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Autoriza o Poder Executivo a instituir os "Prêmios Bernardo Pereira
de Vasconcelos" e dó outras providências
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O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1.0 - Será considerado como data cívica o dia 1.0 de
maio de 1950, em que se comemorará a figura de Bernardo Pertira
de Vasconcelos.

Art. 2. - Ficam instituídos três prêmios (lenolhínados
"Prêmios Bernardo Pereira de Vasconcelos", que serão conferidos
a título de estímulo, aos autores de pesquisas de caráter sociológico,
jurídico e histórico.

§ 1.° - Os três prêmios de que trata êste artigo consistirão
em Cr$ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros) cada um e serão atribuídos
às melhores obras publicadas durante o corrente ano sôbre sociolo-
gia, direito e história.

§ 2.° - Da primeira edição de cada obra a que couber o
prêmio, bem como da primeira das classificadas em segundo lugar,
até o número máximo de três, serão adquiridos pelo Govêrno
200 (duzentos) exemplares para distribuição a bibliotecas públicas
e escolares cio Estado.

Art. 3.' Para a execução da presente lei o Poder Exe-
cutivo abrirá os necessários créditos e, dentro em 60 (sessenta)
tuas, baixará o necessário regulamento.

Art. 4.' ---. Esta lei entrará cm vigor na <lata de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
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LEI N.' 556, DE 17 DE MAIO DE 1950

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 29 de abril
de 1950.

MIL'l'ON SOARES CAMPOS

Abgar Renault
José de Magalhães Pint
Pedro Aleixo
Américo Renê Giannetti
José Rodrigues Seabra
José Baeta Viana

LEI N.9 555, DE 10 DE MAIO DE 1950

Dispõe sóbre isenção do impôsto de vendas e consignações para
livros

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

Art. 1. - Ficam isentos do impôsto de vendas e consigna-
ções os livros considerados como obra cultural, técnico-científica,
didática ou literária.

Art. 2.9	Fica o Poder Executivo autorizado a regulamenta
a presente lei.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 10 de mai
de 1950.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto
Abgar Renault

Concede isenção do impôsto de transmissão "iizlervivos" ao Olímpico
Atlético Clube de Juiz de Fora

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

Art. 1.' - Fica o Govêrno do Estado autorizado a conceder
ao Olímpico Atlétfco Clube, de Juiz de Fora, isenção do irupôsto
"inter-vivos" na transmissão (Ia área doada pela Prefeitura de Juiz
de Fora.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 17 mie maio
de 1950.

MILTON SOARES CAMPOS

José de Magalhães Pinto

LEI N.' 557 DE 17 DE MAIO DE 1950

Autoriza o Govêrno do Estado a doar imóvel na cidade de João
Ribeiro

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

Art. 1. Fica o Govêrno do Estado autorizado a doar à
Fundação Cassiano Campolina O prédio e o respectivo terreno (10
Miti go grupo escolar da cidade de João Ribeiro, que se destinarão
ao funcionamento do Ginásio Nossa Senhora das Brotas ou a outro
estabelecimento de ensino secundário.

Art. 2.' - A doação terá a cláusula de inalienabilidade e os
bens voltarão à propriedade do Estado, caso se destinem a outros
fins, indenizados a reconstrução e acréscimos que houver.

Art. 3.' - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
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Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conhe-

cimento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam

cumprir tão inteiramente conto nela se contém.

Dada no Palácio tia Liberdade, Belo Horizonte, 17 de maio

de 1950-
MIUrON SOARES CAMPOS
Jose de Magalhães Pinto

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo 1 lorizonte, 17 de maio
(te 1950.

MILTON SOARES C..'tios
José de Magalhães Pinto

LEI N. 558, DE 17 DE MAIO DE 1950

Revoga o urliqo 2. da Lei o. 341, de 28 de dezembro de 1948

O Povo tio Estado de Minas Gerais, l)0r seus representantes,

decretou e CO, CIII seu nOliiC, sanciono a seguinte lei:

Artigo único - Fica revogado o artigo 2. 9 da Lei n. 341, (te
entrando esta lei em vigor na data de

28 (te dezembro (te 1948, 
sua publicação.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conhe-

cimento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram  façam

cuniprir tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 17 (te maio

de 1950.
Mmm. fON So.w:s CAMPOS
José de Magalliães Pinto

LEI N. 559, DE 17 DE MAIO DE 1950

Autoriza o Govérito a fazer reverter imóvel ao patrimôniO do muni-
cípio de Guarani

O Povo do Estado de Minas Gerais, 
l)o1 seus representantes,

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

Art. l. - Fica o Govêrno do Estado autorizado a fazer
reverter ao patrimônio (lo município de Guarani, por inadequado

à finalidade de sua doação ao Estado, o terreno a que se refere a
escritura pública transcrita sob número 1.140, em 14 de novembro

de 1940, no registro de imóveis da comarca do mesmo nome.

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

cação, revogadas as disposições em contrário.

LEI N.' 560, DE 17 DE MAIO DE' 195()

Institui Estâncias Hi(Irolninerais

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

Art. 1: -	l'icaiii	criadas as estáticias hidrominerais de
Jacutinga e Tiradentes

Art. 2. -- - O Estado (te Minas Gerais, através da Secretaria
da Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho, e em colaboração
com a Prefeitura Municipal (te Tiradentes, tomará providências
para que sejam satisfeitas as exigências legais que forem necessárias
para a instalação e funcionamnen lo da Estfmiicia de Tiradentes

Art. 3. , -- Fica aberto uni crédito especial (te Cr 100.000,00
(cciii mil cruzeiros), para ocorrer, no corrente exercício, às despesas
de instalação e início dc construção da Estancia (te Tiradentes.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 17 de maio
de 1950.

MILTON SOARES CAMPOS
Américo Renê Giannetti
José (/C Magalhães Pinto
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LEI N.° 561, DE 19 DE MAIO DE 1950

Abre à Secretaria da Viação e Obras Públi,as o Cré(1ilO especial de
Cr$ 3.000.000,00

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus rcprCSCfltaflte5
decretou e eu, em seu nome, sanciOnO a seguinte lei:

Art. 1. - Fica aberto à Secretaria da Viação e Obras Pú-
blicas o crédito especial de Cr$ 3.000.000,00 (três milhões de
cruzeiros) para ocorrer ao pagamento de despesas com a con-
clusão (Ias obras da Penitenciária de Mulheres.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 19 (te maio
de 1950.

MILTON SOARES CAMPOS

Pedro Aleixo
José Rodrigues Seabra
José de Magalhães Pinto

LEI N.9 562, DE 19 DE MAIO DE 1950

Prorroga a uigéncia de crédito aberto à Secretaria do Interior

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

Art. 1. - Fica prorrogada para 31 de dezembro de 1950
a vigência do crédito especial aberto pelo artigo 3., da Lei n .V

469, de 19 de outubro de 1949, à Secretaria do Interior.
Art. 2.° - Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publi-

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 19 de maio
de 1950.

MILTON SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
José de Magalhães Pinto

LEI N. 563, DE 29 DE MAIO DE 1950

Concede auxílio à cidade de Juiz de Fora, para comemoração do
seu centenário

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

Art. 1. - Fica o Govêrno do Estado, autorizado, a título
de auxílio à Prefeitura Municipal de Juiz dê Fora, a despender até
Cr$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros) com as solenidades co-
memorativas do centenário da cidade.

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 façaiii
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 29 de maio,
de 1950.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto

LEI N. 564, DE 29 DE MAIO DE 1950

Confere prémios a funcionários, autores de trabalhos de in/erésse
público

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

Art. 1. - O Govêrno do Estado conferirá prêmios, por in-
termédio de órgão competente, dentro dos recursos orçamentá-

1



rios, aos funcionários, autores de trabalhos considerados de mIe-
rêsse público ou de utilidade para a administração

Art. 2.' - O órgão competente de que trata o artigo J. Q será

constituído do Diretor da Inipreflsa Oficial, do Chefe do Gabinete
do Secretário (las Finanças, que serão seu presidente e secretário;
de um representante da Academia Mineira de Letras e de outro dos
funcionários públicos do Estado; que forem deSiglla(lOs pelas asso-
ciações respectivas.

§ i.' Quando a obra fôr ('IC natureza científica, jurídica
ou didática, o órgão competente convidará para tomar parte no
julgamento, como relator, um representante da classe a que diz
respeito o trabalho§ 2. - O órgão competente dononhinar-se-á Comissão de
Eficiência Intelectual (CEI)

Art. 3. Com  publicação da presente lei, fica organi-
zada a CEI, que funcionará junto à Imprensa Oficial, em dia e hora
(ieterinina(los 1)elo presidente, seni ônus para o Estado, constituindo
a função de membro, serviço público relevante.

Ari. 4." A CEI tem por fim julgar os trabalhos literários,
jurídicos, científicos, didáticos, e quaisquer outros de autoria de
SerVi(lOiCS (lo Estado, propOfl(lO io (uvêrno a concessa O de uni

dos seguintes I)rêlnios

a) menção honrosa;
b) (lotação em dinheiro;
C) pubIicçã0 da obra p01. conta (lo Estado.

Parágrafo único -- A aceitação do prêmio de que trata a
letra "e" implica na transferência para o Estado dos direitos au-

torais sôbre a primeira edição-
Art. 5. -- Requerido, sob as condições estabelecida s nesta

lei, o prêmio de que tratam os artigos e 4.', o GovêrnO reme-
terá à CEI os originais oferecidos em seis vias dactilografadas e
esta, dentro de noventa (90) (lias, darã o seu parecer.

§ 1. - - A decisão será tomada por maioria absoluta de votos.
§ 2.' -- Se o parecer concluir não ser a obra de interêSSe

público não haverá recurso dessa decisão e nem serão devolvidos
os originais apresentado s -

§ 3.' - Esgotado o prazo de que trata êste artigo, sem e
111 . 0nuiuiiiiiento da CEI, o (iovêrno resolverá, de plano, sôbre o
mérito do trabalho.

Art. 6. Recebendo a obra parecer favorável à concessão
de prêmio, o Govêrno proporá, se fôr necessário, à Assembléia
Legislativa, a abertura do respectivo crédito.
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Art. 7.' --- A CEI organizará o seu regimento interno, cabendo-
lhe decidir .sôbre os casos omissos na presente lei.

Art. 8.'	Esta lei entrará cru 	na (lata de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

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

Dad 1 no Paltcio da Liberdade, Belo 1-lorizonte, 29 de maio-
de 19E,0.

lIIL10N SOARES CAMPOS
Pedro Aleixo
José de Magalhães Pinto
Américo René Glounelfi
Abgar Rei,a,,lt
José Rodrigues Seabra
José Baeta Viana

LEI N.' 565, DE 29 DE MAIO DE 1950

Cria o Escritório (te Represeniaçõo (Ia Secretaria da Agricultura,.
Indústria, Comércio e Trabalho do Estado de Minas Gerais, no Rio

de Janeiro

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

Art. 1.' - Fica criado o Escritbrio de Representação da
Secretaria (Ia Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho do Estado
de Minas Gerais, no Rio de Janeiro, que funcionará sob a direção
de um diretor, diretamente subordinado ao Secretário (Ia Agricultura
Indústria, Comércio e Trabalho.

Art. 2.' - O Escritório de Representação da Secretária da
Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho do Estado de Minas
Gerais, no Rio de Janeiro, terá as seguintes finalidades

a) -- Organizar e manter uni serviço de divulgação (Ias prin-
cipais características das estações termais, climáticas e cidades de
turismo (te Minas Gerais, com èxposíção completa, com fotografias
e indicações referentes aos meios de transporte, preços de passagens,.
diárias em hotéis, etc.

b) ---- Organizar e manter um serviço de divulgação das prin-
cipais riquezas do Estado, facilitando ao conhecimento público (lados-
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referentes  à pFO(IUÇãO e à exportação de tais riquezas, COfli expO-
-sição de gráficos e manutenção de fichários apropriados;

e) --- Acompanhar nas repartições públicas, através do diretor
ou de funcionário categorizado, os expedientes de interêsse do Estado
-e dos municípios, notadainente os relativos a créditos consignados
no Orçamento da República, dando pormenoriza do e constante
,conhecimento do assunto aos interessados, aos quais facilitará a
utilização de um fichário atualizado do Escritório;

d)	
Exercer tôda e qualquer atividade que fôr julgada de

interêsse tio Estado.

Art. 3Q - Fica criado o seguinte quadro (te pessoal para
ter exercício no Escritório de Representação da Secretaria da Agri-
cultura, Indústria, Comércio e Trabalho do Estado de Minas Gerais,
no Rio (te Janeiro Cr$

Um Diretor, padrão T, com vencimentos de
Um Chefe de Serviço, padrão P, idem ........
Um Chefe de Secção, padrão S-34, idem ......
Um Auxiliar Administrativo, padrão S-22, idem
Dois datilógrafos, padrão S-15, idem ........

1. - Para os cargos criados pela presente lei, isolados
-e de provimento efetivo, serão nomeados servidores dos quadros
cia Secretaria da Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho.

§ 2. - Os cargos ou funções dos servidores aproveitados no
quadro do pessoal criado pela presente lei serão automàticameflte

.extintos.
Art. 4Q	O Poder Executivo baixará decreto regulamentan-

do a presente lei dentro de sessenta dias de sua publicação-
Art. 5Q -- Fica aberto à Secretaria da Agricultura, Indústria,

Comércio e Trabalho o crédito especial da importáflCia de noventa
e seis mil cruzeiros (Cr$ 96.000,00), para ocorrer ao pagamento
das despesas com pessoal decorrentes na execução da presente lei
no corrente exercício.

Parágrafo único - A manutenção do Escritório de Repre-
sentação da Secretaria da Agricultura, Indústria, Comércio, e Traba-
lho do Estado de Minas Gerais, no Rio de Janeiro, na importância
de dezoito mil cruzeiros (Cr$ 18.000,00), no corrente exercício,
.correrá pela verba 075-29 (8573) do Departamento de Economia.

Art. 6.° - Fica extinto o Serviço de Informações Econômi-
cas e turísticas, criado pelo Decreto-lei n.' 1.654, de 24 de janeiro
le 1946.

Art. 7. - Esta lei entrará em vigor a partir de 1.° de julho
de 1950, revogadas as disposições em contrário.contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 29 de maio
de 1950.

MILION Souus CAMPOS
Américo Renê Gianuelti
José de Magalhães Pinto

LEI N.° 566, DE 29 DE MAIO DE 1950

Concede favores fiscais ao Parque Belo Vista, de Poços de Caldos

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

Art. 1. ---- Fica o Poder Executivo autorizado a conceder
isenção de impostos ao Parque Bela Vista, de Poços (te Caldas, pelo
prazo de dez (10) anos, a partir tio início efetivo de sua explo-
ração, nos moldes do projeto e das especificações aprovadas pela
Prefeitura I\Itinicipal

Art. 2.	Revogam-se as disposições em contrário, entran-
do esta lei cai vigor flfl (lata (te sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 29 de maio
de 1950.

Mir.-io SoAREs CMI'os
José de Magalhães Pinto

LEI N.' 567, DE 2 DE JUNHO DE 1950

Autoriza o Poder Executivo a realizar transações com titulares de
condenações judiciais ilíquidas impostas ao Estado e dá outras

providências.

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

Art. 1. - Para pôr têrmo aos litígios em que o Estado de
Minas Gerais foi condenado a lhes pagar indenizações ainda no

5.500,00
3.500,00
3.000,00
1.800,00
1.100,00
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ÇÕCS
liquidadas, fica o Poder ExecUtivO autorizado a realizar couipOSi Paulo L. Sternbe1t
extrajudiciais com os Srs. João Batista Maleta, ,
Rodolfo Melinger, Massa Falida de Manuel Alves da Silva, Berthøld
Preishner e Bruno Buidrini, pagando ao primeiro a importánciU de
Cr$ 111.372,00, ao segundo a (te Cr$120.000,00 ao terceiro a de
Cr 250.000,00, ao quarto a de Cr 89.718,00, ao (1UjfltO a 1I1l1))r1âfl
cia correspondente ao valor do ((ano emergente que fôr apurado por
peritos, acrescida (te 10% «tez por cento) a título ( te honorário s de

dos, por fim, ao sexto, a i r igUai
1npoi'tân(' i a do ilano rnergCflte e dez

advoga
meses de lucros cessantes, qigualmente apurada por peritos e

(te honorários de
acrescida de 20% (vinte 1)01 cento), ainda a titulo

advogado. -As custas tias a	sçõe movidas pelos Srs.
Parágrafo João Batista Maleta, Pnulo L. 5ternberg e Bruno Buldi'ifli serão pagas

pelo Estado.Ari. 2." - - Nas mesmas bases asseuta((as com o S'.'joão Batista

	

Maleta, poderá o (iovêrnO realizar	mpoSiÇõCSru agõsto de 1942.em
 outros 1)rejudi-

cados pelas depredações ocorridas nesta Capital 
Art. 3. - Para atenderàs despesas 

( lecorlentes da prcSdfltC

lei, fica o Poder ExecUtivo autorizad o a abrir à Secretaria das Final'-

ças créditos especiais até 0. limite de Cr ' 1 .01.000,00 (um milhão

(tc cruzeiros),.
Art. 1.	evOg (li-se as	 CUI eont(á1 0. efllll11d0

esta lei em vigor na data de sua pUt)licaçao.
Mando, portanto, a tôdas as autoridade s, a quemo 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 junho

de 1950.
MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto

LEI N." 568, DE 2 DE .IUNHO DE 1950

como fiado!', no contrato
Autoriza o GovêrnO do Estado a se obrigar 
entre a Pièfe(u1 de Além Paraíba e (1 Caíra Eeonófl(i(U Fe(leral (lo

Rio (I(' ,1011('i1O

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

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

Art. 1.' - Fica o Estado de Minas Gerais autorizado a se obi'i-

gar, solidàriamefltet no contrato de empréstimo até à quantia de
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Cr$ 3.000.000,00 (três milhões de cruzeiros) e respectivos juros, a
ser celebrado entre a Prefeitura Municipal de Além Paraíba e a
Caixa Econômica Federal do fio de Janeiro, destinado a constru-
ção de um Matadouro Modêlo, ao Serviço (le Abastecimento d'água
e Esgôto, calçamento de diversas ruas, aparelhamento (te esco-
las rurais, Cemitério Municipal, e a outros serviços de uti
lidade pública, nos têrinos tia Lei Municipal número 80,
de 24 de março (lo colrente ano, e mediante as condições
que forem estabelecidadas no contrato respectivo.

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

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

Dada no Palácio da LiIwr(Iade, Belo H6rizontc, 2 de junho
de 1950.

MILTON SOARES CAMPOS

José de Magalhães Pinto

LEI N.9 569, DE 2 DE JUNHO DE 1950

Autoriza o Govêrno do Estado a receber doação e a adquirir imóveis.

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 receber da
"Emprêsa Nacional de Melhoramentos Ltda". a doação ao Estado de
Minas Gerais, sem qualquer ônus, dos lotes números 8, 10, 12, 15 e 16
do quarteirão n. 9 44, da Vila Renascença, nesta Capital, nos quais
se encontra edificado o Grupo Escolar "Tito F'ulgêncio", à rua Jacuí
número 2.359, e a adquirir o prédio do referido grupo ao Banco
Comércio e Indústria de Minas Gerais S. A., pela quantia de trezen-
tos e dezoito mil oitocentos e trinta e cinco cruzeiros e noventa e
seis centavos (Cr$ 318.835,96).
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Art. 2.' - A despesa decorrente desta lei correrá por conta
do saldo do crédito especial aberto pelo Decreto número 1 .815, de 23
de julho de 1946 e já revigorado para êste exercício.

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

Mando, portanto, a tôdasas autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram  façam

cumprir tão inteiramente como nela se contém.
Dada no palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 2 (te junho

de 1950.
MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto
Abgar Renault

LEI N.' 570, DE 2 DE JUNHO DE 1950

Conceae isenção de impostos ao Colégio de Cataguases

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

Art. 1.' - Fica o "Colégio de Cataguases S. A." iSCIlto do
impôsto de transmissão de imóveis "inter-vivos" e taxas ínciilente
na incorporação e aquisição de bens imóveis, resultante de atos pra-
ticados pela Assembléia Constituinte dessa sociedade, conforme ata
de 15 de maio de 1948, publicada no "Minas Gerais" de 16 de junho
do mesmo ano.

Parágrafo único Ficam cancelados quaisquer débitos de
impostos e taxas apurados em conseqüência dos atos a que se refere
êste artigo.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 2 de junho
de 1950.

MILTON Sos.flas CAMPOS
José de Magalhães Pinto
Abgar Renault
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LEI N.' 571, DE 7 DE JUNHO DE 1950

Institui a estância Hidromineral de Monte Sido

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

Sião. Art. 1.' - Fica instituída a estância hldromjnepgj de Monte

Parágrafo único - O Estado de Minas Gerais, através da Se-cretaria da Agricultura, Indústria e Comércio e Trabalho e em cola-
boração com a Prefeitura Municipal de Monte Sião, tomará providên-
cias para que sejam satisfeitas às exigências legais que forem necessá-
rias para a instalação e funcionamento da estância.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 7 de junho
de 1950.

MILTON CAMPOS

Anie.rj,co Renê Glannettj

LEI N.' 572, DE 9 DE JUNIIO DE 1950

Abre cidiIo especial de Cr$ 16.852.705,50 a diversas Reprntlç6g8
do Estado

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

Art. 1.9 Fica aberto o crédito especial de Cr$ 16.852.705.50
(dezesseis milhões, oitocentos e cinqüenta e dois mil, setecentos •
cinco cruzeiros e cinqüenta centavos), para ocorrer ao pagamento
de despesas realizadas em exercícios anteriores pelas seguintesRepartições:
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Departamento de Compras eFiscalização:

Cr$
	 Cr$

Aquisição de moveis e veículos
	 1.477.350,60

Secretaria da Agricultura, Indústria,

Comércio e Trabalho:	
922.612,00

Aquisição de terrenos .........

Secretaria de Saúde e Assistência:

Obras realizadas flO prédio da Se-
	600.000,00

cretaria ...............

Secretaria da Viação e Obras Pú-
blicas;

Construção de Foruns ........1 .820.934,30
Construção de Campos de Pouso .	1.686.529,20

Construção (I(' GiupOS Escolares •	5.940. 309,50

	

.........4.404.969,90	13.852.742,90
Construções diversas - -

16.852.705,50
-

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 9 de junho

de 1950.

MILTON SOARES CAMPOS

José de Magalhães Pinto
Américo Re.né Glannetti
José Rodrigues Seabra
José Baeta Viana
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LEI N.' 573, DE 9 DE JUNHO DE 1950

Abre créditos especiais à Secretaria da Agricultura, Indústria,
Comércio e Trabalho e à Assembléia Legislativa

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 Agricultura, Indústria,
Comércio e Trabalho, o crédito especial de Cr$ 6.338.125,50 (seis
milhões, trezentos e trinta e oito mil, cento e vinte e cinco cruzeiros
e cinqüenta centavos), para ocorrer ao pagamento de despesas a
serem feitas com a Exposição Nacional de Animais e Produtos Deri-
vados, a realizar-se nesta Capital durante o corrente exercício; prepa-
ro de feno e silos; subvenções às Exposições Agropecuárias e para
atender às despesas do exercício de 1949, deterininadds pelo Convê-
nio entre a União e o Estado de Minas Gerais, para Fomento da Pro-
dução Agrícola, como segue:

Cr$

Exposição Nacional de Animais e Produtos
Derivados ....................	 828.125,56

Feno e Silos ....................	 500.000,00
Subvenções às Exposições Agropecuárias Re-

gionais	 1.010.000,00
Convênio entre a União e o Estado, para

fomento da produção agrícola ......	4.000.000,00

6.338.125,50

Art. 2.' - Fica aberto, à Assembléia Legislativa, o crédito
especial de Cr$ 160.000,00 (cento e sessenta mil cruzeiros), para
atender ao pagamento de um (1) mês de vencimentos por sc viços
extraordinários prestados pelos funcionários- da mesma Assembléia,
assim como pelo pessoal da Polícia destacado para exercer suas
funções na Casa, no período de convocação extraordinária de lã de
janeiro a 10 de março de 1950.

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



Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta 3,ei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 9 de junho
de 1950.

MILTON SOARES G&MPos
Pedro Aleixo
Américo René GianneUl
José de Magalhães Pinto

RAZÕES DO VETO

Ao sancionar a proposição de Lei n. I 591, que se converte na
Lei n.' 574, desta data, vejo-me na contingência de opor-lhe veta
parcial, que alcança a parte final de seu artigo l. 9 e o parágrafo único
do mesmo artigo.

O veto abrange, assim, apenas o que na proposição faria esten-
der a terceiros o benefício da isenção concedida ao Clube Atlético
Mineiro. É que, se o favor legal ao clube se justifica pelo que repre-
sentará de amparo às atividades esportivas que êle promove, o mesmo
não se poderá dizer em relação aos futuros adquirentes dos terre-
nos mencionados no texto em exame.

A defesa do interêsse público impõe, portanto, o veto na me-
dida enunciada, por não ser aconselhavel a ampliação do benefício
a transações que se concluírem com particulares ou com outras
entidades que não representem uma parcela considerável da popula-
ção ou não tenham a caracterizar-lhes as atividades os mesmos obje-
tivos da tradicional agremiação esportiva que justamente se deseja
beneficiar.

Essas, em resumo, as razões que me levam a opor veto parcial
à proposição de Lei n.' 591, com fundamento no parágrafo 1.' do
artigo 30 da Constituição do Estado, para que a Egrégia Assembléia
Legislativa se digne de reexaminar o assunto.

Palácio da Liberdade, Belo Horizontè, 16 de junho de 1950.
MILTON SOARES CAMPOS - Governador do Estado db Minas

Gerais
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LEI N.' 574, DE 16 DE JUNHO DE 1950

Dispõe sôbre isenção de impostos de taxas em favor do C. A. M.

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

Art. 1. - Fica isenta de impostos e taxas "inter-vivos", devi-
dos ao Estado, a transação referente aos terrenos situados na Pam-
pulha, à margem da Avenida Antônio Carlos, em Belo Horizonte,
área de cento e quarenta e quatro mil metros quadrados aproximauamente, a serem adquiridos pelo Clube Atlético Mineiro. (Vetadaa parte final do artigo).

Parágrafo único	(Vetado).Art. 2.'	Esta lei entrará viu vigor na data de sua PutAicaçáo,Ilvogadas as disposições em contrário
Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conhecimciito e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprirt ão inteiramente como nela se contém.

1950. Dada no Palácio da Liberdade Belo horizonte 16 de junho de

MILTON SOARES CAMPOS

José de Magalhães Pinto

LEI N.° 575, DE 16 DE JUNHO DE 1950

Autoriza o Govêrno do Estado a adquirir da Cio. Vale do Rio Doce 
(18palites me/álicas existentes sôbre os rios Swito Antônio, Correntes eSuacuí e a construir unia de concreto armado sóbre o rio dos Antas,

em Poços de Calda.

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

Art. 1.' - Fica o Govêrno do Estado autorizado a adquirir daComnpijihia Vale do Rio Doce as pontes metálicas existentes sôbre os
rios Santo Antônio, Correntes e Suaçui, para transformá-las erapontes rodoviárias despendendo com a aquisição a importância deCr 490.875,00 ( quatrocentos e noventa mil e oitocentos e setenta eCinco cruzeiros).

Art. 2.'	Fica também o Poder Executivo autorizado a cons-
truir urna ponte de concreto armado sôbre o rio das Antas, muni-



cípio de Poços 
de Cuidas, na variante da estrada Poços de Caldas

- São Paulo, com vinte e cinco (25)) niet\'OS de vão, despendendo
com a obra a importância de Cr$ 300.000,00 (trezentos mil cru-

zeiros)
Ari. 3 • Q

 - Para ocorrei' às despesas com a presente lei, fica
édito especial de Cr$

o Govêrno do Estado autorizado a abrir o cr 
790.875,00 (setecentos e noventa mil e oitocentos e setenta e cinco

cruzeiros).
Art. 4 ,0

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

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a que m o conheci

inentO e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cun-i-
prir tão inteiramente como nela se contém.

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

de 1950.
MILTON SOARES CAMPOS

José de Magalhães Pinto
José Rodrigues Seabra

LEI N.' 576, DE 16 DE JUNHO DE 1950

Considera aposentado no cargo de professor, padrão S- 
34, do Depar-

tamento de Instrução da Polícia Militar, o Sr. João Batista Mariano

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

Art. 1."--Fica considerado como aposentado no cargo de pro-

fessor, padrão S-34, do Departamento de Instrução da Policia Militar,
nos têrmOS do artigo 142, II, da Constituição do Estado, combinado

com o artigo 187, II, (to Decreto-lei n.0 804, de 28 de outubro de 1941,

o professor João Batista Mariano.Art. 2.' - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

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

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

de 1950.
MILTON SOARES CAMPOS

Pedro Aleixo
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LEI N.9 577, DE 19 DE JUNHO DE 1950

Prorroga a vigtncia do crédito aberto pela Lei flamejo 245, (te 1948,
à Secretaria da Viação e Obras Públicas,

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

Art. 1-' Fica l)i'oiTogada para 31 de dezenh j)ro de 1950 a vi-
gência do crédito especial aberto pela Lei número 245, de 12 de outu-
bro de 1948, á Secretaria (Ia Viação e Obras Públicas.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 19 de junho
de 1950.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pjnj0
José de Rodrigues Seabra

LEI N.' 578, DE 28 DE JUNHO DE 1950

Autoriza a doação de terreno, pelo Govérno do Estado, à União, no
município de Baependi

O Povo do Estado de Minas Gerais, por Seus representantes,
decretou e eu, eia seu jionie, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. Fica o Govêrno do Estado autorizado a doar a área
de terreno do antigo Grupo Escolar "Dr. Wenceslau Braz", no
município de Baepcndi, ao Govêrno da União, para que nela seja
construído o prédio dos Correios e Telégrafos daquela cidade.

Art. 2.0 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 28 de junho
de 1950.

MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto

LEI N.' 579, DE 28 DE JUNHO DE 1950

Abre ao Departamento de Compras e Fiscalização o crédito especial
de Cr$ 2.500.000,00.

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

Art. l. - Fica aberto ao Departamento de Compras e Fisca-
lização o crédito especial de Cr$ 2.500.000,00 (dois milhões e qui-
nhentos mil cruzeiros), destinado às despesas com a aquisição de
uma impressora rotativa para o "Minas Gerais" e respectivo equipa-
mento e instalação da mesma na Imprensa Oficial.

Art. 2.9	Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 •9 - Revogam-se as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 28 de junho
de 1950.

MuiroN SOARES CAMPOS

José de Magalhães Pinto

LEI N.' 580, DE 30 DE JUNHO DE 1950

Autoriza o Govêrno do Estado a conceder uma contribuição à Asso-
ciação Comercial de Minas

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

Art. 1.' - Fica o Govêrno do Estado autorizado a conceder
uma contribuição, na importância de Cr$ 500.000,00 (quinhentos

mil cruzeiros), à Associação Comercial de Minas, com sede em Belo
Horizonte, em homenagem à data comemorativa do cinqüentenário
de sua fundação.

Art. 2. - A despesa respectiva correrá por conta da verba
"Auxílio, Subvenções e Contribuições", (lo orçamento vigente.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 30 de junho
de 1950.

MILTON SOARES CAMPOS

José de ,Magalhães Pinto

LEI N.' 581, DE 30 DE JUNHO DE 1950

Autoriza o Govérno do Estado a auxiliar a Federação das Sociedade:
de Assistência aos Lázaros e Defesa Contra a Lepra, para (i

ção do Preventório do Triângulo Mineiro

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 destinar
um donativo de Cr$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros), à Federa-
ção das Sociedades de Assistência aos Lázaros e Defesa Contra a
Lepra para auxiliar a construção do Preventório do Triângulo Minei-
ro, com sede em Araguarj.

Art, 2.'	O Govêrno do Estado fará as operações de crédito
necessárias ao cumprimento da presente lei.

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

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-
mento a 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 junho,de 1950.
MILTON SOARES CAMPOS
José de Magalhães Pinto
José Baeta Viana
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LEI N.' 582, DE 30 DE JUNHO DE 1950

Abre à Secretaria da Agricultura, indústria, Comércio e Trabalho o
crédito especia l 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.' - Fica aberto à Secretaria da Agricultura, Indústria,
Comércio e Trabalho o crédito especial de Cr$ 3.000.000,00 (três
milhões de cruzeiros), para atender às despesas de instalação da
Universidade Rural de Minas Gerais, de acôrdo com o disposto no
artigo 11, da Lei número 272, de 13 de novembro de 1948.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 30 de junho de

1950-
MILTON SOARES CAMPOS
Américo Renê Gianflelti
José de Magalhães Pinto
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Art. 2.' - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo horizonte, 30 de junho
de 1950.

MILTON SOARES CAMPO:
Américo Renê Giannellj
José de Magalhães Pinto

LEI N.' 584, DE 3 DE JULHO DE 1950

Abre à Secretaria do interior o crédito especial de Cr$ 221.119,70

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

Art. 1.0 - Fica aberto à Secretaria do Interior o crédito
especial de Cr$ 221.119,70 (duzentos e vinte e um mil cento e
dezenove cruzeiros e setenta centavos), para ocorrer ao pagamento
das seguintes despesas:

Cr$
Dr. Olavo Horta Drumnmond	DrelcgadoAuxiliar

- Adicionais de 10% relativos ao período de
1.' de janeiro a 31 de dezembro de 1950

	
5.520,00

Dr. Almansor Doile Silva	Delegado-Auxiliar - -
Adicionais de 10% relativos ao período de
1.0 de janeiro a 31 de dezembro de 1950

	
5. 520,00

Elói Gonçalves Santiago - Porteiro da Chefia de
Polícia - Adicionais de 10% relativos ao pe-
ríodo de 1.0 de janeiro a 31 de dezembro
de 1950	......................	1.140,00

Dr. Amador Álvares da Silva --- Diretor do Depar-
tamento Médico da Polícia Civil - Adicionais
de 10% relativos ao período de 1.0 de janeiro
a 31 de dezembro de 1950 ............	4.800,00

Felipe Alves Viana - Oficial de Justiça do têrmo de
Araçuaí - Adicionais de 10% relativos ao
período de 18 de setembro de 1946 a 29 de
julho de 1947 ....................	414,70

LEI N.' 583, DE 30 DE JUNHO DE 1950

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

Art. 1.' Fica aberto à Secretaria (Ia Agricultura, Indústria,

Comércio e Trabalho O crédito especial de Cr$ 300.000,00 (trezentos

mil cruzeiros), para ocorrer, no corrente ano, às despesas com a exe-
cução dos serviços públicos relativos ao Florestamento, reflorestamento
e proteção de matas, no território mineiro, de acôrdo com o Convê-
nio celebrado entre os GovêrnOS da União e do Estado de Minas

Gerais.
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2.617,90

172,10

2.880,00

17.683,20

1.440,00

2.066,70

36.000,00

7.200,00

24. 000,00

1.109,20

-30—

,José Luiz de Souza - Subtenente - Adicionai de
10% relativos ao período de 19 de setembro
de 1948 a 31 de dezembro de 1949 ......

Antônio de Paula Ferreira - Adicionais de 10010
relativos ao período de 25 de fevereiro a 9 de
junho de 1949 ......................

-Joaquim Policarpo Moreira Júnior - Fiscal de 1.'
classe da Guarda-Civil - Adicionais de 10%
relativos ao período de 1.' de janeiro de 1948
a 31 de dezembro de 1949 ............

Mário do Nascimento Barbosa - Juiz de Direito da
comarca de Peçanha - Adicionais de 10%
relativos ao período de 1.' de janeiro de 1948
a 31 de dezembro de 1950 ..........

Joaquim Policarpo Moreira Júnior Fiscal de 1.'
classe da Guarda-Civil - Adicionais de 10%
relativos ao período de 1.9 de janeiro a 31 de
dezembro de 1950 ................

Adelaide Gomes Bueno - Professôra do Ginásio
TiradenteS do Departamento de Instrução da
Polícia Militar - Vencimentos relativos ao pe-
ríodo de 30 de novembro a 30 de dezembro de
1949 ..........................

Dr. (Carlos Porfírio dos Santos - Diretor do Ginásio
TiradenteS do Departamento de Instrução da
polícia Militar .- Vcnçitnefltos relativos ao pe-

ríodo de 1.' de janeiro a 3l de dezembro
de 1950	........................

Alcina Tavares Rodrigues - Inspetora do Ginsio
Tiradentes do Departamento de Instrução á da
Policia Militar - Vencimentos relativos ao
período de 1.0 de janeiro a 31 de dezembro
de 1950	......................

Adelaide Gomes Bueno - Professôra do Ginásio
TiradenteS do Departamento de Instrução da
Polícia Militar - Vencimentos relativos ao

eríodo de 1.0 de janeiro a 31 de dezembro

(..............o...................
O thogamiz Manso cio Santos Abreu - Porteiro de

1,' classe dó Serviço Estadual de Trânsito -

Adicionais de 10% relativos ao período de 11
de janeiro a 31 de dezembro de 1950 ......

Dr. Sebastião de Sonsa - Juiz de Direito da 2.'
Vara Criminal da comarca de Belo Horizonte

Adicionais de 10% relativos ao período de
31 de julho de 1949 a 31 de dezembro de 1950

Bomualdo de Oliveira	Adicionais de 10% relativos
ao período de 14 de março de 1949 a 31 de
dezembro de 1950 ...................

Julio Maria da Fonseca	Capitão da Fôrça Policial
Adicionais de 10% relativos ao período de

7 de fevereiro de 1944 a 12 de dezembro de
1948 .........................

Clarindo Teixeira da Silva - Segundo tenente do Corpo
de Bombeiros - Adicionais de 10% relativos
ao período de 25 de agôsto a 15 de dezembro
de 1949 ............................

Paulino de Araújo Filho - Juiz de Direito da comarca
de Rio Prêto	Adicionais de 10% relativos
ao período de 4 de maio de 1948 a 31 de
dezembro de 1950 ................

Sinval da Silveira Brum - Capitão da Fôrça Policial
Adicionais de 10% relativos ao período de

14 de julho de 1948 a 30 de novembro de
1949	...........................

Manuel Monteiro Junqueira - Contínuo do Departa-
mento de Investigações - Adicionais de 101/4
relativos ao período de 29 de a8ôsto de 1944
a 8 de fevçreiro ce 1948.

José Lourenço de Ôliveira	Professor do Depar-
tamento de Instrução da Polícia Militar	Adi-cionais por qüinqüênio, de acôrdo com o art.
148 cia Constituição do Estado, relativos aoperíodo de 15 de julho de 1947 a 31 de de-
zembro de 1950 .................

Dsca? de Oliveira Lima - Juiz de Direito da comarca
de Betim - Adicionais de 10% relativos ao
período de 26 de novembro de 1949 a 31 de
dezembro de 1950 ................

)imas Garro Rabelo	Tenente-Coronel - Adicionais
de 10% relativos ao período de 28 de junho
de 1944 a 12 de dezembro de 1948

[enedino Silva - Capitão da Polícia Militar -
Adicionais de 10% relativos ao período de 5
de julho de 1948 a 31 de dezembro de 1949

14.872,60

1.514,00

12.506,30

777,00

11.753,10

4.980,09

Z, 975,00

24.920,00

4.850,60

17.199,40

5.360,00
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João Egídio Filho - Adicionais de 10% relativos ao
período de 18' de maio a 8 de novembro de

1949 ........................ da
Alcides Francisco da Silva - Primeiro cabo 

Polícia Militar - Adicionais de 10010 relativos
ao período de 11 de agôsto de 1948 a dezembro

de 1949 ...........................
João Pereira dos Santos --Subtenente da Polícia

Militar Adicionais de 10 110 relativos ao pe-

ríodo de 11 de agôsto de 1948 a 13 de março
de 1949 ......................

Francisco Gonçalves de Brito - Escrivão do Crime
do têrmo de Três Pontas - Adicionais de
10% relativos ao período de 2 de setembro
de 1948 a 31 de dezembro de 1950 . .

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

publicação, revogadas as disposições e111	
.

Mando, portanto, a tôdaS as autoridade
s, a quem o conhe-

cimento e execução desta lei perteflCCr, que a cumpram e façam
cumprir tão inteiramente como nela se contém.

- -	U1r I-TnrizOflt e , 3 de julho

Dada flO l'aiaclo

de 1950-
MiLTON SOARES CAMPOS
Geraldo Teixeira da Cosia, respondendo

da Secretaria do Interior
Paulo Campos Guimarães,,

respondendo

da Secretaria das Finanças

LEI N.9 585, DE 3 DE JULHO DE 1950

Abre à Secretaria do Interior o crédito especial de 
Cr$ 159.592,06

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

Art. 1. - Fica aberto à Secretaria do Interior o crédito
especial de Cr$ 159.592,00 (cento e cinquenta e nove mil quinhen-
tos e noventa e dois cruzeiros) para ocorrer ao pagamento de
despesas com a alimentação às praças do Corpo de Bombeiros

que fazem O 
serviço de prontidão de incêndio, no período de

julho de 1949 a 31 de dezembro de 1950-

Art. 2.1' - 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 conhe-
cimento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir tão inteiramente como se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 3 de julho
de 1950.

LEI N.9 586, DE 3 DE JULHO DE 1950

Abre à Secretaria das Finanças o crédito especial de Cr$ 527.425,00o,0

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

E
Art. 1. - Fica aberto à Secretaria (Ias Finanças o crédito

especial de Cr$ 527. 425,0() (quinhentos e vinte e sete mil, quatro-
' centos e vinte e cinco cruzeiros), para regularização de despesas

feitas com os socorros às vítimas das enchentes verificadas em
diversos municípios cio Estado, em 1948, como se segue:

Cr$
• Importância entregue à Prefeitura Municipal de Leo-

poldina, destinada às despesas com as vítimas
da inundação (Ia Zona da Mata . . . . . . . .	100.000,00

Idem, ao Juiz de Direito de Leopoldina, i(lenl . .	75.000,00
Idem, ao Dr. Célio Lara -- Chefe do Pôsto de Saúde

de Leopoldina, idem ..............25.000,00
Idem, ao Sr. José Henriques, idein ..........10.000,00
Idem, à Prefeitura Municipal de Leopoldina, idem	100. (o),00
Idem, ao Sr. Alberto Guimarães Chagas, idem .	20.000,00
Idem, à Prefeitura Municipal de Além Paraíba	10). 000,fflt
Material fornecido pelo Departamento de Compras e

Fiscalização, aos flagelados da cidade de Ja-
nuária . .	. .	....................5.895,20

Idem, pelo mesmo Departamento, para os flagelados
da Zona da Mata ..................91.529,80

527.425,00

2.052,00

1.212,20

2.517,00

221.119,70

pelo expediente

pelo expediente

MILTON SOARES CAMPOS
Geraldo Teixeira da Cosia, respondendo pelo expediente

1 066 70	 da Secretaria do Interior
Paulo Campos Guiinurôes, respondendo pelo expediente da
Secretaria das Finanças
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Art. 2	
Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publ-

caçãO, revogadas as disposições em contrário.

a tôdas as autoridades, a quem o conhe-Mando, portanto,	 ncer, que a cumpram e façam
cimento e	eCUÇã0 desta lei perte 
cumprir tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Lil)crdLde, Belo Horizonte, 3 de julho

de 1950.
MILTON SOARES CAMPOS espondendo pelo expediente da
Paulo Campos Guimaraes, r 
Secretaria das Finanças

LEI N.' 587, DE 7 DE JULHO DE 1950

Abre à Secretaria de Educação O crédito especial de 
Cr$ 342.000,00

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 educaÇãO o crédito
especial de Cr$ 342.000,00 (trezentos e quarenta e dois mil cru-
zeiros), para ocorrer ao pagamento de despesas com a manutefl
ção do Serviço de Orientação e Seleção Profissional, do Instituto
de Educação, durante o exercício de 1950, de conformidade Com11 de novembro de
o disposto no artigo 4. da Lei n.' 482, de 
1949. Art. 2.' - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições eia contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 7 de julho

de 1950-
MILTON SOARES CAMPOS
Abgcir Renault
Paulo Campos Guimarães, 

respondendo pela Secretaria das

Finanças

LEI N.9 5881 DE 7 DE JULHO DE 1950

Prorroga a vigência do crédito especial aberto pela Lei n.' 482,
de 11 de novembro de 1949, à Secretaria de 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 1950
a vigência do crédito especial aberto à Secretaria de Educação
pela Lei n.' 482, art. 5.', de 11 de novembro de 1949.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 7 de julho
de 1950.

MILTON SOARES CAMPOS
Abgar Renault
Paulo Campos Guimarães, respondendo pela Secretaria da
Finanças

LEI N.' 589, DE 7 DE JULHO DE 1950

Abre ao Departamento Estadual de Informações o crédito especial
de Cr$ 912,90

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

Art. 1.' - Fica aberto ao Departamento Estadual de Infor-
mações o crédito especial de Cr$ 912,90 (novecentos e doze cru-
zeiros e noventa centavos) para pagamento à Companhia Telefônica
Brasileira, proveniente de assinaturas de telefones em exercícios
anteriores.

Art. 2.' - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
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Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conhe-

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 7 de julho

de 1950-
MILTON SOARES CAMPOS
Paulo Campos Guimarães, respondendo pela Secretaria das

Finanças

LEI N.' 590, DE 7 DE JULHO DE 1950

Abre ao Departamento GeograflCO o creditQ especial de Cr$ 9 000,00

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

-	
Departamento Geográfico e cré-

Art. 1.'	Fica aberto ao	cruzeiros), para paga-
dito especial de Cr$ 9.000,00 (nove mil
mento aos seguintes:	 Cr$

Benedito Quintino dos Santos - Diretor do Departa-
meuto Adicionais de 10% relativos ao perío-
do de l. de janeiro a 31 de dezembro (te

1950	 Engenheiro-Topógrafo
.................

Copérnico Pinto Coelho
	-

Adicionais de 10% relativos ao período de
1.

1.' de janeiro a 31 de dezembro de 1950

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 7 de julho

de 1950-
MILTON SOARES CAMPOS
César Briggs de Azamor, 

respondendo pela Secretaria da

Viação e Obras Públicas
Paulo Campos Guimarães, respondendo pela Secretaria das

Finanças

LEI N.° 591, DE 7 DE JULHO DE 1950

Abre à Secretaria do Interior o crédito especial de Cr$ 15.464,40

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

Art. 1. - Fica aberto à Secretaria do Interior o crédito
especial de Cr$ 15.464,40 (quinze mil quatrocentos e sessenta e
quatro cruzeiros e quarenta centavos), para pagamento aos se-
guintes:

Clóvis Guimarães Primeiro Sargento Músico --
reformado - Adicionais de 10%, da Lei nY
185, de 1948, relativos ao período de 29 de
dezembro de 1948 a 26 de junho mie 1949

Bacharel Tancredo Alves - Juiz de Direito da co-
marca de Santos Dumont - Adicionais de
10%, do Decreto-lei n. 1.630, de 1946, rela-
tivos ao período de 30 de junho de 1948 a
31 de dezembro de 1950 ............

15.464,40
Art. 2.' - Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publi-

cação, revogadas as disposições em contrário.
Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conhe-

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 7 de julho
de 1950.

MILTON SOARES CAMPOS
Geraldo Teixeira da Costa, respondendo pela Secretaria
do Interior
Paulo Campos Guimarães, respondendo pela Secretaria das
Finanças

LEI N.' 592, DE 7 DE JULHO DE 1950

Abre à Secretaria das Finanças o crédito especial de Cr$ 49.069,90

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

Art. 1.0 - Fica aberto à Secretaria das Finanças o crédito
especial de Cr$ 49.069,90 (quarenta e nove ind sessenta e nove

6.000,00

3. 000,00

9.000,00

Cr$

712,00

14.752,40
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cruzeiros e noventa centavos), para ocorrer ao pagamento de
despesas feitas em exercidos anteriores, como segue:

Cr$

Agência "Lux Jornal" - Fornecimento de recortes de
jornais à Secretaria, durante OS meses de se-
tembro e dezembro de 1947 e setembro e
dezembro de 1948 ..................

conselho Técnico de Economia e Finanças - Assi-
natura de Boletim relativa ao exercício de
1949 ...................

Alberto Vieira da Silva - Aluguel do prédio ocupado
pela Circunscrição Fiscal de BotelhOS, refe-
rentes ao período de 1.0 de janeiro a 31 de
dezembro de 1948 .................

Antônio Batista de Almeida - Aluguel do prédio
ocupado pela Coletoria de Sete Lagoas, rela-
tivo ao período de 19 de julho a 6 de outubro
de 1948 ...................

Irineu Torres Brochado - Aluguel do prédio ocupado
pela Coletoria de Paracatu, relativo RO período

de 1.0 de novembro a 31 de dezembro de 1948
Solon Magalhães Terra - Aluguel do prédio ocupado

pela Coletoria de Guapé, relativo ao período
de 20 de setembro a 31 de dezembro de 1948

Associação Civil Clube Juiz de Fora - Aluguel do
prédio ocupado pela 3.' e 4.' Coletorias de
Juiz de Fora, durante ø mês de dezembro de
1948	................	. ......

Dionísio Corrêa de Queiroz - Aluguél do cômodo
ocupado pela Circunscrição Fiscal de S. Fran-

cisco de Sales, relativo ao período de 1.9 de
dezembro de 1947 a 31 de dezembro de 1949

Francisco Dias Moreira - Aluguel do cômodo ocupa-
do pela Coletoria de Rio Espera, relativo ao

período de 1.9 de novembro a 31 de dezembro
de 1948 ..................

Francisco Joaquim Dias - Aluguel do cômodo ocupa
do pela Circunscrição Fiscal de Mirantão,
município de Liberdade, no período de 1.' de
novembro de 1947 a 31 de dezembro de 1948

Anor Inácio de Almeida - Aluguei do cômodo ocupa-
do pela Coletoria de Deifinópolis, no período
de 15 de setembro a 31 de dezembro de 1948	875,00

Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura -
Subvenção relativa ao exercício de 1948, de
acôrdo com autorização contida no Decreto-
lei n.° 767, de 11 de fevereiro de 1941 .	24.000,00

Antônio José de Sousa - Aluguel do cômodo do
edifício "Ouro Prêto" ocupado pelo Serviço
de Assistência Judiciária do Estado e relativo
ao período de 1. de janeiro a 15 de março de
1949 ..........................	2. 250,00

Diário da Tarde - Publicações sôbre o Empréstimo
Mineiro de Consolidação nos meses de setem-
bro, novembro e dezembro de 1949 ......	3.000,00

Estado de Minas - Publicações sôbre o Empréstimo
Mineiro de Consolidação nos meses de se-
tembro, novembro e dezembro de 1949 .	3.000,00

Maria de Lourdes Cesar - Aluguel do prédio ocupado
pela 21.' Circunscrição Agropecuária de Dia-
mantina, e relativo ao mês de dezembro de
1946 ..........................	200,00

Antônio Sanches - Coletoria de Carmo do Rio Claro
- Quota de expediente relativa a cinco duo-
décimos do exercício de 1948 ..........	20,80

Antônio Viglioni	Coletoria de Oliveira - Quota
de expediente relativa a dois duodécimos cio
exercício de 1948 ................	8,40

Antônio Simões Filho - Coletoria de Além Paraíba
- Quota de expediente relativa a oito duodé-

cimos cio exercício de 1948 ..............	33,30
Onofre Pinto da Rocha - Coletoria de Viçosa -

Quota de expediente relativa a dois duodécimos
do exercício de 1948 ...............	8,30

Jamil Miguei - Coletoria de Carangola - Quota de
expediente relativa a dois duodécimos do
exercício de 1948 ................	8,40

José Novais Câmara - Coletoria de Betim - Quota
de expediente relativa a dez duodécimos do
exercício de 1948 ................	41,60

6.600,00

100,00

1.080,00

1.560,00

276,00

666,00

1.350,00

1.250,00

400,00

1.440,00
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Nei Caldeira	Capital - Quota (te expediente rela-
tiva ao exercício de 1947 ............	50,00

José Arirnatéa Monsão --- Coletoria (te Bambui
Quota de expediente relativa a sete duodécimos
cio exercício de 1948 ................	29,10

João Guilherme Dias - Coletoria de Tarumirirn -
Quota (te expediente relativa a quatro duodé-
cimos do exercício de 1948 ............	16,60

João da Silva Pontes -- Capital -- Quota de expe-
diente relativa a onze (iuodécilnos cio exer-
cício de 1948 ....................	45,110

Italo Carleti - Coletoria de Pouso Alegre - Quota
(te expediente relativa a seis duodéeiinos do
exercício de 1948 ..................	25,00

Benedito Gonçalves Teixeira - Capital -- Quota de
expediente relativa ao exercício de 1947	 50,00

João Coelho de Moura Guimarães - Capital	Quota
de expediente relativa a dez cluodécimos do
exercício de 1948 ................	41,60

Sebastião Augusto da Silveira --- Coletoria de Sêrro
Quota de expediente relativa a três duodé-

cimos do exercício de 1948 ..........	12,40
João de Almeida Guimarães - Coletoria de Rio do

Pomba - Quota de expediente relativa ao exer-
cício de 1947 ......................	50,00

49.069,90

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

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

Dada no Palácio (Ia Liberdade, Belo Horizonte, 7 de julho
de 1950.

MILTON SOARES C.cMI'os

Paulo Campos Guimarães, respondendo pela Secretaria das
Finanças

50,00

125,00

45,80

33,30

50,00

25,00

31,20

25,00

50,00

31,50

45,80

39,50

16,70

12,80

40-
- Quota de expediente

Nei Caldeira - Capital 
relativa ao exercício de 1946 . . ....

	

Maximiflb Ribeiro Miranda	
Quota deCapital - 

cícios de 1946 C
expediente relativo aos exer 
6 (luodécimos de 1948 . . ....

JOSé Re000d Lage Pessoa 	Colet01ia de
»

e Barba-

cena - Quota de expediente relativa a onze

tinodemcios do exercício de 1948 ........
Alberico Dutra Siqueira - Coletoria de Cataguases

- Quota de expediente relativa a oito duo-
décimos do exercício de 1948 ........

Alves FerreiraCapital
Gunlercindo Saraiva	

-
ediente relativa ao exercício de

Quota de exp 
1948 Col etoria de Guaflh

................5

M	 de

....

	

Lauro Ataide orais -
	 -

Quota de expediente relativa ao exercício 

194 8	..	..	..	..	....	..
Abral0 João Pôrto - Coletoria de Abadia dos Dou-

rados - Quota de expediente relativa a sete
e meio duodécimos do exercício de 1948

Isalti10 Pessoa -

	

Coletoria de Divino -	Quota de
6 duodéci0

expediente relativa a	
hlS do exer-

cicio de 1948 ..........	..	..
José Pimenta Vieira - Capital - Quota de expeditC

relativa ao exercício de 1950 . .	.
José Resende Santiago - Capital - Quota de exped

Rente relativa a sete e meio duOdémos do
exercício de 1948 ............

Américo Ferrai --- Coletoria de Grão Mogol - Quota
de expediente relativa a onze duodécjmos do
exercício de 1947

Antônio Álvares

	

	
Capital - Quota de

Cordeiro -
expediente relativa a nove e mei 

duodécimeio
expediente
do exercício de 1948 ..........

José Gabriel Júnior -- Coletoria de Aiuruoca - Quota
de expediente relativa a quatro 

duodécimos do

exercício de 1948 .. .
João Batista Lopes - Coletoria de Pium4	

Quota- 

de expediente relativa a três duodécimos do
exercício de 1948 .. ...... ..



8.713,40

668,30

1.637,7

124,50

59,80

9.999,90

12.326,10

80.000,00
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LEI N.9 593, DE 7 DE JULHO DE 1950

Abre à Secretaria da Viação e Obras Públicas o crédito especial de
Cr$ 1.044.670,80

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

Art. 1. - Fica aberto à Secretaria da Viação e Obras
Públicas o crédito especial de Cr$ 1.044.670,80 (um milhão qua-
renta e quatro mil seiscentos e setenta cruzeiros e oitenta cen-
tavos), para pagamento de despesas realizadas por aquela repar-
tição, como segue

Cr$

João Baragli - Fornecimento de material para as
obras do Balneário de Araxá, em 1945 e 1946

José Fonseca - Aluguel da sala ocupada pelo escri-
tório da 4.1 Circunscrição, em Ponte Nova,
relativo aos meses de outubro a deZeIfll)10 de
1948 ..............................

Diretora (Ias Escolas Beufli(las (te Vila de .iaCeal)a,
município de João Pinheiro - Serviços exe-
cutados no prédio ocupado pelo Estabeleci-
mento, em 1948 ..................

Eng. Vaifrido Machado Mendonça - Despesas feitas
com a correspondência oficial da 6.' Circuns-
crição e relativa ao exercício de 1948 .

José Calazans Ferreira	
Despesas feitas com a

correspondência oficial da 9.' circunscrição
e relativa ao exercício de 1948 ........

Prefeitura Municipal de Barbacefla - Obras reali-
zadas no prédio escolar de Ponte Nova .

Prefeitura Municipal de Laranjal - Obras realizadas
no Grupo Escolar "Cel. Francisco Gama", de
Laranjal ..................

Prefeitura Municipal de Bicas - Obras de constru-
ção da ponte sôbre o Rio Cágado, na estrada

icasPeqUe1	..................
Lidio Araújo - Obras de construção da ponte sôbre

o rio São João Grande, na estrada Itinga-
Santana - município de Joaíma realizada em
exercícios anteriores . . ......
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Sociedade Anônima Nacional de Aço e Ferro -
Fornecimentos feitos à Navegação Mineira do
Rio São Francisco, em exercícios anteriores	84.738,30

H. Abdo Bicholjnj	Fornecimentos feitos à Nave-
gação Mineira do Rio São Francisco, em
exercícios anteriores ..............	6. 485,00

J. Bovendorp & Cia. - Fornecimentos feitos à
Navegação do Rio São Francisco, em exercícios
anteriores......................	25.852,50

Prefeitura Municipal de Conceição Aparecida -
Obras executadas no Grupo Escolar local	40.667,90

Prefeitura Municipal de Jacinto - Obras de cons-
trução da ponte sôbre o ribeirão Rubim do
Sul, na estrada Almenara - Jacinto - Salto da
Divisa ........................	99. 754,20

Serralheria Brasil Ltda. - Fornecimento de esqua-
drias a diversos Grupos Escolares ......	600.000,00

1.044.670,80

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 7 de julho
de 1950.

MILTON SOARES CAMPOS
César Briggs de Azamor, respondendo pela Secretaria da
Viação e Obras Públicas
Paulo Campos Guimarães, respondendo pela Secretaria das
Finanças

RAZÕES DO VETO

Ao sancionar a proposição de Lei n.' 601, que se converte
na Lei n.° 594, desta data, vejo-me na contingência de opor-lhe
veto parcial, para eliminar de seu texto o artigo 2.', assim redigido:

"Art. 2.' - Fica aberto à Secretaria de Educação o crédito
especial de Cr$ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros), para conclusão

643 20	das obras da Escola Ruq'al Federal do Barreiro, no município de73.	'	Monsenhor Paulo".



LEI N.° 595, DE 11 DE JULHO DE 1950

Abre à Secretaria da Educação o crédito especial de Cr$ 202.711,60

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

Art. 1.' - Fica aberta à Secretaria da Educação o crédito
especial de Cr$ 202.711,60 (duzentos e dois mil setecentos e onze
cruzeiros e sessenta centavos), para pagamento de despesas feitas
por aquela repartição, como segue:

Iria Martins - Auxiliar de Diretoria do Grupo
Escolar "Senador Cupertino", de Rio Casca
- Adicionais de 10% relativos ao período
de 16 de fevereiro de 1946 a 31 (le dezembro
de 1947	......................

Uarde José Nahás - Fiscal da Escola Normal de
Itabirito Gratificação relativa ao período de
janeiro a dezembro de 1948 ..........

José Geraldo Figueiredo Aluguel do prédio ocupa-
(lo pelo Grupo Escolar "Minas Gerais", de
Alfenas, durante o mês de dezembro de 1947

Sílvio Neri (te Carvalho - Aluguel do prédio ocupa-
(to pelo Grupo Escolar "João Beraldo", (te
Brasília, durante o período de 17 de outubro
a 31 de dezembro de 1947 ............

João Cosme do Nascimento - Aluguel do prédio
acupado pelo Grupo Escolar "Pacífico Vieira",
de Conselheiro Lafaiete, durante o mês de
dezembro de 1947 ................

Cr$

1.701,90

3. 000,00

600,00

1.250,00

1.200,00
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Não se trata de "Escola Rural Federal", como diz o dispo-
sitivo transcrito, mas sim de estabelecimento estadual, cujo prédio
está sendo construído mediante auxílio do "Fundo Nacional do
Ensino Primário", em virtude de convênio celebrado entre os
Governos do Estado e da União. De acôrdo com uma das cláusulas
dêsse convênio, "as construções a serem executadas não poderão
exceder do preço de Cr 60.000,00 para cada prédio".

No caso da Escola de Barreiro, localizada no então distrito

e hoje município (te Monsenhor Paulo, a quota referida já foi
integralmente paga em três prestações. Mesmo que se admita a
hipótese de não ser suficiente aquela importância, o que o inte-
rêsse público aconselha é que o município beneficiado concorra
com a parcela necessária ao acabamento da construção, tal como
vem acontecendo em vários pontos do Estado. Realiza-se, assim,
uma louvável experiência de cooperação entre a União, o Estado

o Município, de vez que ao segundo caberá o permanente en-

cargo da	
nUtCflÇ0 (Ia unidade escolar.

Além disso, o auxílio extraordinário proposto viria colocar
o município de Monsenhor Paulo em situação privilegiada ern re-
lação aos demais, tendo-se em vista que o Estado, nos têrmos do
mesmo convênio, deverá completar o custo (la obra, com recursos

próprios, apenas nos casos de 
,edificação mais (liSpendiosa, vale

dizer, de construção diferente do padrão adotado, hipótese que
não ocorreu. Essas considerações acentuam a inconveniência do
precedente que se estabeleceria com a adoção da medida de que

trata o d i spositivo ora vetado e me levam a solicitar à egrégia

Assembléia Legislativa O reexarne do assunto.
Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 8 de julho (te 1950.

(a) MILTON SOARES CAMPOS,
Governador do Estado de Minas Gerais

LEI N.° 594, DE 8 DE JULHO DE 1950

Abre à Secretaria das Finanças O crédito especial de Cr$ 80.000,00

O Povo do Estado (le Minas Gerais, por seus representantes,

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

Art. 1. - Fica aberto à Secretaria das Finanças o crédito
especial de Cr$ 80.000,00 (oitenta mil cruzeiros), para pagamento
à Ordem dos Advogados do Brasil - Secção de Minas, proveniente

edida à mesma nos exercícios de 1946 a 1949-
.de subvenção cone

Art. 2. - Vetado.
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Art. 39 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 8 de julho
de 1950.

MILTON SOARES CAMPOS
Paulo Campos Guimarães, respondendo pela Secretaria (Ias
Finanças
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2.400,00

3.600,00

2.400,00

900,00

6.000,00

3.600,00

1 .400,00

375,00

360,00

2.000,00

1.200,00

Maria da Conceição Gontijo - Aluguel do prédio
ocupado pelo Grupo Escolar "Dona Antônia
Valadares", de Divinópolis, durante o período
de 1.9 de maio a 31 de dezembro de 1947

Estêvão de Araújo - Aluguél do predio ocupado
pelo Grupo Escolar "Cardeal Mota", de Ja-
cinto, durante o ano de 1948 ..........

Cristóvão Duarte - Aluguel do prédio ocupado pelo
Grupo Escolar "Ruy Barbosa", de Pedro
Leopoldo, durante o 4. Q trimestre de 1947

Nicolau Bernardino da Silva - Aluguel do prédio
ocupado pelo Grupo Escolar "Maria Amâncio",
de Sete Lagoas, durante o 4 •9 trimestre de

1947	....................
DeraldO Rodrigues Soares - Aluguel do prédio

ocupado pelas Escolas Reunidas "Francisco
Sá", de Juramento, município de Montes
Claros, durante o ano de 1947 ..........

Maria Ladeira Soares - Aluguel do prédio ocupado
pelo Grupo Escolar de Coimbra, durante ø
ano de 1947 ..................

José Paraguai - Aluguel do prédio ocupado pelas
Escolas Reunidas de Jequitibá (Te Guanhães,
município de Açucena, durante o período de
31 de maio a 31 de dezembro de 1947 .

Inácio Izidoro de Figueiredo Murta - Aluguel do
prédio ocupado pelas Escolas Reunidas (le
Virgem da Lapa, durante O 4.9 trimestre de

1947	.......................
Diretora das Escolas Reunidas de Belo Vale - --

Aluguel do prédio ocupado pelas Escolas Reu-
nidas de Belo Vale, durante O ano de 1947

Padre Tarcísio dos Santos Nogueira - Aluguel (lo
prédio ocupado pelas Escolas Reunidas dc
Morro do Pilar, município de conceição tio
Mato Dentro, durante o período de maio a
dezembro de 1947 ................

43odofredo Cândido de Almeida Aluguel do prédio
ocupado pelas Escolas Reunidas de São Sebas-
tião (Te Rio Prêto, município de Conceição
do Mato Dentro, durante o período de L Q de
julho a 31 de dezembro de 1947 ........

Sociedade São Vicente de Paulo - Aluguel do
prédio ocupado pelas Escolas Reunidas de
Carinésia, município de D. Joaquim, durante
o período de 1. 9 de janeiro a 31 de dezembro
de 1948 ........................

Maria Miranda Carneiro - Aluguel do prédio ocupa -
do pelas Escolas Reunidas de Sem Peixe,
município de D. Silvério, durante o período
de 1.ç de fevereiro a 31 de dezembro de 1948

Delfina Martins Aluguel do prédio ocupado pelas
Escolas Reunidas de Caraí, durante o período
de abril de 1947 a julho de 1948 ........

Eugênio Gualherto de Lemos Aluguel do prédio
ocupado pelas Escolas Reunidas de Cachoeira
do Campo, município de Ouro Prêto, durante
o segundo semestre de 1947 ............

Padre Geraldo Anadir Brandão Aluguel do prédio
ocupado pelas Escolas Reunidas "Cristiano
Machado", de Mãe dos Homens, município de
Ribeirão Vermelho, durante o período de 23
de outubro a 31 (le dezembro de 1947 .

Padre Aguinaido Leal - Aluguel do prédio ocupado
pelas Escolas Reunidas "D. José Gaspar", da
Capital, durante o ano de 1948 ........

Januário Ribeiro dos Santos Aluguel (lo prédio
ocupado pelas Escolas Reunidas de Carbonita,
município de Itamarandiba, durante o período
de fevereiro de 1946 a dezembro de 1947

Prefeitura Municipal de Lavras Aluguel do prédio
ocupado pelas Escolas Reunidas "Francisco
Sales", de Lavras, durante o período de 15
de fevereiro de 1947 a 31 de dezembro de
1948	..........................

Amador Ribeiro - Aluguél (lo prédio ocupado pelo
Grupo Escolar "Ildefonso Mascarenhas", (le
Ituiutaba, durante o período de 20 de fevereiro
a 30 de junho de 1947 ..............

Antônio Tomaz dos Reis - Aluguel tio prédio ocupado
Pelo Grupo Escolar "Antônio Wellerson", de
Manhassu, durante os meses de agôsto a
dezembro de 1948 ................

720,00

440,00

2.240,00

900,00

680,00

7.800,00

1.100,00

19.125,00

4.333,40

750,00
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240,00

20000

191,10

856,80

18,40

564,80

99,30

514,20

60,20

1. 750,00

196,0
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Maria Ester Fernandes - Fornecimento de água para
o Grupo Escolar "Cel. Jonas Câmara", de
Itamarandiba, durante o 2.9 semestre de 1948

Ivalise de Oliveira - Fornecimento de água para o
Grupo Escolar de São Romão, durante o 2.1
semestre de 1948 ..................

Emprêsa Fôrça e Luz de Além Paraíl)a -. Forne-
cimento de energia elétrica aos Grupos Esco-
lares "Sales Marques", "Dr. Alfredo Castelo
Branco" e "Professor Lafaicte Côrtes", (te
Além Paraíba, durante o 4. trimestre dc
1948	..........................

Sociedade Carandaiense de Eletricidade - Forneci-
mento de energia elétrica ao Grupo Escolar
"Bias Fortes", (le Carandai, durante o
semestre de 1948 ..................

Emprêsa Fôrça e Luz "Santa Edwiges", fornecimento
de energia elétrica ao Grupo Escolar "Silviano
Brandão", de Carmo da Mata, durante o inês
de dezembro de 1948 ................

Diretora do Grupo Escolar "Silviano Brandão", de
Carmo da Mata, despesas feitas com a insta-
lação do fliC(Li(lOF elétrico ............

Geni Rezende Duarte Fornecimento de energia
elétrica ao Grupo Escolar "Severino Rezende",
(le Santana de CataguazeS, durante o 2. 9 se-
mestre (le 1948 ..................

Companhia Luz e Fôrça Hulha Branca - Forneci-
mento de energia elétrica aos Grupos Esco-
lares de Curvelo e Corinto, durante o 2.1
semestre de 1948 ..................

Companhia Fôrça e Lu "Dores (lo In(laiá" - Forne-
cimento de energia elétrica à Escola Normal
Oficial de Dores do Indaiá, durante o 4•9 tri-
mestre de 1948 ..................

Prefeitura Municipal de Ibiraci - Fornecimento de
energia elétrica ao Grupo Escolar "Antônio
Carlos", de Iliiraci, durante o ano de 1947

Diretora do Grupo Escolar "D. Pedro 1", de Machado
- Fornecimento (te energia elétrica ao Grupo
Escolar acima referido, durante o período de
abril a dezembro de 1947 ............

Fôrça e Luz Manhassu Limitada - Fornecimento
de energia elétrica ao Grupo Escolar de Ma-
nhumirim, durante o ano de 1948 ........

Prefeitura Municipal de Rezende Costa - Instalação
elétrica do Grupo Escolar de Rezende Costa

Companhia Sul Mineira de Eletricidade - Forneci-
mento de energia elétrica ao Grupo Escolar
"Coronel Goulart", de Santa Catarina, durante
o 4.1 trimestre (te 1947 ..............

Prefeitura Municipal (le Santa Catarina Despesas
decorrentes de instalação elétrica e forneci-
mento (te luz durante os meses de agôsto e
setembro de 1947, para o Grupo Escolar "Cel.
Goulart", de Santa Catarina ............

Emnprêsa Fôrça e Luz "São Joaquim" -- Fornecimento
de luz ao Grupo Escolar de Vespasiano, durante
o período de 15 de julho a (Iezeml)ro de 1947

Emprêsa Fôrça e Luz Dionísio Fornecimento de
energia elétrica ao Curso Nolrno de Dionísio,
no período de 1. 9 de junho a 15 de (le'/cml)ro
de 1947	........................

Companhia Fôrça e Luz de Cataguases - Leopoldina
Fornecimento de energia elétrica à Escola

Normal Oficial (te Visconde do Rio Branco,
durante o período de janeiro dc 1944 a de-
zembro de 1946 ...................

Emprêsa Fôrça e Luz União Ltda. -- Fornecimento
de energia elétrica às Escolas Reunidas "Car-
deal D. Carlos Mota", (te Bias Fortes, durante
o período de maio a dezembro de 1947 .

Usina Elétrica "Pajeu" Fornecimento (te energia
elétrica às Escotas Reunidas "Cristiano Macha-
do", de André Fernandes, durante o período
de 15 de junho a 15 de dezembro (te 1947

Emprêsa Fôrça e Luz de Serra (lo Salitre - - Forneci-
mento de luz ao Curso de Educação de Adultos,
de Serra do Salitre, município de Patrocínio,
durante o período de junho a dezembro de
1947	..........................

Jamil Salimn Salomão ----- Fornecimento (te querosene
para iluminação do curso noturno de Piedade,
município de Pedro Leopoldo, durante o último
trimestre de 1948 ................

179,00

568,20

71,50

- 474,90

913,40

130,00

1.009,50

360,00

150,00

176,40

195,00



75,00

1.500,00

800,

850,00

301,00

1.o00,00

$00,00

750,00

2.733,80

225,00

600,00
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Maria de Lourdes Monteiro de Barros Foriicci-
niento de luz ao Curso Supletivo de Rio Novo.
durante o 2.9 semestre de 1948 ..........

Maria da Conceição Café de Oliveira -- Diretor 
Grupo Escolar "Padre Café", de Guanhães
Indenização de aluguel (lo prédio -ocupado
pelo Grupo Escolar acima referido, durante
os meses de fevereiro a novembro de 1947

Teodosino Campos - Aluguel (to prédio ocupado pelo
Grupo Escolar "Miguel Couto", de Divinópolis,
nos meses (te setembro a dezembro de 1948

Diretora da Escola Normal Oficial de Dores do
Indaiá -- Indenização de despesas feitas com
plantas de locação de prédio exigidas pelo
Ministério da Educação, em julho (te 1947

Diretora da Escola Normal Oficial de Dores do
Indaiá - Indenização de despesas feitas com
a aquisição de impressos indispensáveis ao
Ginásio do Estabelecimelito, em junho de 1947

Diretora da Escola Normal Oficial de Itaána Inde-
nização de despesas com a aquisição de mate-
rial indispensável ao reconhecimento do Curso
Ginasial, cm agôsto de 1947 ..........

Diretor da Escola Normal Oficial de Juiz de Fora -
Indenização de despesas feitas cm março (le
1947, com a aquisição (te material para o
Curso Ginasial em período de fiscalização

J. Oliveira - Juiz (te Fora -- Indenização (te despesas
feitas com  aquisição de material para o
Curso Ginasial da Escola Normal Oficial, em
abril de 1947	....................

Diretora da Escola Normal Oficial (te Manhassu -
Indenização de despesas feitas com material,
plantas e relatórios de inspeção prévia cio
Curso Ginasial, nos meses de abril a junho
de 1947	........................

Diretor cia Escola Normal Oficial de Monte Santo de
Minas - Indenização de despesas feitas com
a confecção de impressos para o Curso Gina-
sial, em novembro de 1947 ..........

Diretor da Escola Normal Oficial de Ouro Fino
Indenização dc despesas feitas com serviços
fotográficos para fins de reconhecimento do
Curso Ginasial, em maio de 1947
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Diretor cia Escola Normal Oficial de Passos - Inde-
nização de despesas feitas em serviço foto-
gráfico e dactilográfico para fins de reconhe-
cimento do Curso Ginasial, em março e abril
de 1947	........................

Diretora (Ia Escola Normal Oficial de Patos de Minas
-- Indenização de despesas feitas com adapta-
ção da Escola à Lei do Ensino Secundário,

em niaio e junho (le 1947 ..............
Diretor da Escola Normal Oficial de Pitangui

Indenização de despesas de pronto pagamento
feitas no período de 2 de abril a 31 de dezem

-bro de 1948 ......................
Diretor da Escola Normal Oficial de Pitangui -

Indenização de despesas feitas em julho de
1947, com a aquisição de impressos e serviços
fotográficos para o Curso Ginasial em período
(te inspeção	....................

Diretora (ia Escola Normal Oficial de Santa Rita do
Sapucai Indenização de despesas feitas
para fins de reconhecimento do Curso Ginasial,
em	junho de 1948 ................

Diretora cia Escota Normal Oficial de Santa Rita do
Sapucaí Indenização de despesas feitas com
serviço fotográfico para o Ginásio do Estabele-
cimento, em	junho de 1948 ..........

Diretora da Escola Normal Oficial de São Gonçalo
do Sapucai Indenização de despesas feitas
com serviços fotográficos e plantas exigidas
pelo Ministério cia Educação, em outubro de
1947	..........................

Diretor (Ia Escola Normal Oficial de Formiga
Indenização (te despesas feitas com serviço
urgente, durante os meses de fevereiro a junho
(te 1948 ........................

Companhia Fôrça e Luz Hulha Branca, de Curvelo -
Fornecimento (le energia elétrica ao Grupo
Escolar de Curvelo, durante o 4•9 trimestre
de 1947	........................

Maria de Paula Sawaya - Aluguél do prédio ocupado
pelas Escolas Reunidas de São Benedito, muni-
cípio de Passos, durante o ano de 1948

320,00

660,00

2.925,70

580,00

805,00

800,00

800,00

559,40

39,30

840,00
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1. 8001()4)

6.300,04)

192,04)

60,00

240,0ff

1.043,44)

192,00

1. 200,%

240,0ff

18.432,84)

706,8G-

347,20

José Pereira da Cunha - Aluguél do prédio ocupado
pelo Grupo Escolar de Betim, durante o ano
de 1948 ........................

Diretor das Escolas Reunidas "D. Alexandre", de
Uberaba - Indenização de despesas feitas com
o aluguêl do prédio ocupado pelas Escolas aci-
ma referidas, no período de 1.9 de abril a
31 de dezembro de 1947 ............

Companhia Fôrça e Luz de Além Paraíba - Forne-
cimento de energia elétrica, ao Grupo Escolar
de Anguatura, município de Além Paraíba,
durante os períodos de 1. 9 de junho de 1947
a 31 de dezembro de 1948 ............

Serviço Fôrça e Luz de Uberaba - Fornecimento
de energia elétrica aos Grupos Escolares de
Uberaba, em junho de 1948 ............

Companhia Fôrça e Luz de Abaeté - Fornecimento
de energia elétrica ao Grupo Escolar oe Abaeté,
durante o ano de 1948 ..............

Dilourdes de Jesus Simões - Fornecimento de quero-
zene, giz, etc., às Escolas Reunidas de Felicina,
município de Açucena, nos períodos de 15 de
junho a 15 de dezembro de 1947 e de 5 de
maio a 30 de novembro de 1948 ........

Moreira & Cia. - Fornecimento de energia elétrica
ao Grupo Escolar de Alto Rio Doce, durante
o ano de 1948 ....................

Marciano Pereira Guedes - Diferença de aluguél do
prédio ocupado pelas Escolas Reunidas de
Florália, município de Santa Bárbara, durante
o ano de 1948 ....................

Antônio Barrack - Fornecimento de energia elétrica
ao Grupo Escolar de Novo Cruzeiro, no período
de maio a dezembro de 1947 ..........

Companhia Telefônica Brasileira	Fornecimentos
feitos aos Estabelecimentos de Ensino da Capi-
tal, durante o 49 trimestre de 1946 ......

Companhia Telefônica Brasileira - Fornecimentos
feitos ao Ginásio Mineiro de Barbacena, du-
rante os meses de abril a dezembro de 1946

Companhia Telefônica Brasileira --- Fornecimentos
feitos à Escola Normal de Visconde do Rio
Branco, durante o período de junho a dezem-
bro de 1946 ......................

Nei Albuquerque Monteiro - 60 aulas extranumerá
rias dadas na Escola Normal Oficial de Ouro

Preto, durante o 2.0 semestre de 1948 ........
Alei Araújo - 25 aulas extranumerárias dadas na

Escola Normal Oficial de Ouro Prêto, durante
o período de 1.' de outubro a 30 de novembro
de 1948	........................

Eugênio de Freitas Pacheco	Inspetor-Técnico do
Ensino, em Uberlândia Adicionais de 10%
relativos ao período de 1.0 de junho a 31 de
dezembro de 1949 ..................

José Emídio de Lima - Inspetor-Técnico de Ensino,
em São Sebastião do Paraíso Adicionais de
10% relativos ao período de 1. 0 de janeiro de
1948 a 31 de dezembro de 1949 ........

Umbelina Terra - Auxiliar de Diretoria cio Grupo
Escolar "Minas Gerais", de Uberaba Gratifi-
cação de 10% da Lei 804, de 1941, relativa
ao período de 17 de outubro a 31 de (lezernbro
de 1947	........................

Maria Antonieta Lorandi Fialho - Professôra em
Piquiri - Adicionais de 10% relativos ao
período de 6 de junho de 1915 a 31 de
dezembro de 1946 ..................

Companhia Telefônica Brasileira - Fornecimentos
relativos ao 4•o trimestre de 1949 ........

Juventina Pinto Brandão - Adicionais de 10% rela-
tivos ao período de 19 de outubro a 31 de
dezembro de 1947 ..................

Abigail da Costa e Silva Professôra (lo Grupo
Escolar "Tomé Portes dei Rei", de São João
del Rei - Adicionais de 10% relativos ao pe-
ríodo de 16 de agôsto a 31 de dezembro de
1947	..........................

Clotilde Itrocaso - Professôra do Grupo Escolar
"Cesário Coimbra", de Muzambinho - Adi-
cionais de 10%, relativos ao período de 14
de abril a 31 de dezembro de 1947 ........

Maria da Glória Ferrer - Profa. cio Grupo Escolar
"Carneiro de Rezende", de Cristina Adi-
cionais de 10% relativos ao período de 12 de
setembro de 1946 a 31 de (leZeilibro de 1947

Ana Ribas de Paula - Professôra do Grupo Escolar
"Bias Fortes", de Barbaceiia -- Adicionais de

900,00

375,00

1.890,00

6.480,00

200,00

818,50

9.233,00

170,30

317,30

599,70

1. 073,10
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LEI N.° 596, DE 15 DE JULHO DE 1950

Autoriza o Govêrno do Estado a conceder trezentos (300) hectares
de terras devolutas ao Sr.José Cândido de Meira

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

Art. 1.— Fica o Govêrno do Estado autorizado a conceder
ao Sr. José Cândido de Meira, como compensação de área de terras
então ocupadas pelo referido senhor e incorporada ao Parque Fio-
restal de "Cel. Fabriciano", e independentemente do preenchimento
das condições previstas na Lei 550, de 20 de dezembro de 1949,
uma área de terras devolutas, até o limite de trezentos (300) hec-
tares, em zona do Estado, a ser escolhida pela Secretaria da
Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho, onde não exi.st,11ii
ocupantes com direito à compra preferencial das terras.

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.3.966,90	

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 15 de julho
de 1950.

MILTON SOARES CAMPOS
José Cabra!, respondendo pelo expediente da Secretaria da
Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho

2.100,00

2.170,00
1,60
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10% relativos ao período de 8 de abril de
1944 a 31 de dezembro de 1947 ..........

João Batista Santiago - Chefe de Serviço - Adicio-
nais de 10 010 relativos ao período de 17 de
maio de 1944 a 31 de dezembro de 1950

Eugênio de Freitas Pacheco - Inspetor-Técnico de
Ensino, em Uberlândia - Adicionais de 10%
relativos ao período de 1.9 de janeiro a 31
de dezembro de 1950 ..............

José Emídio de Lima - InspetorTéCflic0 de Ensino
em São Sebastião do Paraíso - Adicionais
de 10% relativos ao período de 1. 9 de janeiro

a 31 de dezembro de 1950 ............
Leonel Rosa Filho - Chefe de Secção - Adicionais

de 10% relativos ao período de 15 de fevereiro
de 1944 a 31 de dezembro de 1947 ........

Heli Menegale - Reitor do Curso Noturno do Colégio
Estadual - Serviços especiais prestados du-
rante o período de junho a dezembro de 1949

Mário Andrade Gomes - Secretário do Curso Noturno
do Colégio Estadual - Serviços especiais
prestados durante o período de junho a de-
zembro de 1949 ..................

Irineu de Carvalho - Auxiliar de Inspetor do Curso
Noturno do Colégio Estadual - Serviços espe-
ciais prestados durante o período de junho a
dezembro de 1949 ................

Edmundo	
oundo Rocha - Porteiro do Curso Noturno 

Colégio Estadual - Serviços especiais pres-
tados durante o período de junho a dezembro
de 1949 ....................

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 11 de julho

de 1950.
MILTON SOARES CAMPOS
Abgar Renault
Paulo Campos Guimarães, respondendo pelo expediente da

Secretaria das Finanças

LEI N.9 597, DE 25 DE JULHO DE 1950

Modifica o parágrafo único dos artigos 6.° e 7•0 da Lei n. P 497,de 24 de novembro de 1949

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

Art. 1. - Substitua-se no parágrafo único dos artigos 6.
e 7•9 da Lei n. 9 497, de 24 de novembro de 1949, a palavra "reforma"
por "inatividade".

Art. 2.9 - Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará em vigor na data de sua publicação.

_
7 1• - ;	 - -	 -
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Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conhe-
cimento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 25 de julho
de 1950.

MILTON SOARES CAMPOS
Gemido Teixeira da Cosia, respondendo pelo expediente
Ia Secretaria do Interior

LEI N.9 598, DE 25 DE JULHO DE 1950

Reduz o período (te (,rreq i rnentaçao dos aspirantes da
Polícia Militar

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

Art. 1. - Após seis neses de arrcgitflefltaÇãO e interstíCiO,
será o aspirante a oficial da Polícia Militar promovido, observadas
as demais normas (lo Regulamento de Promoções, se estiver des-
falcado o quadro de segundos tenentes, por falta de aspirantes
que satisfaçam o requisito exigido (período de arregimentaÇãO de
um ano) para preenchime nto das vagas.

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

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

Dada no Palácio (la Liberdade, Belo Horizonte, 25 de julho
de 1950.

MILTON SOARES CAMPOS
Geraldo Teixeira da Cosia, respondendo pelo expediente
da Secretaria do Interior

LEI NY 599, DE 29 DE JULHO DE 1950

Autoriza a isenção (lo ijupóslo (te trWlSmissão de propriedade

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 isentar
do impôsto de transmissão de propriedade a Associação Rural
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Centro de Minas, com sede na cidade de Sete Lagoas, para aqui-
sição (te um terreno que se destina à construção do Parque de
suas exposições.

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

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem  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 1 lorizonte, 29 de julho
de 1950.

MILTON SOARES CAMPOS

Cândido Lara Ribeiro Nave0

LEI N. 600, DE 2 DE AGÕSTO DE 1950

Concede auxílio à cidade de Abre Campo

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 título
de auxílio à Prefeitura Municipal mie Abre Campo, a despender até
Cr$ 100.000,00 (cem nul cruzeiros) com as solenidades comemo-
rativas do centenário da cidade.

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 inteirammmeimte, como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 2 de agôsto
de 1950.

MILTON SOARES CAMPOS

Cândido Lama Ribeiro Naves
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LEI N.' 601, DE 4 DE AGÔSTO DE 1950

Abre o crédito suplementar de Cr$ 963.800,00 à Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais

O Povo do Estado de Minas Gerais 4 por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. - Fica aberto o crédito suplementar de Cr$
963.800,00 (novecentos e sessenta e três mil e oitocentos cru-
zeiros) ao orçamento vigente da Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais, para atender a despesas, assim distribuídas:

Cr

Verba 102-07-8.000 - para pagamento de Diárias e
Ajuda de Custo aos Srs. Deputados à mesma
Assembléia, em virtude de convocação extra-
ordinária (Ia Sessão Legislativa, de 15 de
janeiro a 10 de março do corrente ano

Verba 102-27-8.003 - para pagamento de Encomen-
das à Imprensa Oficial, material e anais no
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 conhe-
cimento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 4 de agôsto

de 1950.
MILTON SOARES CAMPOS
Cândido Lara Ribeiro Naves

LEI N.° 602, DE 4 DE AGÔSTO DE 1950

Abre o crédito especial de Cr$ 22.520,40 pala pagamento de
serviços extraordinários prestados por funcionários do

Colégio Estadual de Minas Gerais

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

Art. j • Q - Fica aberto o crédito especial de Cr$ 22.520,40
(vinte e dois mil, quinhentos e vinte cruzeiros e quarenta centavos),
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para pagamento de serviços extraordinários prestados pelos se-
guintes funcionários do Colégio Estadual de Minas Gerais, ao curso
noturno do estabelecimento, no período de janeiro a dezembro de
1950:

Cr$
Heli Menegale ................8.400,00
Mário de Andrade Gomes ..........6.800,40
Irineu de Carvalho ............3.600,00
Edmundo Rocha ..............3.720,00

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 4 de agôsto.
de 1950.

MILTON SOARES CAMPOS

Abgar Renault
Cdndido Lara Ribeiro Naves

LEI N.° 603, DE 4 DE AGÓSTO DE 1950

Abre o crédito especial de Cr$ 94.599,00 à Assembléia Legislativa'
do Estado de Minas Gerais

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

Art. 1.' - Fica aberto à Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais, o crédito especial de Cr$ 94.599,00 (noventa e
quatro mil, quinhentos e noventa e nove cruzeiros), para paga-
mento à Imprensa Oficial de despesas com a publicação do "Diário
da Assembléia", no exercício de 1949.

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

883. 8().'31)

78.000,0

963. 800,00
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Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conhe-

cimento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir tão inteiramente corno nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 4 de agôsto
de 1950.

MILTON SOARES CAMPOS
Cândido Lara Ribeiro Naves

LEI N.9 604, DE 10 DE AGÔSTO DE 1950

Dispõe sôbre equiparação de vencimentos e aposentadoria do
pessoal do Corpo de Segurança, do Departamento de

Investigações e dá outras providências

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

Art. 1.0 - Para efeito de equiparação de vencimento, ficam
os cargos do Corpo de Segurança equiparados aos cargos da carreira
administrativa estadual (burocrática), na seguinte base:

a) O cargo de Inspetor do Corpo (te Segurança passa a ser
classificado no Padrão S-34, com o vencimento de Cr$ 3.000,00,
equiparado a Chefe de Secção;

b) O cargo de Subinspetor do Corpo de Segurança passa
a ser classificado no Padrão S-29, com o vencimento de Cr$ 2.500,00;

e) Os cargos de Investigadores letra "c" do Corpo de
Segurança passam a ser classificados no Padrão S-23, com o ven-
cimento de Cr$ 1.900,00, equiparados aos cargos de 1. 0 Oficial;

d) Os cargos de Investigadores letra "b" do Corpo de
Segurança passam a ser classificados no Padrão S-20, com o ven-
cimento de Cr$ 1.600,00, equiparados aos cargos de 2.° Oficial;

e) Os cargos de Investigadores letra "a" do Corpo de
Segurança, passam a ser classificados no Padrão S-17, com o ven-
cimento de Cr$ 1.350,00, equiparados a 3•9 Oficial;

f) Os cargos de Investigadores-praticantes do Corpo de
Segurança, passam a ser classificados no Padrão S-15, com o ven-
cimento de Cr$ 1.100,00, equiparados a 40 Oficial.

Art. 2 .0 O Inspetor, os Subinspetores e Investigadores,
terão direito a aposentadoria, com vencimentos integrais, indepen-
dentemente de qualquer formalidade, desde que contenham vinte
e Cinco (25) anos de efetivo serviço policial.

Art. 39 ___ o Inspetor, os Subinspetores e Investigadores serão'
aposentados compulsôriamente com todos os vencimentos:

1 - quando atingirem trinta e cinco (35) anos de serviço
público;

idade. II - quando completarem sessenta e cinco (65) anos de

Art. 41 - o Inspetor, os Subinspetores e Investigadores que,
em virtude de moléstia ou acidente, se incapacitarem para o exer-
cício de qualquer função pública, serão afastados do cargo com
todos os vencimentos até o prazo máximo de dois (2) anos.

Parágrafo único - Findo o prazo referido neste artigo, se-
perdurar a incapacidade total, será o funcionário aposentado, qual-
quer que seja o seu tempo de serviço, Possibilitada posterior re-
versão.

Art. 51 - O provento da aposentadoria será:

1 - igual ao padrão de vencimento da atividade:
a) nos casos do artigo 30, inciso 1, e parágrafo único do'artigo 4.9;
b) nos casos do artigo 3•o, inciso II, se aquêles funcionários

houverem completado vinte (20) anos de efetivo exercício;

II - proporcional ao tempo de serviço, na razão de um
vinte e cinco (1/25) avos por ano, sôbre o padrão de vencimentos
da atividade nos demais casos.

Art. 6.	O provento da aposentadoria não poderá ser
superior ao padrão de vencimentos da atividade, nem inferior a
um têrço (1/3).

Art. 7.' - Para efeito de aposentadoria, deverá o inves-
tigador aguardar, em exercício, a inspeção de saúde, salvo se estiver
licenciado.

Parágrafo único - Se a Junta Médica declarar que o fim-
cionário se acha em condições de ser aposentado, será êle afastado'
do exercício do cargo, a partir da data do respectivo laudo.

Art. 8. 9 - O decreto de aposentadoria conterá referência
expressa à importância do provento do aposentado, que lhe será
pago no mês seguinte àquele em que cessar a percepção do ven-
cimento da atividade.

Art. 9.' - Se o laudo médico não fôr concludente, o fun-
cionário poderá ser inspecionado novamente, para o mesmo fim,
decorridos pelo menos noventa (90) dias.
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Art. 10 - O funcionário que recusar a inspeção médica,
quando julgada necessária, será punido com pena de suspensão.

Parágrafo único	A suspensão cessará no dia em que se
realizar a inspeção.

Art. 11	O Inspetor, os Subinspetores e Investigadores,
quando substituindo titular da classe imediatamente superior, per-
ceberão, além dosdos vencimentos, mais a diferença entre êstes e os
da classe a que pertença o substituído.

Art. 12 Continuam em vigor, em relação ao Inspetor, aos
Subinspetores e Investigadores, as disposições legais que, explícita
ou implicitamente, não contrariarem as disposições da presente lei.

Art. 13 - Sempre que se ocorrer modificações nos venCi-
mentos dos cargos da carreira administrativa estadual, serão rea-
justados, em base idêntica, os vencimentos do Corpo de Segurança,
considerando-Se a presente equiparação.

Art. 14 - Fica o Govêrno autorizado a abrir os créditos
necessários à execução da presente lei.

Art. 15	Revogam-se as disposições em contrário, entrando
esta lei em vigor na (lata de sua publicação.

Mafl(lO, portanto, a tô(las as autoridades, a quem o conhe-
cimento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 10 de agôstO
de 1950-

MILTON SOARES CAMPOS
Cândido Lara Ribeiro Naves, respondendo pelo expediente
da Secretaria do Interior
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Nessa hipótese, haveria flagrante contradição com o artigo 1., pois
a elevação não seria de 50%, mas, em vários casos, iria muito
além.

Entre numerosos exemplos, destaquemos a rasa, cobrada
atualmente na base de Cr$ 0,10 e Cr$ 0,20 por linha manuscrita
ou dactilografada. Passará, pelo artigo 1., a Cr$ 0,15 e Cr$ 0,30,
respectivamente, em virtude do aumento razoável mie 50%. Mas,
se se entendesse aplicável aí o arredondamento do artigo 2.°, a
elevação já seria de muitas vêzes 50 14, o que, evidentemente, não
está na intenção do legislador nem se concilia com a substância da
proposição, enunciada no artigo 1.0.

Assim, o arredondamento determinado pelo artigo 2.9 só se
referiria ao total das contas, o que se confirma pela expressão
final do texto "importância a ser cobrada". Nesse sentido,
porém, a questão não tem alcance, tão insignificante seria o resul-
tado decorrente. E por tal ninharia não seria aconselhável a per-
manência de uni texto cuja conseqüência só poderia ser a obscuri-
dade ou a dúvida.

Essas considerações, inspiradas no interêsse público, levam-
me a vetar o artigo 2. da proposição, para que prevaleça o exato
e justo pensamento 6 egrégia Assembléia Legislativa, a cujo alto
critério submete o reexamne da questão.

Palácio (Ia Liberdade, Belo Horizonte, 13 de agôsto de 1950.
(a) MILTON Soumes (,\Mpos,

Governador do Estado de Minas Gerais.

RAZÕES DO VETO

A proposição de Lei n. 0 620 tem um objetivo louvável, qual
seja o de melhorar a situação dos dignos serventuário s da Justiça
em nOSSO Estado. Por isso, enunciou, no artigo l., a determinação
clara e razoável: ficam elevadas de 50% as custas judiciárias, no
que concerne aos serventuários (Ia Justiça. Eis uma solução justa,
numa hora em que as dificuldades são de todos - tanto dos que
servem à Justica como dos que a ela recorrem.

Sendo assim, a que vem o artigo 2. 9 da proposição?
Aí se diz: "Quando a elevação atingir fração de cruzeiro,

será arredondada para um cruzeiro a importância a ser cobrada".
Não é de supor-Se que o arre(lofl(lamflento se refira ao valor

de cada uma das rubricas constantes do Regimento de Custas.

LEI N.° 605, DE 13 AGÕSTO DE 1951)

Eleva de 50% as custas judiciárias estabelecidas pelo Decreto-lei
j • o 1.631, de 16 de janeiro de 1946.

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

Art. 1 . 0 - Ficam elevadas de 50% (cinquenta por cento)
as custas judiciárias estabelecidas pelo Decreto-lei n.° 1.631, dc
16 de janeiro de 1946, no que concerne aos serventuários da
Justiça.

Art. 2. - Vetado.
Art. 30 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-

cação, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 13 de agôsto
de 1950.

MILTON SOARES CAMPOS
Cândido Lara Ribeiro Naves, respondendo pelo expediente
da Secretaria do Interior.

- 65 -

Art. 5.' - Revogadas as disposições em contrário, entrará
esta lei em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 25 de agôsto
de 1950.

MILTON SOARES CAMPOS
Cândido Lara Ribeiro Noves, respondendo pelo expediente
da Secretaria (lo Interior

LEI N.' 606, DE 25 DE AGÕSTO DE 1950

Fixa o número de vereadores para as eleições de 1950

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

Art. 1.' - Os vereadores das Câmaras Municipais serão -
eleitos pelo voto direto e secreto, respeitada a representação pro-
porcional dos partidos, na forma da lei.

Art. 2.' - Será o seguinte o número de vereadores para
cada município:

9 vereadores para os municípios de população inferior a
vinte mil habitantes;

11 vereadores para os municípios entre vinte e trinta mil
habitantes;

13 vereadores para os municípios entre trinta e quarenta
mil habitantes;

15 vereadores para os municípios de população superior a
quarenta mil habitantes;

21 vereadores para o município da Capital.

Parágrafo único - A fixação (lo núnler() (te vereadores para
cada município, nos têrmnos dêste artigo, far-sc-á com base na
informação oficial estimada para 31 de dezembro do ano que pre-
cede ao da realização das eleições, fornecida pelo Departamento,
Estadual de Estatística.

Art. 3.' - Fica revogado o artigo 6.' da Lei n.' 6, de
de outubro de 1947.

Art. 4.' - Continuam em vigor as Leis n's. 183, de 2 de
dezembro de 1936, 6, de 8 de outubro de 1947, e 28, de 22 de
novembro de 1947, naquilo em que forem aplicáveis e não con-
trariem o disposto nesta lei.

LEI N.' 607, DE 29 DE AGÕSTO DE 1950

Estabelece a criação do subdisirito de Lamin, no distrito de
Pé do Morro, JflhlIliCi/)i() de Passa Quatro

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

Art. 1.'	Fica criado o subdistrito de Lamin, no distrito
de Pé do Morro, município de Passa Quatro.

Art. 2.'	O subdistrito criado compreende as seguintes
divisas:

"Começam no alto da Mantiqueira no ponto fronteiro à nas-
cente do Rio Verde, que é também o ponto convergente dos muni-
cípios de Passa Quatro e Itanhandu e também dos Estados de
Minas, São Paulo e Rio de Janeiro; alcança a cabeceira do Rio,
Verde, desce por êstc até a sua confluência com o córrego do Rosa
e daí em rumo direito ao espigão do campo de Santa Cruz, que
sobe até o espigão divisor de águas do Rio Verde e Passa Quatro,
volta à esquerda e segue por êsse espigão, dividindo com o distrito
sede de Pé do Morro até o alto das Perobas e daí atravessando a
estrada de Lamin, apanha o espigão, também divisor de águas dos
rios Verde e Passa Quatro e por êle sobe, dividindo com o distrito.
de Passa Quatro até o alto da Mantiqueira, volta à esquerda, segue
pelo alto dessa serra dividindo com o Estado de São Paulo até
o ponto de convergência dêsse Estado com o do Rio de Janeiro
e dos municípios mineiros, onde começou e finda esta demarcação".

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

.ïiaèiil
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Mando, portanto, a tô(laS as autoridades, a quciii o conhe-
cimento e execução desta lei pertencer, que a cumpra ia e façam
cumprir tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Ilorii.oute, 20 de agôsto
de 1950.

e fixa a Despesa em Cr$ 1 .644.354-000,30 (hum bilhão seiscentos
e quarenta e quatro milhões, trezentos e cinqüenta e quatro mil,
noventa cruzeiros e trinta centavos).

Art. 2. - A Receita será realizada com o produto do que fôr
rreca(!a(l() sob os seguintes títulos:

a) Receita Ordinária

Receita Tributária ................
Receita Patrimonial ..............
Receita Industrial ................
Receitas Diversas ................

b) Receita Extrarodinárja ............

MILTON SOARES CAMPOS
Cândido Lara Ribeiro Naves, respondendo pelo expediente
da Secretaria do Interior

LEI N.9 608, DE 29 DE AGÓSTO DE 1950

Dispõe sôbre a concessão de isenção de tributos à .4eWlefllia

Mineira de Letras

Cr$
1 .082.200. 000,0

30 . 850 . 000,00
207.413.000,00
70.000.000,00

180.575.000,00
O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus repre.;entantes,

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

Art. 1.' - Fica concedida à Academia Mineira de Lelrs
isenç5o do impôsto de transmissão "inter-vivos" e de taxas, para
a compra do imóvel representado pelo 6. <> pavimento, no 5,9 andar
do Edifício Carijós, situado à rua Carijós, n. Q 150, nesta Capital,
e destinado à sua sede.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 29 de aôsto
de 1950.

MILTON SOARES CtMPOS

Cândido Lura Ribeiro Naves

LEI N.' 609, DE 1' DE SETEMBRO DE 1950

Orça (1 Receita e fixa a Despesa do Estado (te Minas Gerais
para o exercício de 1951

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

Art . 1.'O Orçamento do Estado de Minas Gerais para o
exercício de 1951 estima a Receita em Cr$ 1.571.038-000,00  tuni
bilhão quinhentos e setenta e um milhões, trinta e oito flui cruzeiros)

1.571.038. 000,0o

Art. 3. A Despesa, discriminada em anexos, relativa a
Pessoal Fixo e Variável, Material Permanente e de Consumo e Des-
pesas l)iversas, distribuir-se-á da seguinte forma:

Palácio ulo (;ovê1no ..................
Assembléia Legislativa ..............
Tribunal de Contas ..................
Departamento Jurídico do E. de Minas Gerais
Departamento de Administração Geral
Departamento Estadual de Informações .
Departamento Estadual de Estatística ......
Departamento Geográfico ..............
Departimento Estadual da Criança ......
Departauuueui0 de Águas e Energia Elétrica
Departamento de Estradas de Rodagem .
Rede Mineira de Viação ..............
Departamento de Compras e Fiscaliação .
Secretaria do Interior ..................
Secretaria das Finanças ..............
Secretaria (Ia Agricultura, Indústria, Comércio

Trabalho ..................
Secretaria da Educação ..............
Secretaria de Saúde e Assistência ........
Secretaria da Viação e Obras Públicas .

1.644.354.090,30

Cr$
2.923.900,00

13. 784.840,00
2.266.967,20
1.685.400,00
2.000.900,00

600.040,00
3.175. 160,00
4.909.100,00

200. o00,00
13.247.1100,00

140.000. 000,00
270.150.000,00
111.949.400,00
235.516.534,40
372.634.994,20

118.352.582,50
211.275.792,00
76.774.440,00
62.907.040,00
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Art. 4. 9 - Fica o Poder Executivo autoriado a abrir créditos
suplementares até o limite de 10% (dez por cento) da despesa
fixada, bem como a realizar operações de crédito para cobertura
do defic i 1 e as que se tornarem necessárias como antecipação de
receita, observado o limite de um têrço da receita prevista.

Art. 59 - A presente lei vigorará durante o exercício de
1951, a partir de 1.9 de janeiro, 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, 1.9 de setem-
'o de 1950.
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corte para acesso à ponte sôbre o rio Jequitaí, em Jequitai, na estrada
Belo Horizonte-Norte, trecho Curvelo-Montes Claros.

Art. 2. — Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
eaço, 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, 1. 9 de setem-h:ro de 1950.
MILTON SOARES CAMPOS
Sílvio Barbosa
Cândido Lara Ribeiro Naves

MILTON SOARES CAMPOS

Cândido Lura Ribeiro Naves, respondendo pelo expediente
da Secretaria do Interior.

Cândido Lara Ribeiro Naves
Américo Renê Giannelli
Abgar Renault
Silvio Barbosa
José Bueta Viana

LEI N. 610, DE 1. 9 DE SETEMBRO DE 1950

Abre à Secretaria da Viação e Obras Públicas o crédito
especial de Cr$ 482.028,88

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

Art. 1. — Fica aberto à Secretaria da Viação e Obras
Públicas o crédito especial de Cr. 482.028,88 (quatrocentos e
oitenta e dois mil e vinte e oito cruzeiros e oitenta e oito centavos),
para ocorrer ao pagamento das despesas com a abertura de um

LEI N. O 611, DE 2 DE SETEMBRO DE 1950

Concede auxílio à "Sociedade dos Amigos do Progresso",
com sede em Montes Claros

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

Art. 1.9 — Fica concedida a importância de Cr$ 180.000,00
(cento e oitenta mil cruzeiros), à "Sociedade dos Amigos (lo Pro-
gresso", com sede em Montes Claros, para auxílio à construção de
um Ginásio naquela cidade.

Art. 2. A "Sociedade dos Amigos do Progresso" respon-
sabilizar-se-á pela manutenção de vinte alunos externos e gratuitosno referido Ginásio, até conclusão do curso.

§ 1.0 — Para seleção dos candidatos a êsses vinte lugares
será procedido Concurso entre filhos de operários que nêle se inscre-
verem, depois de publicado edital no Órgão Oficial do Estado e deampla publicidade na imprensa local.

§ 2.9 A Comissão examinadora do Concurso, a que se
refere o parágrafo anterior, se comporá do Juiz de Direito, do
Promotor de Justiça e do Coletor Estadual, que fiscalizarão o cum-
primento (10 artigo 2.Q desta lei.

Art. 39 - 
A despesa decorrente desta lei será incluída ciiiverba própria lo Orçamento Estadual, para o exercício dc 1951.

Art. 41 - Esta lei entrará em vigor a 1. 9 de janeiro de 1951,revogadas as disposições em contrário.
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Mando, portanto, a tôdas as autorida des, a quem o conheci-

mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir tão inteiramente como nele se , contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 2 de setem-
bro de 1950-

MILTON SOARES CAMPOS
Cândido Lara Ribeiro Naves
Abgar Renault

LEI N.' 612, DE 2 DE SETEMBRO DE 1950

Autoriza o Poder Executivo a adquirir terreno e a casa nêle exis-
tente paru a construção do prédio da Escola Normal Oficial
de Uberaba

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

Art. 1.0 Fica o Poder Executivo autorizado a adquirir, no
corrente exercício, o terreno necessário para construção do prédio
da Escola Normal Oficial de Uberaba, bem como a casa nêle exis-
tente, em que funciona o aludido estabelecimento.

Art. 2.9 - Para essa operação, poderá a Secretaria das
Finanças lançar mão de Apólices Populares do Estado de Minas
Gerais, emitidas de acôrdo com a Lei n.9 520, de 2 de dezembro
de 1949, podendo o cálculo, para fins de pagamennto, ser feito na
base da cotação do dia, até importância de Cr$ 400.000,00 (quatro-
centos mil cruzeiros).

Art. 3.9 Fica ainda o Poder Executivo autorizado a
construir o prédio destinado ao funcionamento do referido estabe-
lecimento de ensno, podendo dispender até a importância de
Cr$ 800.000,00 (oitocentos mil cruzeiros) pelos recursos canstantes
do artigo 2.9 desta lei.

Art. 4. - Esta lei entrará em vigor a 1. 9 de janeiro de 1951,
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 setem-
bro de 1950.

MILTON SOARES CAMPOS
Abgar Renault
Sílvio Barbosa
Cândido Lara Ribeiro Naves
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LEI NY 613, DE 4 DE SETEMBRo l)E 1950

(lupta à legislação federal a lei que rege o Coiiservatórig
Mineiro de Música

O Povo do Estado de Minas Gerais, P01' seus representantes,
(lccIetou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

CAPITULO 1

Dos Cursos

Art. 1.9	O ensino no Conscrvatúi'io Mineiro de Música
compreenderá os seguintes cursos

a) Curso de formação Profissional, destinado 5 l)Iparação
e músicos e virtuoses, constituído de um ciclo de seis anos para

os alunos de instrumentos de sôpro e de cordas e piano, e (le quatro
afios  para 05 (1 e canto;

h) Cursa de Formação de Professôres, destinado -k prepa-ração de técnicos-especializados fios diversos ramos de ensino
musical, constituído de dois ciclos, sendo o primeiro de seis anos
para os alunos de instrumentos de sôpro e de cordas e piano, de
quatro anos para os de canto e de dois anos para os de instrumen-
tação e composição e regência; e o segundo ciclo, de dois anos
Para todos os instrumentos e canto, e de cinco anos para os alunos
(te ins trumentação e composição e regência.

Art. 2.9 - O Curso de Formação Profissional lerá a seguinte
constituição:

a) para instrumentos de sôpro ou (te cordas:

Teoria musical (3 anos: 1.s, 2. 0 e 3.9)
Prática de Orquestra (2 anos: 5. 9 e 6.).

Harmonia e morfologia (2 anos; matéria facultativa:
£9 e 6.9).

História da música e folclore nacional (2 anos;	lnatéri:lf::cultatjva :	5.9 e 6.)
Acústica e biologia aplicadas à música (um ano; Inatérj

facultativa:	1.9).

b) para piano:

Teoria musical (3 anos: 1.9, 2. 9 e 3.o)•
Canto coral (2 anos: 4.9 e 5.9)
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Transposição e acOinl)anI1amt0 no Piano (2 anos: 5;'

(l.) História da música e folclore nacional (2 anos; matéria
facultativa:	5.° e (Lv)

Acústica e biologia aplicadas à música (um ano; matéria
facultativa :

Prática de orquestra	
(um ano; facultativa: 6.).

Harmonia e morfologil (2 anos;	matéria facultativa:

e

e) para canto:

Teoria musical (2 anos: 2.° e 3.°)
Canto coral (2 anos: 2.° e
Dicção (2 anos: 1.Q e 4.9)
Harmonia e morfologia (2 anos; matéria facultativa:

e 4.°).Acústica e biologia aplicadas à música (um ano; matéria fa-
cultativa: 3.9)História (Ia música e folclore naciolial (2 anos; matéria fa-
cultativa : 3. e 49)Parágrafo único -- No Curso de Formação Profissional o alu-
no será obrigado a freqüentar pelo menos os dois últimos anos.

Art. 3.9 - O Curso (te Formação (te Professôres terá a se-

guinteconstituição:

a) para instrumento s (IC sôpro e cordas:

Teoria musical (3 anos: lv, 2. 9 3.°)
Harmonia C morfologia (4 anos: 5., 6. 7.v e 8.).
Canto coral (2 anos: 5. 9 e 6°).
Prática de Orquestra (2 anos: 5.° e (L9)
História tia música e folclore nacional (2 anos: 7. 9 e 8.')

Acústica e biologia aplicadas à música (um ano: 6.1).
Pedagogia aplicada à música (2 anos: 7.9 e 8.9).

h) para piano:

Teoria musical	(3 anos: l., 2.° e 3.)
Harmonia e morfologia (4 anos: 5., 6,°, 7. e 8.)
Canto coral (2 anos: 5•9 e
Acústica e biologia aplicadas à música (um ano: 6.1
História da música e folclore nacional (2 anos: 7. 1 e 8.')
Pedagogia aplicada à música (2 anos: 7.v e 8.°).
Prática de orquestra	(2 anos; matéria	facultativa:	5.9,

6.').
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(- ) para canto:

Teoria musical (2 anos: 2.9 e 3.1)
Piano (2 anos: 3."e 4 de piano coincidentes, respectiva-

mente, com o 1. e 2;' ano de canto)
1 larmonia e morfologia	(4 anos: 3.v , 4., 5.° e (L°)
História da música e folclore nacional (2 anos: 5.' e 6.')
Acústica e biologia aplicadas à música: (um ano: 4.')
Pedagogia aplicada à música (2 anos: 5.°c 6.')
Dicção	(2 anos:	1.9 e 4.9).
Canto coral (2 anos: 3. e 4.9)
Declaniação lírica	(2 anos:	5.°e 6.1)

(1) para i nst runmentação e composiçiio

Harmonia e morfologia	(2 anos: 1: e 2.')
Harmonia	(2 anos: 3.' e 4.)
Piano	(2 anos: 1.' e 2.1)
Transposição e acompanhamento ao piano (2 anos: 1.'

e	2.').
Prática de orquestra (2 anos: 1.' e 2.1)
Contraponto e fuga (3 anos: 3.9, 4.' e 5.')
História tia música e folclore nacional (2 anos: 39 e 4.')
Acústica e biologia aplicadas à música	(um ano: 3.9)
Canto coral	(2 anos: 1 . e 2.1')
Conjunto de Câmara (2 anos: 3.' e 4.9)
Pedagogia aplicada à música (2 anos: 3.' e 4.0)
Instrumentação e composição (3 anos: 5.', 6.' e 7.9)

e) para regência

A mesma seriação do curso de instrumentação e composição,
acrescida da cadeira (te regência	(imimm alio:  6.')

§ 1.' -- A matrícula inicial em canto, nos cursos de For-
mação Profissional e de Formação de Professôres, será feita
mediante a apresentação de certificado (te aprovação no A. Q ano
de teoria musical e no 2: ano de piano.

2.' Para ingressar no Curso de Instrumentação e Com-
posição ou Regência o candidato apresentará certificado de exame
final de teoria mtisical e aprovação no 4.' ano de l)iano

Art. 4.' -- É permitido a promoção no ano imediatamente
superior com a dependência de aprovação em uma cadeira do ano
anterior, exceto a (te harmonia e morfologia.

e
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C A P 1 T U L O 11

1)o concurso de habilitação

Art. 5." - A matricula em qualquer ano, salvo o Penúltimo
de qualquer curso, se fará mediante concurso de habilitação, que
se realizará de 20 a 28 de fevereiro de cada ano, e, quando se
tratar de matrícula no 1. ano, nêle se exigirá também exame de
admissão, além de outras provas que venham a ser exigidas na
regulamentação de que trata o a'rt. 16.

Art . 6.' - -Será considerado habilitado o candidato que
obtiver nota igual ou superior a 7 (sete).

Art. 79 - Não haverá segunda chamada para a prova de
concurso de habilitação.

Art. 8. - As Comissões julgadoras compor-se-ão (te três
(3) membros designados pela Congregação.

C A P 1 T U L O III
Disposições Gerais e Transilórias

Art. 9. - As cadeiras de Prática de Orquestra, Conjunto
de Câmara, Dicção, Declamação Lírica, Harmonia, Instrumentação
e Composição, e Regência, serão regidas por Professôres do Conser-
vatório, designados pelo Secretário da Educação, mediante proposta
da Congregação e o respectivo pagamento correrá por conta da
verba destinada às aulas extranumeráriaS.

§ 1. Para as aulas das cadeiras de Prática de Orquestra
e Regência, serão utilizados os conjuntos orquestrais mantidos pelo
Estado, anexos à Rádio Inconfidência.

§ 2.' -- O Secretário da Educação estabelecerá em portaria
normas para o funcionamento da cadeira de Prática de Orquestra
e Conjunto de Câmara.

Art . 10 As cadeiras de harmonia Elementar, Ciências
Físicas e Biológicas Aplicadas, Teoria Musical e Solfejo, e Peda-
gogia Musical passam a determinar-se, respectivainente, Harmonia e
Morfologia, Acústica e Biologia aplicadas à Música, Teoria
Musical e Pedagogia aplicadas à Música.

Art. 11 - O período de matrícula e o horário letivo poderão
ser alterados, à medida que as necessidades do estabelecimento
o exigirem, mediante portaria do Secretário da Educação.

Art. 12— É extensiva aos alunos de 1.° e de 2.9 ano de Canto
Coral a exigência de notas de aproveitamento.

Art. 13 - O Secretário da Educação, atendendo anualmente
a capacidade das salas do Conservatório, fixará em portaria
matricula de cada série de cada curso.

Art. 14 - As atuais cadeiras de Teclado passam a deno-
minar-se de Piano.

Art. 15 - Aos Professôres do Conservatório Mineiro de
Música, com mais de cinco (5) anos de exercício no ensino
Artístico Musical do Estado, e que sejam diplomados nas respectivas
cadeiras que ocupam, serão expedidos títulos de efetivação.

Art. 16 - Até que o Poder Executivo regulamente a pre-
sente lei, continuará o Conservatório a reger-se pelo Regulamento
em vigor.

Art. 17 - Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publi-
cação, exceto na parte referente à organização dos cursos, que
vigorará a partir de 1. 9 de janeiro de 1951.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 4 de setem-
bro de 1950.

MILTON SOARES CAMPOS
Sílvio Barbosa, respondendo pelo expediente da Secretaria

da Educação

LEI N.9 614, DE 4 DE SETEMBRO DE 1950

Dispõe sôbre a Corregedoria de Justiça

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

TITULO 1

Sede e Jurisdição

Art. 1.' A Corregedoria de Justiça, instituída no artigo
73 da Constituição do Estado, tem sede na Capital e jurisdição
disciplinar para todos os graus de hierarquia judiciária, inclusive
serventuários, funcionários e auxilianes de Justiça.
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TITULO II

l)a Organização

Art. 2. - A Correge(Ioria é exercida pelos seguintes ór-
gãos

1	Conselho Disciplinar de Justiça;
II - Corregedor de Justiça.
Art. 3•0 - O Conselho Disciplinar de Justiça coinpor-Se-á

a) de quatro Desetubargadores que contarem maior tempo
,de exercício em cada urna das Câmaras de que se compõe o Tri-
bunal de Justiça;

b) - tio Procurador-Geral do Estado;
e)	dois advogados nomeados pelo Governador, mediante

lista tríplice para cada um dos lugares, fornecida pelo Conselho
Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil.

1. - A função dc Conselheiro é irrecusável e considera-
se serviço relevante prestado ao Estado.

§ 2 . - Nas faltas e impedimentos, as substituições far-se-ão:

a) ---- na (IC Desembargador pelo Desembargador que se lhe
seguir em antiguidade na respectiva Câmara;

b) - nas de Procurador-Geral pelo Subprocurador-Geral mais
.antigo no cargo ou, havendo empate, pelo mais idoso;

e) - - na de advogado, pelo suplente mais idoso, consideran-
do-se suplentes os quatro restantes componentes das listas.

§ 3. - Se a Ordem não fornecer lista nos trinta (30) (lias
seguintes à solicitação do Governador, êste escolherá livremiente os
Conselheiros e suplentes.

Art. 4•ç	Considera-se impedido o membro do Conselho
quando êste apreciar fato em que é apontado como faltoso, ou
quando partir dêle o ato de que se reclama.

Art. 5. - Será Presidente do Conselho um dos quatro De-
sembargadores, eleito win escrutínio secreto.

Parágrafo único - Nos julgamentos, o Presidente só terá o
voto de desempate.

Art. 6. - O Conselho reunir-se-á pelo menos uma vez p01,

mês; as sessões serão secretas e as deliberações sõmente serão to-
madas com a presença da maioria absoluta de seus membros.

Art. 79 São atribuições tio Conselho Disciplinar dc Jus-
tiça, além de outras decorrentes de disposições legais ou regimen-
tais:
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1 - decidir em grau de recurso sôbre atos e (l(cisõ('s dor
Corregedor, o recurso de pena disciplinar imposta lWl() Juiz de
Direito ou pelo Juiz Municipal;

II	impor pena a Desembargador, com processo preparado
pelo Corregedor;

III - providenciar para que se torne efetivo o processo rri-
minal que caiba em infrações de que venha a conhecer;

IV levar ao conhecimento do relator, para que providen-
cie, quaisquer reclamações autorizadas e relativas ao andanit'n[t
dos respectivos feitos;

V (leterininar, para conhecimento tias partes, a publica-
ção mensal dos feitos conclusos e existentes em conclusão para
relatório, revisão, pedido de vista e redação de acórdão, coto a
(lata da efetiva remessa e nome tio juiz, 1 ) en, ('01110 (los quc es-
tiverem com vista á Procuradoria-Geral;

VI o reexamne das decisões tios Juizes de Menores est:m-
belecidos nos artigos 7, n. 9 2, § 2. do Decreto-lei n. 6. 026, de 24-
de novembro de 1943, e, neste caso, o Secretário do Tribunal de
Justiça servirá como Secretário das sessões tio Conselho;

VII - impor as penas previstas no artigo 24 (10 Código Civil
e no artigo 801 do Código de Processo Penal, levando-as ao co-
nhecimento das Câmaras Criminais reunidas para o necessáriodes-
conto de tempo de antiguidade;

Viii o Corregedor comparecerá ás sessões de organiza-
ção de listas de nomeação e promoção, unicamente para l)restar,
informações aos julgadores.

TITULO III

Corregedor de Justiça

Art . 8. - A Corregedoria será exercida por uni Desembar-
gador eleito, bienalmente, entre os membros (lo Tribunal de .lus-
tiça.

§ 1. -- Na mesma sessão em que fôr eleito o Corregedor,
eleger-se-á tamiibérn o seu suplente, o qual substituirá, em suas fal.
tas e immipetlimuentos, e completará o biênio em caso de vacância.

§ 2. - O Corregedor, cuja investidura ú irrecusável, servi-
rã por um biênio.

§ 3•9 - O Desembargador reeleito para o cargo de Correge-
dor não é obrigado a aceitá-lo.

§ 49 - Ao suplente, quando da substituição do Corregedor,
é facultado pedir ao Tribunal dispensa do exercício tias funções
normais de Desembargador.
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§ 5•9	Ao Corregedor não se concederá licença para tratar
'de interêsses particulares.

Art. 9•Q - O Corregedor Çerá como auxiliares uni adjunto
e dois assistentes.

§ 1. - São atribuições do adjunto:
1 - presidir inquéritos administrativos ou sindicâncias con-

tra os magistrados de 1. 4 instância;
II - responder pelo expediente ordinário da Corregedoria,

nas ausências e impedimentos do Corregedor, mas sem o caráter
de substituição;

III - outras que lhe forem delegadas pelo Corregedor ou
estabelecidas pelo Regimento da Corregedoria.

§ 2. - São atribuições dos assistentes:
1 - presidir inquéritos administrativos ou sindicâncias con-

tra as pessoas mencionadas nos incisos II a VIII do artigo 10.
II - propor ao Corregedor a imposição de pena disciplinar;
III -- as demais que o Corregedor lhes delegar ou que lhes

forem determinadas pelo Regimento da Corregedoria.

§ 3•9 - É vedada ao adjunto e aos assistentes a atividade
político-partidária, e o exercício da advocacia, sob pena de perda
-do cargo.

Art. 10 - São sujeitos à correição do Corregedor:

1 - os Juizes;
II	os Promotores de Justiça, seus adjuntos e curadores;
III	os escrivões, tabeliães e oficiais de registros e pro-

testos;
IV - os distribuidores, partidores e contadores;
V - os depositários públicos e os nomneados
VI - os avaliadores e os peritos;
VII - os tradutores e intérpretes;

VIII - os oficiais de justiça, porteiros dos auditórios e quais-
quer outros funcionários auxiliares da Justiça na primeira instância.

Art. 11 - São atribuições do Corregedor:
1 - a inspeção e a correição permanente dos serviços judi-

ciários, verificando:

a) --- 	são regulares os títulos (Los serventuários, funcioná-
Tios e auxiliares da Justiça;

b) - - se os serventuários, funcionários e auxiliares observam
rigorosamente os seus regimentos, se atendem às partes e seus pa-
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tronos com presteza e urbanidade e têm em ordem os livros com-
petentes aos seus cargos;

	

e)	se os processos são devidamente distribuídos e têm mar-
cha regular;

	

(1)	se o Regimento (te Custas é escrupulosamnemite observado
e se, porventura, os serventuários, funcionários e auxiliares rece-
bem emolumentos em demasia, à margem (Ia conta;

e) -- - se os juízes são assíduos e diligentes, se cumprem 
fazem cumprir com exatidão as leis e regulamentos;

0 - -- Se (liio audiências no tempo e lugar devidos;

	

g)	se cumprem as disposições legais relativas à residência;

	

li)	- Se (1 ispensamu às partes e advogados a (OflSi(lel'ação (te-
vida;

i) - - se assinam o livro de carga e exigem o tunmprimnento
dessa medida para os autos saldos do cartório;

II - verificar se consta a prátiéa de erros ou abusos que
devam ser emendados ou corrigidos, promovendo logo a sua apu
ração e punição dos responsáveis;

III sugerir a elaboração ou modificações (te lei, quando tais
providências demandarem o mais rápido andamento e umais Per-
feita execução dos serviços judiciários;

IV - estabelecer regras e baixar instruções no sentido (le
abolir praxes viciosas e adotar outras que aceleremmi os serviços,
Selmi prejuízo de sua boa execução;

V determinar, velando pelo seu rigoroso cuml) rimmlento , se
afixe à porta dos cartórios listas dos feitos que estiverem conclu-
sos aos juízes, mesmo para despachos interlocutórios, bem como
a vista a outros funcionários, ou advogados, fora de cartório.

Nos lugares onde houver periódico incumbido de publicar
o expediente forense, a afixação será substituída pela regular npu-
blicação do movimento dos feitos;

VI representar ao Procurador-Geral sõbre praxes e nor-
limas adotadas pelos membros do Ministério Público e que 1)II'eçamIl
inconvenientes ao bom andamento da justiça;

VIl - prestar prévia inforniação ao Tribunal (te Justiça sôbre
a idoneidade pessoal e funcional de candidatos inscritos para no-
meação, promoção e remoção,	para o que, obriga tóriaimien te. Ilie
será remetida, 24 horas antes da votação, . i 	tios candidatos
inscritos, podendo, supletivamente, durante a sessão respectiva tio
Tribunal, fornecer outros elementos i nfornma tivos;

VIII - representar ao Tribunal (te Justiça sôbre a conve-
niência de remoção aposentadoria ou disponibilidade de Juiz, quan-
do ocorra motivo de interêsse público, e ao Procurador-Geral, sôbre

----	 ---
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a de remoção (te membro do Ministério Público, com fundamento
em conveniência do serviço;

IX - comunicar ao Procurador-Geral as faltas que encon-
trai' imputáveis a membro (lo Ministério Público; ao PI'esi(lefltl do
Conselho Seccional (la Ordem, as imputáveis a advogados ou sob-
citador; e, em geral, ás atltOri'ta(les competentes, as dos (li'(' esti-
verem fora da alçada do Corregedor;

X - sindicar discretamente sÔl)re a conduta (te Juizes e fun-
cionários, em especial, no que se refira ao exercíc io) de Ulii(ladC
político-partidária;

XI	ordenar ao substituto (te .Juiz de Direito ou Municipal
que assuma o exercido das funções do cargo, cujo titular se au-
sentar da comarca ilegainiente, I)roce(len(lo contra o faltoso como
de direito;

XII - impor penas disciplinares, conceder licenças e férias
ao adjunto, aos Assistentes e funcionários da Corregedoria;

XIII - impor penas aos Juizes (te qualquer griu, exceto De-
sembargadores, e aos funcionários da justiça estadua l , a excÇO
dos pertencentes ao quadro do Ministério Público;

XIV	impor a pena prevista no artigo 119 da Lei (te Or-
ganização Judiciária;

XV - fazer o preparo dos processos contra os Deseinharga-
dores e o Procurador-Geral;

XVI - procedei' ou promover processo administrativo para
apuração e punição de faltas;

XVII - promover e aprovar os concursos para preenchi-
mento dos cargos da Corregedoria;

XVIII - à autoridade, funcionário ou auxiliai' da Justiça que
fôr infiel em suas informações à Corregedoria ou que, 1)01' qual

-quer modo, procurar embaraçar a ação (lesta, será ifll1)OStiI 1)efl
disciplinar, a juízo do Corregedor, nos têriflos da presente lei

TITULO IV

Da inspeção e do correição

Art. 12 - A inspeção, que será permanente na Comarca (Ia
Capital e periódica nas do interior, se exercerá 1)01' todos os meios
ao alcance do Corregedor e seus auxiliares, consistindo na visita a
repartições e estabelecimentos a serviço da administração da jus-
tiça, para investigações, exame de autos, papéis, livros je documen-
tos, e outras diligências.

Parágrafo único	A inspeção dos cartórios de paz será fei
ta, anualmente, pelo promotor de justiça (Ia comarca, na forma da
legislação em vigor.
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Art. 13 - A correição não tem forma nem figura de juízo

e compreende a fiscalização completa e severa de todos os serviços,
para regularidade em sua execução e conhecimento e disciplina das
faltas encontradas.

Art. 14 - A correição será exercida permanentemente, na
Capital, pelo Corregedor de Justiça, e, em cada Comarca, pelo res-
pectivo Juiz, em caráter de cooperação.

Art. 15 - Para as correições periódicas, poderá o Correge-
dor delegar poderes a Juiz de Direito, devendo êste ser de comarca
de entrância superior àquela onde irá exercer as funções correi-
Cionais.

Art. 16 Em cada circunscrição judiciária, o respectivo
Juiz de Direito procederá anualmente, no mês de outubro, á cor-
reição geral, enviando relatofio ao Corregedor, até o últiinc dia do
mês (te novembro.

§ 1. - Tratando-se de comarca de mais de uma Vara, o
Corregedor designará o Juiz, ou Juizes, a quem incumbe a correi-
ção era1 anual.

§ 2.° - A inobservância desta recomendação constituirá falta
grave, sujeita à punição, além de ii)cdir a inclusão do Juiz em
lista para remoção ou promoção, aI que seja suprida a falta.

Art. 17 - Ao iniciar a correição, o Corregedor, o Adjunto,
o Assistente ou Juiz Delegado, fará anunciar por edital o tempo
que permanecerá na comarca e o lugar onde receberá as reclama-
ções e petições e dará audiências às partes.

TITULO V

Das penas, competência e recursos

Art. 18 - São penas disciplinares:
1 - advertência;
II - censura;
III - multa até mil cruzeiros;
IV - suspensão até seis meses;
V - remoção, disponibilidade e demissão.

§ 1. - Salvo quanto à pena de advertência, poderá ser im-
posta, como pena acessória, a publicação do ato ou decisão comi-
natória

§ 2.9 Na imposição de pena, observar-se-ão as condições,
limites e exceções decorrentes das garantias concernentes à vitali-
ciedade, à Inamovibilidade, à irredutividade de vencimento, à es-
tabilidade, ao exercício privativo de ofício ou função, ao exercício
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de profissão, e demais garantias que forem asseguradas 1)0V impe-
rativo constitucional ou disposição de lei aplicável.

Art. 19 - Ressalvada a competência prevista nas Constitui-
ções Federal e Estadual, e nas leis aplicáveis, a iImlJ)oSiçaO de pena
disciplinar compete origináriamente:

1 - ao Conselho Disciplinar (le Justiça, a Descmnhaigadores;
II	ao Procurador-Geral do Estado, quanio a imiembro do

Ministério Público;
III	ao Conselho Seccional (Ia Ordem dos Advogados, quan-

to a advogado ou solicitador;
IV - ao Corregedor, nos demais casos.
Parágrafo único - Ao Juizes togados, quando em caráter

cooperacional exerçam função corregedora sôbre os serventuários
e funcionários sujeitos à sua dependência hierárquica, compete
também a iml)OSiÇãO (te pena disciplinar aos mesmos, moas o ato
ou decisão subordina-se à revisão do Corregedor, "ex-officio" ou
a requerimento do interessado.

Ari. 20 - Nos casos de sua alçada, o Corregedor de Justiça,
verificando qualquer falta, ou conhecendo de reclamação ou de-
núncia, fará citar o indigitado faltoso para apresentar defesa no
prazo de quinze dias, facultando-lhe ao denunciante unia dilação
probatória (te cinco a vinte dias e decidindo nos dez (lias seguin-
tes, de acôrdo com seuseu livre convencimento. N decis,-io, porém,
deverá ser motivada, com indicação das provas e razõc viii que
se fundar.

§ 1. - A imposição de pena adnmonitói'ia independcra de
processo.

§ 2. - Nos casos eni que a lei o exigir, instaurar-sc i'-
cesso administrativo, no qual se observarão as normas do Esiu.ulo
dos Funcionários Públicos Civis do Estado, no que forem aplicá-
veis.

§ 3•9 -- Os prociessos serão formados em segrêilo (le justiça
e nêles se assegurará o pleno exercício do direito (te defesa.

§ 4. --- As citações serão feitas por escrito, cmii ofício assi-
nado pela autoridade eorregedora ou pelo respectivo escrivão, e serão
entregues ao citando pessoalmente, contra recibo, ou mediante re-
gistro postal, com aviso de recebimento. Na recusa de recibo, ou
falta de devolução do aviso de recebimento, a citação será reno-
vada por edital publicado no "Diário da Justiça".

Art. 21 A imposição de pena não será sujeita à graduação
estabelecida, devendo ter a autoridade sempre 

em vistavista a relevância
da infração, sua repercussão no meio ambiente, o grau de des-
prestígio que possa carrear ii justiça, e à vida Pregres;a, pessoal e
funcional do infrator.
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Art. 22 - A não ser a de advertência, tôdas as penas serão
assentadas em ficha própria, mas delas não se fornecerão certidões
senão com ordem expressa do Presidente do Conselho ou do Corre-
gedor e para fins justificados.

Art. 23 - Verificando abusos ou irregularidades cometidos
por sem ventuários ou funcionários do Tribunal de Justiça, órgãos
ou funcionários do Ministério Público, da Polícia, advogados ou
solicitadores, o Corregedor fará as necessárias comunicações ao Pre-
sidente do Tribunal, Procurador-Geral do Estado Chefe de Polícia
e Presidente do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados, fa-
zendo constar dos arquivos as informações prestadas.

Art. 24 - Sem prejuízo das penas disciplinares, o corregedor
transmitirá ao Ministério Público os elementos necessários à efeti-
vação (Ia responsabilidade criminal, sempre que verificar a exis-
tência de crimes ou contravenções relacionadas com os serviços
judiciários

Art. 2,5 Não será imposta pena se, pelo mesmo fato, já
houver sido adequadamente punido o infrator, pelo que tôdas as
imposições serão coniunicadas á Corregedoria pela autoridade com-
petente.

Art. 26 - Caberá recursos, com efeito suspensivo:

1 - para o Tribunal de Justiça, das decisões do Conselho
Disciplinar relativas á imposição de pena a Desembargador ou a
Procurador-Geral;

II - para o Conselho Disciplinar de Justiça, dos atos e deci-
sões do Corregedor, ou seus Delegados, em geral.

§ 1. - Os recursos poderão ser interpostos por qualquer
interessado e pelo Corregedor, quando se tratar de ato ou decisão
proferida por outro órgão.

§ 2.9 - Os recursos serão interpostos no prazo de dez dias,
contados da intimação, da decisão ou ato, a qual se fará às partes
ou bastante procurador, pela forma prevista para as citações.

§ 3•9 - O recurso será interposto por petição ou têrmo,
contendo a exposição do fato e do direito e as razões do pedido
de nova decisão, devendo subir à instância ad quem no prazo de
dez dias.

49 -- O recorrido, se houver, terá o prazo de cinco dias,
para sustentação.

§ 5. - Na instância superior, serão os recursos protoco-
lados e distribuídos a um relator, havendo uni revisor e sendo
vogais os demais julgadores.
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TITULO VI

Do concurso, título e provas

Art. 27 - O concurso para provimento de cargos de adjunto
e assistentes constará de provas escrita e prática. A primeira
será de caráter doutrinário e consistirá no desenvolvimento de tese
ou na dissertação sôbre ponto sorteado, concernente às seguintes
matérias: Direito Civil, Comercial e Penal, e Teoria e Prática do
Processo. A segunda versará sôbre Prática das Correições e Ins-
peções.

§ 1. - A comissão examinadora, constituída cm forma do
artigo seguinte, organizará o programa do concurso, atendendo à
diferença e hierarquia de funções, entre as de adjunto e assistente.

§ 2. - Os Juizes, PPomotores de Justiça, Curadores de
Órgãos e Delegados de Polícia de carreira, ficarão sujeitos apenas
ao concurso de títulos.

Art. 28 - A comissão examinadora, formada de três Desem-
bargadores e um Advogado, será presidida pelo Corregedor de Jus-
tiça, com direito a voto.

1. - Os Desembargadores serão designados pelo Presi-
dente do Tribunal de Justiça mediante solicitação do Corregedoi
logo que anunciado o concurso.

§ 2: O Advogado será designado pelo Presidente da Soe-
ção Estadual da Ordem dos Advogados, logo que seja comunicada
a abertura do concurso pelo Corregedor.

§ 39 - Serão designados novos examinadores se, por moti-
vo justo, não puderem servir os escolhidos.

§ 4. -,Não poderá fazer parte da comissão examinadora
o Desembargador ou o Advogado que fôr parente de candidatos
consagüíneo ou afim, até o terceiro grau, inclusive.

Art. 29 - A inscrição para o concurso será anunciada no
órgão oficial do Estado, por ordem do Corregedor de Justiça e
mediante editais, e deverá ser feita dentro de trinta dias, contados
da primeira publicação.

Art. 30 - O requerimento de inscrição, que trará a firma
devidamente reconhecida, será instruído com prova dos seguintes
requisitos:

1 - ser doutor ou bacharel em direito, por Faculdade do
País, oficial ou reconhecida;

II - ser brasileiro nato e estar quites com o serviço militar;
III	ter mais de 25 e menos de 48 anos de idade e contar
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pelo menos 6 (seis) anos de Prática forense, não se exigindo o limi-
te máximo de idade dos que estejam exercendo no Estado qualquer
cargo público;

IV - ter a necessária idoneidade moral, mediante atestação
de Juiz de Direito e apresentação de fôlha corrida;

V	não sofrer dc moléstia infecto-contagiosa e ser vacinado
contra a varíola.

Parágrafo único - Poderão ser também oferecidos quais-
quer outros documentos que comprovem não só a capacidade pro-
fissional como idoneidade moral do candidato.,

Art. 31 -- Publicada no órgão otica1 a relação dos candi-
datos inscritos, o Presidente da comissão examinadora designará
lugar, dia e hora, para início das provas e providenciará para que
sejam formulados os pontos, os quais deverão ser publicados na
imprensa e afixados à porta do edifício-sede da Corregedoria de
Justiça, dez dias antes daquele início.

Art. 32 - Sorteados os pontos, todos os candidatos farão,
no prazo de três horas, as provas mencionadas no artigo 27.

Art. 33 - Finda as provas, a comissão examinadora tara a
classificação dos candidatos, de acôrdo com as notas obtidas, con-
siderando-se desclassificado aquêle que não alcançar a média 5
cinco).

Art. 34 - O Corregedor de Justiça enviará ao Govêrno do
Estado, para nomeação, a lista dos candidatos aprovados e respec-
tivas notas, dentro do prazo de três dias.

TITULO VII

Do pessoal auxiliar

Art. 35 - A Corregedoria de Justiça terá o seguinte corpo de
funcionários;

1 - 1 adjunto do Corregedor;
II - 2 Assistentes;
III - 1 Escrivão (criado pela Lei n. 9 300).
IV - 10 Oficiais administrativos;
V - 8 Escriturários;
VI - 8 Dactilógrafos;
VII - 1 Porteiro;
VIII - 1 Contínuo;
IX - 1 Servente.

,.,..-.-.....-'---
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§ l. - Os cargos administrativos da Corregedoria, de pro-
vimento efetivo, serão preenchidos mediante nomeação de atuais
funcionários e extrailumerárioS, e, na sua falta, por concurso, exce-
tuados os de subalternos, que serão de livre provimento, exigindo-se,
porém, em qualquer caso, boa conduta moral e dedicação ao serviço.

§ 2. - O cargo de Adjunto do Corregedor, cujo provimento
só se fará por concurso tie titulos e provas, fica equiparado, para
efeito de vencimentos, ao de promotor de justiça de 4. entrância.

§ 39	Os Assistentes e os funcionários da Corregedoria
terão os vencimentos constantes da tabela anexa.

§ 4Q - O Adjunto do Corregedor, os Assistentes e os fun-
cionários da Cerregedoria tomarão posse perante o Corregedor de
Justiça.

Art. 36 - O Conselho Disciplinar terá como Secretário, uru
funcionário da Corregedoria, designado pelo Corregedor.

TITULO VIII

Disposições Gerais

Art. 37 - O exercício dos cargos de Corregedor e de membro
do Conselho Disciplinar de Justiça indepqnde de têrmo de posse.

Art. 38 - 'Quando era viagem de correição ou inspeção a
comarcas do interior, o Corregedor, seu Adjunto e seus Assistentes
terão uma diária correspondente à metade e a dois terços de seus
vencimentos por dia, respectivamente, além das despesas de trans-
porte, não podendo exceder de 20 (vinte) dias para cada comarca.

Art. 39 - Os Juízes de Direito, em correição fora da comarca,
serão abonadas as despesas de trans})orIe e lima diária de cinqüeli-
Ia a cem cruzeiros, a critério do Corregedor, devendo apresentar
relatório circunstanciado sôbre a correição procedida.

Parágrafo único - A disposição dêste artigo, quanto a diárias
e transporte, estende-se aos escrivães da Corregedoria, quando acom-
panharem o Corregedor, o Adjunto e Assistentes em viagens de correi-
ção ou inspeção.

Art. 40 - Mensalmente, os escrivães do judicial e do crime
das comarcas do Estado enviarão à Corregedoria de Justiça, por
intermédio do Juiz de Direito, uma relação de todos os feitos pen-
dentes de decisão ou em andamento, da qual constem:

a) - número de ordem;
b) - titulo do feito;
c) - nome das partes;
d) - data do despacho da petição inicial;
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e) - título do último despacho do Juiz;
f) - data' da conclusão;

(lata (Ia devolução a cartório;
ti) —observações.

1." - A relação será organizada eni mapas próprios forne-
cidos pela Corregedoria de Justiça e sua remessa será feita até o dia

mio mês seguinte àquele a que se referir.
§ 2. - Ao escrivão que deixar de cumprir o estabelecido

neste artigo, será aplicada pelo Corregedor a pena de multa ou
são.
§ 3. - Quando a sentença fôr proferida em audiência de

instrução e julgamento, será feita a comunicação, acentuando-se o
tato.

§ 4. Se a Correedora verificar que a data mio último
despacho no feito acusa mais de trinta dias de paralisação, oficiará
ao Juiz tia comarca, solicitando informações a respeito.

§ 5. - Se, na relação do mês seguinte, verificar-se a mesma
paralização, salvo motivo de fôrça-mnaior especificado pelo Juiz, o
Corregedor oficiará ao Tribunal dc Justiça, com publicação no órgão
oficial, a fim de que tal procedimento seja registrado na fôlha de
serviço do magistrado, corno nota (tesabonadora para promoções por
iiIeieciii,ento, além de outras penas que a lei determinar.

Art. 41 - Para verificação da conduta funcional dc autori-
dades e funcionários, inclusive quanto à exata observância dos prazos
legais, os Processos que correrem perante o Tribunal de Justiça serão
J'enleti(los ao exame cio Corregedor, dentro de três dias, desde que
não mais caiba interposição de qualquer recurso.

Art. 42 - As listas de nomeação, promoção e remoção serão
enviadas ao Governador, com as informações que o Corregedor houver
prestado ao Tribunal de Justiça, cm relação aos candidatos nela
incluídos.

Art. 43 - Todo serviço da Corregedoria é isento (te selos,
custas e emolumentos, exceto as certidões, que serão sujeitas ao regi-
mento de custas do Estado.

Art.. 44 - Observada a legislação federal a respeito, a Corre- '
gemioria organizará modelos dos livros a sereia usados nos cartó-
rios e os remeterá aos respectivos serventuários, para a necessária
padronização, permitindo-lhes, não obstante, que completem a escri-
turação dos livros em uso.

Art. 45 - Qualquer pessoa pode denunciar, verbalmente ou
por escrito, abusos, erros ou omissões dos Juízes, serventuários e
funcionários auxiliares da Justiça.



Adjunto do Corregedor
Assistentes	.........
Escrivão (criado pela Lei 300)
O1'icial_Admiflistrati\0 .
OficiaI_AdmiT11Str8 \'0 .
Oflclal.Adm1fl13t0
Oficial-Administrativo .

....
Esci (tu ráriO ..........
Datilógrafo ......
Datilógrulo	..........
Porteiro	............
Continuo .............
Servente	............

'-

2
1
2
2
3
3
4
4
4
4
1
1

60.000,00
43.200,00
37.200,00
32.400,00
27.600,00
24.000,00
20. 400,00
16.800,00
14.400,00
12. 000,00
13.200,00
9.600,00
7.200,00

S

o
N

K
j
1
Ii
III
II
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Art. 46	O Corregedor, no interêsse dos serviços (la Correge-
doria, poderá solicitar ao Govêrno do Estado os funcionários que se
fizerem necessários.

Art. 47 -- Os atuais funcionários que já exerçam cargos não
administrativos na Corrcge(loria kle Justiça Lcw11 eiitos ([e concurso

de títulos e de provas, apenas exigi vcs para os provimentos
l!ltUl'OS.

Lindo, portanto, a tô(lsasautOl'l(la( l e s , a quem o conhe-
cimento e eXeCUÇãO desta lei pertencer, que a culoprans e façam
cumprir tão inteiramente (NflO nela se contíiii

1):ula fl() PiII 1(.O da Li l)er(la(te, Belo Horizonte, 1 de setembro

de 1950.
MILTON SOARES CAMPOS

Cóndido Laia Ribeiro Naves, rcspon(l ('11(h) pelo expediente

da Secretaria do Interior.

LEI 614, DE 4 DE SETEMBRO DE 1950

TABELA A QUE SE REFERE O ARTIGO 35, § 3•

CORREGEDORIA DE JUSTIÇA

NÜMERO	
VENCIMENTO

DE	CARREIRA OU CARGO	PADRÃO	ANUAL

CARGOS	
Cr$

89 -

Ll-i N.	(lu, 1)1," li l)E SETEMIIB() l)E 195()

Fixa O eletivo da Policia Militar para o exercício de 1951

0 Povo (lo Estado (te Minas Gerais, por seus representantes,
deciciou e eu, elil seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. I. - - Para o exercício de 1951, í fixado em 8.886
(oito mil, oitocentos e oitenta e seis) elementos o efetivo da
Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, a qual terá a seguinte
organização:

1 --- Quartel do Coiiia ii (lo-Geral, compreendendo

a) Comando-Geral
Gabi mie te

b) Es!u(lo Jtlaio,'

(;lI('fi(
Subchefia

S-1	Pessoal e Efetivos
lnforma(-ões

S-3 - Instruções
S-4 ---- Suprimentos - - Evacuações.

e) Inspetoria-Geral
(1) Serviço dei dnmiiiist ração

Chefia
Serviço de Fandos
Serviço (te Iii endência
Serviço do Pessoal

e) Chefia do Sei''iço de Saúde
f) Serviço de Subsistência
g) Serviço de FliqCflhi(Irifl
li) Chefia do S' viço de Assistência Religiosa.

II --- Quadro Suplementar
III ---- Caixa Beneficente
IV	- l)epartamneto (te Instrução
\' - . 9 (nove) Batalhões de Caçadores
VI - - Cia. Isol,ala (te i\luzambinho

Cia. Isolada (te Teófilo Oton i.
VIII	. Esquadrão de Cavalaria
IX - Corpo de Serviço Auxiliar
X - - Hospital Militar.

--	
-'., 7_'___••
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Art . 2.	A organização das Unidades ejiuiiicrdi, li,
itens V - - \TJ - VII e VIII SCF a mesma (10 exercício (1(,t1 53
e seus efetivos serão os previstos no quadro número 1

Art. 3•Q	O Departamento (te Instrução terá sua
zação subordinada ao Regulamento que lhe deu a Lei 553, de
de dezembro de 1949, coflstafl(lO laflhl)Cfl, o seu efetivo, do Quadro
Anexo número 1.

Art. 4Y -- A organização (lo Corpo de Serviço Auxilia
compreende o Comando, uma Secção de Comando e duas Cota pa-

nhias de Artífices, constando o seu efetivo do Quadro Anexo
número 1

Ai-t. 5•9 ---- A organizaçao do Hospital Militai coniprecnic
a Diretoria, Serviços Clínicos, Serviços Auxiliares das Clínicas e
Ser iços Administrativos, com o seu efetivo previsto no Quadro
Anexo número) 1.	 -

ArE. 6. ---Fica criado o quadro (te técnicos dcSl)OrtiSla S c
monitores de educação física em número a ser fixado pelo Comando-
Geral, assegurando-se aos seus componentes o direito à l)rOfllOçãO
a segundos tenentes, desde que satisfaçam aos (liSl)OsitiVoS do
1-legulamento de Promoções.

Parágrafo único ---- No quadro de técnicos desportistas
monitores ((e cotucaçao física sôiiwnte poderão ser admitidos cl-
mentos habilitados em cursos ole educação física e técnicos dip-
inatios de esportes terrestres e aquáticos.

Art . 7•9 Fica criado no Corpo de Saúde da Polícia Militar
o cargo (te médico-cardiologista, ficando o ocupante com os veiic-
mentos e vantagens do l)ôStO de I. Q1.Q tenente.

Art. 8. - O lugar (te chefe do Laboratório de Anúlise
Pesquisas Clínicas será ocupado por médico laboratorista, Com
pôsto (lc major.

Art. 9. ---- Ficam elevados para 3 (três) e ti (seis), respecti-
vamente, o número de lugares de capitães e primeiros tenentes do
Quadro de Cirurgiões-Dentistas do Serviço de Saúde da Policio
Militar.

Art. 10 - Fica reduzido a 10 (dez) o número (te segundos-
tenentes do Quadro de Cirurgiões-Dentistas do Serviço de Saúde
da Polícia Militar.

Art. 11 - O pagamento do pessoal da-Polícia Militar correrá
pela verba respectiva, que fôr designada no orçamento geral do
Estado.

Art. 12 - - Em caso de necessidade, as Companhias Isoladas
de Teófilo Otoni e Muzambinho serão incorporadas aos 6. Q e
Batalhões, respectivamente.
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Anexo u.' 1

Quadro Gerfixação da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, para o exercício de 1951
COMANDO-GERAL	

ESTADO MAIOR

OFICIAIS	 PBACLS	 ASSEMELHADOS	Cliii contratados

DISC R IM I,AÇ0

6 COMANDO-GERAL
Estado -Ma ior

8	inspetoria Geral .....

o X Serv. de Administração
Serv. de Saúde ......
Serv. de Subsistência
Serv. de Engenharia

Çr	
Serv. de Ass. Religiosa

SOMA DO Q.C.G.......

Quadro Suplementar

Caixa Beneficente ..........
Departam ento de instrução ..
Primeiro Batalhão ..........-

Segundo Batalhão .......... -

Terceiro Batalhão ............-
Quarto Batalhão ........
Quinto Batalhão ............-
Sexto Batalhão ..........

Sétimo Batalhão ............-
Oitavo Batalhão ............-
Nono Batalhão ............-
Cia. Isolada de Muzambinho .. -
Cia. Isolada de T. Otoni .. .. -
Esquadrão de Cavalaria . .. -
Corpo de Serviços Auxiliares
Hospital Militar ..........-

SOMA ................2

SOMA GERAL ........ . 311

Músicos	1	DE SAUDE	Artifices	1	A OFICIAIS
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Art. 13 - O Tenente-Coronel, o Major e o Médico da Polícia
Militar que servem em comissão no Corpo (te Bombeiros por êste
perceberão e receberão os seus vencimentos.

Art. 14 -- Revogam-se as disposições em contrário, entrando
esta lei em vigor em 1.0 de janeiro (te 1951.

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 110 Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 11 de setein-
bro de 1950.

MILTON SOARES CAMPOS
Domingos Peluso

RAZÕES DO VETO

Motivos (11 interésse público, adiante expostos resumi(janl(n-
te, levam-me a opôr veto aos seguintes dispositivos da Proposição ((e
Lei ii. 633, que contém a reorganização ((0 Ministério Público (te
Minas Gerais:

1) Ao artigo 34, que assim se exprime:

Art. 34 A promoção por merecimento e antiguidade obe-
decerá ao disposto nos parágrafos primeiro e segundo do artigo
75 da Constituição Estadual, sendo a comissão formada pelo Pro-
curador Geral, que a presidirá, e pelos quatro Subprocuradores, e
secreta a votação das respectivas listas.

Atualmente a Comissão (te Promoções do Ministério Público
é constituida de acõrdo com o ai-t. 63,	L9, do Decreto-lei n . 2.14(;,
de 10 de julho (Te 1.947: "Art. 63 O preenchimento dos lugares
de Subprocurador Geral do Estado será feito pelo Governador, me-
diante promoção dos auxiliares Jurídicos da Procuradoria Geral,
Curadores e Promotores de Justiça, por antiguidade e Por mereci-
mento alternadamente."

§ 1. -- Verificar-se-á a promoção á vista de proposta apre-
sentada por uma comissão composta do Procurador Geral (lo Estado,
que a presidirá, dois Desembargadores membros do Conselho Dis-
ciplinar da Magistratura, de hm Subprocurador Geral designado
Pelo Procurador Geral, e do Presidente da Secção Estadual da Ordem
dos Advogados."
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E o artigo 67 estabelece:

Art. 67 - Os cargos de Promotor de Justiça das deiliais en-
trãncias serão providos pelo Governador cio Estado, mediante I)1'O-
moção feita, alternadamente, por antiguidade e por 'merecimento.

Parágrafo único ---- Dar-se-á a promoção em face de -proposta
apresentada pela Comissão de que trata o § 1. cio artigo 63, a qual
indicará o Promotor mais artigo ou organizará lista triplice, con-
forme o caso, observando-se, na prinleiru hipótese, o disposto no
2. 1 do citado artigo 63, no que fôr aplicável.

Parece mais acertado êsse sistema, que assegura, pela pre-
sença de elementos estranhos aos quadros do Ministér!oJ Público,
mais amplo exame das condições com que se apresentem os vários
concorrentes. Pelo texto vetado, só a Procuradoria Geral influiria
nas promoções, quando o mais razoável é que, constituindo ela a
base principal das indicações, não se lhe atribua, todavia, nfluên-
cia exclusiva.

De resto, o texto não atende exatamente ao preceito da Cons-
tituição, que fala em "comissão (te que participará o Procura(lor-
Geral (artigo 75, § 1.), o que é bem diferente da comissão cons-
tituida s?mente de elementos da Procuradoria.

2) Ao artigo 50, que está assim redigido: "No exercício da
respectivas funções há recíproca harmonia e independência entre
os órgãos da Magistratura e os membros do Ministério PúhlJco"

O dispositivo parece igualar instituições diferentes: a Magis-
tratura, que é um dos Poderes do Estado, e o Ministério Público
que é órgão de um dos Poderes ou órgão de coordenação entre
os vários poderes. Nem é próprio, a propósito das relações entre
a Magistratura e o Ministério Público, repetir expressões que a
Constituição reserva para as relações entre os três Poderes do Estado.

Assim, encerrando o assunto de controvérsia sôbre hierarquia
com repercussões delicadas na prática, não é razoável fique o
princípio enunciado em têrmos tão imprecisos.

3) Ao artigo 53: "Nas comarcas que forem sedesede de estâncias
hidrominerais, abonar-se-á ao Promotor a gratificação mensal de
um mil cruzeiros (Cr$ 1.000,00)".

A gratificação não é concedida aos demais funcionários e não
é equitativo que só a recebam os promotores. Demais, não é só
nas estâncias hidrominerais que, entre nós, se observa o encareci-
mento da vida.

4) Ao artigo 63:
"Poderá o Procurador-Geral designar qualquer membro do

Ministério Público, de igual entrância ou imediatamente anterior,
para substituir o que estiver em gôzo de férias, ou por qualquer
motivo afastado do cargo".

O veto a essa norma justifica-se porque ela pode muitas vêzes-
envolver, pràticamente, a atribuição de nomear, que é reservada
ao Poder Executivo. Convém seja mantido, a êsse respeito, o prin-
cípio vigente, que é tradicional e mais de acôrdo com o sistema.

5) Ao artigo 74, 2.: " 2. - O escrivão, cargo isolado,
de provimento efetivo, será de livre nomeação do Governador o
Estado, por indicação do Procurador-Geral".

Oponho veto à cláusula final "por indicação do Procurador
Geral".

Esse acréscimo do texto torna-o contraditório: se o cargo é
de "livre nomeação", deve independer da indicação, a qual mi-
pediria que a nomeação fôsse livre. Os dois critérios são incoii-
clliáveis e é preciso evitar a contradição.

Com o veto aos dispositivos indicados, suponho ficará melhor
a lei, que versa matéria da maior relevância, qual seja a organiza-
ço do Ministério Público, de tão alta missão social e de tão nobre
graduação na hierarquia da função pública. Só por êsse motivo
uso da faculdade constitucional, para Sul)nIeler o a;sunto a novo
exame pela egrégia Assembléia Legislativa.

Palácio da Liberdade, 11 de setembro de 1950.
(a) MIL'nN SOARES CAMPOS,

Governador (10 Estado.

LEI N.° 616, DE 11 DE SETEMBRO DE 1950

Reorganiza o Ministério Público de Minas Gerais

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

TITULO 1

Dos órgãos do Ministério Público.

CAPITULO 1

I)i:posições preliminares

Art. 1 . 0	Os órgãos do Ministério Público são os seguintes:

1 -. Procurador-Geral;
II - Subprocuradores;

III - Promotores de Justiça;
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IV - Curadores;
V - Adjuntos de Promotor;
VI - Estagiários.

Art. 2. - Os órgãos do Ministério Público, à exceção do Pro-
curador-Geral e Adjunto de Promotor, constituem-se em carreira.

Parágrafo único - O ingresso na carreira far-se-á median-
te concurso de provas. O acesso aos cargos superiores por pro-
moção de entrância a entrância, obedecidos os critérios (te antigüi-
dade e merecimento.

Art. 3•9 - São órgãos auxiliares os estagiários, demissíveis
ad nulum.

CAPITULO II

1)o P,ocuradotGeIal

Art. 4.	- O Procurador-Geral é o chefe do Ministério Pú-
blico, do qual centraliza a unidade de direção e o poder disciplinar.

Parágrafo único -- O Procurador-Geral exercerá o cargo en-
quanto bem servir.

Art. 5. ---. Ao Procurador-Geral compete zelar pela exata e
uniforme observância das leis e regulamentos, dentro de sua ju-
risdição, em todo o território do Estado, e especialmente:

1 - assistir às sessões do Tribunal de Justiça, com direito a
tomar parte na discussão dos assuntos em que lhe caiba oficiar.

II - promover a ação penal nos casos de competência
originária do Tribunal de Justiça;

III - oficiar perante o Tribunal de Justiça;

a) - nas apelações, recursos e revisões criminais, nos proces-
sos (te habeos-corpus, Inan(la(to de segurança, ite (foiOiUe1itO, sus-
pensão condicional de pena e livrameflto condicional;

b) - nos recursos cíveis interpostos de decisões em proces-
sos em que forem interessados a Fazenda Pública ou incapazes, bem
como naqueles que versarem questões relativas ao estado das pes-
soas, casamento, testamento, acidentes de trabalho e latência;

e) - nos recursos de revista, ações rescisórias e conflitos de
jurisdição;

d) - na discussão de argüição de inconstitucionalidade;

IV - suscitar conflitos de jurisdição;
V - requerer revisão criminal, desaforamento e habeas-cor-

pus;

95 -

VI - interpor recurso, inclusive para o Supremo Tribunal
Federal, de decisões em processo em que o Ministério Público deva
intervir, ou ciii que se (lisdu-ti r ai aléria que interêsse a observância de
lei de ordem pública;

VII --- prOlilover O eXailie (ti sanidade para verificação de
incapacidade física ou mental de autoridade judiciária, órgão do
Ministério Público, serventuário efuncionário da Justiça e, se for
o caso, o conseqüente afastamento do cargo, disponibilidade ou apo-
sentadoria cornpulsória do declarado incapaz;

VIII -- representar ao Tribunal de Justiça, ao Conselho Dis-
ciplinar de Justiça e ao Corregedor de Justiça sôbre faltas, omissões
no cumprimento do dever por parte de autoridades de qualquer grau
e de serventuários e funcionários (Ia Justiça,Ça, Sobretudo. (imilito à
falta de audiências e sessão nos dias e horas marcados, demora nos
despachos e sentenças e inobservância do Regimento de Custas;

IX - promover diretamente, ou por intermédio de represen-
tantes do Ministério Público, a responsabilidade dos Juizes, fun-
cionários e serventuários da Justiça por crimes contra a administra-
ção pública;

X - requerer convocação extraordinária do Tribunal de Jus-
tiça, ou de sua Câmara, e prorrogação de ordinária, quando conve-
niente ao interêsse da Justiça;

XI superintender a atividade dos órgãos do Ministério
Público, expedindo ordens e instruções- concernentes ao desempe-
nho de suas funções, promover a sua responsabilidade e impor-
lhes penas disciplinares;

XII promover pessoalmente, em qualquer juízo, a ação pe-
nal quando o exigir o interêsse da justiça, notadamente onde estiver
perturbada a segurança pública, ou houver sido cometido crime,
cujos responsáveis, por sua posição econômica, social ou política,

dobstem a efie jéticia da repressão penal
XIII -determinar aos demais órgãos do Ministério Público

a promoção da ação penal, a prática de atos processuais necessários
ao andamento dos feitos, a interposição de recursos, bem como subs-
tituir, em determinado feito ou ato, o representante do Ministério
Público por outro de igual ou superior entrância, quando julgar
conveniente aos interêsses da justiça;

XIV - requisitar dos órgãos do Ministério Público mapas
trimestrais do movimento do serviço a seu cargo;

XV 1— delegar a membros do Ministério Público as funções
de Procurador-Geral, fora do Tribunal (te Justiça, quando os Sub-
procuradores não possam exercê-las;L	XVI - -- organizar o regimento interno da Procuradora-Geral

XVII - inspecionar cárceres, penitenciárias, manicômios ju-

-	- -	- •,-r
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diciários e estabelecimentos onde se achem recolhidos menores e
interditos;

XVIII -- superintender os serviços da Secretaria da Pro-
curadoria Geral;

XIX - deferir compromisso e dar posse aos representantes
do Ministério Público e funcionários da Procuradoria Geral;

XX - requisitar do Govêrno, para serviços eventuais, onde
quer que estes se tornem necessários, funcionários e serventuários
de justiça;

XXI - promover pessoalmente, 011 por intermédio de qual-
quer. dos Subprocuradores, inquérito administrativo para apuraÇãG
de falta grave de membro do Ministério Público;

XXII - propor ao Govêrno a remoção compulsória ou demis-
são de membro do Ministério Público, provada a falta deste em
processo administrativo;

XXIII - propor ao Govêrno medidas e providências neces-
sárias ao bom desempenho dos serviços do Ministério Público, in-
clusive criação e ext inção de cargos;

XXIV - propor a nomeação, substituição, promoção e exo-
neração dos funcionários tia secretaria da prorura(Ioria-Geral,

XXV - prestar informações ao Govêrno a respeito dos servi-
ços e dos funcionários do Ministério Público;

XXVI - requisitar da repartição pública certidão, exame ou
execução de diligencia necessária ao exercício de suas funções;

XXVII - requisitar passagens, transmissão de telegramas e
telefonemas para execução de serviços do Ministério Público;

XXVIII - cuidar da estatística criminal do Estado, a fim de
propor às autoridades competentes as medidas que julgar adequa-
das à defesa dos interêsses da justiça;

XXIX -- apresentar ao Govêrmio relatório acêrca dos traba-
lhos do Ministério Público, relativos ao ano anterior, indicando as
providências necessárias ao aperfeiçoamento da administração da
Justiça;

XXX	dar parecer em processo de suspeição de desembar-
gador ou juiz, de reclamação sôbre antigüidade ou outro, em que
lhes seja o mesmo reclamado, pelo relator ou pelo Tribunal de Jus-
tiça;

XXXI - requisitar qualquer membro do Ministério Público
para prestar serviços à Procurada -Geral, desde (T ile ba ja asse a -
timento expresso do requisitado;

XXXII - organizar, periodicamnente, o Congresso Estadual do
Ministério Público, a fim de solucionar dúvidas no estudo e apli-
cação da lei e sugerir providência necessária ao aperfeiçoamento
do serviço, inclusive propor ao Govêrno a criação e extinção de cargo.

Dos Subprocuradores Gerais

Art. 6.9 - Compete aos Subprocuradores Gerais, pela ordem'
de antigüidade:

a) substituir o Procurador Geral;
b) fazer parte do Conselho Penitenciário.

Art. 7. 9 - Compete a qualquer dos Subprocuradores Gerais,
por designação do Procurador Geral:

a) assistir às sessões do Tribunal de Justiça e oficiar nos
processos que lhe forem distribuídos, atendendo-se à sua especia-
lização no assunto em que intervier (art. 5 , inciso 1);

b) ter ,a seu cargo o prontuário dos membros do Ministério
Público e dos funcionários da Procuradoria-Geral;

e) acompanhar a estatística criminal da comarca de Belo
Horizonte;	 -

d) exercer, temporàriamente, por designação do Govêrno e
mediante representação do Procurador-Geral, as funções do Minis-
tério Público, em qualquer comarca, quando o exigir a maior eficá-
cia da repressão penal, principalmente onde estiver perturbada a
ordem pública, ou se haja cometido crime cujos responsáveis, por
influência política ou social, corrupção ou coação no curso do pro-
cesso, possam embaraçar a ação da justiça;

e) orientar a secretaria (Ia Procuradoria-Geral;
f) desempenhar quaisquer outras funções que lhe forem atri-

buídas por lei;
g) auxiliar o Procurador-Geral no ttesenijwnho de suas fun-

ções.

CAPITULO IV

Dos, Promotores de Justiça

Art. 8. - Compete ao Promotor de Justiça:

1 - Requerer à autoridade judiciária ou policial a instau-
ração de processo de contravenção;

II - exercer vigilância sôbre os atos da polícia judiciária,
promovendo diligências adequadas ao andamento tias investigações,
instaurando inquéritos ou assumindo a presidência dos já iniciados.
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quando outras providências resultem inúteis para a apuração do
fato delituoso;

III - promover a ação penal nos crimes de ação pública, da
qual não poderá desistir, podendo, todavia, manifestar livremente
sua opinião, nos têrmos dos arts. 406, 471, 500 e 538, § 2. 9, do Código
de Processo Penal.

§ 1.' - Sempre que o Promotor de Justiça requerer o arqui-
vamento do inquérito policial, por lhe não parecerem caracteriza-
dos os elementos da infração, não existirem indícios de autoria, es -
tiver extinta a punibilidade ou faltar condição de procedibilidade,
declarará, por escrito, obrigatóriamente, os fundamentos do pedido.

2.' - O mesmo órgão do Ministério Público ou seu substi-
tuto poderá desarquivar o inquérito e oferecer denúncia, antes de

extinta a ação penal.

IV - Aditar a queixa nos crimes de ação privada ou repu-
diá-la e oferecer denúncia substitutiva nos casos em que, sendo •
crime de ação pública, não foi esta intentada dentro do prazo legal;

V - requisitar de quaisquer autoridades judiciárias ou admi-
nistrativas inquéritos, corpos de delito, diligências, certidões e es-
clarecimentos necessários ao desempenho de suas funções;

VI - requerer, nos crimes de ação privada, nomeação do
curador especial, que exerça o direito de queixa, quando o ofen-
dido fôr menor de dezoito anos, retardado ou enfêrmo mental e
não tiver representante legal, ou colidirem os interêsses dêstes com
os daquele;

VII - intervir, obrigatóriamente, em todos os têrmos da
ação penal por êle intentada, e, nos da intentada pela parte ofen-
dida, quando se tratar de crime de ação pública;

VIII - requerer prisão preventiva;
IX - assistir ao interrogatório do réu;
X - oferecer libelo;
XI - assistir ao sorteio do corpo de jurados que deverá fun-

cionar na sessão a ser convocada;
XII	funcionar perante o Tribunal do Júri;
XIII	requerer sessão extraordinária do Tribunal do Júri;

XIV	requerer habeas-corpus;
XV - requerer desaforamento;
XVI assistir à verificação a que se refere o art. 440 do Có-

digo de Processo Penal, indicando ao Juiz, de Direito nomes para a
lista geral de jurados e impugnando a inclusão de quem não esteja
em condições de integrar o Tribunal do Júri;
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XVII - promover a decretação de medida de segurança, ex-
tinção de punibilidade, concessão de graça ou indulto e revogação
de suspensão condicional;

XVIII - recorrer ao Corregedor-Geral da Polícia ou mesmo
ao Chefe de Polícia do Estado, quando qualquer autoridade policial
pratique violência ou desmando no cumprimento do seu dever, usan-
do processos incompatíveis com as garantias constitucionais, quan-
do outras providências não tenham surtido os resultados previstos
em lei;

XIX - funcionar em processo de retificação, anotação e aver-
bação de registro civil;

XX - inspecionar, anualmente, os livros de registro civil,
declarando, no têrmo de inspeção, as faltas encontradas e sugerin-
do modo de corrigi-las;

XXI - promover o cancelamento, nos casos de duplicidade
ou falsidade do registro, depois de devidamente apuradas;

XXII -- promover a inscrição da hipoteca legal em favor do
ofendido e outras medidas assecuratórias, nos casos legais;

XXIII - oficiar no processo de habilitação de casamento, no
de oposição de impedinientos, dispensa prazo e publicação de pro-
clamas, nos têrmos da lei;

XXIV aprovar ou elaborar os estatutos das fundações, fis-
calizar o seu funcionamento e promover a extinção destas, quando
for o caso;

XXV - promover a prestação de contas dos responsáveis pela
administração de associações de beneficência ou fundações que te-
nham recebido legados;

XXVI - fiscalizar o funcionamento das fundações, promover
a remoção dos administradores e a sua extinção, quando for o caso;

XXVII - promover o seqüestro dos bens das fundações, ile-
galmente alineados;

XXVIII - zelar pelas fundações, fiscalizar o modo de utili-
zação de seus bens e os atos de seus administradores, promovendo
* anulação daqueles que forem contrários às suas finalidades ou
praticados com desrespeito às normas estatutárias;

XXIX - requerer a abertura ou andamento de inventários e
arrolamentos de bens sujeitos ao impôsto de transmissão causa mor-
Us, quando excedidos os prazos legais;

XXX - exercer, nas comarcas do interior, às atribuições de
curadores de menores, ausentes, órfãos e massas falidas;

XXXI - funcionar nos processos de subrogação ou extinção
de usufruto ou fideicomisso;

XXXII - intervir no processo de usucapião;
XXXIII - intervir nos requerimentos de Registro Torrens;
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XXXIV - oficiar em todos os processos relativos a testa-
mentos;

XXXV - promover a exibição dos testamentos em juízo, as
medidas necessárias à sua administração e conservação dos bens
do testador;

XXXVI - promover a prestação de contas do testamenteiro
e reclamar contra a nomeação do testamenteiro não idôneo feita
pelo Juiz, e a remoção do negligente ou culpado;

	

XXXVII	promover a arrecadação de resíduos, quer para
a sua entrega à Fazenda Pública, quer para cumprimento de tes-
tamento;

XXXVIII - promover o cumprimento dos legados pios;
XXXIX - promover, no juízo cível, a execução da sentença

condenatória a requerimento do titular de direito à reparação do
dano, se fôr pobre, ou a ação cível de indenização;

XL - promover, no juízo cível, a execução da hipoteca dada
como fiança;

XLI - proceder a cobrança judicial da pena de multa im-
posta ao condenado, quando não for paga no prazo legal;

XLII - promover, assistir e acompanhar as reclamações de
empregados, em matéria trabalhista, quando nas respectivas comar-
cas ii ão houver juntas (te (0(1 (ii iação e julgariiento, ou sindicato
da categoria legal do reclamante, devidamente reconhecido pelo Mi-
nistério do Trabalho, Indústria e Comércio;

	

XLIII -	oficiar nas causas cíveis sôbre o estado e capacida-
de civil das pessoas, como em outras em que é obrigatória a sua
intervenção;

XI1IV -- velar pela observância (Ias fórmulas processuais, para
evitar delongas OU despesas supérfluas;

XLV - requerer o que fôr necessário ao esclarecimento da
verdade e usar de todos os recursos legais nos processos em que
Intervier, por qualquer forma, por fôrça de lei:

XLVI - denunciar à autoridade competente a prevaricação,
omissão, negligência ou inobservância de prazos legais, contrárias
ao interêsse público, por parte dos funcionários em geral, e, espe-
cialmente, dos cartórios dos juízos junto aos quais servirem;

XLVII -- exercer as atribuições que lhe são conferidas pela
legislação de acidentes do trabalho;

XLVIII - prestar assistência judiciária gratuita às vitimas
ou beneficiários de acidentes do trabalho.

	

XLIX	impugnar acordos ou convenções contrários à legis-
lação sôbre acidentes do trabalho e promover a instauração de pro-
cesso criminal, quando fôr o caso;

L - requerer ao Juiz medidas necessárias ao bom tratamento
médico e hospitalar devido pelo empregador à vitima;
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LI - promover a cobrança da (lívida fiscal, na forma das
leis em vigor;

LII - depois de proposta ou contestada a ação, assumir, se
lhe fôr delegada, pelo Advogado-Geral, a defesa do Estado;

LIII - assistir às sessões de instalação e encerramento das
correições;

LIV - visitar, mensalmente, as prisões, e trimestralmente, os
asilos, manicômios, casas de caridade e hospitais, promovendo
o que fôr de justiça;

LV - providenciar a remoção para manicômio judiciário do
delinqüente que manifeste enfermidade mental, para ser subme-
tido a exame;

LVI - diligenciar a remoção de sentenciado, do estabeleci-
mento de prisão provisória para o de cumprimento de pena-priva-
tiva de liberdade;

LVII	cumprir as ordens e instruções do Procurador-Geral;
LVIII - suscitar conflitos de atribuições perante o Procu-

rador-Geral;
LIX apresentar, até 31 de janeiro de cada ano, o relatório

dos serviços a seu cargo durante o ano anterior, assinalando as dú-
vidas e lacunas verificadas;

LX - exercer qualquer outra atribuição que lhes fôr conferi-
da por lei federal ou estadual.

Art. 9•9 Nas cormarcas de Belo Horizonte, Juiz de Fora e
Uberaba as atribuições referentes aos números 24, 25, 26, 27 e 28
são da competência do Promotor da 1.' Vara e as de números 14
e 59 de competência geral, sendo as demais exercidas por distri-
buição.

Art. 10 - Quando colidirem os interêsses afetos à tutela do
Ministério Público, serão observadas as seguintes regras:

a) se a colisão de interêsse se verificar em ação criminal,
em que o réu fôr pessoa protegida pela Curadoria, prevalecerão para
o Ministério Público as funções de acusador , devendo encarregar-se
da defesa um curador ad-hoc;

b) se a colisão se der entre interêsses ajuizados no crime e
interêsses discutidos no cível, se nomeará curador- ad-hoc para fuh-
cionar na causa cível;

c) o Ministério Público defenderá os interêsses da Fazenda
Pública, sempre, que, contenciosamente êstes sejam contrários aos
de qualquer pessoa protegida pela Curadoria, que, neste caso, ficará
a cargo de curador ad-hoc.
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CAPÍTULO V

Dos Curadores de Menores

Art. 11 - Ao curador de Menores compete:

1 - exercer as atribuições que lhe são conferidas pelo Código
de Menores e legislação especial subseqüente;

2 - oficiar em todos os processos do Juízo de Menores;
3 - promover os processos de cobrança de soldadas ou ali-

mentos devidos a menores, ou nêles oficiar;
4 - promover os processos relativos a menores de dezoito

anos, por fatos definidos em lei como crimes ou contravenções,
pleiteando a aplicação das medidas cabíveis;

5 - promover o processso por infração das leis e regula-
mentos de proteção e assistência aos menores;

6 - intervir nas investigações criminais relativas a delitos
praticados por menores de 18 anos;

7 - defender menores de 18 a 21, processados na justiça
comum, quando designado pelo juiz criminal;

8 - requerer o internamento de menores abandonados, dos
vadios e mendigos, de 18 a 21 anos;

9 - representar contra pai, mãe, tutor ou encarregado da
guarda de menores seviciados ou abandonados;

10 - promover a decretação cia perda ou suspensão do pátrio-
poder ou da tutela, quando o exigir o interêsse do menor;

11 - requerer o apreensão de menores abandonados ou de-

linqüentes;
12 - fiscalizar, com entrada franca, os institutos de assis-

tência ou de reforma de menores, casas de diversões, estabeleci-
mentos comerciais, fabris e agrícolas, promovendo o que fôr neces-
sário em defesa dos menores;

13 - requerer habeas corpos em favor dos menores;
14 - oficiar nos processos de suprimento de consentimento

para casamento;
15 - fazer representações, para ação criminal, quando a viti-

ma seja menor abandonada.

CAPITULO VI

Dos Curadores de Órfãos, ausentes e massas falidas

Art. 12 - Compete ao curador de órfãos, ausentes e massas
falidas:
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1 - funcionar em todos os têrmos de inventários e arrola-
mento e partilhas dos feitos administrativos ou contenciosos em que
sejam interessados incapazes e ausentes;

2 - promover a prestação de contas de tutores, curadores e
inventariantes, havendo incapazes ou ausentes interessados;

3 - defender os direitos dos incapazes e ausentes nos proces-
sos em que forem interessados;

4	recorrer, quando fôr o caso, das decisões nos processos
em que funcionar e promover-lhes a execução;

5 - requerer a arrecadação de bens de ausentes, assistindo
pessoalmente às diligências;

6 - requerer a abertura 'da sucessão provisória ou defini-
tiva do ausente e promover o respectivo Processo, até final sen-

tença;
7	promover a cobrança das dívidas do ausente e interrom-

per-lhes a prescrição;
8	entregar aos depositários judiciais os bens arrecadados

e tê-los sob sua vigilância;
9 - promover a venda em hasta pública dos bens de fácil

deterioração e conservação dispendiosa;
10 - promover em hasta pública a venda ou arrendamento

dos bens imóveis do ausente, nos casos legais;
11 - dar ciência às autoridades consulares da existência de

herança ou de bens de ausentes estrangeiros;
12 - recolher ao Banco do Brasil ou à Caixa 'Econômica Fe-

deral ou Estadual, dinheiro, títulos de crédito ou outros valores
móveis pertencentes ao ausente;

13 - prestar contas da administração de bens sob sua guarda;
14 - funcionar nos processos (te falência e concordata e cm

tôdas as ações e reclamações sôbre bens e interêsses relativos à
massa falida, e exercer as atribuições conferidas pela legislação es-
pecial;

15 - assistir à arrecadação dos livros, papéis, 'documentos e
bens do falido, bem como as praças e leilões, e assinar as escrituras
de alienação de bens da massa, sendo considerada falta grave o seu
não comparecimento;

16 - estar presente às assembléias, dos credores;
17 funcionar nas prestações de contas dos síndicos, e

comissários e dizer sôbre o relatório final para o encerramento
cia falência, haja' ou não impugnação 011 oposição de interessados;

18 - intervir em qualquer dos têrmos do processo de falêiiT'a
ou concordata;

19 - requerer a prestação de contas dos síndicos e de outros
administradores, que as devam pr.t9r

-
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20 - fiscalizar o recolhimento dos dinheiros da massa ao

Banco do Brasil, à Caixa Econômica Estadual ou Federal, exigindo
os balancetes mensais;

21 - promover a destituição (los síndicos;
22 - promover a ação penal nos casos previstos na lei de fa-

lências;
23 - funcionar em todos os têrmos do processo de liquida-

ção forçada das sociedades de econômia coletiva;
24 -- - apresentai' anualmente ao Procurador-Geral relatório

dos trabalhos da Curadoria;
25 - remeter ao Departamento Estadual de Estatística OS

dados  referentes à Curadoria;
26 ---- promover, nos têrmos da legislação, a interdição dos

suspeitos e curatela.

CAPITULO VII

Dos Adjuntos do Promotor

Art . 13 O Adjunto (te promotor de Justiça de distrito ou
subdistrito de Paz, fora da sede da Comarca, será nomeado pelo
Governador (lO Estado, dentre cidadãos brasileiros, de idoneidade
moral, alistados como eleitores, quites com o serviço militar e no
gôzo de sanidade física e mental.

Parágrafo úniro Salvo a hipótese de impossibilidade o ad-
junto de Promotor, na sede da comarca, será nomeado pelo Go-
vernador (10 Estado, dentre os candidatos habilitados no concurso
para impresso na carreira, ou, na falta (lestes, dentre os bacharéis
em direito inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, além de
possuir os demais re(tuisitos dêste artigo.

Art. 14 - Compete ao adjunto de Promotor:
a) exercer, quando em substituição, as mesmas atribuições

conferidas aos promotores;
§ 1. - se não tiver os requisitos do iparágrafo único do arti-

go anterior, não poderá oferecer libelo, produzir acusação perante
o júri, nem receberá intimação de decisões no cível ou do crime,
de que caiba recurso;

§ 2.° - na hipótese do parágrafo anterior, servirá o titular
da comarca mais próxima, de acôrdo com o critério de substitui-
ções dos juízes.

- Art. 15 - O adjunto de Promotor exercerá o cargo em subs-
tituição, enquanto durar o impedimento do respectivo titular, per-
cebendo os mesmos vencimentos.

Art. 16 - O adjunto de Promotor, fora de sede da comar-
ca, exercerá as funções do Ministério Público, relativas à habilita-
ção de casamento e fiscalização do registro civil.

Art. 17 - O adjunto de Promotor será demissível ad nutam.

CAPITULO VIII

Dos Estagiários

Art. 18 - Os estagiários serão escolhidos dentre os alunos dos
49 e 5.9 anos das Faculdades de Direito, que tenham, no curso,
revelado maior merecimento intelectual até o número de três (3)
para a Procuradoria-Geral, e uni (1) para Curadoria e Promotoria
(la Capital.

Art. 19 -	A conclusão ilo Curso ,jurí(lico importa na cassação
tias funções de estagiário.

Art. 20 O estagiário que se mostrar desidioso no cumpri-
niento (los deveres de seu cargo, será dispensado, pelo Procurador-
Geral, a juízo cio membro do Ministério Público junto ao qual servir.

Art. 21 - O estagiário não perceberá vencimento.
Art. 22 - O estagiário poderá:

a) assistir às sessões (lo júri ao lado do Promotor e auxiliá-lo
no exame dos autos e papéis;

b) acompanhar o representante do Ministério Público pe-
rante a quem servir, assistindo-o em inquirições atos e deligên
cias.

Art. 23 - É vedado ao estagiário apor sua assinatura em
qualquer peça judiciária.

TITULO II

Das Nomeações Carreira e Promoções-

Art. 24 - O Procurador-Geral será nomeado pelo Governa-
dor do Estado, com aprovação da Assembléia Legislativa, dentre
os bacharéis em direito, de notório saber jurídico e idoneidade
moral, maiores de 35 anos, tendo mais de 10 anos de prática foren-
se.

Art. 25 - O ingresso no Ministério Público é feito no cargo
de Promotor de Justiça de primeira entrância, provido por con-
curso de provas; as nomeações subseqüentes serão por promoção,
alternadamente, por antiguidade e merecimento.
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Art. 26 - O concurso para ingresso na carreira é prestado
perante uma comissão examinadora constituída do Procurador-
Geral que será seu presidente, do Subprocurador mais antigo, um
professor da Escola de Direito e do Presidente do Conselho da
Ordem dos Advogados do Brasil, Secção de Minas Gerais.

Art. 27 - Podem inscrever-se no concurso bacharéis em di-
reito até 48 anos de idade, de comprovada idoneidade moral,
que provem estar alistados como eleitores, quites com o serviço
militar e no gôzo de sanidade física e mental.

Parágrafo único - Aos funcionários públicos em exercício,
é facultada a inscrição independentemente de limite da idade.

Art. 28 - As provas do concurso serão escritas e orais, ver-
sando sôbre as seguintes matérias: Direito Civil, Comercial, Penal,
Constitucional, Judiciário Civil e Penal, Medicina Legal, Legisla-
ção Social.

Parágrafo único - Na prova escrita é facultada a consulta à
Legislação não comentada; e a redação de peças judiciárias ver-
sará sôbre matéria concernente às atribuições do Ministério Públi-
co.

Art. 29 - A inscrição para concurso será anunciada no órgão
oficial do Estado em três edições consecutivas por ordem do Pro-
curador-Geral, e deverá ser feita no prazo de 30 dias a contar (la

última publicação.
Art. 30 - Encerrada a inscrição, a comissão examinadora

formulará os pontos, cuja lista será publicada sessenta dias antes
do início das provas.

Art. 31 - Terminadas as provas, considerar-se-á classifica-
do o candidato que obteiver, no mínimo, média sessenta (60), segun-
do o sistema de media ponderada.

Art. 32 - A comissão remeterá ao Govêrno a lista dos can-
didatos habilitados para o provimento de cada vaga, contendo
a classificação dos candidatos.

Art. 33 -- O concurso é válido por dois anos, se antes não
ficarem reduzidos a menos de dois os classificados.

Art. 34 - Vetado.

TITULO III

Do Compromisso, Posse, Título e Matrícula

Art. 35 - O Procurador-Geral toma posse perante o Secre-
tário do Interior, empossando aos demais órgãos do Ministério
Público, dentro de trinta (30) dias após a publicação do decre-
to no órgão oficial. Êsse prazo, em caso de impedimento legí-
timo, poderá ser prorrogado por mais trinta dias.
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Art. 36	A posse deve ser precedida de compromisso, ma&
o ato só se considera completo após o exercício.

§ 1.' - Só será dada a posse depois de satisfeitos os seguin-
tes requisitos:

a) prova de quitação com o serviço militar;
b) não sofrer molestia infecto-contagiosa;
c) estar no gôzo de sanidade física e mental;
d) exibir titulo de nomeação devidamente processado.

§ 2.' - O prazo para entrar em exercício será de trinta dias.
contados da posse.

§ 3.' - No caso de remoção ou promoção será de trinta dias
após a publicação do decreto, com prorrogação por igual prazo,
havendo impedimento legítimo.

Art. 37 - No caso de remoção ou promoção não haverá posse,
mas o título será apostilado.

Art. 38 - Os órgãos do Ministério Público serão matricula-
dos em livro especial, aberto, rubricado e encerrado pelo Procu-
rador-Geral.

Parágrafo único - A matricula deverá conter o nome, idade,
estado civil, data da primeira nomeação, posse e exercício, inter-
rupções.

TITULO IV

Da Remoção e Permuta

Art. 39 - A remoção, que se fará por ato do Governador,
será a pedido ou compulsória.

§ 1.' - A remoção a pedido será feita mediante requerimen-
to com a firma devidamente reconhecida.

§ 2.' - A remoção compulsória que só poderá se dar para
comarca de igual entrância, será feita mediante representação mo-
tivada do Procurador-Geral, instruída com inquérito ou processó
administrativo que a justifique.

Art. 40 - Os Promotores e curadores da mesma entrância
Poderão permutar seus cargos, mediante requerimento com firmas
reconhecidas, ouvido o Procurador-Geral.
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TITULO V

Dos Deveres e Sanções

Art. 41 - Os órgãos do Ministério Público devem manter
,exemplar procedimento, zelando pela dignidade de seus cargos, da
magistratura e cia advocacia.

Art. 42 - É vedado ao órgão do Ministério Público exercer
atividade político-partidária.

Art. 43 - Os órgãos do Ministério Público residirão na sede
das comarcas, onde funcionam.

Art. 44 - Os órgãos do Ministério Público devem comparecer
diàriamente à sede dos juízos, onde servem, e aí permanecer das 12
às 15 horas, e nos sábados, das 9 à 12 horas.

Parágrafo único - Terão no edifício do Forum uma sala para
•os seus trabalhos.

Art. 45 --- Pelas faltas cometidas no cumprimento de seus deve-
.res ficam os membros do Ministério Público sujeitos á penas disci-
plinares.

Art. 46 - São penas disciplinares:

1 - advertência;
II - censura;
III	multa até mil cruzeiros;
IV - suspensão até seis meses; e

remoção, disponibilidade e demissão.
Parágrafo único - Quando a penalidade fôr imposta pelo Pro-

curador-Geral, caberá recurso, com efeito suspensivo, para o Chefe
do Poder Executivo.

Art. 17 - A aplicação das penas disciplinares não obsta à
instauração da ação penal cabível.

Art. 48 - O membro do Ministério Público será afastado do
cargo com perda de um têrço dos vencimentos, quando pronunciado
ou condenado, antes de passar em julgado a condenação.

Parágrafo único	A absolvição ou revogação cia pronúncia
dá direito à restituição dos vencimentos.

TITULO VI

Dos Direitos e Garantias

Art. 49 - Os órgãos do Ministério Público, de carreira, per-
(lerão os seus cargos só mediante sentença judicial ou processo admi-
nistrativo, no qual lhes seja assegurada ampla defesa.

Parágrafo único O processo administrativo obedecerá ao
disposto no Estatuto dos Funcionário-,% e correrá perante comissão
designada pelo Procurador-Geral.

Art. 50 - Vetado.
Art. 51 - A elevação ou rebaixamento de entrância da comar-

ca, não acarreta vantagem ou prejuízo ao respectivo Curador ou
Promotor. Na primeira hipótese, continuará servindo na comarca
de que seja promovido; e na segunda hipótese, continuará servindo
na comarca em que se achar, mas ser-lhe-á, contado o tempo de anti-
guidade segundo sua categoria e poderá ser removido, independen-
temente de estágio, para outra comarca de entrância igual à sua.

TITULO VII

Dos vencimentos, licenças e férias

Art. 52 Os vencimentos do Procurador-Geral são iguais aos
dos Desembargadores ( 2. do artigo 74 cia Constituição); os dos
Subprocuradores corresponderão a dois terços, no mínimo, cio que
percebe o Procurador-Geral (artigo 74, n. II); e o dos Curadores e
Promotores, a (bis terços, pelo menos, do que percebem os juizes
perante os quais servirem ( 3•Q do artigo 75).

Art. 53 - Vetado.
Art. 54 - O membro do Ministério Público que contar trinta

anos de efetivo exercício no serviço público perceberá adicional-
mente dez por cento (10%) sôbre os vencimentos fixos do cargo,
abonados após a expedição do respectivo título (leclaratório, que
será requerido pelo interessado.

Art. 55 Nenhum membro do Ministério Público poderá se
afastar do exercício do cargo, sem que lhe tenha sido concedida
licença pela autoridade competente.

Parágrafo único - Aplicam-se aos membros do Ministério
Público, quanto à concessão de licença, as disposições que regulam
a licença aos magistrados.

Art. 56 - São competentes para conceder licença:

1	O Governador do Estado até o máximo de dois anos ao
Procurador-Geral e Subprocuradores e aos Promotores e Curadores.

II	O Procurador-Geral aos Promotores e Curadores até
três meses.

Art. 57 - O funcionário que tiver de interromper o exercício
do cargo por estar à disposição do Govêrno ou em exercício de man-
dato legislativo, considerar-se-á simplesmente afastado independen-
temente de pedido de licença.

-



HÁ e) os Promotores da Capital, eventualmente, entre si, pelo da
Vara imediata e o da última pelo da primeira;

d) os Curadores, eventualmente, pelos Promotores, segundo a
classificação das Varas;

e) o adjunto do Promotor, na sede da comarca, quando possí-
vel, por advogado inscrito na Ordem, nomeado adhoc.
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Art. 63 -.- Vetado

TITULO IX

Da aposentadoria

Ar[. (;4 - Os membros do Ministério Público são aposentados
compulsàriamente aos setenta anos de idade ou por invalidez.

Art. 65 - Será aposentado com vencimentos integrais, se o
requerer, o órgão do Ministério Público que contar trinta anos de
serviço público.

Art. 66 Os vencimentos da aposentadoria serão integrais
quando o funcionário se invalidar por acidente ocorrido no serviço,
OU por doença grave contagiosa ou incurável, especificada em lei.

Art. 67 - Os vencimentos da aposentadoria serão integrais se
o órgão do Ministério Público contar trinta anos de serviço; e pro-
porcionais, se contar tempo menor.

Art. 68 O tempo de serviço público federal, estadual ou
municipal computar-se-á integralmente para efeito de disponibili-
dde e aposentadoria.

Art. 69 - Observa-se-á, quanto à aposentadoria dos órgãos
do Ministério Público o que dispõe o Estatuto dos Funcionários Pú-
blicos, no que fôr aplicável.

TÍTULO x

Das incompatibilidades e suspeições

Art. 70	As prescrições relativas às suspeições e impedi-
mentes dos juízes, e o disposto ao Código de Processo Civil, arts. 119
e 185 e seguintes, e no Código de Processo Penal, arts. 252 e seguintes,
estendem-se, no que fôr aplicável, aos órgãos do Ministério Público.

Art. 71 - Os órgãos do Ministério Público não podem advogar:

a) nos feitos em que fôr obrigatória a sua intervenção em
qualquer grau:

b) - em causas contra a Fazenda Pública.

- -e----	 'L
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Art. 58 - Os membros do Ministério Público terão direito a
férias-prêmio, aplicando-se-lhes os dispositivos que regulam a coa-
cessão das mesmas aos magistrados, sendo competente para conce-
dê-las o Governador do Estado.

Art. 59 - Os membros do Ministério Público, observado o dis-
posto no parágrafo primeiro, gozarão férias coletivas de 1.' a fim de
julho e de 15 de dezembro a 15 de janeiro.

1. - Durante as férias coletivas, prèviamente designadas
pelo Procurador-Geral, permanecerão:

1 - Na Procuradoria, um Subprocurador e os funcionários
necessários ao serviço;

II	Na comarca da Capital, um Curador e um Promotor;
III—	Nas comarcas onde existir mais de um Promotor, o

-que fôr designado.

§ 2. - Aos membros do Ministério Público que não gozarem
férias coletivas serão as mesmas concedidas por sessenta dias con-
tínuos pelo Procurador-Geral, o qual organizará escala de modo a
que não se perturbe a distribuição do serviço.

Art. 60 _-. O membro do Ministério Público ao entrar em gôzo
de férias deverá ter eiii dia os serviços de seu cargo.

Art. 61 - Quando em diligência fora da comarca, no desem-
peuho de comissões que forem incumbidos pela Procuradora-Geral
ou pelo Govêrno, quando forem a outra comarca, a fim de funcionar
em sessão do juri, julgamentos cíveis ou criminais ou servindo na
Procuradoria-Geral ou noutra repartição em serviço correlato, aos
membros cio Ministério Público será abonada, além da indenização
das despesas de trans porte, a diária de cinqüenta a cem cruzeiros, a
critério do Secretário do Interior.

§ 1. - Terão, ainda, os Promotores de Justiça tantas vêzes
a gratificação de cem cruzeiros anualmente, quantos forem os dia-
tritos, excetuados os da sede; mas só a receberão se provarem ter
inspecionado os livros do registro civil, lavrando o respectivo têrmo,
devendo o pedido ser encaminhado pela Procuradoria-Geral.

§ 2. - Quando em serviço fora da sede, o Procurador-Geral
-e os Subprocuradores vencerão uma diária, respectivamente de cento
e cinqüenta e cem cruzeiros.

Art. 62 - Os membros do Ministério Público serão substi-
tuídos:

a) o Procurador-Geral pelo Subprocuradores, por ordem de
antiguidade;

b) os Subprocuradores pelos membros do Ministério Público
-de quarta entrância, por designação do Procurador-Geral;
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Art. 72 - Os órgãos do Ministério Público não poderão servir
em juízo de cujo titular sejam cônjuge, ascendente ou colateral até
o terceiro grau, inclusive, por consangüineidadc ou afinidade, resol-
vendo-se a incompatibilidade por permuta ou remoção, conforme o
caso.

TITULO XI

Disposições Gerais

Art. 73 - Em cada comarca cio Estado haverá um Promotor
de Justiça.

1.' - Na comarca de Belo Horizonte, haverá seis (6) Pro-
motores de Justiça, uni Curador (te Menores, e um Curador de Au-
sentes, Órfãos e Massas Falidas.

2. - Na coriiarca de Juiz de Fora haverá três Promotores
de Justiça.

§ 3•Q	Na coiiiarca de Uberaba haverá dois (2) Promotores
de Justiça.

Art. 74 -N a secretaria da Procuradoria-Geral terão exer-
cício os seguintes funcionários:

1 secretário,
1 escrivão,
2 oficiais administrativos,
2 escriturários,
3 dactilógrafos,
1 praticante,
1 servente,
1 porteiro,
1 motorista.

§ 1.' - O Secretário será nomeado, em comissão, mediante
indicação -do Procurador-Geral.

§ 2. - O escrivão, cargo isolado, de provimento efetivo,
será de livre nomeação do Governador do Estado (cláusula vetada)

3. - O porteiro, o servente e o motorista constituem cargos
isolados, de livre provimento do Governador do Estado.

§ 49 -- Os demais cargos serão providos, mediante concurso
de provas.

Art. 75 - Os funcionários da secretaria terão as atribuições
especificadas no regimento interno cia Procuradoria- Geral'.

Art. 76 - Aos casos omissos aplicar-se-á o Estatuto dos Fun-
cionários Públicos do Estado.
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Art. 77 - A presente lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 11 de setembro'
de 1950.

MILTON SOARES CAMPOS
Domingos Peluso
Cândido Lara Ribeiro Naves

TABELA DE VENCIMENTOS

Membros do Ministério Público

CARGOS	 Vencimento.
anual

Cr$

Promotor de Justiça de comarca de 3.' entrância

Procurador-Geral (10 Estado ................

Curador de Ausentes, Órfãos e Massas Falidas .
Promotor de Justiça de comarca de 4. entrância

Subprocurador-Geral cio Estado ..............
	139. 716,00

69.864,00

93.144,00
(19.864,00

52.392,00
Promotor de Justiça cie comarca de 2. entrância	39. 300,00
Promotor de Justiça de comarca (te 1.1 entrância	29.472,00

NOTA - O Curador de Menores e Curador (te Ausentes,
Órfão e Massas Falidas, terão os mesmos vencimentos do Promo-
tor de Justiça da comarca em que servirem.

Funcionários da Procuradoria-Geral
Cr$

Secretário............................
Escrivão ..............................

	40.800,00
36.000,00

Oficial Administrativo ..................	22.800,00
Dactilógrafo ..........................	9. 600,00
Escriturário .........................	14.400,00
Porteiro..............................	11.400,00
Motorista ............................	15.600,00
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LEI N.' 617, DE 30 DE OUTUBRO DE 1950

Modifica o critério para promoção da Policia Militar

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

Art. 1.' - Uma sexta parte das vagas de segundos tenentes
da Polícia Militar será reservada para promoção, de subtenentes e
sargentos, satisfeitos os requisitos do Regulamento de Promoções.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Hbrizonte, 30 de OUtU1)ro
de 1950.

MILTON Sonus CAMPOS

Domingos Peluso

LEI N.° 618, DE 30 DE OUTUBRO DE 1950

Dispõe sôbre concessão de terras devolutas.

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

situada às margens dos Córregos Acaba Saco e Eugênio, distrito de
Jequitinhonha, município de Jequitinhonha, a Adalberto Sena e
Irmãos; da-área de 6.407.000,00 metros quadrados, situada à margem
-do Córrego de Areias, distrito de Jequitinhona, município de Jequi-
tinhonha, a Antônio Soares da Cunha Peixoto; da área de ......
5.090.000,00 metros quadrados,-situada às margens dos Córregos
Bandeira e São José, distrito de Jequitinhonha, município de Jequi-
tinhonha, a Joaquim Adalberto Pereira; da área de 5.816.125,00
metros quadrados, situada às margens do Córrego Rubim de Pedrá,
distrito de Hubini, município de Rubim, a Djalma Ferreira da Costa;
da área de 7.296.000,00 metros quadrados, situada às margens do
Córrego Rubim de Pedras, distrito de Rubim, município de Rubim,
a Sebastião José de Sousa; da área de 3.061.570,00 metros quadra-
dos, situada à inargem direita do rio Jequitinhonha, distrito de Ja-
cinto, município de Jacinto, a Antônio Mendes; da área de ......
3.308.950 metros quadrados, situada no lugar denominado Córrego
Capão dos Porcos, distrito de Indianópolis, município de Inclianópo-
lis, a Olímpio Mendes Ferreira; e da área de 2.820.000,00 metros
quadrados, situada no lugar denominado Rio P-êto do Bananal, dis-
trito de Alegria, município de Simonésia, a Antônio Melânias Aleixo.

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

4	 Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 30 de outubro
e 1950.

MILTON SoAlums CAMPOS
Américo Renê Giannellj

Art. 1.' - Fica o Govêrno do Estado autorizado, nos têrm os do
art. 119, § 2.' da Constituição do Estado, a fazer as seguintes con-
cessões de terras devolutas: da área de 4.767.000,00 metr os quadra-
dos, no lugar denominado "Macaco Sêco", distrito de São Geraldo
do Baixio, município de Galiléla, a Glória Pereira Lopes; (Ia árèa
de 4 982.750,00 metros quadrados, no lugar denominado "Macaco
Sêco", distrito de São Geraldo do Baixio, município de Galiléia, a
Maria Aparecida Pereira Lopes; da área de 4.976.000,00 metros
quadrados no lugar denominado "Macaco Sêco", distrito de
São Geraldo do Baixio, município de Galiléia a Nestor
Pereira Lopes; da área de 5.507.000,00 metros quadrados

LEI N.' 619, DE 31 DE OUTUBRO DE 1950

Abre à Secretaria do Interior o crédito especial de Cr$ 120.000,00

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 do Interior o crédito espe-
cial de Cr$ 120.000,00 (cento e vinte mil cruzeiros), para ocorrer
ao pagamento de despesas com a restauração e preservação do Arqui-
vo Público Mineiro.
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Art. 2.' -- Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 31 de outubro
de 1950.

MILTON SOARES CMi'os
Domingos Peluso
Cândido Lara Ribeiro Naves

LEI N.' 620, DE 31 DE OUTUBRO DE 1950

Cria o cargo de Diretor da Escola de Refo rma "Antônio Carlos",
aprova Tabela Numérica de Extranumerários e contém outras pro-

dénciaS.

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

Art. 1.' - Fica criado, na Escola de Reforma "Antônio
Carlos", um (1) cargo de Diretor, padrão O, de provimento em
COTIIiSSãO.

Art. 2.' - Fica aprovada a Tabela Numérica de Extranume-
rárlos-Mensalistas anexa à presente lei.

Art. 3.' A Escola de Reforma "Antônio Carlos" poderá
ter ainda pessoal extranumerário-contratado e assalariado, dentro
do limite da dotação orçamentária própria.

Art. 4.' - Para atender, no presente exercício, às despesas
decorrentes da execução desta lei, fica aberto o crédito especial
de Cr$ 133.500,00 (cento e trinta e três mil e quinhentos cruzei-
ros).

Parágrafo único - Do crédito a que refere êste artigo, o
Govêrno destinará as parcelas de Cr$ 15.500,00 (quinze mil e qui-
nhentos cruzeiros), Cr$ 83.000,00 (oitenta e três mil cruzeiros),
Cr$ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros) e Cr$ 15.000,00 (quinze mil
cruzeiros), respectivamente, com funcionários extranumerários-
inensalistas, extranumerários-contratados e assalariados.

Art. 5.' - A Lei Orçamentária consignará anualmente a verba
de Cr$ 78.000,00 (setenta e oito mil cruzeiros), no mínimo, para
ocorrer às despesas com o pessoal contratado e assalariado.

Art. 6.' - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 31 de outu-
bro de 1950.

MILTON SOARES CAMPOS
Domingos Peluso
Cândido Lata Ribeiro Naves

SECRETARIA DO INTERIOR
TABELA NUMÉRICA DE EXTRANIJMERÃRIOS

MENSALISTAS
(TABELA A QUE SE REFERE O ART. 2.o DA LEI N.o 620, DE 31-10-1950

NÚMERO
REPARTIÇÃO	DE

	
FUNÇÕES ISOLADAS	REF.	SALÁRIO

FUNÇÕES

Escola de Reforma	1
	

Assistente de Discipli-
«António Carlos"
	 na ............	XXV	1.700,00

-	-	1	Ecônomo ........	xx	1.200.00
-	2

	
Auxiliar de Escritório	XX	1.200.00a	»	4	Artífice ..........	XIX	1.100.00-	-	2

	
Prático de Agricultura	XVII	1000,00

-	 1	Auxiliar de Enfermeiro	XI	 700,00•	 6
	

Guarda de Alunos	XI	 700,00

17	 16.600,00

LEI N.' 621, DE 31 DE OUTUBRO DE 1950
Abre à Secretaria da Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho

o crédito especial de Cr$ 1 .000.000,00

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

Art. 1.' - Fica aberto à Secretaria da Agricultura, Indústria,
Comércio e Trabalho o crédito especial de Cr$ 1.000.00000 (hum

4--
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milhão de cruzeiros), para atender, no corrente ano, às despesas
com a instalação de uma Escola Agrotécnica no município de
Muzambinho e uma Escola de Iniciação Agrícola no município
de Machado, cabendo à primeira a importância de Cr$ 600.000,00
(seiscentos mil cruzeiros) e à segunda Cr$ 400.000,00 (quatrocentos
mil cruzeiros), em virtude de acordos celebrados entre os Governos
da União e do Estado de Minas Gerais.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 81 de outubro
de 1950.

MILTON S0A.nz5 CAMPOS
Américo Renê Giannelli
Cândido Lara Ribeiro Naves

LEI N.' 622, DE 31 DE OUTUBRO DE 1950

Dá denominação a Grupo Escolar da sede da Vila de Imbé, no-
município de Caratinga
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LEI N.' 623, DE 31 DE OUTUBRO DE 1950

Equipara os vencizneilos do pessoal do Serviço de Subsistência
Reembolsável da Réde Mineira de Viação

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

Art. 1.' - Os vencimentos do pessoal do Serviço de Sub-
sistência Reembolsável da Rêde Mineira de Viação corresponderão
aos atuais padrões alfabético e numérico do quadro ordinário da
mesma Estrada.

Art. 2.' - Os efeitos desta lei retroagirão a 17 de junho
de 1949.

Art. 39	Revogam-se as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 31 de outubro
de 1950.

MILTON SoAims CAMPOS

Sglvio Barbosa
Cândido Lara Ribeiro Naves

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

Art. 1.' - Denominar-se-á "Manuel Joaquim Teodoro" o
Grupo Escolar da sede da Vila de Imbé, no município de Caratinga.	-

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 31 de outubro
de 1950.

MILTON SOARES CAMPOS
Orlando Magalhães Carvalho

LEI N.' 624, DE 3 DE NOVEMBRO DE 1950

Abre à Secretaria da Viação e Obras Públicas o crédito especial de
Cr$ 305.938,80

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

Art. 1.' - Fica aberto à Secretaria da Viação e Obras Pú-
blicas o crédito especial de Cr$ 305.938,80 (trezentos e cinco mil,
novecentos e trinta e oito cruzeiros e oitenta centavos), para ocorrer
ao pagamento de diversas despesas feitas por aquela Repartição,
em exercícios anteriores, como segue:



Cr$

60.763,40

49.260,40

5.700,00

81.960,00

22.827,50

57.494,00

27.933,50

305.938,80

-12O---

Prefeitura Municipal de Miradouro - Obras de acrés-
cimos verificadas na construção da ponte sôbre
o Rio Glória, município de Miradouro ......

Companhia Telefônica Brasileira - Fornecimentos
de telefones em 1949 ..............

Clinton Lopes da Silva Pereira - Serviços prestados
em 1947, relativos à topografia do terreno des-
tinado à Nova Vila Operária da Cidade
Industrial	....................

Prefeitura Municipal de Santos Dumont - Cons-
trução da ponte sôbre o Rio Formoso, em
Conceição do Formoso ..............

Prefeitura Municipal de Campo Florido - Obras de
acréscimos verificados no prédio do Grupo
Escolar de Campo Florido ..........

Prefeitura Municipal de Sete Lagoas - Obras de
acréscimos verificadas na construção da ponte
sôbre o córrego Boqueirão, na Estrada Belo
Horizonte - Curvelo ................

Emprêsa Maná S.A. - Confecção do projeto defi-
nitivo da ponte rodoviária sôbre o Rio Sapucaí,
em Cachoeira das Cruzes, município de Carmo
do Rio Claro ......................
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LEI N.9 625, DE 3 DE NOVEMBRO DE 1950

Abre á Secretaria de Saúde e Assistência o crédito especial de
Cr$ 685. 000,00

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

Art. 1. - Fica aberto à Secretaria de Saúde e Assistência
o crédito especial de Cr$ 685. 000,00 (seiscentos e oitenta e cinco
mil cruzeiros), destinado a custear as despesas com o pessoal as-
salariado das diversas dependências da aludida Secretaria.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 3 de novembro
de 1950.

MILTON SOARES CAMPOS
José Baeta Viana
Cândido Lara Ribeiro Naves

LEI N. 626, DE 6 DE NOVEMBRO DE 1950

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, 3 de novembro
de 1950.

MILTON SOARES CAMPOS

Sylvio Barbosa
Cândido Lara Ribeiro Naves

Estabelece normas gerais para subvenções pelo Estado a
estabelecimentos de ensino

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 subven-
cionar os estabelecimentos de ensino médio localizados em muni-
cípios mineiros, onde não funcionam estabelecimentos oficiais do
mesmo grau.

Art. 2. - A subvenção será na forma de manutenção, em
externato, de alunos comprovadamente pobres, e entre os que
requererem e provarem aquela condição, a preferência será para os
que melhores notas tiverem conseguido nos exames de admissão
ou na série anterior à em que deverão matricular-se.

Art. 3 • 9 - A anuidade paga pelo Estado não ultrapassará
de Cr$ 1 .000,00 por aluno e o número de alunos mantidos pelo
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Estado não será superior a 15% do total da matrícula nos estabe-
lecimentos de ensino do mesmo grau, existentes no município.

Art. 49 - O aluno definitivamente reprovado na série a que
pertence perderá o direito dos benefícios desta lei.

Art. 5.' - Dos orçamentos estaduais, constarão verbas pró-
prias para cumprimento do que aqui se dispõe:

Art. 6.' - A Secretaria de Educação baixará portaria regu-
lamentando a presente lei, até 1.' de fevereiro de 1951.

Art. 79 - Esta lei entrará em vigor em 1.' de janeiro de
1951.

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 novembro
de 1950.

MILTON SOARES CAMPOS
Orlando Magalhães Carvalho
Cândido Lara Ribeiro Naves

LEI N.° 627, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1950

Abre a Secretaria do Interior o crédito especial de Cr$ 70.018,30

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

Art. 1.' - Fica aberto à Secretaria do Interior o crédito
especial de Cr$ 70.018,30 (setenta mil e dezoito cruzeiros e trinta
centavos), para pagamento ao pessoal assalariado da Penitenciária
Agrícola de Neves, no corrente ano.

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, 8 de novembro
de 1950.

Mn.roN SOARES CAMPOS

Domingos Peluso
Cândido Lara Ribeiro Naves
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LEI N.' 628, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1950

Abre à Secretaria das Finanças, o crédito especial de Cr$ 48.129,50P

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

Art. 1.' Fica aberto à Secretaria das Finanças o crédito
especial de Cr$ 48.129,50 (quarenta e oito mil, cento e vinte e
nove cruzeiros e cinqüenta centavos), para ocorrer ao pagamento
de diversas despesas relativas a exercícios anteriores, como segue.

Antônio Álvares de Paula Lima - Capital .- quota
de expediente relativa ao exercício de 1948

João Taveiros Franco - Col. de Prata - quota de
expediente relativa a sete e meio duodécimos
do exercício de 1948 ..............

Luiz Carlos Fernandes Júnior - Col. de Muzam-
hinho	quota de expediente relativa ao
exercício de 1948 ................

Odorico Celso da Trindade - Capital - quota de
expediente relativa a oito duodécimos do
exercício de 1948 ..................

José Roberto dos Santos - Capital - quota de
expediente relativa a dois e meio duodécimos
do exercício de 1946 ................

Antônio Luiz Furtado de Mendonça - Capital -
quota de expediente relativa ao período de
1942 a 1943 ....................

Clemente Januário Pereira de Sousa - Capital -
quota de expediente relativa ao exercício de
1943 ..........................

Deacir de Oliveira Martins - Col. de São João
Nepomuceno - quota de expediente relativa
a sete duodécimos de 1948 ..........

José Soares de Aquino - Capital - consêrto feito
no cofre da Coletoria de Patrocínio, em 1946

José Rosa dos Santos - Aluguel do prédio ocupado
pela Coletoria de Unal, relativo ao período
de 25 de outubro a 31 de dezembro de 1948

Hilarina da Costa Mota - aluguel do prédio ocupado
pela Coletoria de Mariana, no período de 1.'
de julho a 30 de novembro de 1948 ......

Cr$

50,00

31,20

50,00

33,40

9,00

100,00

50,00

32,60

500,00

446,70

1.500,00
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João Maria Guimarães - aluguel do prédio ocupado
pelo Pôsto de Fiscalização de Diamantina, no
período de 13 de fevereiro de 1946 a 31 de
dezembro de 1948 ................

Humberto Di Donato	Co!. de Patrocínio -
aluguel do prédio ocupado pelo Pôsto de Fis-
calização de Catiara, relativo ao período de
1.° de janeiro a 31 de dezembro de 1948

Cristina Pereira - aluguel do prédio ocupado pela
Coletoria de Perdões, relativo ao período de
9 de abri! a 31 de dezembro de 1948

Espólio de João Rodrigues Coelho - aluguel do
prédio ocupado pela Coletoria de Virginópolis,
relativo ao período de 1. 9 de julho a dezembro
de 1948	......................

Companhia Luz e Fôrça Hulha Branca .- Diamantina
fornecimento de energia elétrica ao Pôsto

de Fiscalização de Diamantina, relativo ao
período de março de 1945 a janeiro de 1947

"Correio da Manhã" - publicações relativas ao
período de 1944 a julho de 1946 ......

Perry Carvalho - Capita! - indenização de despe-
sas de transporte relativa ao exercício de 1949

Inácio Loiola Pinto - indenização de despesas de
transporte, relativa ao exercício de 1949
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LEI N. 629, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1950

Abre ao Departamento Geográfico o crédito especial de
	1.725,00

	 Cr$ 452.710,00

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

1.200,00 Art. 1.0 - Fica aberto ao Departamento Geográfico o cré-
dito especial de Cr$ 452.710,00 (quatrocentos e cinqüenta e dois
mil setecentos e dez cruzeiros), para pagamento à firma Levanta-

	

2.174,40	 mentos Aerofotogramétricos S.A., proveniente de fornecimentos
feitos àquele Departamento, em exercícios anteriores.

Art. 2. - Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publi-

	

552,00
	 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

	

606,70
	 cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 8 de novem-

	

38.540,00
	 bro de 1950.

MILTON SOARES CAMPOS

	324,40	 Sílvio Barbosa

	203,20
	 Cândido Lara Ribeiro Naves

48.129,50

rt. 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, 8 de no-
vembro de 1950.

MILTON SOARES CAMPOS

Cândido Lara Ribeiro Naves

LEI N. 630, DE 9 DE NOVEMBRO DE 1950

Abre à Secretaria da Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho
o crédito especial de Cr$ 423.941,00

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

Art. 1. - Fica aberto à Secretaria da Agricultura, Indústria,
Comércio e Trabalho o crédito especial de Cr$ 423.941,00 (quatro-
centos e vinte e três mil e novecentos e quarenta e um cruzeiros),
para ocorrer ao pagamento de despesas feitas em exercícios anteriores.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 9 de novem-
bro de 1950.

MILTON SOARES CAMPOS
Américo Renê Giannetti
Cândido Lara Ribeiro Naves

LEI N. O 631, DE 9 DE NOVEMBRO DE 1950

Abre d Secretaria do Interior o crédito especial de Cr$ 902.063,60

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

Art. 1. - Fica aberto à Secretaria do Interior o crédito
especial de Cr$ 902.063,60 (novecentos e dois mil, sessenta e três
cruzeiros e sessenta centavos), para ocorrer ao pagamento de di-
versas despesas de exercícios anteriores, como segue:

Cr$
Pessoal ....................138.770,10
Material ..................763.293,50

902.063,60

Art. 2.0 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 9 de novem-
bro de 1950.

MILTON SOARES CAMPOS
Domingos Peluso
Cândido Lara Ribeiro Naves
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LEI N. 632, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1950

Autoriza permuta de imóveis e dá outras providências

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

Art. 1. Fica o Poder Executivo autorizado a permutar
com a Congregação ou Colégio dos Salesianos, um terreno de pro-
priedade do Estado, situado em Belo Horizonte, com a área de
24.000m2 (vinte e quatro mil metros quadrados), pelos lotes n9s.
6, 7, 8, 9 e 10 do quarteirão n.° 12, da "Cidade Jardim", com a área
aproximada de cinco mil metros quadrados (5.000m2), cuja doação
a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte está autorizada a fazer
ao Colégio dos Salesianos pelo Decreto-lei 11.9 1.141, de 26 de
agôsto de 1944.

1. -- O terreno cuja permuta é autorizada pela presente
lei se destinará à construção de estabelecimentos de ensino primá-
rio, secundário e profissional e suas dependências, a qual deverá
ser iniciada no prazo de cinco anos, a partir da data da escritura
de permuta.

2. - A inobservância da condição estabelecida no pará-
grafo anterior facultará ao Poder Executivo declarar a caducidade
da permuta.

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, 10 de no-
vembro de 1950.

MILTON SOARES CAMPOS
Cândido Lara Ribeiro Naves

LEI N.' 633, DE 11 DE NOVEMBRO DE 1950

Abre ao Palácio do Govêrno o crédito especial de Cr$ 1 .440,00

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 Palácio do Govêrno o crédito
especial de Cr$ 1 .440,00 (hum mil, quatrocentos e quarenta cru-
zeiros), para pagamento de adicionais de 10% ao Senhor Dotivo
Francisco de Paula, durante o corrente ano.
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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, 11 de no-
vembro de 1950.

MILTON SOARES CAMPOS
Domingos Peluso
Cândido Lara Ribeiro Naves

LEI N. 634, DE 11 DE NOVEMBRO DE 1950

Abre ao Departamento de Compras e Fiscalização o crédito especial
de Cr$ 30.356,00

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$ 30.356,00 (trinta mil, trezentos
e cinqüenta e seis cruzeiros), para pagamento de diversas despesas
feitas em exercícios anteriores, como segue:

Cr$
Aristides Ildefonse Bittencourt - Fornecimentos

feitos à Escola de Agricultura, em 1949 .	5.796,00
Rosado Nunes & Cia. Ltda. - 30 litros de álcool

fornecidos ao Pôsto de Higiene de Caxambu,
em dezembro de 1949 ..............	150,00

Dr. Luiz Gonzaga Pimentel Arantes - Despesa
feita com álcool adquirido para o Centro de
Saúde de Uberlândia, em 1948 ........	240,00

Farmácia São Sebastião - 60 litros de álcool for-
necidos ao Centro de Saúde de Araxá, em 1949

	360,00
Oficina-Escola "Alfredo Pinto" - Consertos feitos

nos carros da Imprensa Oficial, em 1949
	21.915,60

Vicente Barbedo Brandão - Fornecimentos
feitos ao Aprendizado Agrícola "José Gon-
çalves", em	1949 ................	345,00

Penitenciária Agrícola de Neves - Medicamentos e
material de expediente e utensílios adquiridos
em 1949 ......................	1.549,40

30.356,00

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 11 de no-
vembro de 1950.

MILTON SOARES CAMPOS
Cândido Lara Ribeiro Naves

LEI N. 635, DE 11 DE NOVEMBRO DE 1950

Abre à Secretaria da Viação e Obras Públicas o crédito especial dé
Cr$ 5.600,00

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

Art. 1. - Fica aberto à Secretaria da Viação e Obras Pú-
blicas o crédito especial (te Cr$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos
cruzeiros), para pagamento ao Senhor Odilardo (te Oliveira Costa,
Chefe de Serviço Padrão P, de adicionais de 10% da Lei n.
134, relativos ao período de 1. de setembro (te 1950 a 31 de de-
zembro de 1951.

Art. 2.9 - Esta lei entrará cm vigor na (lata de sua publi-
cação e terá sua vigência cessada em 31 de dezembro de 151.

Art. 3.	Revogam-se as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 11 de no-
vembro de 1950.

MILTON SOARES CAMPOS
Sílvio Barbosa
Cândido Lara Ribeiro Naves
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LEI N. 636, DE 11 DE NOVEMBRO DE 1950

Abre à Secretaria de Saúde e Assistência o crédito especial de
Cr$ 2.323,00

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$ 2.323,00 (dois mil, trezentos e vinte e
três cruzeiros), para pagamento ao Sr. Nicolau de Oliveira, pro-
veniente de adicionais de 10% relativos ao período de 20 de
fevereiro de 1943 a 8 de junho de 1946.

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, 11 de no-
vembro de 1950.

MILTON SOARES CAMPOS

José Baeta Viena
Cândido Lara Ribeiro Naves

LEI N.9 637, DE 13 DE NOVEMBRO DE 1950

Abre à Secretaria do Interior o crédito especial de Cr$ 19.999,70

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 cio Interior o crédito
especial de Cr$ 19.999,70 (dezenove mil, novecentos e noventa e
nove cruzeiros e setenta centavos), para pagamento de diversas
despesas feitas pela Penitenciária Agrícola de Neves, em 1949.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 13 de no-
vembro de 1950.

MILTON SOARES CAMPOS
Domingos Peluso
Cândido Lara Ribeiro Naves

LEI N.° 638, DE 13 DE NOVEMBRO DE 1950

Abre à Secretaria do Interior o crédito especial de Cr$ 499.834,90

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

Art. 1.0 - Fica aberto à Secretaria do Interior o crédito
especial de Cr$ 499.834,90 (quatrocentos e noventa e nove mil,
oitocentos e trinta e quatro cruzeiros e noventa centavos), para
regularização de despesas com o aparelhamento do Abrigo "Afonso
de Morais", a cargo do Serviço de Assistência a Menores.

Art. 2.0 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 13 de no-
vembro de 1950.

MILTON SOARES CAMPOS
Domingos Peluso
Cândido Lera Ribeiro Naves

LEI N. 639, DE 13 DE NOVEMBRO DE 1950

Abre à Secretaria do Interior o crédito especial de Cr$ 89. 306,00

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$ 89.306,00 (oitenta e nove mil, trezentos e seis



- 132 -

cruzeiros), para pagamento de despesas feitas com a conclusão
da montagem da Lavanderia do Hospital Militar.

Art. 2.'	Esta lei entrará em vigor lia 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, to inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 13 de no-
vembro de 1950.

MILTON SOARES CAMPOS
Domingos Peluso
Cândido Lata Ribeiro Naves

LEI N.° 640, DE 13 DE NOVEMBRO DE 1950

Abre à Secretaria das Finanças o crédito especial de Cr$ 28.336,70

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

Art. 1. Fica aberto à Secretaria das Finanças o crédito
especial de Cr$ 28. 336,70 (vinte e oito mil, trezentos e trinta e
seis cruzeiros e setenta centavos), para pagamento das seguintes
despesas:

Cr$
José Fernandes de Sousa - Aluguel do prédio ocu-

pado pela Coletoria de Bonfim, no período de
1.' de março de 1948 a 5 de maio de 1949	1.843,00

Daniel Pereira Mendes - Aluguel do prédio ocupado
pela Coletoria de Bonfim, no período de 1.'
de maio a 31 de dezembro de 1949 .	2.800,00

Ana Vieira de Barros Aluguel do prédio ocupado
pela Coletoria de Cachoeira de Minas, no pe-
ríodo de 31 de outubro de 1948 a 31 de
dezembro de 1949 ................	3.000,00

Caixa Beneficente da Polícia Militar - Diferença
apurada no Balancete de Receita e Despesa
dessa Instituição, em junho de 1949, de
acôrdo com o artigo 2. 1', do Decreto-lei n.°
1.730, de 4 de maio de 1946 ..........	20.693,70
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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 conhe-
cimento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 13 de no-
vembro de 1950.

MILTON SOARES CAMPOS
Cândido Lata Ribeiro Naves

LEI N.° 641, DE 13 DE NOVEMBRO DE 1950

Abre à Secretaria das Finanças o crédito especial de Cr$ 18.246,90

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

Art. 1. - Fica aberto à Secretaria (Ias Finanças o crédito
especial de Cr$ 18.246,90 (dezoito mil, duzentos e quarenta e seis
cruzeiros e noventa centavos), para ocorrer ao pagamento de
diversas despesas relativas a exercícios anteriores, como segue:

Cr$
Eduardo Lucas Pereira - Aluguel do prédio ocupado

pela Coletoria de Abacté, relativo ao exercí-
cio de 1948 ....................	2.484,00

Luiz Henrique Fraga -	Percentagem sôbre co-
brança de Dívida Ativa, nos exercícios de
1948 e 1949 ....................	535,70

João Paulino Pereira - Percentagem sôbre cobrança
de Dívida Ativa nos exercícios de 1948 e 1949	510,50

Antônio Augusto Rodrigues de Carvalho - Percen-
tagem sôbre cobrança de Dívida Ativa, nos
exercícios de 1948 e 1949 ............	1.616,70

Benjamin Marinho de Figueiredo - Quota de ex-
pediente relativa ao exercício de 1943 .	 50,00

Benjamim Marinho de Figueiredo	Quota de
expediente relativa ao exercício de 1956	 50,00

"O Globo" - Publicidade feita cm 1946 .	 5.000,00
"A Noite Ilustrada" - Publicações feitas em

1948	......................	8. 000,00

18.246,90

28.336,70

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

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o 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, 13 de
novembro de 1950.

MILTON SOARES CAMPOS

Cândido Lara Ribeiro Naves
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Art. 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 da Liberdade, Belo Horizonte, 13 de
novembro de 1950.

MILTON SOARES CAMPOS

Américo René Giannelti
Cândido Lara Ribeiro Naves

LEI N.' 642, DE 13 DE NOVEMBRO DE 1950

Autoriza a doação de terrenos na Cidade Industrial

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

Art. 1.' - Fica o Govêrno do Estado autorizado a doar a
Congregação das Sacramentinas, a quem está confiada a adminis-
tração da "Casa das Meninas", nesta Capital, o quarteirão n.' 34
da futura "Vila Operária", na Cidade Industrial, com a área de
8.370M2, delimitando-se em suas faces, com terrenos de proprie-
dade do Estado, destinados à abertura das Ruas D, E e F e alarga-
mento da antiga estrada do Barreiro, conforme planta arquivad:
no processo respectivo existente na Secretaria da Agricultura, Indús-
tria, Comércio e Trabalho.

Art. 2. Os terrenos cuja doação é autorizada por esta lei
se destinam à construção de um educandário para filhas de ope-
rários e à instalação de "Creche" e Lactário onde serão ministrados
conhecimentos de puericultura.

Art. 3•9 - O terreno a ser doado reverterá ao patrimônio
do Estado desde que não seja utilizado para os fins indicados
nesta lei.

LEI N.' 643, DE 14 DE NOVEMBRO DE 1950

Dó nova redação ao artigo 6. 1, com alíneas "a" e "b", e parágrafos
da Lei n.' 552, de 22 de dezembro de 1949

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

Art. 1.' - O artigo 6.' com as alíneas "a" e "b", e parágrafos
da Lei n.' 552, de 22 de dezembro de 1949, passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. (3.' - As pensões mensais serão concedidas do seguinte
modo:

a) à viúva caberá a quantia de Cr$ 700,00 (setecentos
cruzeiros);

b) a cada filho ou enteado, a quantia de Cr$ 80,00 (oitenta
cruzeiros)

Parágrafo único No caso de falecimento da viúva, ou se essa
não prestar a devida assistência aos filhos ou enteados, as pensões
correspondentes a êstes serão entregues a quem (te direito, mediante
documento firmado por autoridade judiciária".

..: -
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Art. 2. -- Esta lei entrará em vigor na (lata de sua p111)11
cação, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio cia Liberdade, Belo Horizonte, 14 de
novembro (la 1950.

MILTON. SOARES CAMPOS

1)omingos Peluso

Cândido Lara Ribeiro Noves

Américo René Giannelti

Orlando Maqalhões Carvalho

Sílvio Barbosa

José Bacia Viana

LEI N.9 644, DE 14 DE NOVEMBRO DE 1950

Abre à Secretaria do Interior o crédito especial de Cr 24 . 262,3()

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$ 24.262,30 (vinte e quatro mil, duzentos e sessenta o
dois cruzeiros e trinta centavos), para pagamento de diversas	1
despesas daquela Renartição como segue

r

 Capitão Ormindo Alves Beraldo - Adicionais de
10% relativos ao período de 11 de abril a 7
de maio de 1950 ...................

3•1 Sargento Vicente Mariano - Adicionais de 10%
relativos ao período de 19 de junho de
1949 a 31 de dezembro de 1950 ........

3. Q Sargento Antônio Vieira (1.)	Adicionais de
10% relativos ao período (te 12 de abril a 31
de dezembro do corrente ano ..........

Subtenente Pedro Nascimento Silva	Adicionais
de 10% relativos ao período de 1. de feve-
reiro a 31 de dezembro de 1950 ........

Capitão Valdemar Corrêa Lima Adicionais de
10% relativos ao período (te 11 de dezembro
de 1948 a 31 de dezembro de 1940 ......

Capitão Ernesto Ferreira do Nascimento - Adicio-
nais de 10% relativos ao período (te 18 a
28 de maio de 1950 .................

Juvenil Pereira Soares --- Oficial de Justiça (lo
Têrmo de Arassual - Adicionais de 10%
relativos ao período de 10 de maio de 1947
a 16 de fevereiro (te 1950 ............

1. Cabo Paulino Ribeiro Mourão - - Adicionais de
10% relativos ao período de 11 (te agôsto de
1948 a 6 de novembro (te 1949 ..........

1. Q Sargento Joaquim Pereira (2 v ) - Adicionais de
10% relativos ao período de 23 de julho de
1949 a 31 de dezembro (te 1950 ..........

Bacharel Alberto de Oliveira Andrade	Juiz de
Direito da Comarca de Oliveira Adicio-
nais relativos ao período cia 12 de outubro
(te 1949 a 31 de dezembro (te 1950 ......

Álvaro Rodrigues de Almeida - - Fiscal de 1.' classe
do Serviço Estadual de Trânsito - Adicio-
nais e abono de família relativos ao período
de 20 de janeiro (te 1947 a 31 de dezembro
de 1950 ........................

Antônio Amâncio de Oliveira -- Ficai de 2.* classe
da Guarda Civil - Adicionais de 10% rela-
tivos ao período de 8 de junho a 15 (te dezem-
bro de 1946 ......................
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Cr

270,0(1

2.133,20

1.036,00

1.870,00

500.00

110,00

1.587,00

1.055,30

2.424,00

7. 19:3,70

5.537,20

545,96

24.262,30

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 14 de
novembro de 1950.

MILTON SOARES CAMPOS
Domingos Peluso
Cândido Lara Ribeiro Naves

LEI N.' 645, DE 14 DE NOVEMBRO DE 1950

Abre à Secretaria da Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho
o crédito especial de Cr 120.000,00

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 (Ia Agricultura, Indústria,
Comércio e Trabalho o crédito especial de Cr$ 120.000,00 (cento
e vinte mil cruzeiros), para pagamento a Dona Ambrosina de Castro
Abreu, proveniente de aluguel de pastos durante o corrente ano.

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

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

Dada no Palácio (Ia Liberdade, Belo Horizonte, 14 de
novembro de 1950.

MILTON SOARES C.trsros
Américo Renê Gionnelti
Cândido Lara Ribeiro Naves

LEI N.' 646, DE 14 DE NOVEMBRO DE 1950

Abre à Secretária de Educação o crédito especial de Cr$ 68.360,70

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:
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Art. 1.' - Fica aberto à Secretaria de Educação o crédito.
especial de Cr$ 68.360,70 (sessenta e oito mil, trezentos e sessenta
cruzeiros e setenta centavos), para pagamento de despesas daquelas
Repartição, como segue:

Cr$
Jacinta Alves Rocha - Servente do Grupo Escolar

"Conde de Afonso Celso", de Almenara -
Vencimentos relativos aos meses de maio e

	

junho do corrente ano ..............	1 .000,00
Rêde Mineira de Viação	Despesas de transportes

relativas aos meses de outubro, novembro e

	

dezembro de 1949 ................	34. 947,90
Patrício Pais de Carvalho - Inspetor Técnico do

Ensino, da 10.' Circunscrição Guanhães -
Adicionais de 10% relativos ao período de
28 de novembro de 1946 a 31 de dezembro

	

de 1950 ........................	11. 881,5W
Companhia Telefônica Brasileira - Assinaturas da

mesa de ligações da Secretaria dos Grupos
Escolares da Capital, do Colégio Estadual de

Minas Gerais, do Conservatório Mineiro de
Música, do Instituto de Educação, da Escola
Normal de Visconde do Rio Branco e do
Colégio Estadual de Barbacena e ordenado
de telefonistas, durante o 4.' trimestre de

	

1946 ........................	18.545,»
Companhia Telefônica Brasileira - Assinatura de

telefones da Escola Normal de Visconde do
Rio Branco e do Colégio Estadual de Barba-

	

cena no Inês de dezembro (1e 1949 ......	 330,70
Josefina Magalhães - Servente do Jardim da In-

fância "Delfim Moreira", da Capital - Adi -
cionais de 10% relativos ao período de 15

	

de de janeiro a 15 de março de 1944 ......	 48,00
Adalgisa de Oliveira - Grupo Escolar "Dr. Fran-

cisco Vieira Martins", de Oratórios, Muni-
cípio de Ponte Nova Adicionais de 10%
relativos ao período de 31 de março de 1945

	

a 31 de dezembro de 1947 ............	1.606,70

68.360,70

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

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução (lesta lei pertencei', que a cumpram e façam

cumprir, tão inteiramente como nela se contém.
Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 14 dc

novembro de 1950-
MILTON SOARES CAMPOS

Orlando de Magalhães Carvalho
Cândido Lata Ribeiro Naves

LEI N.0 647, DE 14 DE NOVEMBRO DE 1950

Abre à Secretaria da Viação e Obras Públicas o crédito especial
de Cr$ 1.249,70

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

Art. 1. Fica aberto à Secretaria da Viação e Obras Públicas
o crédito especial de Cr$ 1.249,70 (um mil, duzentos e quarenta e
nove cruzeiros e setenta centavos), para pagamento à Companhia
Telefônica Brasileira, proveniente de assinaturas de telefones daquela
Repartição, em 1949.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 14 de
novembro de 1950.

MILTON SOARES CAMPOS

Sílvio Barbosa
Cândido Lata Ribeiro Naves

- 141 -

LEI N.0 648, DE 16 . DE NOVEMBRO DE 1950

Autoriza o Govêrno do Estado a conceder o auxlio de Cr$ 250.000,00
ao Colégio Imaculada Conceição, de Passos

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

Art. 1.0 - Fica o Govêrno do Estado, autorizado a conceder
ao Colégio Imaculada Conceição, de Passos, Cr$ 250.000,00 (duzentos
e cinqüenta mil cruzeiros), corno auxílio à construção de sua sede
na cidade de Passos.

Art. 2.	A despesa decorrente (lesta lei correrá por verba
própria do orçamento estadual para o exercício de 1951.

Art. 3•0 - Esta lei entrará em vigor em 1. 1 de janeiro de 1951,
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 neta se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 16 de
novembro de 1950.

MILTON SOARES CAMPOS

Cândido Lara Ribeiro Naves

LEI N.° 649, DE 16 DE NOVEMBRO DE 1950

Abre à Secretaria do Interior o crédito especial de Cr$ 37.188,60

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

Art. 1.0 - Fica aberto à Secretaria do Interior o crédito
especial de Cr$ 37.188,60 (trinta e sete mil cento e oitenta e oito
ciros e sessenta centavos), para pagamento de despesas da refe-
rida repartição, como segue:
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Cr	 Art. 2.0 - Ficam revogados o art. 2. 9 cia Lei -número 542, de
Major honorário Nivaldo Reis - Professor de

Er. Francisco Balhino Noronha Almeida - Inde-

Departamento de Instrução da Policia Mi-
litar - Adicionais de qüinqüênio, de acôrdo
com o disposto no art. 148 da Constituição
Estadual e relativos ao período de 1.0 de
janeiro de 1948 a 31 de dezembro de 1950

nização por danos causados no automóvel de
sua propriedade, pela jardineira pertencente
ao Abrigo de Menores "Afonso de Morais",
em 1948 ........................

	

33.120,00	 cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

	

4.068,60

	
novembro de 1950.

mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam

esta lei em vigor na data de sua publicação.
12 de dezembro de 1949 e demais disposições em contrário, entrando

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 16 de

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

Cândido Lara Ribeiro Naves
MILTON SOARES CAMPOS

37.188,60
LEI N.° 651, DE 16 DE NO\'EMBRO DE 1950

Abre à Secretaria de Educação o crédito especial de Cr$ 154.404,20

	

Art. 2.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,	
O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,revogadas as disposições em contrário.	 decretou e eu-, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

	

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-	 Art. 1.	Fica aberto à Secretaria de Educação o crédito

	

mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam	 especial de Cr$ 154.404,20 (cento e cinqüenta e quatro mil quatro-
-Cumprir, tão inteiramente como nela se contém.	 centos e quatro cruzeiros e vinte centavos), para ocorrer à despesa

	

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 16 de	 com o pagamento de salários aos servidores abaixo-relacionados,
por serviços prestados em exercícios anteriores, como segue:novembro de 1950-

Cr$MILTON SOARES CAMPOS

Domingos Peluso
Cândido Lara Ribeiro Naves

LEI N.° 650 DE 16 DE NOVEMBRO DE 1950

Autoriza o Poder Executivo a transferir domínio de imóvel

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

Art. 1.0 - Fica o Poder Executivo autorizado a transferir
à Municipalidade de Rio Espera o domínio do imóvel por ela
recebido em permuta da Sociedade de São Vicente de Paulo, sob
a condição de edificar no mesmo um Mercado Municipal.

Maria Teresinha Pôrto -- Servente extranumerário
- Escolas Reunidas (te Abadia (los Doura-
dos - período de 1. 0 de fevereiro a 30 de
novembro de 1949 ................

Amélia Rosa de Morais	Porteira extranumerário
Grupo Escolar Minas Gerais, de Alfenas

- período de 18 de julho a 31 de outubro
de 1949 ........................

Nicanor Rosa Santos	Porteiro extranumerário
- Grupo Escolar "Secretário Levind()
Coelho", de Governador Valadares	pe-
ríodo de 1.0 de fevereiro a 25 de novembro
de 1949 ........................

Patrocina Monteiro - Servente extranunerárja -
Grupo Escolar "Secretário Levindo Coelho",
de Governador Valadares - período de 1.'
de fevereiro a 30 de junho e 18 de julho a
25 de novembro de 1949 ............

5.000,00

2.060,00

5. 900,00

4.633,00
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F

13.480,00

3.166,40

1.033,10

- 144

Arotildes Antônia de S. José -- Servente extranu-
merária Grupo Escolar "Dr. José Gaspar",
de Ibiá - período de 30 de julho a 30
de novembro de 1947 e de 2 de fevereiro
a 30 de novembro de 1948 ..........

Eulina de Oliveira Barbosa - Servente extranume-
rária - Grupo Escolar "José Gonçalves de
Melo", de Itaúna - período dc 4 de feve-
reiro a 25 de março de 1949 ............

Doraci Chaves -- Servente extranumerário - Es-
colas Reunidas de Janaúha período de
3 de março a 30 de junho e 18 de julho a 31
de agôsto de 1949 ..................

José Vicente Paulino	Servente extranumerário
Grupo Escolar "Francisco Bernardino",

de Juiz de Fora - período de fevereiro a
março de 1949 ..................

Carmem Marmotelo - Servente extranumerário
- Grupo Escolar "Firmino Costa", de Lavras
- período de 24 de janeiro a 2 de feve-

reiro de 1949 ......................
Braulino Mendes dos Santos -- Porteiro extranume-

rário - Grupo Escolar "Afonso Pena
Júnior", de Vila Nova de S. Tiago, muni-
cípio de Bom Sucesso -- período de 1. de
junho a 31 de dezembro de 1947 e de 1. 1 de
janeiro a 30 de novembro de 1948; 1. 9 de
julho a 14 (le (Iczenlbro de 1949 ......

Valetim José Paixão Servente extranumerário
- Escola Normal Oficial de Monte Santo de
Minas - período de 5 de junho a 14 de
dezembro de 1949 ..................

Rita Bastos Libório - Servente extranumerário
- Grupo Escolar "Noraldino Lima", de São
Sebastião (10 Paraíso - período de 2 de
fevereiro a 5 de abril de 1948 ........

Odete Leite - Servente extranumerário - Grupo
Escolar "Professor Joaquim Queiroz", de
Pouso Alegre --- período de 6 a 30 de junho,
de 18 de julho a 12 de agôsto e de 24 de
agôsto a 23 de novembro (le 1949 ........
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Antônio Mesquita - - Porteiro extra numerário
rário Grupo Escolar "Afonso Pena", de
Varginha - período de 16 a 30 de junho e
de 16 de julho a 20 de outubro de 1948

Jacinta Alves da Rocha - Porteira extranume-
rária Grupo Escolar "Conde de Afonso
Celso", de Almenara - período de 2 de feve-
reiro a 30 de novembro de 1949 ........

Deusdedit Toledo de Oliveira ---. Servente extranu-
merária - Grupo Escolar "Monsenhor
Marciano", de Bom Jardim de Minas -
período de 6 a 30 de junho e de 16 de
junho a 30 de novembro de 1949 ......

Efigênia Peixoto Ferreira - Servente extranume-
rária - Grupo Escolar "Dr. João Pinheiro",
(te Caeté período de 2 de maio a 30 de
e de 18 de julho a 30 de novembro de 1949
de 1949 ........................

Luiz Gonzaga Gomes ---- Porteiro extranumerário
Grupo Escolar "João Monlevade", de

Caeté - período dc 2 (te maio a 30 de junho
e de 18 de uhlmo a 30 (te novembro de 1949

Oliveira Braga - Servente extranumerário -
Escolas Reunidas "Dr. João Beraldo", de
Carlos Chagas período de 6 de outubro
a 30 de novembro de 1948 e de 15 de janeiro
a 15 de junho de 1949 ..............

Alice Lages de Sousa - Servente extranumerária
- Escolas Reunidas "Dr. João Beraldo", de
Carlos Chagas - períôdo de 16 de maio a
15 de junho de 1949 .............

José Fernandes Câmara	Porteiro extranume-
rário	Grupo Escolar "Daniel de Carva-
lho", de Conceição do M.io Dentro
período (le 16 de julho a 30 (te novembro
de 1949 ........................

Anália Batista Gomes - - Porteira extranumerárja
- Grupo Escolar "Pacífico Vieira", de Con-
selheiro Lafaiete - período de 17 de janeiro
a 7 de abril de 1949 ............

Cr$

2.220,00

5.940,00

2.683,10

3.232,20

5.840,00

3.433,20

.500,00

2. 700,09

1 .640,0

Cr$

7.253,30

838,00

7.482,90

1.000,00

166,60

2. 399,40	

1
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Stela Diniz Macedo - Servente extranumerária
- Grupo Escolar "Sabino Barroso", de Con-
tagem - período de 1.'> de fevereiro a 8
de março de 1949 ..............

Estefânia Ataíde - Servente extranumerúria -
Escolas Reunidas "Coronel Fabriciano" -
período de 1.° de fevereiro a 30 de julho
de1949 ..........................

Maria Luiza Murthé Matoso Servente exiranu-
merária - Grupo Escolar "Monsenhor
Rolim", (te Curvelo - período de 22 de
abril a 30 de junho e de 18 de julho a 30
(te novembro de 1949 ................

Albertina Dinamarco Maciel - Servente extranu-
merária - Grupo Escolar de Cruzília -
período de 21 de março a 30 (le junho e de
18 de julho a 30 de novembro de 1949 .

Maria Rosa de Sousa - Servente extranumerária
- Escolas Reunidas "Francisco Sã", de
Montes Claros - período de 16 de julho a
21 setembro de 1948 ..............

Luiza Liberato - Servente extranumerária -
Grupo Escolar "Torquato de Almeida", de
Pará de Minas período de 1.0 de fevereiro
a30 de novembro de 1949 ............

Maria das Dores Mendonça - Servente extranu-
merária - Grupo Escolar "Governador
Valadares", de Pará de Minas - período
de 1.0 de fevereiro a 30 de novembro de
1949 ..........................

Maria Cândida de Jesus - Servente extranume-
rária - Grupo Escolar "Dr. Wenceslau
Braz", de Passos - período de 16 de
janeiro a 30 de setembro de 1949 ......

José Siqueira Santa	Inspetor de alunas
Escoda Normal de Monte Santo de Minas
período de 2 de maio a 14 de dezembro
de 1949 .........................

Ives Duarte Pereira — Inspetor de alunas— Escola
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I	Vicentina Aparecida de Jesus - Servente extranu-
tuerária	Escola Normal Oficial (le Santa
Rita do Sapucaí	período de 23 de maio

63330 a 14 de dezembro (te 1949 ............I	Maria tIas Dores Gomes de Oliveira - Inspetora
(te alunas -- Escola Normal Oficial de

2.500,00	 Peçanha - período de 12 de agôsto a 14 de
dezembro de 1949 ..................

Divina Margarida de Jesus - Servente extranume-
rária -- Escola Normal Oficial de Itaúna
-

3.383,20	
período de 17 de maio a 14 de dezembro

dc 1949	....................

Maria da Pureza da Silva - Servente extranuIte-
rária - Escolas Reunidas de Santa Rita,

2.183,30	 município de Caratinga - período de 1.0 de
abril (te 1948 a 14 de dezembro de 1949

Maria Madalena Pereira - Servente extranumerá-
1.116,40 ria - Escolas Reunidas de Itaúna -

período de 18 de maio a 30 de junho e de
16 de julho a 30 de setembro de 1948

Antônio Pedro da Costa - Servente do Grupo
5.000,00 Escolar "Senador Bueno de Paiva", de

Cachoeira de Minas - período de 1.° de
abril a 31 de julho de 1950 - salário mensal
de Cr$ 500,00 ..................

5 000 00 Nádia Rocha - Servente Grupo Escolar "Dr.
Avelino de Queiroz", de Pium-í - período
de 21 de março a 31 de dezembro de 1949
- salário mensal de Cr$ 500,00 ........

4.266,50	 Iracema Reis - Servente do Grupo Escolar "Bene-
dito Valadares, de Raul Soares - período

1	 (te 2 de fevereiro de 1949 a 31 de dezem-
bro de 1950	vencimento mensal de .....

4.460,00	 Cr$ 500,00 ....................11.33,90

3.366,50

2.440,00

3.450,00

10.233,20

1.960,50

2.000,00

4.683,30

oma Uiiciui ue r- ltuIlgul - peiiouo ae o
de maio a 14 de dezembro de 1949 . . . .	3.780,00

154.404,20

.-....
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LEI N'. 653, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1950
Art. 2.' - Revogam-se as disposições em contrário, entrando

esta lei em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberddade, Belo Horizonte, 16 de
novembro de 1950.

MILTON SOARES CAMPOS
Orlando de Magalhães Carvalho
Candido Lara Ribeiro Naves

LEI N.' 652, DE 16 DE NOVEMBRO DE 1950

Abre à Secretaria da Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho
o crédito especial de Cr$ 240.684,80

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

Art. 1.0 - Fica aberto à Secretaria da Agricultura, Indústria
Comércio e Trabalho o crédito especial de Cr$ 240.684,80 (duzentos
e quarenta mil, seiscentos e oitenta e quatro cruzeiros e oitenta
centavos), para atender ao pagamento de despesas do exercício
de 1949.

Art. 2.0 - 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
cumprir, tão inteiramente corno nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdde, Belo Horizonte, 16 de
novembro de 1950.

MILTON SOARES CAMPOS
Américo Renê Giannetli
Cândido Lara Ribeiro Naves

Concede isenção do Impôslo de Transmissão "inter-vivos"
ao Tupi Futebol Clube, de Juiz de Fora

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

Art. 1.' - Fica o Govêrno cio Estado autorizado a conceder ao
Tupi Futebol Clube, de Juiz de Fora, isenção do impôsto "inter-vivos"
na aquisição, por permuta, que faz da Prefeitura Municipal de Juiz
de Fora, conforme a Lei Municipal n.° 228, de 23 de dezembro de 1949,
de uma área de terreno de cêrca de 25.000 metros quadrados,
destinados à construção de sua nova praça de esportes.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 1$ de
novembro de 1950.

MILTON SOARES CAMPOS
Cândido Lura Ribeiro Nqves

LEI N.' 654, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1950

Abre à Secretaria da Agricultura, indústria, Comércio e Trabalho
o crédito especial paro pagamento de behs desapropriados cm
Barreiro, município de Araxá.

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

Art. 1.' - Fica aberto à Secretaria da Agricultura, Indú;ria
Comércio e Trabalho o crédito especial de Cr$ 2.189.442,00 Cais
milhões cento e oitenta e nove mil quatrocentos é quarenta e dois
Cruzeiros), para pagamento ao Dr. Pedro de Paula Lemos, (los terrenos
de sua propriedade com a área de 1.779.760 metros quadrados, inclu-
sive benfeitorias, situados no Barreiro, município de Araxá, neces-
sários à ampliação da zona de proteção das fontes hidrominerais e
potáveis, declarados de utilidade pública pelo Decreto Estadual n.
3.309, de 13 de junho de 1950.
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Art. 2.' 	Revogam-se as disposições em contrário, entrando
esta lei em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 18 de
novembro de 1950.

MILTON SOARES CAMPOS
Américo Renê Gionnelti
Cândido Lara Ribeiro Naves

Despesas de material com a constru-
ção da Escola Elementar de
Agricultura de Santa Rita do
Sapucai ..............

Despesas de pessoal com a constru-
ção da Escola Elementar de
Agricultura de Santa Rita do
Sapucaí ..............

Geraldo Corrêa:
Despesas de material com a execução

das obras da Escola Média de
Agricultura de Florestal .

Dpesas de pessoal com a execução
das obras da Escola Média de
Agricultura de Florestal .
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Construtora Planalto Ltda.:
Cr$	Cr$

Despesas com a e:ecução das obras
do Balneário e Secção de En-
garrafamento do Parque das
Águas de Cambuquira .	2.000.000,00

Despesas com a execução de obras de
estaqueamento para as funda-
ções (10 prédio ' e Secção de En-
garrafamento do Parque das
Águas de Cambuquira ......	144.223,20	2.144.223,20

J. Lima Barcelos:

Despesas com a construção da Escol
Elementar de Agricultura de
Bom Despacho ..........	 1.559.771,40

Prefeitura M. de Corinto:

Despesas com a construção da kseola
Elementar de Agricultura em
Corinto................	 1.432.87,40

Cia. Alcasan Construtora:

Despesas com a construção do Insti-
tuto de Tecnologia Industrial	 2.000.00000

Adelino Estêves da Fonseca:

Despesas com a construção da Es-)Ia
Agrícola "Adelaide Andrada",
em Itajubá ............	 528 . 552,00

S. C. Minas Moderna Ltda.

Despesas com a construção da Colô-
nia de Férias de Lagoa Santa	1. 742.937,50

Despesas com a construção de 50
casas para imigrantes, refei-
tório e ambulatório ......	567.708,10

Despesas com a construção do au-
mento do prédio das Oficinas
(Ia Granja-Escola "João Pi-
nheiro" ..............	201.877,60	2.512.523,20

11. 822.265,7o

LEI N.° 655 DE 18 DE NOVEMBRO DE 1950

Abre à Secretaria da Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho
o crédito especial de Cr$ 11.822.265,70

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus repremntantes,
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$ 11.822.265,70 (onze
milhões oitocentos e vinte e dois mil duzentos e sessenta e cinco
cruzeiros e setenta centavos), para ocorrer ao pagamento aos
seguintes:

Pedro Mendes dos Santos:
Cr$	Cr$

771. 371,30

	

284 .584,90	1 055.955,30

242.594,70

	

346 .012,50
	588.607,20
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Art. 2. - Esta lei entrará ciii vigor na (lata de sua publicação
e lerá sua vigência cessada cru 31 de dezembro de 1951.

Art. 3•0 - Revogam-se as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 18 de
novembro de 1950.

MILTON SOARES CAMPOS
Américo Renê Giarznellj
Cândido Lara Ribeiro Naves

LEI N.9 656, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1950

Abre à Secretaria da Educação o crédito especial de Cr$ 25.161,90

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

Art. 1.' - Fica aberto à Secretaria da Educação, o crédito
especial de Cr$ 25.161,90 (vinte e e iill cento e sessenta e um
cruzeiros e noventa centavos), para pgai;ento das seguintes des-
pesas:

Cr$
Eliza Rodrigues -- Professôra das Escolas Reunidas

de Santana dos Montes, município de Conse-
lheiro Lafaiete - Indenização de despesas de
transporte, nos exercícios de 1947, 1948 e
1949 ..........................	900,40

Zélia Soares - Professôra da Escola Normal Oficial
de Bonsuccsso	192 aulas extranumerárias
prestadas àquele Estabelecimento, cm 1947	2. 880,01)

Maneta Mençies Castanhe i ra Professôra da Escola
Normal Oficial de Bonsucesso - 288 aulas
extranumerárias prestadas àquele Estabelecimen-
to em 1947 ........................	4.320,00

Francisco de Almeida Campos Inspetor-Técnico -
Adicionais de 10% relativos ao período de 1.0.

'de janeiro de 1948 a 31 de dezembro de 1950
	9.720,00
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ci.$
Amaziles Geraldina da Costa Ribeiro - Professôra de

Grupo Escolar "Américo Leite", de Carmópolis
de Minas - Adicionais de 10% relativos ao pe-
ríodo de 23 de setembro de 1945 a 31 de dezem-

	

bro de 1946 ........................	897,70
Isaltina Vitoi Drurnond - Professôra do Grupo Es-

colar "Cel. Joaquim da Silva Guimarães", de
Cláudio - Adicionais de 10 110 relativos ao pe-
ríodo de 26 de agôsto de 1946 a 31 de dezembro

	

de 1947 ........................	1.105,40
Maria do Carmo Santos - Professôra do Grupo Esco-

lar "Américo Leite", de Cai-rnópolis de hiinas -
Adicionais de 10% relativos ao período de

19 de dezembro de 1947 a 9 de novembro de

	

1949 ..........................	1.235,30
Companhia Mineira de Eletricidade - Serviços tele-

fônicos prestados à Escola Normal Oficial de

	

Juiz de Fora, em outubro de 1949 ......	91,90
Companhia Telefônica Brasileira - Serviços telefôni-

cos prestados à Escola Normal Oficial de Vis-
conde do Rio Branco, no período de 1.0 de outu-

	

bro a 30 de novembro de 1949 ..........	165,40
Alzira (te Carvalho Santos -. - Professôra do Grupo

Escolar "Artur Bernardes", de Palma	Adicio-
nais de 10% relativos ao período de 5 de setem-

	

bro a 31 de dezembro de 1947 ..........	502,60
José Maria Leão - Diretor do Grupo Escolar "Ernesto

Santiago" - Adicionais de 10% relativos ao
jeríoIo (te 11 de setembro de 1945 a 31 de

	

dezembro de 1947 ..................	3.001,20
Maria da Glória Queiroz de Mailhões	Professôra do

Grupo Escolar "Cônego Joaquim Monteiro", de
Matias Barbosa	Adicionais de 10% relativos
ao Período de 11 de julho a 31 de dezembro de

	

1947 ............................	342,00

Cr$ 25.161,90

Art. 2.' - Esta lei entrará em vigor na data da publicação,
revogadas as disposições em contrário.
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Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 18 de novem-
bro de 1950.

MILTON SOARES CAMPOS
Orlando de Magalhães Carvalho
Cândido Lara Ribeiro Naves

LEI N. 657, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1950

Dispõe sôbre o pessoal da Universidade Rural do Estado de Minaz
Gerais e dá outras providéncias.

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

Art. 1.' - Fica criado o quadro dos funcionários da Univer-
sidade Rural do Estado de Minas Gerais constituído poruma Parte
Permanente (P.P.) e unia Parte i'ratisitória (P .1'. ) de coinorini-
dade com as tabelas anexas, que fazem parte integrante desta lei.

§ 1. - A Parte Permanente compreende os cargos necessá-
rios aos serviços da Universidade e se desdobra em:

Tabela 1 (T. 1) - Cargos isolados, de provimento em co-
missão;

Tabela II (T. II) - Cargos isolados, de provimento vitalício;
Tabela III (T 111) - Cargos de carreira, de provimento

efetivo.
§ 2. .- A Parte Transitória compreende, os cargos corres-

pondentes a algumas funções de extranumerários atualmente exis-
tentes na Escola Superior de Agricultura e na Escola Superior de
Veterinárià, estal)elccimentos agora integrantes da Universidade,
que, não podendo enquadrar-se na Parte Permanente, deverão ser
extintas à medida que se vagarem, desdobrando-se ela em:

Tabela A (1'. A) - Cargos isolados, de provimento efetivo;
Tabela B (T. B) - Cargos de carreira, de provimento efe-

tivo.
§ 3.° - Nenhum provimento, excetuadas as promoções nos

cargos de classe intermediária ou final de carreira, poderá ser feito
na Parte Transitória (P. T.).

§ 4Q - Poderá haver transferência de ocupantes de cargos
na Parte Transitória (P. T.) para cargos da Parte Permanente
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(P. P.) da Tabela III (T. III), respeitados os requisitos do Esta-
tuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado.

§ 59 Será publicada pelo órgão Oficial do Estado, após apro-
vação pelo Reitor e pelo Secretário da Agricultura, a relação nomi-
nal dos servidores da Universidade Rural do Estado de Minas Gerais
classificados nos cargos constantes da Parte Transitória.

§ 6. - Os Servidores que não constarem da relação de que
trata o parágrafo anterior perimianeecrão nos quadros da Secretaria
da Agricultura, com as suas situações inalteradas.

Art. 2. - Além dos funcionários, poderão ser admitidos extra-
numerários, pessoal para obras e pessoal assalariado, ésle para
funções subalternas, cujo pagamento correrá por conta da (lotação
orçamentária própria ou (los créditos a que se reterem os arLgos
6. e 8.9 da Lei 272, de 13 de novembro de 1948.

§ 1. - A admissão dêsses servidores deverá ser precedida.
de autorização do Conselho Universitário quanto ao seu nuuicio e
remuneração.

§ 2. - Poderão ser contratados médicos, farmacêuticos,
dentistas, enfermeiros e professõres, para os serviços (Ia Universida-
de, com a observância do parágrafo anterior.

Art. 39 - Aplicar-se-ão aos servidores da Universidade as
leis estaduais sôbre o pessoal, com as mnodil'icações que resultarem
desta ou de outras leis especiais.

Art. 4. - Para o ingresso na carreira de professôres da Parte
Permanente (P. P.), Tabela III (1'. 111), deverão os instrutores se
submeter a concurso de títulos e provas, podendo as Congregações
valorizar o seu título até o máximo (te 6 pontos.

Art. 5. - Excetuados os atos que, nos têrmos da Lei n.9
272, de 13 de novembro de 1948, competem ao Governador IR) Esta-
do ou ao Conselho Universitário, todos os demais sôbre o pessoal
serão da comimpencia do Reitor.

Art. 6. 1' O Conselho Universitário organizará o Regulamento.
das Promoções, podendo in;tituir as Comissões, que julgar necessá-
rias, para o estudo tia situação funcional (los candidatos ao acesso.

1. - Computar-se-á como antiguidade na classe, em que
servidor fôr classificado (ai , [. 1., § 51), o tempo de serviço prestado.
ao Estado até a data da classificação.

§ 2.° - para a promoção de professor-assistente a professor-
adjunto, exigir-se-á o interstício ' (te cinco anos e concurso (te títu-
los.

Art. 7? - O regime de tem po integral poderá ser exigido dos.
servidores da Universidade nos têrmos do respectivo Estatuto (art.
3•9, n.9 16, da Lei 272).
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TABELA II (T. II)

	ISOLA 	DE PROVIMENTO VITALICIO

Venci-
mento

	

i	anual	 Cargo

Cr$

Total anual
de

vcnein,cntob

Cr$

1

Z
	

35
	

8.600,001 103.200,00
	

Catedrático	3.612.000,00

TABELA III (T. III)
CARGOS DE CARREIRA, DE PROVIMENTO EFETIVO

CARREIRAS

10.000,00

4.000,00

4.000,00

5.000,00

5.000,00

7.000,00

8.600,00

120.000,00

48.000,00

48.000,00

60.000,00

60. 000,00

84.000,01

103.200,00

1

Q
	15

Q
	

1

s	1

S
	

1

w	2

Z	4
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Art. 8. -- Os atuais servidores que forem classificados nos
cargos criados por esta lei quando aposentados, terão os seus pro-
ventos pagos pela Universidade, mas o Estado responderá, p.u. d-

nalmente, perante esta, pela quota correspondente ao tempo de ser-
viço que lhe houverem prestado até a data de sua instalação.

rt. 9•
1
 - As despesas provenientes da presente lei serão aten-

didas pelos recursos a que se referem as alíneas "a" e "d" do art.
8.9 da Lei n.' 272, ficando aprovado, para o exercício de 1950. o
mento anexo.

Art. 10 - Os efeitos cia presente lei retroagem a 1. 1e ii 1 ro
de 1950, especialmente para a regularização dos vencimentos e salá-
TiOS devidos, desde então, aos servidores da Universidade, entrando
ela em vigor, entretanto na (lata de sua publicação e fican n
das as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 20 de novem-
bro de 1950.

MILTON SOARES CAMPOS
Américo Renê Gianelti
Cândido Lara Ribeiro Naves

TABELA 1 (T. 1.)
CARGOS ISOLADOS, DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

Venci-	Venci- Total anual
mento	mento

1

Padrão	Lotação	 mensal	anual 1	
Cano	Vencimentos

1	Cr$	Cr$	1

TOTAL 	
- 1 - 1 - 1

Reitor ...........
Instrutor .........

Bibliotecário .......

Sec.-Geral .........

Con-Geral ........

Chefe de Serviço

Diretores ..........

120.000,00

720.000,00

48.000,00

60.000,00

60.000,00

168.000,00

412.800,00

1,468. 800,00

•1
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TABELA A (T. A.)
CARGOS ISOLADOS, DE PROVIMENTO EFETIVC

	

Venci-	Venci-
-	 -	mento	inentoPadrão	Lotaçao	mensal	anual	 Cargo

	

Cr$	Cr$

K	1	1.700,00	20.400,00 Enfermeiro ......
N	1	2.700,00	32.400,00 Farmacêutico ......
S	14	5.000,00	60.000,00 Prof.-Assistente

U	28	6.000,00	72.000,00 Prnf.-Adjunto
U	1	6.000,00	72.000,00 Médico ........

TOTAL	45	1	--	-

tABELA li (t 11.)

CARGOS DE CARREIRA. DE PROVIMENTO EFETIVO

CARREIRAS

Totalo

	

Venci-	Venci-
anual

	

mento	mento'-

	

Mensal	AnualAnual	 .

	

Q	a	..	 e	 a o	cimentos

.t	o	 o
'O 

	Cr$	Cr$	 Cr$

E	600,00	7.200,00 1 - 2	2 - - - 6	ii	7.9.200,08
F	700,00	8.400,00 -	2	1	5	 - -	8	67.200,00

G	800,00	9.600,00 2	3	2	4	1 - -	5	15	144,.00U,0

E	1.000,00 12.000,00 2	1	-	3 - -	6	15	180.000,00

1	1.200,00 14.000,00 1	1 - - - -	4	6	86.400,00
J	1.400,00 16.800,01 1	1	1 -	4 -	1	5	13	218.400,00

	

1.700,00 20.400,00	 1	1	3 -	1	6	122.400,00

•L	2.000,00 24. 000,01	 1	7	2 -	10	240.000,00

M	2.300,00 27.600,00	 1 -	1	2	55.200,00

.N	2.700,00	32.400,00

O	3.100,00 37.200,00	 1 -	1	37.200,00

P	3.500,00 42.000,00	 1	1	2	42.000,00

T O T A 1 S	 7	O	9 12 10 11	5 29	89 1.272.000,00
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ORÇAMENTO DA UNIVERSIDADE RURAL DE
MINAS GERAIS

PABA O EXERCICIO DE 1950

RECEITA

DISCRIMINAÇÃO

PARCIAL	PARCIAL	TOTAL

Cr$	 Cr$	 Cr$
Juros de Apólices do Estado de

	

Minas ................	 12.000. 000,00
Rendas Diversas ..............	 1. 000.000,00	13. 000.000,00

(TREZE MILHÕES DE CRUZEIROS)

DESPESAS

DISCRIMINAÇÃO

PARCIAL	PARCIAL	TOTAL
Cr$	 Cr	 Cr$

3 - PESSOAL

1 - Funcionários ..........4.998.000,00
2 - Contratados ............250.000.00
3 -_ Diaristas ..............1.500.000,00	6.748.000,00

4 - Abono de Família	 700.000,00
5 - Diárias e Ajuda doe Custo .. ..	 280.000,00	7.728.000,00

II -TRANSPORTES	 250.000,00

III - FORRAGEM, FERRAGEM E PASTO

1 - Alimentação de Animais ..	 250.00000
2 - Tratamento de Pastagem	

,
 ..	 80.000,003	Cêrcas e Tapumes	 80.000.00	410.000,00

IV MATERIAL PERMANENTE

1 - Adaptações de prédios e ins-
talações	 500.000,00

2 - Mudança e novas instalações
da seção de Pocilgas	 300.000,00

1 - Compra ou construção de usina
elétrica, inclusive rêde	de
transmissão	 602.000,00

Total anual
de

vencimentos

Cr$

20.400,00
32.400,00

840.000,00
2.016.000,00

2. 980.800,00



4 - Móveis, maquinaria e aparelhos:
Máquinas agrícolas ........
Aparelhos de Laboratório
Móveis e Utensílios .......
Máquinas de impressão
Máquinas de escritório ......

5 - Material de biblioteca ......
6 - Instrumental de música

300 .000,00
300.000,00
500.000,00
100.000.00
80.000,00	1.280.000,00

200.000,00

	

20.000,00	2.902. 000,00

V - MATERIAL DE CONSUMO

1 - Lubrificantes, combustíveis e
acessórios ............

2 - Fardamento, calçados e equi-
pamento ..............

3 .- Material de impresst»,
4 - Material médico, dentário e de

laboratório ............
5 - Vestuário e nlimentaçào
6 - Medicamentos ..........
7 - Material agrícola e pecuárlo
8 - Material e utensílios de expe-

diente ................
9 - Material de música ......

VI -- DESPESAS POSTAIS»
TELEGRÁFICAS E TELE-

FÔNICAS ............
VII - FÕRCA, LUZ E ÁGUA
VIII - SEGUROS ........
IX - EVENTUAIS ........

150.000,00

20.000.00
50.000,00

100.000,00
515.000,00
50.000,00

300.000,00

30.000,00
5.000,00	1.220.000,00

50.000,00
40.000,00
50.000,00

350. 000.00.

13.000.000,00

(TREZE MILHÕES DE CRUZEIROS).
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uninominal pelo Conselho Universitário. A nomeação será feita por
três anos, podendo o nomeado ser reconduzido, por igual período, se
a nova indicação se der por dois terços dos votos do Conselho".

Art. 2.0 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 20 de novem-
bro de 1950.

MILTON SoAJuIs CM.pos
Américo Renê Giajuielti

LEI N. 659, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1950

Abre o crédito especial de Cr$ 5.000,000,00 para execução do art..
26 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

O Povo do Estado de Minas (erais, por seus representantes,.
decretou e eu, em seu nome » sancioio a seguinte lei:

Art. 1.0 Fica aberto o crédito especial de Cr$ 5.000.000,00
(cinco milhões de cruzeiros) para a execução do artigo 26 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias.

Art. 2.0 - Esta lei entrará em vigor a 1. 1 de janeiro (te 1951,
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 novem-
bro (te 1950.

MILTON SOARES CAMPOS
Sylvio Barbosa
Cândido Lara Ribeiro Naves

LEI N.° 660, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1950

Modifica a Lei n.° 578, de 28 de junho de 1950.

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

Art. 1.0 - Redija-se da seguinte maneira o art. 1. 9 da Lei n.'
578, de 28 de junho de 1950: "Fica o Govêrno do Estado autorizado»

LEI N.I 658, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1950

Modifica a Lei n.' 272, de 13 de novembro de 1948.

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

Art. 1.0	Passa a ter a seguinte redação o art. 5•9 da Lei
n.' 272, de 13 de novembro de 1948.

"O Reitor será nomeado pelo Governador, devendo a escolha
recair em nome constante de lista tríplice, organizada cm votação.
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a doar a área do terreno do antigo Grupo Escolar "Dr. Wenceslau
Braz", no município de Baependi, à Prefeitura Municipal para que
nêle seja construído o Ginásio Municipal".

Art. 2.' - Não se realizando a construção do Ginásio a que
se refere o artigo 1.', no prazo de cinco (5) anos, reverterá a área
assim doada ao patrimônio do Estado.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 20 de novem-
bro de 1950.

MILTON SOARES CAMPOS
Cândido Lara Ribeiro Naves
Orlando de Magalhães Carvalho

LEI N.° 661, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1950-

Declara de utilidade pública a Sociedade de Medicina e Cirurgia de
Uberaba.

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

Art. 1.' - Fica considerada de utilidade pública a Sociedade
de Medicina e Cirurgia de Uberaba, na forma estipulada na Lei n.°
187, de 23 de agôsto de 1948.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 20 de novem-
bro de 1950.

MILTON SOARES CAMPOS
Domingos Peluso
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LEI N.' 662, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1950.

Abre à Secretaria do interior o crédito especial de Cr$ 312.225,50.

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

Art. 1.' - Fica aberto à Secretaria do Interior o crédito espe-
cial de Cr 312.225,50 (trezentos e doze ruil cruzeiros e duzentos
e vinte e cinco cruzeiros e ciqüenta centavos), para ocorrer ao pa-
gamento de diversas despesas de exercício anteriores, como segue:

Cr$
Pessoal ......................53.979,10
Material .....................258.246,40

312.225,50

Art. 2. - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação e terá sua vigência cessada em 31 de dezembro de 1951.

Art. 3.' - Revogam-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Hprizonte, 20 de novem-
bro de 1950.

MILTON SOARES CAMPOS
Domingos Peluso
Candido Lara Ribeiro Naves

LEI N.v 663, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1950

Abre à Secretaria da Viação e Obras Públicas o crédito especial de
Cr$392.648,20.

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

Art. 1 . 1 - Fica aberto à Secretaria da Viação e Obras Públicsa
o crédito especial de Cr$ 392.648,20 (trezentos e noventa e dois mil
seiscentos e quarenta e oito cruzeiros e vinte centavos), para paga-
mento de despesas com o aumento da ponte sôbre o Rio do Sono, na
Cachoeira das Almas, município de Pirapora.

Art. 2.' - Esta lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção e terá sua vigência cessada em 31 de dezembro de 1951.



José Luiz de Souza - Motorista de 1. 4 classe da Chefia
de Polícia - Adicionais de 10% relativos ao pe-
ríodo de 30 de abril a 31 de dezembro do cor-
renteano ........................

José Domingos da Costa - Primeiro tenente - Adicio-
nais de 10% relativos ao período de 29 de janei-
ro a 30 de novembro de 1949 ............

Jogo Batista Nilo - Gratificação como substituto do
Chefe de Serviço Jurídico da Penitenciária Agrí-
cola de Neves, no período de 22 de maio a 25 de
julho do corrente ano ................

Cr$

964,00

2.516,60

5.400,00

8.880,60
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Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-

mento a 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 no-
vembro de 1950.

MILTON SOARES CAMPOS
Sijivio Barbosa
Candido Lara Ribeiro Naves

LEI N.9 664, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1950

Considera completo o intertício de seis meses estabelecido pelo art.
22, Capítulo Jil, do Regimento do Instituto de Previdência dos Ser-
vidores do Estado, para pagamento do pecúlio deixado por Fran-

cisco de Sales Conto.

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

Art. 1. Para à fim de pagamento do pecúlio deixado por
Francisco de Sales Couto, na importância de Cr$ 27.000,00, fica con-
siderado completo o interstício de seis meses estabelecido pelo artigo
22, do Capítulo III, do Regulamento do Instituto de Previdência doa
Servidores do Estado.

Art. 2Y .- Esta lei entrará em vigor , na data de sua pubcação,
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 novem-
bro de 1950.

MILTON SOARES CAMPOS
Candido Lara Ribeiro Naves

LEI N. 9 665, 21 DE NOVEMBRO DE 1950

Abre à Secretaria do Interior o crédito especial de Cr$ 8.880,60

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

Art. 1.' - Fica aberto à Secretaria do Interior o crédito esper
cial de Cr$ 8. 880,60 (oito mil oitocentos e oitenta cruzeiros e1sessenta
centavos), para pagamento aos segulutes

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte,21 de novem-
bro de 1950.

MILTON SOARES CAMPOS
Domingos Peluso
Candido Lara Ribeiro Naves

LEI N.' 666, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1950

Suprime e cria postos no Corpo de Bombeiros

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

Art. 1.0 - Ficam suprimidos, no quadro do Corpo de Bombei-
ros, 2 (dois) sargentos-ajudantes, sendo 1 (um) mestre de música;
4 (quatro) segundos sargentos, sendo 2 (dois) amanuenses e 2 (dois)
intendentes; 2 (dois) terceiros sargentos de hidrantes; 6 (seis) cabos
motoristas e 7 (sete) corneteiros-tamboristas.

Art. 2. - Ficam criados, no mesmo quadro, 1 (um) capitão
inspetor do material; 1 (um) primeiro tenente encarregado de ma-
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nobras d'água; 3 (três) subtenentes, sendo 1 (um) mestre de
música; 3 (três) primeiros sargentos, sendo 1 (um) encarregado de
hidrante, 1 (um) da inspetoria do material e 1 (um) motorista; 1 (um)
segundo sargento encarregado de hidrante, 1 (um) da inspetoria do
material e 1 (um) motorista; e (um) segundo sargento encarregado
de hidrante; 2 (dois) segundos s'argentos motoristas; 3 (três) terceiros
sargentos motoristas e 2 (dois) cabos, sendo 1 (um) soldador e 1
(um) lubrificador.

Art. 3.' - Fica aberto à Secretaria do Interior o crédito su-
plementar de Cr$ 3.480,00 (três mil quatrocentos e oitenta cruzeiros)
à verba própria, para pagamento da diferença decorrente da pre-
sente lei.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 21 de novem-
bro de 1950.

MILTON SOARES CAMPOS
Domingos Peluso
Candido Lara Ribeiro Naves

LEI N.' 667, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1950

Dispõe sôbre promoção na Polícia Militar

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 promover ao
pôsto imediato os oficiais subalternos da Polícia Militar que contem
mais de 25 anos de serviço, mais de 5 anos de pôsto, tenham serviço
de campanha e sejam portadores de Medalha Militar.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 21 de novem-
bro de 1950.

MILTON SOARES CAMPOS
Domingos Peluso
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LEI N.° 668, DE 21 DE NOVElBHO DE 1950.

Cria na Secretaria das Finanças a Secção de Mecanografia e contém
outras providências

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

Art. 1.0 - Fica criada na Contadoria-Geral do Estado a Secção
de Mecanografia, que funcionará em regime de colaboração com os
demais órgãos da Secretaria das Finanças.

Parágrafo único - -- Serão fixadas em regulaiiieiitos as atribui-
ções da Secção de Mecanografia, de que trata êste artigo.

Art. 2.' - Ficam criadas as seguintes funções gratificadas:
2 Chefes de Secção de Mecanografia a Cr$ 7.200,00 anuais.
Parágrafo único - A função gratificada prevista nesEe artigo

será exercida, mediante ato de designação do Secretário das Finan-
ças, por qualquer (los extranumerários (Ia Secção de Mecanografia,
respeitada a habilitação profissional.

Art. 3.' Ficam criadas, ainda, na Tabela Numérica de Mensa-
listas da Secretaria das Finanças, as funções isoladas da tabela anexa,
que faz parte integrante desta lei.

Art. 4.' - O preenchimento das funções criadas no artigo an-
terior, obedecidas as normas da Lei 347, (te 30 de dezembro de 1948,
só se fará aproveitando-se o pessoal que atualmente tem exercício
nos serviços mecanizados da Secretaria das Finanças, cuja idoneida-
de profissional fôr atestada pelos Serviços Hollerith S. A.

Art. 5.' - As despesas decorrentes da execução desta lei corre-
rão pela verba orçamentária própria.

Art. 6.' - Esta dei entrará em vigor na data de 1.' de janeiro
de 1951, revogadas as disposições eii contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 21 de novem-
bro de 1950.

MILTON SOARES CAMPOS
Candido Lara Ribeiro Naves
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TABELA A QUE SE REFERE O ART. 3.' DA LEI N.° 668, DE 21 DE
NOVEMBRO DE 1950

1'unções isoladas

Tabela Numérica de Mensalistas da Secretaria das Finanças

Número de funções - Função isolada - Referência - Salá-
rio mensal:

2	Assistente-Técnico - XXXVIII - Cr$ 3.000,00.
1 - Operador - XXXIII - Cr$ 2.500,00.
2 - Operador-Auxiliar - XXVIII - Cr$ 2.000,00.
6 - Conferente - XXIII - Cr$ 1.500,00.
7 - Perfurador - XX - Cr$ 1.200,00.
4 ---- Codificador - XIII - Cr$ 800,00.
1	Artífice-Auxiliar - VI - Cr$ 450,00.

LEI N.° 669, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1950

Autoriza o Podar Executivo a alienar terrenos do domínio do Estado,
na cidade de Açucena

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

Art. 1.' - Fica o Poder Executivo autorizado a praticar os se-
guintes atos:

a) doar à municipalidade de açucena sem ônus para a do-
natária, um terreno de propriedade (lo Estado, com a área de trezen-
tos e trinta e dois metros e cinqüenta centímetros quadrados (352,50
m2), situado na cidade mencionada, no qual foi construída a Praça
Dom Serafim;

b) - entrar em composição com Eulampio de Assis Morais e
vender-lhe, por novecentos cruzeiros (Cr$ 900,00), um terreno de pro-
priedade do Estado, com a área de trezentos e cinqüenta e sete metros
quadrados (367,00iii2), situado na mesma cidade, no qual o com-
prador edificou uma casa;

e) entrar em composição com José Miranda Lima e vender-
lhe, por seiscentos cruzeiros (Cr$ 600,00), um terreno de propriedade
do Estado, com a área de trezentos e setenta e quatro metros e cin-
qüenta centímetros quadrados (374,50m2), situado na mesma cidade,
no qual o comprador edificou uma casa.
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Art. 2.' - Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 21 de novem-
bro de 1950.

MILTON SOARES CAMPOS
Candido Lara Ribeiro Naves

LEI N.° 670, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1950

Isenta de impostos de transmissão "inter-vivos' a aquisição de ter-
reno destinado à construção do prédio do Colégio Imaculada Concei-
ção de Leopoldina, a Associação Esportiva Ferroviária e o Círculo

Operário ambos de São João dei Rei

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

Art. 1. - Fica isenta de impostos de transmissão "inter-vivos"
a aquisição de terreno destinado à construção do prédio e outras de-
pendências do Colégio Imaculada Conceição, em Leopoldina, per-
tencente á Sociedade de Educação Integral Feminina, com sede no
Rio de Janeiro.

Art. 2.' - Fica concedida a isenção de impostos de transmis-
são "inter-vivos" e taxas anexas, para que a Associação Esportiva Fer-
roviária e o Círculo Operário, ambos de S. João dei Rei, recebam
doação dos terrenos que lhes foram doados pela Prefeitura daquele
município pelas Leis Municipais n.'s 47 e 134, respectivamnente, de
21 de fevereiro de 1949 e 18 de agôsto de 1950.

Art. 3•9 - Revogadas as disposições em contrário, esta lei en-
trará em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 21 de novem-
bro de 1950.

MILTON SOARES CAMPOS
Candido Lara Ribeiro Naves
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LEI N.° 671, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1950

Abre à Secretaria da Educação o crédito especial de Cr$ 10.966,60

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

Art. 1.' - Fica aberto à Secretaria da Educação o crédito es-
pecial de Cr$ 10.966,60 (dez mil novecentos e sessenta e seis cruzei-
ros e sessenta centavos), para pagamento das seguintes despesas:

Cr$

Hailton de Almeida - Porteiro do Grupo Escolar
"Professôra Maria Amália Campos", de Corinto,
vencimentos relativos ao período de 1.' de maio
a 30 de junho de 1950 ................1.200,00

Estefania Ataide -- Servente das Escolas Reunidas de
Coronel Fabriciano - vencimentos relativos ao
período de	de fevereiro a 30 de junho de
1949 ..............................	2.500,00

José Gomes dos Santos Filho - Servente das Escolas
Reunidas "Cardeal Mota" de Jacinto - venci-
mentos relativos ao período de L Q de fevereiro a
13 de abril de 1949 ...................	1.216,60

Odete de Godoi Horta - Porteira das Escolas Reunidas
de Coronel Fabriciano, durante o período de
1.' de fevereiro a 30 de junho de 1949 ......	3.000,00

Laurita Gonçalves de Oliveira - Servente do Grupo
Escolar "Professôra Maria Amália Campos" de
Corinto - vencimentos relativos ao períodode
26 de maio a 30 de junho e de 17 a 31 de julho
de 1950 ..........................3.050,00

10.966,60

Art. 2.' - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
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Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci--
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 novem-
bro de 1950.

MILTON SOARES CAMPOS
Orlando Magalhães Carvalho
Candido Lara Ribeiro Naves

LEI N.' 672, DE 22 DE NOVEMBRO DE 1950

Autoriza o Govérno do Estado a celebrar convênio com o instituto-
do Radium, em Belo Horizonte

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

Art. 1.' Fica o Govêrno do Estado autorizado a celebrar com
o Instituto do Radium, que passa a denominar-se "Instituto Borges da
Costa", com convênio para profilaxia (10 câncer e assistência a can-
cerosos.

Art. 2.' - Pelo convênio a ser concluído, o "Instituto Borges
da Costa" obrigar-se-á a realizar exames clínicos de pacientes suspei-
tos de cancer e exames anátomo-patológicos de biopsias procedentes
das várias partes do Estado; a manter uni ambulatório, nesta Capital,
para tratamento dos casos externos; e a hospitalizar e tratar o máxi-
mo de pacientes que comportarem as suas instalações e que permiti-
rem os recursos financeiros que lhe forem consignados.

Art. 3.' O convênio a que se refere esta lei fixará a partipa-
ção do Serviço de Câncer da Secretaria de Saúde e Assistência no pro-
grama a ser executado em comum com a referida instituição.

Art. 4.' - Para maior eficiência dos trabalhos, poderá o Go-
vêrno do Estado designar servidores públicos para terem exercício
no "Instituto Borges da Costa", sem prejuízo de direitos ou vantagens
dos cargos e funções.

Art. 5.' - Fica o Govêrno do Estado autorizado a abrir o crédi-
to especial de Cr$ 1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros), destina-
dos a atender às despesas decorrentes da execução do convênio, no
exercício de 1951.

Art. 6.' - A duração do convênio será de 4 (quatro) anos, a
contar do seu registro no Tribunal de Contas, podendo ser renovado
k Juízo da Administração.
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Art. 7.1	Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 22 de novem-
bro de 1950.

MILTON SOARES CAMPOS
José Baéta Viana
Candido Lava Ribeiro Naves

LEI N.9 673, DE 22 DE NOVEMBRO DE 1950

Cria Sanatórios para tuberculosos, localizados nos municípios de Juiz
de Fora e Belo Horizonte, e estabelece outras providências

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

Art. 1.0 - Ficam criados, com subordinação à Divisão de Tu-
berculose da Secretaria de Saúde e Assistência, o Sanatório "Dr. João
Penido" e o Sanatório "Estadual de Belo Horizonte", que deverão fun-
cionar nos edifícios construídos para êsse fim, respectivarnente, nos
municípios de Juiz de Fora e de Belo Horizonte, de conformidade com
o convênio de 23 de agôsto de 1947, celebrado entre o Estado de Mi-
nas Gerais e a União.

Art. 2. - Os hospitais a que se refere o artigo 1.0 têm por fi-
nalidade o internamento de doentes tuberculosos, para isolamento e
tratamento, gratuitamente, ou quando se tratar de doentes filiados a
Institutos de Previdência Social, mediante pagamento, segundo as
condições que forem estabelecidos em regulamento.

Art. 3•9 - Ficam criados, no quadro da Secretaria de Saúde e
Assistência, dois cargos isolados de Diretor de Sanatório, padrão S-34,
de provimento em comissão.

Parágrafo único - A nomeação para cargos referidos neste
artigo sômente poderá recair em médicos-tisiologistas pertencentes à
Secretaria de Saúde e Assistência.

Art. 4•9 Ficam criados no quadro da Secretaria de Saúde e
Assistência dois cargos isolados de administrador de Sanatório pa-
drão S-24, de provimento em comissão.
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Art. 5.' - Os trabalhos técnicos e administrativos do Sanató-
rio "Dr. João Penido" e do Sanatório "Estadual de Belo Horizonte"
serão executados pelos ocupantes dos cargos criados nesta lei e de
cargos e funções já existentes na Secretaria d eSaúde e Assistência,
bem como por extranumerários contratados e pessoal assalariado,
admitidos nos têrmos das leis número 347, de 30 de dezembro de 1948,
e número. 545, de 15 de dezembro de 1949.

Parágrafo único - O Secretário de Saúde e Assistência desig-
nará os funcionários extranumerários do Quadro e das Tabelas Tran-
sitória e Numérica da Secretaria para terem exercício nos Sanatórios
referidos neste artigo.

Art. 6.' - Dentro do prazo de noventa dias o Poder Executivo
baixará o regulamento dos Sanatórios criados por esta lei.

Art. 7.' - Para as despesas decorrentes da execução desta lei,
fica o Poder Executivo autorizado a abrir, no corrente exercício o
crédito especial de Cr$ 13.120.720,00 (treze milhões cento e vinte
mil e setecentos e vinte cruzeiros) com vigência até 31 de dezembro
de 1951, sendo Cr$ 120. 000,00 (cento e vinte mil, cruzeiros) com o
provimento de cargos criados por esta lei; com admissão de cxtranu-
merários contratados, Cr$ 1.562.400,00 (um milhão quinhentos e
sessenta e dois mil e quatrocentos cruzeiros); com pessoal assalariado,.
Cr$ 2.523.600,00 (dois milhões quinhentos e vinte e três mil e seis-
centos cruzeiros); com a gratificação prevista no Decreto-lei n.° 1 .90,7
de 13 de novembro de 1946, Cr$ 504.720,00 (quinhentos e quatro mil
e setecentos e vinte cruzeiros) e com a instalação e manutenção dos
Sanatórios referidos nesta lei, a importância de Cr$ 8.410.000,00 (oi-
to milhões quatrocentos e dez mil cruzeiros), sendo Cr$ 7.560.000,00
(sete milhões quinhentos e sessenta mil cruzeiros) pelo Departamento
de Compras e Fiscalização e Cr$ 850. 000,00 (oitocentos e cinqüenta
mil cruzeiros) a cargo da Secretaria de Saúde e Assistência.

Art. 8.' -- Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 22 de novem-
bro de 1950.

MILTON SOARES CAMPOS
José Baêta Viana
Candido Lara Ribeiro Noves
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1) - Pessoal:

14 Médicos leprólogos-itinerantes . .
14	Guardas-motoristas ..................
14	Atendentes-vjsjtadois ...............

2) - Material:

Aquisição de veículos ..................
Material médico ....................
Aquisição de medicamentos ..............

3) -- 	de pronto pagamento:

Combustíveis, lubrificantes e reparos ........
Alimentação de doentes em trânsito .........
Aluguel de animais ....................
Expediente ........................

4) - Construções:

Cr$
1.092.000,00

491.400,00
418.600,00

840.000,00
140.000,00
140.000,00

302.400,00
84.000,00
28.000,00
16.800,00

Dispensário Regional de Ubá ............	100.000,00
Garagens........................	70.000,00

Total......................	3. 703.200,00

Art. (L - A presente lei entrará em execução no dia L Q de
dvzcnibro do corrente ano, vigorando até 31 de dezembro de 1951.

Art. 7. - Revogam-se as disposições em contrário.

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

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 22 de novembro de
1950.

MILTON SOARES CAMPOS

José Baela Viana
Cândido Lara Ribeiro Naves
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LEI N. 9 674, DE 22 DE NOVEMBRO DE 1950

Dispõe sóbre criação de cargos, abertura de crédito especial e dá
outras providências relativas ao combate à Lepra

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

Art. 1. - Ficam criados, na Divisão de Lepra da Scretaria
de Saúde e Assistência, 14 cargos de Leprólogos-Itinerantes, padrão
U, 14 cargos de Atendentes-Visitadores, padrão M, e 14 cargos de
Guardas-Motoristas, padrão N.

§ 1. - Os cargos de Leprólogos-Itinerantes serão exercidos
em comissão, de preferência por leprólogos funcionários da Secre-
taria de Saúde e Assistência ou por contrato, pelo prazo máximo
de 12 meses, de médicos qte tenham o Curso de Leprologia da
Escola de Saúde Pública.

§ 2.9 - Os cargos de Atendentes-Visitadores e Guardas-Moto-
ristas serão exercidos por contrato pelo prazo máximo de 12 meses.

§ 39 - Os contratos referidos nos parágrafos precedentes
poderão ser renovados por igual prazo à critério da administração.

Art. 2. - As funções dos cargos refeHdos nesta lei serão
exercidas pelos funcionários nas zonas que lhes forem designadas,
sem que lhies assista direito a diárias ou gratificações.

Art. 39	Aos Leprólogos-Itinerantes incumbe, na zona em
que tiverem exercício:

1 - os exames de pessoa suspeitas ou portadoras de lepra;
II	providenciar a remoção para os leprocômios, dos do-

entes contagiantes;
III - prescrever o tratamento dos doentes não contagiantes;
IV - executar outras providências técnicas e administrativas

que lhes forem ordenadas pelos órgãos competientes da Secretaria
de Saúde e Assistência.

Art. 4•0 - Fica à Secretaria de Saúde e Assistência autori-
zada a adquirir o material necessário à instalação do serviço e es-
pcificado no artigo seguinte.

Art. 5. - Fica aberto à Secretaria de Saúde e Assistência
o crédito de Cr$ 3.703.200,00 (três milhões setecentos e três mil
e duzentos cruzeiros), para ocorrer às seguintes despesas, dcor-
rentes da presente lei:
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LEI N.9 675, DE 22 DE NOVEMBRO DE 1950

Autoriza o Govêrno do Estado a celebrar convênio com a Fundação
"Benjamin Guimarães",Guimarões", para tratamento especializado de es-

colares.
O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus reprccntantes,

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

Art. 1.' - Fica o Poder Executivo autorizado a firmar con-
vênio com a Fundação "Benjamim Guimarães", para hospitalização
de escolares do Estado dE Minas Gerais que necessitarem de trata-
mento adequado nas várias especialidadies médico-cirúrgicas cons-
tantes dos serviços mantidos por aquela instituição.

Parágrafo único	Será dada preferência aos casos de tuber-
culose pulmonar ie ósteo-articular e aos de correções ortopédicas.

Art. 2. - A Fundação "Benjamim Guimarães" se obrigará
a receber o maior número de escolares - que comportarem as suas
instalações e permitirem os recursos financeiros que lhe forem con-
signados.

Art. 3.' - Do convênio a que se refere esta lei constará a
participação do serviço médico escolar da Secretaria de Saúde e
Assistência no programa a ser exEcutado em comum com a referida
instituição.

Art. 4.' - Para maior eficiência dos trabalhos, poderá o Go-
vêrno do Estado designar servidores públicos para terem exerci-
dc na Fundação "Benjamim Guimarães", sem prejuízo de direitos
ou vantagens dos cargos ou funções.

Art. 5.' - Fica o Govêrno do Estado autorizado a abrir o
crédito especial de Cr$ 1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros),
destinado a atender às despesas decorrentes da execução do convê-
nio, no exercício de 1951.

Art. 6.' - A duração do convênio será de 4 (quatro) anos,
a contar do seu registro no Tribunal de Contas, podendo uer re-
novado a juízo da Administração.

Art. 7.' - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 22, de no-
vembro de 1950.

MILTON SOARES CAMPOS
José Baeta Viana
Cândido Lara Ribeiro Naves
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LEI N.' 676, DE 22 DE NOVEMBRO DE 1950

Dispõe sôbre vencimento e aposentadoria de funcionários que es.
pecífica, do Ensino Primário do Estado

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

Art. 1.' - Incorpora-se aos vencimentos das auxiliares de
diretoria de grupo escolar, efetivas, a gratificação instituída no art.
9.' do Decreto-lei n.' 1 .876, de 29 de outubro de 1946.

Parágrafo único - Em conseqüência do disposto nêrste artigo,
são as funcionárias referidas classificadas no padrão de vencimen-
tos imediatamente superior ao atual.

Art. 2.' Dar-se-á com o vencimento correspondente ao do
padrão final da carreira respectiva a aposentadoria (los l)rOfEssõres
primários, diretores de grupos escolares e auxiliares (te diretoria
nomeados, que contarem mais de vinte e cinco (25) anos, (te Efe-
tivo exercício no magistério, a partir de 1. de janeiro de 1951.

Parágrafo único Considera-se como de efetivo exercício o
tempo ciii que o membro do magistério, revertido á ativa, estêve
afastado das funções em virtude de aposentadoria coiti base no art.
177 da Carta Política de 1937.

Art. 3.' - Correrão por conta das verbas orçanientárias pró-
prias as despesas com • a execução da presente lei.

Art. 49 - Esta lei entrará win vigor na (lata (te sua l)ubli-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tô(las às autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cunipram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 22 de no-
vembro de 1950.

MILTON SOARES CAMPOS

Oriundo Magalhães Carvalho
Cândido Lara Ribeiro Naves
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LEI N.' 677, DE 22 DE NOVEMBRO DE 1950

Estende os benefícios da Lei n.' 340 de 28 de dezembro de 1948

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

Art. 1.' - Ficam estendidos aos atuais servidores do Esta-
do, que residiam em Minas Gerais no período anterior à declara-
ção de guerra e que, incorporados às Classes Armadas do País, ou,
posteriormente, matriculados compulsõriamente, em Institutos de
Ensino Militar, em virtude de disposição da Lei do Ensino Militar
do Exército, hajam, prestado serviços 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. 1.' da Lei
n. 340 de 28 de dezembro de 1948.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 22 de no-
vembro de 1950.

MILTON SOARES CAMPOS

Domingos Peluso

Cândido Lara Ribeiro Naves

Américo Renê Giannetli

Orlando Magalhães Carvalho

Sylvio Barbosa

osé Baeta Viana

- 179 -

LEI N.' 678, DE 22 DE NOVEMBRO DE 1950

Abre ao Departamento de Estradas de Rodagem o crédito especial
de Cr$ 48.736.048,40

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

Art. 1.' - Fica aberto ao Departamento Estadual de Estra-
das de Rodagem o crédito especial de Cr$ 48.736.048,40 (quarenta
e oito milhões setecentos e trinta e seis mil quarenta e oito cruzei-
ros e quarenta centavos), para completar a contribuição do Estado
relativa aos exercícios de 1948, 1949 e 1950, de acôrdo com o dis
pôsto no art. 19, parágrafo único, do Decreto-lei n. 9 1.831, de 21
de agôsto de 1946.

Art. 2.' - Esta Lei jentrará cm vigor na data de sua publi-
-cação e terá sua vigência cessada em 31 de dezembro de 1952.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 22 de no-
vembro de 1950.

MILTON SOARES CAMPOS

Cândido Lara Ribeiro Naves
Sylvio Barbosa

LEI N.' 679, DE 22 DE NOVEMBRO DE 1950

Abre à Secretaria das Finanças o crédito especial de Cr$ 15.216,00
e o crédito suplementar de Cr$ 49.800,00 à verba 102-03-8000
da Assembléia Legislativa.

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

Art. 1.0 - Fica aberto à Secretaria das Finanças o crédito
especial de Cr$ 15.216,00 (quinze mil duzentos e dezesseis cruzei-
ros), para ocorrer ao pagamento de despesas de exercícios ante-
riores, aos seguintes:



Francisco de Paula Freitas - Aluguel do prédio ocu-
pado pela Coletoria de Governador Valadares, no
período de 1. 9 de janeiro a 31 de dezembró de 1949

Jo.é Coelho Simões - Aluguel do prédio ocupado pela
Coletoria de Coroaci, no período de 7 de maio a
31 de dezembro de 1949 ................

José Milani	Aluguel do cômodo ocupado pela Cole-
toria de Botelhos, durante o mês de janeiro de 1948

Otacílio Vieira Campos Aluguel do prédio ocupado
pela Coletoria de Santa Margarida, relativo ao
período de 1.' de junho a 31 de dezembro de 1949

José Martins de Sousa Aluguel do cômodo ocupado
pela Coletoria de Pocrane, relativo ao período de
8 de junho a 31 de dezembro de 1949 ......

Antônio José Coelho e José Coelho - Aluguel do pré-
dio ocupado pela Coletoria de Crucilândia, rela-
tivo ao período de 1.' de novembro a 31 de de-
zembro die 1949 ......................

Antônio Gabriel Vieira - Aluguel do prédio ocupado
pela Coletoria de Conceição dosOuros, relativo ao
período de 29 de maio a 3 de dezembro de 1949

Adair de Andrade Dutra - Aluguel do Cômodo ocupa-
do pela Cobetoria de Antônio Carlos e relativo ao
período de 15 de maio a 31 de dezembro de 1949

Cr$

2.400,00

1.950,00

92,00

1. 750,%

1.130,80

600,00

1 426,6(1

5.866,60

15.216,0(1
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LEI N.° 680, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1950

Autoriza o Govêriw do Estado a encanipar a ponte sôbre o Rio
Grande, ei mire Passos e Delfiimópoljs

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

Art. 1.	Fica o Govêrno do Estado autorizado a fazr a
encampação da ponte sôbre o Rio Grande, entre Passos e Delfinó-
polis e adquirir o prédio onde mora o tomudoi' de conta da ponte,
por avaliação.

Art. 2. - As despesas decorrentes tlêste projeto correrão
pda verba própria do orçamento de 1951.

Art. 3.' - Ficam revogadas as disposições ela contrário,
entrando esta lei a vigorar a 1.' de janeiro de 1951.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo horizonte, 23 de no-
vembro de 1950.

MILTON SOARES CAMPOS
Sylvio Barbosa
Cândido Lura Ribeiro Naves

Art. 2.'	Fica aberto o crédito suplementar de Cri
49.800,00 (quarenta e nove mil e oitocentos cruzeiros) à verba
102-03-8000 do orçamento vinte da Assembléia Legislativa do Es-
tado de Minas Gerais.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 22 de no-
vembro de 1950.

MILTON SOARES CAMPOS
Cândido Lara Ribeiro Naves

LEI N.' 681, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1950

Concede o auxílio de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) ao
Abrigo Jesus, desta Capital

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

Art. 1.' - É concedido o auxílio de Cr$ 100.000,00 (cem
mil cruzeiros) ao Abrigo Jsus, desta Capital, para a conclusão das
obras de sua instalação.

Art. 2.' - A despesa a que se refere o art. 1.' correrá pela
verba própria do orçamento para o exercício de 1951.

Art. 3.' - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, Ilevogadas as disposições cm contrário.
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Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta-lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramenhe como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 23 de no-
vembro de 1950.

MILTON SOARES CAMPOS
Cândido Lara Ribeiro Naves

LEI N.' 682, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1950

-1M-

Art. 2.' - A encampação a que se rsefere o artigo 1.' se fará
sem ônus para o Estado.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte. 23 de no.
vembro de 1950.

Abre à Secretaria das Finanças o crédito especial de Cr$ 450.000,00

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 das Finanças o crédito
especial de Cr 450.000,00 (quatrocentos ie cinqüenta mil cruzeiros),
para ocorrer 'ao pagamento de despesas com a emissão de Apólices
do Plano de Eletrificação do Estado de Minas Gerais, de confor-
midade com o disposto na Lei n.' 510, de 30 de novembro de 1948
e regulada pelo Decreto n.' 3.252, de 23 de fevereiro de 1950.

Art. 2.' - Esta lei entrará em vigor na data de sua pu-
blicação e terá sua vigência cessada em 31 de dezembro de 1951.

Art. 3.' - Revogam-se as disposições, em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 23 de no-
vembro de 1950.

MILTON SOARES CAMPOS
Cândido Lara Ribeiro Naves

LEI N.° 683, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1950

Autoriza a encampação aa estrada que liga Serraria, município de
Matias Barbosa a Bicas

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

Art. 1.' - Fica o Govêrno do Estado autorizado a encam-
par a estrada que liga Serraria, município de Matias Barbosa, ao
município de Bicas.

MILTON SOARES CAMPOS
Sylvio Barbosa

LEI N.' 684, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1950

Autoriza doação da Fazenda do Campo Alegre, situada em Mora-
vánia, neste Estado, para instalação do Lar dos Meninos "D.
Orione".

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

Art. 1.' - Fica o Govêrno do Estado autorizado a doar ao
Lar dos Meninos "D. Orione"; de Belo Horizonte, mediante as
cláusulas e condições que julgar conveniente, a Fazenda do Campo
Alegre, situada no município de Moravânia, antiga Morada Nova,
de Abaeté, neste Estado, adquirida pelo Estado de Minas Gerais ao
Dr. Alberto Álvares Fernandes Vieira e sua mulher, por escritura
pública de compra e venda lavrada em notas do Tabelião do 4.'
Ofício de Belo Horizonte, no livro 36, a fis. 12 a 15, em 27 d
agôsto de 1930, com a área mais ou menos de dois mil alqueires
de cem por cinqüenta braças, confrontando com as fazendas do
Poção e Capão Rico, Capão, Caiçara, Mutuca, Guaraíba, Tamanduá,
Buriti Grande, terras de Roldemiro José de Moura, Antônio José da
Costa pai, herdeiros de Antônio Mendes de Sousa, Olímpio Antônio
de Oliveira Braga, Francisco Joaquim dos Santos e outros, e tôdas
as suas benfeitorias.

Parágrafo único - A donatária instalará na Fazenda do
Campo Alegre o Lar dos Meninos "D. Orione", onde manterá uma
escola de aprendizagem agrícola, para difusão de conhecimentos
agropecuários, dentro de seu programa de assistência-social.
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1Art. 2. No caso de não terciii aplicação ao destino es-
tabelecido no artigo anterior, os bens, objeto dE doação, reverterão
ao domínio do doador.

Art. 39 - O Govêrno, na escritura de doação que vier a
outorgar, adotará as cláusulas necessárias à plena execução dos ser-
viços de assistência referidos no artigo primeiro, parágrafo único.

Art . 41	Esta lei ntrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 24 de no-
vembro de 1950.

MILTON SOARES CAMPOS
Cândido Lara Ribeiro Naves
Américo Renê Giaijitetli

LEI N.v 685, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1950

Abre à Secretaria das Finanças o crédito especial de Cr$ 30.800,00

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

Art. 1. 9 - Fica o Poder Exculivo autorizado a abrir o cré-
dito especial de Cr 30.800,00 (trinta mil e oitocentos cruzeiros)
para pagamento ao Tabelião Dr. Carlos Bolivar Moreira, por ser-
viços prestados pelo seu cartório ao Estado (te Minas Gerais, em
exercícios anteriorEs.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 24 de no-
vembro de 1950.

MILTON SOARES CAMPOS
Cândido Lura Ribeiro Naves

LEI N.° 686, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1950

Autoriza o Poder Executivo a realizar transações ' para pôr têrmo ou
prevenir litígios contra o Estado e abre crédito especial

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

Art. 1. - Para pôr têrmo às ações intentadas contra o Es-
tado de Minas Gerais pela Comunidade Evangélica de Teófilo Otoni
e Osvaldo Nogueira Pena e Para prevenir litígi a ser iniciado,
contra o Estado, ieIo senhor Francisco de Paula Machado, fica o
Poder Executivo autorizado a realizar composições com as referidas
Pessoas, pagando, mediante quitação plena e geral, ao primeiro a
importância de Cr 161 .000,00, ao segundo a de Cr$ 10.000,00 e ao
terceiro a dE Cr$ 40.000,00.

Parágrafo único -- Para atender às despesas decorrentes (Ia
presente lei, fica aberto ao Departamento Jurídico do Estado o cré-
dito especial de Cr$ 211.000,00.

Art. 2. 9 - Bevogam-se as disposições em contrário, entran-
do esta lei em vigor na data (te sua publicação.

Mando, portanto, a tôdas às autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumnpranl e façani cuni-
prir, tão inteiramentE como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 24 de no-
vembro de 1950.

MILTON SOARES CAMPOS

Cândido Lura Ribeiro Naves

LEI N. 687, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1950

Concede isenção de impostos aos Aeroclubes

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

Art. 1.' - Ficam os Aeroclubes isentos de pagamento dto
quaisquer impostos ou taxas que recaiam sôbre a sua propriEdade
imóvel.
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Art. 2.9 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 24 de no-
vembro de 1950.

MILTON SOARES CAMPOS
Cândido Lara Ribeiro Naves

LEI N.° 688, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1950

Concede isenção de impostos ao Yuracan Futebol Clube, de I(ajubá

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

Art. 1. - Fica o Yuracan Fubetol Clube, de Itajubá, isento
do impôsto de transmissão de imóvel "inter-vivos" e taxas inciden-
tes na incorporação e aquisição de bens imóveis para desenvolvi-
mento de seus objetivos de Assistência Social, Educativa e Despor-
tiva, de sociedade esportiva amadorista.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 24 de no-
vembro de 1950.

MILTON SOARES CAMPOS
Cândido Lara Ribeiro Naves
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zeiros), para pagamento a professôrses e custeio complementar de
despesas permanentes com gabinetes de pesquisas e bibliotecas.

Parágrafo único	Anualmente, a Diretoria do Estabeleci-
mento submeterá a distribuição dêsses recursos à aprovação do
Secretário da Educação.	 z

Art. 2.' - Fica o Govérno do Estado autorizado a conceder
quinze (15) bôlsas de estudo, a Cr$ 1.500,00 (um mil e quinhentos.
cruzeiros) cada uma, a alunos que se habilitarem a cursar a Es-
cola de Belas Artes de Belo Horizonte.

Art. 3.' - O pedido de concessão de bôlsas de estudos será,
feito ao Secretário de Educação, mediante a apresentação de cer-
tificado de aprovação no curso de habilitação ou em exames de
qualquer das séries dos cursos.

Art. 4.'	As preferências para a concessão de bôlsas de
estudos serão reconhecidas:

a) ao primeiro colocado no concurso de habilitação e nos
exames de cada série dos cursos;

b) aos que forem indicados pela "Assistência Mendes Pimen.
te!" da Universidade de Minas Gerais.

Art. 5.' Fica o Govêrno do Estado autorizado a fazer as
operações de créditos necessários para ocorrer às despesas decor-
rentes desta lei.

Art. 6.' - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonlie, 24 de no-
vembro de 1950.

MILTON SOARES CAMPOS
Orlando de Magalhães Carvalho
Cândido Lara Ribeiro Naves

LEI N.' 689, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1950

Autoriza o Govérno do Estado a subvencionar a Escola de Belas
Artes de Belo Horizonte e a conceder bólsas de estudo a seus alunos

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

Art. 1.' - É concedida à Escola de Belas Artes de Belo Ho-
rizonte a subvenção anual de Cr$ 500.000,00 (quinhentos mil cru-

LEI N.' 690, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1950

Modifica o "Regulamento de Promoções da Polícia Militar"

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

Art. 1.' - Os segundos-tenentes técnicos desportivos da Po--
lida Militar, habilitados em concurso de educação física do D. I.
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e diplomados eia natação, ficam com o direito à arregimentação,
nas mesmas condições dos instrutores do D. 1., aplicando-se-lhes
o disposto no § 2. 1 do art. 17 - Capítulo IV - do Regulamento
de Promoções da Polícia Militar.

Parágrafo único - Esta lei sèmente beneficiará os oficiais
que atualmente exercem as funções aludidas e que contém, na data
de sua publicação, um ano, pelo mcnos, de exercício das funções
referidas, a partir (te 29 de dezembro de 1945, data (Ia aprovação
do Regulamento de Promoções da Polícia Militar, "ex-vi" do De-
creto-lei n.Q 1.061.

Art. 2. -- São revogadas as disposições íciii contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 24 de no-
vembro de 1950.

MILTON SOARES CÀMPO
Domingos Peluso

LEI N.9 691, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1950

Autoriza a encampação da rodovia Conselheiro Lafaielc - Piranga
- Rio Espera

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

Art. 1. - Fica o Poder Executivo autorizado a encampar,
sem ônus para o Estado, a rodovia que liga a Cidade de Conselheiro
Lafaiete à Cidade de Piranga e bem assim o ramal que liga essa
estrada à Cidade de Rio Espera.

Art. 2.9 - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
esta lei em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 25 de novem-
bro de 1950.

MILTON SOARES CAMPOS
Sijivio Barbosa
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LEI N.° 692, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1950

Autoriza o Poder Executivo a encampar, sem ônus para o Estado, a
rodovia Gurvelo - Felixiándia

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

Art. 1. - Fica o Poder Executivo autorizado a encampar,
sem ônus para o Estado, a rodovia Curvelo	Felixlândia.

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 cumprir
tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 25 de novem-
bro de 1950.

MILTON SOARES CAMPOS
Sylvio Barbosa

LEI N.9 693, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1950

Dispõe sôbre a apuração de tempo dê serviço do pessoal contratado
e obreiro da Imprensa Oficial

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

Art. 1. - Na apuração do tempo de serviço do pessoal con-
tratado e obreiro da Imprensa Oficial, relativo ao período com-
preendido entre a data das respectivas admissões e a de 19 de junho
de 1948, serão deduzidas, apenas as licenças concedidas, quando
não houver meio preciso de verificação.

1.0 Na falta absoluta de elementos necessários, a apu-
ração do tempo de serviço compreendido naquele período será
feita por uma comissão de três funcionários, designados pelo Senhor
Diretor da Imprensa Oficial.

§ 2. - A partir de 20 de junho de 1948 a apuração do
tempo de serviço dos aludidos servidores será feita na forma pre-
ceituada no artigo 91 do Decreto-lei 804, de 28 de outubro de 1941.
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Art. 2. - Revogam-se as disposições em contrário, entran-
do a presente lei em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 25 de novem-
bro de 1950.

MILTON SOARES CAMPOS
Cândido Lara Ribeiro Naves

LEI N.9 694, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1950

Concede auxílio ao Mosteiro Nossa Senhora das Graças, em Belo

Horizonte.

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

Art. 1. - Fica o Govêrno do Estado autorizado a conceder
ao Mosteiro Nossa Senhora das Graças, sediado em BeloBelo Horizonte,
o auxílio de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros), destinado à cons-
trução de sua abadia.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 25 de novem-
bro de 1950.

MILTON SOARES CAMPOS
Cândido Lara Ribeiro Naves

LEI N.° 695, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1950

Concede auxilio para construção do Juvenato "Santo Afonso",
em Congonhas.

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

Art. 1. - Fica o Govêrno do Estado autorizado a conceder
-o auxílio de cinqüenta mil cruzeiros (Cr$ 50.000,00), para a cons-
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trução do edifício do Juvenato "Santo Afonso", na cidade de Con-
gonhas.

Art. 2.9 - A importância do auxílio concedido será entregue
à Congregação Redentorista, mediante provas de sua personalidade
jurídica.

Art. 39 - A despesa decorrente desta lei correrá pela verba
própria do orçamento para 1951.

Art. 49 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 25 de novem-
bro de 1950.

MILTON SOARES CAMPOS
Cândido Lura tPibeíro Naves

LEI N. 696, de 25 de NOVEMBRO DE 1950

Autoriza a venda de um terreno doado pela Lei ri. 9 289, de 23-11-1948

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 hospital "Nossa Senhora das
Dores", de Itabira, neste Estado, a vendei- o terreno doado ao mesmo
pela Lei n. 289, de 23-11-1948.

Art. 2. O produto da venda será revertido exclusivamente
na construção do prédio (lo hospital, em outro -terreno, na mesma
cidade.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 25 de novem-
bro de 1950.

MILTON SOARES CAMPOS
Cândido Lura Ribeiro Naves
Sylvio Barbosa
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LEI N.9 697, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1950

Abre à Secretaria da Educação o crédito especial de Cr$ 31 .317,70.

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

Art. 1. - Fica aberto à Secretaria da Educação o crédito,
especial de Cr$ 31.317,70 (trinta e uni mil e trezentos e dezessete
cruzeiros e setenta centavos), para pagamento de diversas despesas,
como segue:

Cr
Guilhermina Alves de Jesus	Servente cio Grupo

Escolar "Cel. José Batista" de Itabira -
vencimentos relativos ao período de 16 de
janeiro a 30 de junho de 1950 ......	2.750,0&

Nabir Gonçalves - Servente do Grupo Escolar
"General Carneiro", de Guia Lopes - ven-
cimentos relativos aos períodos de 3 de
abril a 30 de junho e de 17 de julho a 23 de
agôsto cio corrente ano ..............

Doraci Chaves - Servente das Escolas Reunidas
"Euclides da Cunha", de Janaúba - ven-
cimentos relativos aos períodos de 1.0 de se-
tembro a 30 de novembro de 1949 e de 1.
fevereiro a 30 de junho de 1950 ........	4.000,00

Maria Luíza Mourthé Matoso -- Servente do Grupo
Escolar "Monsenhor Rolim", de Curvelo -
vencimentos relativos ao período de 21 de
abril de 1949 a 31 de maio de 1950	 . 651,30

Amélia Rosa de Morais - Porteira do Grupo
Escolar "Minas Gerais", de Alfenas - ven-
mentos relativos ao período de 1.0 de feve-
reiro a 30 de junho do corrente ano	 3.000,00

Efigênia Peixoto Ferreira - Servente cio Grupo
Escolar "Dr. João Pinheiro", de Caeté -
vencimentos relativos ao período de L Q de
fevereiro a 3 de agôsto de 1950 ......

Arnabela de Oliveira Souza Servente das Esco-
las Reunidas "D. Alexandre", de Uberaba
-- vencimentos relativos ao período (le 16
de janeiro a 31 (Te maio de 1950 ........
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Teresinha Rodrigues de Meio - Servente cio Grupo
Escolar "Professor Rafael Magalhães", de
Itajubá --- vencimentos relativos ao período

Maria Rosa da Conceição	Servente do Grupo
de LQ de fevereiro a 30 de junho de 1950	2.500,00

Escolar "Frederico Zacarias", de Abaeté
vencimentos relativos ao período de 5 de
abril a 5 de julho de 1948 ..........	1.516,70

Alice Lages de Sousa - Servente das Escolas
Reunidas "Dr. João Beraido", de Carlos
Chagas	vencimentos relativos ao período
de 15 de janeiro a 14 de outubro de 1950	4.500,00

31.317,70

Art. 2. 0 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação
e terá sua vigência cessada em 31 de dezembro de 1951.

Art. 3•9 -- Revogam-se as disposições em contrário.

MILTON SOARES CAMPOS
Orlando de Magalhães Carvalho
Cândido Lara Ribeiro Naves

LEI N.9 698, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1950

Autoriza o Govérjio do Estado U conceder o auxílio de Cr$ 50.000,00
ao Ginásio Ibituruna, de Governador Valadares

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

Mando, portanto, a tôclas as autoridades, a quem o conheci-
iriento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam

2.097,70	 cumprir tão inteiramente como nela se contém.
Dada no Palácio cia Liberdade, Belo Florizonte, 25 de novem-

bro de 1950.

Art. 1. - Fica o (lovêrno do Estado autorizado a conceder

	

3.050,00	ao Ginásio Ibituruna, de Governador Valadares, o auxílio de Cr$.
50.000,00 (cinqüenta mil cruzeiros) para aquisição de material para
o Gabinete de Física e o Museu de Ilistória Natural.

Art. 2.0 - As despesas decorrentes (lesta lei serão incluídas.

	

2.250,0	 em verbt própria do Orçamento Estadual para o exercício de 1951.
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Art. 3 • 1 - Esta lei entrara em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições cai contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo horizonte, 26 de novem-
bro de 1950.

MILTON SOARES CAMPOS

Cândido Lura Ribeiro Naves

LEI N.9 699, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1950

Concede auxílio ao Colégio Nazareih, de Araçuai, e ao Arcebispado
de Mariana

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

Art. 1. - É concedido à Escola Normal -- Ginásio Nazareth
de Araçuaí, o axílio de Cr$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros)
destinado à ampliação de suas depelidências.

Art. 2. - Ao Arcebispado de Mariana, para prosseguimento
das obras educacionais do município de Cel. Fabriciano, fica con-
cedido o auxílio de Cr$ 50.000,00.

Art. 3•9 - As despesas decorrentes desta lei correrão pela
verba própria do orçamento de 1951.

Art. 49 - 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 inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 26 de novem-
bro de 1950.

MILTON SOARES CAMPOS

Cândido Lara Ribeiro Naves
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LEI N.I 700, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1950

Garante uma pensão à família do funcionório que falecer vílima dc
agressão no desempenho das funções de seu cargo

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

Art. 1. - É garantida à família do funcionário público que
falecer em conseqüência de agressão, no exercício e desempenho
de seu cargo, motivada por fatos que se relacionem com as suas
funções, uma pensão equivalente à metade dos vencimentos que
recebia o funcionário vitimado a partir da data da publicação
desta lei.

1 .0 - Esta pensão será paga mensalmente à viúva, aos
filhos menores, ou incapazes, filhas solteiras ou viúvas de quem
tenha sido a vítima o único arrimo.

§ 2. Por morte ou novo casamento da viúva, a pensão
reverterá em favor dos filhos menores ou incapazes, ou filhas sol-
teiras ou viúvas.

§ 3. Se o beneficiário perceber dos cofres públicos qual-
quer pensão, terá direito apenas à diferença entre esta l)eiiSãO e a
metade dos vencimentos (Ia vítima.

Art. 2. - A pensão a que se refere o artigo 1. 1 desta lei
será paga depois do julgamento final do autor do crime e sómente
quando não fôr o mesmo absolvido pelo reconhecimento (Ia justifi-
cativa da legítima defesa.

Art. 3,9 - Revogam-se as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio (Ia Liberdade, Belo Horizonte, 11 de novem-
bro de 1950.

MILTON SOARES CAMPOS
Domingos Peluso
Cândido Lara Ribeiro Naves
Américo Renê Giannelii
Orlando de Magalhães Carvalho
Sylvio Barbosa
José Bacia Viana
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LEI N.° 701, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1950

Autoriza o Govêrijo do Estado a doar a Prefeitura Municipal de Bom
Despacho os terrenos e benfe itorias que descreve, situados rio citado

município

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

Art. 1." - Fica o Govêrno do Estado autorizado a doar à
Prefeitura Municipal de Bom Despacho p terreno e benfeitorias que
constituem a sede tia ex-Colônia "Davi(l Campista", emancipada
pelo Decreto n. 9 2.264, de 26 de julho de 1946.

Art. 2.° - O terreno a ser doado tem a seguinte área, li-
mites e benfeitorias:

a) área - 740.000 m2, (setecentos e quarenta mil metros
quadrados)

h) limites Por um lado com o lote n.° 9, por outro com
os lotes n.s 20 e 24 e pelo córrego Vilaça, por outro lado com o
lote n.9 5 e finalmente com terrenos de particulares, conforme a
planta levantada e anexada ao respectivo processo que se encontra
na Secretaria da Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho.

c) benfeitorias - Uma casa, sede da ex-Colônia, um barra-
ção de três cômodos, uma casa com piso de cimento, uma
casa para moinho, uma coberta murada para baia, um cura1 de
éguas, um curral antigo da sede, uma instalação de água com caixa
de cimento e 140 metros de canos, um moinho de fubá, uma bica
de tijolos e cimento que conduz água para o moinho, uma reprêsa
de água, feita de pedras e respectivo rêgo e cêrca de arame em
tôrno do terreno.

Art. 3. - Destina-se a doação a permitir à Prefeitura Mu-
nicipal permutar os terrenos e benfeitorias acima pela fazenda
dos "Morciras", de propriedade particular, e posterior doação desta
ao Estado para instalação de uma Escola Agrícola Elementar no,
município.

Art. 4. - Os terrenos doados reverterão ao patrimônio do
Estado no caso de não se efetivar a doação da fazenda dos "Mo-
reiras', nos têrmos do artigo anterior e no prazo que fôr assinado
pelo Govêrno à Prefeitura.

Art. 5 . - Revogam-se as disposições em contrário, entran-
do esta lei em vigor na data de sua publicação.
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Mando, portanto, a tô(ias as autoridades a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 27 de noven,
bro de 1950.

MILTON SOARES CAMPOS
Gôridido Lara Ribeiro Naves

LEI	702, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1950

Autoriza a znaiuilcimção e criação, pelas eniprêsas, de Postos de
Abastecimentos para seus empregados e respectivos dependentes

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

Art. 1, - Ficam as emprêsas, que congregam mais de duzen-
tos trabalhadores, autorizados a manter e criar Postos de Abaste-
cimento destinados ao suprimento de gêneros alimentícios de pri-
mneira nccessici 'de aos seus empregados e aos respectivos depen-
dentes.

Parágrafo único - Consideram-se gêneros de primeira
necessidade, para efeitos (lesta lei, os seguintes produtos: arroz,
açúcar, azeite, banha, batatas, café, carne sêca, cebola, alho, fa-
rinha, feijão, macarrão, manteiga, fubá, sabão e sal.

Art. 2. - Os artigos referidos serão fornecidos na pro-
porção do número de dependentes de cada trabalhador nomeados
em sua Carteira Profissional, e não poderá a sua aquisi ç ão exceder
cm valor, mensalmente, de 60% do salário registrado na respectiva
Carteira.

Art. 39 O fornecimento de gêneros alimentícios será feito
pelo preço da aquisição aos atacadistas, ou às fontes produtoras,
com acréscimo máximo de 5% destinado a cobrir as despesas de
instalação e distribuição.

Art. 41 - Os Postos de Abastecimento ficam isentos do pa-
gamento de impostos sôbre vencias e consignações, desde que pre-
encham as finalidades do art. 1.0.

Art. 5.° - Fica o Poder Executivo autorizado a regulamen-
tar a presente lei, dentro de quatro (4) meses da sua publicação.



Art. 2.' - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação
e terá sua vigência cessada em 31 de dezembro de 1951.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 29 de novem-
bro de 1950.

MILTON Soui:s CAMPOS

Sylvio Barbosa
Cândido Lara Ribeiro Naves

M
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Art. 6.' - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
esta lei cm vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 27 de novem-
bro de 1950.

MILTON SOARES CAMPOS
Américo Reni Gianne tU
Cândido Lara Ribeiro Naves

LEI N.' 703, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1950

Abre à Secretarie da Viação e Út ras Públicas o crédito espe-
cial de Cr 62-075,70.

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

Art. 1 . 0 - Fica aberto à Secretaria da Viação e Obras Públicas
o crédito especial de Cr$ 624 .075,') (seiscentos e vinte e quatro mil,
setenta e cinco cruzeiros e setenta centavos), para ocorrer ao paga-
mento de diversas despesas feitas por aquela Repartição, em exerci-
cios anteriores, como seJe

Prefeitura Municipal de Tcófilo Otoni - Acrésci-
mos verificados nas obras de reforma do Hos-
pital Regional de Teófilo Otoni ........	212.341,70

Mascarenhas Barbosa e Roscoe - Despesas feitas
com as obras de reforma do Palácio da Li-
berdade, em dezembro de 1949 ........	680,80

Diversos - Fornecimentos de material destinado
à conservação de edifícios públicos da Ca-
pital, em novembro e dezembro de 1949	19.353,80

Panair do Brasil S/A. - Fornecimento de passa-
gens à Secretaria da Viação, em 1949	 3.198,20

Prefeitura Municipal de Gimarni - Obras de repa-
ros no prédio do Grupo Escolar de Guarani,
em1947 .........................	2.250,50

Prefeitura Municipal de Pará de Minas - Obras de
reparos no prédio do Fortim de Pará de
Minas..........................	11.308,00

Prefeitura Municipal de Cataguases - Indenização
Pelos acréscimos verificados na medição final
das obras de prédio escolar de Itarnarati .	 84.902,60

James (te Barros - Dcspes.q s feitas com a reforma
do prédio onde se acha instalado o Centro
de Saúde de Uberaba, em 1945 .......	29.596,00

624.075,70

Francisco Ribeiro Junqueira - Engenheiro da
Classe "C" VencimntOs e adicionais relati-
vos período de 1.' de janeiro de 1948 a 3 de
agôsto de 1949 ...................

Emprêsa Maná S/A. Construtora - Confecção dos
projetos das pontes õbre o Rio Grande, mu-
nicípio de Campo B lo, denominada "Ponte
do PArto Oljmpio", s bre o Rio Sapucaí, inu-
nicípio de Alfenas, denominada "Ponte do
Pôrto das Amoras" e sôbre o Rio Sapucaí,
município de Carmo do Rio Claro, denomi-
nada "Ponte da Cachoeira das Cruzes"

Prefeitura Municipal de Prados - Acréscimo veri-
ficado nas obras de reparos no prédio da
Cadeia de Prados ................

87.734,90

172.091,90

617,30



LEI N.' 704, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1950

Concede subvenções no valor de Cr$ 8.145.000,00

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

Art. 1. - Ficam concedidas, no exercício de 1951, as sub-
venções seguintes:

	

Abaeté - Casa de Caridade de ............	5.000,00
Abre Campo - Conferência São Vicente de Paulo

	

da Matriz de ....................	5.000,00

	

Abre Campo Educandário de ................	5.000,00

	

Águas Formosas - União Operária de ........	5.000,00
Águas Formosas - Sociedade de Proteção aos

Pobres Nossa Senhora das Graças do distrito

	

de (Jmburatiba, município de ..........	5.000,00

	

Aimorés - Hospital São José de ............	25.000,00
Aimorés	Escola Normal e Ginásio Nossa Senhora

	

do Carmo, de ....................	40.000,00
Aimorés - Granja-Escola Afonso Pena, de	 10.000,00

	

Aiuruoca - Ginásio Santa Edwiges, de ......	5.000,00
Aiuruoca - Santa Casa de (para aquisição de mate-

	

rialcirúrgico) ....................	10.000,00
Além Paraíba -- Conferência São Vicente de Paulo,

	

de ............................	15.000,00
Além Paraíba - Conferência Nossa Senhora da

Conceição de Pôrto Novo, município de	5.000,00

	

Alfenas - Conferência São Vicente de Paulo, de	5.000,00
Alfenas	Associação Alfenense de Proteção à

	

Criança, de ......................	90.000,00
Alfenas - Para construção da Praça de Esportes do

	

Alfenense Futebol Clube, de ..........	10.000,00

	

Almen ara -Caixa Escolar do Grupo Escolar, de	20.000,00
Alpinópolis	Hospital São Vicente de Paulo de	5.000,00
Alpinópolis - Conferência São Vicente de Paulo de	12.500,00

	

Alpinópolis - Damas de Caridade, de ........	2.500,00

	

Alterosa - Conferência São Vicente de Paulo, de	21 .000,00
Alvinópolis - Farmácia dos Pobres da Beneficên-

	

cia Popular, de ..................	5.000,00

	

Alvinópolis - Hospital Nossa Senhora de Lourdes,	5.000,00
Andrelândia	Hospital Nossa Senhora das Dores,

	

de ..........................	3.000,00
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Andrelândia - Santa Casa, de ............
Antônio Carlos	Conferência São Vicente de

Paulode ........................
Araguari - Sociedade São Vicenle de Paulo, de
Araçuaí - Conferência São Vicente de Paulo, de
Araçuaí- Santa Casa, de ................
Araxá - Santa Casa, de ..............
Araxá - Orfanato Santa Teresinha, de ........
Arcado - Hospital São Sebastião de ........
Arcado Casa de Proteção à Mãe e à Criança, de
Astolfo Dutra - Caixa Escolar do Grupo Escolar,

de ..........................
Astolfo Dutra - Sociedade São Vicente de Paulo, de
Baependi - Conferência São Vicente de Paulo, de
Baldim - Sociedade São Vicente de Paulo, de
Baldini - Conferência São Vicente de Paulo do

distrito de São Vicente, município de .
Bambuí	Caixa Beneficente do Hospital-Colônia

São Francisco de Assis, de ............
Bambui	Hospital Nossa Senhora do Brasil, de
Bambui	Orfanato São José, de ............
Barbacena	Asilo de Órfãs - Sagrados Corações

de Jesus e Maria, de ................
Barbacena - Caixa Escolar do Grupo Escolar Ade-

laide Bias Fortes, de ................
Barbacena - Caixa Escolar do Grupo Escolar Bias

Fortes, de ........................
karbacena - Instituto Padre Mestre Correia de

Almeida, de ......................
Barbacena - Asilo Bom Pastor, de ..........
Barbacena - Instituto de Assistência à Infância,

Maternidade e Policlínica, de ........
Barbacena - Conferência (le São Vicente de Paulo

da 1. Paróquia, de ..................
Barbaccna - Conferência São Vicente de Paulo

da 2.4 Paróquia, de ..............
Barbacena - Sociedade das Damas de Caridade

da 1.' Paróquia, de ................
Barbacena - Sociedade das Damas de Caridade

da 2. Paróquia, de ................
Barbacena - Instituto São Miguel, anexo ao Giná-

sio Imaculada Conceição, de ..........

30.000,00

11.000,00
7.000,00
5.000,00
2.000,00

10.000,00
5.000,00
5.000,00
8.000,00

35.000,00
40.000,00
9.000,00 -
5.000,00

10.000,00

5.000,00
20.000,00
5.000,00

43.000,00

5.000,00

5.000,00

10.000,00
30.000,00

10.000,00

13.500,00

13.500,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00
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6.000,00
20.000,00

10.000,00

10.000,00

5.000,00

65.000,00

Barbacena - Conferência São Vicente de Paulo
da Vila de Ibertioga ou Santo Antônio de
Ibertioga, município, de .............

Barbacena - Santa Casa de Misericórdia, de
Barra Longa - Conferência São Vicente de Paulo

de Bom Sucesso, município, de ........
Belo Horizonte -- União Operária Padre Eustáquio,

de..........................
Belo Horizonte - Sociedade São Vicente de Paulo

Santo Inácio de Loiola da Serra, de .
Belo Horizonte - Para construção do Mosteiro

Nossa Senhora das Graças, de ........
Belo Horizonte - Conselho Particular da Socie-

dade São Vicente de Paulo de Santa Efi-
gênia. de ........................

Belo Horizonte - Conselho Particalar da Socie-
dade São José, de ................

Belo Horizonte - Obras Sociais Padre Eustáquio,
Paróquia da Boa Viagem, de ..........

Belo Horizonte	Sociedade São Vicente de Paulo
da Bairro da Cachocirinha, de ........

Belo Horizonte - Obras Sociais Padre Eustáquio,
de............................

Belo Horizonte - Conferência Nossa Senhora Apa-
recida, de Santa Teresa, de ..........

Belo Horizonte -- Caixa Escolar Artur Joviano, de
Belo Horizonte - Conferência São Vicente de

Paulo do Bairro do Progresso, de ........
Belo Horizonte - Conferência São Vicente de

Paulo da Vila de Concórdia, de ........
Belo Horizonte - Obras Sociais da Capela Santa

Rita do Bairro do Carmo, de ..........
Belo Horizonte - Lactário anexo à Paróquia de

Bom Jesus do Ilôrto, de ..............
Belo Horizonte - Associação das Damas de Cari-

dade da Paróquia da Boa Viagem, de .
Belo Horizonte	Sociedade São Vicente de Paulo,

Padroeira de Nossa Senhora da Saúde na
Vila Mariano de Abreu, de ..........

Belo Horizonte -- Asilo Bom Pastor, de ......
Belo Horizonte - Orfanato Santo Antônio, de
Belo Horizonte	Obras Sociais Missionárias Domi-

nicanas, de ......................

Belo Horizonte - Obras Sociais do Esporte. Clube
Vasco da Gama, de ................

Belo horizonte	Obras Sociais da Paróquia da
Boa Viagem, de ...................

Belo Horizonte - Serviço de Câncer das Mulheres
da Santa Casa de Mjerrdia. de ......

Belo Horizonte - Sociedade das Senhoras de Naza-
reth, de ..........................

Belo Horizonte - Creche Menino Jesus, de .
Belo Horizonte - Abrigo Jesus, de ..........
Belo Horizõnte	Pôsto de Assistência Social

Eduardo Gomes, de ................
Belo Horizonte	Posto de Assistência Social Ro-

drigues Campos, de ................
Belo horizonte - Associação de Assistência e Coo-

peração Educacional (Ia Polícia Militar, de
Belo horizonte - Escola Popular dos Salesianos

- Barreiro, de ....................
Belo Horizonte	Sociedade São Vicente de Paulo,

Conferência de São Sarnuel no Hôrto Flo-
restal, de ........................

Belo Horizonte -- Lar dos Meninos D. Orione, de
Belo Horizonte - Creche São Francisco de Assis,

de............................
Belo horizonte - Conferência São Geraldo da Pa-

róquia do Calafate, de ...............
Belo Horizonte - Ação Social do Bairro da Serra,

de.............................
Belo Horizonte - Escola Profissional Feminina, de
Belo Horizonte - Sopa dos Pobres, de ........
Belo Horizonte -- Obras Sociais oa Paróquia de

Santo Antônio, de ..................
Belo Horizonte Lar das Cegas, de ..........
Belo Horizonte -- Pôsto de Puericultura Mário

Campos, de ......................
Belo Horizonte -- Auxiliadora dos Funcionários

Públicos, de ......................
Belo Horizonte - Ação Social Arquidiocesana, de
Belo Horizonte - Sanatório Morro das Pedras, de
Belo Horizonte - Cidade Ozanan, de ..........
Belo Horizonte - Hospital São Vicente de Paulo, de
Belo Horizonte - Hospital São Geraldo, de .....

6.000,00

5.000,00

7.500,00

27.000,00

59.000,00

6.000,00
2. 000,00

5.000,00

5.000,00

2.000,00

10. 0O0,0t

10.000,00

5.000,00
5.000,00

35.000,00

10.000,00

4.000,00

5.000,00'

5.000,00

25.000,00
25.000,00
40.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10. 000,00

5.000,00
1.000,00

22.000,00

1.000,00

1.000,00
20.000.W)
2() .000,00

10.000,00
30.000,00

5.000,00

20. 000,00
60.000,00

150.000,00
20.000,00

100.000,00
100. 000,00k
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Belo horizonte - Escola Doméstica Sagrada Famí-
lia, de ...........................

Belo Horizonte	Escola Doméstica Imaculada Con-
ceição, de ........................

Belo Horizonte - Casa das Domésticas, de .....
Belo Vale -- Conferência São Vicente de Paulo, de
Betim - Orfanato Rosalce Appleby, de ......
Betim - Conferência São Vicente de Paulo, de
Bias Fortes -- Conferência São Vicente de Paulo,

de............................
Bicas	Conferência São Vicente de Paulo, de
Bicas - Associação Cristã São Paulo, de ......
Bicas - Conferência São Vicente de Paulo da Vila

de Pequeri, município de ............
Boa Esperança	Ginásio de ..............
Bocaiúva - Sociedade São Vicente de Paulo, de
Bom Despacho - Lactário Menino Jesus, de .
Bom Despacho - Conselho Particular da Socieda-

de São Vicente (Te Paulo, de ..........
om Jesus do Galho -- Sociedade São Vicente de

Paulo de Vermelho Velho, município de
Bom Sucesso - Conselho Particular São Vicente de

Paulo, de ........................
Bonfim - Santa Casa, de ...................
Bonfim -- Albergue dos Pobres, de ..........
Borda da Mata - Conferência São Vicente de

Paulo, de ........................
Botelhos - Conferência São Vicente de Paulo, de
Bueno Brandão	Sociedade São Vicente de Paulo,

de............................
Buenópolis - Sociedade São Vicente de Paulo, de
Cabo Verde - Conferência São Vicente de Paulo,

de...........................
Caeté	Asilo São Luiz da Serra da Piedade, de
Caeté

	

	Conferência São Vicente de Paulo de São
Francisco de Assis, de ..............

Caldas - Centro de Puericultura, de ..........
Caldas - Para o prosseguimento das obras do Giná-

sio Municipal, de ..................
Camanducaia -- Conferência São Vicente de Paulo,

de..............................

Cainbuquira	Conferência Nossa Senhora de
Lourdes da Sociedade São Vicente de Paulo,
de............................

Campanha - Casa do Trabalhador, de ........
Campanha - Asilo São José de ..............
Campanha - Conferência São Vicente (te Paulo, de
Campanha - Associação Cainpanliensc de Prote-

ção à Maternidade e à Infância, de ......
Campanha - Caixa Escolar das Escolas Beunidas

Catarina Labouré, de ...............
Campestre - Conferência São Vicente de Paulo,

de............................
Campina Verde	Hospital São Vicente de Paulo,

de.............................
Campina Verde - Educandário Sagrada Família,

de............................
Campo Belo - Pôsto de Puericultura, de .......
Campo Belo - Vila Vicentina Furtado de Men-

donça, de ........................
Campo Belo - Caixa Escolar de ............
Campo Florido - Asilo São Vicente de Paulo de
Campos Altos - Educandário Paroquial, de .
Candeias -- hospital de (para constru('ão do)
Capelinha	Conferência São Vicente de Pauto, de
Capelinha	Caixa Escolar do Grupo Coronel

Coelho, de ......................
Capelinha - Congregados Marianos, (te ........
Capelinha -- Associação das Filhas de Maria, de
Capelinha - Conferência São Vicente de Paulo, de

Água Boa, município (te ............
Captólio - Sociedade São Vicente (te Paulo, de
Capitólio Sociedade São Vicente de Paulo de Ma-
caúbas, município de ....................
Caraí - Conferência São Vicente (te Paulo, de
Caraí	Conferência São Vicente de Paulo de Ma-

ranibainha, município (te ...........
Carandaí - Confciência São \'icente de Paulo

Nossa Senhora das Mercês da Vila de Capela
Nova, município de ................

Carandaí -- Conferência São VicnLe (te Paulo da
Vila de Caranaíba, ihunicípío (te ......

Caratinga - Sociedade São Vicente de Paulo, de

5.000,00

5.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00

10.000,00
10.000,00
5.000,00

2.000,00
5.000,00
2.000,00

20.000,00

5.000,00

35.000,00

15.000,00
30.000,00
10.000,00

15.000,00
8.000,00

3.000,00
7.000,00

8.000,00
5.000,00

10.000,00
2.000,00

8.000,00

10.000,00

5.000,0G,
40.000,00
10. 000,00
5.000,00

10.000,00

5.000,00

15.000,00

8.000,00

5. 000,00
20.000,00

25.000,00
1.000,00
7.500,00
5.000,00

15.000,00
1.000,00

4.000,0&
1.000,00
1.000,00

4.000,00
5.000,00

5.000,00
3.000,00

1.000,00.

8.000,00,

ti. 000,00
75.000,00
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'Caratinga -- Para construção de um pavilhão do
Hospital, de .....................

Caratinga - Aeroclubc, de ................
Carlos Chagas - Hospital Santo Antônio, de .
Carlos Chagas - Colégio Santa Marta, de ......
Carmo cia Cachoeira	Prefeitura de (para cons-

trução do pavilhão do Centro de Saúde)
Carmo da Mata - Sociedade São Vicente de Paulo,

de............................
Carmo do Cajuru - Conferência São Vicente de

Paulode ........................
Carmo do Cajuru - Caixa Escolar do Grupo, de
Carmo do Cajuru - Sociedade São Vicente de

Paulo de São José de Salgados, município de
Carmo cio Rio Claro -- Auxílio para construção do

Ginásio Cônego Leopoldo, de ..........
Carmo do Rio Claro - Conferência São Vicente

de Paulo, de ....................
Carmo do Rio Claro -,Orfanato de ..........
Carrnópolis - Sociedade São Vicente de Paulo, de
Carrancas - Conferência São Vicente de Paulo, de
Carvalhos - Conferência São Vicente de Paulo, de
Cássia - Instituto São Vicente de Paulo, de .
Cataguases - Sociedade São Vicente de Paulo, de
Cataguases - Orfanato D. Silvério. de ........
Cataguases - Caixa Escolar do Grupo Escolar Co-

ronel Vieira, de ..................
Cataguases - Caixa Escolar do Grupo Escolar

Astolfo Dutra, de ..................
Cataguases - Caixa Escolar do Grupo Escolar

Cuido Marliére, de ..................
Caxambu - Casa "Virgo Potens", de .........
Cláudio - Conferência São Vicente de Paulo, de
Cláudio - Conferência São Vicente de Paulo de

Monsenhor João Alexandre, município (te
Coimbra --- Sociedade São Vicente de Paulo, de
Coimbra	Cantina do Grupo Escolar, de ......
Comendador Gomes - Abrigo S. Vicente de Paulo,

de............................
'Conceição cia Aparecida	Conferência São Vi-

cente de Paulo. de ..................
Conceição cia Aparecida - Caixa Escolar do G. E.

Tiradentes, de ....................

Conceição das Alagoas - Sociedade São Vicente
dePaulo, de ......................

Conceição do Mato Dentro - Asilo São Joaquim,
de............................

Conceição do Mato Dentro - Hospital Imaculada
Conceição, de ....................

Conceição do Mato Dentro - Sociedade São Vi-
cente de Paulo, do Morro do Pilar, niunici-
piode ..........................

Congonhas - Associação de Puericultura, de
Congonhas	Corporação Musical Senhor Bom

Jesus, de ........................
Congonhas -- Biblioteca ilki (;ruim ESCOla! Barão

de Congonhas, de ..................
Congonhas - Conselho cia Sociedade São Vicente

de Paulo, de ......................
Congonhas - Caixa Escolar Cônego João Pio do

-	Grupo Escolar Barão de Congonhas, de
Conselheiro Lafaiete -- Sociedade São Vicente de

I'aulo (le ........................
Conselheiro Pena - Conferência São Vicente de

Paulo, de ........................
Conselheiro Pena - Hospital em construção, de
Conselheiro Pena - Conselho Particular da Socie-

dade São Vicente de Paulo do distrito de Al-
deia, município de ................

Contagem - Associação de Proteção à Infância, (te
Coqueiral - Conferência São Vicente (te Paulo, de
Coqueiral Caixa Escolar, de ..............
Coração de Jesus - Para reestruturação da Igreja
Matriz, de ............................
Coração de Jesus - Conferência São Vicente de

Paulo, de ......................
Cordisburgo - Conferência São Vicente de Paulo,

de............................
Cordisburgo - Caixa Escolar do Grupo Escolar

Mestre Candinho, de ................
Corinto - Conferência São Vicente de Paulo, de
Corinto - Centro Operário, de ..............
Córrego Danta - Pôsto de Saúde, de .........
Cristina - Conferência São Vicente cio Paulo, de
Cristina - Caixa Escolar do Grupo Escolar Car-

neiro de Resende, de ..............

5.000,00
25.000,00
20.000,00
50.000,00

30.000,00

5.000,00

6.000,00
1.000,00

1.000,00

60.000,00

10.000,00
5.000,00
5.000,00

10.000,00
2.000,00
7.500,00

55.000,00
35.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00
5.000,00
5.000,00

5.000,00
5.000,00
5.000,00

2.000,00

2.000,00

8.000,00

25.000,00

20.000,00

30.000,00

5.000,00
50.000,00

10.000,00,

2 .01)0,00

6.000,00

4.000,00

5.000,00

10.000,00
10.000,00

5.000,00
3.000,00
2.000,00
1.000,00

5.000,00

10.000,00

10.000,00

2.000,00
10.000,00
5.000,00

15.000,00
5.000,00

1.500,00
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Crucilândia - Conferência Vicente de Paulo, de
Cruzília - Clube União Democrática Operária,

de............................
Cruzília - Sociedade São Vicente de Paulo, de
Curvelo - Vila Nova dos Pobre, de ..........
Curvelo - Conferência São Vicente de Paulo, de
Curvelo - Santa Casa de Misericórdia, de .....
Curvelo	Hospital Imaculada Conceição, de .
Curvelo - Caixa Escolar do Grupo Padre Seve-

riano, (te ........................
Curvelo - Caixa Escolar do Grupo Dr. Viriato

Mascarenhas, (Te .................
Curvelo - Conferência São Vicente de Paulo de

Inimutaba, município de ............
Delfinópolis - Conferência de São Vicente de

Paulo, de ........................
Diamantina - Santa Casa de Caridade, de
Diamantina - Pão de Santo Antônio, de ......
Diamantina - Hospital Nossa Senhora da Saúde, de
Diamantina - Orfanato do Colégio Nossa Senhora

dasDores, de ....................
Diamantina - Pôsto de Puericultura Pedro Duarte,

de............................
Diamantina	Protetora da Infância, de ......
Diamantina - Dispensário São Vicente, de
Diamantina - Caixa Escolar do Grupo Mata Ma-

chado, de ......................
Diamantina - Asilo Irmã Luíza, de ..........
Diamantina	Hospital São Vicente de Datas,

município de ....................
Diamantina - Caixa Escolar de Couto de Maga-

lhães, município de ................
Divino Asilo de ......................
Divinópolis - Caixas Escolares dos Grupos de (mil

cruzeiros para cada urna) ............
Divinópolis - Sociedade Beneficente do ,; Ferro-

viários da Hde Mineira, de ...........
Dom Joaquim - Para construção do Hospital, de
Dom Joaquim	Conferência São Vicente cio Paulo,

(lo	..........................
Dom Joaquim - Caixa Escolar das Escolas Reu -

nidas de Senhora do Pórto, municipie de

1

2. 000,00

10. 000,00
5.000,00
5.000,00

10.000,00
10.000,00
10.000,00

2,000,00

2.000,00

5.000,00

5.500,00
20.000,00
20.000,00
10.000,00

8.000,0(1

8.000,00
5.000,00
5.000,00

5.000,00
10.000,0(1

5.000,00

500,00
100.000,00

3.000,00

8.000,00
24.000,00

3.000,00

4.000,0(1
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Dom Silvério - Sociedade São \'icente de Paulo,
de .............................

Dom Silvérjo	Sociedade São Vicente de Paulo de
Sem Peixe, município de ............

Dores de Campos - Conferência São Vicente de
Paulo, de ........................

Dores de Campos - Lactário, de ............
Dores de Campos - Conferência São Vicente de

Paulo de Barroso, município de ........
Dores do Indaiá - Conselho Particular da Socieda-

de São Vicente de Paulo, de ..........
Elói Mendes - Conferência São Vicente de Paulo,

de............................
Elói Mendes - Santa Casa, de ..............
Ervália	Hospital Nossa Senhora das Graças, (lo
Ervália - Abrigo da Imaculada Conceição, de
Ervália - Sociedade São Vicente de Paulo, de
Ervália - Cantina do Grupo Escolar, de ......
Esmeraldas - Sociedade São Vicente (te Paulo, de
Esmeraldas Orfanato Rosalee Appleby, de .
Estiva - Dispensário São Vicente de paulo, de
Estrêla do Indaiá - Conferência São Vicente de

Paulo, de .........................
Estrêla do Sul - Asilo São Vicente de Paulo, de
Extrema - Sociedade São Vicente de Paulo, (lo
Fama - Sociedade São Vicente de Paulo, de .
Felixlândia - Sociedade São Vicente de Paulo, de
Ferros - Fundação Melo Matos, de ..........
Ferros - Caixa Escolar do Grupo Escolar, de
Ferros - Sociedade São Vicente de Paulo de Esme-

raldas, município de ...............
Ferros	Sociedade São Vicente de Paulo de Sete

Cachoeiras, município de ............
Formiga - Centro Operário Formiguense, de
Formiga	Granja-Escola São Luiz de ........
Formiga Sociedade São Vicente 'de Paulo, de
Formiga - Cantina Formiguense, de ........
Formiga - Caixa Escolar do Grupo Escolar "Joa-

quim Rodarte", município de ..........
Francisco Sá - Sociedade São Vicente de Paulo, de
Francisco Sã	Biblioteca Pública, de ........

5.000,00'

3.000,00

10.000,00
5. 000,%

5.000,00

15.000,00

15.000,00'
5.000,00

30.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
1.000,00

20.000,00

2.000,00.
8.000,00

24 .000,00
15.000,00
12.000,00
10.000,00
2.000,00

5. 000,00

3.000,00
10.000,00'
10.000,00
10.000,00
10.000,00'

10.000,00
6.000,00
5.000,00
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Francisco Sales - Conferência São Vicente de
Paulo, de ......................

Francisco Sales - Hospital São Vicente de Paulo,
de............................

Fruta! - Orfanato "Júlia de Carvalho", de ......
aliiéia - Irmandade São Vicente de Paulo, de

Gimirim - Sociedade São Vicente de Paulo, de
Governador Valadares Abrigo Bom Pastor, de
Governador Valadares - Hospital São Vicente de

Paulo, de ........................
Grão Mogol - Santa Casa de Caridade, de ......
Grão Mogol - Conferência São Vicente de Paulo de

Cristália, município de ..............
Grão Mogol - Conferência São Vicente de Paulo

de Botumirim, 'município de ..........
Guanhães Hospital de ................
€uanhães - Conferência São Vicente de Paulo de

Correntinha, município de ..........
Guapé - Santa Casa de Misericórdia, de ......
Guaraciaba - Sociedade São Vicente de Paulo, de
Guarani - Conferência São Vicente de Paulo, de
Guarani - Obras cio Tabernáculo, de ........
Guarani - Casa do Livro, de ..............
Guarani	Ginásio Municipal de (para obras e me-

lhoramentos) ....................
Guarani - Caixa Escolar "Coronel Avelino Sar-

mento", do Grupo Escolar "Francisco Peixo-
to", de ..............................
Guarará - Caixa Escolar do Grupo Escolar, de
Guarará - Conferência São Vicente de Paulo de

Maripá, município de ..............
Guia Lopes - Sociedade São Vicente de Paulo, de
Guidovai - Conferência São Vicente de Paulo, de
Guiricema - Conferência São Vicente de Paulo,

de(para as obras) ..................
Japu - Para construção' do cemitério de ......
lapu - Caixa Escolar de ..................
lapu - Sociedade São Vicente de Paulo, de (para

construção) ......................
Ihiá - Santa Casa, de ...................
Ibiá - Sociedade São Vicente de Paulo, de
Inhapim —, Asilo Padre José Faustino, de ......
Inhapim	Hospital de ..................

1
7.000,00

20. 000,00
11.000,00
5.000,00
8. 000,o0

10.000,00

19.000,00
5.000,00

1.000,00

1.000,00
10.000,00

2.000,00
10.000,00
5.000,00
2.000,00

11.500,00
5.000,00

5.000,00

1.000,00
5.000,00

5.000,00
10.000,00
10.000,00

25.000,00
20.000,00
5.000,00

10.000,00
35.000,00
10.000,00
15.000,00

100.000,00

Inhaúma - Sociedade São Vicente de Paulo, de
Inhaúnia - Caixa Escolar, de ..............
Ipanema	Colégio Imaculada Conceição, de
Ipanema - Conferência São Vicente de Paulo de

Pocrane, município de ..............
Itabirito	Conferência São Vicente de Paulo, de
Itaguara	Conferência São Vicente de Paulo, de
Itaguara	Caixa Escolar do Grupo, de ........
Itajubá	Asilo Santa Isabel, de ............
Itajubá - Caixa Escolar do Grupo Escolar "Co-

ronel Carneiro Júnior", de ............
Ítajubá - Caixa Escolar do Grupo Escolar "Teodo-

miro Santiago", de .................
ajubá - Caixa Escolar do Grupo "Rafael Maga-

llmães", de ......................
Itajubá	Sociedade São Vicente de Paulo, de
Itajubá - Santa Casa de (para aquisição de mate-

rial cirúrgico)	..................
Itajubá - Auxílio às obras da Igreja de Santa

Cruz das Anhumas, município de ......
itamarandiba - Caixa Escolar do Grupo Escolar,

de..........................
Itamarandiba	Santa Casa de Misericórdia, de
Itamarancliba - Sociedade Vicentina de Carbo-

nua, município de .. .. ............
Itamarandiba - Providência Bom Jesus de Carbo-

fita, município de ..............
Itamarandiba - Conferência São Vicente de Paulo

de Aricanduva, município de ..........
Itamarandiba - Conferência São Vicente de Paulo

de Penha de França, município de ......
Itamarandiba - Conferência São Vicente de Paulo

de Padre João Afonso, município de ......
Itamarandiba - Caixa Escolar das Escolas Reuni-

(Ias de Carbonita, Município de ........
Itambacuri - Conferência São Vicente de Paulo,

de............................
Itamonte - Casa de Caridade, de ...........
Itanhandu - Caixa Escolar do Grupo Escolar "Fe-

lipe dos Santos", de ................
Itanhomi - Conferência São Vicente de Paulo,

de............................
Itapecerjca - Asilo São João Batista, de ......

6.000,00
2.000,00

30.000,00

5.000,00
5.000,00
9.000,00
1.000,00

20.000,00

2.000,00

1.500,00

1.500,00
5.000,00

5.000,00

10.000,00

10.000,00
2.000,00

4. 000,00

4.000,00

2.000,00

500,00

500,00

1.000,00

8.000,00
10.000,00

5.000,00

15.000,00
15.000,00
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Itaúna	Conferência São Vicente de Paulo, de
Itaúna - Asilo das Damas de Caridade, de
Itaúna - Caixas Escolares dos Grupos de (mil cru-

zeiros para cada uma) ..............
Itaúna	Conferência São Vicente de Paulo de

Itatiaiuçu, município de ............
Ituiutaba - Sociedade São Vicente de Paulo, de
Itumirim - Conferência São Vicente de Paulo, de
Itumirim - Conferência São Vicente de Paulo de

Ingai, município de ................
Itumirim - Conferência São Vicente de Paulo de

Itutinga, município de ..............
Itumirim - Ateneu Santa TeresinlLa, de ......
Jacinto - Associação Promotora do Progresso So-

cial e Religioso, de ....................
Jacinto -- Sociedade São Vicente de Paulo, de
Jacuí - Sociedade São Vicente de Paulo, de
Jacutinga - Lar Américo de Oliveira Prado, de
Jacutinga - Associação Socorro à Indigência, de
Jacutinga -- Asilo São Vicente de Paulo, de .
Janaúba	Conferência São Vicente de Paulo, de
Jequeri	Obras Sociais da Matriz, de ........
Jequeri - Conferência São Vicente de Paulo de

Piscamba, município de
Jequitaí - Conferência São Vicente de Paulo, de
Jequitibá - Sociedade São Vicente de Paulo, de
Jequitibá - Conferência São Vicente de Paulo, de

Funilândia, município de ............
Joalma - Caixa Escolar, de ..............
João Pinheiro Caixa Escolar do Grupo Desem-

bargador Aprígio Ribeiro de Oliveira de São
Braz de Suaçui, município de ........

João Ribeiro - Caixa Escolar do Grupo "Desem-
bargador Aprigio Ribeiro de Oliveira", de
São Braz de Suaçuí, município de ........

Juiz de Fora - Associação das Damas de Caridaçie,
de............................

Juiz de Fora - Instituto de Proteção e Assistência
à Infância, de ....................

Juiz de Fora - Abrigo João Emílio, de ........
Juiz de Fora - Asilo de Mendigos, de ........
Juiz de Fora - Patronato São José, de ........
Juiz de Fora - Associação dos Cegos, de ......

Juiz de Fora - Lactário São José, de ......
Juiz de Fora - Fundação João de Freitas, de
Juiz de Fora - Sociedade S. Vicente de Paulo, de
Juiz de Fora - Escola Infantil São Vicente de

Paulo, de ........................
Juiz de Fora - Sopa dos Pobres, de ..........
Juiz de Fora - Casa Maternal, de . . ........
Juiz de Fora - Instituto Jesus, de ..........
Juiz de Fora - Albergue dos Pobres do Centro

Espírita União, Humildade e Caridade, de
Juiz de Fora - Conferência São Vicente de Paulo

de Sarandira, município, de ............
Juruaia - Conferência São Vicente de Paulo, de
Juruaia - Asilo São Vicente de Paulo, de .......
Ladainha - Conferência São Vicente de Paulo, de
Lagoa Dourada - Conselho Particular da Sociedade

São Vicente de Paulo, de ............
Lagoa Santa - Conferência São Vicente de Paulo,

de............................
Lajinha - Ginásio Lajinha, de ............
Lambari - Caixa Escolar do Grupo Escolar, de
Lambari - Asilo São Vicente de Paulo, de ......
Laranjal - Caixa Escolar do Grupo Escolar, de
Lavras - Sociedade São Vicente de Paulo, de .
Leopoldina	Clube Cotubas, de (obras de assis-

tência social) ....................
Leopoldina - União Beneficente Operária Leopol -

dinense, de .....................
Leopoldina - Sociedade São Vicente de Paulo, de
Leopoldina - Caixa Escolar do Grupo Escolar Ri-

beiro Junqueira, de ...................
Leopoldina - Caixa Escolar do Grupo Escolar Bo-

telho Reis, de ....................
Leopoldina - Asilo Santo Antônio, de ........
Leopoldina Lactário Dr. Custódio Junqueira, de
Leopoldina - Cooperativa de Consumo dos Traba-

lhadores de Indústria, de ............
Liberdade - Conferência São Vicente de Paulo, de
Lima Duarte - Conferência São Vicente de Paulo

de São Domingos do Bocaina, município de
Lima Duarte - Conferência São Vicente de Paulo,

da Vila de Santana do Garambel, município
de..........d.'.,.».	........

10.000,00
3.000,00

3.000,00

3.000,00
10.000,00
3.400,00

3.300,00

3.300,00
3.000,00

4.000,00
10.000,00
3.000,00

10.000,00
10.000,00
5.000,00
S. 000,00

30.000,00

1.000,00
5.000,00

15.000,00

1.000,00
30. 000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

9.000,00
20.000,00
7.000,00

10.000,00
10.000,00

8.000,00
10.000,00
8.000,00

4.000,00
3.000,00
6.000,00
5.000,00

5.000,00

2.000,00
2.000,00
5.000,00
2.000,00

29.000,00

2.000,00
10.000,00
4.000,00

10.000,00
12.500,00
5.000,00

10.000,00

20.000,00
25.000,00

10.000,00

2.500,00
33.000,00
10.000,00

5.000,00
2.000,00

3.000,00

6.000,00
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5.000,00

15.000,00

5.000,00

3.000,00
20.000,00

4.000,00

1.000,00
5.000,00
5.000,00

13.000,00
25.000,00

20.000,00

5.000,00
10.000,00
5.000,00

1.500,00
30.000,00
7.000,00
5.000,00

4.000,00

1.500,00

3.500,00

1.000,00

12.000,00

Luminárias - Conferência de São Vicente de Paulo,
de........................

Luz - Conselho Particular da Sociedade São Vi-
cente de Paulo, de ..................

Luz - Conferência de São Vicente de Paulo de
Esteios, município de (por intermédio do
Conselho Particular da mesma Conferência
deLuz ..........................

Machado - Sociedade São Vicente de Paulo de
Cana do Reino, município de ..........

Malacacheta - União Operária Frei Francisco, de
Malacacheta - Conferência São Vicente de Paulo,

de............................
Malacacheta - Conferência São Vicente de Paulo

de Setubinha, município de ...........
Manhuaçu - Asilo dos Inválidos, de .........
Manhuaçu - Sociedade São Vicente de Paulo de
Mar de Espanha - Sociedade São Vicente de Paulo
Mar de Espanha - Casa de Caridade, de ......
Mar de Espanha - Casa de Caridade, de (para

construção da Maternidade) ..........
Mar de Espanha - Conferência São Vicente de

Paulo de Penha Longa, município de
Maria da Fé	Santa Casa, de ..............
Maria da Fé - Sociedade São Vicente de Paulo, de
Maria da Fé	Caixa Escolar do Grupo Arlindo Za-

roni, de ........................
Mariana - Obras Sociais do Arcebispado, de .
Mariana - Sociedade São Vicente de Paulo, de
Mariana - Lactário São Vicente de Paulo, de
Mateus Leme - Duas Conferências de São Vicente

de Paulo, de (em partes iguais) ........
Mateus Leme - conferência São Vicente de Paulo

de Boturobi, município de ............
Mateus Leme - Conferências de São Vicente de

Paulo de Juatuba, Igarapé, Azurita, Sítio Novo,
Francelinos, Nossa Senhora da Paz e Bicas,
município de (Cr$ 500,00 para cada uma)

Mateus Leme	Associação Lítero-Beneficente
de Azurita, município de ............

Matias Barbosa - Conferência São Vicente de
Paulo, de ........................

Matias Barbosa - Casa da Criança do distrito de
Santa Ana, município de ............

Matipó - Conferência São Vicente de Paulo, de
Matozinhos -- Sociedade São Vicente de Paulo de

Prudente Morais, município de ........
Matozinhos	Caixa Escolar Francisco Sales de

Capim Branco, município de ..........
Medina	Caixa Escolar do Grupo Escolar de
Mercês - Conferência São Vicente de Paulo, de
Mercês - Ginásio de (para obras) ............
Mercês Caixa Escolar, de ................
Mesquita - Conferência São Vicente de Paulo, de
Mesquita - Sociedade São Vicente de Paulo de Joa-

nésia, município de .................
Mesquita - Sociedade São Vicente de Paulo de

Belo Oriente, município de ............
Minas Novas - Casa de Caridade, de ........
Minas Novas -- Conferência São Vicente de Paulo,

de............................
Minas Novas - Liga Católica, de ............
Minas Novas	Caixa Escolar do Grupo Escolar

José Bento Nogueira, de ..........
Minas Novas	Conferência S. Vicente de Paulo

de Berilo, município de ............
Minas Novas - Conferência São Vicente de Paulo

de Chapada, município de ..........
Minas Novas	Conferência São Vicente de Paulo

de Francisco Badaró, município de .
Mirai	Santa Casa, de ................
Monsenhor Paulo	Conferência São Vicente de

Paulo, de	..................
Monte Alegre de Minas	Caixa São Vicente de

Paulo, de ..................
Monte Alegre de Minas -- Abrigo Padre Chico, de
Monte Belo - Sociedade S. Vicente de Paulo, de
Monte Carmelo - Conferência São Vicente de

Paulo, de ................
Montes Claros	Santa Casa de Caridade Nossa

Senhora das Mercês, de ............
Montes Claros Asilo das Damas de Caridade, de
Montes Claros - Asilo São Vicente de Paulo, de
Montes Claros - Escola Apostólica São Norberto,

de........................

10.000,00
1.000,00

1.000,00

2.500,00
15.000,00
9.000,0o
4.000,00
1.000,00
1. 500,00

5.000,00

5.000,00
50.000,00

15.000,00
1.000,00

5.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00
10.000,00

10.000,00

3.000,00
3.000,00
3.000,00

10. 000,00

30.000,00
10.000,00
5.000,00

5.000,00
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_-Montes Claros	Sociedade Cristo-Rei, de
Montes Claros	Sociedade São Vicente de Paulo

(te	........................
Montes Claros	Sanatório Santa Terezinha do

Menino de Jesus, de ..............
Montes Claros	Lactário Dr. Antônio Teixeira

de Carvalho, de ..................
Montes Claros - Mitra Diocesana de (para repa-

ros na Capela do arraial de Ermidinha)
Montes Claros	Mitra Diocesana (para constru-

ção da Capela (lo arraial de Lontra)
Montes Claros	Mitra Diocesana de (para repa-

ros na Capela de Patis) ..........
Monte Sião - - Conferência São Vicente (le Paulo,

(te	..........................
Muriaé - Caixa Escolar do Grupo Silveira Brum,

de........................
Muriaé - Caixa Escolar do Grupo Desembargador

Canedo, de ....................
Muriaé - Conferência Nossa Senhora da Apareci-

da, de ........................
Muriaé	Conferência Nossa Senhora da Concei-

ção, de ........................
Muriaé Conferência São José, de ........
Muriaé - Conferência São Pedro, (te ........
Muriaé - Fundação São Vicente de Paulo (para

a Banda Musical do Patronato D. Delfim, de
Muriaé - Paulistano Futebol Clube, de ......
Muriaé - Nacional A. Clube, de ..........
Muriaé - Muriaé Tênis Clube, de ..........
lsluriaé	Associação de Proteção à Maternidade

e à Infância, de ..................
Muriaé - Conferência São Vicente de Paulo, de
Muriaé - Caixa Escolar do Grupo José Bonifácio,

da Vila de Patrocínio do Muriaé, munici-
pio, de ........................

Muriaé * Conferência São Vicente de Paulo, da
Vila de Patrocínio do Muriaé, município de

Mutum - Conferência São Vicente de Paulo
Nova Era - Orfanato dos Menores Desemparados

São Pedro de Alcântara, de ..........
Novo Cruzeiro - Hospital São Bento, de ......

Novo Cruzeiro - Conferência São Vicente de
Paulo de Lufa, município de ..........

Novo Cruzeiro	Conferência de São Vicente de
Paulo de Queixado, município de ......

Oliveira Obras cio Bispado, de ..........
Oliveira - Conferência São Vicente de Paulo, (te
Ouro Prêto	Asilo Santo Antônio e Santa Izabel

de Hungria, de ................
Pains - Sociedade São Vicente (te Paulo, de
Palma	Caixa Escolar (lo Grupo Escolar (te
Palma - Conferência São Vicente de Paulo, (te
Paracatu	Santa Casa (te Caridade, de .
Paracatu	Conferência São Vicente de Paulo, (le
Pará de Minas - Hospital Nossa Senhora cia Con-

ceição, de ......................
Paraguaçu	Conferência São Vicente (le Paulo, (te
Paraisópolis	Casa (te Caridade, de ........
Paraopeba	Abrigo Cônego Rolim, de Araçaí, mu-

nicípio de ......................
Paraopeha	Asilo Padre Augusto Horta (Asilo dos

Velhos) de ....................
Paraopeba	Conferência São Vicente de Paulo de

Cedro, município de ..............
Paraopeba	Hospital Pacífico Mascarenhas (Ia Sil-

va,	de	......................
Paraopeba	Lactário D. Francisca Mascarenhas da

Silva, de ......................
Paraopeba - Sociedade São Vicente de Paulo, de
Passa Quatro	Caixa Escolar do Grupo Escolar

Presidente Hoosevelt, de ..............
Passa Quatro -. Casa (lc Caridade Passa Quatro

(para aquisição de material cirúrgico), de
Passa Quatro - Irmandade São Vicente (te Paulo de
Passa Quatro	Orfanato Santana, de ........
Passa Tempo	Santa Casa de Misericórdia, de
Passos Santa Casa, (te ..............
Passos -. Conferência São Vicente de Paulo, (te
Passos - Orfanato, de ..................
Passos -- Clube Esportista Passense, de ......
Passos	Associação Espírita Santo Agostinho, de
Passos	Educandário Nosso Senhor do Bom

Jesus, de ......................
Passos	Associação (las Damas de Caridade, de

5.000,o0

5.000,00

50.000,00

20.000,00

5.000,00

5.000,00

10.000,00

15.000,00

6.000,00

6.000,00

8.000,00

8.000,00
5.000,00
5.000,00

6.000,00
10.000,00
10.000,00
16.000,00

10.000,00
15.000,00

5.000,00

5.000,00
17.500,00

5.000,00
20.000,00

1.000,00

1.000,00
15.000,00
5.000,00

5.000,00
15.000,00
17.500,00
5. 000,00

60.000,00
10.000,00

5.000,00
5.000,00

55.000,00

2.000,00

5.000,00

10.000,00

5.000,00

5.000,00
5.000,00

10.000,00

50.000,00
20.000,00
5.000,00

15.000,00
45.000,00
25.000,00
10.000,00
7.500,00
2.000,00

18.000;00
5.000,00
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Passos	Caixa Escolar do Grupo Escolar Vences-

lau Braz, de ....................
Passos - Caixa Escolar do Grupo Escolar Abraão

Lincoin, de ....................
Patrocínio - Obras Sociais de Sertãozinho, de
Patrocínio - Asilo São Vicente de Paulo, de
Patrocínio - Pôsto de Puericultura, de ......
Peçanha - Caixa Escolar do Grupo de Coroaci,

município de ..................
Peçanha -- Escola de São José, de ..........
Pedralva - Conferênia São Vicente de Paulo, de
Pedralva - Caixa Escolar do Grupo Coronel

Gaspar, de	..................
Pedro Leopoldo - Conferência São Vicente de

Paulo, de ....................
Pequi	Sociedade São Vicente de Paulo, de
Perdões - Lactário de ................
Perdões - Santa Casa de Misericórdia de
Piranga -.- Conferência São Vicente de Paulo da

Vila de Piraguara, município de ........
Pirapetinga - Conferência São Vicente de Paulo,

de..........................
Pirapetinga - Lactário de ..............
Pirapora - Círculo Operário, de ..........
Pirapora - Conferência São Vicente de Paulo, de
Pitangui - Conferência São Vicente de Paulo, de
Pitangui - Sociedade São Vicente de Paulo de

Papagaio, município de ............
Pitangui - Sociedade São Vicente de Paulo de

Maravilha, município de ............
Pium-i -.-- Sociedade São Vicente de Paulo, de
Pium-i - Associação de Proteção à Criança, de
Pium-i	Associação Beneficente Odete Valadares,

de..........................
Pium-i - Sociedade São Vicente de Paulo de

Perobas, município de ..............
Poços de Caldas ,- Sociedade São Vicente de

Paulo, de ......................
Poços de Caldas Asilo Vinha do Senhor, de
Poços de Caldas - Santa Casa, de ........
Poços de Caldas - Serviços de Obras Sociais

(S.0. S.), de ....................
Pompéu - Sociedade São Vicente de Paulo, de

Ponte Nova - Hospital Nossa Senhora das Dores,
de........................

Ponte Nova - Obras Sociais da Matriz, de
Ponte Nova - Associação das Damas de Caridade

São Vicente de Paulo, de ..........
Ponte Nova - Escola Doméstica anexa à Escola

Normal Nossa Senhora Auxiliadora, de
Ponte Nova - Conferência São Vicente de Paulo

de Piedade de Ponte Nova, município de
Ponte Nova - Caixa Escolar da Escola Rural

de Bituruna, de ..................
Ponte Nova - Caixa Escolar do Grupo Antônio

Martins, de ..................
Ponte Nova	Obras Sociais da Matriz de Amparo

do Serra, município de ..........
Ponte Nova - Conferência São Vicente de Paulo

de Amparo do Serra, município de .
Ponte Nova	Obras do cemitério de Urucânia,

município de ................
Ponte Nova	Caixa Escolar do Grupo Coronel

João José, de Rio Doce, município de
Ponte Nova - Caixa Escolar do Grupo Coronel

Antoninho, de Piedade de Ponte Nova,
município de ..................

Ponte Nova - Obras Sociais da Matriz de Pie-
dade de Ponte Nova, município de

Ponte Nova - Conferência São Vicente de Paulo
de Vau-Açu, município de ..........

Ponte Nova	Conferência São Vicente de Paulo
de Oratórios, município de ..........

Poté -- Conferência São Vicente de Paulo, de
Pouso Alegre - Seminário Episcopal da Diocese,

de..........................
Pouso Alegre - Escola Profissional Delfim Mo-

reira, de ......................
Prados - Lactário, de ...................
Prados - Conferência São Vicente de Paulo, de
Prata - Hospital Madre Teodora, de ........
Pratinha - Sociedade São Vicente de Paulo, de
Presidente Olegário - Obra Social da Paróquia de
Raposos - Conferência São Vicente de Paulo, de
Raul Soares - Sociedade São Vicente de Paulo,

de........................

3.00000

3.000,00
40.000,00
20.000,00

5.000,00

2.000,00
15. 000,00
57.000,00

10.000,00

10.000,00
2. 500,00

10.000,00
10.000,00

2.000,00

5.000,00
5.000,00
6.000,00
5.000,00
5.000,00

6.000,00

5.000,00
5.000,00

50.000,00

40.000,00

5.000,00

1.500,00
1. 500,00
1.500,00

1.500,00
5.000,00

40. 000,%
2.000,00

20.000,00

50.000,00

1 .000,00

2.000,00

1.000,00

20.000,00

1.000,00

5. 000,00

2.000,00

1.000,00

2.000,00

1.000,00

1.000,00
4.000,00

5.000,00

15.000,00
10.000,00
10.000,00

8.000,00
5.000,00

10.000,00
5.000,00

70.000,00
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Raul Soares	Lactário São Vicente de Paulo, de
Raul Soares - Caixa Escolar do Grupo Escolar

Benedito Valadares, de ............
Recreio - Dispensário Pão de São Vicente, de
Recreio - Hospital de ..................
Recreio - Caixa Escolar do Grupo Escolar Olavo

Bilac de ........................
Recreio - Para auxílio da construção de um Hos-

pital, de	....................
Rezende Costa	Sociedade São Vicente de Paulo

de............................
Rezende Costa	Sociedade das Damas de Cari-

dade, de ........................
Resplendor - Hospital Nossa Senhora do Carmo,

de............................
Resplendor - Ginásio Menino de Jesus de Praga,

de............................
Ribeirão Vermelho	Conferência São Vicente de

Paulo, de ........................
Rio Casca - Hospital Nossa Senhora da Con-

ceição, de ......................
Rio Casca - Automóvel Clube, de ..........
Rio Novo - Matriz de (para conservação de

obras artísticas)	................
Rio Novo -- Caixa Escolar do Grupo Escolar

Olímpio Araújo, de ..............
Rio Pomba	Ginásio Municipal Pombense de

(para obras e melhoramentos)
Rio Pomba - Sociedade de Ensino e Assistência

Social Padre Manuel Jesus Maria, de
Rio Pomba - Conferência São Vicente de Paulo, de
Rio Pomba - Caixa Escolar São José, de
Rio Pomba	Conferência São Vicente de Paulo, de
Rio Pomba - Conferência São Vicente de Paulo

de Piraúba, município de ..........
Rio Pomba - Conferência São Vicente de Paulo

de Taboleiro, município de ........
Rio Pomba	Conferência São Vicente de Paulo de

Silverânia, município de ..........
Rio Pomba - Conferência São Vicente de Paulo

de Patrimônio do Rosário, Acácio, muni-
cípio de ....................

Sabará - Conferência São Vicente de Paulo, de

10.000,00

7.000,00
15.000.00
20.000,00

2. 500,00

30.000,00

5.000,00

5.000,00

20.000,00

20.000,00

1.000,00

55.000,00
45.000,00

2.000,00

1.000,00

25.000,00

20.000,00
21.500,00
5.000,00

20.000,00

2.000,00

3.500,00

3.500,00

10.000,00
5.000,00

Sabinópolis - Para construção do Hospital de
Sacramento - Santa Casa de ............
Sacramento	Ginásio Municipal de ........
Salinas Conferência São Vicente de Paulo, de
Salinas - Caixa Escolar da Escola de Santa Cruz, de
Salinas - Beneficência Franciscana, de ......
Santa Bárbara - Caixa Escolar do Grupo Escolar

de.............................
Santa Bárbara	Asilo Nossa Senhora do Perpétuo

Socorro, de ....................
Santa Bárbara - Sociedade São Vicente de Paulo

de São Gonçalo do Rio Abaixo, município de
Santa Bárbara - Caixa Escolar dó Grupo de

São Gonçalo do Rio Abaixo, município de
Santa Luzia	Convento de Macaúbas, de .
Santa Luzia	Auxílio às obras cio Santa Luzia

Esporte Clube, de ................
Santa Margarida - Sociedade São Vicente de Paulo,

de..........................
Santa Maria de Itabira - Sociedade São Vicente

de Paulo de ....................
Santa Maria do Suaçuí	Sociedade São Vicente

de Paulo de ..................
Santana do Pirapama	Sociedade São Vicente

de Paulo, de ......................
Santa Rita de Caldas - Santa Casa de Misericórdia,

de..........................
Santa Rita do Jacutinga - Conferência São Vicente

de Paulo, de .....................
Santo Antônio do Amparo - Lactário Menino

Jesus, de	.....................
São Domingos do Prata - Hospital Nossa Senhora

das Dores de ..................
São Domingos do Prata - Sociedade São Vicente

de Paulo de Santana do Alfié, município de
São Geraldo - Conferência São Vicente de Paulo

de..........................
São Geraldo - Caixa Escolar do Grupo Escolar

Alvaro Giesta, de ..............
São Geraldo	Conferência São Vicente de Paulo

de Monte Celeste município de .. . . .
São Gonçalo do Abaeté - Sociedade São Vicente

de Paulo, de ..................

is. 000,00
10.000,00
10.000,00
40.000,00
10.000,00
20.000,00

1.000,00

10.000,00

5.000,00

5.000,00
15.000,00

5.000,00

10.000,00

9. 000,00

5.500,00

10.000,00

8.000,00

2.500,00

5.000,00

5.000,00

10. 000,00

10.000,%

5. 000,00

10. 000,00

3.000,00
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São Gotardo - Sociedade São Vicente de Paulo de
São Gotardo - Caixa Escolar de Matutina muni-

cípio de ..................
São João Batista do Glória - Sociedade São Vicente

de Paulo de ...................
São João da Ponte - Conferência São Vicente

de Paulo de ..................
São João dei Rei - Hospital das Mercês de

(para aquisição de equipamento) ......
São João dei Rei - Albergue Santo Antônio, de
São João dei Rei - Conferência São Vicente

de Paulo, de ....................
São João dei Rei - Sociedade Santa Luzia de

Marilac, de ....................
São João dei Rei - Circulo dos Operários Cató-

licos, de ......................
São João dei Rei - Obras Sociais da Paróquia

Nossa Senhora do Pilar, de ........
São João do Paraíso - Conferência São Vicente

de Paulo, de ..................
São João Evangelista - Para construção do Hos-

pitalde ........................
São João Nepomuceno - Lactário, de ........
São João Nepomuceno - Conferência São Vicente

de Paulo, de ....................
São João Nepomuceno - Auxilio para aquisição

de material médico para o Hospital São
João, de ......................

São João Nepomuceno	Ginásio de (para obras)
São Pedro dos Ferros - Caixa Escolar do Grupo

Escolar, de ..................
São Sebastião do Maranhão - Paróquia, de
São Sebastião do Maranhão - Caixa Escolar das

Escolas Reunidas, de ............
São Tiago - Liga Municipal Santiaguense, de
São Tiago - Sociedade São Vicente de Paulo, de
São Tiago - Conferência Vicentina de Mercês

de Água Limpa, município de ......
São Tomaz de Aquino - Para ajuda à cons-

trução do Hospital Nossa Senhora do Sagrado
Coração, de ........... ..........

Senador Firmino - Conferência São Vicente de
Paulo, de ......................

30.000,00

2.000,00

5.500,00

5.000,00

35.000,00
10.000,00

10.000,00

15.000,00

10.000,00

20.000,00

5.000,00

5.000,00
10.000,00

2.000,00

5.000,00
4 000,00

3.000,00
5.000,00

2.000,00
30.000,00
30.000,00

20.000,00

30.000,00

7.000,00

Senador Firmino - Conferência -São Vicente de
Paulo, (te Dores do Turvo, município de

Senador Firmino - Sociedade São Vicente de
Paulo de Braz Pires, município de

Serrania - Sociedade São Vicente de Paulo, de
Sêrro - Hospital de ..................
Sêrro - Asilo Nossa Senhora ía Conceição, de
Sete Lagoas - Conferência São Vicente de Paulo, de
Sete Lagoas - Creche Regina Apostolorum, de
Sete Lagoas - Caixa Escolar do Grupo Artur

Bernardes, de ..................
Sete Lagoas - Caixa Escolar do Grupo Cândido

Azeredo, de ....................
Sete Lagoas - Caixa Escolar do Grupo Maria

Amâncio, de ..................
Sete Lagoas	Maternidade Odete Valadares. de
Sete Lagoas - Liga Operária, de ..........
Sete Lagoas - Orfanato Regina Pácis, de .
Sete Lagoas - Sociedade São Vicente de Paulo,

Boa Vista.....................
Sete Lagoas - Conselho Particular Vicentino de

Santana, de ................
Sete Lagoas -- Sociedade São Vicente de Paulo

de Silva Xavier, município de ........
Sete Lagoas	Conferência São Vicente de Paulo

de Barreiro, (te ..................
Silvestre Ferraz	Asilo dos Pobres de São Vicente

de Paulo, de ....................
Silvianópolis Sociedade São Vicente (te Paulo, de
Silvianópolis -- Orfanato Escola Doméstica Sta.

Agueda, de ....................
Tarumirim - Conferência São Vicente de Paulo, de
Tarumiriin -- Conferência São Vicente (te Paulo da

Vila de Santa Bárbara, município de
Tarumiriin -- Conferência São Vicente de Paulo

da Vila de Vai-Volta, município de ......
Tarumirim - Irmandade S. Vicente de Paulo da

Vila de Sobrália, município de ......
Teixeiras - Hospital Santo Antônio, (te ......
Teixeiras - Sociedade São Vicente de Paulo, de
Teófilo Otoni - Clube Atlético, de ..........
Teófilo Otoni	América Futebol Clube, de

14 .000,00

13.000,00
8.000,00

10.000,00
10.000,00
11.000,00
10.000,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00
60.000,00
5.000,00
8.000,00

5.000,00

2.000,00

1.000,00

1.000,00

20.000,00
7.500,00

15.000,00
30.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00
10.000,00
5.000,00
8.000,00
5.000,00
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5.000,00

5.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
2.000,00
5.000,00

12.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00

5.000,00

15.000,00
1.000,00

10.000,00
1.000,00

10.000,00
10.000,00

20.000,00

10.000,00

10.000,00
18.000,00
13.000,00
10.000,00

8.000,00
6.000,00

14.000,00
16.000,00
24 .000,00

Teófilo Otoni - Sociedade de Amparo à Mater-
nidade e à Infância, de ...............

Teófilo Otoni - Sociedade de Amparo aos Deten-
tos da Cadeia, de ................

Teófilo Otoni - Sociedade Dom Bosco, de
Teófilo Otoni - União Operária, de ........
Teófilo Otoni - Albergue Frei Dimas, de
Teófilo Otoni - Jacinto Futebol Clube, de
Tiradentes - Sociedade São Vicente de Paulo, de
Tocantins	Conferência São Vicente de Paulo, de
Três Corações - Círculo Operário Católico, de
Três Pontas - Escola Normal Coração de Jesus, de
Três Pontas - Ginásio Municipal São Luís, de
Três Pontas - Vila São Vicente de Paulo, (te
Tumiritinga - Irmandade São Vicente de Paulo,

de..........................
Tupaciguara - Conferência São Vicente de Paulo,

de..........................
Tjirmalina	Conferência São Vicente de Paulo, de
Ubá	Casa de Caridade São Vicente de Paulo, de
Ubá - Assistência ao Menor Desamparado, de
Ubá	Sociedade Beneficente Anália Franco, de
Ubá -- S. M. Santa Efigenia, de ..........
Ubá	Conferência São Vicente de Paulo de

Ubari, município de ..............
Ubá - Conferência São Vicente de Paulo de

Divino de Ubá, município de ........
Ubá	Conferência São Vicente de Paulo de

Rodeiro, município de ..............
Uberaba - Santa Casa de ................
Uberaba - Hospital de Criança, de ........
Uberaba	Para construção do Seminário de
Uberaba	Centro Acadêmico Dom Alexandre da

Faculdade de Filosofia São Tomaz de Aquino,
de........................

Uberaba - Colégio Nossa Senhora das Dores, de
Uberaba - Orfanato Santo Eduardo, de ......
Uberaba - Sociedade São Vicente de Paulo, de
Uberaba - Abrigo de Menores Desamparados, de

Uberaba - Instituto de Cegos do Brasil Central, de
Uberaba	União Estudantil Uberabense, de
Uberaba	Conservatório Musical de ..........
Uberaba - Biblioteca e Discoteca da Escola de

Filosofia, de ....................
Uberaba	Curso Primário Gratuito do Colégio

Nossa Senhora das Dores, de ........
Uberlândia - Dispensário São Vicente de Paulo, de
Uberlândia - Sanatório Espírita de ........
Uberlândia	Bôlsa de Alunos Pobres do Ginásio

Cristo-Rei, de ..................
Unaí Conferência São Vicente de Paulo, de
Varginha - Ação Social da Paróquia, de ......
Veríssimo	Sociedade São Vicente dc Paulo, de
Vespasiano	Conferência São Vicente de Paulo, de
Vespasiano	Círculo Operário São José, de
Viçosa - Casa de Caridade, de ..........
Viçosa - Sociedade São Vicente de Paulo, de
Viçosa - Cantina do Grupo Escolar Coronel An-

tônio da Silva Bernardes, de ..........
Viçosa - Sociedade São Vicente de Paulo de Cajuri,

município de ..................
Virgem da Lapa	Conferência São Vicente de

Paulo, de ......................
Virgem da Lapa - Caixa Escolar do Grupo Escolar,

de..........................
Virgem da Lapa - Conferência São Vicente de

Paulo de Coronel Murta, município de
Virginópolis - Gremio Virginópolis, de ......
Virginópolis - Casa de São José, de ........
Virginópolis - Caixa Escolar das Escolas Reu-

nidas, de ......................
Virginópolis	Conferência São Vicente de Paulo

de Divino de Virginópolis, município de
Visconde do Rio Branco - Maternidade do Hos-

pital São João Batista, (te (auxilio para sua
construção) ....................

Visconde do Rio Branco - Conselho Particular
das Conferências de São Vicente de Paulo, de

5.000,00
3.000,00
6. 000,00

4.000,00

7.000,00
40.000,00
15.000,00

7.000,00
10.000,00
15.000,00
7.500,00
7.000,00
8.000,00

30.000,00
5.000,00

5.000,00

5.000,00

2.000,00

10.000,00

1.000,00
5.Õ00,00

40.000,00

2.000,00

7. 000,04

35.000,0(1

45.000,00
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Visconde do Rio Branco	Associação Ricbran-
quense de Proteção à Infância de	 10.000,00

Visconde do Rio Branco - Caixa Escolar (10
Grupo Escolar Dr. Carlos Soares, de	 2.000,00

Visconde do Rio Branco - Caixa Escolar do

	

Grupo Escolar Padre Corrêa, de ......	2.000,00
Visconde do Rio Branco - Conferência São Vi-

cente de Paulo de São José do Barroso,

	

município de .....................	10.000,00

	

Volta Grande - Lactário de .............	5.000,00
Volta Grande - Lactário Josefina Rocha, de	10.000,00

	

Total........................	8.145.000,00

Art. 2. - As subvenções, concedidas pela presente lei, só
serão recebidas pelos beneficiários, mediante a prova do seguinte:

a) existência da sociedade subvencionada:
b) idoneidade dos seus dirigentes.

Parágrafo único - Os requisitos (Ias letras "a" e "b" serão
provados mediante atestado, com firma reconhecida, da autoridade
judiciária, sob cuja jurisdição se encontrar a sociedade subvencio-
nada.

Art. 30 - As despesas decorrentes da presente lei correrão
por conta da verba própria do orçamento de 1951.

Art.-4.Q - Revogadas as disposições em contrário, entrará
esta lei em vigor a LQ de janeiro de 1951.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo horizonte, 5 de dezem-
bro de 1950.

MILTON SoAluis CAMPOS

Cândido Lata Ribeiro Naves
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LEI N.° 705, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1950

Dispõe sóbre a criação (1(1 Caixa de Habitação Rural e da Gleba
Própria do Estado de Minas Gerais

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

Art. 1. -- Fica criada a Caixa de Habitação Rural e da
Gleba Própria do Estado (te Minas Gerais, de natureza jurídica
paraestatal, com sede nesta Capital, e agências ou representações
onde convier diretamente subordinada ao Chefe do Poder Executivo,
com estrutura e atribuições estabelecidas nesta lei.

Art. 2. - A Caixa de Habitação Rural e da Gleba Própria
-do Estado (te Minas Gerais tem como objetivo principal propor-
cionar a todos aquêles que vivem de salários ou de pequenos
rcndirnertos a aquisição de pequenas glebas rurais, bem como a
aquisição, reforma ou construção (li' moradia própria na zona rural.

Parágrafo único - A Caixa dará preferência aos chefes de
família de próle mais numerosa.

Art. 30 - A Caixa será administrada por um Presidente de
livre nomeação do Governador do Estado e terá um Conselho Fiscal
-de três (3) membros. As atribuições do Presidente do Conselho
Fiscal, bem como a organização administrativa da Caixa constarão
-de seu regulamento.

Art. 4Q - O Presidente, os membros do Conselho Fiscal e
os funcionários não poderão ter negócios ou transações de qualquer
natureza com a Caixa, sob pena de responsabilidade, perda do
wandato ou dispensa das -funções.

Parágrafo único - Não se compreende na proibição mencio-
nada neste artigo, qualquer uma das alterações previstas no artigo
:2. 1 desta lei.

Art. 59 - Ficam fixados cm cinco mil cruzeiros (Cr$
-5.000,00) os vencimentos mensais do Presidente e em três mil
cruzeiros (Cr$ 3.000,00) os dos membros (To Conselho.

Parágrafo único Aplicam-se aos funcionários da Caixa os
dispositivos dos Estatutos dos Funcionários Públicos do Estado e
-seus vencimentos corresponderão aos de igual categoria do quadro
'do funcionalismo.

Art. 6. - Para consecução de seus objetivos, a Caixa pro-
moverá, permanentemente, o estudo da fixação do homem ao campo
-através a aquisição de gleba própria e de habitação popular, e, com
base em tais estudos, organizará seu plano de assistência, que
poderá compreender as seguintes atiã,dades:



- 228. -

a) conceder empréstimo para aquisição ou aparelhamento
da pequena propriedade rural, desde que esta não ultrapasse de,
25 a 60 hectares, se destinada, respectivamente, a atividades agrí-
colas ou pastoris;

b) conceder empréstimo para construção, reforma ou aqui-
sição de moradia própria, nisso incluídas liberação ou encampa-
ção de empréstimos anteriores;

e) financiar na zona rural a construção, reparação ou me-
lhoria de habitação para os trabalhadores e pequenos proprietários,
adotando-se arquitetura simples e de baixo custo, mas que atenda-
a requisitos mínimos de higiene e confôrto;

d)- financiar as construções de moradia própria às pes-
soas mencionadas no artigo 2., por iniciativa ou sob a responsabi-
lidade de Prefeituras Municipais, emprêsas comerciais e inFlustriais,
ou outras instituições, desde que as moradias se destinem a vendas
a prazo ou a locação sem objetivo de lucro, em ambos os casos;

e) financiar, quando se trate. de região onde tal medida
se torne conveniente, a qualquer indústria relacionada com a COflS
trução civil, desde que se obriguem seus proprietários apreços
e produção que assegurem regularidade e barateamento de obras
de edificação de moradias populares;

f) realizar planos próprios loteamentos rurais para cons-
trução mediata ou imediata, diretamente pela Caixa, oupor qual-
quer das outras modalidades previstas nesta lei;

g) financiar até dez por cento (10%) de suas disponibili
dades a construção de prédios destinados a fins educativos e sociais.
que objetivem o desenvolvimento das virtudes físicas e morais.
da raça, ficando êstc tipo de operação condicionado, entretanto,
às possibilidades financeiras da Caixa, de acôrdo com os estudos
realizados pelo seu Presidente;

h) realizar, custear e financiar estudos relacionados com a
solução do problema (Ia moradia popular, bem como alugar ou
adquirir patentes de invenção com o mesmo objetivo.

Parágrafo único Entende-se por edificação econômica ou
de tipo popular, nos têrmos (lesta lei, a construção cujo valor,
inclusive o terreno cm que fôr edificada, não exceder de cento
e cinqüenta mil cruzeiros (Cr$ 150.000,00).

Art. 70 - Os empréstimos e financiamentos, serão conce-
didos mediante garantia hipotecária, que poderá ser suprida
ocorrendo eoobrigação formal de entidade de direito público ou
banco de reconhecida idoneidade.

Art. 8. - Os financiamentos ou empréstimos previstos nesta
lei poderão atingir até cem por cento (100%) do valor do objeto
da transação, a juízo da Caixa.
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§ 1. - Nos casos de financiamentos em zona rural, os con-
tratos respectivos preverão as épocas de amortização, coincidindo,

:tanto quanto possível com os períodos de safra, atendidas as pecu-
liaridades de cada tipo de cultura ou criação, não sendo devida
a primeira prestação antes de um (1) ano da (lata do contrato.

§ 2. - Nos demais casos de financiamento, as prestações
'de amortização serão mensais, vencendo-se a primou-a no último
dia útil do mês subseqüente à assinatura do contrato.

§ 3•9 - O prazo máximo para qualquer tipo de finahcia-
monto é estipulado em vinte (20) anos, sendo o juro (lo seis por
cento (6%) ao ano.

§ 4•9 Para garantir suas operações, a Caixa põdeizi exa-
minar a possibilidade de segurar os riscos das mesmas decorren-
tes, figurando ela própria como seguradora ou contratando se-
guros com terceiros, correndo o custeio da operação por conta dos
mutuários.

§ 5• 1' Em caso de invalidez permanente ou falecimento
do mutuário, na vigência do contrato, êste não se rescindirá se o
mutuário inválido, cônjuge sobrevivente ou seus filhos preferirem
continuar o serviço (te amortização do empréstimo. Na hipótese
contrária terão o prazo de um (1) ano, a partir (Ia (lata (Ia invalidez
ou do falecimento, para entregar o imóvel, sendo-lhes facultado,
dentro (leste prazo, transferir ou alienar o imóvel a terceiros que
preencham os requisitos previstos nesta lei e no regulaimierito da
Caixa.

Art. 9. - O prédio ruraí, casa ou moradia econômica, ad-
quiridos por intermédio da Caixa, destinam-se exclusivamente à
habitação do beneficiário e seus dependentes, não l)O(lefldO ser
onerados ou transferidos a terceiros durante a vigência do contrato,
a não ser com expresso consentimento da Caixa e ressalvadas as
hipóteses previstas no § 5ç do artigo anterior.

Art. 10 O mutuário, desde que o prédio rural, casa ou
moradia econômica se torne coniprovailamcntc i inpróprios para
seu uso, deles fará restituição à Caixa, obtendo outro por transfe-
rência ou permuta.

Art. 11 --- O capital (Ia Caixa será ilimitado e constituído
'do seguinte modo:

a) pelas subvenções, (lotações, contribuições e auxílios que
receber dos governos do Estado, da União e dos Munícipios, ou
de particulares;

b) pelo produto da arrecadação total ou parcial de tributos
coletados pelo Estado, de preferência os relacionados com a solução
'do problema objetivado nesta Lei;
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c) pelos rendimentos de seu capital, l)elOS lucros de suas.
operações, pelos lucros de aplicação de depósitos de economia po-
pular, que poderá receber, além das reservas que constituir;

d) pelos rendimentos provenientes da aplicação de emprés-
timos e depósitos que lhe forem concedidos ou confiados por
Institutos, Caixas Econômicas, Bancos e demais estabelecimentos
de crédito.

Art. 12	A Caixa poderá emitir letras hipotecárias, de acôrdo
com suas possibilidades econômio.-financeiras.

Art. 13 - O patrimônio da Caixa será de sua exclusiva
propriedade e constituído pelo acervo de seus bens, móveis e imóveis
que venha a adquirir ou que, por qualquer título lhe venham a
ser incorporados.

Art. 14 - As construções ou reformas financiadas pela Caixa
poderão ser feitas por intermédio de empresas, empreiteiros ou
construtores idôneos, sob a fiscalização direta (Ia Caixa.

Parágrafo único - Sempre que julgar conveniente, a Caixa
poderá construir diretamente, ou por administração contratada.

Art. 15 - A Caixa, sendo uma instituição de serviços pú-
blicos e sociais, será garantida pelo (lovêrno (lo Estado e gozará
dos privilégios decorrentes desta condição, além de outras rega-
lias que a Lei conferir, estando seu patrniônio, serviços e transa-
ções, isentos de impostos, selos e emolumentos estaduais.

Art. 16 - Os prédios adquiridos na forma desta Lei ficam
sujeitos únicamente às taxas de serviços e isentos (Ir qualquer
tributo estadual, enquanto não liquidados os empréstimos.

Art. 17 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um
crédito especial de dez milhões de cruzeiros (Cr$ 10.000.000,00),
para atender as despesas decorrentes de instalação e início de
operações da Caixa.

Art. 18 Fica a Caixa autorizada a realizar, com o Estado
ou estabelecimento de crédito, empréstimo por antecipação (le re-
ceita, até o valor de trinta milhões de cruzeiros (Cr$ 30.000.000,00).

Art. 19 - As demais disposições concernentes à execução do
programa consubstanciado nesta Lei, bem como a organização ad-
ministrativa da Caixa, serão estabelecidas em regulamento que seu
Presidente organizará, dentro de noventa dias de sua investidura,
submetendo-o à aprovação do Governador do Estado.

Art. 20 - Os membros do Conselho Fiscal, de livre escolha
do Governador do Estado, serão nomeados após aprovação do
regulamento da Caixa.
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Parágrafo único	Fica o Poder Executivo autorizado aregulamentar a presente Lei.
Art. 21 - Esta Lei entrará em vigor a 1. Q de fevereiro de

1951, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio (Ia Liberdade, Belo Horizonte, 7 de dezem-
bro de 1950.

MILTON SOARES CAMPOS

Amrjeo Renê Giannel/i
Cândido Lara Ribeiro Naves
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especial de Cr$ 80.000,00 ......................

LEI N.O 595, de 11-7-1050 - - Abro h Secretaria da Educação o crédito
especial de Cr$ 202.711,60 ....................

LEI N.° 590, de 15-7-1950 - Autoriza o Govêrno do Estado a conceder
trezentos (300) hectares (te terras devolutas no Sr. José
Cândido de Meirq	........................

LEI No 597, tio 25-7-1950 - Modifica o Parágrafo único dos artigos 0.9
e 7,0 da Lei n.5 497, de 24-11-1949 ..............

LEI N.o 508, (te 25-7-1959 - - Deduz o período de ariegimentação dos
aspirantes da Polícia Militar ..................

LEI N.s 599, de 29-7-1950 - Autoriza a isenção tio inspôsto de Trans-
missão <te propriedade ....................

LEI N.s 600, de 2-8-1950 - Concede auxilio a cidade de Abre Campo
LEI N.s 601, de 4-8-1950 -- Abre crédito suplementar tIo Cr$ 903.800,00

á Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
LEI N.Q 602, de 4-8-1950 Abre o crédito especial (te Cr$ 22.520,40

para pagamento de serviços extraordinários prestados por
funcionários do Colégio Estadual de Minas Gerais .

LEI N.0 603, de 4-8-1951) - Abre o crédito especial de Cr$ 94.599,00 à
Assembléia Legislativa tio Estado dc Minas Gerais ......

LEI N.o 604, de 10-8-1950 -- Dispõe sôbre equiparação de vencimentos
e aposentadoria do pessoal do Corpo de Segurança, do
Departamento de Investigações e dá outras providências

LEI N.° 605, tIo 3-8-1950	Eleva de 50% as custas judiciárias estabe-
lecidas pelo Decreto-lei n.° 1.631, de 16 de janeiro de
1946................................

LEI N.' 606, de 25-8-1950 - Fixa o número de
ções de 1950	

vereadores para as ele!-
.............................

LEI N. Q 607, de 29-8-1950 - Estabelece a criação do subdistrito de
Lamin, no distrito de Pé do Morro, município de Passa
Quatro	............................ç....

LEI N.Q 608, de 29-8-1950 - Dispõe sôbre a concessão de isenão de
tributos à Academia Mineira de Letras ............

LEI N.o 609, de 1-9-1950 - Orça a Receita e fixa a Despesa do Estado
de Minas Gerais para o exercício de 1951 ..........

LEI N.° 610, de 1-9-1950 - Abre à Secretaria da Viação o Obras Pú-
blicas o crédito especial de Cr$ 482.028,80 ..........
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LEI N O 611, de 2-9-1950 - Concede auxílio à "Sociedade dos Amigos do
Progresso", cano sede cai Montes Claros .......

LEI N.o 612, de 2-9-1950 - Autoriza o Poder Executivo a adquirir ter-
reno e a casa nêle existente para a construção do prédio

da Escola Normal Oficial de Uberaba ............
LEI N.o 613, de 4-9-1950 -- Adapta à legislação federal a lei que rege

o Conservatório Mineiro de Música ............
LEI N.° 314, de 4-9-1950 -- Dispõe sôbre a Corregedoria de Justiça
LEI NO 615, ele 11-9-1950 - Fixa o efetivo da Policia Militar para o

exercício de 1951	........................
LEI N.o 616, de 11-9-1950 - Reorganiza o Ministério Público de Minas

Gerais	.................................
LEI N. s 617, de 30-10-19,0 - Modjfíca o critério para promoção da

Policia Militar ........................
LEI N.° 618, de 30-10-1950 -- Dispõe sôbre concessão de terras devolutas
LEI N.° 619, de 31-10-1950 - Abre à Secretaria do Interior o crédito

especial de Cr$ 120. 000,00 ...................
LEI N.o 620, (10 31-10-1950 - Cria o cargo de Diretor da Escola de

Reforma "Antônio Carlos", aprova Tabela Numérica de
Extranumerartos e contém outras providências ........

LEI N.s 621, de 31-10-1950 _. Abre à Secretaria da Agricultura, In-
dustria, Comercio e Trabalho o crédito especial de
1,000. 000,00 .................

LEI N.o 622, de 31-10-1950 - Dá denominação a Grupo Escolar da
sede da Vila de Imbé, no município de Caratinga .

LEI N.Q 623, de 31-10-1950	Equipara -os vencimentos do pessoal do
Serviço de Subsistência Reembolsável da Rêde Mineira
de Viação	..................................

LEI N.° 624, de 3-11-1950	Abre à Secretaria da Viação e Obras Pú-
blicas o crédito especial de Cr$ 305.938,80 ..........

LEI N.° 625, (10 3-11-1950 - Abre à Secretaria de Saúde e Assistência
o crédito especial de Cr$ 685.000,00 ..............

LEI N.° 626, de 6-11-1950	Estabelece normas gerais para subvenções
pelo Estado a estabelecimentos de ensino ..........

LEI N.o 627, de 8-11-1050 -- - Abre à Secretaria do Interior o crédito
especial (te Cr$ 70. 018,30 ................

LEI N. Q 628, de 8-11-1950 -- Abre à Secretaria das Finanças o cré:
dito especial de Cr$ 48.129,50 .................

LEI N.° 629, de 8-11-1950	Abre ao Departamento Geográfico o cré-
dito especial de Cr$ 452.710,00 .................

LEI N.° 630, de 9-11-1950 - Abre à Secretaria da Agricultura, In-
dustria, Comércio e Trabalho o crédito especial de
dito especial (10 Cr$ 423.111,00 ................

LEI N.s 631, de 0-11-1950 --- Abre à Secretaria (to Interior o crédito
especial de Cr$ 902.063,60 ..................

LEI N.o 632, de 10-11-1950 - Autoriza permuta de imóveis e dá outras
providencias ............

LEI N.° 633, de 11-11-1950 - Abre ao Palácio do Governo o crédito
especial de Cr$ 1. 140,00 ................

LEI N. o 634, de 11-11-1950 - Abre ao Departtiniento de Compras e
Fiscalização co crédito especial (lo Cr$ 30:156,60 .......

LEI N.° 035, (te 11-11-1950 -- Abre à Secretaria da Viação e Obras Pú-
blicas o crédito especial de Cr$ S. 600,00 ..........

LEI N. Q 636, de 11-11-1950 - Abre à Secretaria de Saúde e Assistência
o crédito especial de Cr$ 2.323,00 ................

LEI N.o 637, de 13-11-195)) - Abre à Secretaria do Interior o crédito
especial de Cr$ 19.909,70 .......................

LEI N.o 638, de 13-11-1950 -- --Abre à Secretaria do Interior o crédito
especial de Cr$ 499.834,90 .............

LEI N.o 639, de 13-11-1950	Abre ii Secretaria do Interior o credito
especial de Cr$ 89.306,00 .......

LEI No 640, ele 13-11-1950 - Abre à Secretaria tias Finanças o crédito
especial de Cr$ 28.336,70 ........

LEI N.o 641, de 13-11-1950 - Abre à Secretaria das Finanças o crédito
especial de Cr$ 18.246,90 -

LEI N.9 642, de 13-11-1950 - Autoriza a doação de terrenos na Cidade
Industrial ............

LEI N.s 643, de 14-11-1950 - Dá nova redação ao artigo ....com
alíneas "a" e "b", e parágrafos da Lei n.° 552, de 22de dezembro de 1949	 .
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-LEI X.° 011, dc 14-11-1950	Abre à Secretaria do interior o crédito
especial de Cr$ 24.262,30 ....................

LEI N.° 645, de 14-11-1950 - Abre à Secretaria da Agí'icultura, In-
dústria, Comércio e Trabalho o crédito especial de
Cr$ 120.000,00 ............................

-LEI N.9 646, de 14-11-1950 - Abre à Secretaria da Educação o crédito
especial de Cr$ 68.360,70 .....................

-LEI N. o> 647, de 14-11-1950 - Abre à Secretaria da Viação e Obras Pú-
blicas o crédito especial de Cr$ 1.249,70 ............

LEI N. 648, de 16-11-1950 - Autoriza o Govérno do Estado a con-
ceder o auxilio de Cr$ 250.000,00 ao Colégio Imaculada
Conceição, de Passos ........................

LEI N.s 649, de 16-11-1950 - Abre à Secretaria do Interior o crédito
especial de Cr$ 37.188,60 ....................

LEI N.9 650, de 16-11-1950 - Autoriza o Poder Executivo a transferir
domínio de imóvel .........................

-LEI N.s 651, de 16-11-1950 - Abre à Secretaria da Educação o crédito
especial de Cr$ 154.404,20 ....................

LEI N.s 652, de 16-11-1950 - Abre à Secretaria da Agricultura, In-
dústria, Comércio e Trabalho o crédito especial de
Cr$ 240.684,80 .............................

LEI N.9 653, de 18-11-1950 - Concede Isenção do Impôsto do Trans-
missão "inter-vivos" ao Tupi Futebol Clube, de Juiz.
deFora ..............................

LEI N.s 1354, de 18-11-1950 - Abre à Secretaria da Agricultura, In-
dústria, Comércio e Trabalho o crédito especial para pa-
gamento de bens desapropriados em Barreiro, município
de Araxá ................................

LEI N.s 655, (te 18-11-1950 - Abre à Secretaria da Agricultura, In-
dústria, Comércio e Trabalho o crédito especial de Cr$
11.822.265,70	............................

LEI N.s 656, de 18-11-1950 - Abre à Secretaria da Educação o crédito
especial de Cr$ 25.161,90 ....................

LEI N.s 657, de 20-11-1950 - Dispõe sôbre o pessoal da Universidade
Rural do Estado de Minas Gerais e dá outras providências

LEI N.s 658, de 20-11-1950 - Modifica a Lei n.° 272, de 13 de no-
vembro de 1948 ..........................

LEI N.s 659, de 20-11-1950 - Abre o crédito especial de Cr$ 5.000.000,00
para execução do art. 26 do Ato das Disposições Cons-
titucionais Transitórias ......................

LEI N.9 660, de 20-11-1950 - Modifica a Lei n.9 578, de 28 de Junho de
1950	....................................

LEI N.9 061, de 20-11-1950 - Declara de utilidade pública a Sociedade
de Medicina e Cirurgia de Uberaba ...............

LEI N.O 662, de 2011-1950 - Abre à Secretaria do Interior o crédito
especial de Cr$ 312.225,50 ....................

LEI N.s 663, de 20-11-1950 - Abre à - Secretaria da Viação e Obras
Públicas o crédito especial de Cr 392.648,20 ........

LEI N.9 664, de 20-11-1950 - Considera completo o Interstício de seis
meses estabelecido pelo art. 22, Capitulo til, do Regula-
mento do Instituto de Previdência doa Servidores do Es-
de Sales Couto ..........................

-LEI N.<>005, de 21-11-1950 - Abre à Secretaria do Interior o crédito
especial de Cr$ 8.880,60 ......................

LEI N,Q 066, de 21-11-1950 - Suprime e cria postos no Corpo de Bom-
beiros ..................................

LEI N.Q 667, de 21-11-1950 - Dispõe sóbre promoção na Policia Mi-
litar ...................................

LEI N. <>668, de 21-11-1950 - Cria na Secretaria das Finanças a Secção
de Mecanografia e contém outras providências ........

LEI N.Q 669, de 21-11-1950 - Autoriza o Poaer Executivo a alienar
terrenos cio domínio do Estado, na cidade de Açucena

-LEI N.Q 670, de 21-11-1950 - Isenta de impostos de Transmissão
"inter-vivos" a aquisição de terreno destinado à construção
do prédio do Colégio Imaculada Conceição de Leopoldina,
a Associação Esportiva Ferroviária e o Circulo Operário
ambos de São João dei Rei ...................

LEI  N.' 671, de 21-11-1950 - Abre à Secretaria da Educação o crédito
especial de Cr$ 10.966,60 .....................

LEI N.Q 672, de 22-11-195)) -- Autoriza o Govêrno do Estado a cele-
brar convênio com o Instituto do Radium, em Belo Ho-
rizonte .........................................LEI N.9 673, de 22-11-1950	Cria Sanatórios para tuberculosos, lo-calizados nos mimnicipios de Juiz de Fora e	 iBelo Horizonte,e estabelece outras providências ........................LEI N.e 074, de 22-11-1950	Dispõe sôbre criação de cargos, abertura
de crédito especial e dá outras providências, relativas
combate à Lepra ..............................ao

LEI N.s 675, de 2211-1950 - Autoriza o Govéirio do Estado a celebrar
convênio com a Fundação "Benjamin Guiniarães", para
tratamento especializado de escolares ..............

LEI N.e 676, de 22-11-1950 - Dispõe sõbre vencimento eaposentadoria
de funcionários que especifica, do Ensino Priármio do Es-tado ..................................................LEI N.s 677, de 2241-1950	Estende os benefícios da Lei n.Q 340 de28-12-1948 .........................LEI N.s	

E678, de 22-11-195)) - Abre ao Departamento de stra...das
...

de Ro-dagem o crédito especial de Cr$ 48.736.048,40.......LEI N.e 679, de 22-11-1950 - Abre à Secretaria das Finanças o crê-
dito especial de Cr$ 15.216,00 e o crédito suplementar deCr$ 49.800,00 à daverba 102-03-8000 Assembléia Legis-lativa ...........................................

LEI N.9 680, de 23-11-1950 - Autoriza o Govêrno do Estado a encam-
par a ponte sObre o	 derRio Grande, entre Passos e Dei-finópolis ........................................

LEI N.o 681, de 23-11-1950 - Concede auxilio de Cr$ 100.000,00 (cem
mil cruzeiros) ao Abrigo Jesus, desta CapitalLEI N.s 682, (lo 23-11-1950	Abre à Secretaria das Finanças o crédito-	especial de Cr; 450. 000,00 .......................

LEI N.o 083, (te 23-11-1950 - Autoriza a encampação da estrada que
liga Serraria, município de Maltas Barbosa a Bicas

LEI N.o 684, de 24-11-1950 Autoriza doação da Fazenda do Campo
Alegre, situada em Moravânia, neste Estado, para instala-ção do Lar (loS Meninos "D. Orione" ................I.Et N.o 685, de 24-11-1950 - Abre à Secretaria das Finanças o cré-
dito especial de Cr$ 30.800,00 ......................

LEI N.e 686, de 24-11-1950 - Autoriza o Poder Executivo a realizar
transações para pôr térnio ou prevenir litlgios contra o Es-lado e abre crédito especial

isenção de....................LEI N. a 687, de 24-1 1-1950 -- Concede	 impostos aos Acro-clubes ...................-............LEI N.s 688, d	 . ...e 24-11-1950	Concede isenç	ião dc impostos ao uracanFutebol Clube, de Itajubá ........................
LEI N.e 689, de 24-11-1950 - Autoriza o Govêrno do Estado a suven-

cionar a Escola de Belas Artes de Belo Horizonte o aconceder bOlsas de estudo a seus alunos .........
LEI N.s 690, de 24-11-1950 - Modifica o "Regulamento (te . Pro . .moçõesda Polícia Militar" ....................................LEI N.s 691, de 25-11-1950 - Autoriza a encanipação 

(ti rodovia Con-selheiro Lafaiete - Piranga	Rio Espera ........LEI N.Q, 692, de 25-11-1950 - Autoriza o Poder Executivo a encampa . r,
sem ônus para o Estado, a rodovia Cnrvelo_Felixlândia

LEI N.z 693, de 25-11-1950 - Dispõe sôbre a apuraçã) de tempo de ser-
viço do pessoal contratado e obreiro da Imprensa OficialLEI N.e 694, do 25-1 1-1950 -- - Coned auxílio ao Mosteiro Nossa Se-nhora das Graças, em Belo Horizonte ..............LEI N.°695, de 25-11-1950 - Concede auxílio para construção do Ju
venato 'Santo Afonso", em Congonhas ...........

LEI N.o 696, de 25-11-1950 --- Autoriza a venda de uni terreno doado
pela Lei n. 289, de 23-11-1948 ................LEI N.s 697, de 25-11-1g51) - Abro à Secretaria ..da..Ed. .

LEI N.o
ucação	ditoo créditode Cr$ 31.317.70 .............................698,

 especial
 26-11-195)) - Autoriza o Govérno do Estado a conceder

o auxilio (te Cr 50. ((00,00 ao Ginásio de Ibilmiruna, de Gover-nador Valadares ........................................
LEI N. 699, de 26-1 1-1950 -- Concede auxilio ao Colégio Nazareth, deAraçuai, e jiO Arcebispado <te Mariana ...............
LEI N.o 700, (te 27-11-1950 - Garante uma pensão à família do funcio-

nário que falecer vitima de agressãoagre	no desempenho dasfunções de seucargo ................................
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