000,00
5.000,00

10.000,00
10.000,00
2. 000,00
2.000,0(1

10.000,00

10.000,00

10.000,00
2.500,00
5.000,00

7.000,00
2.000,00

.-) S. 000,00

.-) S. 000,00
5.000,00

5.000,00

20.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

12.500,00
1.000,00

Nova Lima - Sociedade Frederico Ozanan. (te
Nova Lima	Conselho Particular de Sõo Vicente (le

Paulo da Paróquia (tC Nossa Senhora do Pilar,
de..........................

Nova Lima	Conselho Particular de S. Vicente (te
Paulo da Paróquia de Santo Antônio, de

Nova Ponte	Conferência São Vicente (te Paulo, de
Nova Resende	Conferência S. Vicente (te Paulo, de
Nova Resende -- Caixa Escolar do Grupo Meto Viu-

na, (te	..........................
Novo Cruzeiro --- Conferência S. Vicente (te l'aulo, de
Novo Cruzeiro	Paróquia de S. lento (para cons-

trução (Ia Igreja Santa Terezinha) de Queixa-
da, município de ..................

Oliveira - Sociedade S --to Vicente (te Pauto, de
Oliveira	Lar da Criança, de ............
Ouro Fino - Santa Casa (te Misericór(Iia, (te .
Ouro l > rêto	Asilo Santo Aitôno e Sonta Isabel dc

hungria, de	......................
Ouro Prêto - Conselho Particular (te S. Vi&'en te de

Paulo, de	......................
Ouro Prêto -- Patronato Agroolo D. ()i'iune. dc
Ouro Prêto -- Sociedade Beneficente Musical (te Santo

Rita de Ouro Prêto, mmi icípio de ......
Ouro Prêto -- Sociedade S. Vicente (te Paulo (te Co.-

cimeira (le Campo, municwio dc ........
Ouro Prio	Sociedmte S. \iceute (te l'aulo de Ulan-

ra, município (te ..................
Ouro Prêlo -- Sociedade S. Vicente de Paulo de Anis-

lan tina, município de ................
Ouro Prêto-- Sociedade S. Vicente (te Pauto (te Bár-

bara lieliodora, niunieipio de ..........
Ouro Prêto - Associaçôo S. .] ()sé (te Engenheiro Cor-

reia, município (te	................
Ouro Pi-êto - Conferência de S. Vicente (te Paulo

de Miguel Buriiicr, município de ........
()Ui'O Pz-êto	Conferência (te S. Vicente (te P0010

(te S. ltartolooieu, nitinicipio (te ........
Ouro Prêto ---- Cantioa do Grupo D. Pedro II, de
Pai a, - Sociedade S. \icciitc (te Paulo, (te ......
Patina - Conferência S. Vicente (te Paulo, (te .
l'ainia	Caixa Escolar (lo Grupo Escutai', de ......

Paracatu - Instituto das Irmãs Terceiras Carmelitas
Missionárias de Santa Tereza do Menino Je-
sus, dc	........................

Paracatu -.- Santa Casa (te Caridade, (te ......
Paracatu --- Conferência S. Vicente de Paulo, (te
Pararati, - -- Igreja Nossa Senhora do Rosário, (te
Parocatu	Centro Social da Liga Católica, (te .
Paracatu	lhtli(la (te Música Etiterpe, (te ........
Pará (te Minas - - Instituto B. Cuiinarôes, (1......
Paraguaçu	Conferência S, Vi ('(0 te (t(' Paulo, (te
Paraguaçu	Liga Operária, (te ..............
Paraisópotis -	Casa de
Paraisópolis --conferência S . Viceate de Pauto, ite
Paraisópotis
Pariopelia	Conferência S. Vicente de Paulo, de
Paiaopetia	- Asilo Padre J\tlgilst() 1toiI, ite .
Paraupeba	Conferência S. Vicente dc Pauto (te

Cedro, iiiiinicípio	dC	..............
Passa Quatro	Santa Casa de Misericórdia (pa-

ra	.1111 pi	(COO),	dc	................
Passa Quatro	Sociedade S. Vicente de Pauto, de
Passa Tempo	- Sociedade S. Vicente de P0010, (te
Passa Teto po -	Conferência dV S. Vicente de Rio

(10 Peixe, iiiun ieí jiio (ti'	..............
Passos - Associaçôo Espírita Santo Agostinho, (te
Patos de Mimis	- (	da Catedral, ite ........
Patos de Minas - V1a dos Meninos Pacti-e Tomai,

de............................
Palus de Minas - Cantina do Grupo Escolar, (te
Pa1s (te Minas	- Conferência S. Vicente dc Paulo,

de............................
Ralo s (te Minas	- Conferên('ia ite S. \'icenle de

Pauto da Vila Santana de l > ato, município de
Patos (te M i nas - - Conferência S. Vicente (te Pauto

presidida Aurélio Caixeta, de ............
Patos (te Minas -----l)uas Conferências (te S. Vicente

de Pauto da Vila La:40a Formosa, niUnicípio (te
Patos (te Minas -- Duas Conferências de S. Vicente

de Paulo da Vila (te Guijuarônia, município ite
Patrocínio - Pôsto (te Puericultura ,Sar,11 Kubits-

chek",	de	....................
Patrocínio - Santa Casa (te S. Sehastiõo da Serra do

Salitre, município de	..............
Patrocínio - Obras Sociais de Sertãozinho, (te

Cr$
5.000,00

1.000.00

1.000,00
10.000,00
18.500,00

3.000,00
2.000,00

4.000,00
5.000,00
1 .01)0,00

10.000,00

17.000,00

2 .01)0,00
4.00o,00

4.000,00

2.000,00

4 .000,00

4.000,00

4.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00
8.000,00

30.000,00
10.000,00
10.000,00

j 1
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Patrocínio - Escola Normal Nossa Senhora do Pa-
trocínio, de ......................

Patrocínio -- Sociedade S. Vicente de Paulo de
Peçnnha	Orfanato Santa luiza de Marilac, de
Peçanha	Conferência S. Vicente de Paulo, de
Pedra Azul	Hospital "Ester Faria", de ........
Pedro Leopoldo - Caixa Escolar do Grupo S. José, de
Pedro Leopoldo	Caixa Escolar do Grupo "Pui Par-

bosa", de ........................
Pedro Leopoldo — Conferência de S. Vicente de

Paulo. de	........................
Pedro Leopoldo - Conferência S. Vicente de Paulo

de Mocarnhei ro. , lllllflJ ('1 fl O, (! (...........
Pedro Leopoldo - Cantina do Grupo Escolar de Ri-

beirflo das Nev(-, mi'n j riu o de ..........
Pequi	Obras dc consiruel'io da Tgreja (par&juia).

de ..........................
Pequi - PAsto de Higiene Um zicio dc ni a' 'ra'l
Peqiu - Conferência 1, Vicente de Paulo de Onca

municipio dc ....................
Pequi -. Cenferênck N. Se'l''< (](i
Peqni — Conselho Pari icular dc S' . Vi rente de

de............................
Perdies -- Tnstitnto D. llosco, de ............
Pimenta — Ginásio Pimentense. de ............
Piranga - Conselho Particular 5. Vicc'n te <ir Pauto.

de............................
Piranga	Colégio N. Senhora rio Carmo, de
Piranga - Nacional Esporte Clube, <1v ..........
Piranga	Corporario Musica] N. Senhora <la Coa-

ceiç1o, dc	.......................
lir'.ria - Corporaçio Musical Santa Creila. de
JiI':I]lga -- Conferência S. \i<'cnte (te l > [ ilo de l'i-

1<101< l('iJ)i() de	................
Iirai<ga -- (,<:< 1-.a((<la1' das i,i'olas Hena <<las de

l < i<'<iauai;t	<<<ti fliti [<10 <.1<.................

liran<.<a	(onfcr''i<ia S. \irrnle de l < auIa Ir

Piranga	(rnie1t11i<< 5. Vi<enlr <te P;iiIi <1<' Pôr-
[o	 de	.............

1 < ira11.a --	(:o;i(<'r'ii<i<t S. ',o<'iit	(Ie Paulo de San-
to .'sulunto do Pii'apelinga. ruunicipjo <ir .

Piranga -	( liiiI(I11i< S.	\i<';iI<' <]C l'aidi ' 0 ]'i
<a [[1<<7 O
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Piranga	Caixa Escolar (lo Grupo Escolar Coronel
José Ildefonso, de..................

Pirapetinga	Caixa Escolar do Grupo Escolar, de
l < iI'aI)ora	Associaçno Pirapot'vnse de Amparo A po-

bbreza
po-

reza, de ............................
Pir:ipoi'a .	Assistência Social	nm1ia], de ......
PiJ'apor:< . - (3«]f(r0uej'i S. '\i<'elitt' de Paulo, dePilangtri --	Caixa l';scolar' (IU ('l1J)O Escolar (Mira-)i()	O]'ífl tia,	de	..................Piiang<ij	I<<'0<i« S. Viceni< . (ir Paulo de Pa-

pagaios, fiou 1 ri pio de ................
Pitangui --- l)isperis51« Vicentino, de ..........
Pilanuj ---. Fu ndação Ar«é1'I< 0 (Asilo dos Vc]hos), dePitangui - - Coufe pêuc'j 5. Vicci<	dc IOilo dc Piodo Peixe, ;l uhI<i('ip j <j <	................
Pitaugui	Conferência S. Vicrup' de Paulo de Ma-1 <IV III <<'	<1111 o ei <lo <ir
Pitai<mij .-. CODFCI.c. IJCI« .5. S('lJ<t.)0 <1<

<<1 [III i 1 ipi o	<1<'	............................Piuni-j --. Socie<l<i<j< . S, Vi<cni	<Ir Pa«to, Ii' ......
Piuui-í --- Asociaç5o llenefjr'cnt<	 V,daiia-<<'5".	((e	......................
Phrni-í ---S r<eit<la<le S. \ ' irs'ui<' <Ii' 19i<<j<>	O	<,< 'lias,

JI1<flhit'ípi<j	<te	........................
Potrane -- S«ird«,i S. Vicente dc VaiOu, de ......
I >ocrane	- (3< ixa Icofi<'	(ii'	..............
Poços de Cal<l5 -	llospjia] SÃO Vicente de Paulo, de
PO1l<fi<'U - - \iIa	'«liIia	de	..............PO]up'ri --	lu'as de re]ial'o 5 ria Jgrcja local (parA-

<1 <<ia),	de	.............................Poilipéli	_- Oi 'g <Iuh/a('5(	ias \'ol«ut<'<ri«	de .Ponte Nova	- Asoj«Ü <la.s I)<I<aas de Ca<i<laij< dePont< No	--- '\ssui'iaç5o <la ['<oti-,,<, 5 Cri,ln' 
[('floven 'c	de	 Poli-

....................Ponte Nova - -- ( O< po1[i('0 Siusie<il Uuiidn Sete de Se-
t('<l<t)FO. de .............................

I'Oflle Nova -. Coo feiêm'ja SAo Vicente de Paulo dc
IJu'u<'f< <3<	j«	<licitO O di.................Ponte Nova	-. !ruilaiidade S5« \'iceuite de Pauto de

Por[riu'iali« --Confurência São Vicente de Pau lo, de
Coo feu'Sricj;< Silo \ii'vu<t i ' <te lO<t<J<j, (IrPolé 	hospital .Sio \'ict'nft de P<iO 4 de ......Sociedade I er'icultura 	de ..........

5. 000,oe
5. 000,íiO
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3, 006,00
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5.000.S
ei9 $19

2Jt°4l.0
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Cr$

1 .500,00
ti .000,00

20. 0ilo,o
15,000,00
5.000,00

1.0110m4)

6,000,00
5.000,00
5.0(10.00

3 . 000,pj

1 . 4400,91)

n. 01(0,00
5. lI00,ijij

20. 00(1,00
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5.000,00
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Cr$
5,0011.00

20.000.00
fl. 1	11)

4. ee1lí11e1
10. o1  99
10,001 '>0
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5. no

	

lI. 0	Jeel)

	

• e'	li

2. (ld1.0)

:3.4(1)! .10
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2.00,10
. 0111,00

3. 1(11>9

17.
1 •Oail.00
2. (1	III)
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2 . 50)100

3, 100,90
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5- lIelU.00
5. 0)10,09

5(11111.1)1)
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t'oir'.o Alegre	Suciciele S)o Vicente de lheiilo, ele
Pouso Alegre - Mosteiro da S;egi ida F'amilia ela

(ii'dciji das C:errnel itas Descalcus, de
Pouso _\legre --- Eu in Operária, d.
Pomo .\]c'ii_ - - ie'.e) de Purriculi cera Jsni cl

nio, (lc
Pouso Alegre - Orfanato Nos'.cr ,, ' aflora dc Loa reles
luueeo Alegre,	. ]' .5(Qt	1)neestlea Se)a
Pouso Alegre - Escola Pi'of' -;ioer,l Dei Mui i\ioiei a
Pouso Alegre	Assist'ncia fone .fc'.''as. ele
Pouso Alegre -- Carneclo Scepcolce lancili. ' 'e .
Ioiiso _'slcgi'e --- Seniine'ie t)o	cace. de
Iousei ~gir	AviHo 1h'	1:s, '1
PoLtO Alegre - Associciçio de Cudeleete. 'li
Pouso Alto	Casa ele Caridade hco \iee'nle ele Paulo,

de ( ficha CU1I 1 ldad;a)
Pouso Alto -	Caixa	Pseol:	titia',	L:ieide, ele)

Grupo Escolar Ei	ela Manuel,
Prata - Assoeiaç5o Alktica Prcetense, 't
Prados --	Sociedade Silo Vicente ele Paulo, ' la .

Prados - -. Santa Casa ele' eli'ericeolia d;e lao'iude
(para entupia ele'	ciecei'	cd.	ele	.......

Prados - - Sociedade de AsÀWènKa A li,c)ereidceele.' e
à Infância Desvalida, de

Prata	hospital Madre 'Jeoetora (e cii ccci slreieao),
de..........................

1'(et'to l"iriue - Obras Soc 1 ais da Paróquia. de ....
Papo-os --- Sociedade Saie Vie' ' 'iitc de Paulo, ile
Ilatil Secarei., ---- Assoceaçde) elas I)ceiuces ele (hirieleele,

cl..............................
liceiii Soares --('oiiferí'ncji Vicentina etc' \e'i'nrel]eee

\'cl]io, uni ni e'ípi o d'	................
1aiil Sorites -	Cojife't-e"ei,'e	\icentina de \eci'rieetteo

_J\U, 1,ikillicipio	de	................
licecel	Secaras ---- (onse'lleo t-';eelcin)at'	ela	h,eeie,i;ech'	5,

\'iece'nte ele lhin lo, 'Ir	................
J,ecrt Soares --- ConferCncia Vicentina ele Sciictriiea cio

'reeholeie'o. 1111111 Lcc])io	de ..............
(d'o -- l)isicensc'mr'io Pau Ac Sio \i ceuta, de

flecrero -- Caixa Escutai' elo ('riu po Escolar, (le'
IL'cC'CIO -Confraria Sao Vicente (t.actilrio e Dispcn-

sr'erio). ele	........................
Recreio - Hospital São Se'hasti.lo (construção), de

TIe';'ccielc' Costa	Associaçiio das Senhoras de Cari-
dade, ele	........................

l3eeplc nelor Hospital Nossa Senhora elo Carnio, (te'
Rio Acima --- Cantina Escolar do Grupo Escolar, etc
Rio Casca --- Confei'c'n cia Viee'uti ria Nossa Se'nleuia

das ])orcs, cl........................
Rio Casca -	Antonrãvel Clube', ele ............
fio Casca -	Saciedade Esportiva Lieecresí)lee-elee, etc
Rio Crescri - - Hospital Nossa Senhora ela Concrição

(para prosseguimento elas eit)J-es ele' conslrti-
ção). de-	........................

fio ('isea - (orifer'e'-nc j a \'icentine etc Ganira, iciuni-
cOpio (li'	........................

fio 1-decccr':e --(',onfci'diicia	S)di \'icc'iitc'	ele Paulo,
Ir............................

Pio Estmra	Coníei-C'nc'ia São \'ici'icic ele Paulo ele
Lnaiieo	1(1101 ie'ípio ele	................

Pio Novo - - (:eiIw Piei'ticutai' São 'Vicente ele-
Paulo, etc

Ro Novo - - Assoeicee-rlce das \tiies de Família Darei
Vcit'gas. ele'	........................

Pio lOer'anailae --- Couferànrcice Seco 'Vicente ele Paiflo,
etc............................

Pio rae-eiriaíleee - Caixa !sccelai', de
1 1Liee Pardo dc' Minas - - Conferencia Santo An[Cenio,

clti.	............................
Pio Pir'cicie'eleee - - Contc-rC-ocia São Vicente ele Peeulee,

do.............................
Rio Pir:ecicalra --- Conferc'ncja Viccirlinei Padre Pin-

to,	ele	..........................
fio Pireu iceelia - -- Conferc'neia Rio Piracicaba, de
Rio Pomba - Caixa Escolar do Grupo Seria Figuei-

redo, 'ele	........................
Rio Poiirtj	-	Sociedeeel' ele Ensino e Assistência

Social Peeeli'c Manuel .icsins i\[eiriei, ele,,,.
Rio Poicilca -- - Coeifer'cnria Silo Vicente ele Preiilei da

Vil :i M . Silve'rania, nllltnie'íleio ele	........
Rio l'eiiiitae --- 1-Jospit:il São \'icente ele Paulo, etc'
'Rio Pomba - Sociedeelc' São Vicente el(' Ibeuto, ele
Rio Pomba	Associação Santa l,euzei ele Meeriluc, ele
fiei Poinlei -	Socicelceele 5. Vicente ele Paulo (te 'la-

holeirce. município ele ................
Rio Pomba - - Soeicelriele S. \'iecnlc etc Paulo de Pi-

i'aulai, dnunieí])io etc ..................

2,000.00
20,000.00

2. 000,00

10. 000,00
5.000M0

19.000,00

10, 00 0,00
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5. 000,o0

5.000,00
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Rio Prêto - Sociedade S10 Vicente de Paulo, de »
Pio Vermelho - Cnn ferência S5o Vicente de Paulo, de
Rublin - TTnspital Sio Vicente, (10 ..........
Sahara - Sociedade SSo Vicente de Paulo, de ....
Saharii - -- Conferência So José. de ..........
Sabinópolis -- Hosnital Sío Seli11050. de ......
Sabinópolis - 1-Tospital So José do Vila do Sõn José

uns Paulistas (para aquisio do nparclhnnien-
lo), rnun'io de ..................

Salinas - Conferência Suo Vivenle de Paulo, dc
Salinas - Lactório aPCXO 00 ('rl'Upfl. de ........
Salinas - Tnstilnto Nossa Senhora Aparecida- de
Sumas - Caixa Escolar (lo Crupo .Tnío PorCino
Salto (lo Dk'isa --- TTonilal Nossa Senhora (Ir)

1{orifirn (11'	........................
Santa flórbara - - Asilo Nos'a Senhora do Perpétuo

Socorro. ili'	......................
San ta li rhara - Coo ferén ('1 a Nossa Senhora do Coo -

eeicíio de Catas -\ltas. iiunicínin /1 e ......

Santa Rui»bora	- (rsr'li'o Particular Santo An lón io
da Paróqiiiii, de ....................

Sanlo Bórbara --C bibe Allétiro Alhulo. ilo ......
Santa flórbaro --- Ferrovi ói'io Esporte ('.tubc, iC . »

Santa flurbara - Confraria Nusa Senhora do Rosó-
rio,	ulo	..........................

Santo P,órluorn - -- 2.' (onferêneia	 i José de Sflo
Vicente de Paulo, de Co tn .\Pas. natinicpo rl'

Santa Ilórbara - - E('Ohi .kpo1('I1Ca e 0l11 » Il5 50('iIS

ITO Caraça . do	....................
Santa P:'irhara - - Conferência Sêo 'Vi i'entí' de Paulo,

(lo	...............................
SantO (' ataT'I na	Con Cerêni'i u 5. \' i cor te de Panlo,

(10	................................
Santa Indiana ------ Conferêriril S5u Vicente de Pa..ulo,
dc..............................

W1,1 Luzia -- Sn('icda 1 '' de Piotcça	 deo 'i J1)f;ln('Ol. 

Santa Luzia -- Coo ferência Sêo Vicente Ir Paulo.
do Lajinlia, nuuniriluio de ..............

San ta 1 ,md a Mosteiro rI Maeaúhas. de ........
Santa Mii » gai'i ila -- - Cnn 1 crê nCm Sao \' i (' COtC (lo Paulo

.................................
Santa Margarida	Co i a Escol ir das Escolas Heu-

nulas de Santa Margarida. de ..........
Santa Maria de Jhihii'a - Ilosin ii (construção (lo)

Cr$
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5.000.00
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1 •O00.(Í
20 . fifli(J0
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10 tlUIUi(Í)
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1 .0011...0

33 .0flfl!0
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.3 . 3)00,00
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1 . fll'iiI 01)
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3) .000.00

10.1300,0(1
10 . tOO,O0

2. OtiU,00
2 . 000)10

17. íi00.00

2 . 000M
11),000,0

Santa Maria do SUaÇUI	Sociedade S. Vicente de Pau-
lo de Fôlha Larga, niunicipio de ........

Santana de Piraparna - Sociedade São Vicente de
Paulo, de	........................

San la Rita de Calda.s -.- Caixa Escolar, de
Santa Rita de Caldas	Caixa Escolar do Crupo Esco-

lar ''Cristiano \1acliado'', dc lpuiuna, município

San Ia iH[:i la Cn]das --- Asilo S:io \'icente (te Pau-
lo,	de	..........................

Santa IIiII do S:ipncaí	--- Miilnrnidaile e Ilospilal
Antônio Moreira da Costa, dc ..........

Sant.i fila do Sapucai	-- Asilo (10	 ;lo.,; Iii-
v'ilidos, uk.......................

Santa Rita di Snpm'a	---	(:d	Escüiat' .luiujuiiit
Ia ócio,	(11'	......................

Santa Pita lo Sapnicii	Cantina SílIniol'n ilc-nnó
Mort'tiai,	l	......................

.Sie.t.( Fita (10 Sapucai -	Caix:u Esc'oiai' da J-seola Noi'-
unI ()fji-iat, il........................

Sant,i fila do Sapucai -	Centro Opoi'ó'io Santai'i-
ttfl,C.	1k.	........................

Santa 110;: ílo Saou<':IÍ	A.sso'iac5o ,losi': i0nti'ocj-
dc..........................

Salta Ri t; (1(1 S;ipuc'au -	Caixa Eseolai' Fruo co da
-n das Esciulo'; flcuni:i;s dc Carl'ara, muni-

ei pio.	lo	..........................
S,iatn fita do Sapucai	(aia:i Naecl.;r i-''nflci.sco Vi-

lula da Palma de, São Si :ash,)da IlHa Vista,
]nhiflicipio it	......................

S:Irlt:i V11'ri; -	SocielI:ll	1-Cuo Viceia' 0' l > .,ulo, de
Santo .'\nloioo do Ainpai'o - - (.loiife'ã',o'i;; S-,io Vicente

(Ir'	titilo,	(1..........................
Santos l)uniont ----- MMiu \'i:.ó'in flai.i;uiido, (te »
Silo lJurllin4oS 1h) P)'llt;( - -- Coufcrência São \»iccnte

de 101010, de ........................
São Douilnnos do P]'.lta -	Capela de Santa Rita (te

Vai'aenu Lin(ia, mui) icÍ1)i() de ..........
São Francisco --- Assc>('iaçóo Silo Vicente de Paulo, de
São Gcraho -- Rreja-Matn'iz (auxílio das chias), de » »
São Ueral;io - Conferência São Vccnle de Paulo, dc
-São Gonçalo do Ahaeté -. - Coo ícm'ncLi ao \ ' icente de

Paulo, de ........................

Cr$

5.000,00
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15.000,N
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S10 Gonçalo do Scwal - Santa Casa (para amplia-
ção), de

Sio Gonçalo do S])ucai	.\ssociLIÇíiO das Damas
li'de Caridade, c	....................

Suo Gonçalo do 5 ucaí - - Conferência Nossa Senhaor
(10 Rosícrio, (te ......................

São Gotordo --- Conferência São Vicente de Paulo, de
São Gotardo - Caixa Escolar, de ..............
São Golardo	Cantina Escolar, de ..........
São Gotardo - Santa Casa de	iserlNc1-(' 'e dc' .
São Cotardo	Conferência São Vicente (te Paulo cia

Vila de Matutina, niun ICÍflO cte ........
São .João Dei-Rei - Social Futebol Cicilce, do .
São João Del-Rei - Santa Casa de Misvricórcli:t (para

ampliação do pré(lio)	de ............
São João Dei-Rei	Santa Casa de Misvi'icclrdia (para

ampliação do prédio). (!d' ..............
So João Dei-Rei	Hosptal Nossa Senhora 'las Mer-

cês (para cccrp pra ,le aparrilcís o nlvcis) . de
São João Dei-Boi --- Conferênci c '-,.-co Francisco de

Assis, de ..........................
São João De]-Bei -ibarL'mle Santo Antonio. te .
São João Dei-Rei -- - Grêmio Teatral Artur (10 Aí-ovo-

do, de ............................
São João Dei-Rei ---Associação Santa Irin (i('. Mari-

Iae, de ............................
São João do Paraíso	Conferência do S. Vicente de

Paulo de	.....................
São João Evrcngetislc --- ConfirCci e ia Silo Virou le (10

Paulo, (te	........................
São João Evangelista	hospital São João J':vangchsta

(para aqdIisil:ãcc de aparelhamento). de ....
São .João Ncporicucono - - P(isto dc l' pp r'rullura Maria

do Carmo Magalliães Sa rui en tu. de ........
San João NeTionducono -- Laciário, dc ..........
São João Ncponcuruna --- Conferência San Vicen lo de

Paulo, de	........................
São ,Joio N i cnccnc' no Caixa Escnt:ir do Grupo, de
São oco Neponcnc'eno	Soc i ('da de São Vicente de

Paulo, de Ticre(çu. mccccim i ciio de ..........
São Lourenço	S:ieta (':s:c (pnrcc ampliarão), (te
São Pedro cia Uni:-,o	Coa ferência São Vicente de

I'aulo.	te	......................
SUO Puro (Lit.ui;i,, - - Obras da IcI)ii(i'/., de ......

Cr 7
O . 000,00'

10. 00(1.110

4. 00(1,00
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25.000,00

27.000.00

27.000.00

15. 000,00

'2. 000.00
'1 .

5.000,00

1.00(U0

3 . 000,00
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9.000,00'
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São Pedro dos Ferros - - Conferência Vicentina, de
São Schastiào do MLdraulcãcc - Paróquia (para cons-

trução da Igreja), dc
São Sebastião do Maranhão	Conferência São Vicente

de Paulo, de ....................
São Sebastião (lo Paraíso	1iiijttjto Munsi'icicor Fe-

lipe, (te	..........................
São Sebastião do Paraíso -	(:cntin, cio (il'LIpo Escolar

Coronel .losé Cândido. (te ..............
São Scbasiiw (lo Paraíso	Santa Casa cio Misericór-

dia,	dc'	..........................
São Si-bastião do l'aieis,	4,cnfti',";ccLc Sac \ ic'ecctc'

de I'a (tio, de
São Sebastião do Paraíso	i'cstci dc l'ueric'ultura 1)r.

Notalcinco Lima, de ..................
São Sehistiuc dc) Paraíso	Lsccia ilcitciaotc,cc S;cicja

ieNe	dei,	de	....................
Silo Soh:islião dc	Pii'ici.so	(ccl("c.(jcc Palrciit	I"ras-

SiLC[ i,  cli' ........................
São 'l'iagu . - (:onrcrêcicic São Vicente cio Paulo, de
Silo 'Ioiciicz d- .\qlIidlO -- 11(csj)itdil Nossa Senhora do

Sagrado Cotação ( para ciuisiçâc cli' material),
de............................

São Tocciai. (te AqUillc) -- - Ccdldt'(d'êmeil São Vicente de
Paulo, cio	........................

Sa i cuc ' aí - \!i i'i cc i	(oicfec'écmc'i,c S,'cc \iecnli	li	l'atcio, (te
Sen:cdicr l'ii'uciiio	- (.)Icrcs	cia	Malte	:ciixci j o PiiFil

Senador Firrciicio -- (u'ifcr,'cieia Sãcc Vieout0 dc
Paulo (ti' I)cct'es ccc Turvo. dlcddIitejl do de

Senador l"irtiiicio	Cccnfei'êcjc'i;i São	iN'111e	cio
Paulo dc' I(t'az Pires. cicunic'ipicc cio ......

Senador Firiitiicc,	Corpcct'cceào Musical Brazpirense
de Ii'cz l'i dos. Ididcu Ripio de ..........

Senador Loucos - - Caixa Escolar do Grupo Escolar
"Bárbara 1 Iclioclora'", de ..............

Serrania -	Contcrência Silo \icentd' cio Paulo, de
Sêrro	- Casa de Caridade Santa Teresa, de ......
Sêrro - l)ispensário São Vicente de Paulo, de
S'rro ---	.-\scic	>ci .,sa Sen(ccci'a	cia	(à)[d('(')d:c(c,	(ti.'
SC'rro -- (cccitorC'cccia Silo \'irc'cmte	l'.cciio, d 
SC'rro - Clube Ibilurui. do ................
Sêrro - Soe iNtacto São \iconte de Paulo de. Casa de

Telha, ncunicipio (lo ................
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te Lagoas - Creche Regina Apostolorum, de
Sete Lagoas	Esporte Clube Experimental, de .
Sete Lagoas Matem iIule Odete 'Valadares, de,
Sete Lagoas - Conferência S5o Vicente de Paulo, de
Silvestre Ferraz - -- Conferência Silo Vicente. de . -
Silvestre Ferraz - - Caixa Escolar do Grupo General

Ribeiro, de ......................
Silvestre Ferraz -- Praça de Esportes Uhiratal, (te
Silvianópol is	Conferência Silo Vicente de Paulo, de
Silvianópolis -. Orfanato Santa Águerla. ii........
Silvianópotis	Pôsto de Puericulin ra e Maternidade

Maria Eulóhia (para anipliaç5n do prédio). (lo
Caixa Escolar do 	Silvia noSilvianópotis 

llrandilo, dc ......................
Soledade de Minas --. Liga Operária Calôlica, de
rlarumiri i11 - - Hospital, de ...............
Teixeiras - Conferência Silo Vicente de Pauto, de
Tarurnirim - Conferência S. Vicente (te Vai-Volta,

município de ......................
Teixeiras - Caixa Escolar do Grupo Escolar, de
Teófilo Otoni - União Operilria Beneficente, de
Teófilo Otoni	Orfanato Coraçõo de Jesus, de
Teófj]o Otoni - Clube Atlético Teófilo Oloni, (li'
Teófilo Otoni - Instituto Paroquial (Te Assistência

Social, (Te	......................
T'ilfjlo (}toni - Sociedade (Te Amparo il Materni-

dade e il Infôncia, dc ................
Tcófi]o Otoni	Patronato D. Bosco, de ........
Teófilo Otoni	Sociedade (Te Amparo aos Deten-

tos da Cadeia, de ..................
Tec'filo ()tonj .- S. Jacinto Futebol Clube, de
Tvófllo Oloiii - - Clube Recreativo Operôrio, Sete de

Setembro,	l' ....................
TcAfilo Ofoni -- Albergue "Frei Dimas", de ....
'l'cófilo Otoni	Obras Sociais da Paróquia da Ima-

culada Conceiçiic,de ................
Tiros	Caixa Escolar, de ................
Tiros	Santa Casa (Ir' Misericórdia, de ........
Tiros - Conferência São Vicente de Paulo de Ca-

nastrilo. município dc ................
Tocantins - Colégio Professor Lolola, de ......
Tocantins	Conferência Sõo Vicente de Paulo, de
Três Corações	Caixa Beneficente dos Internados da

Colônia Santa Fé, de ................

Três Corações - hospital, de ..............
Trés Corações - Asociaçõo de Proteção à Infância

(Casa própria), de ..................
Três Corações	Caixa Escolar, do Grupo Escolar,

de............................
Três Pontas - Sociedade S. Vicente de Paulo, (Te
Tripacigirara -- Sociedade Sôo Vicente de Paulo, de
Tupaciguara	Santa Casa de Misericórdia, de
Tu p a cigua r'a -- - Caixa Escolar "El ias 'I'eotô rijo", de
Turinal ina - Conferência (Te Silo Vicente de Paulo,

de............................
Turjrraliiia - Conferência de 'Silo Vicente de Paulo

dc Veredinha, município de ............
Tornialina - Conferência de Silo Vicente de Paulo

de Caçaratiha, mii nicípio (te ..........
flai - Hospital São Vicente de Paulo, de ......
Ub --- Asilo Silo Vicente (te Paulo, de ........
Ubá - Centro dos Lavradores, (te ............
Ubá - AssociaçOo dos Empregados no Comércio, (te
Ubá - Patronato São José, de ..............
111 >:*] - - OrgaiiiaeOo das Voluntilr'ias, de ........
L1)	Soeicíiad-	 BcI1efi(i'nr' ".-\núhi;i i"1anu'',
Chá - Caixa Escolar das Escolas Reunidas de Ro-

deiro, município de ................
Asilo São Vicente de Paulo, de Divino de

Uhó, município de ................
Chá -- Albergue Silo Vicente de Paulo de Ubari, inu-

flicípi() (1(3	......................
Ubá - Conferência Silo Vicente de Paulo, de Ubari,

município (te ......................
Ubá -- Conferência Silo Vicente de Paulo de Divino

(le Ubá, município de ..............
Chá - Con?erência São Vicente (te Paulo de Bo-

dL']O, inunimípo d..................
Uberaba - hospital da Criança, di...........
Uberaba - Orfanato Santo Eduardo, de ........
Uberaba - Santa Casa, (te ................
Uberaba - Sociedade Silo Vicente de Paulo, de
Uberaba - Abrigo de Menores, de ..........
Uberaba - Instituto (los Cegos "Brasil Central", de
Uberaba	Curso Pi'iruilrio Gi':ttui tu (Ir) Colégio Nossa

Senhora das Dôres, de ..............
Uberaba - Escola de Filosofia, de ..........

Cr$
10.000,00
3.000,00

10.000,00
10.000,00
10.000,00

10. 000,00
10. 000,00

5.0(10,00
20. 011(1.00

10 (((10,00

3. 000,00
5. 000,00
5.000,00
5.000,00

5. 000,00
5. 00flí)

50. 000,00
22. 0(10,00
17. 000,00

24 . 000,00

7. 000,00
7.000,00

5. 000,00
2.000,00

2.0(10,00
5.000,00

22. 000.00
5.00(1,09

30.000,00

10. 000,00
5.000,00

10.000,00

10.000,00

Cr$
8.000,00

15.000,00

5.000,00
7.000,00

10.000,00
3.000,00
2.000,00

8.000,00

3.000,00

3. 000,00
15.000,00
15,000,00
30. M0,00
5.000,00

20.000,00
1 .000,00

10. 000,00

5.000,00

10.000,00

5.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,0(1
12.000,00
12.000,00
7.000,00

17.000,00
15.000,00
5.000,00

4.000,00
2.000,00
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Uberaba	Escota dc Enfermagem "Frei Eugênio",
de

Uberaba - Orfanato "Lar Espírita", ile	 .
(Jlieraba--	Associaçáo Esportiva "Merciuna", dc
Uberaba	Nacional Futebol Clube, (Ir ........
Uberaba - Uniilo Estulantil T.jherabense, de
Uherlilndta	Soi' iialade Saci Vicente de Paulo, (te
Uberlilndia	Caixa Escolar do Grupo Escolar "Bueno

llrarul:iu''. de	......................
Uberlândia - - Caixa Escolar do Grupo Escolar "Dr.

I'irncn tel (II.' TJllioa'', de.................
Uber]ilndia - - Caixa Escola i' do Grupo Escolar ,cel.

José Teófi lo Carneiro''. de ............
Unai - - Conferência Silo Vicente de Paulo, dc .
\r arginha .-- Ação Socid Rural da Parócuia. de
' arginha -- Caixa Beneficiaste "l)r. Joáo de Frei-

tus'', ele	..........................
Veríssimo -- Hospital ,Juilí Rosa, de ..........
Vcspasiano - - So icdadc Iteneficentc Silo José, ile
Vespasiano -- Circulo Operário, ii............
Vespasiano --- Indeicendenle i'iiti'l>Ol Clube, de ....
Vespasiano -- Conferência São Vicente de Pauto, (iC

Viçosa .-- Casa dc Caridade ( IlOSpilLit São Scliastião)
(ir	............................

Viçosa -- -. Conferência São Vicente de Paulo. de
Viçosa	- Caixa Escutai' elo Grupo "Artur ela Silva

Bern ardes", dc ....................
Viçosa --- Obras da Matriz, de ..............
Viçosa - Viçosa Atlético Clube, de ..........
Viçosa - Maternidade 'Alice Louvei ro", it......
Viçosa -- - laga Operária \ içosense, de ........
Viçosa --Conferência São Vicente de Paulo, de Cii-

iuunici[iio, de	................
Virgem da Lapa	Socied;ií!c São \'icciile de Paulo,

de............................
Virgínia ---Socicrlalc São \'tianle de Pinilo, ele .
Virgínia	Caixa Escolar rio tii'Upo Escolar, de
Vi1'ginÚ)oli5

	

	Sociedade S. \'iccntc de Paulo, dc
-- Casa <lOS Pobres, de ..........

Virginópolis	Confei'êiicia ele Nossa Senhora (10
P;il locini.', ite	....................

\r i I . i inipolis	Confei'ê isi'iii S. Vicente te Paulo (te
Divino de Virgifló(I(Jlis. IiilifliciJiiO de ......

Cr$
Virgi nópolis --- Conferência Nossa Senhora da Glória

de' 1) i vino de Vi rgi ii ilpolis, município ele .	 2.000,00
Vii'ginr'epulis -- Associação Protetora à Matem idade

e à infanciir, de ....................	8. 000,00

Virgolándia	Conferência São Vicente de' Paulo, (te	141. ()00,00

Volta Grande - - Caixa Escoiar do Grupo Escolar, de	5.000,01)

Volta Grande	Lactário Josefina Rocha, de .	 111.000,00

'I'O'I'Al................... 9.083.000,00

.\rt. 2." -- .\s	i.ihveiri,'oc. coirecilirlas [d1a prcsc]ite lei, só se-
rão rccehidu.s pelos lJ(i1<'ficialius ]iie(lIaiitc a prova do seguinte

a) existência 'la sociedade subvencionada;
h)	ieloneiiadc ilos seus rlrJgeiites.

Pai'ap-a10 urucu --- (is i'eqtiisitos das letras "a" e "Ir" serão
provados mediante atestado, ruiu firma reconhecida, da autorida,
de judiciária, sob cuja jurisdição se encontrar a suciedade. subven-
cionada.

Alt, 3." -- As despesas deeorrcn tes da presente lei correrão
p01' conta da verba pisrpiia rio urçiriucnto dc 1952.

Art. 'l.	Revogadas as disposições em contrário, entrará
estalei ciii vigor a 1." de janeiro de 1952.

Mando poeLcijo, 1< tódus as autoi'ieladcs, a quem o conhc'cijncn-
lo e execução desta lei pertencei', (I nc a euirrpt'airr e façam cuiripi'ir,
100 jnleii';riiiefltc ('((1110 nela se coii[eiil.

Dada no 1'dácirr da Liberdade, Belo Horizonte, aos 28 de de-
zembro de 1951.

.JCSO1-111 No KuniTsc 1 n•;n. irn U1.lveeRA

Jose .ii<riu AlIcniiiii

*

1iAZÔli 1 )t	VETO

Ao sancionar a Proposição de Lei n, 877, que dispõe scehre a
restruturação elos quadros tio Gene ionalss]no do Estado, vejo-me na con-
tingência de opor veto ao seu Art. 31, que se refere às quotas-fixa
dos vencirnenlos dos cargos rir coletor, escrivão e auxiliar técnico
de arrecadação.

Cr$

3.0^00
iLt]00,0I
2.000,OS

12.  00(1,00
2. 000,00

10.01)0,00

1 . 000,00

1 . 000,0S

1 . 000,00
1 U. 000,00
11 0. 000,001
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5.000,00

3 ,> . 000
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11.000,00

2. 00 0,00

5.000,00
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Assim procedemos porque a Lei n.° 853, de 26 de dezembro
de 1951, estabeleceu em seu Artigo 11 que as quotas-fixas dos cargos
de Coletor, Escrivão e Auxiliares Técnicos de. Arrecadação terão, a
partir de 1.9 de fevereiro de 1952 e a partir dc 1.' de janeiro de 1953,
OS padrões constantes do anexo que faz parte integrante daquela
lei.

Nestas condições, o presente veto não modifica, quanto ao nú-
mero de cargos e à carreira, a estrutura do Quadro da Arrecada-
ção de Rendas constantes do Quadro Fsprcial, anexo à Proposição
n.9 877, passando a vigorar as quotas-fixas aprovadas pela Ixi ri.,

853, de 26 de dezembro de 1951, que melhor atendem à situação
dos serviços de arrecadação das rendas do Estado.

Veto, igualmente, o Art. 43 da Proposição da Lei a. 9 877,
pelas razões jurídicas e de conveniência pública q' passo a expor.

A5 despesas que as medidas legislativas deverão ocasionar
aos cofres públicos nunca podem ser imprecisas e i adeteriTi i nadas,
() Art. 43 da Proposição de Lei ciii espécie forçará despesas, com a
criação (te cargos correspondentes à situaçãO precária que visa rem

guardar como efetiva, não se tendo o cuidado de, como preliminar,
ser feito o cálculo real do ônus que acarretará o benefício legal.

Ainda corno óbice de caráter jncouloi'flvCl à objetivação da
medida aparece o da reestruturação, que visa o projeto estabelecer
('orno base para a definitiva organização do serviço público esta-
dual, ser corroída e fu n (lamente a felai la paI' uni próprioo dispositi-
vo seu. Consagrada a medida, o intuito (te sereni colocadoS em seus
devidos lugares todos os funcionários será frustrado, admitindo
unia relação complementar de beneficiados pelo Art. 43 em espécie,
nominal e, sem a integração de seus titulares no quadro geral. Apa-
receria a impossibilidade de lotá-los convenientemente nos servi-
ços do Estado, salvo testes de habilitação.

A redação dada ao artigo ora vetado colocaria a Administra•
ç;'io em cheque, tal a variedade das casos a atendei' e tão elástica a
interpretação possível do favor. Não seria descabido prever-se o
i ncà!no(lo (IC grande número de causas judiciais movidos contra o
lIstado em virtude da aplicaçuo do texto tiOs (liVersOS casos.

Vejamos, pems seus pormne ojes, as ili'onVetIiêflCiaS e injuri-
ilicidtidcs do artigo ciii espécie.

() texto (lá, inicialmente, ara scrvidurc pia, (10 qualquer rna
neira, por tempo indeterminado, na data da lei, exercerem chefia de
seção, sub-serviço, serviço ou Departamento, que não seja autóno'
iflO, as garantias de efelividade para o funcionário e estabilidade

para o extranumerário.
A primeira dúvida será no sentido de se saber se a efetivi-

dade se deu na função de chefia. Dúvida séria, que colocaria em

dificuldades a Administração para resolver os diversos casos. A Conta

tituição do Estado determina, cm seu Art. 162, que tôda chefia não
eletiva de sei-viço público administrativo será exercida era

 excetuados os cargos isolados em que será facultado o caráter
efetivo. A primeira parte do artigo fazia supor inócua a discussão
sôbre a efetividade na função de chefia, j á que não seria admissi-
vel a niesma pelo fato da forma única possível do provimento em
comissão. O final do artigo, porém, (lá o pressuposto do provimen-
to efetivo nos cargos de chefia isolados, possibilitando entender-se
corno tendo o Ari. 13 efetivado os funcionários na função de chefia.
Só isto, nor si, justificaria o veto, tal o inconveniente que traria ao
serviço, com desprestígio total para a benéfica tórinultm instituida
na reestruturação. Essa efetivaçãu do funcionário na cliefiti, por sua
VCZ, traria o impasse de deslocar o chefe antigo, que sul,sti tuia, não
dando a êste a oportunidade, iiltiis que justa, (te designação para o
cargo.

Além disto, itá-si' a efetividaitç-, cxdruxulami'ntc, ciii função,
quando a mesa ia ia poderia t' veri fi 'ai- em cai'.ijo. Não tendo i'st ti
sido criado, obviaimieute, pelo texto liO Art. 43, essa efetividade só
seria possível coto lifliu uterluetação dilatada, pelo intuito, no sen-
tido de ser ad irtitida ti criaçào dos cargos correspondentes.

E, conjugando-se tal ira precisão c0111 a regalia concedida ao
extraniinici'ário, muito mais séria se toi'iiu a S Inação. Ao extranu-
merário niensal ist a o Ai't, 43 ii á estabilidade, ou seja, muito ni 1115
que a simples efm ' l ' u ilc. Esta é tini (105 i 'N l ui s i tos daquela: só o
funcionário efetivo, nos têi'intis do Art. 139 da Constituição do Es-
tado, adquirirá estabilidade, (lO função (lO tempo de serviço. Essa
tinção, que é a fim darnento ~divo esseneiat do instituto da es-
tabilidade, não foi cogittla p0 .'srt. 43, lUd' tOmOu ti concessão ila
excepcional vtia jas( para o C,-% 1— ri o (não funcionário, nem
efetivo), sem o i'eciiií9ito de qut(tquei- tempo de sei'vico ia-estado.
Ainda que se adia it i sse para sililptt's (liSetiSSão, ti tese (te Poderem
os praias fixados Pari II esttiititi,iítde tio tiet. 139 da Constituição
reduzidos pelapeta lei ordinária, isto não Seria em absoluto do interõss,
da adm'uuistração. iludo o tatflPOtt'IV('l precedente que seria criado,

Ambas as regalias pi'imnãrias cogitadas pelo texto ora vetado
- a rrtividale pala a fanin:iário e a estabilidade parti o exti-anu-
rnerám'tn - sei'iant, pois, nijui'ídic:ia e inconvenientes ao interêsso
público.

tmopliando fS.sc; debi Os, ainterpretarão do texto pode'du
fmzer admitir a integração dos sarv PIores, tios quais beneficia, no qua-
dro gei-al do fancioualiauio, nus carreira, respectivas, coi'torido dis-
tarte a possibilidade (14, tua so aos funcionários antigos (lo quadro,
colocados na carreira era vtrtude da situação legitima (l i!C ocupa'
varri. O favor- seria, pois, ampliado a formas extremas. Saindo de
urna situação prccaríssinia, e, a niur das vtzes iri'i'gnlur, o benefi-

1 1
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r'i\rio rio lexio seria efctivtalo ou esti iiizndo no scrvifl, ei'ia cargo,
alquirai veneinienlos TespofldeflIcS i situtn»io nova lo cargo exer-
( , ido pree(ria e iri auaimentr e enii'rIia rir carreira. : qual neta em
lodos os r'asrrs perleire'!a de direilo, cm s tiaço iiiuilo superior, à
CIOS demais funcionários

tInira perplexidade que, sem dirvila. se o ginará do texto, saiA a
relativa tios (leteiStole ii' p xercicio pricitio eu fnnçdas qiatificlas e
cargos que, por lei, deveriio ser providos em comissão, (Todo o sial
caráter de confiança Se aplicável a C s ti re aPi. ficará o Covêr'
no tia roflh:Pêaeit( de mantê-los iie	"itHi. iãn ebl:inle o	spe-
i1 motivo que teve para dar ao proviiiieni o unia f01-111-1 nllaláiia.

'todos êsscs loilmenores. a P:tr (ii iiijitsHi do trt1O1ie1ltO rIos
)eiieíiiados eta rcl:içiio ao restank di ( ji Q n 0 litilrionaiistuO do Es-
todo, animam-me a onol' o no'u vila O dai. li ia esii(Cie, (OaI a

COflSC1IiII(lii	 traltaliitrrei. !Si	piti (ai;'	iúT'lt (a
As diversas silllriÇucS prei1tt'. ora	lr'ixm de sei com-

tenipladas cii 1:/tio do VCO, j á 1 aleito iiic,ciIo do Covciilr nlen-
ção no AI. 43 rio pi'Ojer) di' que se úaigiiiou ti J'i'Ol)O(fl ( di (i	Lei
Tid' 577. Coiifúrnic se verifica do pedido uru' ao Cov'rtio ir'fl
(is íUil( )riáriOí interessados, e r : i:r ' serVir 5(t) (lUViL) lOiti ele-
Tiletilo 1uisltrieo rir' icivo pai: e.ssi':zãcs lo velo, o ql.te êlis piei-
ieav:rni era muito niteiros, 011 seja. aquilo rure se positivoli tio an!io Art.
43 do projeto. A enteitilti aprovada, que deu outra tiiiipliliide e 1::siici
riade	o favor søiiriitnlo, r!esvrttimi o sulino<to lur'tteíra	;asitó-
rjo, tornando-o injuríriico e prejuiheiti ao i:iterêse júLher.

Não quero, porém, que 1) grufio dos ia teressuilos 5ev cj:i. ago.
10, nessa tormnentos:i siltição de tieilrr o flhuilifliO, jtossivc'. por
(iltireia'ti lhe d:ir o lli:tXilYiO, iiiipossível. N:i prdXiiiltl iceisl:'Pra en

iitifliittiri r egrégio Assembléia Teçisiatira ' Ie:iu'gc:ii	(OH) de
]i rprri;T. eia otie com pridéneiti S( l('SÚ]'.d ,t siiuuoao, pata que
Ireilail s(bre C]c, coa star :i!lir saiatolia, os dignos rc> rusntan-

te	1! e povo.
O FIti ltiinhiii Veio ao Artigo IS ila Proaosiçao, pelo qual

51	daI :\	eLri'	u;is(Iuer fortes	ii	iirvtnirntú (ii' C: iiC5 no

jei'iolo no:iireendido entre as dui:	h	-.;il1ç;u e do inicio de vi.
.t(itri;( d;i	lei, Comi	Isla itiligirlo, o dispositk'o é eviienlciuti.rite
ii1'.CI1O e uao poderia tirodiiiii qiralquei' r'iH'ilo, i: que o ttrd;go dIu da
I'iolu'' rstdali	pi; ti ii: sa vigritain a part!	de id de feve-
rriir (I i .. 	Ante.s untei	lala, a 1i, na vetulal'	ii:r'xislirá	'tino
iii e iam	poderia regiului	nteeIiaui:iu:iri(	qu:ri.q:iir siivaçIes. A

11 51;rêeo, conroi:taula	nu r i . 51. (II), :rpns:ila-su' como
unha uxcrreêneia rei íriu1erftião	i	lcd, que neve ser eseoioiníla
tio iiilcrêse dtu iuru:i	lrnhr'a ]egi5lutiva.

a trio	pudesse I':v;:'&e	a iuào existisse êse
oLsiaruIl! iitroiitioI;ivei qili' é O (ia latir de inicio da vigência da

1i, o ira penou vo rio respeito A Constitiução e a salvaguarda do
interêsse público iniponiairi o velo á rjlalo disposição. É ( l iii ', 11(1'
uni i:rdi, ela reprcsentai-jtr iliti) rcstricão imitiulinuissível à COLilpe-
ICneitt is.seguraniti ao íiovrrnador leia Constiluir'ão parti o provi-
mento dos cargos púli!ieo...	l. pei- outro Pulo,	ik manifesta in-

porque, olujctivtulo 'erIar o prosiruiento dos cargos
púl:heos, ainda ijite t(iliJuorAri;;:iieihle, pottrti:	:icarrctai- sensiveis
uÀic t boa nitirclrur dos servieos piiluliros	Poderia vagar deicrini-
imal	cargo, cujo proviannto iiticli:ito fdsse rcel:irnado pe]os mie-
rée	da aditiinisluãn	Ni.itlitu:uii ia:'ão prunrlarável juslifietii'ia estaI
vel	i, uma VCZ ( l ite ti ri tsr ('tltr;ii't: ria viqui' a li de fevereiro le

e pata as iturs altas fin:ulicItulc'. di ordem pública é coatolela-
lula 1	indifereu ira rua' os e:iugos a quu' se refere, Corto iiertencendo
à oI::ação anlig:. c sle l; ui i cOr fluiu) prn'vuslos, !rsda Itt para o seu pra-

iii	lo se tenha oherien'iulo Ais nor 1115 piípriíts, lu:us ou l'egntla-
lucrr lares

Velo, titia, tias t;cir!as Onexas tu Irsupusiedo rlu Lei nd 577.
As seguintes ultsigiae:c ie earrnaj 1'.;	1

1 -- Na 0. 11,itdro Gci'tul, Ptiilu Perluuuriuitnie, TuTela /1/:	(ecu'-
](jJí,5 )

- carreira de '\uxjiitut- 'IHenico de Fiseitiii'aeáo"
- ciurreirti dc ''Jiisc'al dc Bcnultrs''

Te/eTa li: ( F,ieis (irulifictrIas)

X	-- t-1: cHiar das Finturieins

-	Deparlírienl	itt Fis;ctulic':t(ão
39	- IulNpiut.tr 'Irurilco rltr F t use ii d: t a 1) .GOii,(it)

11) Servi(-osIdeais rle Ilualo 1 loiic'üa lii --- 1 clite de Sei'-
viç!ui, 9.

12) Serviços Fiscais dc Juiz de Fora -- 1 chefe d0 Serviço,
9. 600,00 -

13) Serviços Ficti is de Liicrtrht	- 1 chefe	Ira Serviço,
fl.690.00.

14) Seivicos I'iseti j s de Tcófj]u Oloni - 1 Cheia de serviço,
- 600,00.

15) Serviços Fiscais de Suo SebastiAo do Paraíso
(te Serviço, tI. (iOO,tllJ

2
	

No Quadro (icr:il, Pur'Ic Traisiturja, Tube! 0 11
Carreira de Fiscal de 'I't'ihuios

- 1 chefe

(carrcira)



No Quadro Especial - Quadro de Arrccaclaçiio de Ren-
das - as quotas fixas mensais mencionadas na situação
nova.

Assim procedo, tendo em vista os relevantes motivos de in-
tcrêsse (la adniin istração, que passo a expor:

1) A supressão das carreiras de "Auxiliar-Técnico de Fisca-
lização" e de "Fiscal de Rendas", da Parte Permanente e da carreira
de "Fiscal do Tributos" da Parte Transitória, tôdus do Quadro (crat,
em conseqüência do veto oposto, decorre la recente fixação de nú-
meros de cargos de Fiscal de Rendas, Agentes Fiscais e Auxiliares
Técnicos de Fiscalização, pelo Art. 6 da Lei n. 5 853 de 6 de dezem-
l)F0 de 1951.

A Lei citada objetivou dotar o serviço de fiacalização de fe;i.
cionários fiscais em número necessúrio de acôrdo cora as rir uda
existentes, a fim de melhor atendei' aos ia terC'sses da ad ai i ai st a ção.

Os cargos atingidos pelo veto serão objeto de lei conitdeiacu-
lar a fim de que se ajustem ao plano de Reestruturação, que estabe-
lece o sistema do quadro (iii ico.

2) A supressão das funções gratifir:id:is dc 30 Tnpelores_
Técnicos rIa Fazenda e de 5 chefes de Servie'is Fiscais, (lii Secreta-
ria das Finanças, restrita rcspr-cI ivarnente ila criação, pelo o rI. 8.'
da Lei n. 5 853, de 26 (te janeiro de 1951. (te 25 funções griili ídoixs
de Delegado-Fiscal da Fst ido e (la Iran sforrnaçoo pelo art. 9.
citada Lei, dos "Serviços F'iscais" cai "Delegacias Fiscais" jeWido
os atuais chefes de Sers iço, efetivos, a juizo do Secretário ias Fi usa-
r'as sereia aprovei tolos na função gratificada a que se rs te e
go 8

Palácio da Li lo rctade, Ib-To Horizonte, 29 (lC (l(-zenih co du 1951.

.IUsCILiNo 1ua1rscIiEi( 1>12 01,1VE{B,\

LEI N. 853, DE 29 DF; DEZEMBRO DE 1951

Dispõe sobre a reeslruluraçõo (los quadros (10 fiwcionalesmo efvil, o
(lumeflio de ieioiiiiiIos, scild;io e proventos dos scrv:dores

Civis, e coí(Im outras pl'OL'idêrrcias

Li Povo do Estado de Minas Gerais, por seus represen
decretou e eu, ciii seu floifle, sanciono a segui n te lei
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CAPITULO 1

Da Reestruturação

Art. 1. Os cargos não efetivos e as funções gratificadas do
Serviço Público Civil do Estado, excetuados os de Secretário de Es-
tado, Chefe de Polícia e Advogado Geral do Estado, passam a cons-
tituir os Quadros Geral e Especiais constantes da Situação Nova
das tabelas anexas que fazem parte integrante desta lei.

Art. 2.9 - Os cargos e as funções gratificadas atualmente
existentes no Serviço Público Civil do Estado, mencionados na Si-
tuação Antiga, ficam transformados nos correspondentes da Situação
Nova das tabelas anexas.

Art. 3. Ficam criados os cargos e as funções gratificadas
mencionadas na Situação Nova das tabelas anexas, que não resultem
das transforitiações l'cicriüas no ai-Ligo anterior.

Ai-t. 4•9 - Os Quadros Especiais a que se refere o artigo 1.1
os Seguintes:

1 - Quadro da Justiça (Q . J.)

II - Quadro da Arrecadação de Rendas (Q.AJL).

Ai-t. 5,Q - Os cargos constantes das tabelas anexas sei-ão dis-
tribuídos pelas Repartições, conforme lotação que fõi- estabelecida
em decreto.

Art. 6. - Duas carreiras (te níveis seguidos de vencimentos,
pertencentes gcnêr'icarnente á mesma profissão, são consideradas
principal e auxiliar.

Art . 7_v O provimento dos cargos da classe inicial da car-
reira principal será feito por promoção, pelo critério de merecimen-
to, de ocupante da classe final da carreira auxiliai- respectiva e por
nomeação de candidatos habilitados em concurso, na Proporção de
metade do número de cargos vagos para cada modalidade de pro-
vimento.

Ai-t. 8. - As atribuições das earreiI-rs e dos cargos isolados
serão estabelecidas em lei.

Art. 9•9 - A nomeação para cargo de carreira só poderá
verificar-se na classe inicial.

1..
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1

Art	10 -- - A carreira nõn poderá ler, cta (',Ida ('ItSSP. crgos
aúniero superior ao previsto na Situartio Nova, considerando-se

excedentes os que, na data desta lei, til tra passareril C'sse limite

1. --- Os cargos excedentes, referidos neste artigo, ficarão
ex li n [os e auloináticamen te au pi'CSSOS	fl]edi (la que vagarem

2. - Nenhuma modalidade de prov; niento poderá ocorrer
em classe em que houver cai go excedenk'

Não se comprtcndem mi 1;rt,iliição do parágrtifo an

tenor os cargos exercidos intciraiidnte da	ictr 1:1 que pe1er

ser providos pelos candililr	("ítVtiCIt	onitiuciru) cOnciur ti qu

se rL'aiiitar.

Art. 11 --- As clue-ri:t	Crã() ertiisl IIiuttus por c:irgos'.iota
mie provimento com rnnhisso. e por (unção qualificada

Paru'nzrafo única ---- Nenirurna qrntifi iço será paga pelo e

cictoda chefia. imarmo se traIr de raro de provimuuimto rua

missão.

Ari. 12 — A designação para o exercido de íirnço gratifica
ria sôrnente poderá recair. por' ato do Governador do Estado, e
funcionário estável, ocupante de cargo cl.ritis atribuições lr'nlram cor
relação com as da função gratificada.

§ 1 . 0 - De acôrdo com as necissidades rio serviço poder
ser designado para exercer função gratificada extranumerá rua men-

suilista estável

-- A gratificação de função sri somada ao vemuimumer
nu saltrnio para efeito de apmisenladoruui, desde que o servidor
teiuiva exercido durante seis anos e esteja no exercício dela quan
da aposcn la dori ti

30 - Para os efeitos rio parágrafo anterior, será contado
tempo de efetivo exercício pl'eSta(l() pelo funcionário cru cargo
clief; a constante da si 1 nação antiga.

Art. 13 -- Os ocupantes de cargos de chefia ou função
tifictida deverão ler substitutos, pr?viamente designados, para
casos dc afastamento por prazo igual ou Superior a trinta (lias.

Parágrafo único -	A substituição, nas condições estabel
das neste artigo, não será remunerada.

CAPITULO II

Do Quadro Geral

Art. 14 - () Quadro Geral (Q.G.) compreende cargos e fun-
ções gratificad, e desdobra-se cci Parte Permanente (P. P.) e Parte
Transitória (P.T.)

§ 1. A P. P. coliupreende os cargos e as funções gratifi-
catl:s iiccess(Iiios aos seu i iços ptuuui:i Dcii is rias Fleijarticões e su1m
divb]e-se cmii

Tabela 1 --- Caros is ltiiii	r!e provimento cru comissão;
Tabela II ---.- Cargos itt(ilaltOs, de provimento efetivo;
Tabela III --- Cargos de carreira;
Tabela 1V	- Funções gratificadas.

§ 2. --- -' P.T. comirpreendi

Tt!jci ti 1 --- Caros isolados que ficarão extintos e autornáti-
camente sipi ;snsà nuitida que vagarem

Tabela Ii --- Cargos de carreira que ficarão extintos nos ter-
mos do artigo 15, parágrafo único.

Ar'. 13 -- Nenhuma forma ( te PI'Ovilliento será permitida
em cargo incluídos na Parte Transitória, exceto promoção e rein-
tegração.

Parágrafo Único Feitas as promoções nas carreiras da Parte
Transitória, ficara autorriáticanirmi te supressos os cargos vagos da
classe de menor padrão de vencimento da carreira,

Art . 16 São carreiras principal e auxiliar, respectivamente,
às quais se aplicsmmi as (lLS)O5içõCs dos artigos 6. 1 e 7,9 desta Lei, as
seguintes do Quadro Geral

Almoxarife e Almoxarife Auxiliar;
Artífice e Artífice Auxiliar;
Bibliotecário e llihl iot rcúri o Auxiliar;
Contínuo e Servente;
Estatístico e Estatístico Auxiliar;
Fiscal de Rendas e Auxiliar Técnico de Fiscalização;
Gráfico e Gráfico Auxiliar;

IM



I';nnl i'õe.s
a

1

x

z

d
.511 f3 le!T] CII-

trire,s

S-1
S-2
5-3
5-4
5-5
s- O
S-7
S-8
s-tJ

Valores
mensais

Cr*

ii. 450.Oo
(1. 959,00
7.450,00
7. 950,00
8.450,90
9. 050,90

Vjl ores
mensais

480,00
540,00
(100(0
060,9
720,09
78(1
840,00

9õ0,00
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Escrivão de Polícia e Escrevente de Polícia;
Oficial Administrativo e Escriturário.

Art, 17 - Compete ao DA-G. o processamento rias pra--
moções, C?C acúrcio com os elementos fornecidos pelos úi'gãos d&-
pessoal das Bepartições.

Parágrafo único --- (Is órgãos de pessoal terão regisrrrF '•
sentamenstos dos servidores, segundo normas e modelos ta ;-<fldos
iit) D.A.G.

Art. 18 - Nas carreiras da P.P. sàmente poderá iiavc r pro-
moção para as classes de padrão alfabético inieditarneflte superior.

Parágrafo único - Os ocupantes efetivos dc eriroç rle parIrão
suplementar concorrem, com os da classe de parirão alfabético irne-
diatamenie inferior, às promoções que se nevam realizar para a
classe seguinte

Art. 19 Nas carreiras da P.T., as promoções serão feiPis
para a classe imediatamente superior nelas existentes, obenleririas as
normas gerais de promocao e o disposto na § 2. 9 do artigo U.

Art. 20 ---- (lurinrio houver fusão de classes. o funcionário Con-
tará na nova classe também a antigüidade que trouxer rIa anterior -

Parágrafo único - No caso previsto neste artigo. ser5-r, pro-
movidos, em primeiro lugar, os funcionários que eram ocupantes rIos
cargos da classe superior, obedecendo-se o mesmo critério era a rdr-r
decrescente.

CAPÍTULO III

Dos Quadros Especiais

Art. 21 -- 	Quadro da Justiça, para os efeitos de'- a Lei
compreende:

Tabela 1	Cargos isolados e ofícios de justiça;
Tabela II - Funções gratificadas;
Tabela III - Cargos extintos e automàticamente supressos

quando vagarem.

Ari. 22 Excetuada a Secretaria do Tribunal de Jusliça,
os órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público termo, para
execução de serviços administrativos, pessoal Ocupante de cargos
pertencentes ao Quadro Ceral, de acôrdo corri a lotação etahlecida
por decreto.
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MíLIU

Art. 23 --. O Quadro da Arrecadação de Rendas (Q AH.)
'Compreende entrosados numa carreira única, de conformidade com

tabela anexa, os cargos de Coletor, Escrivão e Auxiliar Técnico
de ArrecaIaçãu.

1. -- Os cargos exce mtes de Auxiliar Técnico de Arre.
esni ação serão ri o foir ir ti ca a renteup -es sos à mcdi da que vagarem.2." - Nenhwniri rmoTr1ea'ão poderá ser feita para cargo deAiixil lir Técnic o de A rrecadriçáni. enquanto houver excedente,

CAPI'l'IJL() IV

Dós	nlc V c'fl c!ync', (os '	r	J(('fer'éjejr

Art. 24 - - Os pai r,e.s ai 5ih( cos de Ver' riinrn',I los caracterizam
os cargos de c!asse norma] de carreira, e es Padrões stipICtflentaI'es
Os que se Sllpi'inrrem como a var'úncij, Ol).SCrVjdO O disposto no artigo10.

\rL 25 - O.s padrões a]Cr1)éiic'os e sml i Jldn]ermfni'es de vCnpj-
mento.,, iasl ituidos pela Lei n,° 110, de 8 de janeiro de 1918, vigora-
ro, de 1.' de fes CFCi lo a 31 de dezembro de 1 952,  com os seguinte5valores

Vibre
mi e nsai

Cr

42V00
4i0.O0
540,00
000,0 O
720.00
840,09

1 . 210,00

1 660.0(1
2.005,00
-2:150,00
2. (180,011
2. 120.00
3 . 550,0)

o ão , o o
4.150,00
1 , 050,00

5.4 59,00
5.D50,o

Padrõc
ai fahé-

ti Coa

A
II
C.
1)
E

G
H
1

1<

M
N
O
J)

Q
n
s
T
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1

Padrões
SU pie !fl Cli-

ares

S-10
S-11
S-12
S-13
S-14
S-15
S-16
S-17
S-18
S-19
S-20
S-21
S-22
S-23
S-24
S-25
S-26
S-27
S-28
S-29
S-30
S-31
S-32
S-33
S-34
S-35

Padrões
alfabé-
ticos

B
c
1)
E
F
G

\TaIol'es
iia'li sat s

Cr$

1.020,00
1.080,00
1 .140,00
1.200,00
1.260,00
1.315,00
1.430,00
1.545,00
1.660,00
1.775,00
1 .890,00
2.005,00
2.120,00
2.235,00
2.350,00
2. 460,00
2. 570,00
2.680,00
2. 790 ,flf
q . 90(),()()

3.010,00
3.120,00
3.230,00
3.340.00
3.450
3550,00

Va1ore
mensais

Cr$

490,00
560.00
630,00
700,00
840,00
980,00

1.120,00

1>i iUCS

SIlIti('ln ('11-

tarv

S-3 6
S-37
S-38
S-39
S-40
S-41
S-42
S-43
S-44
S-45
S-46
S-4 7
S-1$
S-49
S-50
s-51
S-52
S-53
S-54
S-55
S-56
S-57
S-58
S-59
S-6()

ti
Padrões
.dat

li
1

K
r.
M
N

11	5

:3.650,00
3750,00
3.850,00
3.950,00
4 050,1
4.150,00
4.250,0(1
3.350,00
4.450,00
1.550,00
4.650,00
4 .750,00
4. 850,01)
.1.950,60
5. 050,0
r,. 150,00
5.250,00
5.350,00
5.450,00
s. 550,00
5.750,00
5.950,00
6.150,00
6.450,00
6.950,00

Valores
fl1C')'S

I.400,00
1.660,00
1920,00
2.310,00
2. 700,00
3. 060,00
3. 54010

Padrões
alfabé-

ticos

o
J)

Q
R

s

U

V

w

x

Y

z

Padrões
suplemen

lares

S-1
S-2
S-3
S-4
S-5
S-6
S-7
S-8
S-9
S-10
S-11
S-1 2
S-13
S-1,1
S-1 5
s-16
S-17
S-18
5-19
S-20
S-21
S-22

Valores
Iflensais

Cr$

4.000.00
4.400,00
4.900,00
5.400,00
5.900,00
6.400,00
6.900,00
7.400,00
7.900,00
8.400,00
3.900,00
9.500,00

Valores
itt casais

Cr$

560,00
(130,00
700,00
770,01)
840,00
910,00
980,00

1 .050,00
1.120,00
1.190,00
1. 260,0o
1.330,00
1 - 400,00
1.465,01)
1.530,00
1.660,00
1.790,00
1.920,00
2.050,01)
2.180,00
2.310,00
2. 440.0(1

Valores
mensais

Cr$

2. 570.fln
2.700.flfl
2820,O
2.940.00
3.060,00
3.180,00
3.300,00
3-120,00
:3.540,00
3. 660,00
:o. 780,00
:i. 900,Oo
4.000,00
4. 1()0,00
4 . 200,00
4 -300,00
4.400,00
4.
4 .600,00
4.700,00
4.800,00
4.900,00
5.000,00
5.100,00
5.200,00
5.300,00
5400,0o
5.500,00
5600,00
5.700,00
5. 800,00
5900,00
6.0(10,00
(L200,00
6400,00
6.600,00
6.900,00
7.400,00

Padrões
suplcinerj.

lares

S-23
S-24
S-25

S-27
S-28
S-29

S-31
3-32
3-33
S-34
S-35
S_36
S-37
S-38
3-39
3-40
3-41
3-42
S-43
3-14
3-45
3-46
8-47
3-43

9
S-50
3-51
3-52
3-53
S-54
3-55
3-56
8-57
8-58
8-59
8-Go

Art. 26 - A partir de 1. de janeiro de 1953 os padrões ai.
fabéticos e suplementares de vencimentos terSo os seguintes valo-
res:
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Art. 27 - Ficam instituídos para os cargos isolados, no pe-

ríodo de 1. de fevereiro i 31 dc dezembro de 1 932,  os seguintes
padrões de vencimentos:

1 OF&JL'S

1-1
1-2
1-3
1-4
I-5
I-6
1-7
1-8
1-9
1-10
1-11
1-12
1-13
1-14
1-15
1-16
1-17
1-is
1-19
1-20
1-21
1-22
1-23
1-24
1-25
1-26
1-27
1-28
1-29
1-30

Valores

	

ineusuis	Padrões
Cr

	

480,00
	

1-31

	

540,00
	1-32

	

6110,00
	1-33

	

600,01)
	1-34

	

720,4.10
	

1-25
780,90

	

8411,01)
	1-37

	

900,00
	1-38

	

900,01)
	1-39

	

1 .020,00
	1-40

	

1,030,0(.1	1-41

	

1.119,03
	1-42

	

1 .200,01)
	1-43

	

1.260,00
	1-44

	

1,3i5,00
	1-45

	

1.430,00
	1-40

	

1 .545,',.	1-17

	

1.660,01)
	1-18

	

1 .775,06
	1-49

	

1.890,09
	1-5(1

	

2.005,01)
	1-51

	

2.120,00
	

1-52

	

2 .235,0(1	j
	1-53

2.350.00
	1-54

	

2.40'.	1-55

	

2. 570,00
	1-50

2 ((80.00
	1-57

2,790,00
	

1-58

	

2.900,00
	'-59

3,010,00
	

1-60

Valores
1iiensiS

C

3.120,00
3,230,01)
3.340,00
3. 150,00
3. 550,91)
3 - (i50,OU
3,750,00
3850,0O
3.950,00
4.050,00
4. 150,00
4.250,00
4.350,00
4.150,0')
4550,0(i
4 . 050,03
4 - 750,00
4.850,00
4 .950,00
5.050,00
5.150,0o
5.250,00
5. 350M
5.450,00
5.550,00
5.750,00
5 950,00
(E. 150,00
ti. •. ,

6.1)51)1)1)

Padrões

1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1.6
'-7
1-8
'-9
1-10
1-li
1-12
1-13
1.14
1-Ir)
1-16
1-17
1-18
1-19
1-20
1-21
1-22
1-23
1-24
1-25
1-29
1-27
1-28
1-29
1-30

Valores
Inca sais

Cr$

560,00
630,00
700,01)
770,00
810,09
910,0))
980,1)9

1 - 1150,oU
1. 120,00
1 . 190,00
1. 260,00
1. 3910,00
1. 400,00
1.465,0o
1 .530,00
1.660,60
1. 790,00
1 - 920,0(1
2.050,00
2.180.00
2.310,00
2,440,0)1
2.570,00
.1. 700,H
2.320,60

94 0,09
3.1160,00
3.180,00
3. 30()Mí)
3.420,09

Pai] rões

1-31
1-32
1-33
1-34
1-35
1-36
1-37
1-38
1-39
L4 0
1-41
1-42
1-43
1-14
1-45
1-49
1-47
1-18
1-49
1-50
1-5!
1-52
'-53
'-54
'-55
1-56
1-57
T-58
1-59
1-60

Valores
mensais

c1.s

3.540,00
3.660,00
3,780,04)
3. 900,0w
4 - 000,01)
4. H0,00
4.200,0))
4 - 300,00
4. 400,00
4 - 500,0(1
4. 600,011
4.71)0,4)0
4.800,410
4 .900.01)
5.000,00
5.100,00
5.200,00
5.300,00
5.400,00
5.500,0(1
5. 600,00
5.700,09
5.8)9) mi
S. 909,()0
6.000,00
6.200,00
C.400,00
G. H0,00
0. 900,00
7.400,09

.ki't. 28 - A partir de LQ de janeiro de 1953, os padrões de
vencimentos dos cargos isolados, instituidos peo artigo anterior, 1er0
os seguintes valores: 1

Ari . 20 - -- Os padrões de vencimentos do magistério prhnãrio
passam. a partir de 1. 9 de fevereiro de 1952 e a partir de 4,Q de
janeiro de 1953, a ter os s'a]ores constantes do anexo n. 1, que faz
parte integrante desta lei.

Art. 30 --- Os padrões de vencimentos do magistério de grau
iéilio, secuiidrio, normal, artístico, comercial e superior passam,

a parlir de 1. 9 de fevereiro de 1952 e a partir de 1.9 de janeiro de
1953, a ter os valores constantes do anexo n,9 2, que faz parte inte-
grante desta lei.

1
	Art, 31— (Vetado),
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Art. 32 Aos servidores ivativu c.vi ío'.i e el; 1111

aumento de Proventos iiu jieriodo de 1.` de ftvereiru a 31 de de-
zembro de 1952, calculado de ir6rdo com as seguintes percea('IS

20% sôbre o proveu Lo até Cr$ 1.000,00;
15% sôtire o t'xc'í,d'ntc de Cr$ 1.00U,00 até Cr$ 2.000,00;
10% sôbre () excedeu [e de Cr$ 2.000,00 até Cr$ 3.00000.

Art . 33 .- A partir de 1 .v de janeiro de 1953, aos servidores
inativos civis fica cun('('dihIO novo aur.ncu Lo. de a&'ôi'do coto a,s se-

uintes percentagens, calculadas sôbi'e os proventos de 1951

20% sôbre o provento até Cr 1,001),00;
15 0X9 sôbre o CZee(lc]lte Ou Cr>:*, 1 .4109,0(1 até Crê 2.1109,100;
10 010 sôbre o excedente dc Cr$ 2.000,00 até Cr$ 3.000,00.

Art. 34 - As referências de salôrios. instituidas pela Le 311.
de 30 de dezembro de 1918, vig01'ar50. tio período dc 1 . de fcvc•
reiro a 31 de dezembro de 1952, cola os seguintes valores:

Referências
	 \alores	Ilefciêiicias	 Valores 1

	

filei' sa IS	 ia ensais

Cr$
	 Cr$

1
	 240,00

	XXIV
	 1. 890,00

II
	 300,01)

	XXV
	 2. 003M0

'II
	 360,00

	XXVI
	 2. 120,1)0

IV
	 420,00

	vXI 1	 2 235,00
V
	 480,00

	XXVIII
	 2. 330,00

Vi
	 540,01)

	XXLX
	 2.100,01

VII
	 (100,00

	XXX
	 2. 7 1,00

VIII
	

06 0,0
	XXXI
	 2.1180,00

IX
	 720,0 1

	XXXII
	 2.790,01

x
	 780,0(1

	XXXIII
	 2.90(1,00

XI
	 310.101

	XXXIV
	 3.010,00

XII
	 <i00,00

	XXXV
	 3. 120,00

XIII 960,00
	XXXVI
	 3.230,0)

XIV
	 1.020,00

	XXXVII
	 3.340,00

XV
	 1.080.00

	XXXVIII
	 3.150,00

XVI
	 1. 140,00

	XXXIX
	 :1.550,00

XVII
	 1 .200,01)

	XL
	

3.630,0)
XVIII
	 1 .2003)0

	XLI
	 3. 750,00

XIX
	 1.315,00

	
XLII
	 3 .850,00

XX
	 1.439,01)

	
XLIII
	 3. 950,00

XXI
	 1 . 545,00

	XLIV
	 4.1150,00

XXII	 • (160,00
	XLV	 -0. 150.01

Xxii'
	 1 . 7 75, 0

	X1 ,vi
	

4 .250,0)

Valores
os
Cri

4.350,0(1
4.450,0(1
4.550,0o550,0(1
1. 050,00
4 .750,00
4 .850,00
4 .950,01)
5. 059,04)
5.150,00

Art. 35 -- A partir de 1. 1 de janeiro de 1953, as referências
de salários dos extratiuriucrérios-niunsalistas terão os seguintes valo-
res:

Referências	 Valores	iteL'rências	 Valores

	

iii Cfl Sihis
	

11h en Sais
Cr$	 Cr$

1
	

280,00	XXV'	 2.440,01)
11
	

350,110	XXVII	 2.570,00
III	 .12(1,01)	XXVIII	 2.700,00
IV
	

490:00	XXIX	 2.820,00

	

560,00	XXX	 2.940,00
Vi
	

(130,00	XXXI	 3.060,00
VI'
	

700,00	XXXII	 3.180,00
VIII
	

770M0	XXXIII	 3.300,00
IX	 810,00	Xxxiv	 3.420,00
X
	

910,00	XXXV	 3.540,00
XI
	

930,0(1
	

XXXVI	 3.600,00
XII
	

1.050,01)	xxxvii	 3.780,00
Xlii
	

1.120,00	XXX VIII	 3.90(1,00
XIV
	

1 .190,09
	

XXXIX	 4. 0(10,00
XV
	 1. 2(10,01)	XL	 4.100,00

XVI
	

1 . 330,09
	

XLI	 4.200,00
XVI E
	 1 .400,00	XLII	 4.300,00

XVIII
	

1.465,04)	XLIII	 4.400,00
XIX
	

1 .530,011
	

XLIV	 4.5(10,1)0
XX
	

1 .66)4,00	XLV	 4,000.00
XXI
	

1 .790,00
	

XLVI
	

4.700,00
XXII
	

1 . 920,00	XLVII	 4.800,00
XXI"
	

2. 050.00	XLVIII	 4.900,00
XIV
	

2.180,00
	

XLIX	 5.000,00
XXV
	

2.310.00
	

5.100,00

]Referências

XLVII
XLVIII
XLIX
L
LI
LII
LIII
LIV
LV

Valores
fl ' fC 1' 1)4' ias	 lilensais

LVI
	

5.250,00
LVII
	 5350,00

LVIII
	 5. 450,00

LIX
	 5. 550,0o

-e	 5.750,09
1 XI
	 5.950,00

LXII
	

6.150,00
LXIII
	 6.450,00

ixrv
	 O. 950,01)
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lieferências	 'Valores
mensais

cli

LVII1	 5.900,00
LIX	 6.000,0K
LX	 6.200,00
LXIG.400,00
LXII	 C). (;()1),N
LXIII	 6 .900,00
LXIV	 7.400,00

Art . 36 - (')s extranul erário'; p en salisi:' S, initiidos em sé-
ries  funcionais ou funções isoladas de Engenheiro. Médico, Mdico-
examinador, Dentista, Agrônomo, Veterinário e Farmacêutico, que
atualmente percebem salário inferior a Cr 2.700,00, terão Is suas
ftinçties classificadas na referência XXXV.

Art. 37 -- As disposiçes dos Ir!ios aii 'riore'; déste (:pitulo
não se aplicam aos vencimentos ou salários

a) dos servidores do Departamento de Estradas de Rodagem;
h) dos contratados adnrt Plos (te acôrdo com o artigo 3,9 da

Lei n.' 317, de 30 de dezembro de 1918;
C) dos cargos cujo'; vencimentos foram fixados pela Lei n

540, de 11 de dezembro de 1949, e aos Membros mio Ministério Põhlico
constantes do artigo 1. 9 da Lei n.9 616, de 11 (te setembro de 1950;

(1) do pessoal da Secretaria (Ia Assembleia Legislativa;
e) do pessoal (ia Rêde Mineira de Viação;
f) do Pessoal (Ia Policia Militar.

DISIOSIÇ(5ES FINAIS E TIIANSITÕBIAS

Art. 38 - Os dispositivos dela Lei náo ilie:'arn a condição de
interinidade ou efetividade dos ocupantes (Ir'; cargos por ela trans.
formados.

Art. 39 - Os atuais funcionários interinos, ocupantes de car•
gos que integraria carreiras, serão inscritos no primeiro concurso que
ae realizar para provimento na carreira respectiva, podendo os ha-
hilitados ser nonieadcs pala os CíiiOS que O CLIP:IVaIfl inlcriiiamaente.

Art. 40 - Poderão ser nomeados para os cargos da classe
inicial da carreira de Assistente-AdimministrativO cia P . T . do Q.G.
os candidatos aprovados no concurso regulado pela Portaria a.'
121, de 21 de setembro de 1951, baixada Pelo Diretor-geral do Depar-
tamento de Administração Geral.
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Art. 41 - Aos atuais ocupantes efetivos de cargos transfor,
ina(los por esta Lei em cargos de provimento em comissão, ficam
assegurados os direitos de efetividade que possuírem, com os ven-
cimentos da Situação Nova.

Art. 42 --- Os atuais ocupantes de cargos da carreira de (irã-
fico-Obreiro da P.T. do Q.C. continuarão a perceber remuneração
de acôrdo com o disposto no Decreto-lei 11. 9 1.725, de 29 de abril
de 1946.

Art, 43 - (Vetado).
Art . 44 . - O Poi'r Executivo fará publicar mlentro de no-

venta dias, contatos da data da iubIicaço desta Lei, relação no-
minal dos ocupantes dos caros incluído'; fm:s tabelas anexas. com
discriminação da carreira, elassc' ou p adrão de 'encinenlu •r(.;_
pondente e interinidade, qilan do fôm- o caso.

1.° - Os funcionários lerão o prazo de sessenta dias, con -
tados da data da publicaçu da relação a que se refere êste a rI igo,
para apresentar quaisquer reclamações.

§ 2.' - As reclamações referidas rio parágrafo anterior scrão
examinadas pelo Departainent o de A dministração Gu i'aI, que. M.,
fôr o caso, proporá fundamen ladamenfe as providênL' ias 11eccsária
para a correção.

Até :o dias depois de findar os prazos do artigo
44 e seu § 1.' o Govêrno au viará à .sseiub1éia Legislativa 1ôl1 iS
reclamações r(('(' projetoii las, enfeixando eprojeto (te Lei-is que jitlgai-
procedentes.

§ 4 , 9 .	A lei retroagii'á à data (la r('estI'uturat'ão

Art. 45 - - 'I'erniinamlu o prazo a que se refere o 1.° do itrtig
44, serão apostilados pelo l)irclor da Divisão (te A dministração lr
Pessoal, do Depariamerito dc Aliininistrmçã() Geral, e anotados na
.Secretaria das Ei nau ças, os dcc rei os de n on'meação dos atuais fun-
cionário- pata efeito de ser declarada a lrnsforniaç50 louvida nos
cargos, em virtuaje desta I.L'l.

Art. 46 -- Para efeito de Promoção, o I)cpartantento (te Adnai-
listração Geral publicará a a'lassificaçiio l)iisI('a dos funcionário'; por
ordem de antiguidade.

§ 1. Será ('omj)u talo, como au tigii i (Inale de classe na Si -
tuação Nova, o tempo de efetivo ('xcr('ícjo ato funcionário no cargo
de carreira ou isolado da Situação Antiga.

A a'ontagcm de letu h i o para a ('lt.SSifiea('5o la'Isiea selã
leita considerando-se como de cfctivø ex erc ir io o período comi prt'en-
dido entre a data do Provimento no cargo referido na Sittm:çfo An-

1

neferèlIcias
	 Valores

mensais
Cr$

LI
	 5.200,00

LII
	 5.300,00

LIII
	 5.400,00

LIV
	 5.500,00

5, 600,00
LVI
	 5,700,9(1

LVII
	 5. 800,0()



tig: e a da puhlieaçôo desta Lei, dcsioatand-Se apenas os festa.

01(0105 CIO virtude de lá—eriça para triit:ir de itersseS pLirtieul..eeS.

Contar-se-i o 
tempo de e:ei'eiCiO cio cargos de c.csses

inferiores da IfleSIiILl carreira daSitiieço Auti.a, quando ocor; er a

iIiC a que se refere o parfi'rafo único cio artigo 13 deste

4. - A apuraÇôo cia antigUidade privisla nos
anteriores será feita pelos órgãos de pi...soal das Seeretarcas ie Ls

e 1)epaitaiueii1Os Autônomos, que iteverôo vnv i3r au i)L

inento (te Administração Geral, no praeu de cento e oitenta (i., as

listas iiouiinais dos fuacionúrios cola a ci sfc.lçãO esta)'::ida

nctc artigo.

5.'	Ê de quarenta e Cinco (li1S. conLi(iOS (la cl:ita LI P0.

hlicaçôo referida neste artigo, o praeo pala ISU laiu:içõc'	uvas

ã classificação 1)iisiCa por ordeni da uiiligdnlaiic de classe.

Ari. 47 Após o prazo a que se 1lu]C o do ei '.0 v,

tenor, senSo feitas as 1;onuções puni o pIi ' \ uci'!1 ti i M N :' IS ('XlS

tentes em caila classe de caireI'a, inc'tusle
tériu :iltenii alio ([e	iii ite,LL dite e i!l('!'eL' i idiel

Parágrafo único	..	a'	.	...	a ,i	crité.

i'ii.i (tC anl'lgUicla(IC.
Art. 48	(Vctaiil

Art. 49	Enquai: .	:i':' ..............	..i'....	eue

rem osusartigos 51 e 22. picvalcc'erao,1m1 . a CR'iIcI etC lotação pl'iVLSO

ria, os extintos quadros das fleai'1içôr..

.\rt. 50 -- Os funcionários suhstitu[os prov dos em cargos iso•
lados da Situação Antiga, iransforiiiudús ela cv carreira na Am iação

Nova, pode[-5o nêl	permanecer enquanto durar o iuipediniii o do
respectivo titular.

Art. 51 A nomc.içõo para 0.5 cigos te l)elegaiiu Especial!.

zado e de Delegado Auxiliar siiiicntc pOLlci'it recair ciii oc!ipnic rfe

tivo do cargo de Delegado de Distrito.

Art. 52 A nouelÇaO para  cargo ela De1c_ia do . DislriIG

suiii'ntc pudera recair ('1(1 ll('iiiLll1i.' (d('tV) ( h , (Li101i (li 1 !s'' Iii

iii carneira de Delegado Regional.

A", s:i As funções grattfiiad:is ilas i)ireloras etc Escolas

fleunitis. ()niCfltfl(IO!'!ia Técnicas e Auxiliar de Diretoria ficam fixa

lias ciii (r5 300.00 mensais.

.- .ri. 31 - Enquanto oõo Se veàncar Li ri'gdi]Illantaçeo LI que se

refere (1 W. s^ lis i!Csigfl1ÇUCS pai, O CXI'I"i(II) de runç:o g':itifica•

da seja.) ditas a cnitéro da Adiiinistraçito.

\rt. 5)	() lLilidOI' elo l'.S!LiIi() encirregailO iii) ScFVIÇO de
du	 mira

- 303 -
pagani:UI0S ao funcionalismo, passa a denominar-se: Tesoureiro-
Auxiliar, atr11luírido-m-lhe os vencimentos e as gratificaçi3es do Te-
soureiro do Estado.

56 - Ficam revogados os arl igos 1. da Lei 346, de
30 de dezembro de 1918; 2°, da tal o." 5 15, de 15 de dezembro de
1949: 2.° da Lei n.° 621 de 31 de outubro de 1930; e 33 cia Lei n.'
661, cU 21 de novembro de 1 950. 

Art. 57 - As Tabelas Numérica-; e 'I'ransiticrias, a que se re-
fere o art. 21 da Lei ii. '> 317, de 30 dv dezeiii,ro de 1948, serão trans-
forlilijis coa Tbcia', 1	cas rei' L evO çÃo. baixadas eia decreto
execu ! i vo.

ParSgrafo único - As 'l'ilCLiS rnicas compor-se-ão de séries
funciucais e de fuuccu's i,sutiilas

Art. 58 --- i da ( ulli I i 'lcii( - Li cio (overnacic>r do Estado a ad-
iii' yJ,' ic pessoal cxiran (iiierórd.

:1. 59 -	Fica u (uv'rno 110 i'staclo autorizado a abrir o cré(Ido 1 pecid1 de (i'	151). 581 . 299,ita	cento e cinqüenta uii[liões,
(1UiflhitcitoS e oilenta a uni mil e itu:(ntijs e uovcia e nove cil1z5'iros

PUa execução da prsc'nlc lei itu cxcrcjc'io de 1932, poilendo, para
tal fiji, Ivalh a v as naliSsIniLIS 0 1 ) crIna, ii' i'i'écijlü

1ar5graíc) único - ) crélito, de que cogita éstc artigo, vigo-
rar até 31 (te dczeuitji'u de 1952.

M. 60 - Esta Lei entrará cui vigor flO (lia 1. 0 de fevereiro
dr 1tLL2, revo.,iiJis as disposições ciii contrôrio.

ian do, poria~ u 1 SOas as iutorid a ilc a quem o conheci-
mento e CXCCUÇ5O desla ti	li't fl!. que a cinIpraili e furam cuni-
prir, to inteiraniente coiu ieI	i icritén,

l)acia no Palácio lia Libcrila}i', ltc]o horizonte, 29 de dezcrn-
bro de 1951.

JUSCELINO KUIll'iS(:IiLK DE Oi.ivi:in.t
tn!ónjo Pedro Bru,ga

Mai j(. A lkmina

'J'jiStão Ferreira da Cunha
(,dilon Behreris
José Eslêves Rodrigues
Mário  hugo J..adi'irci
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UOf[S5ORADO DOS ESTABELECIMENTOS OFICIAIS D€ GRAU MRDIO - SECUNDÁRIO - ARTISTICO - NORMAL - COMERCIAL E SUPERIOR
ANEXO N°	 DEMONSTRAÇÃO DO REAJUSTAMENTO E DOS NOVOS PADRES DE VENCIMENTOS

Situação Nova

Padrões
institui-
dos por
esta Lei

2-31
1-31
2-31
2-31
1-27
2-27
2-27
1-27
1-27
2-24
1-24

2-24
2-24
2-21
1-21
1-21
1-21
1-21
1-21
1-21
1-21
1.21
1-16
1- 9

Venci-
Estabelecimento
	 N.9 de	mento	Reajusta-

	

cargos	Mensal	mento
Atual

12

10
11

3
4

1
2

6
7
8
9

5

Colégio Estadual de Muzanibinho ...............28	1.200,00	2.200,00

Conservatório Estadual de Msic5 de 'isconile do Rio

Conservalorjo Estadual de Música de Diamantino . . .	O	2.000,00	2.000,00Conservatória Estadual de Sitisica de Uberaba	 9	2.000,0o	2.000,00

Colégio Estadual de Teófilo Otoni ...............20	1.200,110	2.300,00

Instituto de Educação ........................56	2.000.002.700,0C, Estadual de Minas Gerais ...............26	2,000,00	2.700,00
Conservatório Mineiro de Música................26	1.800,00	2.700,00

Colégio Estadual de Uliertúndia ................20	1.300.00	2.300,00

Escola de Farmácia de Ouro Prêto ................11	1,800,00	2.700,00

Colégio EstuduaL de Ilsirbacena ..................23	1,800.00	2.300,00
Escola Normal de .1Ijíz de Fora ..................49	1.600.00!2:100,00

	

Branco .................................9	2. 000,011 ,	2,000,00Conservatório Estaduel de Música de São João Dei-Rei	9	2.000,00	2.000,11013
Ginásio Mineiro de Oliveira	 ....................... .200,00	1.700,0024
Ginásio Mineiro de Ubá......................	1.200,00	1.700,0015
Ginásio Estadual de Paraic'ipoIis ...............11	1. 200,00	1. 700,0016
Ginásio Estadual de Bom Deslocho.............10	1.200,0(1	1.700,0017
Escola Técnica de Comércio de Sete Lagoas ..........10	1.100,00	1.700,0018
Instituto "SOu Rafael" .....................3	1.300,00	1.700,0019
Escolas Normais	

.

ais do Interior .................	 1.200 Go	1.700.0020
Escolas Normais do Interior ....................	1.00.0	0021	
Instituto "São	

76	 1.700,Rafael" ....................... 	.	1.700,0022
Instituto "São Rafael" .......................6	800,00	1.200,0025

24
	

Instituto "São Rafael" .......................1	500,00	300,00-

Valor MensJ dos
Padr6e,

A partir A partir
de 1.9 de de Is. de
fevereiro Janeiro
de 1952 de 1953

	

3.120,00	3.540,00

	

3.120,00	3.540,00

	

3.120,00	3.540,00

	

3.120.00	3.540,00

	

2.680.00	3.060,00

	

2.680,00	30600t

	

2,680,00	3.060,00
	CD

	

2.680,00	3.060,00

	

2.680,00	3.060,0

	

2.350,00	2.700,00

	

2,350,00	2.700,00

	

2.350,00	2.700,00

	

2.350,00	2.700,ü,,

	

2.005,00	2.310,00

	

2.005,00	2.310,00

	

2.005,00	2.310,00

	

2.005,00	2.310,00

	

2.005,00	2,310,00

	

2.005,00	2.310,00

	

2.005,00	2.310,00

	

2.005,00	2,310.00

	

2.005.00	2.310,011

	

1.430,00	1.260,00

	

960,00	1.120,011



SITUAÇÃO NOVA

	

-	esse 1	N.9 1,!

	

CAR1tEl1t.' (LU	 Caros
ou

CARGO	 Exec-
Padr9 dentesuentes

t,enciiiscnto
1 'I de

mensal

(Cr$)

4.000,00,
1.500,00

2

	

de Gubii-e	1-54
SecretO rio J'o ri j eu n 1 1-49

	

Oficial de 4a1j iiu-le	'-44

i deter-

vaç las

C. -e-l0e

4. 000,Oi

6. 000,0

- Diretor de Diviséo

1	1) :rtlui-	los Cursos
(II .\huini:4treçáo

1
	

Diretor ........
1

1-59

1-49

1-44 1	-

1-59

-	5.000,5) 1	Diretor .......

} 

io	dvogadoconsu1tor

10

5. 100,1e
5. 000,00
4.600,00

4.000,00

4.000,00

4 . 000,Ou

QUA[-RO GERAL - PARTE PERMANENTE - TABELA 1
CARGOS EM COMISSÃO

CARGOS IbOLADOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
Q. G. - P. F. - Tabela 1

Srrl:AÇÃQ ANTIGA

CAIIItEIItA (U í:Alieo1	1.EPAflTIÇÃ()

PALÁCIO DO GOVã1N0
Clief de Gabinete.......Palãcio do Govérno .
Secretário J'aeti CLI la e	. Palitcio do E svOrno
Oficial de Gabinete .. ... 1'alãcj	do Govêrno .

N.9 de

Cargos

1

4

4

tI

1

DEPARTAMENTo DE A1)Mí
NISTR.1.ÇÁO tildtA[,

1) reler- E e rt	... .....Departamento de Adminis.
tração Geral ........

Diretor de I)ivi3O, ....... Departamento de Adminis-
tração Geral ........

DEPARTAMENTO DE
ÁGUAS E ENERGIA

ELÉTRICA

- ----	 -----1T 1 AÇL Q ÁZÇT1G.	 1TAÇJ
Via1..,	te

- CARREIRA OU CARGO	TiEPARTIÇ)	 N., is	C illUjlft uCargi	
mensal	Carg. .h	 CAIIGe)

Cr$

DEPARTAMENTO ESTA-
-	 DIAL DE ES	.\

DD	

IATISIIC
1	DDDDDDDDDDDDDDDDDDD 	

Diretor1

DEPARTAMI'NTO ESTA-
DUAL DE INFORMACÕL1	Diretor-Geral	

4.000,00	,1	Diretor-Geral2 Diretor de Diris0o .......__________________________	.000,10 - 2 Diretor de Divisão

DEPARTAMENTO GEUGIIÁ
FICO-1	Dijetur ...........

(Secreta- DEPARTAMENTO1	Assl sfenie_Jjlrjdjc.o JURÍDICO
ria da Agricultura) .

1 AdeogadoCoij,ul0r
5 Advogado_consllor
1	AsSistente_Jurtdjcj (Secreta-

ria da Viação) ......1	Consi.i itor-J urid ico (Secreta-
ria do Interior- (DAM)1	ConsultorJLlrjdjcø (Secreta-
ria de Saúde e Aslst0ncia)

O N OVA

Cl*.
	N.9 de

ou
	 la

Padrão dentes Vagos !ÇCI

1-40

	

1-59	-
- i -

1	Direor-GeroI .....

	

I-55	-

-



- 3 Chefe de Departa-
J

tamento .......

1	liJr tir	........
1 Chefe de Gabinete
1	)ficial de Gabinete
1	Diretor .........

i	Diretor .........

1	Diretor .........

i	Diretor .........

1	Diretor .........

1	Diretor .........

1	Gregedor . G0ra1 -

1 Diretor do Depar-
tamento Adminis
tiTo.........

1-55	-	3

0-55	-	--
0-44 -	-
1-39	-	- -
1-45	-	1

-	1

1-39	-
1-39 -	-
1-35 -	-
1-35	-

5

0-59	--	-

1-s5	-	--

SITUAÇÃO ANTIGA

Venci-

	

N. de mento	N.' de
CARREIRA OU CAPd3()	REPARTIÇÃO	mensal Cargos

Cargos Cr$

SITUACIO NOVA

CARREIRA OU	
OU

CARGO	IpadrOn Exce- Vagosdentes

Obsrr-
vaçõel

SECItETAJUA 1)0 INTERIOR

- ..........1) Departamento Adminis-
trativo

	

......2) Departamento da Justiça	-
............3) DepartanientO das Siuni-

	

cipa1idade	..........-
1	Diretor ............Penitcnciéria	Agrlcola	de

Neves ..............5000,O0
1 Chore de Gabinete .......G	e d	abineto Secretário . . .	3. 51)0,00

c	.1	Oficial d Gabinete ....Gab in e te do Secretário ...	3,100,00

	

...........&rquivo Público Mineiro .	-
.............Curso de Aperfeiçoamento

dos Funcionários Munici-
pais ..............

1	Diretor ............Maniclinio	Judiciário	de
Barbacena ............2. 70(1,00

1	Diretor .............0fiina-10I5 , Alfredo pin-
to" ....................3.000,00

1	Diretor .............Escola de Preservação	2. 000,00
Ii-

Duarte" ............
1	Diretor ..............kbriçn de Menores "Afonso

de Morais" ..............2.000,00

CHEFIA DE POLICIA

1	Chefia de Policia ..........Corregedor-Geral	 5.300,00
O Chefia de Policia ......	el

.

Diretor	o Departamento
AdmtuhstrItiVD ........4.000,00

co

. 00:1,00

5.390,00

4(100,00

Venci-
mensal	N. li'
mento

Cr$	
Corgos

4.009,00	1

4.0110 , 0 0 1	o

,i0J)í)3 E	1

1

	

4.&00.c0	9

	

3.500,00	1

	

3. 100,0	1

	

3. 500,00	1

	

3.100,00	1

- - - 
SITUAÇÃO ANTLGA

CARREIRA OU CARGO	P.EPAflFICÃO

Diretor do Departamento de
Polícia Técnica .......Chefia de Policia ......

Diretor do Departamento MO-
dico da Polícia Civil .. . Chefia de PolIcia ......

Diretor cio Deparlaniento iii
Registro de Estrangeiro	. Cbcfiu de PlIcia ......

1 l)ireteir do Departamento de
identificação .........Cfa de Policia .....

1 Ou-ruir do Departamento &
Investigações .........Chefia de Policia ......

IChefia de Policia ......
............1 1 i0fl111	)C rio e SI id

1	lia Legal .........
(Chefia de Policia ......O	Degodo-AuxIi,r .........Deparlaniejilo de Investi-
1	gaçOes	.........

9

	

	E)r rgado_Espeeializado ..... 1 Chefia de Policia ......
Depai-taiiiint i d1- 1n-c-i-

i	gações	.........O	C h efe 0 Galinte ....... . Chefia de Policia ......1	cial de Gabinete .	. Chefia de Policia1	Auxiliar de Corregedoria . Chefia de Policia ......
1 t)iTClor da Escola de Re-

forma Antônio Carlos -- Ese. de Reforma"Antôecjo
-	Carlos" ..............

16

- SITU AÇÃO NOVA

CARREIRA OU	
Classe N.s de Cargos

CARGO	Padrão Exce-
dentes Vagos

Diretor do Depar-
tamento de Policia

Técnica ........
Dii etii r iiii 1)' pai-

la ii iento Médicoica da
1alica Civil . . -

Diretor ilu Depor-
tanieista de Registro
de Estrangeiro

Diretor do Depor-
tanicoto de ideisl i-
fieação ........

Di dor do D,'n,ir-
tanic'nto de Inces
tigações .......

Diretr .........

6 1 D 1 gal-Acci. ar

Lli lcp,cilo-Ese-j,1l
zado ..........

Chefe de Gabinete
Oficial de Gabinete -
Auxiliar de Correge-

doria	........
Diretor ........

E,' de
Cargos

1

li 1-til	--

1 1
Iri	

-

1-57,-	-
1

0-sri -	-

- -

1-44 -	-
1-39	-	-
1-30	-	-

-	1

Obser-



SITUACÃO NOVA

Classe N.sdeCargoslN.s de	 Obser-Carreira ou Cargo ou
C:irgos	-	

Padrão	Vagos 
vações

dentes

Chefe de Dcpartanien_	 1
	to ............1-53	-

1 Chefe de
2	Oficial de Gabinete	1
1	I)iretor-orj	 4	--	1
1	Diretor .........1-40	-	1
1	Diretor	.........1-49	 1
1	Diretor
1	Diretor	.........1-44

1	Diretor	.........1-11	.

1	Diretor .........I-IOI	-	1
1	I>irrlor	........ . 1-441	-	1
1	Diretor	.........I_191

	 1
1	Diretor	.........1311	 1

-

SITIJACÃ

N.o d
CARREIRA OU CARGO

Cargos

1 Chefe do Gabinete
Oficio! de Gabinete

O ANTIGA	 SITUACÁ

Venci-

	

mento Y. de	CARREIRA OU
II CPABTIÇ.'.O	mensal

	

Cargos	CARGO
Cr$

SECRETARIA DAS
FINANÇAS

Secretaria das Finanças . . . .	-	1 Tesoureiro-Geral

Secretaria das Finanças . . . .	-	lI)	Chefe de Deperta-

	

1	incuto ........

Sic.retaria das Fioançs .....3.300,0 0	1 Chefe de Gabinete

Secretaria das FinançaS .....3 . 10 0 : 00	2 Oficial de Gabinete

Contadoria Geral .........._	1	Contador-Geral

O N( oVA

Classe N. Q de Cargos

ou
Padriic dentes VagasExce-

I-5

	

-	1(1'-55

1-44

1-311

	

,-	1'-59

12

Obser-
vaçóes

1 Dlrctor

1•

IMPRENSA OFICIAL

tmprensu Oficial .........5.000,00

Imprensa Oficial .........-

1	Diretor ........

1	fldator Secretário
do "Minas Gerais'

1-50 -	-

1

SITUACAO ANTIGA

Venci-N.s de	 menfoCAR01EIF1 OU CARGO	REPARTIÇ.Z()	nicilsalCargos
Cr$

SEC1lhT.\11 . t)A
EDUCACtO- .....................1)

	

	flepartament( de EXPC
Iwdicnte e Material -

2) Departamento de Edu-
caeãii	..............1

3) Departa nicluto de Ensino
Primário (2) ......4

	

	Departamento de Ensino
e Su;o

('h('fc de Gabinete

	

Gabinete .......Gabinete do Secretário . . . .	3.500!:2	Oficial de Gbinrte ......Gihjnte do Secretário .	. .	3. lOPfi.

	

..............Instituto de Edueicã	...	--
................Escota de Farmácia de Ouro

Pr,ito	...........- .....................Conservatárji,	Mineiro	deMúsica ............-
...............Colégio Estadual de Mjna..

Gerais .................--

	

...... . Instituto "São Rafael"	 -- .....................Curso de Formaj de Pc:i-
fessôrcs do Instituto cteJ

	

.	-
................Curso de Adrntnistraço o de

	

E s jin'cioiia1 0 do liist.	 edEducação .............-
........Curso Ginasial do InsO, deEducação .........-	....................Coliio Estadual de

, Ba-ha-rena .............
...............Colágio Eatadual de UI;r-

iSudia ..
	 .-



Vice-Diretor ......
Diretor

Diretor ........

Diretor ........

Diretor	........
Diretor ........

Diretor ........

Diretor	........

Diretor	........

Diretor	........

1-3'0
I-3'J

1-30

1-30

1-30
1-311

1-39

1-27

1-27

1

1

1

1

1

26

Lflefe de Departa-
mento ......... 1-50	 lã

3

ANTIGA

VencI-
mento 1 Na de

REPARTICÂIO	mensal
Cargos

Cr$

Colégio Estadual de Minas
(lereis .................

Ginásio Mineiro de Olivetru
Ginasio Estadual de Parai-

sÕpolLs 	............
Giriasi	Mineiro ele 1eiíJi,
Otons ............

(,ir.io	1 striilu 1	rir	íO..
Despacho ..........

Gii!ineiro de Ubá
Ginosio Eetadurti ri'
zambirrho ..........

Escola Nor-irtI de Juiz de
Fora ..............

Escola Téc. Comércio de
S. ].iigoas ..........

Grupo Escolar de Dcmons-
tie5, (lo Iustliiiro de EitU-

iOLÇOI)
Jar(lirri de Infância de De-

niuiistraçiio do Instituto
de	Ju	ao ........

SITUACÃO NOVA

Classe 1 N.e de Cargos
CARREIRA OU l p	Obser-

CARGO	 1 Excc-	vaçôes
ad

ou 1

rão L dentes Vagos

SITUAÇAO

N.e de
CARREIRA OU CAIIC-O

Cargos

SITUAGXO ANTIGA

CARREIRA OU CARGO	REPARTIÇÃOCargos

SiO RETA 11i.\ 15.\
APFUCULTU1t.í.

1) Departamento Adininis-
trativo	............

2) Dep. Central de Cunhi-
bilida,Ie ............

3) Departamento de Eco .
nonsia ............

4) Dep. de Produção ani-
mal ..............

SITUA 	NOVA

	

VÁ	 -

mento 1 -
N.s de	CARREIRA (JL	

Classe N.° de Cargos
mensal 

	-

Cargos .	CARGO	
°	

Obser-

VaçôesCr$

- ...........................) Dep. de Produção Ve-
geta! ...............—

.6) l)ep. dø Fomento lirihis-
trial.............. .7) Dep. ele Ensino T0cnjeo !	-

...............8) Dep. de Terras, Matas
e Colonização ........

...............9)	Dep. dc Comércio

	

1	Chefe. de Gehincte ........Gahiiie!c do Secretário .. .,	3.5011,10	1	Chefe de Gabinete

	

1	Oficial de Gabinete	t.,il nele do Si irrtarso	 1011 10	1	Ofrei-,! 1 abuseI,.

	

3	Procurador ...........Junta Comercia] .........4. 100,'.'u	5	I'iocura,tor ......

	

1	Diretor .............Instituto de Tecnologia In-
dustrial	...........	n

	

.•i.	,u	1	Diretor	......................Instituto AgronOmiro	 1	Diretor ..................lIlsilIo	do	Lia IVC)L(:í	.	-	1	Diretor .....................Fáliriea Esc.	de Latiiiri'p
"Cândido Tostes"	 -	1	nictor ........

	

1	Chefe de Serviço ........Moinhos de Calcârei, . .	4.00tJ,Ut	1	Diretor ........

	

1	Diretor .............\r1nazéz,i Frigorifiro pura
Glass1frcao5o, em 'a
e conservação de produtos
de origem vegetal aun mia!	3.	i	Diretor ........6 Diretor .............Fazendas para multiplicarão
de sementes e mmtas e ex-

	

1	

.

perimentuis de café ..	.	3.300,70,	6 Diretor ........Diretor Técnico .........Entreposto	Fririorfico de

	

04 .......0. iO0.00	1 , Diretor ........— ...................Escola Agrícola "Adelaide

	

Andrada" ...........—	1	Drrelor ........

	

-	..............a.., . Instituto 'Carlos Prates"	-	1 Diretor ........— ................. Instituto "Barão de Cansar-

1	
goa" ...............—	1	Diretor ........

-
145	-

1-55	 1
1

1-411	-

1
1

—	1



SITUAÇÃO ANTIGA SITUAÇÃO NOVA

Venci-	
--	 Classe N. diN.° de	

mOnto N.9 de: CARREIRA OUCARREIRA OU CARGO REPARTIÇÃO	mensal	 ouCargos	 Cargos	CARGO	 Eee-Cr$	 adro dentes

- .....................&prcndizado Agrícola

Ag	

"Jo-
sé Goaçalves"	 1	Diretor .........i-zio	-.................Gran la-Escola "João I'inhet-
co	................-	1	flirctor .........1-35sc.................Eola da Rnrtiu1tur	de
Itejubá ..............-.-	1	l)trt	.........1-35

................Escola Média de.	ricultu-
ra rIr Florestal ...........-	1	Diretor .........i-os	-

.......................Usina Jnconfidtncia ..........1	,t)iMur .........1-351	Gerente ..............EflJrpostD	Frigorjfja	Ie
Peixe.-Pirapora ....... 2 110,00	1	Gerente	 I. 27

SECRErA PIA DA VI AC.TI
i	Chefe de Gnhinte....... Gabinete do Secretário ........00,00	i	':hefe de Gabinete	1-44;1 Jfica1 de Gabinete .... . Gabinete do Secretário . .	1.100,00	1	Oficial de Gabinete	1-19- ....................)	Departamento Adminis-

trativo ..............-
.................2)	Dep. de	Obras	Públi-

cas ...............-	4	Chefe	de	Departa.................3)	Dep. deViação e Urba-	 mento .........1-55
............1 Superintendente	 ismo

erintendente .........1 Dep. de Viação Aérea	4.000,001	Assistente ............Departiuninto	de Vicã
Aérea ..............3.50fl,00	1	Assistente	Teçn:

da \'iaçitr ..'\érC S .	1-TI	-

Cargos Obser-

Vagos
	açes

14

3!

3

SITUACjO ANTIGA

1 CARREIRA OU CARGO

5ecretàrlo ......

REPARTIÇÃO

PROCUBADORIA GERAL
DO ESTADO

S'ci-etarja da I'rocuradiria

SECRETARIA DE SAÚDE,
E ASSISTÊNCIA

lj Depar
ø .
taniento AdmLis

tratjv........
2) Dep. de Unida

.
de Sani-

tárias ..............
3) Dep. de Deniorafja e

Educação Sanitarja
4) D epartamento de Tuber-

culose	..........5) Departamento de Lepra
6) Dep. de Assistência Mé-

dico Social .......
7) Dep. de AsstsIncja Neu-

ropsiquiáirica ......
8) Dep. de Engenharia Sa

nitriria	............9) Dep. Estadual de Cri-
ança

Instituto de Higiene .....

SITUÁC

N.a de CARREIRA OU
Cargos	CARGO

1	Secretário ......

9 Chefe de Departa
1	Incuto .......

1	Diretor	........

LO 1

Classe

ou

Padrão

1-IS

N.e de

Cargos

1

Venci-
mento
mensal

Cr$

3.400,01

OVÀ

N.° de

Exce-
dentes

Cargos
Obser-

Vagos vações

-á



SITUAÇÃO ANTIGA	 SITUAÇÃO NOVA

Venci-
ment	 Classe N.e d Cargos

:	1
CARREIRA OU CARGO	REPARTIÇÃo	

N.o ele	CARREIJIA OU	 ObSC
S	 Cargos	CARGO	 E vações

Cr$	 Padrão dentes vagos

l2scola de Saúde Pública	- -	1	I)iretnr .........I-.	-	1
1	Chefe de Gabinete ........a1ih' do Secrcttro ................1	Chefe de Gabinete . .	1-11	-	—
1	Oficial d& (,iJ,rok ........G;,lciiipte dcc Sertr	...	3- IW).OU	1	Oficial de Cabinele	I-31	—

-	......................g;rccla de Enferri geo '(ar-
]os Chagas'

lJ	

.............--	1	1	Diretcr .........I-2'	-	2

	

.................Escola dc E lr.roccc	171 1icr-	 1
I1c))I)tiflO lOrraldcc'	 - -	1	fliatccr .........1- .	—	1 CrD

Diretor de SanatórioSanatório....cpart - d	Thcou1cs- .5í011.:O	2	lii rotccr deSsoat,rio	I.	
—

2 Administrador de Sanatório 1 b	c	Tpartamnic, de Uberculose	2. 0005 : 1	2	Aiuuiriislradccr ele Su-
ilutórice ........1-2	—

Médico leprólogo ltinerrcnteDepeirtecrnento de J.))Lt - -	6 000.511	11	Mdico Leprólogo Iii-
nearite .........1	-	--

li . Atc .ndnte . V i sctcccIr ......Departamento de Lepra - .	2 350,00	11	tcnei cc1C-V sitcidc,r
Leprólogo .......l-2	 -

11	Guardo . Motcrestu .......Departamento de 1 .rlcrct -	2,7ú0,011	24	Guarda Motorista Lc-1
prólogo .........1-31	-	-

QUADRO GERAL - PARTE PERMANENTE - TABELA II
Cargos isolados efetivos

O. G. — P. P. - Tabela II

SITUAÇÃO ANTIGA

	

	 SITUAÇÃO NOVA

Venci-
Classe N.v de Cargos

N° de	 flC1)tr)	N. de	CAIII1EIIIA OU	 Obser-CARREIRA OU CARGO	IIEPAII[IÇÃ()	mensal	 ou
Cargos	

Cr$	
Cargos	(,AIOGI	

Padrão dente Vagos

DEPARTAMENTO JUItIDICO

........."ilOnçici Judiciária .	 -	9	Assistente Judiccár	 9

SEC1-tETARI,- DA. AGIU-
CULTURA

1	IcctiIiieo	..............................3. 000,00

25 Mecúnico ............Serviço de Moagem de Cal..

	

c0sreo ..............1. 250,00	23

otâiico ........

ocãnieo de Moagem
de Calcárco



4.	7 Delegado de Distrito -
-	2 Assistente Soci&j (Mis-

dico)	.........

1 2U,flQ	1	Intérprete Trucjutoi'
0,10

J'LIú	Carccreiro .......

1-19

1- o	 2

1-19

1-11'

4 2

SITUAÇÃO A JIL	 SITUACÃO NOVA

Venci- Classe N. dc Lisrgo-	 mento	No de	CARRE1IA (ii	 Olser-.51,! 1.11,5 ML	(.\MMI)	 Id.! .ki.,l lMl	ri,n.al	 Ou
C.tRC 0	 Excevações

Cr$	 Padríio dente 	Vagos

CHEFIA DE POLICIA

7	hi	lo 1)iO ii)	. Delegicia de Distrito

..............Abrigo Dolo Ilrizoilo -

..............D1art, de flegistri de 1:ç-
trIttigtlro ............

1	Ci iii-ii	Juiz de Frs) .	1°riices	..............
1	l: pi•• !ri,	lIs rnioen) .........isões ..............

aei,oiiu	....................1s	..............

ilí1'_st':.\\IENi () DE .-51\tI
.',I lIL-SÇÀO	iEl't.-Sl.

...........................-

SECRE1'ul!l. P5
CÃO

1	Scitini iii ............Conscrvatirio	Estadual de ,

	

1 0O,O	1 SeereCt"io	 1-10	 -
1Sf11 dor-Co ertalir ....nervaÓrlÕEstadualMúsica de Diamantina	1.000,H	1 Af[nador-Conei-r-	

1.1:3	-	—1 Isp lor de Aluo s......nervatrIoDlEltadal	85L00	1 Inspetor de AlunosMúNica
1	 iEstadual de	.950,00	1 Zelador .........1-121	—	— DamaRIJUA

Ne 4	 snz.	
Tcarguj (1tIs	OU CALOu j	R?A11'f1çxo	 d	CARRR.t o	 eCrguI 

Obr-
-

	
P'a0	tigdentes1	 -	1_-- - Yaçõe

1	
Sccret rjj ............Coriservatórjo I!siativa1	

--
de

	

1sira de Ubera.i	 1.,- no Ou	1
1	AflnatIorConsenj j, . . . . Çor. Est. lo 1i1. dc Ubo-	 Scrreorio	 .L-19	 —1	insji j	O	 0reba1 st 

tiL \fus tiL LI o	
1 00 00	1	kflncidor Cons(rtarULU1 1 üi	s It	 Cons.  1 st do \IUs do UI,..-,1 j	 SI ii '	1 1 1raba	

1- 12	 —

	

Estadual de '	—	—
Visconde do RioBi'anc0	..............J	•	 -1	AI naili)r.Cnsei.to1rCu:is,	d	 1

	

\'i0rj	1	00>(j	 'eOOtr'>	.1-13	 —de do ImoBrsue0	 1 0	 .
1	iip	l	 .... 0	»).0J	1	Aftndor_Consade do Rio Branco	

,-	 - ........... 1-1:3	--
1	PurI'jtü Ser Orle	.Cous.	st de Mú, \ i	-	0 ,0U	1	fri51,t0 de  - lUi:o	.	1_li

------°-

 9i,00

	

Estadual	
1	

! St. .........	4-1.3	—

	

rio	 -.Masic5 iu Sau Jao Dei

 ri
.... \l..- t
	 .	 -

1	- fIii4dor_LOrOt laJ,r .....f.on	E,	i	do	1	
S' orou.	 1-19—I	 JOO De] Rei . -rtspelor de Alu 05 .......Coo5 Est. de MOs. 'd	•'	1. 0U11J0	1•	 JO	D ftj 1	l'urtelroServOflte	.Cons Esi. d H	dCS:3O	 Iuspeto de A]un05	110	-.	—

Afiliad

Joao Dei ReI	 -
....................1	.51 Flli' t L'orrsrs1.3, r . . Conservaidrio	Miiioi0	dc	 ' -



2

ii

2
3

.	. .	 . I)	o l t,ni'ril1 dc Cl;,,'
.......

S-31	7

ANTIGA	-	 SITUAÇÃO NOVA

Obser-
Venci- 1	 N. de Cargos
mento N. de CARREIRA ou	Classe

	

REPARTIÇÃO	mensal	 ou -
Cargos	CARGO	 - Exe-

Cr$	
Pedrao dentes Vagos

PROCURADORIA GERAL
1)0 ESTADO

1	Escrlváo .............Secretaria da Procuradoria	3. 00,OO	1	ESCRiVÃo 

-i - 	 ___ i.313 	 —	40

QUADRO GERAL - PARTE PERMANENTE — TABELA III
CARGOS DE CARREIRA

SITUACÃ

N.o de CARREIRA OU CARGO
Cargos

Venci-
mento N.c de
nieninil

Curgs
Cr$

--	2

I,0fl1O2

	

2.7043.00	a

	

3 400.00	-

Q. G. -. P. P. -Tabela II

SITUAÇÃO ANTIGA

1	grenanr :	::	. Secretaria ' da Agricultura
2 Agrimeaeor ..........í Se.cretarla da Agricultura
2	Agrtmcn.ar ........... Secretaria da Agricultura

SITUAÇÃO NOVA

PaLrãot0C Curg0S
CARREIRA OU 

ou
CARGO	 1 Exce-

dentes Vagos

AGRIMENSOR
r

-

	

S-31	1
N —

	

S-25 1	2

N.9 dei
1 CARREIRA OU CARGO	REPARTIÇÃO

Cargos

Obser-
vnçõei

C3rgoi

6

22

11

1
4
2

11

SIjU\ÇÃ() AN'fIG A
S1 T u A ÇA o NOVA

	

de	gos( .1.i11Li1o.\ OU ('AIl&O	 ..1	. t'	 ,	
1(' IgIs	C 'l.II(;()	1' 1 -	IX( C_

	cirnies 	'Vílgos

....... 1

	.	
1: -.',,	 .

'flll ................
i'

	E	1
gIiinensor ...............'''.O II 4 .2. 111 ol	1	 .	 —Agrimensor ................... 11 .i d 

	

13	13

--

s-.-

......	

..:.	'	.	 -	..................
1

o	..	 .	.1	.	--	....................... 2	8

	

-	
12	...............1

	--	121' ...................
	 1

Agrt3
Neves)

	

	.................	'	'	
,1	-	...................(4	--no', 1	

li	- ....................................1	1

	

1'	.'	' 'd.Agronono, ......................Agrônomo ..................-. .....	o	' 	.	 21,Agrônomo ...................''''lO 1 e .	.,	.	2 II 4,	4 .....................j	—Ausiliar Adi'iir	 .	4o1l:V1	'J'." 1 ii 1 _	_,	.	2110 (	11 1)	
01	1	2	cl	 --	

. - 1

A1.M0XAII11E

Ololer-

vações



SITUAÇÃO

Classe

	

Se de	CAIi.IIEIIIA OU
ou

	

(:1rge<s	(:Al'(Gl)
I'driio

.1

	

1	 ..5

1.

OVA

5 • 9 de Cai gis

Exce-
dentes	V. 25

2

•1	4

—	3

lilCictI)
III com)

Cr$

2.

2. 1

1 .

O Ics p r-

Vaçõcil

Lx;
13

--	O

52')	2	-

J	
1

S-IH	5

Si' '1 \ Itt' E

2' II

1. 3i10,09

1 .	lOa

1.1)5(20'

1.300,00

SITUAÇÃO NOVA

(,lass	N.'i II,. Cargos5,'i de 1	CAIIIO:I1IA ')iJ	 Obser.
ou

Exce-	 vuções
Padrão1 dentes	Vagos

-
110112,,

012 OS1II

Cr$

12 II	--

ix;

1 '2o0 02,'

1,200,O'i

1.

1,110<,', 1

1. 101(212

1. 122(2,0(2

1 .1 02,00

1 . 11112,00
1,11)

1.

S-13	10	-

S-1 .l	1	—

Sll'L:AÇÃi<	AN'I'IU.

N.° dc
\ll'll. OU (:.\rI(,

Cc riais

2 01 1 <Ii 1 01 CI't — Prontu
Socôrr'a

1	orI 2 2i	,1l'iii,;,. :,,.Si' 112111 da	A.;r iciiltiii'a

1
e	U'i	1.	Agii	11,:

.lfl12i('QlII,()	.Ti,l:ei,'rio	<te
1	Eunaiii,	Ali ,ixi1,	.	Iilul'bi<Ci.'Iilt

1	Ii ",ll '2	1	AI m	iÇe	'l'ri'illr ia ii	5 (ide e
12012121

e

1:1

li	III 1	Iii	\	 ii

1	.	 .	Pc'ii lero'iii,a	,'e,iIa	ii,

.'.I:iiaxzir if'c (Q. 5.)	 '111201	<lctii	11ianhii1s

1	a \'<iifi	 (2 IC ar;;j de 5 1(1111 2
i( IIC (1) — Centro de S:i <til.

2	 Mudrlo
re:.riouo	 SI,relaria ci Saiote e AsCii.-

ttac:ia - 1liispitil t:t-
2	 1120

Jsjtcdaiil(' de A1coxei'i í2 (,i
rui	 .	Sceretutat das li:iaa

1	 I_)Cjytc'iaiilrrcle,	d	Ci'.
pra e FiscaIii5,ão .. . .

SITUAÇL() ANTIGA

N' de
C.\2)1IEIItA ou c. 1(1()	'	rd1l'Ari'l'1(_IAI)

CUIgOS

11(01<101) tu' 2, (II sse . . Secretaria do Interior -
Oficinas Escola "AlfrecU
Pinto"

Fe'irconco de 2.' (:15- e . . Secretaria do Interior - Es-
cola de presc'c'vaçiio E.
Duarte" ...........

Auxiliar Técnico ........"eI'c'Licria da
Et-ànoccco de 2.2 E li si, ii	. , Secretaria do Interior -

Abrigo de Metiores 'A de
Morais ,' ............

J(e)non) o cli' 2.' El asse . . Sei'r,' III rio da IÇ,I ti cação -
iliStilLlt(c "Si),1 haVai"

	

Aliicicxicrifc ...........Srcretria	cl,,	1111 'rir -
Oficina E, "Alfreib, I'lclt'.''

Ecônomo ............S< '<'1-eta i'la <te Saúde e ,A si, is -
lC'lcia - Use, E(cl't'l'ilia-

	

g,iil "(1,1 Ias	2120(1(5'' -'1!.
	hiciz'aldo"	..........

AI riin'<ari fe ............Seeretaria de S1ci'cje e Ass is-
l g ii2ici - Del'gu<'ii, Sani-
tári a Iteg anal .......

	

A I iiioxa ri f............Secreta ria	do Interi ' r -
Serviço Radio telegcat'i)

Eni'ai'c'rg:ala ii	t'. ia .	Se,'i'c'Iai'ia	do	hIctd'rior
1 'Clllteflti(c ria Agitei Ia de
Neves .............

Almoxarife ...........Palácio do Cuvêrn<,

(C(lo1100 (te ,' (J1s,e . . Secretaria de Saúde e Assí-
t'ncia - Hospital Cice-
ia te i'i'ei r;, ..........

1

2

2

1

1



Oficina I. ".1fiedo l'int.'"

Oficina E. "AIfi'e,t Pinto

Oficina E. "AI frr'd, P i o

Oficina E. ' !fne,lr Pinto"

Oficina P. ''AI íi-edr Phd'
Ofiein0 E.	'If,-r-,to I'irnlr,'
Serr,' tocha	cI.i	.Lrii iii

Sc'cr eta ii a de S;t ri te- r' .\ as
tiniria	..............

1

1.

1. 31111,11'

1	.'l(l

1.

1.
'.i,icjo cIO Gos lenir	'-''	1 101».

- -
	 5,	-'CAI' ANTlGA	 SITUAÇÂO	NOVA

Venci-	 -	 Classe N.' de Cangos'-	t(	 mennin	N.s de	C.\11IIEIJ1 ' íOj	()hser-
ou	 -

(e' ..,	 lflUlaaI ('argos	CARGO	 Excc-	_	Raç0C

1	
['ao dentes

2

	

•	1:-ri	:,', Ir

A!n
(IC -- Tipo 1 .......

e;.	.. .	.	S,;, Iti i	'iii	unir.
1''niieineiai'ia	,\nnic	ir

Nt'vrs	............
1_e .ni'nuicu	...........Si, .Ini	s-:.i' ......

— 11 . 15111 iii 1 "..i 1-.
ri j o	',lI.r'J e	.r'.fiI	01

32

	

.	--
1	('1Cj'	','i	1,	................	 '.' ;':	,i,

	

'liii	..........

1	l'ile!c o.- ..	ihi lif j r'j;;an. .. 0.i-ira E. "M	'Ii

1	Artifii'i'	...........................j	ria	 ulltir'rr	2

E.'iii	
.,	rCtarla	

:j;rCdO

(1

II)	21

	

SI 1	1

	

N	—	2

EH E

1 .000,III

1.1

8'

31

.011-ICE

NA `L'UACX0 ANTIGA

rirei-	 Classe	.e de Carg.i5
N.s de	

alento	X.' de	(1.tR}lEIp,,k ,CAnREJIIA CC C iii;	 flEi'' C1'Jn()	
ounnnensili	Cargos .	CAJIGO	 Exce-	,vaçôesis

1 Artífice .............e'r't,nriu do ."(rieulttnr-ri	1

	

1	
peniirncnán.í0 Ar:coln, rI »	'	

.,	E

	

1	'recn co Ilirtnie1rirI ......i	Neves	 ' -

	

1	Mestre de CarpinIen-i r

	

1	Mestre de Sr'rrnrra ......

1 -Mestre de Funn,l j 3i	.

	

1	Mestre de Alfaiate ......

	

1	Mestre de Sapal.» : e
	1	"ftr	de 3Ii';'3nn Iii .....

	2	Artifice ............

	

1	Mecânico

	

21	Oficial Especializado -

Eletricista

7

21

8-19	1	13



SITUAÇÃO NOVA

ClasseN. 9 de Cargos

	

.°de	CARREIRA OU

ou	Cargos	CARGO	 Exce- 'Vis siiç.'leS
dentes

ARTIFICE-AUXI-
LIAIO

10	.................. 1

s-is

-	................S-14

} 1(1	 Lia

- ...................S-12

H

-	
li

13	-

14	-

SITUAÇ ÃO ANTIGA

Venci-
N. de	 mento

(:.\ lltElit.\ OU CAItIjO	 PEPARTIÇÃ()	mensal
Carg,s

(Cr)

2	Arhfire	 . Secretaria ia Agricultura	1 .í10,00
1	Mestre de Oficinas	(Pe-

1 alt. Agrícola	de Neves) SerrelIlria do Interior	1 200.01)
1 Encarregado de Ferrara . . Secretaria Viação e Obras

Pffl)liez!s	 1 .200,00
11	Oficial,	1.;	classe (Oi..

Esc. Alfredo l'into ... . Secretaria do Interior	1.100,00
1	Eletricista	Penil.Agrrcola

di' Neves) ......... . Socrctaria do Interior ... . i	1.100,00
1	Auxiliar ............ Departameiito Geografici .	1.100,00

2	Ariificc......- ... . Secretaria da Agricuituo a . .	1. 030,C0
1	Ei ira rread o de 1) liras 1 l'C-

iiit. Agricola <te N eveal .. Secretaria do Interior . . . .	1.00(1,
1	Oçiruliciro Ilidránire')	Pi'utt.

.\(1ricola dc' Neves) . . . . Secretaria do Interior . . . .	1. 000,0()

1	Bombeiro	(Inst.	Iligiene) Srci-etaria de Saúde eAssis-
tOncia ............ (150,1.1)

1	Mestre de Carpinteiro (Esc.
lics. Lima	Ituscil' 1 . Secretaria cio interior ,	.	1130.01)

1	Mestre	de	Alfaiate (Esc.
Pres.	lOna Bus rte) . Secretaria do Interior ....

1	.l'sirc	Si p:Itd'iro
lis. li'çi 1)iiiiilc1 ... . Secretaria do Interior ....

1	Mestre	Funileiro	(Escola
Pris . 1.iaia Duarte) ....Secretaria do 1,111 rir .	,	 011

Contramestre de Oficinas
(Penitenciária Agrícola de
Neves) ......... . Secretaria do Interior ....

2 Auxiliar de Mecânico ... . Secretaria 'te SaidO e
*ncia ............. 90,00

1 Fogu.at (Pen. Agr. Neves) Secretaria do Interior ....

	

SITUACÃO ANTIGA

RE	

SITUAç.O NOVA

V	,	 Classe N.s de Cargos
N.s de	 enci-

CARREIRA O CA	 meiit,)	de	CARREIRA OU	 Obser-
U	1I(;t)	 t'AflTIC,o	

1	 ouCai 0 s	
Cargos	CAIIGO	

Exce-	vaçõesCr$	
Padrão dentes VOS

-

1.k lk

	

7	Oficial, 2.; classe (Ol'LivalOcola Alio .! ,> 00>1,)	'.Y. 'ri'tnri	çio Interior	 '(1)fl (1'(	.	1	Pedreiro	0);1	i>:05ç	. .	. . Iodr>ri':ioa ( l lici>l .......	1	Mestre - Oí'eir>;j Nndi'e_
noção (Irrstituiç São lIa-
11111	 Si iC iria	II 1ii	 II 1))	-	

5	11	-

	

1	Carpinteiro ......... . Secretaria do IrIlCri',c

	

1	Carp	i,inteir	(Iflititulo 111,-
CIO)	............. S','rrla"l•, de i,j.,,jc

ti'ncja ................. 8(10,0)	3	Artifice ....... . Secretaria da Ai d'll)l1Ira	S50,íjC	
-	............	 --

	

2 /Auxiliar de Oficinas	(Pc-nirencária	Agrie:jla	de	 .	
.-

	

2	Oficial de 3,; classe	Ol'i- .. ..
Nr'vr's	................. Secretaria dolntcri.ir	 'iaO,úfl	

._	......S-S	2	
--Clflu-J(1scol;	Alfredo l'in-

lo)..............Secretaria do IIItí'ri,çj
lrtrfjr,. de 1.; classe .... I niprl'u'ia	ifL'i1d .......1.arpinlciro	(ltospital-C.)-

liin,a de Barhabcena) . . Secretaria de Saint>' e "si-O-lOireja	................(150.00

	

2	Pedreiro	(Ilospital_Colôj;ia
L'arbacena ...........Secretaria ci,' Sr,1>	etêrici

iMecânico	(llos	
...................650.00	1	pt;iy_Colô_	.	 e	...............

	

....	 ..-	2fia JlarbCccna) ...Srereiiria de Siú'iç' e .sd-
(Onda	...................)5 50.fl li

çoId elrreisla (Serv	de Lepra) Secretaria do S-oito e1 sois-
Eletriciçia	(5Iai ,Ju.l)e:á-

rio de Barliaccna) .....ecretaria do Interior	 51)

	

4	.'irtifiec .............ecretaria ria Agricultura -	001,10



-	 SilIAÇÃO ANTIGA	 SITUAÇÃO NOVA	 -

Venci-	 Classe N.v iii' Catgs
N,s de	 incuto N.s Ie	CABREIRA OUC (IIFIRA OU (AUFI)	BEPARFICAO	 mensal	 ou
Car"s r	 Care'.	CARGOF

Cr$	 Padrão' i1'e	Vags

3	Anil ice ............ Secretaria do A g ricullura	iJ),('O	 Arlifice-Auxiliar
12	.............. E	-	7Ali rojo Pinto) ..... . Secretaria do Interior	 I,,O,lCJ 

1
2	 -	 115	48

Ohso-

'vaçõ

3	.'il v g 1 - À Ilx i liar	(lçx-..u-
xii iai- .-\dvoodo liii
cal) .............. Depnnlarn.oito Ju nidico ........

3
Advogado-Auxiliar (Ex-Au-

	

xii ar-Advogado Fiscal ..	da das Finanças	3. 550,00
1	(1oíe	do Serviço Jrídico

Educacional (l'cn .Ar ic.
Xis CO ............ Secretaria do Interior .....3. 5(15(111

j	A os i steri te-TécniCo ......s c:-etar a das Final t	s
1 Advogado-Chefe	( De nanla-

moita Águas e Enerdia
Elétrica) ......... . Departan'nto Juri tc)

3	Assistentc-Juridio (Ex-Au-
xiliar	C,iit.nlr	(oral Departaneni.) Juiiheo ....... . .500,00

1	Suhclnte do	Serviço Jtc-
iiclico
nitcciciiiria	Agricula	No-ves) ............... Secretaria do Interior .	3. 000,0U

1	I5statist co-chefe ....... . Departamento Eslauti'cl de
Estatística ......... . 3. 000.00

2	Alvonid - Osoistcntc	Der,.
Agitas e Energia	Elutri-
CA) .............. Depttrtame;ito Juxidico .. ..	2.900.00

A.ioliitc'-Jurídico
2	 II	--	2

Q	_._	3

-1
	 p	4—

4

	

.5	...............2	 4

3	-

	

—	..............L
	

2	-

SITUACXOANTIGA 	 SITUAÇÃO NOVA

1N. de	 CD soe N de CaoiIncuti	N.s de	C \ lEEl l(A OU (,l	C.\1(4P1	Jtl-:Pofl1fi_-.Ol)	 Icierisici	
11Cargos	

CAIIGO	 0Evaçõea-	 l'acftIc	Vigiodentes

.-\SSJSIISNTJç	.1 Fflt'

	

1 Auxiliar do Advogado	do	 DJC()I(otttdo, ao Rio ..... . >íptIt1ueut c .Jtirilic,	2 Tia	-,

	

1	l'r,tcrictur	(Sei'. Scccic e
A.siolcni	- l)iv.	E.-	 -	 ,
lira)	............ lJeparianierto Juridi'-. . . .	2.20(1,101	j	

.
-	 ........ 1	-	 -	 -

2 Auxiliar do Advogado-Geral
do Estalo ......... . flepartaritc. nt ) ,Ji.'r(d(.-, .,.	2. 2(5,00

20

- -

	

--	.................................................................--	.1	..................--	.1

	

-	...................................................................--	-1	............... N	5	Assisic'rile de Pessoal ... . Deplcrtan,etct,	d	hii i..-
tcçitc Geral

.SSSISTEX ii-: 511-

1.

	

1	 2

	

12	..............

	1 	-	 -	 30



SITUAÇÃO ANTIGA	 SITUAÇXO NO\A

	

Venci-	 Classe N.e de Cargos

	

bento	N.s de	CARREIRA tIL'
CA1l.jtEllA UL C.'1l( 1	 IEI'.!LïIÇÃO	mensal	 ou

Cargos	CARGO	 Exer-Cr$	 PidrãoPadrão dentes Vagos

ATENDENTE

	

--	

1)1	................ii	-	100

Au har ile l:h	.	Secretaria de Saúde e

1)ivlsio de Unidades Sariiht
1	rias

Assis
Srrilria dc a&ilr e-
 cia ............
l)viS.) de Lcpra ........

.\hnlentc ............Srr rctaria :lc	.i( l	e .s's-

	

Divisão	i	......
Auxd iar de Eiiferiien . Secretaria de Sui e

	

tencia	............
Divisão A. N. J'siq .....

Auxiliar de Eliferniegrui . . Secretaria de Saúde e Assis-
tOncia ..............

Divisão de Tuberculose .
Auxiliar de Enfcrinag;iu . »Secietari;i de Saúde e Asi3

1
t0raia ..............

Dív1s;io Proteção M. 1. A.
Auxiliar de Eiiferuiagcn . . 

1 
Secretaria de Saúde e
têiieia ..............

l)IvIsãci de Doenças Trans-
inissiveis ...........

N.s de

	

CARREIRA	 asse Ç,e de Cargoa

	

liliflto	Na de	CARREIRA OU	 Oher-
FIE1RA OU CAEGIJ	]1EPA]çrJço	buelasal 

1 .Cargos	
Cargos	CARGO	

PadrAu	Vagos VaçoeS
.i74	Auxiliar de Euferuuigct i1 . Sci-retari 5 de Saúde e \js

ATE NDJ:\ 1 E1(UCIQ .........
1j leão de Lii dal.s Szj ii Iii

1•1115	.. . 7(11(19	Aiixili,ic ii. Fof, rIIge1 . . S(rl-etarji de Saúh . e	istèiicja ..............
Divisão d

.
e Deras irois--	.	.	.	- lillSSi Y ei.s	...............ii,,,.IIiJ lar de 1.o ír 1 i.ieji

	

	.. Sccrtariu de .Saudo e	ist7iicia .................
At	 fllvlsãa A. N. Psi,1	 00,000	eiidezif	...........Seerlt1,ri;t de Saúde e A'5i5-

tezicia	..........
J)is leio di Uii j la i ts San lii-rias	...................701) 0110	Atendn	..............retaria (te 5a(id	Assise	i..............

isiti, de Doenras	 .1inhissivels21	Ate	
.

..70000,retarja (t	 E	3ç	-
iideiitc .............e Saude e

tfiflC j U	...

	

D ivisdo Protec-5, M 1	 700.0(111	Atendeu	............Sçcrefari;i de Saúde e
li1 uurja	............

	

lvis0O (I(, Tul)p rcu]oçe	 00,00
te

30	
Atendejuje ............Seerelarja de Snúd e Assis-

n dia ...............
Dis isão 1 li0iefl	DcnluiriuiIS	.tend((utC ...........ecretaria de Sadd e Asais

têiicja	...............
flivisici Assjst8nc3	M-l1ç0Social2	 .	 .	

700,09Enfcrjiteuro	Auxiliar . . . .	 Agriçota	ikNeves9	Auxiliar de E	 ...
liei
.............. 700,00Enfermagem	Chefia de Poa ......

N.r de

ii rg)s

5

6

17

9

lo

9

5Ol,ííl

800,0°

S00 00

600.011	20)	 G

800,0

800(0

300.0!

Obser-vações



SITUAÇÃO 1' OVA

CARREIRA OU
	Classe N. de Cargos Obser-

ou
CARGO

Padrão dentes \ agos \açõcs

ATENDEXTE

E
	-	Cl

.\UXlr.[.'ofl DE EX-1

	38-1 	'IJi)

1	-	21

	

S-17	3	-
1	-

	

'5	:s

Venci-
incnto Na de

mensal
Cnrga

Cr$

C.\ i[n1:I p _	t; (;AIIGi) BElA ETIÇÃO

0	.

1	A11Xli:iL	dc 1>isperis.'iiio

0l

Secretaria de Saúde e Assis-1
tOncia

I)iv .õo de Unidades Sanitã-
rias.

Sccret;iria de Saúile e

	

Diviso da Dacru-	Trans-	 JJ
inissive.is	.

de Presei-veçúo 1_mui
l),inrle,	5(1)10

SITUAÇÃO ANTIGA

3	i-:r 
C:heri	la ['.1 cio ......

31 Eníii'Inir),-Vjsl (1(11 ... rtn-ia clii ScCiili' e Ask
macia Divisão de 1ciult-
d es San 110 ri is)

113	Enfczincjra -vi sitadora .....Sccrclar ja [e Saúde e Assi
tuceia )Divisiiu de Unido-
eles Sanitárias ........

1	Ajudante dc l-'isiuirapia . . Secretaria de Saúde e
tOcicia (Divisão de lepra)

1	Enfermeira-Chefe ............ataria do Interior i Pcni-
Iene iãria A g ri co ci de Xc-
VCS1

1 Aurccicar de Enfermagem . Seci-claria dc Saudc e 	
j

1&'neia (L)ivLsiio dc lnida
des Suflhtarias) ......

21

1. O rlO,-

1.

1. 1)00 I(i)

ti
(rio:

[)O(i3O4
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103 1	-

SI	 1TI G A
SITUAÇ O NOVA

-X. d	aCargN.a (JC	
fl)cid.	.	dc	U\ 1 REIlIA üU()i)i	 ii•:':Trd()	censal	 ou

Cr$	 Padrão Exce- V-,gosdentes1
-1	J ... [ .	 ............ 15	c1cJ	TlteliccC	-

lcOIjCca

3
l)ivjf1) cia .\sjsi.I.Tlí(iflI(i(	c	 9(	icluo	 ........

Dada	 ll1C

)Oi(l

20

AtXllI
l:N
.\R tiI	EX-

GllI1l>.,	
.3	.\xilioor-[cc1:i.

...................2 .romíl	-	.................5--..	
1;	..................34	Aos 'liar-Ico lO) ........D,o	.k).ii(Us (- Lo rd:a Ldl

1	Auxiliar ole Biogunt . o-	Seercla,-io,	ii)	II1[ej-jirD.Af	................1.10,007	.\uxili(	de En1-cl l Co	DlloartalL,e,l[o Gcogriif j 0-,,	1'JU),ISJ	-2	Ai 	Aguis e Energia li-,inca ................... 1	1.0 e2	5.	cair ...........SCerClaria ilo 5 Ide e
tOnel-a — I0ivi.o,
liii ia	...............1.	(ci2	1	e)- .. Iiisiiliito Tecul •. 8i0	li1-.

Obser-

vações

1.:

	

J	60

	

-	3

	

--	6

	

-	13

9 -

61 -



21

Iii Id i. • . - - 4'	 1...........
E. s;

11(1(1 it'.,4j' j .	(.(ITll ir: i
çao

1h! Loi(''úl'ij	1! '4,1 .111.

11,!,! iice3I-:,	111j\j4;51	(
IÁ'pFlJ)	...........

II l,li,!&'-3j-h	(Cal 2 310 ,1st4
dual de Mina,, (l,'rusp

14:1)!	 ri,4	lJ4.I,I	4

S 11 ( () A\ 1 1	 SITIAÇÂONOVA

- Classe N.Q de Cag>s
-	 lleIIt.(	X. de	CARREIRA Ou

1	 1. '.\ 1 :	 (rLa 1	-	 OU

Cr
EPa&kão

.-tXILIAfl DE
ENGI?y11r1Ro

'..	 ttaria	.\r-1tI1a	.	1 .Ti'.i'	12	 K	—
de Sde e AS.4ts-

trIck( — D4sIsw	rlg.4L-
n4ti)1ia	 . 1	1. 6 :lt.1Il	-	.	 S-Ø	2	--

II	IH'(-I	-	.	.	S:.ie II:a da Agrk-uliura
1	j)

	

Ágims (_ 1 III rya EA	 --	 S 13	3	—
TI. 1ll1I,(l

(!C \'iaç3u e
i'ii 1('i%',	.............

11	(4h')'	1((tiU.......1.	,..S','ri'tli	(14' \	aç..: e
1 4 1'lt(li(T((S	-----------1 ,(0_ri

...................... 11(-imrklI1ieT4tO Geg(afie	- ..	i.iuu,iia	-	.......................--
2	:...........--..................l)elI .	Ag-t1S	4'	1:!(k'4')clL	1-14'-
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1	
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ti bse e-

vaçoes

N.e de

- s

SI TUAA ? A

1 .fl11t[11.4	(ii: t:I',G(
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0 A N 1 1 G A

1h ' lii ii	- ----------. -_, •:(	lo	ii	-
tl'ial

-	 SI T U A C A O NOVA

	

3444 ii)	N.Y	1'	:.-itiiijt	OU	CI	se	de Cargos
--	e 	flbser-

	

Cr\	
--	

T"ldL(	 'tl

1I III )TE(R[i)

—	-1	................1)	-	1

Exce-

2
—	..................M	--.	1	................L

--	 10

.1.1	'ti:.' çp (.4
Ã('XIF.l \l1

E

('('e,' 141 a	14' 114' ', 1 . -	1-

II h 1 '' 4	 a	 4;	 1	 -	4(4	 -	 . -

(1!' 114)1',,!....
1 -

ceretaria de S:(1l 4' AssiI&flCia -----------------1.1 11-	—	...-
ecrelaria da kdUC1lç1i 

Cr4'tari14 da Educae-io - -	1,104,44,4

2

.3
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li	—



SITUAÇÃO ANTIGA	 SITLAÇO NOVA

Venci-	 Ciasc' N.s (I,. Cargos
mento N.s de o	 Obser-

1tIl	i1	 U
	CARGO	 vações

	

C	 I'ncl' O) dentes

1	Ir'	-	•--r
in L,-	.	. .	•- -1r	,r	iJ	.	..,	Ihl.lrin-:(:Áll10-

 AU XILIAR

1: t.	3I1..r:•'

.--	--	 '

(:An'rÓGRAPO

•.	1............................1)ri:oi.i:,.',r:',	(V''ii - ii	Co	-	- .....

-

- .
2

1	 .	 IC	:1,..............1

ii	i	ir	1)
i-:	.rl:'n	..........

[:" -! rufo 	.: .::	.1.	Si'.,---	'.'-.	 .
1) Vilar ]-	-

iLharia Siiit5ri	........1. 60(),03

—g

- -	2

	

1)	 '

	N 	-	3- -

	

M	- -

	

3.0	3
5

	

S52	3

SITU AÇ XC) A NTTG A

Venj-
N.° de	 mornoCARREIRA OU CARGO	1iEPARTIÇÃO
Cargos	 mensal

Cr$

5	Contador-chefe .........ecretaria das Firinnints
Conlaclori	(raI ........

s	(:antodor-revisur .........'crtrrrint ris 1'	ais
(nninrrirrrdi Otirril	.....3 . 51)0,11(1

1	Assisteritc-1-cflrr',r	di-
tabu isto ....... . . .	SCCFCIOI'irL	,r,	T:rli'rior-

LInC-linn di' l'olicia ....
3	Contabilista ..........Sr'crlirrio das 1'inoirças -.

-	 coolriliria Geral	.........3OO,I

SITUA AO

Classe
N.r. de CARREIBA OU

ali
Cargos	CARGO

Padrão

CONTABILISTA
2	................11
-5	..............-	u

13

12

32

OVA

N.5 de Cargos
Obr-

Exce- -	açes- vagosdentes

-	Ir

7
12

14

1'	5	1

S-.)7 1	5O
-

__ IS

CONTINUO

J
Seis Cnte-Porteiro .......

1	Porteiro (Dep. Café -- S.
Paulo)	............

Porteiro ............
1	Porteiro (o)ep. I'Ozejlrlrr

Fti0)	..............

2	Porteira 4Scrv. Noturno)
1	\ridniiiIi- Transporte .....

Contínuo 1,t Classe .

Secretaria da Agricultura	1.200,0,1

Secretaria das Finanças .	1 .211)1,00
Palácio do Governo ... . 1 .201.1(0

Secretaria das Finanças . .	1 .200,01)
Imprensa ()liri til ...... 1 - 1011,0!)
Imprensa Oficial ......1.1011,111)
Palácio do (ir,v0roo ......1 .030,01,

1	-

s-13	3

S-li	6

22



IS-ili	81	-

1 .8-11)1 li 

II

9.-AM)
5 :;0,rl O

9D?,O0

0.10,00

95 0,11 ti

900,00

900,101
900,00
900,00

850,00
850,00
830,0
850,00

800,00

800,00
800,00

800,00

750,00

1i

SITUAÇÃO ANTIGA

Venci-
,Q de	 mentoou CARGO	 ItEPAitTJcx()

Cargos	 mensal
Cr$

SITUACIO NOVA

Classe N.<> de Cargos
Na de	CARREIRA OU	 Obser-

ou	 -
Cargos	CARGO Exce-	'vações

Padrão dentes Vagos

2
	Serveii te- Porteiro ......

1
	

Porteiro (Mau. Judic. Bar-
baccna)	..........

Porteira (InSp . de l.liici
(..(lO)

1'	lei r

t'o itei ro dc 1. :x classe
(Di'p. Ens. See. Sup. (:0(1-

servatório Mineiro de Mii-
sica)	..............

Portei ii ti' 1.' Classe Deo.
Ens. Sec. S111). Esc. Foros
OuroPrOto) .........

i'orti'iro dc 1 .	Classe
Porteiro de la Classe (Cl.

Fst. Minas (;eriiis)
Porteiro (DA, e D. C. F.
Porteiro de 1.- Classe

Porteiro de 1.' Classe -

Porteiro de 1.1 Classe

Secretaria da Agricultuia

Secretaria tio Interior

Secreta ii a da Etu'aciio

Proru noloria Gral do Es
lado ..............

Secretaria da Educa ão -

Secretaria ele Educação
Secretaria da Educação

Secretaria da Educação
Secretaria das Finanças
I)cp. l';stailiial de Estatísti-

ca	..............
Tribunal de Contas .....

Secretaria de Saúde e Assis-
tência	............

CON'rtxuo

	

1. 000,01	42	 II	-	38
l.00o

950,00

9,10,1

ti 5 0, 1111

o o o.
950.1)

950,0
959,111

	

950,11.	 8-12	25 1	-

1

1

2
2

4

-	
-	S1 T U A Ç O NOVASITUAÇÃO ANTiGA 

Classe N. de Cargos 1mento Na de	CARREIRA OU	 Obser-
N.s de 

CARREIRA 012 CARGO	REPARTIÇÃO	 mento
ensal C	 °argos	CARGO	 VagosExce-	os ações

Cargos	
m Cr$	 — Padrão	 gdentes

CONT1NUO

1
1

1

1

2
1

2
4
1

1

4
5

11

1

1
1

1

rlelro de 1.a Classe

.

 epart •snienlo Geogrãfico
)rteiro dc la Classe (Cisc-
fia de Policia) ........crctaria do Interior .
,rteiro de 1.4 Clziss..... Secretaria da Viação .)rteiro	de	Is	Classe;
(Coisa.	li'riitent'uii'io 1	. - Secretaria do Interior)rteiro de 1.s Classe (T)e-]

irtarriento Administratiso Secretaria do Interior
)rleiro de 1,4 Classe (Ar-!
quiso Público Mineiro)	Secreta ria (10 Inti'ri, rrteiro de 1,: Classe. ., .	Imprensa Oficial ......irteiro-Conservador (Ch'- 

1fia de I'olicia . . ......lecreturia do Interior .
ixilier de Motorista	'Secret. dc' Saúde e Assis-............inlinuo (Rio) ......	tência

..Secretaria das Finançasintlnuo ........... Impi-ensa Oficial ......
'ático-Rural ........ . Secreturia da Agriculturarvente ............ Secretaria da Agriculturarvente ............ Secretaria da Agriculturantiniio de 2.4 Classe .... Palácio do Gosêrsio	-'rventc (Dep. Rio e São
Paulo) ............. Secretaria das Finançasrn	 n-tínuo (Ma Judic. —
Barbacena .......... . Secretaria do Interior
pedidor ..........Secretaria da Educação

irteiro (Col. Est. de Bar-
lcena) ......... . Secretaria da Educaçãorvento (Serviço de B. C.
G) .............. 1 Secret. de Saúde e Assis-

tência .............



O 1	29

750,0»

750,00
750,00
750,01)

700,0(1

750,11(

750,00
750,00
750,00

750,00

700(0>

75 0, O ti

750,00

700,0oei
7511,00
700,01)

700,0»

700,011

Cargosa

—ii

3
1

SITUA C

CARREIRA OU CARGO

Taquígrafo-Do Iii gra fe,

Datite'ge'afe,	>le	1.0	classe
l)epart., de Ensino Sccun-

3

	

1	Datilosc(1eisla ele 1.' Classe

	

2	Datilosvopista ele 2. Classe

4

	

20	D cIe'gado-Adjtinto, C

	

20	Dele'gado-A,l)uxel,j, 13 .
19 Delegado-Adjunto, A

79

LO NOVA

Classe JN.o de Cairgos
Ob____________ ser-ou

Exce-
Padrão dentes Vagos

L	--E -
J	-	11
5	-	1t

S-15	1	-
II	-	24

G 1 -	32

1	96

N	-	1
M	-	2
L	-	2
E	-	1
3	-	4
1	-	3

13

E	-	5
O	- 8
1'	--	14o	-	a

N	29	-.

29 ,	29

SITUAÇÃO ANTIGA

Venci-
N. çl de	 mentoCARREIRA OU CARGO	REPARTIÇÃO
Cargos	 mensal

Cr$

SITUAÇÃO NOVA

1 Classe 1 N.9 de Cargos 1
N.9 de'	CARREIRA OU 	Obser-

1 °u
Cargos	CARGO	 EXOM- i	1 

'naç6eS
Padrão 1 dentes Vagos

CO NTINU O

9

2

3

1

13
8

1

4

2

Porteiro de 2.' Classe (Of.
Esc "AI fredo Pirite>"

Continuo (Chefia de Po-

	

licia)	.............
Continuo
Continuo	...........
Continuo (Instituto de Edu-

	

cação)	............
C,nttnu'

(,,ntlflieo	Procie -colori e Ge -
ral)rol)	.............

Coeitíiiiir.............
Contínuo ............
Contínuo (I)pp. AdTlIi fl!5

trativo)
Porteiro de 2.r t:Ias' (Cai-

xa Econômica>

	

l'or-Ieire,	dc. 2.' 4 !rI%'	 ( Es,'.

Pres. l,irna I)tja li')
Porte'ir,, eI>' 2. Cl asse
(Abrigo Mmi. "Ar. Morais")
l'octe'ir,, de' 2.4 Cl>> sse .

Continuo

	

Servrnete	............
Contínuo ( l)rp. Ens. Ser,

Sup. Escola Fierm. Ouro

	

Prêto)	............
Servente (Instituto Higiene)

Secretaria do Interior .

Secretaria do Interior .
Ih'partaneento Geográfico
Tribunal ei>' Contas

Secretaria da Educação
Secretaria da Viação e O.

Públicas ...........
Secretaria do Interior
Secretaria da Educação
Secretaria elas Finanças

Secretario do Interior

Secreta r( a elas l"inueieças

Secretaria do Interior .

Secretaria do Interior .
Secre't. ele Saúde e .ssi,-

têneta
Imprensa Oficial ......
Ser reta ria da Agricultura

Secretaria da Edtiração
Serrei, de SaCiete' e' Assis-

tência	............
148	 140

.OANTGA	 SITUAÇ.

Venci-
mento N.s de	CARREIRA OU

ltl;PARTIÇÃ0
mensal Cargos	CARGO

Cr$

DATILÓGRAFO
--

'J'riheenieel de Contas .....	1.100.00
-	21

Pi'ocurad. Geral do Estado	800,Ou .
36

Secretaria da Educação ..	750,o

DATILOSCOPISTA
-	1
-	2

Secreta	 2ria do Inicrior -
Chefia de Policia ...... . 1.700,0))	3

-	4
Secretaria elo Interior -

Chefia de Polícia .......1.000,00	5
-	 17

-	5
--	8
-	11)e'legacia Regional ......... ..'0.00	22)elegacia Regional	 2,. 700,00.......

)clegacia Regional ........2.500,00
--------

79

DEF.EGAJ)o
EEC Ii) NA 1,



'1101,1	1)

Secretaria de Saúde Assis-

Secretaria de Saúde Assis-
tência ............

.d', .5111 i,:,.t

Secretaria de Saúde Assis-
li 11510

Secretaria de Saúde Assis-
tência ............

Secretaria de Saúde Assis-
iOIlcia

Secretaria de Saúde Assis-
tência .............

SzIl'ule e Assis-

tência	...........

ser reta ria (te Suiúd,. e Assis -tência .........

;eeretarta de Saúda e Assis-
tência .....................

lana  da Educação

1.700,00

1.700,00,

Ii

11,00
1 . ,',llO,liO 1

i :1)11,00

1 .300,00
31

1. li' (1, 00

1 ,100,OiJ

1 . 110,1(0

1 .05l(,.

1 .050,00

800,00

800,00

efe cio Se 'vi Co 'l'c '11 ('1)

SITUAÇÃO ANTIGA

Venci- 1
No de	 d'nu,	'''C.1.IIIEITIA (II.'	.',.ltÇll	 lliO'.\t(l'IÇÃ()
C argos

	

	 Co r'os
Cr$

-- SITUAÇIO NOVA

Classe	dede Cargos
CARREIRA OU	 Obser-

no
CARGO	 Exce-	 vaçôes

Padrão dentes Vagos

(I)ivisão Lig. Deritora

1	Dentista (Assistente)
(Divisão 11 i g.	DeniC,iii

1	Dentista
(Divisão Mg. Dentária)

4	Dentista
(Divisão lIig. Dentária)

1	Dentista
(Divisão Itig. Dentária)

1	]Dentista............
Dentista ............

(l"sc	Alfredo Pinte)
1	Dentista ............

1 \SSOitCllti' la P1 ici, Ci-
vil)	..............

7	Dentista
(Divisão Hig. Dentária)

7	Dentista	Vi ora Ii za çiio ilo
Exer,'icio Profissional)

1	Dentista	............
1	Oculista	............
1 L)ent RIR PrOtético

(Poti.oi	Civil) ......

-

Se.,'r''ta riu	ct,	Sa Cote Assis-

	

tência ............3 . 000,00	-
-	18-	27

	

.	--	42

Secretaria ite Saúde Assis-
t,ncia .............3. 000,0"

Seeretari4i cIO Saúde Assis-
tência .............2,703011

Secrel iria d e Saúde Assis
leiicia	.............2.40001

Secretaria de Saúde Assis-
tei,et,,	.............2.100.31

Secretaria da Agricultura	2. 100,0

Secretaria do Interior	2.000,10

03
Chefia de Polícia ...... 1	2. 000,00

Secretario ele Saúde Assis-
tência.............1 000,00

Secretaria de Saúde Agiu-
tOflciO	.............1.8011,1)11

S(er,'i: ria da .\rii'u1lura . .	1. 30)1,31)
Secretaria da Agricultura .	1. 700,00 1
Chefia de Policia ...... . 1.700.00 )

DENTISTA

	

R	—	11

	

S-45	J	-
—	Itt

	

p	 27
-	42

—

N 1	95 1	—.

SITUAÇÃO ANTIGA

Venci -N.° de	 flue,,:,,	13,9 de

	

CARREIIIA OU CARGO	IIEP.1. ti i ' IÇ,1. i )	 1	.111Carg.,s	 (..argos
Cr$

7	Dc'ut 1,, Ia Clíni i
(l''ililini	Ci\ li

1	De listu i	(l'í'iuit ..1. , i n ' ,Ia III'
.....................

2	1.	'ii, - o	l),'ni!)st,,	ii>
.1.s.	 q'u 1W CCII

20	)entista
(Divisão Hig. Dentária)

1	Dentista	............
Den,I 1 ste

(Divisão Hig. Dentária)

3	fleniti -tu	ii iv.	Ao. Neutro
p0iJt1iálriei )

1 Dentista CDiv. Lepra-

1	Dentista(Div.

1	Dntistn (Div. di' Doenças
Transniissiv,'js)	..

4	Dentista Esc' lar (Interior)

2	Dentista
(Divisão llig. Dentária)

7	Dentista (Grupo Escolar do
Interior)	...........

3	Dentista
(Inst. São Rafael) .

SITUAÇÃO NOVA

Classe N. de Cargos(:ARRF.IRA OU Classe
OU

CARGO	 Exce- 1 -	Vaçóe,d
a rao dentes

DENTISTA



SITUAÇÃO ANTIGA	 SITUACIO N\

I)EStNiIISTA

N.° d
CAIII)LIRA OU CARGO	ItEPAElIÇÃOCaig s

	

1	Dentista (Escola Preserva-
ção Lima Duarte) . .	. Secretaria do Interior

	

1	Dentista	Abrigo Menores:
Afonso de Mii	5) .	. . Secretaria do Interior

	

30	1)ent)sta	Sirv	Assist.
Médico Escolar) .......Secretaria de Saúde e Assis-

.......................
11,0

Venci-
nienlo	N.v de

tlleflsaI
Cargos

Cr$

800,0II

8011,00

51)1,

ICI

Classe N.e de Cargos'
Obser-

ou

-'adrão
Exce- 1 Vagos vações
dentes 1

98

CARREIRA OU

CARGO

DENTISTA

— .................................................................2
	..................()	-	2

.................;,;......... •1-........................	 —1	Auxiliar 1	o.........Dep.! tanLn. tu de Águas e	 3N
Eziergiu Êletrica .......2.200,01) ....................S-28	1	—

	

—	
4	 N	—	41	(.lole	te Serviço Aixliiz'

Instituto de 'l'ec	logo

	

l:iiltist 1 iii) ..........Sicretilrla da Agricultura .	 2. 200,00	-	................S-20	1	-

	

Iltresa OficIl .. 
u
.....2. 100,0))	 S-2'i	1	—1	,O\lr-'l', coco ....... Diparline-ti	de Ágas e

5 Energia Elétrica ........1. 500.00	 L	—	5L)csi i I,. sl, de i.o (:lusse . . Secretaria da Varã e abras
1  JúhI cas .............1. 800,00

Axilnu'-'J0 ...........retina da Agricultura1	Á si ar-Tu 1 euic)	.....De	 S-22	7)artInielto	d	Águas e	 -.	...............
ergia Elétrica .......1 .

1	1	 v	
800,0)1-	............ gen..

 het
..	...........................li)	..................K	—	lo)	-rit,isl1:	Di.	En	-

rua Sauutarja) ........i'cre!iiria de Saúde e Assis-
tncia)	.............1	fl°,i.1 Desenhista (Div. Inst. deHigiene) ............Sec. Saúde .sn,istêncja	 - .............5-20

1 . COROO

SITUAÇÃO ANTIGA	 SITUAÇÃO NOVAVenci-

N.a de	 Classe N. de Caos
Ohser-

00011,, L, (11 ,	CARREIRA OUCAruUIitA OU CARGO	 REPARTIÇÃO	mensal	 ouCargos	 )CARGO	 Exce- VagosCrI	 Padrão dentes	
agos

10 i i)esei'hista de 2. Classe . . Serctiria	da	Viação	e
uhras	Publicas	.....1 . 100,0111	Auxi 1 ur-Ilenuco ........eci-claria cia Agricultuiuiu .	1 . 20,811Au xi liii e-fiei LC'3 ......... .'Xi rta lieflI o de Águas	e

Energia Ei1r ica ..... 1 3 1,10

2	.\xiliac-1lcnico .........partaneiti de Águas e
l:re-;izt E,lrica . ._	1.1100,084	Deserchista-Auxiliuir ......ecru'taria	da	Vuccçao
libras Públicas ......l .lI5o,00

1	Auuxiiiur-Tlcrcico .......Depertanicoito dii Aguas e
Energia Eletrica	 800,1)11

	

40 	 18	21

7	Eucfu'rnueira Dictista
(Div. Prot. Mat. Inf. e
Ad.) ............Secretaria de Saúde e Assis

10	Enfc'inei ra Dietista	 tOncia ............1. 100,Oil

(Div. Assist. M Social) Secretaria de Saúde e Assis-

30	Distista (Lei 214)	
tencia ............1. lO(,Ill)

(Serviço Médico Escolar) Sccr'tari,s de Saúde e Assis-
Lenda	 1. 000,1)0	30

47

ItEFJS'rA

5
7

11
17

} .-.

	

L	—	O
	E 	- —	7

	

J	—	11

	

1 , -	17

	

S-15	17

H —
17



Venci-
ficai0

Ulensa

(Cr$)

N.e de

Cargos

211	61

-	14

21	--

--	211

2.0

101

ENGENHEIRO
14	..	..	'

28	...............1'

sIruAcxri ANTIGA

N.s de
C.kllili'llll.\ DL CA)ltr)

(rg)s

	

SITUACÃO NOVA	 -

Classe N. de Cargos
CARREIRA OUObser

ou	 -.
CARGO	 Exée-	 açes

Padrão dentes Vagos

ENI"EIOMEITtA

ncinicjra, 1irei oiii
lii de Saúde PLiblica .	Secr(toria de Saúde	Assi'i-

t1)acia	.............1.	io.r,o	--
1	 fsrmeija

,Div.	1Jii i 1cli s
riu) .............Sc'riiiri:i oie Side e Avais-

lãncia	..............1. 1(10,11)
2 Enfermeira Assislntç

(Escola de Suiiile Públi-
ca) ..............Secretaria d(' Saúde eAs'.i

1	Eu Ci' rmei ia Sccretí ria
(Escola de Saúd Públi-
ca)	..............S''critaria (I	Siúdi si

14	 .:;00,MII........('Íiil	()(..	tn(.l
iitãria) ............Sccrc1ari	lo Saúde

.............1 30)í0
16 Eis frin eira Instrutora	

tOncia

Saúde Pública) Sí'iri'iar(a dc Si'.ici. e Assis-

	

1.11)11.110	:3911 Enfermeira (0-fl-T.epra-4-fl.
Tuberc. 4-1)fl_T,)	- .. Secretaria de Saúde e Assis-

tãiiciu	.............1. 100,110
11 Enfermeira Visitadora (7-

Div,) Tuberc. 4-DDTJ Sic'r:'1ariS de Saiais' s.
t(1neia .............1 1011,00

SITUAÇÃO ANTIGA	 SITUAÇÃO NOVA

Classe N.Q de Cargos
N.° de	 menlo 74,s de	CARREIRA OU	 Obser-

CARI)EIl'LA (tu CAItG()	I'tEPATtTICÁ()	mensalOU
Cargos	 Cirgos	CARGO	 - Exce-	 aç8eu

	Cr$ 	 Padrão dentes Vagos

1	Enfermeira 11siilente (Div.
Doença TraflsiniSSíVei5) . . Sert'tsria de Saúde e .tssis-

tãnc'iii	...............1.100,00
lO Enfermeira (Div. Prot. à-

Mal. Iníãncia e a Ado).) . Secretaria de Saúde e Assis-
mito

6 Chefe de Divisão	 Si cri larin de Agricultura 1 (l l
5	Chefe de Divisão ......Secretaria Viação e O. P(t-

IliliLili	................ 0Ii (ii)

4Ch	 D	crlefe de Divisão ......etartOmIo Geográfico .......(111.110
1	Chefe de Serviço ......Secretaria (1115 FInanças .	3. 100,00
1	1) i reto r d(' 1) iv) são T,icii isa

Div. Ilmigen bar ia San sUs-
ria) ..............Secretarie Saúdee Assistêi-

CM	............... 4. 000,0'..'
4 Engenheiro Che	 afe ......Depart. Águs e Jiierg. FE-

rica	..........
1 Assistente-Técnico (Gabinete

do Secretário) ........Secretaria Viaçiio e O. Pia
hlieas	..............4 iioiçrin

1	Engenheiro ..........Secretaria da AgricLiltura . .	3. tiiJit,l0
Clife de Serviço	T'cnica

(Div. Erisçi'iiliario Ssuiitsl- Secretaria Saúde e Assistên-
ria	..............eia	..............

1	Assistcnte-Ticn(co	(Depar.
Assist1)ncia aos M.inieí-
pias) ............Secretaria do Interior ...	3.

4 Engenheiro (Serv. Moagem
de Calcárco) ........Secretaria da Agricultura

1 Engenheiro (Contadoria 6"-
i-al do Estado) ........Secretaria das I'inunça,..	3.51)1:1,0!

N
	

7

M
	

TI
17

S-22
K

J



SITUAÇÃO ANTIGA

N.s de
CA[UIEIIIA OU CARGO	REPARTIÇÃO

Cargos

2 Assistente-Técnico ...........artamento Geográfico
20	Engenheiro ...........Secretaria Viação e O Pú-

blicas	............
1	Engenheiro ...........Secretaria da Agricultura ..
8 Engenheiro Assistente .....L)epart. Águas e Encrg Elé-

trica	...............

5	Triangulador ..........Departament(> Geográfico
22	Engenheiro ...........Seejetaria Viação e O. Pú-

blicas	............

1	Engenheiro ...........Secretaria da Agricultura
1	Engenheiro ...........Secretaria da Agricultura
8	Engenheiro Auxiliar ......Depart. Águas e Energ. Elé-

trico	..............
26	Engenheiro ............Secretaria Viação e O. P0-

Micas	............
10 Engenheiro Topógrafo ......)epartamento Geográfico

Secretaria da Agricultura
2	Engenheiro ..........Secretaria de Saúde e Assis-
5	Enenticiro Sanitário (Div.	tóncia ..............

Engenharia Sanitária)
3	Engenheiro ............ecretaria da Agricuhturo

140

EL

SITuAÇÃO ANTIGA

SITUAC

Venci-
mento N.s de	CARREIRA OU

mensal
Cargos	CARGO

Cr$

ENGENHEIRO
3.100,00	--	.............

3.300,00
3.000,00
3.000,00

3.000,09	-	..............
2.800,00	-	..............

2.700,°0
2.7011,10
2. f,00,00
2.6011,00
2.51)0,00
2.100,00

2. 100,00
2. 00,00

________ _______ _______	

• 1.
SITUAÇ.AO NOVA

O N OVA

Classe NQ de Cargos Obser-
ou

	

Exce-	vaçes
Padrão dentes Vagos

	

S 30
	3

	

S-37	29

	

(5	 35

	

8-34
	5

	

S-33
	22	-.

	

34	10

23 JEacre. 'tiroo1gt
Uniei. Sanitárias) ......

30 Escre. Microscopista (Div.
Unld. Sanitárias) ......

40 Escre. Microscopista (Div.1
Unid. Saitúrias) ......

99 Escre. Microsco pista (Dix.
LTnid. Suilrias) ......

192

- ........ . ......-
	5

.

-00	
1020 ESCREVENTE DE POLÍCIA.....................700,

21	 --.	 - -- _-

CARREIRA OU	
Classe N.s de Crgo
no-CARGO	 Exce-

Padrão dentes Vagos

ESCREVENTE MI-
CROSCOPISTA

-r	-.

1	-

S11	SI)	-
11	.

Sil	40

G	 --

	

93	93

ISCRISVENTE POLI
CIA

1	.-.-.

	

.--•	lii
O	3

	

5	is

Venet-
meflto	N.s de
mensal

Cargos
Cr$

19

	

1.200,00	38

1.050,011

900,00

	

800,00
	76

190

Ns de
Cargos CARREIRA OU CARGo	REPARTIÇÃO

Secretaria de Saúde e Asshi-
têiicig	............

Secretaria de Saúde e Assis'
têncla	............

Secretaria de Saúde e Assis-
tência ............

Secretaria de Saúde e Assis-
tência ............

Ober.
'vsçõe.



SITUAÇÃO NOVA

Classe Nt ae CargosN.o de	CARREIRA OU 	Obser-ou -
Cargos	CARGO	 Exce.	vaçõePadrão (Lentes Vagos

ESCRIVÃO DE PO-
LICIA

7
11

15

.12

52

o -	7
N

M	7 -

L	--22
-	:3

J	33	-

- 40

1.700,tO

1.700.00
1.700,00

1.700,00
1.700,0))	80
1.700,00

1.700,00

1.5OOO

60

\'eoci-
011ento,	N.Y de
Iriensa 1

(Cr$)	
Cargos

1. 000 .0 O

1.i30O00
1,500,00	-

1. .100,00

1. 500,00)

1

1 , 500,00

1. .iOO,00

1.500,00
1.500(0

1.300,00	-

1.500,00

1.400,00

1.000,00

1.-100,00

1.300,00

SIrUACÀO NOVA

CARR	 Classe N.v de CargosF.fltA OU	 Obser-
1 OuCARGO	 Exce-	vagõesPac12;io dentes

vagos

S-2l)	7	-

S-19
	

74	-

SITUAÇÃO ANTIGA

de Venci-N.o

Carg
CARREJItt OU CARGOmento

os	 ILEPAP,'l'IçÃ()	mensal

(Cr$)

9 Escrivão

	

7	Escrivao 
............ Delegacia Especializada	:	2.300.00

	

............ Delegacia de Distrito . . . .	2,200,00

	

6	Escrivão ............ llcgacia Auxiliar ...... . 2. 2)0,0O

	20	Escrivão, C ......... . Delegacia RegIonal ......

	

20	Escrivão, B ............ Delegacia Regional ......

	

45	iscrivão............ Delegacia Regional	 750,00
107

ESCRITURÁRIO
.(l!1)ifljstrtd(i'_(.ruj	:i-

fia Santa Isabel) ...... . Secretaria de Saúde e AsJs-
Administrador da Casa tência .............

deCirreção ............Chefia de Policia ........AI1x(llr_Adn i jnj 5 t j . j ( . 0
Auxiliar Químico Toxi	

Secretaria da Agricultura
rolo-

gista ...................Chefia de Policia ......Escriturário ...........Secretaria da AgriculturaSecretário	. Educação) Secretaria da EducaçãoSecretário (C.
(Inst

l gio Estrl iuil
Minas Gerais) ........ . Secretaria da Ediicaejj,Secretário (Conservtórjo Mi.
neiro de Música) ...... .Secretaria da Educa.,

1

1

12
1

2
1
1

1

N.9 de

Cargos

- -	. - t	Z 'T 5 G A

CARREIRA OU CARGO	 IOEPA I0TitÂO

1	Censor (Dep. Identificaçlo) Chefia de Policia ......
1 Encarregado Geral de Ofici-

nas (Pen. Agr, Neves) .. $ecrelaria do Interior4	AIlxiliar1rizktritjv,	 . Secretaria da Agricijlu 11	Administrador (Inst. Hig. i-ene) ..................Sect retaria de Saúde e Assii..................5 Adinjnist.0. de 1.; classe	
ênca

(Div. de Lepra) ...... .Secretaria de Saúde e tsis-..................1	Secretário (Escola Normal (. e têiicia
Juiz de Fora)1	Si'cretéri 0 c'lé i

...... ..cretaria da Educaç;' o

40	
o Esac1ua1

de Barhaçena ........

1	

.Secretaria da Educaç:,uAuxiliar de Escrita (Conta-
(lona Geral) ..............Secretaria das Finançasr (MiAjudante de Expedido-
nas Gerais) ..................Imprensa Oficial ......Escriturário

1	Secretário (Col.............ecretaria da Agriculttir,iEstadual de
Cl)erlândia)............ ..Secretaria da Educação11 Auxiliar Administrativo . . . Secretaria da Agriculturaura Secretário (Escola de Farniã-

cia de Ouro Prêto)	..1 Administrador	 Secretaria da Edncaç50ele 1.; Classe
(Col. Santa Isabel) . . , . Secretaria dc Saúde e Assis-

4	Auxiliar_Adnlnistratjv	tência .........
, .. Depart	Águas e EnergiaElétrica ..............2	uxIIier-'ré(.nic,, ........Depart.	Águas e

l	
EnergiaElétrica ...............1 Administrador (Inst. RaulSoares) ..............Secretaria de Saúde e Assis-

téncia ...............



1.

	

1.400,01
	

90
1.300,00

1.300,00

1.300,00

1.200,00

1.2011,01

	

1.200,00	--

1.200.00

1.200,00

1 .200,00

1.2011.111
1 .200 00
1.200.00
1.200.00

64

78

SITUAÇÀO ANTIGA	 SITUAÇÃO NOVA

Venci-	 Classe N. de Cargos
N.9 de	 mento	N.s de	CARREIRA OU	 Obser-

CARIOEIIOA OU CARGO	 REPARTIÇÃO	mensal OU	-
Cargos	 Cargos	CARGO	 Exce- .	vaçóes

(Cr$)	 Padrão dentes \ egos

l:sclu'l'l:	1111
7 Primeiro Escriturário (Div.

de, Lepra) .........Secretaria de Saúde essis-
............

3	Primeiro Escriturário (Div. tência
de Malária) ........Secretaria de Saúde e Assis-

tência	............
1 Enfermeira Secretária (Esco-

la Saúde Publica ......Secretaria de Saúde o Assis-
tência ............

1 Priniciro Escriturário (De-
leg. Regional do Juiz de
Fora) ............Secre ei ii de Saúde e Assis-

tência	............
1 Arquivista (Redação "Minas

Gera i%") ...........Imprensa Oficial
4	\usiliir-.\dnisii'li' .	Dt'part	Águas e Energia

Elétrica	............
1	,\iiili.ii- 'l'-eni,-i .......Depurt	Águas	e	Energia

El(-trica	............
7	 Secretaria da Agricultura
1	Operador	Ciiieinatográíico

(Depart. Investigação) . . Clofia de Policia ......
1	Operador 1.; Classe (DCpart.

investigação) ........Chefia de Policia ......
2	Escriturário ............roi'iiradoria Geral do Es-

tado	.............
2 Segundo Escriturário (Dcleg.

Sanitária Regional. Juiz de
Fora e Jlarbacena).....Secretaria de Saúde e

tOnela	............
2	.u,	ii' T' 'i "	..........cretaria	da	Agricultora
9	E.eriturâria .............cretaria	da	Agricultura
OA	i	A.i ,flj.ti'attv,,	 Secretaria	da	Agrica1Lir

SI TUA CAO ANTIGA	
'	 SITUAÇIO NOVA

Venci- Classe N.i dN.. de	
CARREIRA OU	 -	Obs--

CARREIRA OU CARGO	 mento	N. de	CAttlJ',r-t [&;	mensal	 -Crg,s	
Cargos	 ouCARGO	 hxce- ,	ações

vagos
(Cr$)	 Padrão dentes

- 1 Sndo Escriturário (OfIc,	 -- -.-.-.---
Esc. Alfredo Pinto) . . . ' 	 ESCIlITU RÁRIO Secretaria do Inerjúr . , .	1,200 (''11 Auxiliar de Administração

1	Segundo Escriturário (Manic. da Educação  	1 .200.00
.Judiciária de itarbacena) Secretaria do Ililerjor ,	1.200,00

1

3	 .' ....,j
de Identlflcaço)	 ....^

scere taria

Chefia de Policia ..... . 1.200,00,Encarregado de Multas e	 ,	..	. .
....................Chefia de Policia .....1.200,111)1	Segundo Escriturário (Hosp. 1Colón j ø de Barbaceiia) 	Secretiirhj de Saúde e Assis

ÉèIlejuSegundo Escriturário (Div.
de Lepra) .........	

.
.. . l''ret.rj	de S(id	e	.ssi .........	.	s.......1.1	Auxiliar de 'transporte	têneja

... luirejiça Oficial ...... 1,201)001	Administrador (te 2.s Classe
(Hosji. Colônia Riirbacena) Secl'l'tilria de Saúde e Asjls

. .1.200,0
-tirieia	..............))

Escriturário ...........Sec:viai'ia da AgriculturaPr j iiii'jro Oficial .........[nijli'eilsa (If j c j a 1	......1 . 1 0(1.0,1	En 'arru'gado de Fichas ilo	 1 '	,1 Registro de Estrangeiras	de PoLjcj	 1 . 1011. 01	Auxiliar ............ l'Partamento (icográfic.s . ,	1 !00.00	16 Expedidor i. classe ("Mi-	
-nas Gerais"	..) .......imprensa Oficial .....1.100.00Auxiliar (Curso Especlaliz.) Secretaria das Finanças .	1 00,01)'4	 1.'',li11',il1''i',('	i'i.	.

	cão ...............Secretaria da Educação .,	1.000,001	Auxiliar (C. A. F, M,) . .'Secretaria do Interior .,,,	1.000,0-)4	.' ''I. .ini ti ii. ...... . Depari.	Águas	e EnergiaFlétrica
............. 1.000,00' 1Deart. Aguas e Energia

Iêtr1ca .............. 1 000,00



1.

1.050,00
t5	—

1.
1.4150.1)0
i.onn.c'o
1 0110.111)

lii	.............N
	-	70

950.00

1)50,00 .
950,00

90'00

1)50,00

9s_O ( J .1	i ±	-

	

-	
SITUAÇÃO ANTIGA	 - -	SITUAÇÃO NOVA	—

	Venci-	 Classe	de Cargos

	

N. (te	 mento	N.o de	CARREIRA OU 1	 ObseT-
CAI-ti-tEICA((1 CARGO	REPAItTIÇÂM	mensal	 OU	 -

	Cargo., 	CARGO	 Exce-	vçoes
	Cr$ 	 Padrão dentes vagos

ESCRITURÁRIO
2	Telefonista .............,tlCfi!, de Policin	. .1	Administrador	2.'	tiese

(llosp. Regional de t'itlos
de Minas) ..........Secretaria de Saúde e Assis

tncta ............1	Escriturário (Serviço Recito-
telegráfico) ...........crctoria de Jnt'rior .1	Administrador

Secretaria (te Saúde e As 4(5-
tência	............is	N UiiO --.\rt,,i.,h'otis,	Secretaria (Ia Agricultura2	Aii1lier-Tc.n,-......... Ser re -Ia ria da AgriculturalO	Escriturário ..........Secretaria da Agricultora1	Secretário (Ginásio Mineirode Olivcir)	........Seercierie	da	r-:lucL.:ão40	Escriturário iS. E. D. 1' ) Secretaria da Agriculti-ra2 Zelador de Pavilhão (Penit,

Agricut u de Neves  ....Secretarie do Iiiterier1	Encarreedo de Expediente
(Penitenciária Agrícola de

i	Neves)	.............Secretariado Interior -
Terceiro Escriturário (Hosp.Lázaro de Sabará) . .	. Secretaria de Saúde e Assl-

tência	...........
Auxiliar de Coletoria ....Secretaria das Financa4$	Terceiro Escriturário (llosp.Colónia) ..........Secretaria de Saúde e Asl-

tência ............
1 Terceiro Escriturário (Dis-pensário Central do Lepra) Srrretarra de Saúde e Assis-tência ............
1 -Tr-rceii o Escriturário (Esr.Farmácia Ouro Prêto) .. Secretaria de SaO.ds e Asila-

________	 texana ...........Mw
SITUA CIO ANTIGA

Venci-N.e de	 '(lentocargos CARREIRA OU CAlsuu	1IEPA1tTIÇÃu	uleilsa]

.-.-	-- ---..	 -

SITVAÇXO NOVA

N. de	CARRItA	
Classe N.9 de Caos Obser-

ou
Cergw.	(:A)tGu	 Exce-	vaçáesPadrão dentes Vagos

l-;s; iu it Il1k Itt')
1	Terceiro Escriturário (CaIO-gio Estadual Minas Ge-
2 rais) ...................Secretaria da	EducaçOVi sitador-social (Penit. Agr.

Neves) ................Secretaria do Interior .3	Auxiliar de Escrita (Pcnit.Agr. Neves) ..........Secretaria do Interior .1 Encarregado do Protocolo
d(Penitenciária Agrícola e

Neves) .................Secretaria do Interior .4 Expedidor de 2.' classe
("Minas Gerais") ........Imprensa Oficial ......1	Segundo Oficial (Oficinas) Imprensa Oficial ......2 Terceiro Escriturário (Dcicg.
Regional de Uberaba) .. Secretaria de Saúde e Assn-............4 Terceiro Escriturário (Deis.	

téncia
Reg. Sanitárias de l'io
Alegre e Montes Claros) Secretaria de Saúde e Assis-............3	Terceiro Escriturário (Div.	tência
Unidades Sanitárias) .. Secretaria de Sazie e Asata-flcia ............2	Terceiro Escriturário (Iust,
São Rafael) .........Secretaria da Educação

1	Auxiliar de Escrita ......Chefia de Polícia1	Auxiliar tc Actmin1strador
(Co! Sta, Isabel) ...... .Secretaria de Saude e Assis-.............Auxiliar de Escritório (Oflc,	tência
Escola Alfredo Pinto) .. Secretaria da Interior .

05.1,11

950,0)

oro,o
950,0)'JSO,O( Sl2	:1

9.0,1

í,so'o

950,00
850,00
000,00

0011,00	 S11	23
900,410



Classe
CARREIRA OU

ou
CARGO

Padrão

ESCItITIJ li 1,1110

N o de Cargos

Exce- vagosdentes

Venci-
mento	N.s de
oh ensal

(Cr.)
	Cargos

Obser-

vações

SITUAÇÃO ANTIGA	 SITUACÃO NOVA

N'.v de)
CARREIRA OU CARGO	REPARTIÇÃO

Cargos

1 Arquivista do Gabinute .. Secretaria de Saúde e Assis-
3 Fiscal de 1.3 classe (Serv. tência

Estadual do Trftusito) .. Chefia de Polícia ......
2 Datilógrafo Arquivista Dep.

Policia Técnica) .......Chefia de Policia ......4	:i.'.iii -Adi iiiti'tk	.Depart.	Águas e Energia
Elétrica	..........7xi ii r-T'	i.......... Part.	Águas o	Energia
Elétrica	..........

1 Amanauense (Cal. Est. Bar-
1 bacena) .............Secretaria da Educaç5o

18 Auxiliar Administrativo •. Secretaria da Agricultura
3 Auxiliar Técnico .........Secretaria da Agricultura2 Auxiliar de Escrita (Ese.

Pres. Lima Duarte) . . . Seerctaria do Interior .1	Auxiliar de Escrita 2.s cl.
(Abr. Menores Afonso Mo-

1	riOs) ...............Secretaria do Interior .
3 Escriturário de l.Q classe

(Penit. Agrícola de Neves) Secretaria do Interior .13	Escrilutário ...........Secretaria da Ageit ulitira
1 Ajudante de Administrador

(Casa de Correção) ......Chefia de Policia ......
Z Auxiliar de Escrita La cl.

(Cai. Estadual Minas Go-
reis) ...............Secretaria da Educação

'Ditante Copista (Inst, São
Rafael) ..............Secretaria da Educação

900,00

900,0,3

800.0 O

800.00	 Di
8110, 113 )

850,00
850,00

0501:;-

SãO'11

850Cs	--	5-10 1	48
80.ti,

850,00

800,00-

800,00

-	
-.-.--	 =—v-_----	-

SITUAÇÃO ANTIGA

N.e de

	

Cargos CARREIRA OU CARGO	REPARTIÇÃO

1 1 Encarregado de Correspun-
déncia............Chefia de Policia ......

	

1	Auxiliar de Contrôle (IIoSp.
de Venereologia) .......Seerelaria de Saúde e Assis-

	

,	lência	............1 . Encarregado de S -nd.eãn,-ta Chefia de Policia ........
8 ;Escriturário (mil. S0 lia-

bel ) .............Secretario da Educação2 .Encarregado de Estatistica Chefia de Policia ......

	

1	Aio istiuei,uo ( Col. Esttucluu 1

	

de Uherlàiidia) ...	
1......Secretaria da Educação

	

15	Auxiliar	de Escrita,	'
Classe ..............Secretaria de Saúde e Assis-

...........

	

3	Auxiliar de Escrita (Postos tênci
Hig. tipos 1 e II) .......Secretaria de Saúde e Assis-

...........3 Praticante (Penit. Agricola tOada
de Neves) ..............Secretaria do Interior .

	

2	DatiIó'rzir.,	(Itislituto	ii,'Educação) ..............cretaria da EducaçCso .

	

3	Escriiiuuz-j<, de 2.4 elas:.r
(I-'cnitcnciãrja Agrícola de
Neves) ...............Secretaria do lotei-lar .

	

1	Auxiliar de Esc. 2.; Class Secretaria de Saúde e Assis-
.............

	

1	Auxiliar de Adin)nistrad'ii	tência
(Hosp.-Col. de Barbacena) Secretaria de Saúde e Assis-

tência ...........

	

li	Protocoljsta	 ii.........
tê

...Secretaria de Saúde e Ass-
ncia	.............

	

7	Autuador .............Secretaria de Saúde e Assi-;
tência ............

SITUAÇÃO NOVA	-

Na de Cargos
.N. , de	CARREIRA OU	Classe	 Obser-ouCargos	CARGO	Padrão Exce-	vaçães

dentes Vagos

ESCRITURÁRIO

800,0(

800,01)
800,00

800,00
800,0-)

800,011
Dl

750,00

750,00

750,00

750,0:)

700,1)3

700,00

700,01

700,00

700,00

Venci-
mento
mensal
(Cr)



SITUAÇÃO ANTIGA	 SITUACÃO NOVA
- - - .	_v-	 - --------___

Venci-
N.° de	 1 menti) N.a de	CARREIRA OU

(:ARREI LI. 1. OU C.'cRGO	 ln'Ar,Tiçx(	mensal
Cargos	 Cargos	CARGO

(Cr$)

ESCRITURÁRIO

2	Ajudante de Operador (Dcq.
Chefia de Polícia ....... . 650,00

1	'Arquivista (Iiusp. AntônijSecrc'mria
Ali'iso) ............erreiria de Saúde e Assis-

1	Jisc'rlturãrio	(!IOSp.	d 	t0iicia ..............i

	

'eiici'i'o 1 gi e) ...... 	de Saúde e As.cs-
t0uci'l .............650,50

5	Auxil iar-Aintiflistrt%tivO .	Depai'! . de Águas e
Elétrica .............000,09

27

	

	A,ixiii,r-AdflinistrcItiVO .	Secretaria da Agricuilura -	600,10, i
Auxilior de Iscrii,, .....Sc'CL'('tuI'la de Saúde e Assis

tOada ..............000,00
1	Auxiliar cio S,''rct*I,u

Estadual í1 p. Minas Gerais i Sccrcla,-ia da Educação	 680,00
10	Escrlr,rio ...........Secretaria da Ag1'ÀculUra

1	Datit.cgi'ifu-Arjuivista (Gui	 112
Slill'rO le .110 1)tni .1	Secrelaria ia Educação

1	Datilógrafo-.ArquiV.	(Col.-
Estatual de t.I,'rdnli	St'crcta'ia da Educação	 530,00

1	T)iiiiItgrafo-Arquivista (Cm.
Mimniro <te 1. h,i) .......ecieIaI'ia da Eiucaçao	 550,00

1	Suplente de i'ntre.iad,r d.:.
"Mi:as Gerais" (t. s. ) Imprensa Oficial .......

5	Entregador di ".N[.  Gerai.-.' Imprensa O!icaI .........5,00
1	flatiiúerafo-Arquivista (Gin.

Mineiro de oliveira) .	Secretaria da Educação .	550,00
1	kTlnln n'" ..	i (', i (1.	'.1 .....

de Trólilo i)tiini	. . .	Secretaria da Educação	555,50
1	.\n,nuc'nse (GOm	Mineiro

de ()iircira)......... Secretaria da Edicaçã'i .	5500
1	A 	(Gin. Mineiro de

	

Ubá) ............... Secretaria da Educação	550,00

N.s de Cegos
Classe	 Ojiser-

OLI	 - --
Padrão Exce-	'c-açôc

dentes Vagos

SITUACÃO ANTIGA	 SITUAÇÃO NOVA

	Venci-	 N.s ds Cargs

	

N.° de i flhi'll'Oil	N.9, dc	CAIIIIIIIRA '.)U	Classe	 O1,srr-
CABREIRA OU CARGO	 RE1', ElIÇÃO	 1)1(1110	 OU

Cargos	 :	 Carg	 CARGO	Padrão ExIe-	vações

	

(Cr.)	 tentes vagos

ESCRITURÁRIO
1	Arquivista (Gui. Mi.'i,'o (II"

()lis'elr) ..........Secretaria dii Educação	. .j	550,00
1	Auxi!ii' de Escrita do

Ciasse	E'r. '1 'o o
ComO io de Sete La,oa.,) '	'''o''.	la E,liicaér,	 500,00

18	Auxiliar ............ecretaria de Saúde e Assis-

-	-.--	
.-	 tOncia ...............5O5,iíl

510 201	277

I:srAi'Ii--rl(:,

'-4

1

10

1

18

1 Chefe de Serviço	 Chefia de 1 1	5.T-. 1,.G.
EstatisticoCliel'c .........1 Departamento	Estadual dc'

Estitistica	.........

Estatlstic,-Cl,efi'.........Dep i i'(omr'nto	Estadual do
Estatística	..........

1ltc'ctator de t'c,hÇciclade ......p'rtarn'o-ito	Estadual ci.
Estatística.........

9	hstattst!co	 D.E.E. e S.E.  de Secrctarii
7 1 Estatístico ............. DER, e S.E. de Secretaria

-	...............s-.io	1

' 1................... p
-	12' .............o	-

3. luto'	-	..........S-34	10
2 '1511,10 ......s-s 1

16' ..............N

40	 12

ESTATIS'J.'ICO-
AUX Ii IA LI

8	..............M	-.	8
2. 000,'10	1.1	..............L	-	4
1 5011,80	—	................	 5-22	7

2
12

lo

34



E
S-211	6

3
S-17	25

S-15	15

1-1	2)

73

l5
O
P
(1

ESTATÍSTICO-
AUXILIAR

6	Etat stico	 n r r e SE de S,,èretarinj	i 60015	 D. 	e S.E. de Secretaria	1 .400,1.	25	... :	: ......25 . lst.isticj-Auxi1jar	 D.E.E....... 	e S.E. de Secretai °	1	 -	...........
1	s it stC 1 \u\Ilrii	 6) F F e S.E.  de, Si ci tu	1 10150	i.siatlstico-Auxiliiir ..... . D.E.E, e S.E. de Secreta,- .R
70	E,tat j stico- p ratieante . . . .	1)epaelamcnto Estadual dei

Estatistica. _.:_ ............. 800,
197	 -

1	F,\HMAÇÊL'TI(:)

-::	::	::	::	::	::..	..	..............:	::—	.....................10
1	liii u.cC utico-Assist.	(Divi-,

são de F'iscaliiaçâo de
Exereicio 1 1 r01. siunal) . . eeliuiu. ue Saúde e Assis-

' ucia	............	...
ter a.Cntiici (II iv,sL. Un-

dades anitárius) ..... . Secieki ru a de Saúde e Assis-
têuicia	............. 2 ..100O	6 arui,,cêutico Inspetor (J)iv

Lx..:-. VroLiss1ouial) . . . Se.... . iuria d( Saúde e Assis-1
têiiCIui.	............. 2. 10;.'5	Farmacêutico (Divisão Fis-t

	

cal do Exercjcio Profissiol	 12na!) ............... Sccreiiji1 de Saúde e

	

1	i,',,cia	..............1.000,,3	Farmacêutico (Divisão Unu-i
dades Sanitárias) ..... . Secretaria de Saúde e Assis-

tência ............. 1.600.00

SITUAÇÃO ANTIGAAS',T,s

Classe N.s de CargosCARREIRA OU	 Obser-ou
CARGO	 Exce-	vações

Padrão dentes Vagos

FARMACÊUTICO

FISCAL DEDE
MATERIAL

17	28

II	-	1
Q	—	2
P	-.	3
o	-	4
N	-	5

-	15

SITUAÇIO NOVA

	Venci-	 Classe N.o de Cargos

	

mento	N. de	CARREIRA ou	 Obser-

	

mensal	 ou	 -Cargos	CARGO	 Exce-	 vaçoes
	(Cr$)	 Padrão dentes 1 

Vagos

1$

411

81

4
6
8

10

--.-	 SITUAÇÃO NOVA

Venci-

	

Ne de	 mento N.o deCARREIRA OU CARGOIIEPAJITIÇÃO	iiiensal

	

Cargos	 .	 Cargos
(Cr$)

	

1	Farmacêutico (Divisão de	 .
Lepra) ............. Secretaria de Saúde e Assi

	

4	Farmacêutico (Div. Fisc.	
s-

	

tência	.............. 1 iifl0,n'
Exerc. Profissional) . . . Secreiar;a de Saúde e Assis-

	

tência	............. 1 . 600,0I'

	

2	Farnsacéutjco (Div. Assist.
Neuro-Psiquiátrica) .... . Secretaria de Saúde e Assis-............. 1 . 000,0)

	

1	Farmacêutico,	2. 4	classe tência
(Slisnicàmio Judiciário de,

	

Bartiace a) ........... Secretaria do Interior .. •.	1.200,10

	

2	Farmacêutico (Div. Assist.
Ncuro-Psiquiátrica) .... . Secretaria ite Saúde e Assis-...........	3	Farmacêutico (Divisão Do, tência	 1.100 00

enças Transmissivcis) . .1 Secretaria de Saúde e Assis-
..

	

tência	.............	1 .100,00

	

2	Farmacêutico (Divisão dei
Unidades Sanitárias) . . . Secretaria de Saúde e Ossis

	

tência	.................1 100,0)

	

__	 1	 lI4,3

	

-	......................................-
	1

	

—	......................................-
	2

	

—,	 ...................-	3

	

—	.................-	4

	

-	 .....-	5
--_

SITUAÇÃO ANTIGA

N.Q de
Cargos j CARREIRA 01' CARGO	 REPARTIÇÃO



SITUAÇÃO NOVA

	Venci-	 Classe N.Q de Cargos

	

mente	X.Q de' CARREIRA OU	 Obser-
ou

Cargos	CARGo	 EXcc-	- Vações
	(Cr$)	1	 Padrão dentes

FISCAL DE RENDAS:

-

1 •i'i -
	

L__
F. D E TRÂNSITO

:ie	...................3	-	21)

	

''li ...................5-17	1

	

1.21.0	1 ....................... 1	.	-

	

(1,;.......................5-is	9	-

11

—ii— _I

	

-	2	 -	2

	

-	....................L	 3

1701.'l	4	..................K	 2

	

S-20	4	-

i0i (1.

4	10

S!TUAÇÂO ANTIGA

N.o dei	-. . -	--
 CARGO(1tfll1HA (>1. CAItC()	 ikl1' !TIÇXfl

Cargos

iii Chefe	 Sers iço Est do Trânsito
.tju(iante .......Serviço Es!, do Trânsito

Fiscal de J.uriccic
..

..........Serviço Est. do Trânsito
C[il-MnleiCi isluc ......rvlço Est. te Trânsito

Fiscal de l. cIss	.......I'rviço Est. do Trânsito -
de 2. cicc.sc- ........Serviço Est. do Trânsito

l"ical de 3 • s e1as	.......Serviço Est. do Trânsito

lccic ir, l',,t,rfo	(l)eport
Polícia. Técnica) .......Chefia de Policia ....

Fotógrafo de 1.' classe •,,, C.lcefia de
F'otgrafc cli- 1.4 c1a.ss	(Di-
visão de Lepra) .........Secret. S. a Assistncla
Foig: aio E penal ista (L)ep

Instituto higiene) .......Secret. S. e Asaist8xicla

1
1
9

15
42

218

2

4
1

ii

1 -	 - -

TUAÇIO ANTIGA

CARREIRA OU CARGo	REPARTIÇÃO

SITVAÇA0 NOVA

Classe N.' d
CARflEIFSA OU

ou
CARGO	 Exce-

Padrão dentes

FOTOGRASIE
Til ISTA

M

L
-

-

GEÓC.n.Io

1	................. Q

-	2

-	3: ................ o

-	....N

N.' d
Cargos

-

'Cflcl-

	

Ilceflio	N.o de
Mensal

Cr$
	Cargos

	

-	1

18

Cargo.
Obser-

vações
Vagos

3
5

9

18

-	1

-	2

-	3

-	4

10



SITUAÇÃO ANTIGA

	

	 SITUACÃ

Venci-
Xi de,	 mento N.9 de	CARREIRA OUuT2 CAIIrO	IIEPARTIÇXO	mensal

	

Cargos	CARGOCr$ 

1	GEOMETRISTA

	

-	2

-	.................................-	3

	

-	O

-	 12

GRÁFICO

—	........................................	-	5
2 Mestre do "Minas Gerais" .. Imprensa Oficial	"Minas

Gerais" ............2.700,00
1	(:r irnolitógrafo ........Iinprnsa Oficial - Ofici-

nas) ..............2.700,00
11	Mestre ...............Imprensa Oficial	Ofici-

nas) ..............2.700,00

í)	N( iVA

Classe N.e de Cargos Obser-
ou

Exce-	vaçe
Padrão dentes Vagos

Q	 1
P	 2

O	 3
N	 6

12

01-1	5

--,?7	 N
Mstrpoore ,',	1,,	

. Imprensa Oficial - Ofici-	
2.700,00...................

1	 .	 OfIalI	
Íruh170000 I

N.. de Venci-
nicrifo	,s de	CAlUI.E1f5, OU CA1c(J	REPARTIÇÃOCargos	

Cargos
Cr$

Mestre-Iitógrar0 ........

,rr

Imprensa Oficial - Oflel.

	

nas'. •'	2.200,0	8
N.	 .........-	101	Paginador ............. Gerais»Ti1 lIiisa Oficial - "Minas

..................1
1 Transportadoraxjl lar	de

	

1.' classe ...........Imprensa	Oficial	Ofiic-nas	..................1.000.11:1	I.iflh >tipistat_mensaljsta Ii

	

Classe ...............imprensa	Oficial - Ofici-nas	 1......................00c.0j
1 Encarregado de eletr	ad	 i

	

icide Imprensa Oficial	Ofle-
nas .................1.500,00

2	Contra-mestre	 .f:li)r'iisa Oficial

14 Contra-metro	

-
Gerais" ..............1.500,00

I	 Ofici............mprensa	Oficial -	-
nas .................1.500,01?

Ajudante de serviço noturno
...............)mpr'rssa Oficial -"Minas

1.400,00

O

N.9 de cargos
Obser-

Exce-
dentes Vagos

lo

1

CAflRE1rt. OU
	Classe

CARGO
	ou

PadrA<

GRÁFICO

M
L

S-22

K	2	—

12	221



5

t

1

SITUAÇÃO ANTIGA

CARREIRA OU CARGO	REPARTIÇÃO

M'Anico de linotipia "Mi-
nas Gerais" .........Imprensa Oficial ........

Ajudante de Serviço Diurno
(Oficinas) ..........Imprensa Oficial ........

Transportador de 2.' classe!
(Oficinas) ..........Imprensa Oficial ........

Impressor Compositor, En-
cadernador, Carpinteiro,
Mecânico, Gravador, Arti-
fice, Fundidor e Esterioli-
pista de 1,' classe (Ofici-
nas) ..............Imprensa Oficial ........

Impressor de i.' ciasse "Mi-
nas Gerais" ..........Imprensa Oficial ........

Auxiliar de Paginador
nas Gerais"..........Imprensa Oficial ........

Auxiliar de i.a classe
nas Gerais" ..........Imprensa Oficial ........

Auxiliar de 1.' classe (OU-ch,as) .............Imprensa Oficial ........

SITUAÇÃO NOVA

	

Venci-	 Classe N.Q de Cargosmenlo

	

N.O de	CARREIRA OU	 Obser
	mensal	 OU
	Cuigis	CARGO 

	
Exce-	 vações

	Cr$ 	 Padrão dentes Vagos

GRÁFICO-AUXI-
LIAR

20	................. J	-	20,

1.300 00
S-7	2

1.30000 ! 1

1.200,00!

	

30
	 1 1 15	-

1.200,00

1.10000'

1.100,00

1.100,00
	

s-isI	7

1 . 00i - ri

N.s de
Cargos

1

1

1

111

SITUACÃO ANTIGA	
SITUAÇÃO NOVA

------------------

	

Venci-	
Classe N,s de CargosN,s de	 flierijo	N.a de	CARREIRA OU	 Obser-CA1U1EIE	0)0 CAIIG<j	REPARTIÇÃO	n)en'.n]	 1Cargos	

Carg i.	CARGO	 Exce-	 açes	Cr$ 	 Padrão dentes Vagos

30 Impressor, Coiiipositr, En-
Cadernador, Gravador	 GRÁFICÍ)_AUXI, Cor- •
pinteiro, Mricànico Artifi- LIAR

2

2

3

13

2

3

2

143

e, Fundidor e EsterCO -
pista de 2.; Classe (0)0-
cinas) ..............Imprensa oficial .......

Impressor de 2.o classe
lias Gerais"Gerais" .........Imprensa Oficial

Auxiliar Mecànico de l,inn,Ii-
pia "Muras Gerais" ....Imprensa Oficial -

Auxiliar de 2.; classe (,fi-
cinas) ............imprensa Oficial ........

Arixiiiar de 2.' classe "Mi-
nas Gerais" ........Imprensa Oficial ........

Compositor, Iiripressor, Eu-
carlernad ar, Gravador, Car-
pinteiro, Mecânico, Artífi-
ce, Fundidor, listeriotirOs-
te de 3. ; classe (Oficinas) Imprensa Oficial ........

Impressor de 3.' classe,"-Mi-
nas Gerais" ........Imprensa Oficial ........

tuxiliar de 3.4 Classe "Mi-
nas Gerais" ........Imprensa Oficial ........

Auxiliar de 3.' Classe . . .. Imprensa Oficial ........

1.100,10'

'iol,0o
	lo)	................li

9510, ri 0

950,00	-	
S-12

950,00 3

800,00 1

750,00

750,00 
1
	

G

750,OO

145	 31

-'3



SITUAÇÃO ANTIGA	 SITUAÇÃO NO

-N.s de

	

	 mentoClasse
No deCARREIRA OUCA1UEIflA OU CARGO	GEP.\IT1ÇÃO	 ouCargos	 Cargos	CARGO

Cr$	 Padrão

GUARDA-CIVIL

-	10

Chefe de Divisão do corpo
de Guarda ...........Gussrda-Civjl ..........160000	-	............S-20

11	Fiscal de 1.	Classe	. .Guarila-Cjvjl ...........1 .200,00

Fiscal de 2.	Classe ... . Guarda-Civil ..... . 1.0.50 > 00; ................. S-14

200 Guarda-Civil ...........u00.00

250	 de 2. 1 Co	 Guarda-Civil ...........830,00 i'° .. H

$00	 :i• .....Guarda-Civil ...........509,00

795	 950

VA

N.o de Cargos

	Exce- 	 vaçôes
dentes vagos

10

6

	

46
	

do

287

26

io

	

182
	

837

S!TUACXO ANrInA-

Venci-N.o de	 manto Ns deCARREIRA OU CARGO	UTOI\IITICÃO	mensã!Cargos	
Cargos

SITUAC O NOVA-

CARREIRA OU	Classe N.o de Cargos Obser-
ou	

-CARGO	
Padrão dentesj Vagos 

Vaç6ee

GUARDA
SANITÁRIO

6	 S4tnLIârio(D	
Lrn Secretaria do Saúde e Assis-

têicieia	 1.200,100

1	(;wirda-Ger(li	(Divisão dJ
Secretariss do Saúde • e ASSIS	

42
téneia	 1 200,00 1

12	
eias':	Secretaria de Saúde e	

. S-15	13têzicia

1 Guarda-Chefe lDivisão	
A

	

eSecretaria de Saúd e sI-	
1.100,00

Lepra)	
tOncia ............

16	
Secretaria.i 	de Saúde	

1.000,00	fl5	 -téncia

.	tência ..............

25
d8ds Sanit,iris

5uarda-Sanitário (liv. .
	Secretaria de Saúde e ASSIS	

-	.............

	

5-11	25

	

J	 1

35

50

— 1



	

SITUAÇÃO ANTIGA	 --	 SITUAÇÃO NOVA

Venc i-
	 Classe N.o de Cargos

Cargos	
1

N. de

	

montoCARREIRA OU CAIIG()	IOEPAR	 N.s de	CARREIRA OU	 Obser-
OUT IÇÁI)	 mensal Cargos

	CARGO	 Exce-	 vações
Cr$	 Padrão dentes	bagos

GUARDA-SANITA-
RIO

Uarda-Sinilár j	1 .	c1ass
Divi0 de Lepra .......Secretaria de Saúde e Assi-

tênc	............
4 Guarda	Sanitr o	liis.

de Lepra) ..........Secretaria de Saúde e Assis-
tência	............

	

87	tiarda-Senitri	Div. (:ni -
dades SatjrOis) .....Secretaria de Saúde e Assis-

tência	............

	

142	iuurda-Senitári	I),s	1
dades .Santtraisl .....Secretaria de Saúde e Assis-

tência	............

10
uarda-Sanitãrio (Divisão de
Assistência Midico-Socjal) Secretaria de Saúde e Assis-

tência	............

	

316	(tiarda-SeniO'irjo Div. Uni-
ledes Sanitá rios ) .....Secretaria de Saúde e Assis-,

tência	............

621

lo0,0

800,00 102	 - 1	10

700,00

700,0)...1 

F	 II

500,00	134	...............E	82

120

SITUAÇÃO AN1IGA	 -	SITUAÇÃO NOVA-	
- Venci-1	

Classe N.e de Cargosmento N.s 
de	CiRREIIIA OU	 Ob

N.Q de 
CABREIRA OU CARGO	

mento
 mensal Cargs

	

CA

RREIRA

 
OU	

Exc	 açÕes
Cargos	 er-

^1

Cr$	
Padrão dentes vagos

1

3

3
4

1

1

IDENTIFICADOR

M
2	................

S-

.L

1. 900,G0,--
	 .23

-

6

13

Encarregado de Identificação
da Delegacia de Juiz de
Fora ..............Chefia de Policia ......

Expedidor de Carteira de
Identificação .........Chefia de Policia .......1 .200,00'

Arquivista de Identificação
Chefia de Policia ....... 1 .200.00Identificador Dep. Identifi-

cação ..............Chefia de Policia .......1 . 030,&0	8
Identificador Dep. Identifi-
CSÇeO ............. Chefia de Policia	

850'O0jPraticante (Penitenc. Agrico
Ia de Neves ...........Secretaria do Interior	 750,00

-	1

-	2

1	-

3
-	6

4	-

5	12



8
-	13

IXSPET0R DE
ALUNOS

1
11

-	8
-	13

20	—

17

7

10

s-1O

20	.................G

5-8

32	............... F

2 Inspetor (Inst,São Rafael) . . Secretaria da Educação
4 Inspetor ( Conservatório Mi-

6 Inspetor (Col. Estadual de

8 Inspetor de Alunos (Inst.
1	 lacuçao ........ .Secretaria da Educação .,	850,00

3 Tnpetor de Alunos (Col.
Est de Barbacena) .. .. Secretaria da Educação	$00,00

7 Aux. Inspetor de Alunos	 -
(Co! Est. Minas Gerais) Secretaria da Educação	750.1- L

9 Guarda (Of. Esc. Alfredo
Pinto) .............Secretaria do Interior	. .	700,00

1 Inspetor (Of. Esc. Alfredo
Pinto) .............Seertaria do Interior	 700,00

8 Inspetor de Alunos (Esc.
Norma! de Juiz de Fora) Secretaria da Educação .,	100,00

8 Auxiliar de Inspetor (Co!.
Est. de Berbaccna) .. .. Secretaria de Educaç&o ..	700,06

neiro de Música) ...... .Secretaria da Educação

Minas Gerais) ........ .Secretaria da Educação ..

SITUAÇÃO ANTIGA	 SITUAÇÃO NOVA

N.s de
Venci-	 Classe N,9 de Cargosmento N.Q de	CARREIRA OU	 Obser-CAIUtEIRA OU CARGOREPARTICÃO	mensal	 ouCargn	 Cargas	CARGO	- Exce-	vaç5es
Cr$'Padrão elentes Vagos

N.' de
Cargos

3

l8
3
2
2

10

2

4

1

2

SITUAÇ)

CARREIRA OU CARGO

Inspetor (Co!. Est. Uber-
laridia)	.........

.Lix .	i..SIOr	deAliiiii
.sC. .s,inaal .ivaz de 1-a-

cl..,
lis Normais Interior)

dc AIUn:,s (
Siaiiearo T. Utuili) .

I'laaiaa,	de	.\l 1111,_ai.	)GiII
Mineiro Ulis eira) .....

1a1r	de	.t.IiiirS	tUinntliireir,a de ULá	......
(:hcic rio Disciplina (Eu.

Jc,_nica de Sr!ie 1.05005)
.txiliar de Inspetor	lci -

Ias Noi-niriis iailcrja,r-)	. -
1a- ;aetc>r(Esc. T,'cn ico

"ate l.nros)
Ciii, rda	Ahri'j Afu:isar da

.aarfliS)

aÍni,	di' Ouvira,
ai de Iiaspcl-)r (Gin.

'11 1.	TcófiIo	4_tI iii
Guarda Notr	(A!,r.aio c-

flores Af,)nso Mureas)
.'irx	ia r d' Ii I r' - tor	(Gira.

Mineiro de Ubá)

.0 ANTIGA
--	-	

Venci-
meu lo

REPARTIÇÃO	mensal

Cr$

	

da Cdii ('l'0 . .	çoo,00

a'crciaria da j-,lj j eação .	600,u0

	

.Secreturiar da Educaçiti . .	600,00
'wi-retaria da Educação

Secretaria da Eduesç5_a
',ecrctua rira da Cd LICSÇS a)
-'a i'ctatriar da Edueaç0'1

Sea'r'ei ar ria da Edu caçur o
a)'creurria da Edai.çi

Secretaria do Interior .
-cc-, da

-ccrciariar da Educação

Secretaria do InterIor
Secretaria da Educação

- SITUAdO NOVA
-iii-

Classe N.e de Cargos'N. O de	CARREIRA OU	 Obser.ouCargos	CARGO	 Exce-	 vaçõesPadrão dentes Vagos

.LSSPETOJI DE
ALUNOS

61)0,00

600,00	 —1
600,00

600,00
E	5	-500,00

500,00
500,00

SOi),ciíl

500,00

500,00

500,00

32 j
	

48



SIIUAÇAO NOVA

Classe N.a de Cargos 1

N.' de	CARREIRA tIL	 Obser-
Cargos	CARGO	

OU	

Vagos

Venci-
mento

cri 'nacO

C r$

2. 701,1,0

2. l'lé.Ol}

1 . 50(1,00

1.2(10,1(1
8lt,00

J.	 110

3.3(10,01

3 . 01,0,00
3 01,0,00
3. 0(0,10

1.800,001

2. 100,00

1.9(1()00

1.800,90

Locutor

1

2
.4

11

Médico- Cirurgião

2

3

4	1

5

N -

	

II	-	1

	

525	1

-	2

	

1	-	2-

3	6

	

li	 1
2

	

.3-40	2	-

	

P	-	3

	

5-37	2	-

	

O	-	4

	

8-34	4

34

9

-.1

N.9 de

Cargos

SITUAÇÃO ANTIGA	 1	
SITUAÇÃO NOVA

Venci- Classe N.9de Cargos
mento	 de	CARREIRA OU	 Obser-

CARREIRA OU CARGO	P1EPARTlC?O	mensal	 OU vaçôeeCargos	CARGO
Padrão	 Vagosdentes

INsr'ETOII fiE-
clON.0 DE ES-

SINO

O	-	4
p	-	8
O	 12

14	24

	

24	24

O	 10

S-54	1	-
N	-	16

8-29	9
1!	-	1	22
L	-	22

8-21	sr 1	-
E -	4

S-20	5t	-
J	-	72

S-17	100	-

1	5	-

200 . 289

-	...................-	4

—'I ..................-
	812

40 Inspetor Técnico Regional
de Ensino ..........i'iii.taria da	ilucaçi	. .	2.700,01)	10

..	
..	.	10

1	Inspetor .............Deriii rtuiiiCuto de, Investiga-

	

ções .................3.001)01)	-
- ........................

de ...vestiga
.......-	10

9	biaspelii...........I)cpartauiertlo	In-
00.35 .................2.500,091 22

-	.........................................-	32

35	Investig
.
 .ador, Classe C . . . . I)cpsrtiiiiienilo 15 Investiga-

	

ções ...............1 .000.°°	-
-	48

50 Investigador, Classe B . . . . I)e 1 iartamcnto de Investiga
ções1.60.1(11-	72

100	Investigador, Classe A . . . . De1iuiriniuiento de Investiga-

	

1. 100,00	-
125 Investigador - Praticante Deliartaiflento de InveSl1ga

çÕes ...............1.	120

- .- ___----.------ ----.-- -

SITUAÇA0 ANTIGA

N.O de
CARREIRA OU CARGO !	REPARTIÇÃOCargos

1	Redator ............'Secretaria da Agricultura
1	Áuxiliar Administrativo .	crctaria da Agricultura

2	Ãizx'i lia r À dm inistrti\	. . Seretaria da Agricultura
3	Auxiliar Administrativo.	Seirclaria da Agricultura
2	Escriturário ..........Secreliiria da Agricultura

2	Médico Cirurgião .......(:lieíia de Policia ......
2	Médico Cirurgião .......Chefia de Policia ......

2	Médico Cirurgião .......Chefia de Policia ......1	Médico Irilernista...Chcfi1 de Policia
1	Chefe de Clinica .......Chfja de Policia ......Médcc-1:irur(	1 iii;	 '1.1	Soares)............Secretaria de SaücIc e Assiii-

téncia ..............1	Médico-Ciiccrg a... ......cretecia de Sa0c1 e Assi,-
ténçia .............

cI'enit
1	Agricola de Neves) .. . . Secretaria do Interior
3	Médico-(:iriirgigo	........0icrelaricj de Saúde e

tncia	..........

14



1. 600,0)

S-45

3.

-	5	..................Q3.61.0,)!	.................S-1ê
-	3

3.3111.1:0,	-	................ S-37
-	12	...............O

3.000,
3.000,6)1

3.000,00	-	............... s-i

3.000,1)0 j

2.400,00
2 . 400,00
2.400.002.410.00

3	-

-
—1

-	II
2	—.1
-	12 1

II

O ANTIIGA

ItEPAW 'IÇÃO

Venci-
mento N.s de

mensal
Cargos

Cr$

Secrtarks do Interior
Secretaria de Saúde e ASsLi-

tênciit

Secretaria da Agricultur
Secretario do Inte	

a
rior .

:)ecrtar1a de Sauile e Assis-
t(ncia	............

Secretaria de Saúde e Assis-
tência	............

Secretaria de Saúde e Assis-
h)ncia	............

Secretaria de Saúde e Assis-
tcncit	............

Secretaria de Saúde e Assis-
tOncia	............

Secretaria de Saúde e Assis-
tência .............

Secretaria de Saúde e Assis-
tência	............

Secretaria de Saúde e Assis-
tência	............

;ecretaria do Interior

2.100,0)

2. 4w1,(10

2. 1 00,00
2. 100,00

1 . 800,00

1. 800,6o

1. 1611,03

1.

1. 51)11,0'

1 . 600,00

1. 600,liu

1. 400,00

1.209,001)

}l7	1 ................1

SITUAÇÃO ANTIGA	
1	 SITUAÇÃO NOVA

	

Venci ..	-	 Classe N.9 de CargosN.s de	 niento	N.s de	 Obser-

	

ou (.o,	IlrpARli_:X	 inensal	 °«	-Cargos	
Cr$	

Cargos	
Padrão	Vagos

vações

dentes

ÊDICO.CLINICO
- ...........................................- i	3 ............... R	-	31	Chefe de Serviço Têciiico

Div. Assist. Mcdico-$oc,ui) Sc • turi di' i .. ide e As

.

i5-

	

têncla	............
1	Médico Chefe do Serviço In-

te 1—W LI. 1'. S . LI L)	Ch?fia d	ioliciiL ......
1	1_.. .i.l	S rv.y	iI:	t.:iii.

de Si1iiIe e Asso-

	

têiicia	............

1	1	ii	.......................1	dc

..... . Li	 .	Chelui de Policia ......

1	I!terulsta .............Ctiefia de Policia ......
3	., ...	. ,	..: .	. .....Chefia de Policia	......

de Antropologia (I'eiiI.
Agricolu ilc Neves ...... . Secretaria do Interior

1	Dirrt.r	. lis silo	Doeiiiis
Transin ssivcis- 11101).

	............................Secrelari	de Saúde e Assis - ,
T)iicl,ir 1 iiisi.do	Do(nços	têncta ............Transiri issiseis	Hospi-

iI;s li,	iiiii5 de Patos de'
Minas, 1ousj Alegre e
rapora) ............... Secretaria de Saúde e Assk-1	D,rcior (Div. Unidades Sa-
nitárias) O S.......... Secretaria de Saúde e Assis-

	

tênctii	.............1 1 Mé41c	 Secretaria da Agricultura

is

SITUAÇ

CARREIRA OU CARGO

1	Médico-Au: . ii iar	Penitc.ri-
ciária Agricola de Neves)

1	Mi1 ilic0 - 1	.11511	1)i\
'Doenças i ransznlssjveisi

:IOWC) ............
j	1 Medico l.se. A. li 11.1
2	Médico ç1)iv. Unidadei. SaiO-

i	ta rias)	............

N curo- 1 sii u uãtrica ) .

1 ^ .Nl édic-Interiii.^ta	I)ivisil,'
Doenças	Trttrimisstveis

1	'ldici - Iiliriiiata	I) . . As
titêdico-Si ci.i i

2	M dco-intcrnisin Dii .
dacles Sanitárias) .....

2	'I.iii_.i-I.!i'ii1 .111	 1 )) 	 A.

6	MêiGco	)l)ivisão Doença'.
'i'ransiojssi seis) .......

2	'	Jn'ej'ij,	10v
Doenças Tra:isni.isslveis

1	Md co (Oscila de Preserv.
1 .ii.a L)iiurte) ........

45

SITUAÇIO NOVA

Classe N.s de Ca.rgoaCAIIREJItA OU	 Obier-ou
CARGO	 EPadrão	 Vagosdentes

31 É) )IC o- (:r, í xi Co

28
	

28

N.9 de

Cargos



SITUAÇÃO ANTIGA

(:Alliu:I1IA OU CARGO ]'[P,kHTICÃÍ)
N.Q de

Cargos

Venci-
mento

mensal
(Cr)

—	.............. S-40 9	--

i

Venci-	 Classe N.o de Cargo.monto N.o de ' CARREIRA OU	 Obser-mensal	,	 ou -
-- (Cr$)	cargos	CARGO	

dentes . Vag., vaçõe.

-i	201	 ......20

-	32	 1p	 32

2.700,0	 S-36

is	 o

3.000,í,l)

3.000,00.
S-34 '	43.000.00

3.000,00'

2 7(10) II)'

2.700,00

SITUAÇÃO NOVA

Classe No de Cargos
N. de	CARREIRA OU	 Obser-

ou
Cargos	CARGO	 Exce- 1	vaçêes

Padrào dentes Vagos

.0iií:	EslF:-
CI ALISTA

-  13 	 R
1 C

. ..............._	...............

hefe de Serv. TêCldc) (1
l'	.f ....... . lnf.

.

rsccntes	.........Secretaria de Saú . Assis-de e	is-
tência	................00,001	COrO,' de Serv. 'lê,'J(i,')	]) s'.

Duenços Traro,m	',issive	Secretaria de Saúde e Assis-
lênca	............1	Chefe de Serv. Tcni,',

Doenças Trisn,is',i..	Secretaria de Saúde e Assis-
tência	...............•1	Chefe de Sei-v. fnico

i'of	i3( .	Tf,	e .\.,lo
...............Secretaria de Saúde e Assis-

..............•l. 600,0.11	Chefe de Sem Têc]IiC,) 1 Div.	
tência

Assist. Méilico-Soc,nl ... Secretaria de Saúde e A.ssi-
téncia	................1	':leI'' •1'	-.rc............e.

Assist. Mdico-Socj01 . . . Secretaria de Saúde e Assis-
tOI(cj(L	 10.1 II1	Chefe de Serv. TéCICO, Div.	

............ 1	.
A,,sisl. Médico-Social) . . . Secretaria de Saúde e Assis-

tência	..............o. 000,001	Chefe de Serv. Técnico (Div.
Assist. Médico-Sj,1.I) . . . Secretaria de Saúde e Assis-

tência ............. 3.600,001	Chefe de Ser'. Técnico (Div.
Assist. Médico-Social) . . . Secretaria de Saúde e Assis-

tência .............. 3.60O,O0

—1
DC

Su A A O AN F 1 A

N.s dei CARREIRA OU CARGO	 REPARTIÇÃO
Cargos

—.	 ..

&édico..............'Secretaria da Agricultura

1	MéII i cO	Ptlericu]tor	(Div.
Prof, Mot j

uf, e Ad..- Secretaria de Saúde e Assis-lescentes .) ..........tênch, ............
1	Médico -Ra djol)jsl.i	

Chefia de Policia ......
3ldc.-i,'gist,	(D.P.S.M,L.) Chefia de Policia ......
Chefe1	

de Clinica .........hefia de Policia ......

Ofli
Assjst, Médico-Social)	Secretaria de Saúde e Assls-

tência	............

Di.'.
Prof. Mat. Inf. e Ado-
lescentes . . . .	.	Secretaria de Saúde e Assis-

tência



51 '1'

11.' deI CARREIRA OU CARGOCargos

O ANTXG	--	 -

Venci-mentoREPARTICÁo	mensal

SITUAGAO NOVA

Classe N.. de CargozN.' de CARREIRA OU ou '-.Cargos	CARGO	 Exe-
'Padrão dentes Vagos

1 UDlCO-ESPECjA.LiSTA

-=
Ob.r-

SITUAÇÃO ANTIGA	 SITUAGIO NOVA

.' de mento N.sde 	CARREIRA	
J 

ou

cinsse! N.o de CargosCARREIRA OU CARGO	REPARTIÇÃO	mensalCargos	 1	 Cargos	CARGO	 i Exce-	 vaçôes0$ Padrão dentes Vagos

1

1

1

1

1

1

1

1

1

M.fiDiCO-ESPECIA-LISTAMdico-Cnc. ror'girta	Div.
Assist, Médico-Social) •.Secretaria de Saúde e Assjs..•	.•.	.	tência ............2.700,00I'iIico-N uiciorrir.ta	ID', -A.sisL Médico-Social)	Secretaria de Saúde e Assis

tência ............2.700,00Iii)	ir tri'' Ir. r,o-s:-filógrafo	(Div. Doenças
'fruiisiiiisivcjs) ........Secretaria de Saúde e Assis-

	

tência ............2.700,00
fiIigrafo	(Div. Doenças
Traiisinissivejs) .......Secretaria de Saúde e Assis-téiicia ............2.40000\tru l ico-Olrr,ir-i co	1)1v. Prol.
Mat., Inf. e Adol.) ......Secretaria de Saúde e Assis-'têilcia .............2.400,110

'te	1)1',.
LIOdOilCO Siriuluriasj ,.. Secretaria de Saúde e Assis-tência .............2. i0u,00'lii Ieo.(trrrriI)rilari.ar):i_
gista (Div. Unidades Sant.(Orlas) ..............Secretaria de Saúde e Assis-' 2.400,00'tr ,li,'.-I'rrÇ'r .<'fllI ' r	(Dis'.Iret. Mal,. Ia!, e Adoi.) . Secretaria de Saúde e Assis-têncla ...........

Mêdico-A,,e.t..J.t* ........Cb.f La 4. PaUln ...... . 2.400.002—100 00,

co

1

i

1

1

1

4

3

1

Mêd ico-Oflal n)olarin0ol o-glsta)	............
Médico de Serviço de Trans.

fusão de Sangue ......
Mêdico .OftaIrnoIogi.,Ia (Div.

Assist. Ne uropsiquiátrit'a)

Médico-Anátomo-Patologis_ta (Div. Assist. Neuropsi-quiátrica) ..........

M éd ico-() (o rri no! a ringol o-gista (Div. .0 as ist, Neuro-uiãtrica) ..........
MOd ico-Anátonso-Pai )) og i a-ia (Div. Unidades Saiiilórias) ..............
MCdico-Puerjeiiltor	(Div,Prot. Mat., Inf. e Adolesc,)i
\!tí&i ico-Rad i O !(r j stn	(Div.Lepra) ............
Médieo_Ohstetra (Div. Prot.

Mat., Inf. e AdoL)

Chefia de Policia ......

'Chefia de Policia ......

Secretaria de Saúde e Assis-tência 	Saúde

 de Saúde e Asi-tência	..............

Secretaria de Saúde e Assis-tênda ............

Sr'crc'trrria de Saúde e Assis-têncín	.............
Secretaria de Saúde e Assis-tência	............
Secretaria de Saúde eAasis.tência	.................
Secretaria de Saúde e Assis-tência ..............

2.400,0

2.400,0

1.800,00

1 .001)011

1.800,001

2.100,00

2.100,00

2. 1(00,00

2.100,00

00



SITUAÇÃO ANTIGA	-	 SITUACIO NOVA

Venci-	 N.9 de Cargos
--	-	-	- -	-----	- -- -	 :.:

N.9 de	
mento N.9 de	GARREIBA OU	Classe	 Obser

CARREIRA OU CARGO	REPARTIÇÃO	mensal	 no
Cargos	 Cargos	AP&GO	 Exce-	vações

Cr$	 Padrão dentes Vagos

MdjcO_Otorri11Ola1'i1ig0l
gista (Div. Uuld.s. Sanitá-
rias)	..............

iíiiico-\ crrio- I)rr,iia . Si-
filõgrafo (Div. Doenças
Transmissíveis) ......

1	Médio_Oftn)1,gLsa 1)iV.

Unidades Sanitárias)

1
Agricola de Neves)

1	Médico-Cardiologista
Assist. Médica-Social

1 Médico de Educação Fisica
(Div. Assist. Médico-So-
cial)	..............

1	Médico-Cancero!ogisi" 1),v.
Asist. Médico-Social)

1	d,',lico-Nutricionista	k Div.
Assit. Médico-Social)

2	M,dico-V,i,ério-J crrno-Si-
fOtógrafo (Div. Assit. M.Soc11 ............

Sretaria de Saúde e Asls-
ténela ............

Secretaria de Saúde e Assis-
tência	............

Secretaria de Saúde e Asis-
tênciu	------------

Secretaria do Interior - -

Secretaria de Saúde e Assis-
tência

Secretaria de Saúde e Assis-
tência ............

Secretaria de Saúde e Assis-
tência ............

Secretava de Saúde e Assis-
tência ............

Secretaria de Saúde ci Assis-t5.el	............

M ÉD1CO-F.SPLCIA-
LISTA

2.100,00
NI
	

99

2.100,00

2,100,50	 00

1.900,00

1. 800,00 1

1.800,00

1.800,00

1.800.00

I.8O).00

SITUAÇÃo ANTIGA	 SITUAÇÃO NOVA
Venci- Classe 1 N.o de Cargos --N.9 de

CA	
mento Na de	CARREIRA OU	 Obser-CARREIRA OU CARGO	1&kPAR-rjçÂ()	mensal	 ou -Cargos	 Cargos	CARGO	- Exce-

Cr$	 Pacirso dentes Vagos Vações

gista (Div. Unidades Sa- -.	 1 T'Tk

1

1

1

2

1

3

2

1

••••••becretaria de Saúde e Assis.
tência:dedico-o tozri,,o la ci

gista_OftaIniologjsa (Div.
Unidades Sanitárias) - . . Secretaria de Saúde e Assis-

tência	,.......Medie-Oltalinulugista	iii.
Unidades Sanitárias) . - • Secretaria de Saúde e Assis-

tência	............Mõdico-Oftal,nla,-,ngoi,
gista	l)s....."ais).
)'siq.) ..............Secretaria de Saúde e Assis-

......:g clico -Obs leira (Div. Pro l.	tência .......
Mat., 111f., - Adilear .....ecretaria de Saúde e Assis-

tância	............Mrd ir-ltidio1ogisla	Di -
Unidades Sanitárias) - -	Sei'i'etarja de Saúde e Assis-

têricia	............ira -1',i e t'i,u itw'	1 15v -
I'rut.21la1., Inf. e Adolcsc). Secretaria de Saúde e Assis-

ténca ............\Ie.1,c-1tadiuli, i ,la
Assit. Neuro-Social)	Secretaria de Saúde e Assis--	-	,-	tência	............Médio-\ enerio-Dcr.-.,i-
filõgrafo kDiv. de A,sis
tência Médico-Social) -	Secretaria de Saúde essj-

téncia ..............SIéd ira - ín es erogacio da 1' ,-
ioterapia (Div. Lepra)

	

	Secretaria de Saúde e Assis-
tência ............

1 ..00,O0

1.000,001

1,800,00

00
l.800,li(l

1 . 800,00

1.800.00

1.800,50

1.800,f O

1 .800,00

1.800,00



Classe N.o de

ou
Exce-

Padrão dentes

Cargos 
Obser-

Vagos 
VaÇõ'S

1. 80 0, 00

1.600,1)0:

1.600.00

1.600,00j

SITUAÇÃO ANTiGA	 -
	

SITUAÇ ÃO NOVA

Venci-

de ^	
ULU N.e de	CARREIRA OU

CARREIRA OU CARGO	REPARTIÇÃO	 mensal Cargos
	CARGO

Cr$

MÉDICO-ESPECIA
LISTA

1

1

4

2

4

Médico do Serviço Anti-Rá-
bico	.............

,I'lco	EI.'
dico	..............

de lepra) ..........

[.iCO-Ifld51ic.4i.St:I	l)i
de Tuberculose)

gislo (Div. de Lepra)

Secretaria de Saúde e Assis
tência ............

Secretaria de Saúde e Assis-
tência	............

Secretaria de Saúde e ssis-
tência	............

Secretaria de Saúde e Assis-
tência	............

Secretaria de Saúde e Assis-
tência	............

1.800.01

1. 8011.00

1.8(111,01,

1. 800,00

1	1.801100 1

6	M1i:--	'fli.
filógrafo	(Div. Doenças
Transrnissivcis) ........Secretaria de Saúde e Assis-

tência	............
4	V .. . li&'I)\'I'Il( 1 . 1j . T)

filógrafo (Div. Doenças
Transmissíveis).........Secretaria de Saúde e Assis-

tência	............
Médico de Educação Fisica

(Div. Assist. Médico-So-
cia» ................Secretaria de Saúde e Assis-

tência	............
2	Midico	O to-Itino-Laringo-

(ifla 1 niologi ste	J)•	[ i -
dades Sanitárias) -. ..

	

	Secretaria de Saúde e Assis-
tlncia ............

Ns de

Cargos

4

1)

6

a

S11JA

CARREIRA OU

CARGO

LISTA.

•1

4

31

3

156

SITUAC.

CAltEtEIfl. OU CARGO

1fi'lio Xtitrjejonjsf1	(Dj,
Ajst, iE0<1jo Social) -

(lLv
de Tu be.rc til use) ......

Udei-()]istr li	11k-. l'i-)
Ilil., luf. e 1.lo2csc.i

filógrafo (Div.	DueLteas
Tran Sui iSsivei s) .......

I'i'l)t. Mnt., lo f. e Ado] es.)

I)iv.A-sist.

1	''	 1 3)'..
Assist. Mfdico_Soejai

(1),
Prol, Mat., Inf. e Adulesi-.)

Mt'diCO_PiieiilIur 1 Div, de
Lepra)	............

1 (1 ANTICÍA

li EPA [ITIÇÃO

Secrtarja de Saúde e A-.is
tillcia	...........

Sei-releria de Saúde e As'..'.
tericia	................

St'ci-eI.trja de Saúde
tcrtcjit	.............

Srcretaii (I de Saúde e Assis
tónci	.............

Sccrelerii (1<. l.-iú.te e
Ifilcia	...........

S'c I1I')R de Saude ., As'.)'.-

'.,ie Diria de Saúde e Assis-
t'.nia	............

Seei'etiiria de Saúde e. As'.)'.-
tfncitt	...........

ecreliirja tie Saúde e -1.5lãrici	 5)5-a..............

Venci-

mento ^N.Q de
riIenSat

(.argos
Cr$

1.11,11.0v

1 .690,110

1.60oev

1. (II) 0, 111

1. C0ti.(er

1. 61(1,11)

1 .ii0,00

1.103,00

lei)

•O NOVÀ

Cle N.s de Cargos
ou

____________ Obser-
Exce-	 'açães

Padrão dentes Vagos

113	113



SI'rUAÇ

Venci-
()I!III	N.e cli . CARREIRA OU

1h ensu 1

	

Cargos	CARGO
Cr$

3. -60000	._ ................

:0,O0	-	...............

3. 000,00

O 00(1.60 J
-	3

10

NOVA

Classe N. Q de

OU
Exe

Pad (1 o dei, Les

S-lo

S-7	2

O

6

s 1 F 1 , A ': -

li-
CAIIOF-:IR.\ ou C \ GOL

1	:lie S

	

A :' li	A

rii	Al1l-l:.-_)

Chefia de 1 1 , - I (1

1:f:O de 1'1Lca

ilicia

3. C00,00	-

2.10001) 1

s-:t	o

42

N	10	-

26	26

2, 101,00

2. 1 i'OdiO

2. 1(10,00

1.	ii, 00

a) ........... - Seca-ela IJ.I dc Saude e Assis-
telicia	............

o: A,çii ;.
lepra) .............S:c:ctari,c de Saúde o

tefleca
IT)i,c-tor (Ilosp.	J.o!ar,5 dc

S,cI,a,-ó - Div. 'le Ino)5c-c-c-O,- ia de Sccculc e
Lepra)tcIdcia

...-c-i-ctzcri:c dc Saúde e
lê,icia	............

1):-, -d--d L	Secreto-ia de Saúde e Assis-
lêricia	............

)í0dieo J.epróloo (Ris-. ,i
Lepra) .............Secrcta,-ia cio Saúde e Assis-

tência	............

- a i g's
Obser-

rações
'Vgos

cc

10

Id ld
LOGO

.	-	o	..................II	 3

O (defe dc Serviço Técnico (Di-
) o !x pra)	 (	iii de ', ii 1 e AS	

x),00	-	 S 1	(	-

-	...........................-	 -

	

--.w,--..-_c-. ---	 -----	 .-.---.-..

SITUACiO ANTIGA	 1	 SITUAÇÃO NOVA

Venci- 1	 (dast- N. de Cargos
cli	 i1O•l,l	N.e de. 	CABREIRA OU	 Obser-

(;A1lIo:In.t ou CAOL;()	lLCl \lLilA'L	 neris,,!	 ou
Cal-" s	(A '(GO	 Exce-	 vaçõ-cs

dentes

OíGl(ICíc
1 ((Id)

:1

10

11

12

12



\r lirp rlpir ilricui	Sti	tu ia d€ Safide e

	

tr'iii' iii	............Mr'ulica-Psiqiriitre	11k. As.
seuuripsigriatrirri ) ........rretaiia de Síu(rb' e

tuuicia
Xiuiroiusiqrrietrruu ) .....SCcreliiria de Saude e tssis-

	

liuiiii	............
1	 1	i	. li -.-.	As.

r rvrluii)SiquiiihuIr'l ........ti-nutria iii Sai'Ie e Assis
tuiir' ia

M u rca1trsiu1rruI,	1)1v.
Nnruropsil1uutu-r;r .........dita' ia iii Sui(u.t	e

	

t rili a	.............3kdicrr-Ahiruuista ()taiiiu'. lii-
uiiiãr j o de Isarliareriu) . . Seci-etuurjui riu Interii,r .

M'iIico-Cirurgã	..........returia di Saiide e

	

tuuia	............'it(eri-Psiriui i I-n	1 ])i%. 	.'ts

	

\irropslpuiutricrui ........ru-iuu:-h	de Saiuit	e Assis-

	

IC-uicia	............

Ih

1

N

2.

2. 101.114

2. 1i0,Q

1. 840,011

1.5 (liii
800.0'

1 800,40

1 . Ci_Ihi_ul;

IS	

-	

C":

SITUAÇÃO •NT 1;A	 SITUAÇÃO NOVA

Venci-	 Classe N.9 de CargosN.e de	 mento X.s de	CARREIRA OU	 Obser-C\1I•.IA OU C\ti	 !l.Ii.iTl..)	 mensal	 ouCargas

	

	 Cargos	CARGO	 Exce-	 vaçõe5
C,$Padrão dentes Vagos

M úl II ( 1)-t S li) II A -
TB 

Is 1	- 1	3

2	(;i.f	d . Sr rv .	lii IC)

Nt

1	Mrti, Chefe de Serv. de

	

A ritrop 'logia	iI'cn.................

1Mr, tie()	1 1 iritr;I	(Div.
ir iIl	 iri.I1iit.'	hall,

lO de Sa i], h , e
3.

1' Iaiii	li	Irilrir	....

5'	Iia te Sort . e

S-5

Q	-	4,

i'Ilr'8	............2. 7itl).(tD	--	. ..	..........	S-36	1	-

-

	

	 ..........................-	15 ...................O	-

31 c . Jiquiati'a (t)i ....

.....

	

Scurojrsiquiátrea) . . ..	rretn. rzi le 5iire e -_ ................ S-itI	1	-

SITUAÇÃO ANTIGA	 SITIJAÇLO NOVA

t2i	N.e is CarusNo de	 '°"	N.' de	Ll1RElRÀ ()L	 Obser-

	

rI	(:,It4)	IhI:t.it'ti•..sri	 rICILSaL
Careos	 Cars	 CARGO	 -	Ir'i-

C!r	 ladiou dentes	vagos

TIkA
il 1:: OIC.( ) - P51 O 1' I.\ -

Xeil1 i rledrl iat. - Irr1 itri
lo Raul Soares)

2.	Uf'.i,li3	. \t ri	-1'..	iihr'	i)ir	,\ '.

1

5

13

3

1
3

1	371	 1	231

	
23



Venci-
incuto Na de

mensal
Cargos

Cr$

23

CARREIRA OU

CARGO

MÊDTr0-s.•NITA-

N. 9 de	
C \IllIl'. (_)U (:.-RGÚ

	 I1EI 111 1,11,I(.:A0

Classe N.° de Cargs

ou

II
	 23

Mi-iliço-'lalari i ,l.	11H:
Maliria) ............ecretaria d Saúde e Assi,.

tencia	............1	13. 000,3)MiC11i'-Sjt ristii	lCv .	Ir
Inidadis Sanitarias) . . . SecretilriS de Saúde e Assis-1

tOicia	.............3. ('03.00
\fi1iee-Sani1ai'j.l i	1)1-,-.

Fase. Lace	Profissional) Secretaria li Saúde e As,i-
tOiscia	.............3. 000,t0

Mccl) co-Se in tal si ai 1)1v	iii

Assist. M iid ice Social) .....acietarjai dc Saúde e Ascii-
aOliClU	.............3

Serre1sri--ssj',t'l	1 is	Ii -

de Saude Pública) ....!)içret.a ria de SaCi Ii e .1-cia-
tencii&	.............3. 001),10

,!itico-Sanitaris[a	Div.	ii
Deniogra fia e Edue. Sani-
tária) .............Secretaria de Saúde e Assia-

t0iieia	.............
MCI co-San da rista 1)1v . de	 3.090,00

Doenças Trai.inissivis( .:Secretaria de Saúde e Asic-
tência .............3. 003,00M i dico_Sanitarjst .d	Div,	 1

Unidades Sanitárias) . . . Secretaria de Saúde e Assj-
tencia .............3,000,10

S-31 13	-

SITUACXO ANTIGA
	 SITUAÇÃO NOVA

1

1

1

t:liefc	ele Servien	lcnic
(l)iviSLO de 1nid. Sunita-
rias)	.............SecretaYi	ie SaudO e As is-

	

t(iicia	............
Chefe .le Sers iço Tecu ice

1)1v. 1- )SCCI. Excie. Pci
 -fissic,iial) ............crctiiu dc Saude e

t-i1c;íl

Cii efe	te Serviço Tiriiice
(Div. Pront. Mal. Ilif. e Secretaria de Saúde e Assis-
.kdelesc.)	............t3ncia	............

Chefe de Ser, iço 'icn ico
(l)ivisiii de Miilúria	..	secretaria de Saúde e Assiii-

	

t,ncia	............

Ci efe de Serviço	Jíç
(Divisão Doenças rrars-

	

lência	............

3. 6o r ,l	\

:t f),l

3.	 5-43	10

1.
Chefe	de	s,,N ico	'J('cT%ice

(l)iv.Assist. MidicoScci-
ai) ................ecretaria dIP Saúde e

ttncia	.............3 C01t,110
3

	

	Chefe ile Sers ice Tcriico
(1)1v. Demografia e E.tuc.
Sanitária) ...........Seci-etaria de Saúde e Assis-

iuissiviis) ........... Secreta' ia cl( Saúde e .,ssiia-

tência .................,0o,o0

	

1 1	-	 ____

SITUAÇXO ANTIGA	 1	SITUAÇÃO NOVA

	Venci-	 Classe 5e dc CagasNa dc	CARREIRA OU	 Obser-

	

C.\RREIRA DL CARGO	 TU--PARTIÇÃOmensal Cargos
	CARGO	

Si	

lçxcc-	vações
Cr$	 1'adrio dentes vagos

MÉDICO SANJÏA-
JUSTA

	

- ................................................-	aH ................O	-	36

	

-	 1

	

 0	 86

1

1



N	- 179

81JLACÁ0 A.NTIGA

Na de	 ]iiCiOo
CARREIRA OU CARGO	 REPARTIÇÃO mensal

Ci, rg.i s	 -________________

N.s de

Co rgos

130

8
	Ohlli i o_Sa,litarisII	Div.	e'

Unidades Sanitárias) ...R cretaria de Saúde e Assis
tência ...........

2
	Mdico- Sanitarista	(1)1v.

Assistência Médico-Social) Secretaria de Saúde e Assis
tência ...........

1	'dico - Sanitarista	1 Div.
Prot. Mat., Irif. e Adolese.) Secretaria de Saúde e Assis

tiRicia	...........
Ofêaii-.)-(;re:) .:lo5ist.t	(Div.

de AssistêncOs Sul ivi-Iso-

2	0U-di,'-S,ni1arish-i	(lFv

cOO) .............Secretaria de Saúde e Assis
tOricia	...........

Unidades Sanitárias) . . . Secretaria de Saúde e Assis
tência ...........

3	0!0dic-Mít1ariog>i (li	D1
de 0ta1á1'1,) .........Secretaria de Saüde e Assia

têricia	...........0l0die,-Eic1nio1cgisla	(l)i-1
visão de Malária) .....Secretaria de Saúde e Assis

tência ...........
Míalico-San ti,iista	1J1,15

Unidades Saniiãrias) .... Secretaria de Saude e Assis
tência ...........

Medico-San i a, is iii	i l)iv
Derrwgraf ia e Educação Sa-
nitária) ...........Secretaria ite Saúde e Assis

-	tOada ...........
Médico-Sanitarista	Div.1

Doenças Transmtssiveis) . Secretaria de Saúde e Assis
tência ...........

Médico-Sanitarista	(Div.3
Prot. Mat., I.nf. e Adolese.) Secretaria de Saúde e Assis

tência ...........

SITUAÇÃO NOVA

Classe N. de Cargos
CARREIRA OU	 Oliser-

ou
CARGO	 £xce- -	vações

Padrão dentes \agos

01 'DIC0-SANI-

RIS1.\

iN
	

079

- .

2 . 00,Ou

2.700,iO

2.71)000

2. 701)0.)

2 7)0,'))

2.400,0'

2	liiÇ) (J

2, 1J,Jt'

2.4 O U) O

2.100,01)

2. -U0,OO

VsiicI-
nica
eu eu a 1

Cr$

ITU AÇÃO ANTIGA

N.s de
CAIIIIEIIt.o. DL (:AJIGIJ	 tEJ'AltTlçÂOCargos

ITUAÇÃ() NUYA	 -

Cla. Ni Ir C*iuNa ,1t.	CARREIR.A OU 	Objer-ou -_1
CARGO	 lçxi_ 1

Padi
	I'Fj 

Vagos
J

5	St0dico-Sanjt,,rjsta	(Div.
Frot. Mat., Inf. e Adolesc.) Secretaria de Saúde e .ssis-

têrici	.............2 100 co
iji2 Médico-Satar,sta	Div Secretaria (te Saúde e Assis-

30.............Nt,- ,li,,-San;( ir, a! a ......	t0ncia	 2.109,O(,
t1idade5 Si,nit, Ris) . . . Secretaria de Saúde e Assis-

Me

	

	 tCflLid .............2. iuu,odico-] I PiCalia,a
Doenças Transniissiveis -
Hospital de Teóliio Otoni) Seccetoria de Saúde e Assis.

2 tência ............. 2. 100,(0lt0dico-tsi,nitar i sla	(1)1%

Assistência Médico-Soc)a]) Secretaria de Saúde e '-,sis-

	

.	1 . 000,00M(dicoSíinita rkI . ,	(Div. têcicia
'	Prot.	Inf. e .tdolesc.) Secretaria ,Io Saú,Ie e Asis-

tência	 .1. 01(9,004	Médi co-San,)arjst1s	(l)i v.
Doenças 'I'ransnhissivei5) Sceretr i , de Saúde e As ,k-

5	Sdicr,-Sani)ar:sla	(Div. lência	..................1	-1010h
Fiscal Exere. Profissional) -S p,',-claria dc Saúde e As-Os-

lêlicia	...............171	Médico-SajIarisLn	Div.
Unidades Sanitárias) . .	-Seeretar,, de. Saúde e Assis-

tência	.......................1.
M ,li o-Tro iiv,.I i aa	1) iV.

Doenças Transmissíveis
Hospital de 'I.'eúfilo Otoni) Secrelaria de Saúde e As'js-

têricia ..................1. SOU.,
Olirlici) SIiilaridl '))4.i (DR-isii,

Malária) ...........Secretaria de Saúde e Assi-,-
tência ..............1 .800,00

ElDICO-SANITA
RISI'A



SITUAÇXC) NOVA

C.-'cTIREIIIA OU
	C1asseN' de Cargos 

1) hsev-

Exce-	'rações
I'a (IriiK, 1 i lint is	Vci gii s

Mi,LIIC( T1S1OL-Il-
Gisr.'

N.	10

Cargos

1	14	15

SITUAÇÃO ÃN'rtlnA

Venci-
c.\iI:II(A OU (:1uI	 11EI.lI11Ç3.(i	ruinto

mensal

i	tirtic-Snriilar'ta	l)i
ist(n.ra	'idir. Saciei	errclario Ir S(rii r

lõncia	 •	1 . li e a. 1
1 L	1rlca-Se nil1 ri!a

Prot. Mel., lnf. e .\	'si.	cri lorca dc Saúde e .5 . is-
vnria	 •	1 •i19.O

9	M clic-Sccnlarishi	I)i'
Unidadesdades San i Id ri	 rio de Se ide e As e

«'ncia	 1.
3	Ma1ie-\i(;irii ai.

d- .5:;iIdrii-i	 . secretari,i de Saúde e ,S5eI
t(ncia	 •

3	diccSiitada	( liii
Pint. Mat., liii'. c _\do1se.) Srcrc'i,,i ia dc Saude e

t(':iii .	1 .

2	(.hifi' da SI'rsi(c	J'(':uiea
(lUeisci, (i	1,lIrr,lI .aa	•cri'Lciria cIO Saúde e

I,ru:ia	................((Id0

1	\1diro-'iseicg.t	1)n-isd.
de Tuberculose) ...... .Secriterca de Saúde e

Mi'.rllC-I3-T1(;I-
()F.flhlSld.

1

.5

	

2(12	2(12

2

	

2	--

_l

-

SXTUAo ANTIGA

Venci-N.s de	 alento	Na deCAOTII(lflA ((1' CA1iij	1I(PA1T!(5() mensalCariis	 Cargas
c

1	cicIiru-Tieia)ngista ......See.relicriri de Sa(icle e Sede-
tõlic Iii	............2. IO,nO

2	it0ic-1isi,reIi,1i.i,,	.	.
(Divisio dc Uulduilis cdliii-
tárias) ............ sf rrc'tarja de (saude e Assi.-

t('iic a	............. 1 .M, rlic-risi,:1:giela	i1J:vi	
u	As-;j q - de T.uberrulusr i ....Secretaria de Sade e AS-eIS-1

tóneca	.............1. 511,011	\t'leo-Tisiloista	Divisii 0	.	. -
As	'si d]co 5 sei...!)	Ser InIbi de Saud	

1 (sCI) 1')2	i1iCO-Tisiiani'.ta	Iii' cli
Assisi(nrca Ni - ti speiaii
trica)	 (J............Srrretni-jj de Saúde e A.is-
 tõncia ............ E	1 .500,009 Médico Tisiologislic	t))vjslo

de Tuhercutosej ......S,rerja de Sctd,le e Assis-
tOricia ..............1.

	

-j	-17

Motorista ............Secretaria da AcrieuJIuu-a -	1 .00,tjtti	chefe d (iclildeIn .......ecrctania de Sa(jeli' e Assis- 13
............1	Iiojorjst	 tóncja

	

Chefe de Garegn::i Secreta;-ia das Finanç	...	11	Uncariegadu	cli	(icircigni Secretaria de ' iBçao i Obras
l'iihlirris	...........1 611091	31u'tarista (:hcre oit . ( iareg. Ifl Serreticria da Edricaaln	1. 60'J,Uii	-1 j3hefek-cl  Garagem (Chefia de

Policia ............Secretaria do Interior	11	Chefe de Garagem ......
L
 Palácio do Gos Orno	1 . 600,&lt

SITUAÇÃO NOVA

c1aes Ne de Ca,"-asCAsEIRA OU	 "Obser-ou1	-	Exce-	sac.is
- Padi'o i1ents Vagos

MLDICO-TISIOLO
01511.

17	17

IOOT') Rn, r.s

S- 2(1	'3'-



.' de
(:.\I11lI-;lt.s tu cm w()

Carg'is

Venci-
Mento

11 EI'A IIT1ÇÃO	 ii, eu sal

CII

1

'.1

1 .l,

-j

6

1

81

SITCÀÇÁO ANTiGA	 SITUAÇÃO NOVA

Venci-	 Classe Ç.Q de Cargos
N.s de	 Tfleflt,i	N.v iii'	CAIIISEIRA ou	 Obser-

CARREIRA ()h CAIU,i 1	 REI'ARTIÇXU	 rneflsuj
Ca g0%	CARGO	 Exce- ,

	", 8
 ções

dentesCr$	 Pa,lrãi,	\ egos

1 Encarregado do Traiisportc Imprensa Oficial .. ..	1.100,0)	 MOTORISTA
1	Auxiiar-Ticnc	..........Dep. Águas e Energia ElO-	 - .................S-19	2

trica ............1 . .n0.01
1 INUAurista ..............selaria da Agricultura .	1. 11111)0)	'.0	..................J	-	2)
7 Motorista de	 notorist	j,s Classe . . Palácio tio GovOro ...... . 1.300,00
1	Moto	

.

	

rista ..............rocuradoriu Geral do.
	1	 -	..................-17	8

lado	............

2	Motorista .............Secretaria da Agricultura
0	M	

1.21)0,011
1otorista	ilii	1.'	classe	 1

(Chefia <te Policia .....Secretaria do Interior	 1
O	Motorista <l	1.	Classe . . Secretaria das Finanças .	•°°.	 i	—	is3	Motorista de 1.' Classe . . Secretaria da Educa,:-, 1 .211i1,l)l)

Motorista dc' 1.3 Classe . . Imprensa Oficial .	 1.200.55
3	Motorista de 1.4 CIa se . . Secretaria de Viação e (lira

l' uhlicas ............1. 1111H
4	Motorista	de	1.4	classe

(Departamento	Adia dii s-
trativo) ..............ci! do ia do Interior	 1

1	Motorista	de	1.'	classe
(()f. Esc, Alfredo Pinto) . .Sc'c ri-ti,ria do Interior . . .	1.1

u	
01,01

1	Axilie ti Caia-g	('i,,	.	fi-	 .. i_	11	-cl	 Secietaria de Saúde c 5	 -
tência	............1 . 1000h

3	Motorista dei.	Classe . . Secretaria (te Saúde e .'oi .is--
tOncia	............1

1	Mi turista .............Secretaria da Ag ris dliii	1 . [ iii 1,..
21) Motorista	de	2.'	Classe

(Chefia de Policia) .....Secretaria do Iicteiior	1.010.1111
2	Motorista ..............Secretaria da Agricultura .	1.010,1.11
6	Motorista de 2.' Classe ..Palacio do Cove5rno .......1 .9.I),I.il	-	 5-14	49	-2 Motorista

	

de 2.' Classe .. Secretaria da Educação	1.050,110
6 MUtQCI.ja .5. 2.' Classe .. Secretaria da Viação e Obras

Públicas ............1	1. 0SO.00

8ITUÀCXO NOVA

Classe N.' de CargosE." de	CARREIRA OU	 Obser-
Ou

Cargos	CARGO	 Ece-
Padrlu c1nts 1 Vagos açe.

13	iI.iliista	ite	2i
I )i'tiO idi ii iCO 1,i	.5,1 liii lIS -

 -1,, lute. i ,1r	...	t ii'IH)llStot,cjsl,	<te	3,-,	(:las,,	..,	,,'tiiic	111,5	Fitan,,-a..	1.112	 !Seci-i'Iiria da Agricntlln!L ..	0(1,5111
1)	\I,,l.iiista di'	2.'	Classe	. . S'" llicii de Sa(i,li.' e Ass1s-1

tõiicia	............1
A;ci''ila	ti' N1',c,)-"'ila' laII;L de Sai'iite e

tecicia	............1.0)0,0
2	51.....r',f't

Nis Iii)	.............sc'rc laila	ii,	Ilil	ii 

.l .t-ieii-Iist-,	..I'aticio 1.1 . 1, o C'rno ......
1	i!1ilsiie!ici_\i.,t.-ieiclist'i	(1). -

partazii,'riLi>	ãitin iicistr!iti-
Sol	 5 ,.cet iii	1	J	ii 

(Chefia <te Policia)	.....Sci'teI iii,-, Intcji,r	 I01i,1I)
1	1.010,' irIa	1(.11'f;a	li	li-

Sc'crefarjc, do Interior ....
it	st	 Si rc' 'ir! i da Agricultura	S 11011
Motorista l l i,siii tal, Caiu

cio Barl,ar,',,a ..........Sei-rolaria <te Sau'c,le e Assis-	-
2	t.civil,,r <li . Cacge:u .....Palácio d, (disêrno1	Scrvrrute l',rl'irs, ........ceretarin da Ag"icutt,ira	,	0,00

120



Venci-	-	 Classe
O lenlo	NY dt	CARIIEIJ'(A 012
zzielisal	 ((11

-	Cargos	(.çlu(((	 -

Na' de Cargos Obser-

Exce-	\a3115
delltes Vagas

(.\oi1ÍiL\ tIL	\i1	 lu:pAr.TIÇÃO

13

—	12

23 1

S-29

5

L

SITUAÇÃO ANT
	

SITUAÇÃO NOVA -

(l(.lAI.-AOMINIS
Til ATIVO

	

-. - ...—
	1»1

	

O I S e	

................--	10

	

S	lIne 1 a 115	1:10-'

	

Oterrioria	(101	.\gr'i . .iiliir'ol	..	2. 1IOI,UU]

C:,fe (1»	1:0. li 	 \'O,	 1
1,1 'ativo (Sers'.	lts.tci;r:l

1	II	 ll(flO de P lie	 111	

o

	

Illl	OFicial	......

	

Seci-i-tai-irt ila .\riell1tUrrt .	3.000,00'
I»IOO	.iii(l('i('t(l	.	. .	" cerl-tat 11	(1,)	JT(	e	 1O1O1II.110

'jlC'1'iCi».('o0
01, .................lrrlpr-cllsa	Ofh-d	......3.

1>1 ri-tIl-	(111	çxtiota 1',''ii)c11-
(1,111111 de Our0111.71,)	 a (10	0	

.

11,10.........1
Serretúrio	(:111 .0» (1'

Ci1)liZiliiill) ..........SccIcaria	das	1'ir(anc,(	L000,0I)

	

1	Secrctãrio	(Curs»	Ã1rrrf.
Frrr'cionr'lrias	Municiprits) Secrelaria tio Interior .	3, 000.0(1

	

1	\(IX 11111...... . TI .................. (410111 da A0r'ICUttr_17fl .	2. leI.
	4	uf	 'o te orla daricultura	2.	1)
	s Oficial-Administrativo . . . Secretaria da Agricultura . .	2.700.00

	

---	 .1	--	 -

	

SIT UAÇÃO ANTIGA	
1	 SITUAÇÃO NOVA

1	 1	l 1	 1 1 1 \	1	 1	

\	cl	1 \ itt 1 1	
(	1	

0»Obser

	

10	
0	

c 	

Czrio1s	(.\1(;((	 Ece-	seções

	

—	
$	-- -	 1 i co dentes \ 10$

	1	A3cnie (da Caixa EC1fl3III-	

1	
1	 '.	 0:'0

ca Estadual) .........Secretario tias I 1 inluecls	.	2.000,00

	

4	\	1	 »	 (1 (0 1 III)	 IR	LI	 5 lIEriergoi Lil7lrica .... ....2, 1I(I,00 o )	 —	1	1	:-e 1 ji ' . o . (	o.	.	Li	0:1'. 0

0	 (;»rnis)	........... Ii1(i(I'T']lSiL	(1F11'ial	........2.7oI1,rlO................5.	-

	

1	Srrh-AgoaIe	(Raid) l'lr'onõ-	 21
nuca EsfOdrial ........Sccr-ctsri'o das Finoncas	2(100,11(1	—	1	l)elcog;icto (Servço do Cotri	 .	..........1	 1	-
atei São P150	 c10)	......'Seretaria das	

.

	

Finnças .	2.700,00
	2	Rr,»rfe cote de (:;'zmi Clel

sortearia) ......... . 'Sei'relaria (ITON Fiiinçuis .	2.3110,((0

	

1	(, ,»»	i'OotP	10	',	'0	 '

ILIIÇ(i	1500110,l 	...... . Secrr'lari	r11(s jcjg j01 » 1115	2700,0(1

	

1	03'rt'	F'iSI'''l	.........SCC't'elI(ria (las FinOnças	.	2.IIW,'.»
01'ir'191	A»1rn1»ros(rnt j vo,	. . Secretaria	da	AgricUltllrrl	2. 101(71(1

	

1	liiL»-rr,i» rte	1001 . 0(1:1	(70 o.- Riria d" Policia	.......1.11,0,00

	

:t	Coco rro'ocr d o il»' Se cv.
O	nririislraçã)	.........Imprensa	((liI'ilil	,,	2. lírS,olO

	

4	\u\1ioo,'-A(ooinisl»'1(i',',	.' t l)Lparii( linho	,1O	.31loS	1'

	

Ener» i	CRI ("0 .......2.

(1)epurlani 'loto cio	ldtaiii
ficacOol)	..	..	.. ..	......heRa 	de l'ulio'ioi	.......2. II(I(7O1(

	

1	Anxi!iar-Adaojniçtr:t;s',	.	Seerelar;a	õ	: 10i0'lTi1

	

2	."°SSt(fli»	1)1'.'. ri')	1i's1ito-
1	lo	lo»	11irroo'l	........Secretaria (1)' SIlitie e1	 t,ineia	............1	2, 200,1(10

	

2	Chefe de, Sei-viço A11'olinr

lo-tal ..........Secretaria	da	Agricultura	2,21»iooO,o

	

21	o\j117301.'ole ( ' ,00t:ol1lisi:j . . Secretaria (11(5 Funenças - . 1	2,çu



SITUÀÇ.LO NOVA

CATIREIrIA OU	
Classe N.i de Cargos

ou
CARGO	1 	Exce-

Padrão dentes Vagos

111`iAL-A1),!J.
NISTI 1jATIVI )

S-23	g

97
I'i:itrio DE p 11-
1.i(].\	l0:(N1(

N
M

L

Os

-	1
-	 2

a	-
4

Obser-

va çiies

o	.1:1' 5.'	1
ttncia ..............1.709.0

Secri-luurrnu	iluu	Agricultura	i . ioo.eo	1 ................S 1 (

Secretaria -. da Agricultura	1 . 300gu

Secretaria de Saúde e Assia- 
tOncia	............l.300,lrr

Secretaria da Agricultura	1.200,0

Secretaria de Saúde e Assls-
tiTncia ............1.050,00

Secretaria do Interior . . .	1.100,00

Secretaria de Saúde e Assus-.
tenda .............1.100,00	.............S-15Secretaria de Saúde e Assis-
ténc1	.............1.1O0,OO

	

2	-

12

	

--	15

8 -

	

SITTJACÂ() ANTGA	--

1 ci-
Na de

01 CO sal
Cargos

C,$

7	. j.iljir-AiI i 11 1 i.l!,i	 Sr--, etaria	da	Agricultura	2 isa
1	kux.Iiir-Tuuuc.	 Ser criaria	da	Agricultura	2 lutO	-
1	liu- \duuinkI	. Secretaria da AgriruRura	1

2	,I-.iuiuuis1ralu,..	 Procuradoria Geral d	is-
tado	..............1	los 00

4	.	.,i-.tul:: ti utiu	Dejaurtamrnlu AgUas e Luer-
;Ia	li!ulrica	..........1	5Il0Çlíl

i	 \ul.iuuistriti	s(uuuaarla ia Agrucuuliuja	1.80,011
3	u,	i i -..luuuinisti0tv,u ....rui arua da Agricultura	1.811,110
4	-\r-Adrninistrruliiu ....r i ria nu Agricultura ..

24	creu lista Conta 1 e a
ri	(1i Tisli ..........5........kuria das	1iuuançns	.	1 tOrto	-

1	t:sru-itUrárir) ........... SeIr Lucra tia .\grrcruitrur.0 .	1
4	Anailiar Adiruinistrurtiv(u	.	Serrulara ia Agiicrultuuia .	1.000,00
1	\dnrirjil	Iliurlurruri	II

Florestal) ............'iucrututrizi das Finanças	1. 800,110
2	,uisiliar-'lirruirr .........D u'pztr ta t uu uru uto Águas e

ira	.........1
1	.u,.uurilirir_A:r:nislr.lis	l_)r	5:11	ru:r _,gluru	e i:

ri	l.lr:............1.

-	--	-	-

--	2

1	Perita	ll)tpciriuneuita	dc
Policia Técnica	

..................................--
nica	Chefia

de Policia)	.........Secretaria do lurterisi-	2 21111,110

--'-1

N.	<li
C.\ lii ILIBA (11 - 1:'. í;

	
]t1iPA1tTIÇ.0

Cii rgos

SITIjACA0 ANTIGA	 SITLJACÃO NOVA

N. Q de
Venci-	 Classe N.a de Cargos
01mb	N. I1	 CARREIRA OU	 Obser-	CARREIRA OU cinCo	REPARTICÃO	 rrrr nsal Cargos
	

OU
CarCargosCARGO	 Exce-	 ?ações

dentes
Cr$	 Padrão	Vagos

PFiTTIT1I 1) ii 1 , ,)-

	

3	Perito do Dcpnment, o,	
Ti'CNICPoli cia Técnica

arh
 - Chefia

(te Polici l ,	 Secretaria do Interior	1, 700.Â 	

-	3 	14
PRYI'r(:o DE

-	TAlo nATO 1110	+- .........................................................................L

	

-	
-	 Is	-

	

1	!'rcparadcr	Div. Bit	,le.
Higiene) ...........Secretaria de Saúde e Assis-

lOireja	.............1 6u (iii	-S-ü

	

1	Ouxiliar O	Farriu-iui	ii
Unidades Saluiiúrjas)

	

1	Arixiljai' .Tnj 0 ......

	

10	Preparador (Inst. 'I'unol,i-
gira Industriai)	.....

	

i	Auxil lar	d	Entirmolagia
(Divisão de .\!alúrirt 1

	

1	Auxilir;r_,

	

1	Auxiliar	de	I,aboiatsuir,
Dix- lriat. kligiene1 .

	

1	Encarregado iL' Faringe::
( Penitenciária Ag. de Ne-
ves)	.............

	

1	Auxiliar de Lahuurat (1)1v,
Instituto de Higiene) . .

	

1	Auxiliar de Farmácia .



_-
PltÁTICO_l(1.]t[

L
S-22	4

1	 -

S-1	9

ml

70ll00J

700,,W;

700,00'

700,00

100

-	91. li II II 00
1.800,00

1. 000,1,11
1 .001(0!,

1.400,1111
1.300,00

19

25

SITUAÇÃO ANTIGA

N.9 de
CARREII)A oU (AGGO	REI'Al(TIÇÃÚ

Cargos

1	Auxiliar de Laborat. (Div.
Instituto de lIigienii	. Secretaria de Sii,.ie e

tlncia	............
4	Auxiliar de Laborat. !t'

II	110.15	Secretaria de Saúde e Assis
tência	...........

ii	1	11 dol.g.	(1

1 nidules San i lOnas	. . Secretaria de Saúde e Assi -
tência	...........

Auxiliar de l.sbral .
Inidei(ies Sanilara	Secretaria de Saúde e Asas-

tência	...........
1(1

Lepra) ............ecretaria de Saúde ' A s.
tência ............

Aki,.ii .,r- \li,i",,%..	11
Policia TOeniul ...... . Chefiu de Policia ......

Auxiliar Labarct	O' 0
de luberctisi... ...... . Secretaria de Saúde e Asas

tência	...........
Auxiiiz-i-d1	

Culta Ira San (0 ri a a	Secretaria de lan O de e Assis
tência ...........

Auxiliar de La.borat. 1 Dv3	
do Instituto de lI1gi ne Sccr1ria de Saude e Asss

téncia ...........
Auxiliar	Ir 1 11:;.:

de Lepra) ...........Secretaria dc Saúde e Asais
tência	...........

Auxiliar de PuniidCia (1)1v.1	
Unidades Sanitárias) . . Secretaria de Saúde e Assia

téncia ..........

SITUACÃO NOVA

Venci-	 Classe N. Q de Cargos
mento N.o de	CARREIRA OU	 Obser-
mensal	 ou	 -

	

Cargos	CARGO	 Exce-vaçoes
Cr$	 Padrão dentes Vagos

t'LkTlCO 1)11
1. \Tt,RAT,RI0

1. 000,00

050.11

I.Jm

	21 	 li	12	-

900,00

900,0

800,01)

800,ijo

	

G
	

4
800,(l(l

80 O, a 3
2 iAuxiliarde	PadiolrrZt

(Div. de Tuberculose . Secretaria de Saúde e AS.,is-
téncia800.001 1

-

 SITUAÇXO

de	 Classe 5a de Cargos
CARREIRA OU CARGO	 IN, de	CARItEIJkA OU	

,mensal
- .
	

C.irgs	CARGO	 -	Exce-	VaçesVagosC,$	 Pad,ao dentes

	

Zelador de Gali . - Auxiliur	 II1ATICII i'E
d0 Laborat. - (Mazucu-	 lABÚtii újuoiii o J udic. lia riace a1 .. Secretaria do Interiu i	 a

	

Auxiliar de l.aLorut. (Div	 '
1,.t,t,,t,.	,l.	iii, , ..,.,	

Ç...,...*.....,	j.	

e.....	-	.	-

3
6

1

'5

a

u aaUu (
tència	............

Auxiliar de Laboratório . . Cheliu de l'oijc ja ......
Ai2ail,ar dc 1.aii	1

Doenças Transnilssivcis) . Secretaria dc Saúde e Assis-
tência ............

Auxiliar de Liibor't. Div.
Unidades Sanitárls( .. Sccrelurii. d Saúde e Assis-

tência	...........
Auxiliar de Farmácia (Div.

Unidades Sanitarias 1 . . Secretaria de Saude e Assis-
tência	...........

Auxiliar	de Radiologia
(Divisão de 1 Uiiercuisu) Secreturus de aúde	.-

tiincia	...........

2	Auxiliar-Técnico........Secretaria da Agricultura
2	r	iu0lieo-lri,1 ...........creiam, da sgr.cultura

;1ri,tico-tiural	 Secretaras da .\5r.cultura
4- l',rnic:, .........creturi.	.

1 ratico-It4	 urai ...........Secretaria da Agricultura
1	Auxiliar-Têe.nico ........ Secretaria da Agricultura
1	Mestre de Cultura, 1.' Clessi

(Divisão de Lepra) ..	Secretaria de Saúde e Assis-
- 	Ulncia ............

1 Enc. do Põsto de Wnta	Secretaria daAgricultura



Venci-
mento
mensal

(Cr$)

1.200,00

1.200,00
1. 000,00

1.200,00
1.2110,00
1.200,00

SITUA C 

N. Q de CARREIRA OU

Cargos	CARGO

413

PRATICO-RURAL

70

1.100.0:1
1.0:;0.001
1.0 ti 1) .1) 1

55000

O NOVA

Classe N de Cargos
Obser-

011
Exce-	vaÇ5e)

Padrão dentes Vagos

1.000,001
000,00

1.000.00
105 1,

8,0,1iG 1
850(11
80.00

3	-	45

S-17	6	-

1	-	63

©
.i5	1	-

S-14	14	-

SITUAÇÃO ANTIGA

N.9 de
CARREIRA OU CARGO	 REPARTIÇÃO

Cargos

1	Prático-Rural ........Secretaria da Agricultura

1	Auxiliar-Técnico ..... . Secretaria da Agricultura
3	Auxil1eccrrc ...... . Srrretaria da Agricultura
* Mestre de Cultura, 2. Classe

Serviço de Lepra . .....Secretaria de Saúde e Assis-
tOncia	............

5	Prático Rural ....... . Secretaria da Agricultura
1	Auxiliar Técnico ....... . Secretaria da Agricultura
1	Auxiliar-Veterinário	1 flrvr-

süo M2dico-Social)	Secretaria de Saúde e Assis-
tência	............

Prático-Rural. ....... . Secretaria cia Agricultura
4	Aux liii r 1 ácnjco ....... . .Secreta riada Agricu lira
1	Pratico-Iluriul	..	.	Secretaria da AgricuL Lura

1	Fiscal cli' G, nrc..lrr1I1I
ciris (Div. Mlier-C	Secretario de Saúde e Assis -

teoria	............
160 Prático Rural (Postos Serv.

liii rol. DcfcsO e Fcrriitr) Secretaria da Agricultura
Mestre de Cultura...........retaria de Saúde e Assis-tincia	............

32 Prático Rural1 (Circunscriç5o
Serv. lt curei.	101 ccc Ir Secretaria da Agricultura

Capatás (Penitenciária Agrí-
cola de Neves) ..... . Secretaria do Interior

* Capíctí'cs (Penitenciária Agri-
cicia de Neves) ..... . Secretaria cio Interior .

•	I'r.rtic,r-ltnrol ....... . Secreturiu dci Agricultura
5	Prctieo -P.ural ....... . Secretaria da Agricultura
• Aux,llar-Técnico ....... . Sectarla da Agricultura

SITUAÇÃO ANTIGA

Venci-
mcii loCA1tItL1IEA OU CARGO	 REPARTICÃO	 mensal

Cr$

	

c -1:1 ccl ........ . Secretaria da Agricultura .	600,01)ci rdineiro (Penitenciária A.

	

de Nec es) .........ccrclariii do interior . . . ,	70000

	

1 e -rural ....... . Srcuctariu da Agricultura .	000,10

	

Secretaria da Agricultura .	5ou,o

3. (100,00
2.70r,,U0

2.400,00

2. 10i),UU
2.000.011
2. 000.110
1.8o9,00
1. 70i1.Oii
1 . .u1J,u u

1. :;n III ir
l.2r,rI,I
1. l).',!r,i(

0.41,11.

O e 1, 11

Secretaria da Agricultura
Secretaria da Agricultura

Iiadicic 1crijco ..	::	Secretai'a da Aicultijca
ucidiot0cuuco ......... . Sccrclariic da kgriculturl.1.'	......... Scvcço	liadicitcicgráfic.c,iiurlIrtelegrafis)	de 1.; ..... . rvcçu	lladi.ctcricgrãl Lei)

utacia da Arijlura1(0 cci ......... . Si ciciaria da Agricultura
lii liceu ......... . Sce e Iaiia da Agrieui lii ia

ri	............ Serviço	Raul icitilegrúfie)
..Sicictaria da Aceullura

111111 ......... . S'cretacia dcc Aguccultuci
.Scccetacca da Agricultura

r.rrjrr(gruil., de Oficinas	Ser,, 	Pcadiolclegráfic)

O NOVA

Classe N.9 de Cargo.,,
___________ Obser-

Exce-
drão	

1	x'açõesPa 	dentes Vagos

21	13	-

152

O -	3

S-34	2	--
N -H 3
5-28	1	-
M	-,

L	-	5
S22	1	-

I	7-

ia	16

10

27

SITUAÇ

N.° de CARREIRA OU
Cargos	CARGO

PRÁTICO-RURAl.

270

JtADIOlÉC NICO

a

3

a

7...



	

S I T U AÇÃO NOVA	-

Classe . J N.° de Cargo:N de	CAIOREIRA (OU
ouCargos	CARGO	 Exce-

Padriio dentes Vagos

	

38	 13

	

2	...............O

	

a..............N	—	1

4

	

5	............. L	--.	1
-,

	

- 1 S-19	7

Obser-

1 Chefe de Publicidade	crtnÍu	Sacie •
tncia	...........

1	Redator ............Secretaria da Agricultura
1	Redator de Debates ......Tribunal de Contas (Ex-Coo-

sei lo Ad o ri strativ,
1	Chefe de Publicidade ....l)r'p. Estadual de Estatística

12	Redator ............lo prosa Oficial	"Mi ris
(..	j"	............

1	lirdntor ............S(,crelaria da Agricultura
.j	Noticiarista ..........tu	reli sri Oficial	"tinas

Gr'riiis"	............
i	Redator ..............Secretaria da Agricultura
1 Au	Secção de Secão do Inforrita.

çoes ..............Imprensa Offlctal ......
3 Auxiliar de Redação . . .. In l re a Oficial - "Minas

r:'	"	..........
O Re,Redator

SITUAÇÃO NO%A --

Classe 1 N.' de Cargos
	N.a de	CARREIRA ou 	Obser-

ou
	Cargos	CARGO	 Exce-	vações

Padrão dentes vagos

RADIOTEI,EG1tA
FI STA

N —14.., ...........Ml	-	11
2G .,
	 -	14

3	............	S-29	-	li

54 1................-

	

22	71130

REDATOR
3 , .............	P	—	3

4

3. 00(1.0(1
3. 000,0)1	

S-34	3
3. (1 (1,0
2.S0&,RJ
	

S-32	1

2.7(.0	6
	

N	6
2.400,0C	 S- 21)	1
2. 300.111	10	 -	5
2.1001)

	

S-25	2
2. 100,0

1 •9n0,0
1 5.1,1

SITUAÇÃO ANTIGA

Venci-
Na de	 Incuto

CAPflEJII.A	l_ (AIIC(	 I11'PAlIl'ICÃ,	 mensal
Cargos

Cr$

3	Itadiotehgrafista ' tc 1. 4	Serviço ltadtclgri fico' . :	2.

ID Rioltelegrafista dv 2.5	. Serviço ltiidoie1eráflei, '	.	1(11(0)0

	

ltIiO'l'gr'ifista de 3.5 ...Ser-iço 1ldiotciegráfico	.	1 .0O,00
i	(til lgaf.s'	de	1.s	Serviço	llIit&Iegrarico	1. I')iÍ.í0
38	Radiotelegrafista de 5,4 . . . Serviço Itidiotelegráfico .	1. 41

78

Redator	
.. 	gr ... ...	

1Sec et. ria da Agricultu a	1 'OI	

— 1	

1

-	
-.	2 Redator ............ Secretaria da Agricultura . . 	1ã0G.i	

i.IiíiidilIll

SITUAÇÃO ANTIGA

Vni-Na de	 IncutoCA1tl1Jllt..	ou C.•uo;	 ri'Atll'l(:ç(-)	 mensalCri rg.s

cis

	

2	[lr'dvjior ............Imprensus Oficial	. "Miuns
Gerais" 	)00,lifl

	

2	Redator ............SCcrrtaria	II	.)rindu)j	1 2 GT oo

	

-	Ites sor ('iief	 ír11[rrerr	1 ro o'	NU!.--
Gerais" ............2.700.111

	

1	Ilevsor-Cí,	' d . ilir.	Iipri'' i	()ficiil	-.	Ilfir
rias ..............2.700,00

	

41	
Revisor rio "Minas Gerais" Imprensa Oficial - "Mintj,c

	

1	 Gerais" ............2.000,9)

	

1	Revisor de Oras ........it;'i;rnsa Oficial ...Ofici-
1

	

3	Confcrcnt,' to "Minas Cs-
nas	 .

	

4	rais" ..............Impreris	Oficial --. 
Cera is" ............1.500,01'

	

3	Cofe eu e ,	ir h r.......mi preil sri Oficial -- Ofici-
nas	................1 . 300,002 Suplente de Conferente do

"Minas Gerais " ...... ..Initirensa O fi cial	"Minas
Óerais" ............700,00

	

18	1

1 Porteiro (Esc. Normal de
Juiz de Fora) ........Secretaria da Educaçã-s

1 Auxiliar de Propagan. Div.
Dem, Edue. Sanitária) .. Secretaria de Saúde e Assia-

têncla .............

J	-	a

H 
16

-	725

27

SE 1( 1 TI:00, 00

700,01)



SITUAÇÃO ANTIGA

N.s dc
CAltltTlttA OU CAR( )	 HEPAIt'i'lÇÃO

Cargos

2 Servente de Laborat (Gol,
t.	!iiias Gerais)	Secretaria da Educado

1	'J i,jaitc de Motorista .... Secretaria de Saúde e Assis-
tOncia	............

1 7'1	(Gol. Est. Minas
'Secretaria da Educação

O	avente ............. Secretaria da Agricultura
5	 ieiro (Ec. Noriuial de 

a de li a ..........Secretaria da Educação
2	:'.iii,r de Carro ...........e'	ria de So,lc e \ssie.

Cc VI .............

1	1:' miou tEci ii...
\	is)	.............'S:u'i'uIoriii do Interior -

15	 nle de Mo1uritu .... ..luuFia de Poi(ciiu ........

1	l?ritico Ituial ...........Secretaria da Agricultura
1	_/.	..	 i-	.......'	1.

l'armãeia de ouro PrOta) Secretaria da Educação
1
	Z,. 

1 lidor da Sala de Fundo-
iãrios ............. Secretaria de Saúde e Asail-

tf-ueia	..............
1	';ervente ulC 1.' Classe	Ese.

tcn. dc Sete iniiias)	Secretaria da Educação
dc 1. 5 Classe.....Iuutpru'uusa Oficial ......

Servente de t. Classe	.Secreliuria da Viação e O.
Públicas	.........

1	Srr rne li p 1.' Classe ( Ese .	 -
luruuuacia cl,' Ourol'rOIo) Secretaria da Educaçao

7 -sente de 1.' Classe (Col..
Est. de Minas Gerais) . . Sentaria da Educação

10 Sirvente de 1.' Classe ....Secretaria da Educação
10	Su',virutc ci,' 1.5 Classe íDe

pai-lance ti	ztdnnu ,tt
tivo) ............Secretaria do Interior

SITUAÇÃO NOVA

Venci-	 Classe N. de Cargos
mento 

1 
N.° de, CARREIRA OU

OU	
- Obser-

mensal Cargos	CARGO	 Exce-	Tações
1	 1

Padrão 1 dentes Vagos

SLII \'l N'IR
71)0,1)0

000,0 O
7ô(-,1^ ^70 0,(;
7 lj0,O'

7 O).
15011,1 li

G00,119
60000

1530 ,1

150 0. E
6(11)31

(itlO,O(;

600,00

60 0,10
CO 0,1)0

600,00

-

- ..........	 -	 00

Venci-
alento
mensal
kCrS

SITL' AÇAC) ANIGA

CA.RREIItA OU CARGO 1	RE1'AtOTIÇÃ0

Se.'verite .............Procurad. Geral do Estado
Scrvent	,C. A. Funccn,i,

os) ...........Secri taciu do Iut.ri,,r
v.e I,s Classe (Co-l- .

is, ii,o Pi'ii tcnc.ariu) .....Secretaria do Interior
Servente dc 1. 1 Classe (Ai--

qui'c o Público Mineiro) . Serct,iria do Interior .Servente de l, Classe .....Oecretam-ia das 1 inanças
Se. vciita i j C 1, t.,OesC .... . flc';cartainenlo Ue',ocOlic,,
Sereat de 1.' Classe . . . DeparO. Estiduai de ldtitis

te'a	..............
u.l,vsc .... . Tribunal de Contas

	

e,e e. ida ............. PiSei	o	i"d	G.vruma
Se 

1.
	de 1.' Classe .... . Chefia de Policia ......

Sirvente de 1.' Classe .....Seci cana de S.iiile e Assis-

	

tOuca	..........
Servente di' 2.' Clasne l)fie.

E,c. "Alfredo Pinto") ... Secretaria do Interior
Servente (Instituto de Edu-

	

CiIÇãO) ..............creia, j	da Filuaação
.......ecretariu da Agii,udiinii

Servente de 2.' Classe (A-
liig.c Menores "A. It
rins'') .............Secretaria (10 Int'.-,'ivir

Sirvente de 3.' Classe tEse.
Peca, "Lli,ia Duarte") .	Secratarja do Interior .

1 '' Cano 1 ilsI,nvsldnia cli
01,., eira) ............dicretariu de S.ilc e As.sis

	

tncia	,	....r'. e4nista (.\tanirà;ni.i J,altc
Ilam'bacena) ............dt'ci'cturia do Interior .

.-uu'rru'tar ja de Saúde e Assis
Sc'r-.enle de 2.' Classe .	. .	tiaoeia

SITUAÇÃO NOVA

iN.s de 1 CARREIRA OU	
Classe N.9 de Cargos

1	 ___________ 1 Obser-
1 no

Exce-	VaçõesCargos	CARGO	
1 
Padrão 

dentes 
vagos

SERVENTE

1.104	 E	717

N.O de

Cargos

1
2
1

2
35

2
6

2
4

15
19

1
24
18

1

1

1

60 0, ti
600,' .1

600,0

600,")
60(),()1)(300,1,0
G00,00
6 O o, ii II
600,1 - ',j
600,11)1

600,01)

6)30,00

60(1,013

550.00
550,0 O

500,1)0

550,1,)



SITUAÇÃO ANTIG.k

N.s de1
4:AOREIJI.\ ot.J CRG()

Carga IIE1'.\ iiT IÇÃO

Venci..
mento
mensaleh sal

(Cr$)

5(101,:

500,011
500, 0o

5 0 O, liii
50 0,0 e

500,01

500,t,

500,0't

500,1V

SITUAÇÃO NOVA

Classe N. de Cargos
N,e de	CARB.EIRA OU	 Obser-

°
Cargos	CARGO	 Ece	 vaçes

Padrão dentes Vagos

IEIVVENTE
S:r, ente	lfosp -Cotn a de

• Secretaria de Saúde e Assis-
lncia	...........1	Servriite de 2. Cio:;-,,

a Re.»onais . ....... .Secretaria de Saúde e Asse-
tência	............

1	Foguista .............Secr,taria de Sa0de e Assis-
............

4	'. 'e, irsarista (])lpar'lIuiento	
téncia

Adrnjnjstrof,v, ........Sarelarja rio Interior . .
2	Servente ti . 1.' (lla..:c

Ji:d e. (te 10 rba;rna) . . Secretaria do Interior .1	Servente (li' 3.s Clussc Ofic.
Fac. "Altrrde Ijirto '1	Secretaria do Interior4	S:ra ente ;:,' 2. 1 lIloa	i)
pal-t . Pro::t., S corri	. Chefia de Policia ......2	Ser' cite 1' 2.-' (1!cs,,i	C o
servatório M neiro ele Mú-

500,0"

500,00
500,111
500,0(1
51(0,0

500,00
500,011 1

si ('Ii .)	..............ei:eta ria da	lid ucaçOa	.	500,005	Ser;-enie	'e 2.' (lIaos,' )Iii'.
ti tuta "00., linoel") . .	Secretaria 'IL Educnçõo	500,007	Servente (Cal. Estadual de
Barbaee;in 1	 .........Secretaria da Educação	,	500,002	S r Cate (Cai. Estadual d'
Uber (ind' . ) . .	 Secretarta di Cd CaIO,	.	501),.1	Servente (GinOsio Mineiro
e Oliveira) ........Secretaria da Educação .	500,052	S rs'ent' (Uin:'tsio de Te-'-	 .

fil	Ot, 1' ...............ei 'ra da Tduleaç0o	.	sonso2	S r'.e e e	Ginásio de 1	Oi-..!., 	r, t ria da Educação	500,03

-.---- .- ---.- ---	w	 _____

	

SITUAÇAO ANTIGA	 -- -	 SITUAÇÃO NOVA

N.s de

	

Venci-	 Classe N. 9 de Cargos
CARREIRA	 ento	N.Y de	CARREIRA OU	 Obs-IOEIP,A OU CARGO)iiT'.51t'l'l1A1	 nicrisai	 otiCargas	 Cargos	CARGO	 Exce- 1	vaçes

	

(C r$)	 Padrão dentes Vagos

1 'Continuo (Esc Normal cte:,
Juiz de Fora) ......Sec'elaria da Educação

•	Ser-. ente (Esc. Normal de
Juiz de Fora)Secretaria da Educação

3 Continuo (Eses. Normais
i do interior) ........Secretaria da Educação

25	Servente lEse. :aarn,ai', cl,.
Iisleriort	...........Secretaria	da	Etcc.':,-r'.,293 Servente de 2.s Classe
Departam' rito de Ensino:
Primário) ...........Secretaria da Educação	.2	Servente de 3* Classe (1.9'
Depa 'tn,i:cnto de Elisin"'
Primário) ..........S,'rI'i:tarja ela l_d ••.	,,	.920	S,'l'ae.,i,-	ii . 3,s	Clcisst:,,i
DeparOu ruento tIna i no 1' ci .-
niO

1 ,Servente (Grupo Esc. "Da-
sembargidou' Aprigio II)-
beira Olveiri". de Sã'
Braz do Suassui) .. .. Secretaria da Educação15 - Servente de 4. Classe (1.5
Departamento de Ensina
Puiuuucirioi ..... . .. Secretaria d	Educação3	Ascensorista . . . . ':.....Secru't. da Via e ((Oras P(i-

blis	............

1.845
7261. ãí4 725



SITUAÇÃO ANTIGA

N.o de
CAIUIEIRA. OU CARGO	 IIEPAIt1JÇÃO

SITUAÇÃO NOVA

Venci-	 Classe N.9 de Cargosmento N.s de	CARREIRA ou 1	 Obser-nierisal	 OuCargos	CARGO	 Exce-	vaçes(Cr$)	 Padrão dentes Vagos

TÉCNICO DE
ADMINISTRAÇÃO

-	
1	 --	 4	.

-	...................	 .	............................. 1	-	63	.As esr-'l' eu ,. 	O	.i
l'aclrao 1' (D. O.)

1'aI	..............3.500,)03	,\ss'ssor.Tc.n,,1e	Se.
cã	e Aper f 1 ça nu' n tu,
Í'udrão P. (D.S.)

ia!	................3.500,10
Asa ssur-Ten ,e ' ) de	(O'.,'.-	 g

n'zeSo, Padrão P. (1)1). Depart	A,irizdslr.u5j ( -
rol ..............3. 500,00

As',sur T eTliCa de	Male-
rial. Padrào P. (UM.)	Dcpart	Ado,ir, slr.,,, G,-

(III	...............1

-	..................................-	13
-	..................................-	18
12

TÉCNICO DE
A1)MINISTJIAÇÃ0

MUNICIPAL
4

1	Chefe do Serviço de Legis-
1âo - (DAM) . . .	. . Secretaria do Interior . . .	3.500.001	Cl:i'f, (1.	Sei's 1., ir Conta-
I:ii;,de --	OU!	....Se.r'iiria du interior . .	.	3. v-,ll1	-1	Chefe do Serviço Adniiiiis-
tratvo	(IJAM) .....SecrctrIa do Interior

R	-	4
O	-	5

P	3	-

O	-	13
N	-	18

3	41

-	4

S-45 1	3	-

-	 SITUAXO NOVA

Venci-Classe N. de C"mento N.s de	CARREIRA OU
iliensal	 OU

Cargos	CARGO	 Exce-
(Cr)	 Padrão dentes Vag

TÉCNICO DE
ADMINIS i'lIA

MUNICIPAL

	

7 ...............Q	-	7
-	10 ...............p	-	10

3.000,00 16 ....o - 1

2,100,00
23 ....N 26 -

2. 000,10

	

29	28

AGIIICOLA.

SITUAÇÃO ANTIGA

N.' de
Cargos CARREIRA OU CARGO	Iil'PATITIÇÂO

•	Chefe dc sub acer iÇe (D i Secretaria do interior .

is Assist. Administrativo de
1.; Classe (DAM) ...... Secretaria do Interior

34	Assist.	AcIni iii, si eia 1 ivo de
2,4 Classe (LIAM) .	Secretaria do interior

Obser-

vações

	- 	5

	

N -	7
	S-28 	1	-

M	-	11

	

S-25	1	-

L	 16

	

S-23	2	-

	

S-22	60	-
K	-	21

	

64	64

5-  
Auxiliar-Técnico
......	

Secretari
...................a da Agricultura.......-	71	 .......	 . .	2.400,00

Auxiliar-Tcnico	

-
- ........	

.Secretaria da A
............. r

..(ciiIlura
.	

2.
... . .-	II1	 .......	 .	100,00

d	
-

1	Técnico-Agricola	.......ecrrtariii	o	Interior
(Penitenciária Agricolu d"

	

Nevesi	...........1...900,00	172 T6eulco Classif. de Café . Secretaria das Finanças
liepiirlanii'nt, O 	1 .900,00	-60	Técnico-Agrirolo	........criaria da Agrirtiliura -

	

(Srrvic)	Rural	J)el,-sa
Fomento )	...........1.000,1)1)1	Pm't)co-Rural ........Secretaria da Agricultura . .	1.700,0')	26

uu	 66



OVA

N.ç de Cargos

Exce-
dentes Vagos

-	2

-	4'

Oliser-

'vaçoes

2

SITUAÇÃO ANTIGA.

N de

	

Cargos CARREIRA OU CARGO	li'Aill.rw

1 Diretor do Institu o di Edu-
caçou ............Secretaria da Educação

Diretor 
" 2Z

	II;
IUni'jro de Música .

1 Diretor do Instituto "São
Rafael" ...........

Reitor do Colégio Estadual
de 31i:ui5	ri

3 Subchefe de Serviço

SITUACIO 5

	Venci-	 Classe

	

monto Nade	CARREIRA OU

	

Cergos	CARGO	
ou

	

(Ccl)	 Padrão

TÉCNICO DE
Ç

	

EDUCAAU	1

	

--	2	 li

	

-	31	..........

ii. 500,)

8	..............o

Secretaria da Educação	3.10(i)
Socre1irla do Educaçdo	3, 100,0)

Secriti ria do Educação	3.100, O O
Secretaria do Eclu(açii o

Subdiretor do Curso de Lo-
pecoilizoção e Adminis-
tração (lnstituto de Edu-
cação)	.............

Subdiretor do Curso Gina-
sial (Inst. de

Secretaria de Educação

Secr,'tario da l,,,osr0,s 9 '5íl

1

1

Subdiretor -. do	Curso1i.	 5	 -	
( 
12 .............. N	3

Formação (Instituto de
Educação) ...........Seercssria de Educação ..	2.700,00

1	.-.----_2L.	 .i-----

SITUAÇÃ0 N

1 ClasseNo de	CA)IREII,A OU

(ergas	CARGO	
OU

Padrão

'1 :.("r(o DE
EDUCAÇ.O

DV A

-	de Cargos!
Obser-

Exce-'rações
dentes Vagos

de
CARREIRA OU CARGO

Cargos

Ve2eI-meuto
lti:l'Aro'rlcxi)	 Iii I'iLSUI

(Cr)l

1	Diretor clii liorili a' :0. -
mãeia do (lura PrOL..	.Seiretirit do Edii,ição	.	2.

1	Reitor do Colégio Estdiia1 -
d' tt:,riacCna .........cr'tariu dii	l-3.ii:cição	.	2 .500,u-

1	Reitor do Col(.giu Eotudu.l
de Lhe. lândi' ...... .Scci',triii d	Educação ..	2.300,81

1	Reitor do Ginásio Min.tr
de Oliveira ...	

o
.......eor-iri	do	lidici :30	.	2.:tão,Üc

1	Reitor do G io0'iiü Esadneil
de Bani Despacho	^ec i 'eLur!.j do flducação

1	Reitor cio Oloasio Micicir,.
di- 'l'rifiIo flio:ci ........u,relarii da Educaçio

1	Reitor do Gtiúsii Estadual
de ParaL

G
úpolis .......Secretaria ia Fdeaçoo .	2.300,00

1	Reitor do	inásio MIneiro
ele Ubã	........... Srcrel;iria .jçi Jilicação	.	2.300,00

1	Reitor do Ginásio Eslicdual
di Muocmhiniio ......Secretaria da Edoi.açitu	2.300,00

1	Diretor da Escola T,1nic0
de Comércio dc Sete
goas ..............Seortara de	Educaçoo . .	2.3Õ0,00

1	Diretor da Escola Norm,J
de Juiz de Foe .......ecretaria da Educação . .	2.300,011

1	Vice-Reitor rl Colégio Es-
tadual de Minas Ge rais Secretrici da Educação

311	 3 1	11

12	 N 
	

3

VI



N. O de!
CARREIRA ou

Cargos

Venci-

	

mento N.e de	CARREIRA OU
mensal

	

Cargo	CARGO
(Cr$

Classe N. 9 d

ou
Exce

adrão dente

P}:PAIITIÇ.Ão

15	...............N	7

24

SITUAÇÃO ANTIIGA	 SITUAÇÃO NOVA

TÉCNICO DE LABO-
RATÓRIO

—	3(;J efe de Sr cvi ç o 'I''. e>
(Divisão Inet. de higiene) Scrtaria de Saúde e Assis-

	

fInda .............3 000,00	—	............ .	s-4i
-	....................O.1

(Chefia do Policia) .....Scretaia do Interior . .	. .	. ......................5-lo
.	7	..............p1 .0 lo rietori sta

(Divisão Instituto Higiene) Secretaria de Saúde e Ass>s-
fInda	..............3. 300,0(1	-	................S-37laboratorista

(Divisão Instituto Higiene) Secretaria de Saúde e ssts-
ttncia	.............3.200.00	-	..............

-	10	................--Chefe dc Laboratório
(Divisão Inst. de liioiene) Secretaria de Saúde e

tência ............3.000,00
01.	st ii

ll.heflO de i'olitier	... Secretaria do Interior ...	300000	 S4

	

M ti> o-T,aj>ojotoris); i	.
(Divisão Inst. Higiene) . . Secretaria de Saúde e .s;Is-

Laboratorista

-
tIncla	..............3.000,01)

at(Divisão Inst. Higiene) .. Secretaria e Saúde e Assis-
tência	..............2.400,l)

Laboratorista (Qirimico)
(Divisão Irist. Higiene) .. Secretaria de Saúde e, Assis-	 15	 Ntência	.............. 2.100,00Mériieo-T.aborator isto
(Chefia de Palicia) ......ecretarla do Interior . . ..	2.400.00j

2

1

1

8

3

1

1

1

2

1

8

5

7

Na ele

Co rgos

1

2

3

2

39

SITUAÇÃO ANTIGA	 1	 SITUAÇÃO NOVA

Venci- Classe N.a de Cargos

	

atento	N.e de	CARREIRA OU	 . Obser-
CARREIRA OU CARGO	i)Ei'AiIT!ÇÃI)	mensal	 .	OU

Cor005	C.e lOGO	 -	Exce-	ações

	

(Cr)	 Padrão d&,nieNl0M

TéCNICI) DF LA-
1 eo-J,iebo ra tori st	 El) RAIO 11111

Div. de Lepra> .......Scretarito de Saúde e Assis-
tência .............2. 100.11(1

ti>- itt Ito 'itt o riste
(1)1v. Doenças Tran.inis.
sivcis) .............Sr'crt'laria de Stjtir . C Assis-

tência	.............1, 800,11(1
Sí tt l ue>-1,aboratorsta

1)is. Unidade Sa(tarjasj Secretaria de Saúde e
tlncia ..............	

)>

1.800,110
1)

\Itil c.>-1,altttretori ata
iv.	Assistência l'siqUi-

alrica) ..............Secretaria ii' Sii)ide e Assis-

Médico- i.ahnra lo ri ata	
tência .............1 . 800,1

(Div. Doenças Transrnis-
síveis) .............Secretaria de Saúde e . Assis-

tência .............1. 600,00.Oled Ico-Lajairritorista
(Div. de Tuberculose) . . Secretaria de Saúde e Assis-

tência ..............1.600,W

Tecnologista (Inst. Tecncolo-
8	gia Industrial) .......Secretaria da Agricultura ..	3.70s1,0l>

Assistente do Diretor Inst.
1	Tecnologia Industrial) .. Secretaria da Agricultura ..	3.500,4,.

TEGNOLOGISTA
4 	4

-	................S-l1	8	-

9	................P	-	8'



ti 100,00
14

2.100.00	22

53

-	2
-	4
-	O

75íU.I

750.''

7511.11.
7111)1111
550,IlI(	8

-H_20

TEC.Nui.QGJSTA

S-38(1

N

TELEFONISTA

31
O

26	-
14

-,

-	2
4

--	6

S-g	16	--

F -

16	18

SITUAÇÃO NOVA

Classe N..' de Cagos
CARREIRA OU	 1	 1 Obser-

ou l
CARGO	 Exce- 1	vações

Padrão	1 Vagosdentes

N.s de

Cargos

— 1	3
1	2

-	6
-	10

Q
	

2
P	 3
O	 6
N	 10

N.s de

Cargos

26

20

55

lecool ()gistu-A s is! ente
(Inst. Tecnologia Industri-
al) ...............Secretaria da Agrictilt,o

Assistente (Instituto Tecno-
logia Industrial) .......Secretaria da Agricultura

SITUAÇÁO ANTIGA

mento
CARREIRA (ft CARGO	 REI'AItTIÇÂt)	 mensal

Cr$

4	lelefonisla ..........: Chefia de Policia	......
3	TcIcl'onista............Secret. d	ViaçSo o O	Pú-
3	1'e1efonsta	(Dsp. Adnunis- . .hlie,	............

Irativo) ..............Serrei, :ia do Interi r
2	Telefonista ............Secretaria	da ltiiç,	-2	Telefonista ............S,'c'r,'Inri	rias linanç,s2	'rrlcfonista ........... Secretaria (Ia Agricultij
2	Telefonista	..........v'cretaria da Agricultura

TESOUREIRO

-	 -

SITUAÇÃO ANTGA	 SITUAÇÃO NOVA
-	-------rr

Venci-
CARREIRA OU CARGO

N.s de	
morri,,	N.r de	CAltltEIR	Classe N.s de Cargos

OU	 Obser-

	

III]' \ttiji:1)	 n,zi'o,lCargos	
Cargos	 ou

CARGO	 - Exce-	vações(Cr$)	 Padrao dentes Vagos

12 Pagador ..............Secretaria das Finanças	2 300,00 (	TESOUREIROcrctari das Finanças1 Fiel de Tesoureiro ........	 2 300(0'2	Recebedor ..............Sarctaria das Finanças .........'100,00	-	................	 --1 Tesoureiro do Dcpart. 0a- S29	16

-
zencja - Rio ...........Secretaria das Finanças	2.200,00

.Imprensa .O.fi.......	 6 ..............M	-	61 T.esoureiro (
cial) ................Secretaria das Finanças	1.000,00Pagador .............Secretaria de Sü	Assis-d' e As-

S00 M)lncla ...............	.	1	

L	1
i Auxiliar de Tesoureiro . . Secretaria das Fin.

ança
.
 s	1.700 001 Tesoureiro (Of. Esc Alfre-

do Pinto) ...........Secretaria do Interior .	.	1.500,00

30

i inspetor Geral (l'cn. Agrico- VIGILANTE
Ia Neves) ..........	 9

	

.Secretaria do Interior	 1.200,00	..................11 Inspetor do Trabalho (l'en.
Agrícola Neves) .......Secretaria do Interior	1100,00	- ................-1'1	1

3

4	Sui>rirspetor 1, classe (Pen-
Agrícola Neves) ........Secretaria do Interior	.	'750,00	14 ..................Ii	-	10Sulunspet0r 2.; classe (Pen.
Agricole de Neves) ....Secretaria do Interior	 050,00	- .................S-12	3	-1 Chefe de Disciplina (Esc.
Preservação Lima Duarte) Secretaria do Inte	 850,00

15	

rior .10	Guarda de 1.; classe (Pen,	
- ................Agrícola Neves) ......Secretaria do Interior	 750,00	 .s-io	11	-

Guarda de 2. classe (Pen.
Agrícola Neves) .......Seeretarja do Interior . ,	oo,00	22 ................ G	-	74 Inspetor-Vigi]ante (Esc. de
Preservação Lima Duarte) Secretaria do Interior	 700,00	34 ................p	 -



SITUACÃO ANDIGA	 SITUAÇÃO NOVA

Venci-	 Classe N.° de Cargo;

N,v de	 mentir N.Q de	CARREIRA OU
CABREIRACABREIRA OU CA1I6()	REPARTiÇÃO	mnesai	 ou	-

Cargis	 Cargos	CARGO	 EXCC	 Vações
(Cr$)	 Padrã,) dentes vagos

VIGILANTE
30 Guarda de 3.; classe (l'en 

Agrícola Neves) ...... .Secreteria do Interior	 650,110	 -
3 Telefonista	(l'en.Agricola	 -

Neves) .............Serrelaria do interior	 OaO,0U	- ................ S-6	3
1	Gua rito di, Elrispital de Ve-

nereologia ...........Secretaria de Saúde a Assis-
tência ..............600,00

3 Guarda (Esc. Preservação
Lima Duarte) ........ .Secretaria do Interior . . . .

6 Guarda (Manic. Judiciário
llarb.) .............Secretaria do Interidr	.	500,00	..................E	5

2 Inspetor (Manie. Judiciário
Ba ri).) .............Secreta ria do Iii ter iiir

2	Vigia (Divisão de Lepra) . Secretaria de Sarou, e Assis-
500,0'

38 Guarda (Hospital Cal. liar-
hacena)	...........Secretaria de S;iiiik, e Assis-

tência	............. 300,0,4
2 Rondante (Colégio Estadual

do [tarbacu'nn) ....... .Secretaria da Educação	50)4,00
2 Inspetor (lustit. Raul Soa-

res) ...............ecretariu de Saúde e Assis-
tência ............. 300,00

128 ---'
	

io	 --	23	251 

VETERINÁRIO

-- ......... 

o	 Secretaria

.........................................-.	5 .................II	5
2 hCefe de Divis0o ...... .Secretaria da Agricultura . .	4. 100,W1	- ..............S-4	2	-

	

-- .....................Q	-
2	rt nári	...........	da Agricultura .	3.00)4.)')) J --	 s-40	tVete	 -
1 Chefe de Serviço ...... .Secretaria da Agricultura ..	-

	

3.000,00	12 ...............	-	12

1

1

8

SITUAÇÃO ANTIGA

CARREIRA OU CARGO	REPARTIÇÃO

Veterinário Chefe (Divisão
de AssislOricia Miii ci-cml)	............. Se"reiaria de Saúde e A-.s,s-

liiucia	............
Veir'iindria ......... . Sr'ircta ria ria Agricultura
Vele; ina ri o ........... Secretaria da A0 ri eu liiira
Veterinário ........... SereIa riu da AOricIillrIraVetei inario ..............ri eiara da Atricultura -s i'terli,ar,.r	(S rvi	urel

de Defesa e lon)('ntu( . Sr'rretaria da Agricultura
Veterinário	,. D ; i so,	di

Assistànciis Médico-Social) Secretaria de Saúde e Assis-
tência	............

Enfermeira Orientadora .	Secetira di , aiiJr e' Assis-

	

....	.. . .....	............Enf. Dielista Visitadora (13,-
.,ssisiv5 eia M. So-cial) ............. Secretaria de Saúde e

téiicia	............
Enfermeira i te I.$ Cl o sse(,_)

S.) Div isã, UniU. Ser, it.r-
ria) ............... Secretaria de saúde e A55i3-

tOada ............

n'cuto	N.s de
Iiiensai

Cargos
Cr$

3 0)44.00
3.1010,00
2.700,00
2. 100,00
2. 10(1,00

2. 100,00

1.000,00

70

-	14
-	22

1.300,00

1.500,00 1
-	 34

1.200,00	52

S 1 T U A Ç A O - N O V A

Classe N.s de Cargos
CAISIIEHIA OU'	 Obser-ou - ....

CARGO	 Exce-	vações
Padrão dentes Vagos

	

-	16

	

3	-

	

25	-

	

33	41

VISITA.DOIOA
SANIiÁlti A

L	-	14
K	-	22

S-19
	

2	-

	

-	34

1
	

«

N.s de

Cargos

1

3
7

25
11

2

62

17	 o
S-34

28	 N



SITUAÇÃO ANTIGA

CAI1I'.EIBA CL CARGO 1	REPAIUrIÇÂ()
N.Y de

Cargas

Venci-
mento
niensal

(.r

N.Q de

Cr.rgos

ZE!. À 11(111
00,00

soo,ío

00,00

51)0,00

550,60

500,00

: ' 0 0,00

500, 00
100

soo,eo

500,00

700

lo

t:	108

-	36

496 -J

—	SITUAÇÃO NOVA

Padrão N.9 de Cargas
CARREIRA OU	 Obser-

ou
CARGO	 Exce-

Classe dentes 1 
Vagos

2	Educadora Sanitária (Div.
Dcrnor. Educação Sanita-
ria) ............... Secretaria de Saúde e Assis-1

tência ............. 1 . 000,00
1	Educadora Sanitúria (Div.

Unidades Sanitárias) .....reteria de Saúde e Assis-
tdncia ............. 1.000(10

8 Educadora Sanitário (Div.
Unidades Sanit.irias).....cretaria de Saú,lc e Assis-	 1 78 . .... E	-	39

tência	............. 900,' II
30	Educadora Sanitário (Ser, .

Assistência Médico-Escv-	 .lar) ................Secrieria de Saúde e Assis-
t&scla ............

49-
	

--	 208	 2	-

ZELADOR
- ................................!-..........-	100 ................ E	-	100

O-	140	.................	-	14041	Porteiro de 2. classe - (1..'
J)ep . Ensino 1 ri nsá rio),
Capital	..............cretaria da	diÁsçiio ..	750,00	- ................ S-S	41	-

—	220	............... F	220
1	Porteiro de 3.; classe —

Instituto "S. Itufail") . . Secretaria da Educação	.	600,00
1	Porteiro — (Cal. Est. de

UErlàndia) ........ . Secretaria da Educação .	600,00
415	Porteiro de 3; classe - -

(2.e Dep. Ensino Prima-	 140 ................ E	308	-
rio). Cidades ........ .Secn(taria da Educação	600,00

8 Zelador — (Div. de Unida-
des Sanitárias) ...... . Sece1ar1a de Saúde e Assis-

tência ............. 600,00

SITUAÇÃO ANTIGA	 SITUAÇÃO NOVA

	Venci-	 'lasse N.° de Cargos

	

N.s de	 111,-rito	N.e de	CARREIRA OU	 Obser-
CAItIII;IRA OU CARGO	REPARTIÇÃOmensal	 ou

	

Cargos	 1 Cargos	CARGO	 -	l-:xce-	vações
1	Cr$	1	 Padrão gõsdentes

19	Porteiro — (Escol(is Nu-
1	mais Interior) .........1

Secretaria da Educação

	

1	Porteiro — (Clii. Mineio
de Oliveira) ........ . Secretaria da Educação

	

1	Porteiro -- (Giri.	Mineira1
Teófilo Otoiil) ...........cretaria da Educação

	

1	Porteiro — (Cm. Mineiro
de Ubá) ........e	Secretaria da l:it,iceieão

	

1	Zelador	-	'. lii	E-. -
Da)-	'ai) ...... .ecretaria da Educação

3 Zelador — Grupos Escolares

	

de Capela Nova. Ibituira	 ,	-
e São José das ()ratdrios 1 Se reC, ri da I.ducoçao

	

2	Servente	Gi-i;pos Escal.i
res de Capela Nova, Ilo-
tuira e São José dos Oi-.i-
tórios) ............. Secretaria da Educação

53	l'or:ciro dc 4.; classe --
(1.9 Dep. Ensino Primá-
rio) ................ Secretaria da Educação

1 Porteiro (Grupo Escolar
Desemb. "Aprigio Ribeiro
de Oliveira", de S. Drat
do Suoçul) ......... . Secretaria da Educação

5 Zelador (Grupo Escolar
de Perdigão (S. Afltôriii,
do Monte), Urucãncia, Pie-
dade e Oratárioa (Ponte
Nova) e Divino (Vlrginõ-
polis) ..............Secretaria da Educação

553



QUADRO GERAL - PARTE PERMANENTE - TABELA IV
FUNÇÕES GRATIFICADAS

Q. G. -- P. P. -- Tabela IV

-	
SITUAÇÃO ANTIGA	-	 SITUAÇÃO NOVA

	(rolO-	 Gratiíi-

	

N. de	 ração	 N. de	 cação

	

anual por 1	
nEJ'utrlçxo	 FUNÇÃO	anual por OBSERVAÇÕES

	

funções	 uu.du e	 funções	 unidade
(C r$

- PALÁCIO DO GOVÉItNO

	

-	...........-	Poiiria ..............3	Chefe de Podaria ......

II	TIITÍIUNAI. DE
CON....AS

	

'a) Corpo Instrutio ......J2	de Divisão

b) Serviço Ad,iuu.stralivo	1	,	 .	indLListrativ

	

-	c	Portaria ...........1	Chefe de Portaria .....

	

-	...........-	III	- DEPARTAMENTO
JAIItDICO

	

1
	 Chefe de Secção ........7.200,00

	

Por iarie .................1	Chefe de Portaria .......3. 00,00

1	DEPARTAMENTO DE
ADMINISI RAÇÃo GERALSecretArio do Dire-

	

tor-Ceral ......7.200,f o	Gabinete do Diretor li.--

	

ral ...............1	Secretário cio Diretor-Gera]	7.200,00

SITUAÇÃO ANTIGA	 -	 SITUACÃO NOVA

	

(iralfi-	 Gratiti-

	

Xi. de	 Cação	 OP iN 1	 cação
FU IN, Ç Ã o	anual por	REPARTIÇÃO)-	 FUNÇ1.()	anual por OBSERVAÇÕES

	funções .	uldale	 funções	 unuidele
(Cri

	

1	'efe	1,	Servi,,	.......9.6110,01)

	

1	Chefe de Serviço . .	9.600,00 b) Serviço Auxiliar . .	2	Chefe de Secção .........7.2iO,f0

	

1	Chefe de Portaria .......3.000,00

	

2	Chie de Secção .	7.200,00 r	)i. 0'	cio

	

tração do Pessoal .	3	Clfe	secção .........7.200,00
O Chrfe de Secção . . i 7.2r.0,00,  d) Divisão de liispeçCuc

ii	...........J	Cheia dc Secção ..........7.200,0))
O Chefe dr Secção	,	7.200,00 e) Divisão dc Seleção e A-

	

prrfeçouimnto .......3	Chefe de Secção ..........7.200,00

	

3	.liefe de Secção . . ,	7.200,00 f)	Divisão	 )ão de rgaruzução
e	ui

	

Coordcacã ........3	Chefe de Secção ..........7.200,00
2 Chefe de Secção .	7.20000 g) Divisão dc Material e

-.	
-	o	.	2	ciurfe de Secção ..........7. 2 00 00histalaçã 

- V - DEPARTAMENTO ES-
TADUAl. DE ESTATISTI(,.'	1	ii' ir Ur S'rr,au o	 0. 600,00

	

-	 ..a)	Surviçi, de	Estatísli

	

Militar, ..1	(hcl	cc Ser	 9.600,00
- li) Almoxarifado e Arqui-

	

vo ...............1	,nc,rr Oiu,i,............4.500,01
Oe

	

C) Di, iões Tnicas .....O	Chefe de Divisão ........9, 600,00

	

-	..............-	d)	I'ortara ...........1	Chefe de Portaria	 3.000,00

VIVI --- DEPAB'rAMENT()
GE(IIAFIC)

	

-	 .-	(L) Divisão de Cartografia	1	Chefe de Divisão....... 9.600,00

	

e Desencho ......... 2	Chile de Secção .........7.200,00

	

-	........ . . .	-	b) D:visão de (irl0sia e	1	Chefe de Divisão .......9.600,00
Aerofotoçranetriu	2	Clurfe de Secção ........7. 200,'JO

	

-	...............-	e) Divisão de Geografia..

3 600,0
3.000,0

9. 600,0))
-2,10,00
9 , 600,00
3.0 00,00



SITUAÇÃO ANTIGA

raid -
.ç de	 calão

FUNÇÃO	anual por
funções

(Cr)

REPARTIÇÃO

1	1 Chefe de Divisão .......9.600,00
2	. Chefe cio Secção ........7.200,00
1	10 ile SerViO .........9.600,00
2	(T10fe de Seco ....... . 7200.00
1	Chefe de Portaria .......3.000,00

4	:•io	Ir Divisão ------1	O .600100
Chefe de Scçáo ..........7 - 200,00

1	.h' cl	SI IVICI	.......9.600,00

diefe de Serviço ......9.600,00

Chefe de Secção .........7.200,00

Chefe dc Portaria .......3.000.1)1)
Chefe de GO rnge ............

Chefe de Secção ..........7.200,00
hefe de Secção ........7.200,00

disef' do Portaria ......3.000,0))

3

4

1
1

3

1

	

-	 SITUAÇÃO NOVA

Oratifi-

	

N. dc	 cação
FUNÇÃO	anual por

	

funções	 unidade
(C r$)

-	(1) l)iv1ção de operaçõ(-s,
Terrestres ........

--	e) Serviço Adiciiuietratiso

--	VII - DEEA1lTA11:NT0
DE .(;LA' E E::LTRUIA

ELCf RICA

Serviço Administrativo

VIII -- sI:(:DET,UUA DO
IN FERIDO

1)	Depu rtiinento Adro iiiis-
livo:

-	a) Serviço do lessiri
-	b) Serviço de Expedi-

ente e Conirirri
-	e) Serviço de l:ii:abI

(little	..........
d) (o'rage

-	2) D. partautento da Jus-
tiça	............

-	3) Conselho Peniteueiár,o

flt)SE1I'iAUÕES

Cl

No. de

funções

SITUAÇÃO ANTIGA	- - -	 SITUAÇÃO

	Gralifi-	1
cirçõir	 N. de

FUNI.Â0	000111 por	REPARTIÇÃO	 FUNÇÃO

	

1111(1010	 funções

	

-	4) Serviço dc EsIitisticu
Administrativa e Judi-	1	Chefe de Serviço .....
clárl* .............2	Chefe de Secção ........

1	(liefrt de Servico .......

9	Chefe de Secçiio ........

1	1:11070 de Scrs iço ........

NOVA

Gratifi-
cação

anual por OBSERVAÇÕES
(III ili'le

(Cr$1

9.600,00
7.200,00

9. 600,00

7.200,00

9.600.001

9. 600,00

9,600,00
7.200.00
7.200,110
3. 000,00

7.201) ,00
3 - 000,00

5) Departamento de Assis-
tência ii	Municiptos

-	a) Sors-i'o (tc Contírbi-
1 idaci

-	Sul.,,-', ''os	cio	Eu-
trtii!idde

-	e) Serviei de Legisla-
ção..........

6) Penitenciária	Agrícola
de Neves:

-	a) Serviço Jurídico e
Educacional .....

-	b) Sei-viço de Antropo-
logia Penitenciária -

-	e) S-cç: Indu -leio 1 -

e) Enf
5........1, A(riciilr . -

-	 ermaria ......
- 1	f) Seceãi, de Contabili-

dade .........
-	Portaria ........

1	Chefe de Serviço ........

1	Chefe ile Srrvço ......
1	Chefe (te S('CÇIIO ........
1	Chefe de Secção ........
1	Enfermeiro Chefe ......

1	Chefe de Secção --------
1	::efo	li	Irlorio	.....



Chefe de Secção ......

Chefe de Garagm

Chefe de Portaria ......

Chefe de Secção ......

Chefe de Portaria ......

Chefe do Corpo de Seguran-
ça.............

Inspetor ............

'Cl.iiisjator	..........

Chefe de Secção ........

Chefe de Portaria ......

Diretor ............

Administrador ........

7.200,00

3.000,00

3.000,00

7.200,00

3.005,00

9.600,00

6.000.00

4.800,00

7.200,00

3.000,00

9.600,00

3.600,00

ichida	por
Delegado

Preenchida por
Delegado

SITUAÇÃO AN

Gratifi-
X de	 cação

FUNÇÃO	anual por
funçâet	 uiiida<1<'

(Cr$)

i	Chefe do Portaria .....	3.000,00

1 Chefe das Oficinas .....	7.200,00

1 IChefe de Portaria .....	2.400,00

1 IChefe do Portaria ........3.000,00

1	Secretário ............6.000,00

1	Chefe de Secção ..........7.200,00

1 Chefe de Portaria ........3.000.00

1 Chefe de Serviço ........9.600,00

T 1 li A

IIEPARTIÇÁ()

7) Serviço de Assisténcia
a Menores

a) Escota "Alfredo Pin-
to"

Portaria ..........

Oficinas ..........

b) Escota de Preserva-
ção "Lima Duarte"

e) Abrigo de Menores
"Afonso de Morais"

d) Curso de Aperfei-
çoamento dos Funciona-
rios Municipais .

ey Arquivo Páblico Mi-
neiro ............

8) Serviço Radiotelegráfico

SITUAÇÃO NOVA

Gratifi-
N. de	 cação

FUNÇÃO	 anual por OBSERVACOES
funçõesi	

unidade

(Cr$)

QO

_____	1	 1	1	 -	 1	 1	i	---

SITUAÇÃO ANTIGA	 SITUAÇAO NOVA

	(iratifi-	 Gratifi-

N, 9 de	 caãO	 N.e de	 ão

fuõe	
FUNÇÃO	wndatde	1tEPALtTIÇÂ()	

funçõe	
FUNÇÃO	 axdlor OBSERVAÇÕES

	

lCr,	 (Cr$1

IX - CHEFIA DE POliCIA

- 1) Departon'.nt.	O
trativo ..........

-	Garnim	 1

-	Portaria ...........1

- 2) Departamento <lo Inves-
tigações ..........1

-	a) Portaria ...........1

-	bi Corpo de Segurança ) 1
18

3) Departamento de Identi-
ficação

-	Secção de Identificação
Civil	..........	1

41	D.partonuii	1'
cia Técnica	 1

1
5) Casa de Correção



SITUAÇÃO NOVA

Gratifi-
N v de L	

cação
oBsLI(VAÇÔESunidade

(Cr$)

Diretor .............9.600,00 Preenchido por
Delegado

Chefe de Serviço .......9,800,00

Chefe de Portaria .......3.000,00

Secretário (Mdlco).......6.000,00

Eufcic,ieiro (licfe	......	3..000,00

Supe.riltriideiili' .........9.600,00

Chefe de SecçÃo........7.200,00

Inspetor-Geral ......... 6.000,00

Siihin'pctor ............4.800,00

'Chefe de Divisão de Guarda! 3.000,00

Fiscal .............3.000,00

3Chefe de Portaria ........000.00

SITUAÇÃO ANTIGA

Cratifi-
N.9 de	 caçâo

funçóe
	FUNI:X0	anual por	REPARTIÇÃO

1	(Cr$)

-	6) Escola de Policia .. ..	1

i)rarlaii	it
Socorro e Medicina Le-
gal

-	a) Serviço Administrati-
vo ................1

b) Portaria	 3

1
c) Secretaria ......

1

- 8) Guarda Civel	 < 1

H
39

1

N. 9 de

funçõei

RITUA .SITCACÂO NOVA
(iratifi-	 1	 (;rat fi-

N	
carão	 . iii'	

-o	 E
FUÇÃO	anual por	IIEPAJITIÇÃO	 cação

unidade	 UFNÇA	 anual por OBsnvAçõo.sfunçir	 unidade

1 Superintendente .........9.600,00 PREENCHIDA
POR DELEPADO1	!'( .d (•'Ir	........6.000,00

	

-	9) Serviço	Estadual	do	1	>..	,Ul;tc . .	 4.810,00
9	Fiscal de Turma .......3.000.G0
1	Cla'íi' ,Ii	i,,rtari1	.......3.000,00

J	1	 ii.	Srvj	 .9. G90•002	Chefe de Secção .........7.200,00
10) 1)epartaniento	Medico

da Policia Civil .
a) Serviço Médico .	1	Chefe de Serviço ......9.600,00

	

-	b) Serviço Odo	lO

	

ntogico	1 Chefe de Serviço	 9.600,00

	

11)-	11) Sevi;o deEslolis(ica
Policial e Criminal	1 Chefe de Serviço ........9.800,00

1 1

	

12) Abrigo Belo Horizonte	
'	'

Diretor	 9.600,00 PREENCHIDA

	

-	
1 Chefe d Serviços nrn	9.o00,00 ,POR DELEPADO

Diretor .............9.600,00s
Minures............1	Chefe de Serviço .......9.600,60

15) Delegacias Gerais

	

-	a) Belo Horizonte . .
b) Juiz de Fora	1	Delegado-Geral.........9.600,00

	

-	c) Uberalia .......



1 G A

REPARTIÇÃO

,rnj tr...._..._....._- ..__., T

SITUAÇÃO NOVA

Gra' i f

ôps BSERVAÇOES
unida o

de
FUNÇÃO	

8nuaIor 

(Cr$)

SITUAÇÃO AN]

C.ratli

N. Q de
 FUNÇÃO	anual por

funçõ es .s	
011

((:-

X - SECRIOTA1UA DAS FI-
NANÇAS

	

10	Contador-Chefe .........9.600,00
.	1) Contadoria Geral	

2	Chefe de Secção .........7. 200.00

..........	
—	Mecanografia ........2	CIIIÍ(' de Secção .........7.209,00

—	2) DeJ)	icrt) da Despe-	
4	Chefe de Secção ........ . 7.290,00

— ................-	:1) Departamento da DCaPC	
8	Chefe de Secção..........7.200,00

E

	

— fl Departamento de stu-	 -	 7 209 00—	
dos	Econômicos .... 1	3	Cheio de Secção ........

	

Serviço de Estatistica	 Serv'—	 Econômica ......... 1	9.600,00

— ................--	á) Departanieikto de	
6	Chefe de Secção .........7.200,00da de Contas

	

SITUAÇÃtJ ASTI(,A	 -	 SITUACAO NOVA

	(;ratifi-	 (iratifi-
N. de	 riiÇiiO	 .ç	(O	 Cação

funções	
FUNÇÃO	anual por	REPARTIÇÃO)	 FUNÇÃO	 anual por OBSERVAÇOESunidnde

(Cr$)

—	... ...... ...........--	6)	Departaninfo d, lisi'i-	\ETAD()Tiznço	..........
4	Cinfe de Secção..........7.200,00

	

-	ur'iinsus	1" cjC	rij
ii	1' rIO-li .........72	Chefe de Circunscrição Fis-

cal	...............	7.200,00
—	.................__.	Postos	de Fisralizaçi P1	

Chefe de Postos de Fiseali-

1

[1

3

'1

7)	Departauuieto AiIm ni-
Irativo (lei flV 2)>

Serviço de Arq II VI) (c-
ral	...............

l)epuu rianiun lo ml, Servi-
ço do Café - Ri, de la-
neiro ............

(Iluefu de Serviço ......

Chefe de Secção

Chefe de Portaria ......

dv C araz-)i 1

Chefe, de Serviço

«

	......

Chefe de Sço ........

(,tiefc mim 

(hmfe de	........

(e l',rtarja	......

- ,. ....í.200,00

9. 6m)I),0lJ

7.200,00

3.009O0

3.600,(M)

9.600,1)0

7.20000

9,600,00

7.200,1)))

3. 000,00

—

	

ii



10) Departamento da Fa-
zenda de Minas Gertis
- 11h, de Janeiv0

3	Chefe de Secção ........
1	Chefe de Portaria ......

7.2)11

A.

SITAÇÁO

N. te
II

filii&3r

1	(liefi' de Serviço ......

1	Chefe (te Serviço ......

1	Cli,íe de Seivie, ......

1 Cl-Re i i  Sers 1ç<,

1	Chefe de Serviço ......

1	Chefe (te Serviço ......

1	Chefe de Serviço ......

1	S,',reti,rio ............

Chefe de Serviço ......

2	Chefe de Secção .......

i	Chefe de Portaria ......

1	Almoxarife Geral ......

1	Secretário ..........

.1

N O V A

Gratifi-

,nitl por
(itt j (10(1

(Lr*,

9.3)10,00

9.600,10

9. 000,00

I.G00,00

9.600,01)

9. 600,00

9. 000,&u

O 1)00(l)

9. 600,00

7.200,00

3.0U0,00

9 . 600,00

6.000.00

O lis E RV AÇ 1ES

N. de

fiiii3x

SITCAÇÃU ANTIGA

titatiÇi-
cação

FL'NÇ.ç	
1, 

Liai i-rJIEPARTIÇÃO

(Cr)

J -	9) Departamento tia Faceti-
da de Minas Gerais
São Paulo

SITUAÇÃO NOVA

c;ratil
caçOu

FtNCil	 anual por
1	 ui,idade

(C r)

3	Chefe de Secção ..........7. 21)11.00

1	Chefe de Portaria ........1.

oLisEttvAçõI:s

11) Serviços Fiscais (te 1(0-
lo Ilu ri £011 te ....

12) Serviços	Fiscais	de:
Juiz de Fora ......

131	Serviiço.s	Fiscais	do
Uberaba ..........

14) Serviços	Fiscais	de
Teôfilo Otoni ......

13) Serviços Fiscais de
São Sehastiiio do I'a-
ralso	..........

1	 1

SITUAÇÃO ATIA

(ratlfi

N'.	Ir	 _	at,ual	>''

	

1 L Nt .	uitivat

Cr$)

- 16) Serviços de Taxas e Im-
-	 postos Diversos .

- - 17) Serviços de Impostos
sôbre Vendas e Consig-
nações .........

-	 - 18) Serviços de Impostos
sõbre Imóveis ......

19) Serviço de Contrôte dos
-	 Postos de Fiscalização

- 20) Serviço de Fiscalização
-	 de Rendas industriais

21) Serviço do Pessoal

-	 22) Serviço da Divida Ati-
va ..........	..-	 - 23) Curso de Especializa-
ç.o	............

24) Departamento de Com-
pras e Fiscalização

25) Cc,naelho de ContrI-
buintes ..........



SITUAÇÃO ANTIGA	 1	 SITUAÇÃO NOVA

	tratifi-	 Gratifi-
N.e de	 cação	 Na de	 cação

FUNÇÃO	anual teor	F,Ll'ARTIÇÃO	 FUNÇÃO	anual por 0BSERVÃÇES
re	 uni da e	 fun çõe	 unida ae

-	 (Cr$)  	(Cr)

- - 1

XI - IMPIIENSA OFICIAL

	

1	Chefe de .Serviço ......

	

4	Chefe de Seção .......
1) Adeiieee:slraç:e 0	2	Chefe de Portai-ia (Serviço

Noturno) .........

	

2	Chefe de Portaria ......

2) Oficinas de Obras ..	
) 22	

ClCfe de Servho ......

-- i csi;i . tiA [)A
AGI1ICULTUItA

Cal ioet' e e Ser,Cer	1	Che,' eh(' Serviço
2) Departamento Admilmes-	1	Chefe de Serviço ......

	

trativo ...........1	Chefe de l',ert,erja
3) Depa ria ei eco to de Lce -

	

4	Chefe de Serviço ......
Inicia comercial	 1	Chefe de Serviço ......

4 ) 1 cepa rui Luneta de Pr
duçãie Animal	 fe	Chefe de Serviço ......

5) D& p. do Fomento In-

	

dustrial .......... 4	Chefe de Serviço ......
6) l)e'parIeni(flIee	de	l'r ' e-

duçeo Vegetal	 8	Ceefe de Serviço ......
7) Derie,e,ereie elo Ensi-

'reroo	.......2	Chefe de Serviço .....
Eccola Média de Agri-
cultura d, 1 lorestal	1	1 Chefe de Serviço .....

It)	De'1ajrtanie'nto de'	Ter-
ras, Mutas e Coloniza-

	

ção ............4	CTicfo de Serviço ......

U. 600.00 1

7.200,00

3.000.00
3.000,00

9.600,00
7.200,00

9.600,00
9 . 600,w)
3.000,00

9.000,00
9,600,00

9.600,00

9.600,00

9.600,00

9.600,01)

9.600,00

9.600,00

AU

SITUAÇÃO ANTIGA

tiraI ifNa de	 cci ç3o
FUNÇÃO

	

OLIOCI pai'	REI'. IU'ICÃUfunçtee	 weidade
(Cr$)

Seçiio 'F-en:ca
de

80"C)	 ..........

	

-	e) Seçú,e de Fiscaliza-
Ç ã ()	..........-

	

	 (1') Se'Çãej de C,zm)rôlc
e Expediente . .

leierco,	..........

	

- ...............-	10) Inslitutee de i'e'i'nolee4):i
Indusl?ieml ..	.... ...

- ....- II) Serviço de St -410c11e de
......................

se
- ....- 12) Eserit,rio ele JOepre-

ntaç5(e d e i lio ele I
flçiro

ce-
.........

- ....- 13) Serviço de Eslatistica
da Produção .....

SITUAÇÃO NOVA

C rietifN, de

	

de	 eacãee
mina! peer

	

funções	
(CO ida ele

(Cr$)

OUSERVAÇ(IES

XIII - SI-1- (:REI' efl1\, J),\
F1DLCAÇÃII

- 1) Sei-viço ele Orientaçije
'i&'ciilça ele Enin, Itei-
rol

21 l)epartaieeento ele Ispe-
diciete e Mate-ria! .

- Serviço de Ceentabili-
dade ............
Arquivo Geral ......

hefe de See'Oo ........

(:)ee-fe ele Servia ......
.S11.S[Cle)e. ele,	lhe-el. er
(:hefe ele' Ser, i,,0
CiieTe	(te Se ÇUe)

Chefe de Serviço ......
Chefe de Serviço ......
Chefe de Seçõo ........

Chefe de Serviço ......
Chefe de Seãee

1	Chefe de Seçile, .......
4	Chefe ele Sn,ão .......
1	Chefe ele Por)ar;a ......
1	e )eef,. ele Garagem ......
1 Chefe de Serviço
1	Chefe de Arquivo ......

7.200,6))

9.600,00
9.60)1,00
—200,00

o. çoo,00
q. 600,00
7 . 200,00

0.60o,ço
7.200,09

7 .206,)
7. 200,i li
T. 000,00
3.0)10,)'.'

9. 600,f(e
9.600,00

4

4
1
1

J5

li11
II
f2



SITUAdO NOVA

r- --

ação
FUNÇÃO	 lpor

idaole
rl)

 1 OBSERVAÇÕES

SITUAÇÃO ANTGA

(iratifi-
N0. de	 caça))	 N.° de

FUNÇÃO	nnual	 REPARTIÇÃO
funções	 uni dade	 funçõel

(Cr$)

SITUAÇÃO ANTIGA

4Jrnt 101-
N°. do	 coo

FUNÇÃO	aut por	REPARTIÇÃO
funções	 um(lade

(Cr$)

1.	Departamento lo iri-
caçá

4 1 Departamento do Eni-
no Primário, 1.v

) Ikpartauiento aio Ensi-
no Primário, 2.

6) flopartaricento do En'
Secundário e Superior
a) Instituto de Educa-

ção...........
1)) Ecola	Ninia 1	de

JUIZ (10 Fora .
c) Escolas Normais do

Interior (exceto .Juiz
do Fora) ........

cl (ol-giu LStadila( 1 do
Minas Graus

e) Colégio Estaduel de
Barhaceiia .......

0) Co1'eiio Estaduil de
Ubcrlândia .....

gi Co]gio Estaduel d.
Oliveira ........

h) Ginásio E5tadusl eh
Ubá	..........

ii Ginásio Estadual dr
Paraisópolis .....

N. 9 de

funções

2

la

3
11
tl
li
tl

1 22
22

11
tl
11

1
ii

1
11
tJ
j	1

1
(	1

S I T U AÇÃO

FUNÇÃO

Chefe de Sorviço .....
Chefe de Seção ........
Chefe de Seção (antigos

Chefes de SUl)5e0VÇo)

Chefe de Seção ........

Chefe de Seção ........

Chefe de Secçào ........
Secretário ..........
Chefe de Portaria ......
Secretário ...........
Chefe de Portaria .....

Diretor ..........
Secretário ..........

Secretário ...........
Chefe de Portaria ......
Secretário	..........
Chefe de Portaria .....
Secretário	..........
Cheio de i'oartaraa ......
Secretário	..........
Chefe ele Panaria ....
Secretário ..........
Chefe de Portaria ......
Secretário ............
Chefe de Portaria ......

N OV A

Cratifi-
eaçào

anual por OBSERVAÇÕES
unidade

(Cr$1

9. 600,10
7.200,00

7.200,00

7.20000

7. 200,00

7 200.00
6.009,00
3.00000
6. 000,00
2.400,00

9. 600.011
6.000,00

o (I00,90
3.000,00
6. 000,00
2.400,00
6 . 000,00
2.400,00
6. í)00'00
2. 400,(uO
6.000,0(1
2.400,110
6. 000,)I
2.400,00

ii

II	1:11

11
tl

1

j	1
tl

J1
\ 1

li
11
j 1

1

11
1

1
II

1

li
tl

-

-

j) (irui,i	lstaI',I	de
Cone Despacho

k) Coledtio Estadual ai
Teáfilo L(toni .

1 .1 ColéiioEstuILIOI de
Miezarnhinho .....

ml Escola de Farmáci.»
de Ouro» I'rlo .

n) Escola	T0iiacn (10
Courci ode Selo	-
guais	.........

o) Conse-atõrio 11inri-
na de Música

p) Instituto São Rafael

q) Ero1a Normal De-
gi:nl Sandova!ole
Areveclo .......

ri Curso Normal Ilegio-
lial Doi»i .Joaqti CCI
SilvOrio de Sauca

a) Escola Normal Ofi-
cial de Diojuantina . 

^

Secretário	..........
Chefe de Portaria ......

Secretário ..........
Chefe de I'»rtioria ......

Secretário	..........
Chefe de Portaria ......

Serretãrin	..........
Chefe de Irtaria ......

Scretrio	..........
Chefe di' Portaria) ......

Secretário	..........
Chefe (10 Peertaran

Secretário	..........
Chefe de Portaria .....

Secretário	..........
Chefe de Portaria ......

Secretário	..........
Chefe de Portaria ......

Secretário	..........
Chefe de Portaria ......

6. 0A0,(10
2.400,00

O. 000,00
2 . 400,00

f' O	I
0.000,00
2.400,00

O 000,0»
2. IOC(,00

0.0091)0
2. 100,10

ti. 000,00
000,09

6.000.00
3.000,00

6. 000,00
3, 000,00

O 000.00
2.100,00

6.000,00
2.400,00



SITUAÇÃO A: r 1 G A

(, ra

FUNÇÃO	ruia! por	IIEPARTIÇÃO
tinilIu( I

Cr$

- 1	t) Serviço de Estatisli-
(O da Seerta r	Ia
Educação .......

	

ti . OUII ei	O) C ou serviitó	i:i a-
duais de Música (1l-
D ainnnt i na .....
1; la ro ha .......
Visontle do Rio
llrnnei
São .111011 hei-hei

XIV - SECIçElAEUA DE
SAÚDE E ASSISTÊNCIA

1) JJejurIaniinto Adinin -
trativo	..........

-	A) Serviço de I'essllÊI e

a) Secç:l	dl	1s50411

b) Seeçao deArquivii
e Seeúi iii, Esped '.011

l'ioiiicøli> e
ç õcs	..........

-	II) Serviço de Material c
Transporte ......

SITUAÇÃO NOVA

(i'atifi-
1	COÇO')

FUNÇÃO	 nutial por OBSEJO\ AÇÕLS
unidade

Cr$

Chefe de Serviço ......¶C 1110 ti9
Chefe de Seção ........7.21111,110

1h 'nor ............9. 600,00.

i:t:fe di' I'oi-liiria ......1.000,l!tt Distribuição
por ato do Se-
crelário

1 lute de 5rvio ......LI . 61)0,60

Cl,fii	,te Silo	......7.200,00
):Iefe de Seção ......7.200,00

(iiu'le de Seção ......7.200,00

Chefe de Serviço ......9.600,ljO

,1-

SITUAÇÃO ANTIGA

rol 2 -
CO a,

FUNÇAI)	anil pr	REPAIçl'IÇÃO
uliLdade

Cr$

a) Secção de Material
.1)) Seção de Transpor-

te............

-	C) Serviço de Conte11i-

	

1	a) Si-içio (ii	CliTil lii
dade

5) Secção de (:4ds11'
e	l'iitriiiiôiiio	.

. 2) Di'p;u lamento dc liii-
iii lis SilO italiOs .....

A) Serviço de IflSp(o»a) C
Avaliação ........

-	Llj Sers iço (i'	Ven-rI-
I),ro,n	-Sifi]o'rat ia

-	C) Serviço de Doenças
Tr0nsiiiissiv(, is .

D) Sti's iço dv Iç,idini ias

-	E) Serviço d' Malária 1'

Doença de Chagas
-	F) Serviço de Estàncias

II idroriii arrais

SITUACLO NOVA

( ratiti

iL N', 01	 iiilaI por ()HSEIIVÃÇO"ES
uni jade

Chefe de Seção ........7.200,00

Chefe de SOção .......	7.200.00i

Chefe de Sees iyi .......9600,00

Chefe de Seção 7.200.01)

ChefeChefe de Seção .......7 211,00

Chefe de Serviço ....... o .000,0o

Chefe de Scrviçe	 9.600,00

ChefeChefe de Serviço .......9.600,09

Chefe de Serviço	 9.600,00

ChefeChefe de Sers iço........9600.00

9Chefe de Serviço ........600,00

-

1

N.Q de

funções

4

N.' de

funções

No de

funções

ji
2

)	

-1

1-1

1

de

fu nçocs

1



SITUAÇÃO NOVA

N de

tunçõea

SITUAÇÃO AN

Gratifi-
cação

FUNÇÃO	anual por
unidade

(Cr$)

TIGA

REPARTIÇÃO

' G) Centro de Saúde Modelo
- de Belo Horizonte

H) Centro de Saúde. Tipo

Beil', Horizonte -, .	3

«Tuir de Fora	.
Pouso Alegre	1
Uberaba ....... 1
Montes Claros . . 1
Diamantina .....1
Ponte N iva .....1

Cha ...........

Carangola ......1
São João Dei-rei . 1
Varglnha .......1
'rcofilo lO(nj	1

1)	Centro de Saúde, Tipo

J	iloapital Cicero Ferrei-
ra, de Belo Horizonte

h hospital de Diençes
Tropicais - Tfi10
Otoni ...........

Gra-	--
caçâo

.iod lenha OIISE}IVAÇÔESunidade

(Cr$1

7 . 200,0

6.000,00

6.000,00

0.600,00
3.600,00

9.00.0O

N.a de
FUNÇÃO

funções

1 Chefe de Centro de Saúde

1! Chefe ,te Centro de Saúde

Chefe de Cenir	te Swide
30Tipo II ............

1	1	Diretor ..............
1	. AiIm inistrad,r de lt.1itol

1	Dir.ter ..............

N.e de

fu tlçÕCh

SITUAÇÃO ANTIGA	 SITUAÇÃO NOVA

	íratifi-	 (r*fifi-
N.' de	 caç0ó

FUNÇÃO	anua
idade

 por	ItEPARTIÇÃO	
fUnçõ,	

FUNÇÃO	anual or

	

1Cr$)	 (Cr$)

	

LI	Hospital de Venro]o-
gie António Aleixo, de	Diretor ...............o v)0,00
Belo flori zont	 1

	

- MI	Hospital de Pntigo,
de Belo Horizonte . . . .	1	Diretor ..............9,600,00

	

-	1 llospitnk Begiene
a) Patoiç de Minas.......	Diretor ...............9.600,0(
b) Pouso Alegre
cj lirapira ..........	Administrador .........3.600,00

31 Departamento de Demo-
grafia e Educa ii Sa-
nitária

-	A) Serviço de Dcinngra-
fia Sanitária	 1	Chefe de Serviço ........60Q,00

si Secção de Estatis-
tira Vital ..........1	Chefe de Seção .........7. 2Ô,0O
hi Sccão de Estatística
Médico-Social	 Chefe de Seçeo .........7. 2000

	

-	14) Serviço de Propa-
ganda o Educação Na-
nitária ............1	(.befe de Serviço ........0. 609,00

s) Secção de Trabalhos
gz-Álico	...........1	Chefe de Secçie .........7.00,0

OBSERVAÇÕES



N.Q de
funçisel OBSERVAÇÕES1-1 NÇÃO

N. di
fiiriçóe

51'I'UAÇÂ0 ANTIGA

{ratcaçO,
FUNÇÃO	anual por	11EPAI1TjÇç)linidride

(Cr$

SITUAÇÃO NOVA

45 ra ti fi -ca (I.anual pie
(10 ilui

(Cri)

(3

(5

h )Seeefjo dc 03i1i1 ide-ca, Propaganda e l...1uc,Saiiitárja
4)	fl1'Iairiajiiento ile 'lii-licreii 1 si'

A) Serviço de Ilispin-sOnos ............
l)isp('ii.sári,, Tipo 1

Juiz di' Fora ....1
Dispensário 'ripo lI
II:, i'Juuir,'.iui	......1
Si Jná,, l)i'I-liej	.
11Iie	Nus a . .	.

8) Serviço de Hospitais
Sanatório Estadual deBelo, l-liirjZJflteSanatório Dr. Joijo Te-nido, Juiz de Fora . .

C hefe de SecçC,o ........7.200,00

Chefe de Serviço ......9.600,00

(1if de Dispensário ...	5.600.00

!1n'f, dc Disji'-''sári i	3 600,0,)

Chefe de Serviço .......9.600,00

Diretor .............9.600.00

ii-

fu iiç.,i'

5

li

ll

SITUAÇÃO ANTIGA

Crratifj-
N	de	 caçí'io

FUNÇÃO	anual por	111-:l'AItTIÇÃIlUnidade
(C rfl

jira
-	................-	t)	,S-ivi,,	Ii	l)is;)eii..ni

1)1 spensá ri ii Cciii ai (teBel,, Il''rizontc .....
Dispens. Regionais (.)

lis	...........li

-	............-	111	S,js	di, 1_ejir.,,,	a

Hospital de Lázaris --Sabará ..........
Ilosp 1 tal di H,iça (,',ran-de..............

Iii 5,0 a	1
Colónia Santa FO ....
Colônia S. Franciscode Assis ..........
Colônia Padre flamião

- .................-	,C)	Serv. de Preventórios

	

- ' Dl	Serviço de Pesquisas

SITUAÇÃO NOVA

Grati ti-Cação
FUNÇÃO	anual porunidade

(Cr$)

Chefe de Serviço ........19.600,01

(iefc de Dispensário .....3.600,01(.ln'fe de Dispensário liegio-iial .................3.IiD0,0C
Chefe de Dispensário lIme--rente ................3.600,00

Diretor ................9.600,00
9Diretor ................600,00

Ailnhinistrad,i' .........3.600,00

Diretor ..............

Adminjstador ...........60O,00

Lliefc de Serviço ........
(hefe de Serviço .......9,600.00

003SERVAÇOES

ii-



1

li

Cluife de Serviço ....... . 9.600.00

1)iiu.I.ur ............	9.600,1'

D)iet,ur ............	3
Adntiuuislr,utt r ......	3 .1100,00

Chefe lo Ser'. iço ......	9. tutJO,00

Diretor ..............	9.600,01)

Diretor ..............	9.600,00
Administrador ........	3.1100,110

I)íretor ..............	9.600,00

fui

SITCAÇÂO ANTIGA

Cilção
1 L	 anual por	flEPAIITIÇÃIJtiriid d[-

(Cr)

SITUAÇÃO NOVA

1, rol

N. (te-	
Calão

1 1	i_- l 1	 11111 1 por	ttllsLR\ A(_.	-
íIIfl,.is	

titLRIiidC

(Ci)

--	. .	. .	.	•1	-	1;)	Siivic	1	.\iiolo-
J'atológica ti

	

(lotO d • Serviu ........ . 9.ilOO,0O

-	.....................-	F) Serviço	' Cpidc-

	

niioloia ....... . 1	II	efe iii' Serviço ........ . 9. i00,00

6) Depui-tuiticrito do Assis-
tiiciii Médico-Social

-	A) Serviço de Assisttn-

	

eia e L)rgafliZflCaO	
.q, riffi),110Mrdiea-Hospitalar

	

-	II) Serviço de Autl ti
-	 a Obras Sociais	i	tefe de Serviço ....... .9. 600,00

	

-	C> Serviço de AssistOn-

	

ria Médico-SuiiilOria	1	Chefe de Scrvi:o ........ . 9.600,00

	

-	D) Serviço do Nutrição-	 Ce Alimentação	1	titf do Ser'. içe ........ . <0.600,00

	

F) Serviço de Cãricer .	1	Chefe dc Ser'. iço..........9.600.00
O

	

-	Hospital de Cãnrer	1	Diretor	 600111,)

-	 ..	..	-	F) Serviço de Afecções-Serviço	 00
CãrdiovauciiIur	.	1	Chefe de  	........

	

- ................-	'	 Chefe de Serviço ....... . 9. GOO,00

1 

	

- -

SITUACÃ() A1'il'A	 £1TL'ÇÃ4j	NOVA

	

(iitit i-	 ratifj
N.Y (te	 1	cção	 di	 CÇao

fiirç,e,	
lLNCÂ') imid

 iiiat por	1tEl'Altl'IÇ.ti)	 tINI. 1	 anual pr

1

7) Dcpatltniientodo. ..,ssis-
trio - ia Nt ii

-	A) Serviço de Assistn-
ciii	a	Psicopatas
Adultos .......

ii	Instituto	Raul
Soares

li)	Hpital
tua de Barlituce-
tia........

	

B) Serviço de	eLiru-
-	j>siquitltrt(-a lii Iii ri-

til	..........
U) hospital de

Neuropsiquia-
tria Infantil tiO
Belo tioriconte

1)) Hospital 4e Ne-
uro-Psiqu iá Iriu

infantil, de Oli-
veira .....

C) Instituto Psico-
Pedagogia

8) Deprtumento de En,çe-
nhrIa Sanitária ......



N. 9 de

funções

SITL'ACÃ4) ANTIGA

cação
( rittt li-

It NÇtO	 REPARTIÇÃO	
N Ç

ftnçõr'sUILidade

(C r)

1

1

II

A) Serviço Auxiliar
a) Seção de Pio-

jiejaji o,iito

ii)	Seção 4h i1iSpC-
ção e ContrOl(!

C ) Seção de Cadas-
tro e 1	ra fia

91 Depurlhrnento Estadual
da Criança ........
A) Serviço de Assistêci-

cia Social a Meu-
res	.........

II) Serviço de i'ratCçãi
à Maternidade

C) Serviço de Higiene
e Medicina Infantil

O) Serviço de higiene
e Medicina Escolar

E) Serviço de Assistên-
cia e Iligieni .O(LI-
tarjO	........

19	l)epn rtani ento de Fisca-
lização 	cio	E,arrciccn
Profissional .......

SITUAÇÃO

FUNÇÃO

:herc de Serviço ........

CheiO de Seção ..........

Chefe de Seção ..........

Chefe ilc Seção ..........

(:hcfc de Serviço ........
1	Chefe dc Serviço ........

1	Chefe de Serviço ........

1	Chefe de Serviço ........

1	(:iifc dc Serviço ......

1	Chefe de Serviço ........

NOVA

Gratifi-
cação

anual por oBsERVAçÕES

&Cr$)

9.600,00

7 . 200,00

7.209,(iO

7 . 2v	liii

9. bQO,ÚiJ

9.600,G0

9.600.00

9.600,00

g. r,00,99

9. 600.00

cc

	

SITUAÇÃO ANTIGA	 SITUAÇÃO NOVA

Cral i( i-	 (iriitifi-

N.r de	 caçãoN. de	 cação
anui por. IIE1'A1)TIÇÃ0	 FUNÇÃO	janualpor OBSERVAÇÕES

tunçõ	 uiii,laile	 fuu	 iiçõcs4	 uiihi(tc

C,ntróle(Crê)
1	 4;	

1	Chefe de Serviço .... ... . 7200,00

11) Instituto de Higiene.

A) Serviço (te Biologia	1	(.ele de S(i	 9. 600,00

a) Secção de Microbio- 1
logia ..........

b) Secção de Irnunolo-

C;

	

	 4	 Chefe de Seção ........7.200,0))
Médica e Parasito-

..... de..Paci) Seção	tologia
e	:%O de I'4S111544i4

— ................-	B) Serviço de Qulrnicu	1	Chefe de Serviço ........9.600,00

ii)

	

	Seção de Ágil. Fe-
gOto e Brornatologia

h) Seção de Produtos	3	(:1f de Seção ........7.200,00
Qu tio ico s ......

e) Seção de Produtos
Farmacêuticos

12)	Eoe,Cl 1i , Sjiilr I5i1 H
ca	 1	Sicretãrill-Assistente ..... . ti.

co



á - 000.1)0

4.000,00	13

4.000,00
S. 101I,0l
4.000,00
4,000,00
4. 000,00

- IJ,)hJ 1?,
35

4. 000,10

ÇS1- Si( r-'r1cn ico	,te
Medicina Legal

Ad-
Medicina Social -	S-55

-'(
Adiministrativo . . . 5-55

SITUAÇÃO ANTIGA	 1	 SITUAÇÃO NOVA

Gratili-
C8ÇOI)

	funções REJ'ARTICÃO	 FINÇÃ0	
Unidade OBSERVACúES

Cr

XV — SCCRETAItIA DE VIA-
ÁO E OBRAS PtBLICAS

--	- ------- - --- -- -----	1)	Gabinete d 0 Secretário:

	

1	Chefe de Seção ........ . 7.20D0U

	

(	 1	Chefe cio Seção	 - 200 00caçães	 1	li.	(0:Y - -Garage .:	:: :: : :	1	As-j tent-- i	iii	--	- 1	12 100,00-	 (	.:.ssf(flç((	1. -oh	
i

	

3	
Chefe de Serviço ........ . 0. ilO.,.

3 Chefe dc Seção1 ) p.Ir,d.	.:-- O -
	

Ch efe de 1 1 riria ........ . 3.00(1,0)tralivo	 Chefe de Serviço de Clmiabi-

-- 3) 

Serviço de Estatística deChefe dc S

	

2	

erviço ......... .2.6)0,00Chefe lo Seção .........7.20(1,00,—	
.	 -	li	fleprt	d,	hi :-,	(1n-fe te Serviço ........ . 9.600,00Públicas	........ .2	Chefe de Seção	 7.200,00

.5- .................'- 1) Departamento de Viação	2e	 L-	
-	 9.60(1,00Urbanismo 	Chefe de Seção ........ . 7.2o9.00-	6) Departam	(tento	e Viaç.)c	2	e 1'	viy	 -

	

erero ............... 5	Chefe de Seção ........7.(II	
-	

-	 1	
.° 

21	

035

QUADRO GERAL — PARTE TRANSITÓRIA — TABELA 1
CARGOS ISOLADOS

CARGOS ISOLADOS A SEBEM SUPRESSOS QUANDO\'ÁAjj

SITUAÇx(j ANTIGA

Classe No de Cargos Obser-

" Exce-	
vaçõesPadrão	 os	—dentes

Contador-(;eral - - - - - - . - Secretaria das Finanças

Diretor do Departamento
de 1 i '	5 C ( r	lo
do Polfeja) ....... . Secretaria do Interior

Diretor de Divisão .. . . Secretarjj, de Saúde e Assis-

	

IcflOai	..........
SL'Pcrintendente Geral .. . . Secretaria de Saúde e Assis-

1 • II -------,Superint. de Depurtament Secr,-ia-ia da	AgricultuiaSuperint. de J)'pnrlann-nto Secretaria do Interior
Superint. de Departamento Secretaria das Finanças
Superint. de Departamento Secrciarja 

(lit EducaçãoSupericit. de Departamento Secre t aria
 de Viação e Obras

	

i	..........Diretor do Curso de Es- Públicas
pecialização ........ . Secretaria das FinançasDiretor dos Serviços Iitec-
nos ................ Tribunal de ContasDiretor do Curso de Aper-'
feiçoamento dos Funci-
nárlos Municipais ..... . Secretaria do I.nterio

1

13

1

10
3

10
5
3

1

1

1

N.e de!
Cargos CARREIRA OU CAOGO

--

1	
SITUAÇÃO NOVA

Venci-
CIPRL.i'AIfl IÇÂtJ	mensal

s
(Cr$)	

Cargo
CARREIRA OU

CARGO

S'-e -st--T'n40	d
Contabilidade



Tesoureiro do Estado

Pagador ............

Delegado Regional (Q.S.)

Chefe (te Transporte .

Capelão	(Of.	Use.
Pinto") ...........

Auxiliei de Necropsia (Che-
fia de Policia) ........

Auxiliar Acadêmico (Chefia
de Policia)	........

Aed0miCo ..........

Auxiliar Interno ......

Plantonista .........

Superintendente (Irmãs)

Superintendente (Irmãs)

25 Irmã Auxiliar

103

Secrétaria das Finanças

Secretaria das Finanças

Chefia de Policia ......

Imprensa Oficial ......

Sici'eta ri j a do Interior

Sreietariii do Interior

Sriraiio (1)) 1n('lj , ,r	-

Secretaria de Saúde e Assis-
ti'iiiiit	............

Secretaria de Saúde e Assi-
t6ncla	............

Seerelaria (te Saúde e Assis-
l0iieia	............

Secretaria de Saúde e Assi.;-
téncia	............

Secretaria de Saúde e Assis-
tência ............

A,kiCIkcia . .

1

1

5

1

1

2

2

3

2

6

2

4

Agente  ' e Fisc ,0 1i711 Ç ii0 1. Sacrelaria elas Finanças
Agente de Fiscallzaçiio de 2. 4 Secretaria das Finanças
Ag- itie dedc . Secretaria das Finanças
Zelador da Balança de Sitio

W. S.) ........ .. Secretaria das Finanças
Ajudante de Fisrnliiaçao . Secrelaria das Finanças
Guarda Fiscal (Q.S.) .. .. Secretaria das Finanças

8
12
50

1

350
5

426

1	Pe,!s'orSccr"trIo
1	Secretário do ex-Conselho

.Adininistrati\o
17	Chefe de Divisão (Adn'.s-

nislralivos) ........
1	Diretor da Arquivo Público
1	S a h-Direior da Pfl itenCi

ria	(Persit. Agrícola d
Neves) ...........

30

Imprensa Oficial .......4 100,00

Tribunal de Contas .. .	.. . 100,00

Secretaria da Altriltura	4.100,60
Secretaria do interior -1.000,00

Secretaria do I	

.

]Interior ., ..

SITUA.CLO ANTIGA	 SITUAÇÃO NOVA

	Venci-	 Classe N.9 de Cargos
N.9 de	 menti)	N.9 de	CAIOIIEII1A ou	 Obser-

CARREIRA OU CAIOG()	REPARTIÇÃO	meiisiil	 no -
Cargos	 j	-'	cargos	CARGO	 Exce-	 vaçôea

dentes	'a"

1. l-tI,	1	 Isolo iro	&1	1-:sta-

2.50 o:	1 Tesoureiro Auxiliar	S-45 1 -	-

2. O0,fl0	5	Delegado de. Policia .	S-29	-	-

1	Condutor (te Veícu-

	

los .........S-23	-	-

:	1	CapJão .........S11	-	-

850, I H	2 Auxiliar de Necro-

	

psia ........ . S40	-	-

850,001	2	Xu..iliar-Acadêiïïic&i	S-1'	-	-

70M0	3	.',cI.'Iuieo-.'Uxli5r	S-9

O	Auxiliar Interno .	S-7

1101.	6	Plantonista ........

6 (miS Superintenden-
500,ÚCI	1	te ........	...	S-3

25	irmã Auxiliar . . . .

-	105

QUADRO GERAL - PARTE TRANSITÓRIA - TABELA II
CARGOS DE CARREIRA
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO

SITUAÇÃO ANTIGA	 SITUAÇÃO - NOVA

	Venci-	 Classe N. de Carlos
Y	 mensal	N. de	C\iUEIRA OU	 Obser-

CARREIRA OU CARGO	REPARTIÇÃO	 nsento	 eu	-
Cor os	 .	 orgis	CARGO	 Lxee-	 vaç6es

-	 (Cr$)	 Padrão dentes vaçoes

M, L--, 1 e..
DE FIS-

CAI.17.AÇXO

	

- I	6	................S-29
-	8	................S-24

	1.800,00	20	................S-22

	

1 .41011.51)	33	1 .............

	

1.0110,00	l.-í

1.2110,80

	

90(1,80	209 ................S-l6
720,J8

	

426	1	 -
ACESSOR

ADMINISTRATIVO
S-t9

6
8

12
21

100

117

147

30



5-15	21

S-40	-

SITUAÇÃO ANTIGA SITUA CÁ

N.9 de CARREIRA OU

Cargos	CARGO

ASSESSOR ADMI-
NISTRATIVO

O NOVA

Classe N. Q de Cargos 1
O 1, se

1)1.1	1	-.
Exce	vações

dentes Vagos

Venci-
N.s de
	 mento

CAnIIEIRA OU CARGO
	REPARTIÇÃO	 O)1 5)11

(Cr)

9

(10 Se :	.\:1V	-lI:
Irotivo	 -	Socriiria do Iii!rior	3. 301,0(1
!iefe de Serviço Adminis-
trativo (Ser. Radolelegrá-
fico) ............ Secretaria do Interior .	3.5011110

h-fe de Serviço .\dminis-
tratiivo 	fia de Policia ..............

hefe de Serviço Adniinis-
tratilvo ........... SLcrearia dos IOIUI!LçilS,	3.500, 00	26

licfc de Serviço .. .. .. Seeretaria (!&i Educação	3. 500,00

hcfe do Serviço Adminis-
tra liv) ............ Seeretariia da Vação e O.

1Úbliicas ......... . 3.500.00.
lo Sers iço A,1
 ............ Sc.rcb:ria de SoOdc e Assis-

tfncia	............ 3.500,00,
hefe do Serviço Adminis-
trativo (Instituto de lii-
)4irI))	............ Secretaria de Snüde e Assis-

téuncia ............ 3.500,no!
Chefe de Serviço AdminO-

tr:divo	iAdn:inista -5)1 Imprensa Oficial ..... . 3.500,00
Chefe de Serviço Adminis-
tratiivo ......... . llrpartamento Geogrúfir	. .	3.500,00 1

Almoxarife	Geral	(D?p.
Compras) ........... Sccrlarm das Finuças..,	3.50(1,00

Oficial Administrativo . . . Secretaria da Agricultura . .	3.600.00 i

II

11

2

2

2

2

N.Qd
mensal Cargo
(C 0()

3 0001011

2.401,00

SITUAÇÃO ANTIGA

N.s de

	

CARREIRA ou CARGO	 d'A '1011 )I

1	Assistente Técnico do Dei).
Cl;1 1.: de lUSCO

1	Oficial Adniinistrati\o, 1)1
E ................) lo i:t cio Açuicultura

Aux:lir '1'	0(0,,	1.)	I)
tona ...................e:,su Oficial

3

1

7

2
3

34
3

7

1
4

1

SITUAÇÃO NOVA

Classe

	

CARREIRA OU	 i	 Obser-
ou -

CARGO	 Cxee-	 vaçõeS
Padrão (lentes

ASSESSOR ADMI-
NISTRATIVO

S-34	.---	-

	

--	 25

ADMINISTRATJ\'1,
50

S-33	-

:1)00,01)

3. 000,00

3 . 000,00

3. 000,00'
3. i100,00
1. )l1Il),(Jl)

3.()1)0,00

3 . 000,00

3.000,00	102
3.000,00

3. 000,0)

3.011,111)

Chefe de, Secçiio (Dep. lo-
s,otigaçao)	. .	..	. ,	. .	. .	( : 11 f (1	 i	 i-,1iciu	......

(diete de	(1),-,' -
nhirlistrativo)...... . Shel 5) de Plicia ......

Chefe de Secção tuarla (.1-vil .............. Chcf a de Policia ......
(bole di' Serçii.......... . Secretaria de Saiéide e Assis-

lotiri	............
Chefe de Seeçaio ....... . Deparlamento Geográfico
Chefe de See,0,, ...... . Tribunal de Contas .....
Chefe de Serçi3o	.... . Secrrtaria ,Ias liiianas
Chefe de Secç3o (Aduiio- 1

tração) ............ Imprensa Oficial
Chefe de Secção ....... . Sccrtarit Visiçito e O Pú-

blicas	............
Chefe de Secção ........Departamento Juriii(lico
Chefe de Secção (Dep. AI-

niinistralivo ........Secretaria do Interior
Chefe de Secçéio (Conseld

Penitenciário) ......S ocretaria do Interior



SITUAÇÃO NOVA

Venci-	 Classe N.v de Cargos
niento	N, Q de; CARREIRA OU 	Obser-
mensal	 J	 OU

Cnrgos i	CARGO	 1-.' e.'-	vaçõe
Li-O	 Padrão dentes \ 'te>

	2	Segundo Oficial ........Dopa: 1.>ine:rb	.111: idie,,	 .0011.03
1 Segundo Oficial (Arquivo

Público Mineiro) .....Secretar;n da Jideriar	i.çoo,ou

	

ii	Segundo Oficial ........Chefiu de Policia ......1.000,0

	

1	Segundo (Ific,al (I'roeuradO-
ria Geral) ...................i:>r:;'t 111) Interior	1.600,0)

	

6	Segundo Oficial (Dep.Ad-
ministralivo) ........SerriL:' ia cl> . 1>lCriOr	1 .600,09

	

3	Segundo Oficial (Dep. Jus-
tiça)	.................>e-Liv»	Li Interior	1.600,00

	

lo	Segundo Oficial ........Loer-eturria de Saúde e Assi3-
1. 000,03	1 Itt

	

3	Segundo Oficial ........i'_ ::ur>al d;- Ce>c,i;is .....1 .

	67	Sei,,rt>io Oficial ........::-,er, lana dar; Finanças	1.

	

2	Seurido Oficial .............'rc-Liria (te. Educação	1 .000,1>0

	

7	Segunda Oficial (Adminis-
tração)	..........1-	Oficial	.....1.600,111

	

7	Segundo Oficial .........erit-taria da Viação e 0.

	

Públicas..........1	a .60000
2 Segundo Oficial	 1.609,00

	

4	A>;x.	Ad>>inisratV:o	l. >	1.600,H
Closse (55ev,	Est. do Departamento Cecgrãfico .-	1.300,00
Trânsito .............Chefia de Policia ......

	

2	terceiro Oficiei .........Departamento Cc03-Ofico . .

	

2	Terceiro Oficial ............eCo de P,Ii>'10 ......1 .3)0,09

	

2	Terceiro Oficial .........Procuradoria Cecai da 1-1..

	

fado ..............	1 . 300,00	2117
	3	Terceiro Oficial (Departa-

mento Administrativo) - Secretaria do Interior . . .	1.300,00

-	 SITUAÇJIO ANTIGA

N.s de
CAIUIEIRA 011 CARGO

Cargos
REPA RTIÇX 1)

ASSISTENTF
!eDtlINISfItAiI\r(.)

S-23

S-17

	

.itisliç:r)	............,ccreiaria do Interior

	

.UIdLCJ	i1I!ti,)	......Secretaria do Inlerior
U..elC U	S.,.' -	 Sec relarra das i':nait',as

	

e de	 Se•iC eru ia LdUcação -

.......

......cerc aria da. f 

.

inanços -
.1_rir 3	1.; ittl	.........	.............

	

011>	 Seerr'1;;ri;	:,OUdC ri Aos
ia..............

	

i..e,•fl'O	. 1.>l	......ieua	i',;iC1;L	......
	tio	1	 D 1 'titanleli 1 Ge gráfico

H-,errt>

	

1 'tirai US O	. .	...... .Serre	rla ia tio Interror
lC'	(ii CiO!

Secretaria ia Ijitet'ior .

	

1)) bIt>' 1 rrr'>	......... .Secreta ri a i a Ii>tcr ju e
D	

.
Vi'; orla	Iitival	. -	epartautenta Jn;-i'.iic.'
i'riiIle-;r)

	

1aId'o	1i.Iili •O1 ......tirita	1'r i,
leI C irr (I.tIuil	 Secreiisiia la Viação O. Vã-

	

Llicas	............
rir,	(,ficiui

>r>içiia)	............. Ir.. 0 C.. O	1.	e.> .....
Criei .......Secretaria da Educação

A;ixilií>r
1 .erviçO E'tia..lu:t

de> '1r>nsito) .........Chefia de Polícia ......

SITUA ÇÃO ANTIGA

.' de
Cargos CAIIREUIA OU CARGO

	
REPARTIÇÃO

1	i'..• 1	ii,	O.........

16
14

1

44
3

13

6
a
6

1

1
1

8

7

15
3

N.s de
mensal Cargos

(Cr)

2.49>1,1;
3. tIL-.>-

10H-.'

•1 .9.11,1:;
1.00 0,00
1.9011(h)

1.01111.11>

1 .9110,OL
1.Y00,t

1.000,')>

1.

1.000,0u
1. fIO 0,01

1.

SITUAÇIO NOVA

CARREIRA OU	
Classe	

Obser-
ou

CARGO	 Exce-	 ÇaçIes
Padrão: dentes	Vagas

S-23

1.11



- 1 -

S 1

z.Tl

1. l0ll,ItI

1.100,h	J1. 10(1,1,11

110(1.111
8110,111)
60 Cio 1

801)1111
8(13,1111

81)O.illI
800,0)

II

800,00
2011 00

80111111
800,00

800,00

800,00

SITUAÇÃO ANTIGA	 SITUAÇÃO NOVA

Venci-	 Classe N.° de Cargos
No de 

CARREII1A OU CARGO REi'ÃliTIÇkO	 NQ de	CABREIRA ou	 Obser-

Cergus	 1	
Carg'	 CARGO	 Exce-	vações

Padrão dentes Vagos

!Terceiro  Oficial (Depena-
riit.a de .liistiça)	.....Secrctuc1a do lterr	i.;ft1),00

1	lo	(Ilititil	 l'rociu .t	-
d.,ria liir:iI(	....................-0.0	tu luter.,	•	1.300,01)

2	Feceito Oficial ........l ) eç I u r l JtcO' tl lO	urldico ...
1	rerceico	(II icial	Ai.1itiva

Pi' itt leu Mi uíiri ......Sccrclarto 0.	II tcri-.1	i . :tuu,uo
10	1-leito llfi-1 1 ........at-cie,ario	CO	. Iãt	e	O.

Iii.. ca	...........3',c0
leretiro Oficial	.sdniini-

11	ti 11 1))	 i	ri	(.01	 1 3100)
33	Terceiro Ofici1 ...............tire	dii I.O1ICOÇOi
82	1rJ ufictai ............creltiria tias Fiiiertçzis	1 .:.'j,0J
25	Terceiro (lílelíti ..........cretajia dc Sa0dc e

lelRia	............1.
3	Jeceiro Oficial ..........ia 1,11001 di	t.unta q	...1.	'd
5	Mis .Adi, iiiist'gtivtt,

Classe (Serv.  Estuiltitil ik
...........hfia de I'uliciu	....1 .3 i 0,eu	\

3(ltiart, 1ifeial	...............lura	de COas	 1 lues;,
78	Quarto Oficial .........ecrctaria das 1-iratnçes . i	1.1(1(1,01
60Quarto Oficial ..........li r-tati;t	t1i	Eiiifta-,	1 .10(1,11)
12	((liarlo Oficial	........... ti	1ít	-,	 1. 1110,1)11
2	Quarto Oficial .........1)*1,.,rtarntritu (iecgráfii,i	1.100,01)

88	Quarto Oficial .........Secreta r t a ,''
ttIicii,	............1.1 00,33

3 Quarto Oficial (Dup	de

	

Justiçol ..................rularia do Itileriur	.	1. lOCtI)
1$	Quarj Ofje3a ........ISierelaria da Viação e O.

Públicas ............1.100,1)0
10 Quarto Oficial (Adrnftis-

tração)	............Itirisa Oficiei ........ . 1. lO0,Oii

HH

s-1	—1

venci-lii
mensal

SITUAÇÃO ANTIGA

N.t de
CARREIRA OU CARGO	REPARTIÇÃO

Cargos

SITUAÇÃO NOVA

Classe N.o de Cargos
No de	CAIIIIEIRA OU 	Obser-

ou
Cargos	CARGO	 1,xcc-	.,cics

vagosPadrão dentes

11 Quarto Oficial (Dep. Admi-
nistrativo) ............crelaria cio Interior

1	O uti rio ()firia 1	Prtcu rti 1t-
ria Gera)) ...........critiria do Interior

2 . Quarto Oficial ........Departamento Juridico
7	Auxiliar Atlrninistrativo, 43

Classe	ISirv	Esta'Ii:al
1	do irãnsit,)	........Ch,'fia de Polícia .....

14	Praticante (Adminislraçúo) Imprenso Oficial .....
14	Proil i cante	(Dei). 	Justi (;a 1 Sec clii ia dc itt' rito .
1	Praticante.  (Co riserv.—

Minei-ro dii MOuica 1 .......Secretaria de Educação
62	Praticante ..........Ctiefiti de Policia ......
75	l'ruticantc ..........Secretaria de Educação

6	Praticante ..........Triliiiiial de Contas .
29	Praticante (Dep. Adutinis-

trativO) ............ecretaria do Interior
3	Praticante (Arquivo i'úhlic)

Mineiro) ............irelaria do Interior
25	Praticante ..........Secretaria da Viação e O.

PúblicUs ..........
240	Praticante ...........Secretaria das Finanças

2	Praticante (Conselho Pcni-
tenciárlo) ..........Secretaria do Interior .

3	. Praticante ..........Departamento Ge.; ifie.
1	Praticante ..........i'roiiiritloriu Gira) do Es-

tado	..............
54	Praticante ..........Secretaria de Saúde e Assis-'

têncla ............

13(0
	 30



SITUAÇÃO ANTIGA

N.s de

Cargos
CAliiflIIA OU CARGO	EEPARTIÇÃO

1

13
3

1

1

1
1

1
2
1
1

26

Assistente de Disciplina 1.1.s
colu 'Alfredo Pinto') . S eretaria d	Interior

Asisleri1c ...........	........eariu ia Educação
Assislilte (iciv, Pie tÇLo

Jíeilica do lIISifl() Irini-
rioe Normal e zuas ru-
rais) ...............cretariit da Educação

Orientadora Psico-pcde g .gi -
eu .................crtaria de Saúde e Asas-

t:icia	............
Auxiliar-administrativo	Sece .aria da	gricuItura

Auiliai-T muco .......Secretaria da Agricultura
1 ' r. 1 , ; 'odOr de 1.)l:.araórLJ

e Museu (Instituto Edu
.......Secretri. d Educação

S 'cret1rn da Agri iiltuia
x1 a i-J,'ccniics .......Sarei riu la Agricultura

Itll•enic., .........S'cretaria di Abri.ultuia
Oildir ler de Grupo E,-

alor	Anexo	(Inst.	(1.'
Educação) ...........Secretaria da Educoç2o

Secrctari: da Edncaçro -

Secretaria lo Interi,r
Sec reli 'ia da Agricultura
S,cretaru da Agricultura

Secretaria tia Educação

Secretaria da Interior -
Sc'riariu da Agricultura

1. 2011,51)

1. 100,0o

1,1 - 0 '1100

-	4
-	9

2-

4
9

13

'S-18

S-16

-	..............S-15

SITUAÇÃO NOVA

Venci-	 Classe N.9 de Cargos
mento	N.Q de	CARREIRA ou 1	 Obser-
mensal	 .	 OU

Cargos	CARGO	 Exce-	vaçães

	

Cr$	 Padrão dentesVagos

ASSISTENTE
TÉCNICO DE

EDUCAÇÃO

	

-	3	 S-36 -

	

-	5	 !S31	-

	

-	7	:............. 527

	

S24	-

1.000,1)0	- ................ S-23	1

1 .8110,i'

I.SuOOJ	- ................S22	16

1.800,»
1. tlU,v

1.700,uL	- ................521	1

1. 600,00	- ................S-20	1
1. 50
1.500,u0 ...................S-19	4

1.050,63 1 ...S-18 -

26  

3
5
7

10

Cl

SITUAÇÃO ANTIGA	 -	

J	
SITUAÇÃONOVA

Venci-	 Classe N.O de Cargos

N cie	 urdo	N.e de	CARREIRA OU	 - -________ Obser-

CAIIIRIRA OU CARGO	REPARTIÇÃO	 mensal Cargos	CARGO	
OU	

Rice-.	vações
Cargos	 Cr.	 Padrão dentes 'Vagos

\n'dliur de Educação

10
	Assistente de lal,. de	s;-

coloçia dl) Iiisl . rio Edue
çâo)	..............

3
	Professor (Pen. Agrlce!a 0

Neves)	..........
1
	Auxiliar-Técnico

1
	Auxiliar-Ttcniico .....

1
	Acompanhador (Cus. Mi-

neiro de Música) .....
1
	Professor de Ginfrstim

cola Alfredo Pi:1o)
1
	Auxiliar-Técniico .....

4
	Regente de Classe (DivisO.

de Assist. Neuro Psiquia-
trica)	...........

4
	Anxi!iur-TécfliiCO .....

3
	Assistente de Laboratório

Museu (Institui., de F_du-
cução)	............

Secretaria de Saúde e Assis-
tência ............

Secretaria da Agricultura

I SecreLaria da Educação

1.050,00 ..................S-14
1.050,00

1.0001 00	-	.............. 5-13

8 -

-	12



III de Ecitccaçâcc

800,00

800,0:'
81,0,1.0
	12	 S-9	-	-

600,00

9011,00
850,0', J

950,6J
950,0 ) -

850,00 1
850,10

850,00

No ' ,ijo	)

S-12	2	-

10	-

2
4

3

2
2

Secretaria das Finanças

Secretarbi das Finanças . . .	3

S?cretari, cl, Interior .....-.°3

Secretaria do Interior .. ,	1,700,00	2

Secretaria do Interior ,, -	1 .5)0,00

20
20

1 ((N'LA 1)1 11'.

2
S-44	-

5-_co	__.
S-3c	12	-
S - %3	 2

2

S- 27	1

13	T3

5	Contador-Clc, íc	: rita dor
Geral do Estado) ......

12	Contabilista (Cont. Gerai
Estado)	..........

1	Contabiliat0	(I'enit	Agr(
cola cia Nes es)	......

1 Contabilista CRefi' de Es-
critório (Oficina Escola
Alfredo Pinto) ........1	Primeiro Escrit,	(LMao!c-
Judic. Barbaicenci)

SITUAÇÃO ANTIGA	
SITUAÇÃO NOVA-	

CIaSSC N.QdeCaos
N	 Venci.de	

mensal N.9 de	CARRRA OU	 Obser-
CARREII(.k 01: CARGO	RL}'.\ 1) lIÇÃ	 incuto	

OU	 -
Cargos	

Cargos	CARGO	 Exce- .	vaçoesPadrão dentes-	 ----	-.-.--	--	-

1 Auxiliar de Jardim de Iii-
fázicia (Instituto de Edu~
cação).............Scci-e lana da Educação3	'i,jxjiiar-T iiico ---------Secretaria da Arjcu(tuca	-

1	Iliestre de cultura de :i.
Classi'

	e,

	1'r's .	lii,,,,
l)uarti') .. .... ........Se,rctetrjcc da Interiorns	 .1	Coervador Esc	Farni
Ouro i'rMo) ............Secrcarici	a Educação

1	i'rofcss,,c dc Mnsic-n	1-:sc
Presideicte [. j cac l)Ua; t,)	Secretaria do Interior .4	Pra 1 co-lI o rui .......- Sccrc Ia ria ji Agricultura3	ÃlixiIiui-f,,uj,,	pira

Secretaria da AricuItura2	Mes tre de ()f,cjo (liist,di 1

São Rafael) .........Secretaria da Educação

1	Preparador (Co!	l:s(adtial
de Cbcrl(tndia) ......... ycrelccria na Educação3	Preparador í c0 1 Estadu 1
de Minas Gerais) .......ecrec,rja da Educação

1	Preparador (Cal	EsIcdu.
da Barbecena ........eirlaria da Eduação

1	Pri-picrador (Cl. Meu,
Oliveira) ...........Secretaria da Educação .

S 1 TU A Ç .

N.a de
CARREIRA 'JU CARGOCargos

2 Auxiliar de

57

O ANT1G A	 SITUAÇÃO NOVA

- Classe N.e de Cargos
1

ni-u	N.s de	CARREIRA OU	 1 Obrier-nienscil	.	 oua, coa	CARGO	 Exce-	J VaÇeSCr$	 Padrão dentes Vagos,

Secretaria da Agreul:,cr	 C 'N l'Al)oIta .	' ' II	
i	 1Secrelari ci dc S,c ude c	s si -

- -----	 25	25



` 1 — _*— —
7u0,Ou

000,00

Secretaria do Interior

Secretaria do Interior

CO

Aos octipan-
leS dos cargos
desta ritreci-
raaplica-se
o disposto no
Decreto-lei
n.Q 1.725, de
214-1-036.

S.ti)	-

S-17

Car.0

SITUAÇÃO ANTIGA	 SITUAÇÃO NOVA

Venci- cAluu:IRA Classe N.9 deCargos
mento	N.' (le	 OBSER-

cArulT:IIIA	1.7 C \IO.	 .r AIkTIÇO.O	 01.:	OU
k.4irgt>s	 Exce-	 VAÇ4iFS

(2t	 CARGo	Padrão dentes 1 
Vagos

-	1
-	2
-

1.200,00	*

2. 109

7

22

8

	

	Estafeta de 1.' Classe ISCIV.
RadiotelegráficO) ......

6
Itadiol'ltgcicfíco)	......

II

Fiscal - Dep. de Conipri
Fi;ccliiitçtii .........Secretaria das Finanças

Agente Fiscal de 1. 1 classe
-	.	41(1	(1.010 .'s
Fiscalização ....... . Secretaria das Finanças

Agente Fiscal de 2.' eIass
hp. de Cii pra'	1

calizaçáo ...........Stettttiria das Finanças

S-13	-	8

8	8

S-1
s-it
S-40

•	 S-36

	

•, _..	S28

	

••	s-i&

FISCAL HE
TRIBUTOS

4

6

12

22

	

-	2

	

-	3

	O 	-	(Art7.Q

6 1 
Lei ri.' 20 de
31-11-17).

3 Chefe de Ser'rhos	iscals
Belo Horizonte - Juiz de

-	Fora o Uberaba) .......Secrctaria das Flnança ..	3.00.00

SITU.4.,AO A N T 1 G A	 SITUAÇAÍ)	NOVA

Vcnci-	 c..nitt:in.	Classe N. O de (ags
N.	 2'..' dc 

	 OlISER-
4. fl(, 4	 1)Ej.\.R1 i.4d)	 liii rl'.cI	 014

Car'io3	 (1argos	 Exce-	 vAÇÕES

	

( .l1( )	Pa 1	 dentes

das li noi 1 co	. .	:t .4

jj di tndas	'.-liI'i)O

itts }Inalicc	. .	1.29	ti
Fiç;il iii	iii'4:li	. . Se&!ltiiria	elas	Fi lia Il : a S	........,o:

1	1iscl 1 Servico (',alr2'!t'
l'sIas Fisccs ........Sectetai ti das Finaaças ..	3,200,01	 VETADO

119	'.4 'itl	ld .....tI	( 4'is'Iittt1'i
itt	T'.t''iIos	..........'S'cthtriit	das	Fiitatt dl..	2. 111).01

100	'Aitxi!ittr Ttcttl,t	Ii
.....................:eta	a	das	11111,	ti'.	. .	1.200,0

8	Atenk' Fiscal de 2.' (4 S. Sccta1ia tias ii: O. 

C. 41	'Itt.
OliltiçIltO

ti	't.itii:tidsI-t,hreit' )	de
2'2'! :to	(.t.ti.'. Iito-tnsa	Oficial

II)	(l(	2.'
i;njtrii,sa Oficial	...... 1 .00,00	8

2	t.irt''liti!:t-ol,i't'ir.t	lo	2.'
classe (ofititiasi	.......I!tt;,rt-ItstI	Oficial	......1

1 Ifi tu	 1 t	t	Ofici ti	 110

cd,se (Oficinas)	 liii	ti t Oficial	 1 1 I l di	12	 SI	-
2	taitttid-ir-iitii ciro te ],5 elas-

Oficial	......1.111)1.0
2	h.iiittlijtisttt-olsrei,o	de	2.'	 2

t1usst(lIfIllit.taS)	......IJtihtX'tltst	Ofitt,ci



	(01,,')	10

Gliii.(,ul
li

	

10.00	-

300,10

!,lul).l lo
5i10,l.sJ

£00,00

500,00

500,00

500,00

500,00

	

500.00 1	50
500,00

S-7	-	7

S-5	—	li

S-4	1	-

S-3

9	Encaulirn;uluir- (Iv 2.' elas
(Oficiucas)	 . Iuului'e1)Sít	(lfiii:ul

í.1isilir iliiiir,i	Ic	2.'
classe kOficirius)	. Iniprriis'u Oficial	 .

2	1aul;uulr-iuhrel jO	ele	2.'
classe	Oficinas)	 Iuiiprciisa (II icial

3 A, til ice-olureiro de 3 • 5 cLis-
se	III kjfla5 1	 . liii prensa ()liii;il

1	I:iczidrrriadur ,bi	o ile
elas	.s	ii iin,l-	- luu11ri-iusa	(llier.uI

COfli)OSi tor-ol,rcir i	de	3.;
classe (Oficinas)	1 Jruiprensa Oficial

9	Euucau1crnaulrri,i,u ii ii ii,
cir si-' i()fici'as ....... . luuipruuusui	Oficial

3	l'auitail.'r-iilil rir,,	ti' ::	lis
i c: ias i	....... . 3'''P	((fiei

1	'ci-tifice- iluruiro de 3,s cIass Ii1il)1dflsa Ufuci.Il

1	Cozinheiro (Peu)it. Agic ila
de Neves) ..........

1	Cii carreiuu do Javali diria i't' -
uuitenciária Agi icila de	c-

ves)	..............
1	Encarregado	d	1t'iiu11)aiia

Penit. Agrícola de Ncv-s)

SI 1 1 A 1' À 0	N 0 V A

cAlllit-:ili'c	C usse N.	1. Caig 's

1	 O It	--
Cii t-u(.is	 Es ei-

c.'cto;i	1'	el ulenles

CItA 111:11-
o}ttit-:i III)

330(1 ')	1	........ . S- 2	—	—

j

750,ihj	21

5ii,l.1)	1	........ . SI

SI-:IVIÇAL

	

-	3	........ . Sil

1 O

	Lí. 	J

Sucre iii riu do Interior .

Secretaria do Interiorir .

Secretaria do Interior .

	

t , A	(i	.\,'11e.i.

Venci -
N.	 luculo

	

(:A1;o1-illt \. liU (1\RLI	 11I.\lll1i3(1

(CiO)

IHT

1 iliSElt-

\_L\ÇiIES

.JAÇ ÃII	NulV.k

de Ci, gis
l utiSilt_

Esce-	 V'c(,'iI-S

Sllt'cCÁI) AN ...lOA	 Sil

	

liii	 1. \),I.l	3
5 iii	 lfl.'l 1	5-	di

i-i	)'.\lli;u	llI:'\lill';	'1

(.3

1 Ajudante de Cozinha (Penit.
Agrícola (leNeves) . .' . Secretaria do Interior .... . 711).00

1	Cozinheira (Inst.  IRiul Sua-
il')	.................crctaria (Ir Suud,!c i Assis

teoria ...........
1	lluchisla Zelutilou' (Deli. As.

7'(i t ili'ti - ..ciciaria de Saijule e Assis
coeii	...........

.

1	Cozinheira ............unia de l'oi iria
1	La vadu'i ra (Inst. de 1 li gi crie) Secretaria <te Sa tile e .3 .,' is

tfricin	...........
1	Cozinheiro (01'. Escola AI-

li edo l'iuu ii ) .........Secretaria do Interior
1	.'cjul	d-	 10f.

Esc..'clfreulo Pinto)	Secreta  ia iii liiti'rior
1	Copeira .............Chefia de I'ilira .....
1	AJiciluuiuie de Ci,.'.irihjri,	.	Chefia de i'iili a . .
1	Lavadeira ..............Chefia de I'uuI ir ia .....
1 AJud. de Cozinheiro (Maix.

.Jud. de Bar1acena) .	Secretaria do Interior
1	\iti,1wile iii'	1 .i,.-iuihu	i 1_Lar

Pres. Lima Duarte) . .	Secretaria do Interior
1 Cozinheiro (Mun. Jud. de

Barbacena) ...........Secretaria do Interior
1	Cozinheiro (Esc. Pre. Li-

ma Duarte) .........Secretaria do Interior
2 Costureira (Mais. Jud. de

Barbiteeria) ............Secretaria do Interior
4 Ajudante de Cozinha ..	Secretaria de Saúde e 7tssis

tfricia	...........
Pzinheira .............rturia de Saúde e Assis

tência ...........
1	 rtucir,u	Ite li,ii-iia ) .....Secretaria de Saúde e Assis

tfiicua	...........



	S!'I'UAÇ.çn	NnVA

ie N.Q de Cag 'o

CA,

II,'
--

	

('o,	 Vrg 'e11)111)5

1.1!

Exce-

4	.........	 3
III S-3	 9

OBSEII-

VAÇ,IES

-	 .S-4
	

3

S-3	11

8 1 T k, A ÇÁ o ANTIGA	 SITUAÇÃO NOVA

Venci-	 (:l(lçInA Classe N.s de CargosN. ,, (1.'	 Ili('11 lo	C arius	 OBSI.R-(\jiC 	OU	ou	--Cor s
N.9	

1	
VAÇCIES

Padrão dcnt

2	1	I	:	 É:jria de Sail	e
1	J)iieliista	Mu1lier) .......	i.taiia de SaÚh: e

tCiiiia	..........1	 Secretaria de Saiii c Assi-

	

ne'	..........9	1_as adeija .............Si-rt:' o riii (ir' SaúI	e
tlT!	1lo..................	.

o	

............................

Ajii&tunt	de Cociiiha	1ut,...
I ...........Sciilariii	cio	E!occç3o1	Lasadei ia (lci.';t	Si, Itafa-

ei)	...............S.reIlujo	(111	EclIIc1lçlO	. . 11 	1 Ir,,	d'Ni.	'1	II	 (Ii	F . 1C . ..'11	(:osiurrira (Iiist. São Itafacl)iS reticri	da Educação1	.'jiilaid	de I.avad.	(IcEs!. ' ........' iria da	Erlucaçlo
8 .ao ICi lail).............cretccc'ia da	E

J.	
ulucça4	avuideuíc OU. Lsc .AIfrr-

1,i.............S,i'c'luirii	dc	Iniei'ior3	'F\'l'	If.	Esc	Ali' 'e-
cii)	1uj11(,1	.....................euti'!ii	cl ' ,	Interior	.

1	Iii'drif,	i:-, 'dc,
Vação	"1.1:00 1	iait .. ' 1	. . ,' 'crc(aria ci'	liii,,,',	.

1	 ul'ul1,d.'r (Div. j u iusli-:

51.11V 1 ÇA 1.
(cO,' O

ãoe,uO

QC

o,

101,1

1	17

TRABA-
LHADOR

'2	 .. . 1	S-12	-	2

Si)	1	-

7,'"'l	2	 — 1	l

s1'Il.'..(:Ã)	.'\N ..

(:.\I1l',1:lii.	(IL	(:.\iii,i

"Alfredo Pinto") 	do fnteri',r . .1	Jardincjro11orIpIão (Cal,(,io
hstacljjal de Minas GEraIs) Secretaria da 1(dll( 1'.2 Jardineiro (Div. (10 iust,
de 11 igiclie)	.........Srcc'cl a lia de Si, (id 

t(iici	............1 Jardineiro ( anicôrnio Judi-
ciário de }larbacena) ....Secretaria doIziterjur . ,2	Jaruliiieir,,	liusp,	«cic....

Ferreiro") ...........S»eretai•ja de Su,ú,j c e
-	.	téncia	..............1	Jardineci'o-flcjrtel,10 (COIIIISLES

"Santa Isabel")......!SCCrCli	de Saü,h' e A.ssj,,-
tOflC j íL	............1	Hortelão .............Secretaria (te S;u'nle e Assis-

............1	Carroceiro (liosp. Colôn ia	tOlicia

de liarliacena) .........Scc-rclarj dc Saúde e Assis-
têlicia	............1	Cocheiro 11 0 51,. Colônia de

Barbacenci) ...........Secretaria de Saúde e Assis-
............1 Jardineiro (Colégio Estadu- téncin

ai de Barbacenu) .. .	Secretaria da Edueaç01	Jornc,leic o (Hosp. "(ledo
F'r'rrrira" ...........Secretaria de Sajde e Assis-

tência	....2	I)iarista dc Lavoura .....Secretaria.
 dc

.
 Saú

.
de

..
 A .e	ssi .s

.
-

tência ............1 Cocheiro-Hortelão.......Secretaria de Saúde e Assis-
_______	 tência

18

13	15

3 :0

500,01'

300,11

500,00

5O'J,OO

500,00

500,09
18 1



CD

I'ro\ imeisti
nussão

tt,'iibe 11(f) ti-riu
tas

Fria-vise tiiuii LOILI rui 5-
tas

1 Recebe taii,h#-nn ciis-
1 Ia5

SITUAÇÃO NOVA

	

CAGREIRA	
Classe Y.s de Cargos	 -

Cargos	CARGO	
011	

Exce-	
OBSERVAÇÕES

Padrão dentes 1 
Vagos

1-16	--	-

2

10

'O7

137

5

1-9

'-9

1-9

'-9

1-'
1-10

Escrivão dos io-ilii
la Fazenda - - - -

l)act i 1 gra lii da Cor
regi (tona ......

Eso i'. ã	.1, Crina ii
entrãnria

Esrris iio do Crime iR
2.' entrância ......

Escrivão do Crime d
1.' ciit:âiicia ..	-

Escrevente .Tiiramin-
lado do Cart. Cri-
minal - Capital -

Escr. Porem, do Juizo
le Menores ,

Oficial Justiça juizo
Menores .......

Oficial de .iustiça de
Sena. Cnini.-Capitat

Oficial Justiça do Cl-
seI - Capital -

Oficial Justiça Fritos
da Fazenda

Oficial Just. Coiiiar-
cas Interior ..

Serv. da Corregedoria

Recebe tamb. custas

llii-i'tu' tanib. custas

Recebe tamh, custas

itcccl,e tanub. custas

-	Ilicebe Iam li. iu stas

- hei-e he lo ni li. iii sta

- Recebe tanib. custas

- Recebe temE. iiitxs

- Berche Iam h. iLis! IS
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QUADROS ESPECIAIS - QUADRO DA JUSTIÇA

Tabela 1 - Cargos isolados - Cargos e ofícios de Justiça promovidos pelo Governador do Estado

SITUA	 \t1(	 S 1 T AÇÃO	O\ A

	

Venci-	 Classe N.9 de Cargos

	

N. de	CARREIRA ((U	 iiiento

	

1i	
N.' de	CARBF.IRA OU

pAr1ÇÃ(1	mensal	 ou	 ISER\ A i..' LS

	

(a rgo	 CO' RI .1	 Cargos	CARGO	 Ece-

	

Cr$	 Padrão dentes J!::_
	 -

	

1	.liiiC Civil .......ribunal Superior de
lustra .......0.0O0,fl0	1	,Jiiiz Cis ii

.ihunal Superior de
tustiça	Militar •.	---	2	.luiz M	 2ilitar

	

J	 C 0(10 a	1	I'rnci,rndur	Triliiiii&i]1	l'r0ciirui(lr .......Tritunal Sipi-rir dE
Jw,ti(-n	 fiLIal' •.

Auditor .........1tiça	tiIiiar ....
Assi stinli' Ci,rregcilo-

ria Justiça. .......CorregElori.s da Jus-
tira	..........4.

Escrivão Co:-regedoria
Justiça ............. .......... O

Promotor de J us ti ç11
Mitilar ......•. . .lmliça Milit.ar	 000

Advogado de Juoliça
Militar .........Justiça MUdar . . ,	2. 6000

Eacri	fio JuIe.O (te
Menores ..........................2.000,00

Escrivão de Justiça
Militar . .	 llG i Nititar	L	 300,00

Escrivão do Crime,
Capita] .......................2.000,00

Escrivão do Crime,
nas Comarcas 4.5
entrância (1) 1nt- 000,00nor	.......................1 . 

Superior de ,lusiiçi(
Militar ........

Auditor da Just. Mi-
litar ...........15

A'siStent( (101rir,idO
ria Justiça .......1-1

Escrivão Corregriloci

	

justiça .......	1 1
ri ot o r de ias] iço

Militar ........10
Advogado de Justiça

Militar .........1-3
t-:srrivo do JI1ZO de

Mi'jiorE	.........j.2
Escrivão da	,l(15i1311

ii	e	.........1-2
Escrivã'	ii,	(:11r111:

ria Capital ......

Escrivân do Crima
da 1. entrfaiiriit ri'
Interior .......

1
2

1

3

1

2

1

3

10

SITEAÇÃO NTGA

Venci-
CAOOEIR.t OU	 flwnto

REPARTIÇAO	mensal

	

Caros	CARGO
-	 Cr$

1	Esc. Privativo Feitos
Fazenda ......................1 .3(10 00

2	Dactilógrafo ......Corregedoria da Jus-
Oiça .........1 200 00

Escrivão do Crime,
(;ornarcas de 3.' en-
tróncia	 1.000 ,00

77	Escrivão do Crime,
Coujarcas de 24 ris-
trância ...................... ¶1(11 ((1

	IJ7	Escrivão da Crime,	 -
Comarcas de 1.' en-
trúncia ........................IffiOJA

3	Escrevente Juramen'!
tado dos Cartórios
Criminais - Capi-

tal ...........Tribunal	de JUsti',l	7110,°0
1	Escrevente luranien-

tado do Juizo d
Menores ........O(i»O i

1	(1íicia1 Justiça Juizo
NI, ........(.00,00

3	Oficial Justiça para
o Serviço Criminal
-- Capital ......00Ol)

li)	Oficial Justiça do CL-
vel - Cappital ...0001011

6	Oficial Justiça Feitos
lnzenda .........100,00

	

471	Oficial	Justiça	Co-	 -
marcas Interior

1	Servente (Ir Cnrrege-
(triO .........'i 0,00



QUADRO DA JUSTIÇA - PARTE GERAL
Tabela II --- Cargos extintos

	SITUAÇÃO ANTIGA	 SITUAÇÃO NOVA

\ enci-	-	 ('ilsse N.t de ('..L:9-,s
3.do	CAItltI(tit	OU	 monto	''-"	CAIIItEII)A OU	 -

weji s al	 ()1SEI'.\ .\(. I.S
Cacto,	CARGO	 .	 CARGO	 .XCC-

(.i	 P41! dO dentes

Porteiro	Zeladon	 ,,	 -

	

2	do 1'oriwi	 -	-i.di- itt F1t-
:1 do tiileri.,r do

I.Siii(i,) .......1)	52

FUN ÇÕES GRATIFICADAS - QUADRO DA JUSTIÇA - PARTE GERAL
Tabela III - Funções Grctiiiccídas

S1 LAÇA(i AN'r to.
	1 G ral 1	o.:.,

1°. tio	 -.	.	 •','i. tIO
1 L \)	O	 T 1 \1	1 li)	 1'1'N	 pai	 013'mI	\

fUnç(tC-.	 tifli'lii:IC	 .t"	 i;. t . ( titio

•	.1	Tr tu
' . I'•	 t)Ct.k'iiarãi	do Gasniador

1: . 1	31	tu'	 6.900.1,0 do L1;ul'i il:'ritr,. ofici;,i, da
1 ol jota Midiar

- ................— ..1	.1. o' ti l'ai,u'i,i	 :9rignaso do Juiz de 1)1-
ilit Jii'iiÇii	 4.t00,(t0	mi, tia I.. V:ii'ít Civ..'), don-

i,fii'iais d' ,!utiça (.ltL

2

QUADRO ESPECIAL — QUADRO DÁ ARRECADAÇÃO DE RENDAS
CARREIRA DE COLETOR, ESCRIVÃO E AUX1IJAR TECNICO DE ARRECADAÇÃO

(Lei n.° 345, de 30-12-48 e Decreto n» 3.007, de 20-1-49)

	

sL'l'L:AÇÃii AN'I'IOA	 $tl'UAÇÂi)	N'IV 

	

(.\l)lti)I1A (II	•	 l' .iiI	 -	1	 N.'	k:ag1» (lt.sr-

	

ilitl.\itT li..AO	(j'tta	 C.\1l1:i:iltA Cl' (:.utr:l	1', LII

CARRO	 Fixa 	lxt'e-	 'vazOes
(,u	 C$	- «ulites	\1

Secretaria tias Finnnças	 COJ.ETORIA mE i.'
Coletor	 .	 39	Coletor ............ (0111.0.
Escrivão	...........1' 1 'rui	<1	1.	cl;.-	 'ti
Auxiliar	 73),)	2,1i'.u-.,-'	1; ........,, ,•,,

çiio	..............7tttl,)I()

Ci .nI.ETi)ltlA nt: 2.
Coletor	 i	090.1(1)	2 1,	Coletor ................":,.i,'I	—
Escrivão ....... CoR tina	 de	2,m	ct;t'	99)1(10	21)	Esci'ivoo .............. 0 1(11 , 110	—
Auxiliar .....1	 1	73Q	78	 1110') tio	tiTrl';ilI.i

	

ção ..............7a0.00	 -

COLETORIA DE 3.;
Coletor	 9011,00'	62 Coletor ................'.190.1'))
Escrivão ........,. :':-	ir	j,	l,i.o	690,tdJ	62	Escrivii	.............),90,)n'I	-
Auxiliar	 0'i)),i)i)	121	Aiix........nico de

	

ÇaO ...............«aO,))))	-	-

COLETORIA DE 4.'
Coletor J

	'290,00	111	Coletor ..............1,0,01
Escrivão ......C,'lr,ria	de	1	clasi-	690.00	111	Escrivão ............(191,04)
Auxiliar .....1	 730,00	222	.mix.-'1Vcnic;i ii,' Arri cada-

ção ..............7:0,0)

íli"ITFT,"iT)Tt ISP r.

	

117	Coletor .	000,00	147	Coleor.	... ... .. ..	90
Escrivã60( i

(k)	-
o	 Coletor.....1	ia	de	5,;	dose	60)4,0')	147	Escrivito	 0(11	-

	

212	Auxiliar ......1	
d	

750,00	212 Au ...i'rntc de Arreccaimi-	
,	

1

	

.................730,0'	95	-
1712 	' 

Cargos

59
59

236

116
26
78

62
1(2

120

111
111
222



INDICE DAS LEIS - 1951
Piei NÁS

LEI coNsT1'l'u(:ll1NAl	X.° 1	.
LEI Cl ,Ns'rI'I'l:(:l(XAJ. N.° 2
LEI	(:llNs'li'rc(:l()N.kI,	N.	:i	...... 1........................
LEI ( ()\S li fL IO\AI \	4	 7

LEI N.i 7(111 ik 1.,-2-7I -	l' . RA a IA1 11.9 540, de 12-12-49	 *

1Á',I N.v	(li	iii' 111- í-S 1	Atire ii Si'cri lana das Finartçns o crédito
-	rspc'c'ciil iR'	(.r8	1,071.220,00	...................

LEI N .'	i((l1 de 1-11-31 -	Ali rr	il do	
.

ci-'	especial para atender a despesas
- tini cc ccIl icl oiço	ct	Usina l'a'i Jociquifli, 'lii Ubercitia	9

ti
LEI N.	09 ir hh:	.	l(icgol'a a autorização constante (ta Lei

ii v 1,12, de 2 de si 'iichro de 1950 e dá nova redação cio
seu artigo 1.

LEI N. 9 710 cli' 1(1-11-71	Abre àSecretaria 'te Saúde e' AsitflCIft
mci	e1i-clito i'1ci'i'cccl ck Cr	500.000,00	............

LEI N.°	11 mIe 11-8-51	- - 1 IMpõe ii'chri' isenção (te impostos e IltIfiS

LEI X.v 712 cli' 10 . 11-51	Alce.' à ltcle Mineira de 'Viação uni crédito
i's1i1'cc,il de (rI j2.-,15A77 >130 .............	 ...

LEI X." 713 d,17-8-71	- IlcitiFica i lt'a1ccccho do Sr. Interventor Federal
Alcu1e 1,c.ci	.............................

LEI N.° 714 cli' 2-1-11-51	ilispõc' sAbre a d oação de bens à União.
r,c os fins dci i.c'i Fi'ili'r.il n. 9 1.254, de 4 de dezembro

iii' 1930 .........................................
1,EI N.	717 de 21-11-51 - - 1)is1cõC sAbre Isenção ...............
LEI X.o 710 di' 11-8-51	Cria o I)cpartaflieiitO de Viação Aérea e

tinIraS provicl('nCliiS ...........................

I.EI X. 9 717 iii' 7-lc-3 1	Mii lira a 1,i'i n. 292, que doou um terreno

	

1 icl:lcticlic	U .	Si vê r i o tui (alcigcicts"s

LEI	N.°	718	cl' 8-931 --- Cria O I"lliiili) de 1 1t'si1iltsaS .........

LEI N. Q 719 di' 1(l i l-5 1	- Clã iiiivci redação a dispositivOs d	dea Lei
t>rgli!LiLíiçfl(i Jiciliciãrici, cc que si' refere o	ecreto-leI ic.

1	
Ir 15 miej;iflClrO de 1946 ....................

LEI N,° 720 cli' 14-9-51 -	
Dispõe sAbre fiança cm contratoS de aluguel

	

li, 1 iit i tolo	(e 1' rrv i clO.nc ia dos Sers' c dores do Estado

LEI N.° 721 ii" 20-9-51 -. Abre ii Secretaria (lo Interior o crédito espe-
cial de Cr$ 337. 4(1(),00 ...................r.............

LEI N.° - 722 cli	2(1-9-51	. Alce ii Secretaria .i.. Inteior o CI'Cdltii

i 'spc'eiiil de Cr$ 247.125,70 .........................

LEI N.v 723 cir 211-0-SI --- Abre ii Secretaria tIa Vicição o Obras Publicas

c 
crédito especial de Cr$ 7.376.697,50

c

1.EI	724 de 20-9-51 

-es

 - Atire nono1lepcIrlai1i(' 1il de Estradas de Roda-
N. gila o créclilo c'spcCilll de Cr	1.000.000,00 , . .........

72lEI	' o	3	20-cio	li-SI -4- III' Vi O ria para o cor conte cxc' rcicc o o saldo
e ri-dito cciii'rtci pelo Ilc'cri'tci	,0 :1.276, de 33-4-50

LEI N,° 726 de 
21-9-51 - - Atire à Seeretai'ia cio Interior o crédito

especial de Cr$ 2.029.7 65,60

LEI N,° 727 ali' 21-9-51 -	Abre ao I)cpnrtlimi'flbo Estadual de Esta-
tistica cc crédito especial de Cr$ 845,90

lEI N.° 728 de21-1-71	
- Abre ii Sc'cri'taria i(ii Viação e Obras Publicas

o crédito especial(
Cr$ 49. 134,60 ....... 	.

LEI N,° 729 cli' 21-9-SI	A Ira' a.' l)eparticiiit'IltO 6eogritfiCO o credito

	

i ',c1crt'iccl dc t:	29. 1,52,30 ........................

N.° 730 cli , 21-9-51 -- Prc.irrccgci ci	'igé'nC(ti do crédito especial
LEI (ci iii,	1ic'Lcc	Decreto	11°	(.112,	de	3-11-19-19, à Seci'etiii'tn

cio Educação

II

10
11

12

12

13
IS

16

21
21

24

26

21

28

31

32

33

34

34

:tS

36

57
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PÃO INÃS

	ITt	N."	751	la 22-9-5I -- Pra rr:'ii	ii	vini-i:i ii, Cr'^dilo aberto à
Seerviaria da Edueaç5i, pela lei ii." 385, de 17-8-1949	38

	

11:1	N. 9	732	ii'	2-11-71	--	'dr,' ii	5 'ci ardi	1:, iiili'iiar	ii	iridito

	

ir	Cr$	1112.3flfl.í)i)	.................39
	TE	Na	7.15	(Ir	25 -9_5I —	Ál,i-i'	ii Si-,'i-i't:iria	 da	tTdui'ii,'Sii	ii	er5íiito

<'51a'<'iiil	ile	Cr	III. 71:5511	..............39

	

II-.!	Na	711	d(' 7-9 -51 ---. flis1i(ii' aSic is:riiOo de dIlislos e taxas	43
LIA x,a 7:I5 de 27 - 9 -51 --- Alor ii S'cret.iriit do Iiiti'riir o cr5dito

e'iprr':l	de	CrS	ti .53.2))	...................43

	

1,1.1	N. ,	7.16	1' 27-9-51 -	Abri' ii lper(-b!ria da Agrii'tdiiira, Indústria,
1:,,necio < T - hTb	1 e-,5)ib-, i'OpCi')iil de (d, :;u0.000,iia .	45

	1.1:1 N.a 7:17	te 27 li -Si - Abri' 5 5-trataria de Saúde e Assistência
ia	e....... 	.:v:rs	1.650,00	.............. 45

	

lEI	N.9	726	da 2 . 1i'-Sl	 a-'.. 15 da 1.1 o.': idi, J ,,, 22-9-25,
a.... ..1	d"	1-na.,	Utii	................ 46

lEI N,s 739 cio 2-10-5I — lixa :,iiivne5it e nc<'di1i ii Sorietiale Mi licira
de	Cii Inra	............................47

	

1,11	N.'	,1l)	dc	2:11-1	---	li ie:a.............. 1	tia	ii'-as,.	lx

	

1.1:1	N.	7 - 11	de	2-111-51	\h''''55.'-ar-,i.ii-i:i	tIa	liiixojTa	a coSlila
especial de Cr$ 256.361,40	.................. 48

lEI N.i 7-12 da :1-10-51 -- Mudo eleiiaiiiiziiiç3o tIa carga efetivo da
Secretaria	da	Agrdi,I'i'':i	..................01

	

1.151	N. 9	7-13	i!e	1-111-51	-	A1ii-:i-i,	a'iid-.)S:)	tia	ijn-vi'ia	e
iiiil Vila	liroviilr-iicia 5

1.1.1

	

N. Ç'	711	li'	-10-SI -	idspii .. 1:,1l Til	Tic-i'-.iiiidi' (TUXiLO 5 Saci, ludi:
lir1isiii'irit	hill	Pra : l i -as,	 da ............ 03

	lEI	N,Q	715	ce .1-10-SI	DISI ii'''ailii'i	CIIiILT'Ssfi,, ii:	;iijljc	5 Socie.
dada Mineira da 1.i'priilii'li:i	................. .	64

	

LEI	Na	711)	da -1-li-Si	-- Ah i,'n	S 'II ia,!,- SO1,tli' 1' AasistOiicia
11	ir,":lilo	PViiii	da	(:'$::I 1.115,1,	............ 65

	

i.i:i	N. Q	lx- 5-10-51---:-:ate tie is 1,iii-liei,s d., tii'l_	2-' (ia Lei	ii.':
140,	tIo	2.5 - 12 - IS	..........................119

	

LEI	N.9	iIe 5-til-Si	- . Abri- :,	Sr":ali-ii	l.	1-mares	a	ia- titii
espai-i:cl	de	Cr$	40. 1 ,100,0	.................. 70

	

1.151	N,s	749	iii' li-lO-SI -- Abri' ii 5cT-: Iria d	.t ili)Cflhliirl, liiiliistria,
C '] Ia i ] i : i Il i u O (15: dii l'Sprl!ili iii' (5$ 2.IlIlil.ii:ilr,00	70

	

1.1.1	N.0	750	de li -tIl-Si -	Aliei'	Saaii-liiria da 11.iIiiCiiÇitit	1>	crédito
r'arii'cil	< k .	2.58. 00 00D	.................... 71

	

lEI	21).9	751	li' lI-SI-SI	l)	11,1	C,:,:i,:ll ii,5 i	5 as	1)vli'ga,los - A11-
junlo'	tio	1 ataito	.......................... 72

T, 7 U	N.Q	752 de Ii- 11.5)	--- Dispõe sobre iSCflCiii	...........72

	

111.1	N.Q	75:1	,l,	9-1:1-51	Aio:'	ii	S:i'raiari:i	clis1-nti,:s	O ClalilO
B ir1i!	,I" (SI 277.-l57,7()	................. 73

	

LEI	N.9 751 ,lii 9-10-5I --- ,i5irii'.ii a ai'iiisic-So (te uru	imóvel na
(Si pi li!	1'	(lá	liii ia;	e \- iii -tala:;	................ 75

	FEl	N,a	755 dl' 12-111-5	-- Trans liii- rio TIL O n:iiideipia dc Boa, l)i's-
de	liS,,	''Aiitiiiii,i	Cni'Ios'',	situada

,'tti	1h lira,,	d:iS	\Cs 1'	.................... 16
	1.1:1 N.Q	11 tia 1)-IS-SI — Cria p:.at:,s e aumenta a efetivo do Corpo

ile	)l,iiiila'iros	do	i5a1o,lii	..................77

	

ti-ri	N.Q	7	de 25-10-S1	Atit,,1-i.':i,l'::5i,.1t' terreno 00 InstituI,, de
lis	-Si -vil .rc

i::l,:'s

	

1 III	N.a	758	iti 25_lI_SI	(5,w,- li	isi'ii - _io do
da	1 ),'i'I5iidja	......751

	1.1-1	N."	7551	iii' 55- tIl - SI — lTtourit:'	do iiiipiislii di' lruiiisiiiiasüo
a') l-'I;il,tt'ugo 1-utalial Cliitii, i-iiii si'ile ITT>	Varinha	...,	tU

	

i.t:i	Na	71)1)	iii	2::-toSt	— J)isp 1	qiri..Si 10	11Iiiit(teflti) (II) ilupóSlI)
scil i ri' vendas C COUS 51 iii' Sis, ti< taxa i lo servi ç:i di' ('Ccii-

la luxo cl,' :cs-cuslancia litispititi-a;-, tia
tax:i	i',iloai.irtut t'	ilii	oiti- ic	lo'Vi,ti1(ClS........	..	-

	

1.11	Na	7,11	iii' 1(1-lo-SI — AUtoti/ii ii ii.,s'S'rii,t do 15,tiidi, a construir o
ISilSiiii) cii Justiça iii: ,I,iiz de Fora e da iiiitr(iS Providencias	2)

	

1.l-:[	N.s	7i,2	de	 n o ld'1,--rtiioen'i>	lo CiiiiipiitS e Fiscli-
li/.açeii ii t'iOiIit> l'Sliatdil	da	i.Tr$	750.000,1:il	........11111

	LEi N.e 7íI de 12-li-SI .... ixa o eletivo da I',,liciei Militar para o	-
CXert'iiiO	(li'	1032	..............' '	' :	, .... . 10.1

	

1.151	N.	7111	iii'	21-1 1-51	. -	Aol - : .':i	a	Z(111IaiCii	iii	lifluvel	em

i)itrri,uiiiia	...................... r
	1_EI	N,<	7133	d<' <-1-li-Si - (Sç:c:':l- is:'i; , do iiiiliiistii ii:'

''jure	vivia''	li	t:,i,l:I;,.i::	d	Mi_dicia	\rlii:ii:iii	iii:
Juiz de Fiara	..........................

— -177 —

PÁc,ui'zss

LEI N. o 71)5 chia 2l-11-7i --Abre tiii Departamento Estadual de Tutor-
lititçiii'S ti credito especial de Cr$ 514 , 20

LEI N.Q 7)17 iii' 21-11-51  — 1)isjiõi' sObre isenção ............
LEI N,° 7)1% ii" 2) - li - SI — (:,cnci'de isençiio do inipi'isto de 1 lahlsmissão

nt,'r ritos ' à Sociedade Civil Edil candà rio "São ( '., - rn 1
('iii	It(ltil rito	............

LEI N, Q 769 ili' 24-11-51 ---Abre à S,'u'retaria da Agricultura IjidCustri;i
loiiiu'i -,-:i, ia 'l'riiliatho, crédito especial	..............

LEI N. 9 770 de 21-1 -.1 -- institui o (Sanst'ltio Estadual de Economia
e Ailnuiiiislt'açàu

LEI N.	1 tia 21 - 11 - SI — Autoriza o (S)s-érno a alienai' imóveis, para o
li iii que nien ci, ie	a, e t'onlinu outras provi dnci ti 5 ....

LEI N.9 772 de li!- 11 - 51 - ( )r( ' a  a Receita e fixa a Despesa do Estado
li 'clii, ia O iicri o exe rcicio de 19 52-

LEI	N.a	.i	iii' 1-12-..1 -	-iut:,rii'a uu i'el:'liraçào 411a convOiuio entre o
t,,iv,'riii, 110 l,slaclo e ti Aiisociziçãut Inli'rnitcioniil Arneri-
<'ic tia	i. A fA 1	..............................

LEI	.' 731 iii' 1-12-ri - lSisprie súlire a conservação de próprios
Iiúti!irx	'ataduci',	......................

LEI Ni 775 di' 1-12-51 --	: ' utei-' di antas i' vantagens aos si'rvidcur,'s
u'' ullll'rílilt ('aol itaiiis X e snhstfiiieiu.s radioativas,,.,

1.151 N. 9 771) (li' 	Al,:-i' 5 Secretaria da Educacão o crédito
especial iii' 4,r1) 11)1. 7(10,7,)

1.151	N.°	777	5'-	1-1:1-Si - -	.-\nt,ir -/a ditei> d:' terrenos à Pri'fcitui-a
iliuncipil ii, \ixi::nde do Dii Branco

LEI7<.'-'	775 d! , 5-12-SI -	ira ci au,li;lisli'ito (te Coronel Guines, do
liii TliieiIile	tit'	la j inlia

LEI 7<.'.' 77:) ti' 5-12-',1 — Divide mi dois subdistnitis os di stritos de
Eis, liii fico, runi c'i 5)11 clii niesnio nono.', e de 6 rilpiti rtt,

	

O ciii,	ci' ISatrOlti do Sul	............
LI:1 N.	750	Ii 5-12-5 1 - - liii ex tensivos ao pessoal especializado

l i l'idi,'.i Miiili:,'i,s 1:,::' unos conccduiii,s riu virtude ci,
i-:tadu;,L 11.9 1,91,7, de 13 de mi,-

li'	1h11
1,151	7<a	;si	ii'	5-2-Si	- .\tit-,'iiSr,'r,' lana da Agricultura, IndOistrizi,

,'s1ci't'iuil <li- (5'$ 1,1175.21,IJ,8))
LEI 7<.-' 71(2 tia 1-11-ri --- .'.i:i O	l)i' lia rInierito Juridico do Estado

ci	-lii-a	(d'ti',	-,	-iSSo	rsJiiícI	ei,'	Cr$	1,II00.iIliII, ii
1.1-r1 Na 755 ii' 11: - lI - SI	Ali:',' li 5,-ralaria das Finanças o crédito

i-s:0r:iI	tI:'	(515	2l_1-lii_0l)i,80
LI-ri	N.°	751	cl,-	-- il	1	----Si -,'	1i iai,,crttuierrto (i,'ogt.Ttfio-o ti ct''dtl:t

- 1	'1:	I5	11.7 15.5''	......................
LEI N. 	755	1- W 12-1	-Ai,aa':u Sacreticria da \',azão e Obras

l'íii,ii,ii',	ardil,, ,-ail'eiil de (:r$ 1. 658.350,90
1,151	Na	SSGdi'	1,-tI .1

ii't'iti 1	,'-jil', ;;,I	Ii'	(55	12,01:0,111)
1.151 N.:	757	iS' 1(1 - 1 2 - 1 -- A iii' 5 Si'', l,urit tia Agricultura, Indústria,

et.p-c'ial de Cr$ 7tJ9,646,60
1_151	5	 5,5	ii:' - II - l2 - :.i ---.\Ira a Si-t't-i-lariii (lu \ união e Obras i'u-

lulas, ii iridlito i-sp:-,'iai de Cr$ 3,000,000,00
1,151	li.'	759	tu'	12-12-1	- - Slidi5c.i	os	i)r'crelos	n.s	1.416, de 24

1<' mv,-----ao de 1:i.o I- no' 1015. ic O de jah>eiiuu tia 11110,
li_ a 1151, iii' 21 dc julho de 111-18 -

1.151	7<.''	Sri	Ci:	12(2--Si	- -	t't-'' 1-loira	a vigc"uci.L	ilci	ct'&itto	al>i'rtiu
ii	5,-ia -a	clii	liiliriiii'

LIA N.7<.-' 55,1 ti' 12-12-51 — Ali,- ii c'riilito C51l( dai de Cr$ 17.5119.80
Ia	11iuilu1c0ih)	cli'	si'rviço;	,':,Ii--,uoi'dinários	pi-estados

tl:i 	de1 hi'rlicnil;a	-
1,151 N. 	72 ii,- 17.-15-r,I - Ah,-i' à Si'rrt-tariti da Agricultura, Indústria,

'i'rcubai lio O crc-il til especial de C r$ 5.0110, 000,00
.1517< --' 7 1:	tIo 12-12-51 - .-\iiu'c ii. bern lardi clii \'iau'ã,i e libras Pública

ii	 ti-alto	1 xprc:ciil	de	(lc - .5	Ii,l)S8,lJ2tic"O	......- 	_ -

1.1:1	7<.'	791	ti"	2-l_-,i i	-A me ci St','e (5)01 ui:i Vii'u,> e Obras 1tubtuuuia
1	1 -íi;l	<1''	CrI	5.Glil,00

1.151 N. ,, 795 de 12-12-SI -- 1)ispiie sObre a Granja-Escola "Chácara
dc .1,0/. ci,' 1S,ia

1 1-ri	7<.'-'	551,i	di- la--u2 - :t — Auli,t'i/l, <- iitt- utø de hisioriicdor pccra pIas-
ito tia uma "lSfi'nSu'iriis Mimie tias" e aiiri' creilili,

—pecia l 	-
1,11	N,-1	7:'	ii	5-----' ----_\,ti • ii Si	 : 1:11 da Vil:-; o i' tilros

ai	iti'	1.,:	1.S.:7,-i20,9J	,,	--
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1Ff	N.'i	798de 13-12-51 - Aio''' O S,'ct','Iítt'dt ,ll Airi,ti'tiiit. liiiti,stt'ia,
(5nit'i't'io de Trabalho o crédito especial ii' (.i'$ 2.nl:t.240.70

	1311	N. a	799	de	13-12-31	-Ah;'i' ii	Si'i'ri't:ti'ia do InH','iiu', o ct'edito
t's1ti'eiiit dt' Cr$	120.710,90	 .

	

1.LI N."	800 de 13-12-51 -- Al,rt' O Si' til 'ia d:t Att'ieultura, !tid(is-
tria,	(.000ircio	e Trabal lii.	crédito t'ipt'ciat	ii(' Cr$
2.ittt).11:l)),01t

	

Na(II 1	te	 -	 e,,r

	

1:1-12-51	]vi.,'t'a	litro	'	rt'r,tt'	t','t'('ii'iii ti	t' '4

	

1.11 	 liii
t's1tt'ciiit	:t ltertt,	it t 'It	ld'ci't'Ii,	o.	.291

	III	N.1	802	di' 1-12-Si	Abri' O Sec:'i'tiri:t da A"ri,'iiitttra, Jri,tustriti,
(Sint ." n'li	e	lx1ttiltlii	ii	 ii' li!,	t'aa'''' 1:',,),'	(,i'	1 ,),lIit.(ll)it,l$)

	

Ll1	Na $03 de 13-12-51 --Abre i i j)t'llt:tiilttl'tlto di' Fatradas te Roda-
rnI os créditos	',,pt''ta;s	de Cr$ 3.0I0.)100,00 e Cr$

7.1(1(0. 18,0,1)1)	...........................

	

L1'T	N.	804	itt'	1:1-12-31	.---.	.\hrt'	ii	S,'i'tetarii	cl ' >	1,iti'rcor	1)	CL'Oditi)
especial de Cr$ 904150.00 ....................

	

LEI	Na	895	di' 1:1-12-51	1)isti6,' s .,iti n'li 'nt' das d,' 1 t t i o'Ii(ttitr(i, alio-
sc'tit,iilii

	

4.1'!	2'1.	81)5	(ti' 15-12-34	AI, , '1'	Se,'rnli,nii (la \' iit'Sit e ObrasPil-
o i1i'ilititi'i 't'' i:d ti . (iS 7)1,3 1(93.11)

	

lEI	N. 	1107	de	1:1-12-31 - J)jvilt' ('(O	1.10. S LII (i i i Sii'it'lS, ii distriti> do
iii>

	lEI N.»	81)8 di' 1:1-2 - 1 - Abri' ai lH'jtztrtaIiiCIilit deAaitas e Erli'L'gia
EtOl rica» i'riSlil»t i's ii - ,' ai di' l.t'$ $.321i,i,'!8511I

	

1 111	N,'i	11101	cIa 1:1-12-51	,-1,r,' 1 Sei''i'' n'ia .10 Vic3'i e	ibras l'úlilu',is

ti	c,''itili	i-'.p'ciai	itt'	(.t	2.19, li,,2)J	..............

	

VII	N.	810	cli'	13-12-51	--	Alio' li	Sint' tiroc do	l,,tcitiir	ti	t'l'Oiliti)
i'rOtI,tti	l'Stl'Ciiil	cti	Cr.	21,$1(i,10

	i.t-:I	\.Q	811	iI	1:1-12-51	- Cria ('lO	(:iinservit,ris J-,staduais	(lo
Música

	

lEI	N.	512	.1,' 14-12-51	C1 i	i,.il.., i i5' p01 liso....,-ti'i - inia ii . > lii',bltlli,
de	1:1 itt'	ia	di	i'_,',,,i)i'&Ii»'it

	

1 11	N.a	$13	de 1 1-t2-:t	-	iS'- s,',iwi'ai,''' iti'essil ' i e •4 91'lcflhI:c de rio-
pré

1	'1	"0."	811	cii'	11-12-1	- ,	i''wl',i
serriil' ir	;iAtdi iii	ti'' 11'	3' ,tici'íit	pata	i abcbcli'>'izlli'Iltit
cl,' tIno ti, 1i1'inlO nt ii t iti9ltttCLl it it1i 1110 lua

	1.1 1	N.a	$15	di' 1 112-51 -- III	'ii' s''1irc'ii'Tt3'uto iii	tipOisto de trans-
ittissã i t "i cili-t' vis	a a "1 spii 'ti' (ti':,' Si i	',	te \t lii

	

1,1:1	N,a	815	11 e li 12 :t --	.5 	Ia \' i:»3ui t' ((liras l't'ttclicas
o cr1itilit especial dt' (4$ li12, 083,70

	

11]	N."	817	(te	11-12 '1	--,\Io'»'	9	's,'t'i'i'tltl'l k ti;>»,	l'oi;tn,os	'1	''ti' iIit

('SpCCI(il	te Cr$ 9,252,552,50	
ti

........

	

],Ll	N."	81$	ii	il'»',i
Eott,0 r i -li t' 'l'r': t I,: t Illiio,'r('titit i'S11('Cttil itt	:r$ )533,53)'»,2(l

	

1 1-4	N "	819	th'	11-12-31	.-.---Atili,r j ,.;	-a	< 'tio. , ii 'o	da	l,st.ttl't	a	1iiOtliL(liii'

itt'tvc1	ciii a	M,tuit'iItaiiillttIi' de At'os)i

	

''1	E..'	521	cii'	11(2-31	---	'tSa,ist',tlt;'	ii	1.'''	St»t,a	ii'	,\eic'itttLtrii
it. ',	'iii	,t't',. 'lit(i'il(

(iii j05i'i,lIt "Cai	Mato'' 1' Ci.illii'Ltt oitti'as 1'°

i dênc as	............ iuti.....................................

	

LEI	N.;-	8 ,21 1	ti,'	11-12-:)	-.	t,sl:iti't''t'»'	ii'-liiciile	pala	1,erlcl,tlti'Iii'lit

ti>'	itti't (i,i'i'O	11(1	t,aliii(liriI1t,1ltu)»40551i' IlCiflhS	ittictctcdoS

pelo	Esi cii»,

	

11 - 1	E	"412	ii.' 11-12-31 -	-,--»-,''i;o5 i da s,;at»slnitra	ti»

FIS-

lj,-; ti',i'c»i"itiS c	t ole'i'tI	itt'	1.	;. 121,10

	

'1	"	1121	ti,	ht3-',t	Al,i"	ii	 'ia	(Ia	lnt" t ,ii'	o t'!i"ilitO

taipi'l'iii 1	1»	tS,L1l,1ll di' Mttstea

	

II- 13 ',	-	'li 'aSic'1	li 01 1	 iii'	iS i , is','hhi'Sii	,'titi'c	o

iSni	l'',1ttiii	1'	ii	S,ii'ii'ii,iiIt'	"Inilte o	'	,clItliI 1,11	SUa

	

'E	37	t'lt'l	'	Ali 'ia'	I),:iat'tlilhl'lI( i)	tH' C,t,tt'is	e	Fis-

1	E.	.	1'-	1'	., '1	1('j1'i	 5»t1,lutde	,ltt

— 179
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LEI E.' 1129 11-12-51 - 12is1t5	Si'tlit't' cc nrgtctoa.:ioSo (Ia Escola Caio
Mat'titts, tt t 'c'iaçdit de ttttiil Escola Normal itural C (1h
,,tttt'uts	jtr»s it,'litOciS

LEI N.a 850 tia 11-12-51 - -- Autoriza ao Onv0rno ilo Estado da Minas a
p' rotular com o Itos pital Sa ata ItOSÁI ia (LIII terreno de sua
propriedade

LEI E	11:11 d(- II - (2-31 --	 itni'i'ilc' c i tcxit)o-natitlidade ao contribUinte
licititulo de l' t ' t 's'idOitcia dos ,Sci'vldores do

lOsticil,)
I,i-:I i'0, a 832 >1>' 1 1-12-:, 1	Sit a pende disco utos no mOa de dc,,eLIibL'O

de19,l	,,'..'''''''''''''''	..

LE T	E,'t	833	cli'	17-12 51	---- l't'iiittiiv(' s,tcieilctdc's	de (,'COflOIflliI	mista
e exilo ilci uma rcle (te itiatadonros

13,stIt,tii
1,1:1 E." s:1 1 di' IS-Ei-SI	, (5 uicceiti' 1 si'nçlci) dc i nipostos dc 1 ransifliSsãO

"i,tti'r vivas"
1,17 1 N.	$35 (1 , - 17-1 2-51	Alt ri'98" citaria da Educação o crOdito

csp'C4tt itt' (4$ :12. -1ui50
lEr	E.''	5:11;	de 17-12- SI	.,\i,li,ri/,i	cii ttti'ttt»i di' iicrOscililo lia &'Xt't'LtÇâtt

itt' i,Iii'it»; e :dtc-t' en,",t 'ct, especial à Secretaria da Viação

1.11	5', '' 8,17 d,-	17-12-31	- -	Abre	ii	Seci't'tarict tia Viação e	Obras

l't'cI,iieasi" cr0'dit t t's1ii''iucl	ti' Cr* 21I1),000.00

1,1 » !	E. 	818	ti,'	7-12-51	--' Acitoni,';c 1c,'rnittl:t de	inhiiveis....''''

LEI	E:' 1139 tI' 111-12-51 -. (:1» t':',i-i'la 'la Retas Artes lia cidade de
.luii	ln'	I",ii'ic

PIV'iI'i 54p,T,((
1)11 1 11 E,'' 1171 -	l ) i s li » '' silii ,' t-l»,''s,i'uii 	(cosi) tif,irctnceicto de terrenos

l»t,tits1niil''	''\'ita (cper0cc'iiC ' anexa à niesnia

CidIlite
LEI	E. -	.810	.1' 21-12-3.1 - . 11,'stalt,'i 	 ',i i',scttt	Normal de Diciiitucctifla

1.101	5'. -	811	tia 2»l-t2-51	-- l)isp'it' s"iltri' isi'icçiio

	

.812	'Ii' 2.1-12-51 --- Iliopdt' s'"I,' os Cursos NOOltOIS flC0iitfliS
2(1, ttt' 21 ctt' iiúveothr't cIO 1948

i.i:i	E -	1111	li' 2l1-12-7i1 -- ,-\tltori/,c ii Oiiv3'rrcii cio Estado R participar
iii' tini Canit(»Otil)W, ili' S lihLI'I» a	t'thttOVi'1' a Cii 11511 UÇ:i() cli'

i'iiLt)iIillO	,,ri;tdtt'ti'>nh('') Iii c.,pitat
1,1Sf	E,"	1111	tI,' 2(1-12-51	--(',uuit,'»'di' isu'itic'i itt' iitipi'cstui di' lrniismissà'c

\'iS'(iS'' Oh	Cittc'v	CInta»	cli'	Itcicc	Iluii'i'i,nicte,,,,

LEI E	847> cli' 211-12-31 --- Autoniia a rescisão c'ctiigávc'i de contrato dc

	

SI malta	cli'

lEI	N.	5-1(1	cl,' 25-12-71	- - i)lsp u'.u' s"utu «''a ditttçtict debens 8 União,
Iii rita (' 110. ct	1.1 1",',lrn,it I1,	1 .231, de 4 de dezembro

ti)
1,171	\,a	$17	itt' 25-Ei 71 - - 1 :u,tici'lle :t,ittt c 'itto de 'c'nctnit'ntO	nos fundo-

t,:'cni,,S	, f. li--uti I)ep»inI;tl,it'h)I	ti' llotr:itllcs cli»	Jlodaeni

1.1Sf	E."	$11	1" 21-12-51	(Pincel,' aittiiet'Io d'' s-t'ttcinieilti)S aos fun-
ciitn'irioS e s»'t'','iiloi'('s ila 119,lc' Mirieit'ti dc' Viação	.

1 II	E,'	1119	cli' 20-12-31	-	I t ni,rr','.'a os ltciii'ficios da Lei n.S 13, de
1:1 de ottt,iliro d»' 11(17

lEI Na 850 di 2(1-12-3 1 - Eixo os vet,c'iltiefll»ts (los niagi strcidos c nieiic-

lir2s cio	SI ittist9rio I'cMut co, cai c'hLhtcprcIiieLtto de decisão
judicial, iTtti'rItL'c'tictis'a itt' li'iS, e (Iii itiltras pio'.itltxttciaS

	

1.171 E ' 871	li 25-12-SI - - Uis!t 3 '' s''ibm',' a rcs'struturação dos quadros
ItO	t'llnl'ii,tt;'ul'mui',	,daSi'r»'i'Iat'hli	itut	'I'i'tltunal	cio	Justiça

c
li E'itad;i de51 nas Gi't'c co e do i,ttitiiflto de seus venci-

1 AI	E	852 cli' 2(1-12-51 - -- Dispõe s.',i,i'i' Postos de 1"iscnhil.Liçictt e dá
itt1 rhts	pi'i»viiti"ia'ias

lEI	E,"	ss:t	ci»' 2.-12-dI	tEsli''i' sdtcc'i' 1ercetttugt'hht à ftscalii.tição de
t'i'ii,lis ,j,	i-:iatn e tia ,,ctti'lts providências

1_EI	E."	851	>1'' 2)1-12-51 - - 1) iiii' sAht'C mis 0'ciiciiitClttO s e s'icntccgens (1(1

t'»'ssail dit VaI ju'ia SI 1 Pie
I.EI N." 855 cli' 2,1-12-31 ---- 'clIent ci l,i'i ia. »' 28, de 22 de novembro de 1947

1,1:1	N,a .850	cli' 27-12-SI '- 11t'giLtcri/-a a sitcictçli»t de ofceicil reformado da.
lt i u1ic i1i Militar

li-lI	E,'	857	te 2.11-12-51	- Coiici'dt' siti,vertçi'tI's

1,101	"1 -	$311	itt' 20 12-31	])ispl'ii'	SAI, ia	cii' si,'iilmi rhaCiu ilito tlti,cilL'i»5

tI' t'it,t'ii»1tcilktc	civil, o , i ic ii tefllc5 itt' s,-hi,'ll,cl'tit'tS, Shcthirc»t
prmmv&'iit»is cti,s scrvi,tuil"s civis, ci Ctttt'cic ,it;lr:ia 1ii'icvcd9ttriiis
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