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LEI N.' 5.412, DE 29 DE ABRIL DE 1970

Autoriza a abertura do crédito especial de
NCrs 1.300.000,00, à Secretaria de Estado da Fa-
zenda.

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

Art. 1. -- Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pela
Secretaria de Estado da Fazenda, o crédito especial de NCr$ .
1 .300.000,00 (uni milhão e trezentos mil cruzeiros novos), destinado
ii ocorrer ao pagamento de despesas com OS serviços de análise
administrativa, 1 reinaincnto de pessoal e OS trabalhos por processos
eletrônicos de contabilidade, contecço (te cheques de pagamentos,
cadastro fiscal de contribuintes, listagein e cadastro de pessoal,
trote da Dívida Ativa, cadastro fiscal dos contribuintes e quadros
da arrecadação, que foram executados pela Fundação Escritório Téc-
nico (te Racionalização Administrativa - ETRA, no exercício de 1969,
para diversos órgãos, civis e m i litares,itares, da Administração Estadual
Direta, nos termos da Lei n 5.036, de 22 de novembro de 1968.

Art. 2. - Para atender ao disposto no artigo anterior, é o
Poder Executivo autorizado a an til ir, total ou parcialmen te, (lotações
orçanl( » ntarias corrci)on(tentes a despesas correntes ou de capital,
ate o montante do e rd ito, ou a cobrir a despesa com OS recursos
provenientes <to eXCeSSO (te arreca( içao

Art. 3."	Hevcgam se is tts 1 osições em contrário.

Art. 4. --- Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publicação.

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

Dada no Palácio la Liberdade, em Belo Horizonte, aos 29 (le
nbril de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
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LEI N.9 5.413, DE 12 DE MAIO DE 1970

Autoriza o Poder Executivo a abrir à Comissão
Especial do Palácio das Aries (CEPA) o credito
especial de NCrS 500 .000,00, C contem outras pra-
vidtinc ias.

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

Ari. 1: Fica o Poder Executivo autorizado a abrir à Comis-
são Especial do Palá io das Artes (CEPA) o crédito especial de
NCr$ 500.000,00 (qunhentos mil cruzeiros novos), para continuação
das obras, aquisição de equipamentos e mobiliário do Palácio das
Artes.

Art. 2. <> - i o Governador do Estado autorizado a atribuir a
cada um dos três membros (la Comissão Especial do Palácio das Artes
gratificação mensal pelo exercícoi (te suas funções.

A rI. 3. -- Para a execução lesta lei é o Poder Executivo auto-
rizado a utilizar-se de excesso (te arrecadação devidamente compro-
vado OU a autilar, total OU l)arciulflieflte, lotações ile Capital e de
Despesa Corr nt CS (1(1 Orçamento vigente até o total consignado no
artigo 1..

Ârt. 4.°	Bevogadas as disposições em contrário, esta lei
entra em vigor na (lata de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 12 de
maio (lo 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura

Luiz Cláudio de Almeida Magalhães
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LEI N.9 5.414, DE 12 DE MAIO DE 1970

I)eelara de utilidade pública a Casa do Estu-
dante Mineiro -- CEM, com sede em Belo Ilori-
zon 1 ('.

O Povo do Estado (te Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em Seu nome, sane lono a seguinte lei:

	

Art. 1 . "	Fica declarada de utilidade pública a Casa (lo Estu-

	

dante Mineiro	CEM, com sede em Belo Horizonte.

	

Art 2.	Revo:olas as disposições em contrário, esta lei en-
trará em vigor na data de sua pUl)lieaçâo

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhci-
inento e execução deta lei perteniui' , que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 12 de
maio de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Hércules Diz Ventura

João Franzen de Lima

LEI N.9 5.415, DE 12 DE MAIO DE 1970

Declara de utilidade pública o "Círculo Mili-
tar de Belo Horizonte", com sede em Belo llori-
zonie.

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

Art. 1. 1' -- Fica declarado de utilidade pública o "Círculo
Miltar de Pelo Horizonte", sociedade civil com sede em Belo Hori-
zonte.
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Art. 2.° - Revogam-se as clisposiçães em contrário.

Art. 3• - Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publicação.

Mando, portanto, a todas 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, cm Belo 1-lorizonte, aos 12 de
maio de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
João Franzen de Lima

LEI N.9 5.416, DE 14 DE MAIO DE 1970

Autoriza a abertura do crédito especial de NCi$
1.022,88, à Secretaria de Estado da Educação.

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

Ari. 1. Fica o Podei- Executivo autor1zado a abrir à Secre-
taria de Estado (Ia Educação o crédito especial de NCr$ 1.022,88
(mil e vinte e dois cruzeiros nOVOS e oitenta e oito centavos) desti-
nado ao pagamento das despesas a seguir relacionadas:

NCr$
Companhia Força e Luz Cataguases Leopoldina ---- For-

necimento de energia elétrica a diversos esta-
belecimentos de ensino, no período de outubro a
dezembro de 1966, conforme processo 734-(67) . .	204,40

Cempanhia Força e Luz Cataguases-Leopoldifla ---- For-
necimento de energia elétrica para o Colégio Esta-
dual (le Cataguases, de outubro a dezembro de
1966, conforme processo 734-1-(67) ........256,76
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Companhia Geral de Eletricidade - Fornecimento de
energia elétrica da Cidade de Monte Belo, de maio
a dezembro dc 1966, conforme processo 509-2-(67)

Companhia Força e Luz (te Aiuruoca - Fornecimento
de energia elétrica ao Grupo Escolar Conselheiro
Fidelis de Aiuruoca, durante o ano de 1966,, pro-
cesso 767 (67)	......................

Maria Helena Caldas Brandão de Freitas - Indenização
(te despesas de energia elétrica fornecida ao Gru-
po Escolar Dr. Raul Sã, durante o ano de 1966,
conforme processo 867-(67) ..............

Elizabeth Vorearo Horta - Indenização de despesa (te
energia elétrica para o Prédio da Revista do En-
sino relativa ao mês de dezembro de 1966, con-
forme processo 817-(67) ................

Maria José Rosa - Indenização de despesa (te energia
elétrica para o Grupo Escolar cio Município de
Conceição dos Ouros, nos meses de setembro a
dezembro de 1966, conforme processo 772-(67)

Empresa Elétrica Bragantina S.A. - Fornecimento de
energia elétrica ao Grupo Escolar Odete Valadares,
de Extrema, em novembro de 1966, conforme
processo 835-(67) ......................

Altivo José Freitas - Indenização de despesa de ener-
gia elétrica para Escola Combinada de Padre Ma-
tias, no exercício de 1966, processo 831-1-(67)

Maria Felicidade da Costa - Indenização de despesa de
energia elétrica fornecida ao Grupo Escolar Se-
cretário Olinto Orsini, de Bueno Brandão, nos me-
sese de março a novembro de 1966, processo 839-
(67)	............................

6,17

0,90

44,56

6,30

29,70

2,69

3,75

28,62

Companhia Força e Luz de Inhapini S.A. -- Forne-
cimento de energia elétrica aos Grupos Escolares e
Escola Normal de Inhapim, durante o ano de 1966,
conforme processo 824 (67) ..............

Telma Lobato de Oliveira - Indenização de despesa de
energia elétrica para o Grupo Escolar Caio Nel-

122,18	
son de Sena, da Capital, no exercício de 1966, pro-
cesso 771-1-(67)	.................... 54,94
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Empresa Luz e Força de Liberdade - Fornecimento
de energia elétrica ao Grupo Escolar Professor
José Estevam, de março a julho de 1966, processo
773-(67)	........................

Companhia Sul Mineira de Eletricidade -- Fornecimento
de energia elétrica às Escolas Reunidas de Antô-
nio Carlos, no Município de Conceição das Pedras,
em dezembro dc 1966, processo 5012-(67) .

Diva Veiga Alves - Inden zação de despesa (te energia
elétrica para o Grupo Escolar Meio Viana, de São
Lourenço, em novembro e dezembro (te 1066, con-
forme processo 732-1-(67) ................

Ulícia Martins - Indenização de despesa de energia elé-
trica para a Escola Normal Oficial de Bruma-
dinho, no exercício de 1966, conforme proces-
so 726-(67)	........................
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Art. 3.	Revogadas as disposições cm contrário, esta lei
entrará (rii vigor na (lata de sua publicação.

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

	

1,94	 Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 14 de
maio de 1970.

JSIAEL PINHEIRO I).% SILVA
	5,27	 Hércules Diz Ventura

Luiz Cláudio de Almeida Magalhães
llerúclito Mourão de Miranda

LEI N.° 5.417, DE 14 DE MAIO DE 197018,92

40,75

95,04

Departamento Municipal de Eletricidade de Poços de Cal-
das Fornecimento de energia elétrica a diver-
sos estabelecimentos de ensino, em 1966, conforme
procc'f;so 463 .4-(67) ....................

Antônio Luiz de Souza Fernandes Neto ----- Indenização
pela aquisição (te cOfllbUstÍV(iS para liso domésti-
co, do Instituto Superior de Educação Rural, (Ia Fa-
zenda do Rosário (te Ibirité, em novembro de 1966,
conforme processo 706-3-(67) ............

Antônio Luiz de Souza Fernandes Neto - Indenização
pela aquisição de combustíveis para uso domésti-
co, do Instituto Superior de Educação Rural, da
Fazenda do Rosário (te Ibirité, em dezembro de
1966, conforme processo 706-1-(67) ........95,04

TOTAL ..................NCr$ 1.022,88

Art. 2 ---- Para a execução (lesta lei, é o Poder Executivo
autorizado a utilizar-se (te recursos provenientes (te excesso de arre-
cadação devidamente comprovado ou de anulação total ou parcial
de (lotações orçamentárias (te Despesas Correntes ou de Capital
até o valor consignado no art. 1..

Declara de utilidade pública o Orfanato Santo
António, com sede na Cidade de (2urvelo

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

Art. i.	Fica declarado de utilidade pública o Orfanato
Santo Antônio, com sede na Cidade de Curvelo.

\rt. 2. -	Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará em vigor ria data (te sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 14 de
maio de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
João Pranzen de Lima
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LEI N.9 5.418, DE 14 DE MAIO DE 1970

Declara de utilidade pública a entidade "As
Voluntárias do Hospital das Clínicas da Faculdade
de Medicina da 1]FMG-VHC", com sede em Belo
Horizonte.

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

Ari. 1. Fica dec l arada de utilidade pública a entidade "As
Voluntárias do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da
UFMG-VHC", com sede em Belo Horizonte.

Art. 2.° - Esta lei entrará em vigor flO (lata de sua publicação.
revogadas as disposições (111 contrário.

Mando, portanto, a todas 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, cm Belo Horizonte, aos 14 de
maio (te 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
João Franzen de Lima

LEI N.Q 5.419, DE 14 DE MAIO DE 1970

Declara de ut!lidade pública o "Grupo Espírita
Manuel Felipe Santiago", com sede em Belo Hori-
zonte.

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

Art. 1. - Fica declarado de utilidade pública o "Grupo Es-
pírita Manuel Felipe Santiago", com sede em Belo Horizonte.

Art. 2 •	Revogam-se as disposições cm contrário.

Art. 3•0	Esta lei entrará em vigor na (lata (te sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 14 de
maio de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
João Franzen (te Lima

LEI N.9 5.420, DE 14 DE MAIO DE 1970

Declara de utilidade pública a "Aliança para
o Desenvolvimento ADE", com sede na Cidade
de 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 declarada de utilidade pública a "Aliança para
o Desenvolvimento AI)E", sociedade civil com sede na Cidade
de Belo Horizonte.

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

Mando, portanto, a todas 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 Pa1áco da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 14 de
maio de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
João Franzen de Lima
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LEI N.9 5.421, DE 14 DE MAIO DE 1970

Declara de utilidade pública o 'Lar de Mci-
mci", com sede na CidadeCidade de Camnbuquira

O Povo do Estado (le Minas Gerais, por seus representantes,
(Ie1'etOU e eu, ('ITI seu nome, :4Ofl(1Ofl() a seguinte lei:

Art. 1. -- Fica declarado (te utilidade publica o "Lar de Mci-
colo Sede na Cidade de Canibtiquima

Art. 2.0	Revogadas as disposições em	contrário esta lei
entrará em vigor na (lata (te sua publicação

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 14 de
maio ele 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
João Frcinzen de Lima

LEI N.9 5.422, DE 14 DE MAIO DE 1970

Declara de utilidade pública o Movimento de
Estudos, Trabalho e Arte -- META, com sede ima
Cidade de Pedro Leopoldo

O Povo do EStO(l() (te M;nas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1.0 Fica (lcclaraolo de utilidade pública o Movimento
de Estudos, Trabalho e Arte -- META, sociedade civil com sede
na Cidade de Pedro Leopoldo.

Ai-t. 2.' --- Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará em vigor na (lata (le sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 14 de
maio de 1970.

ISRAEL PINHEIRO 1)1 SILVA
Hércules Diz Ventura
João Franzen de Lima

LEI N.9 5.423, DE 18 DE MAIO DE 1970

Autorizo o Poder Executivo a oferecer garan-
tia ii operação de financiamento que indica

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

Art. 1." i o Poder Executivo autorizado a vincular parcela
(Ia quota do Fundo de Participação clIiloli(la 00 Estado como ga-
rantia do aval do Tesouro Nacioii ai, concedido, nos termos do De-
creto Federal n. 0 64.921, de 31 de julho de 1969, ,'1 operação de fi-
nanciamento entre o Est ido (te Minas Gera 's e o Banco Interameri-
cano de l)esenvolvimncnto 1311) - cujo produto será destinado,
na forma da Lei Estadual n." 5.232, de 5 itt' S(lcIlihr() (te 1969,
à i muplantaão (lo Plano tu tegrad o (1' Desenvolvi mm lo (Ia Região
Nordeste.

Art. 2. ---- Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3. - - Esta lei entra ('lO vigor na (lata (Ir sua publicação

Mando, portanto, a todas OS autoridades, a quem o conheci-
mento e execução (]esta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em lido Horizonte, aos 18 de
maio de 1970.

ISRAEL PINHEIRO l)1 SILVA
Hércules Diz Ventura
Luiz Cláudio de Almeida Magalhães
Raimundo Nonato de Castro
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LEI N.9 5.424, DE 18 DE MAIO DE 1970

Autoriza o Poder Executivo a oferecer ga-
rantia à operação de financiamento que indica

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

Art. 1.9 Fica o Podei- Executivo autorizado a vincular em
favor do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, como
garantia do financiamento por este concedido à Companhia (lc
Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais, parcela (Ia quota do
Fundo de Participação atribuída ao Estado, até o montante equi-
valente a 120% (cento e vinte por cento) (Ias obrigações vincendas
em cada semestre, a partir do exercício em que se iniciar a amor-
tização do empréstimo.

Parágrafo único - A apelação (te financiamento mencionada
no artigo, no montante de NCr$ 4.500.000,00 (quatro milhões e
quinhentos mil cruzeiros novos), destina-se à construção, pela bene-
ficiária, de armazéns e de um conjunto (le silo-elevador no Estado
e será amortizada, após o prazo de carência de 36 (trinta e,seis)
meses, em 16 (dezesseis) semestralidades sucessivas, aos juros, in-
(lusive taxa de compromisso, de 5 1/r (cinco por cento) ao ano.

Ari. 2.	Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3 • 9	Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publicação.

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

Dada no Palácio da liberdade, em Belo Horizonte, aos 18 de
maio de 1970-

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
Luiz Cláudio de Almeida Magalhães
Raimundo Nonato de Castro
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LEI N.9 5.425, DE 18 DE MAIO DE 1970

Dá a denominação de Dr. Joaquim Bento Fer-
reira Carneiro ao Fórum da Cidade de Conceição
do Mato Dentro.

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 "Dr. Joaquim Bento Ferreira Car-
neiro" o prédio do Fórum da Cidade de Conceição do Mato Dentro.

	

Art. 2. 1	Revogadas as disposições em contrário, entrará esta
lei em vigor na (lata (te sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 18 de
maio de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
João Franzeim de Lima

RAZÕES DO VETO

Ao considerar a Proposição de Lei n. 5.972, que extingue a
participação de servidores estaduais no produto da arrecadação
de tributos e multas, inclusive da (lívida ativa, e (lá outras provi-
dências, sou conduzido , por motivos de interesse público, nos termos

	

do art. 59. §	e art. 13, item III, ambos da Constituição Federal,
a opor lhe o presente veto parcial, incidente sobre o art. 11 e seu
parágrafo ÚflCo e a expressão que se menciona contida na parte
in fine do art. 24.

Com efeito, o art . 11 da Proposta em destaque encerra matéria
de natureza estritamente administrativa - - nova composição dos
cargos das séries de classes de Fiscal de Rendas - cujos estudos,
para uma criteriosa e adequada distribuição., estão sendo procedidos
pelos órgãos técnicos cia Administração.

Existindo, atualmente, 310 vagas nas séries de classes de Fiscal
de Rendas, não se justifica, no momento, o acréscimo desarmônico
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de 285 cargos nas referidas séries de classes o que implicaria, con-

scciücntemcntc., no afunilamento da pirâmide hierárquica das mes-

mas séries d e classes, elO detrimento da linha natural de promoção,

direito que assiste aos seus ocupantes.

A solução justa e mais consentânea com os propósitos da Ad-
ministração é a que imporia no aproveitamento dos concursados sem
o aumento do número (te cargos nas séries (te classes de Fiscal de
Rendas e, ao mesmo tempo, que preserve a racional composição
(Ias mesmas sem a provocação (lo afunilamento.

Assim, aproveitando-se as vagas existentes nas outras séries
de classes em favor do provimento do nível inicial faz-se apenas um
remanejamento que, sem ferir a lei e sem aumentar as despesas,
satisfaz os anseios dos (oncursados que ,guardam provimento para
a classe inicial.

Por seu turno, a llle(li(la preconizada no parágrafo único do
mencionado ar!. ii é pr i ncí pio já cOflSagra(l() na Constituição Esta-
dual e na legislação ordinária própria, pelo que a sua adoção se faz
desnecessária e, 1)01' conseguinte carente (Ia indispensável aprova-

ção do interesse público.

No artigo 24., ainda, por razões (te interesse público, excluo
da sanção a expressão "só podendo o cargo a que se refere o Anexo
1. código 1.379, símbolo C-13, (la Lei n. 3.214, de 16 (te outubro de
1963, ser provido por ocupantes das séries de classes ole Fiscal (le
Rendas. Agente de Fiscalização e Exalor", a fim ole que permaneça
para o flI(. n i oníoolo cargo ( lc l)iretor de Rendas a forma de provi-
mento, (te recrutamento amplo, prevista na sistemática (Ia Lei n.°
3.214, de 16 de outubro de 1964,  em seu Anexo III, lUa., que me-

lhor atende á coa Vefl énc ia administrativa.

Estes () s motivos (te interesse público que me conduzem a

opor veto parcial à Proposição (te Lei n. 5.972, fazendo-a devolver
ao esclarecido reexanie (Ia Egrégia Assembléia Legislativa.

Palác o da Liberdade, em Belo Horizonte, aos	ole	ole 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA - - Governador do Estado de

Minas Gerais
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LEI N.9 5.426, DE 19 DE MAIO DE 1970

ExIinjiu' a pririieipaeíio o/e ser Vi(i0FoS estaduais
no J)i'0/u1O da arercadação de tributos e mui/as, iii-
eiiisivc (10 díido (ilioo(i, e (Ia outras pi'ovidéiicias

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

Ari. 1. >  É ve(lada, ii partir de 30 de outubro de 1969, por
força do disposto no artigo 106 da Constituição Federal, a partici-
pação de servidores pÚl)liCOS estaduais no produto da arrecadação
de tributos e mui! os. inclusive (Ia (lívida ativa.

Art. 2. -- Ficam extintas s percentagens diretas, indiretas
e variáveis otribuidas aos servidores ocupantes dos cargos de Fiscal
de Rendas, Agente de Fiscalização e Exator, previstas na Lei n.°
5.043, (te 26 (te novembro de 1068, e na Lei n." 4.096, de 18 de
março de 1966, bem como as gratificações ou vantagens equivalentes
is referidas percentagens, al)onadasa outros servidores ou incor-
poradas aos proventos dos aposen! a (los.

Art. 3•o Fica instituída, a partir ola data referida no artigo
LI , para os ocupantes ole cargos das séries de classes (te Fiscal de
Rendas e Agente de Fiscalização, pelo exercício ole função especí-
fica do cargo, uma gratificação de exercício, constituída de quotas
mensais, nas oeguintcs bises

1 - Agente de Fiscalização i ............302,1 quotas

li --- Fiscal (te Rendas 1 e Agente de Fiscalização 11	381,6 quotas

III	Fiscal (te Rendas 11 e Agente de Fiscali-
zação III ......................	461,1 quotas

IV - Fiscal de Rendas 111 e Agente de Fiscali-
'loção IV ....................	540,6 quotas

Parágrafo único -- O valor (Ia quota será equivalente a 2,171/,
(dois inteiros e dezessete centésimos por cento), do vencimento
correspondente O) nível V

Art. 4."	Aos o:upantes de cargos das éries de classe de
Exator, pelo exercício da função específica do cargo, fica assegura-
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da, a partir de 30 de outubro de 1969, uma gratificação de exer-
cício, constituída de quotas mensais, nas seguintes bases:

1	Exator 1................	115,3 quotas

II - Exator 11 ..................135,1

II	Exator III ................160,1

IV	Exator IV ..................192,1

Parágrafo único O valor da quota a que se refere este
artigo será o mesmo estabelecido no parágrafo único do artigo 39,
desta lei.

Art. 5. - Surá atribuída, ainda, aos funcionários referidos no
artigo anterior, uma gratificação de exercício, a partir de 30 (te
outubro de 1969, igual ao valor de pprcentagcfli variável a que se
refere o iteni III, (10 artigo 17, da Lei n. 9 5.043, de 26 (te de novem-
bro de 1968.

1. - - O adicional referido neste artigo será igual para todos
os Exatores das Exatorias pertencentes a um m'smo grupo, tomando-
-se como base a percentagem variável auferida pelos Exatores da
Exatoria de maior arrecadação do grupo, no mês de setembro de 1969.

§ 2. Para efeito (leste artigo, o Secretário de Estado cia
Fazenda baixará Portaria distribuindo as Exatorias em quatro gru-
pos, de acordo com suas arrecadações e a população dos respectivos
municípios.

§ 3 o Quando investido na função de Chefia ou de Subchefia,
de Exatoria, o Exator perceberá uma gratificação de 50% e 30%,
respectivamente da remuneração que lhe couber nos termos desta
lei.

Art. 6. ---- Ficam extintas as percentagens atribuídas aos cargos
de Diretor de Rendas, Delegados Fiscais do Estado, Delegados da
Fazenda de Minas Gerais em outros Estados e Inspetores da Fazenda
e de Fiscalização.

§ 1 . -- Ao I)irclor (te Rendas, aOS Delegados Fiscais do
Estado, aos Delegados da Fazenda (le Minas Gerais em outros Estados
e aos Inspetores da Fazenda, fica atribuída, a partir de 30 de outubro
de 1969, uma gratificação de exercício constituída do número de
quotas fixado no item IV, do artigo 39, desta lei, salvo opção pelas
vantagens do cargo efetivo.

§ 2.° --- Aos Inspetores de Fiscalização, a partir da data men-
cionada no arti;o anterior, fica atribuída uma gratificação de exer-
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cicio, constituída do número de quotas fixado no item III, do artigo
3.9, desta lei, salvo opção pelas vantagens do cargo efetivo.

Art. 7•0 - Ressalvado o disposto nos artigos 4.° e 5Q, é vedada
a percepção cumulativa das gratificações de exercício previstas nesta
lei.

Art. 8.° Salvo opção pelas vantagens do cargo efetivo, aos
«cupantes de cargos de chefia e assessoramento na Diretoria d,
Rendas, atribuem-se gratificações nas seguintes bases, a partir de
30 de outubro de 1969:

1 - aos Chefes de Departamento, a gratificação prevista no
item IV do artigo 3.9;

11 - aos assessores e Chefes de Serviço, a gratificação previs-
ta no 11cm III do artigo 3.9;

111 ---- aos Chefes de Seção, a gratificação prevista no item II
do artigo 3••

Parágrafo único - A partir da data desta lei a gratificação
relativa aos cargos indicados no artigo., que se vagarem, somente
será devida nos casos em que o recrutamento for limitado a ocupante
de cargo das séries de classes de Agente de Fiscalização, Exator e
Fiscal de Rendas.

Art. 9Q Os servidores das séries de classes de Fiscal de
Rendas, Agente de Fiscalização e Exator, bem como os demais be-
neficiados com as gratificações referidas nos artigos anteriores,
ficam sujeitos ao regime de dedicação exclusiva, sendo no mínimo de
40 (quarenta) horas o seu regime semanal de trabalho, ressalvados
os casos de horários especiais previstos em lei ou regulamento.

Art. 10 Decreto do Poder Executivo estabelecerá normas
para o pagamento de gratificação de produtividade individual ao
Diretor de Rendas, aos Delegados Fiscais, Delegados da Fazenda (le
Minas Gerais em outros Estados, Inspetores da Fazenda, Inspetores
de Fiscalização, bem como aos ocupantes das séries de classes de
Fiscal de Rendas, Agente de Fiscalização e Exator em missão fis-
calizadora, tendo em vista o grau de complexidade, volume e tempo
de execução das tarefas, definirá responsabilidade de cada funcio-
nário e sistema de comprovação (te suas atividades.

§ 1. ---- Aplica-se o disposto no artigo aos escrivães e oficiais
de justiça que funcionem em executivos fiscais.

2. - O incentivo de produtividade mencionado neste artigo
será atribuído ao funcionário das séries de classes citadas, no exer-
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cicio dc suas funções específicas ou em chefias da Diretoria de
Rendas, nos termos cm que dispusci' o regulamento

Art. 11 - - (Vetado)
Parágrafo único - (Vetado)

Art. 12 -- Para atender der ao pioviefll o das Chefias (lOS órgãos

já instituídos pelo ari e. o 18. de Lei O. 5 013, dc 26 de noVeTld)VO

de 1968, ficam criados um cargo de Cheie de Serv6:o e outro de

Chefe de Seção, integrantes do Anexo I1IC, da Lei n.° 3.214, de
16 de outubro de 1964.

Art. 13	Os prazos estabelecidos nos ar tigoa	
68 e 82.

da Lei n: 5 047, de 27 de de novembro de 1968, passam a ser (te

30 (trinla) (lias.
Art 11 - -- Para os funcioi1riOS incumbidos d ('funçõea l"

vaCv:s (te advoado, bem corno pra os ocupantes de cargos de pro-

vimento em ('omissãO, enquanto tiv (ciO exerYieo na Procuradoria
Fiscal (lo Esta do, fica instituída, a parti r de 30 de outubro (te 1969,

t(t......'ão (te e	FCOl() eol'ep(ct( 15 participação na ar-

re'adação (la (IjvLda ativa 1)0 1' eles auferida no mês de setembro de

1969

§ 1.
--- O disposto no aeligo aplica-se, no que couber, aos

demo ia 1,mi eionár J os que, na dai desta lei, elejam em exercício na
Pçocuradoria i'iscal do Estado.

§ 2. A vantagefli prcvita fleail arligi ião acm I°
funcionário que já percebe gratificação incorporada à remuneração
de seu eargí efetivo em virtude da aplicação (lesta lei, salvo opção.

Art. 15 - A Taxa de Expediente, pela inscrição de débito cm
Dívida Ativa, será cobrada à ra/ão de 20% (vnte por c( , nto) sobre
o salário mínimo vigente na Cpital do Estado em 31 de dezembro do
ano anterior.

Art. 16	- O artigo 109, da Lei n. 5.047, fica assim redigido:

"Art. 109 --- Mediante exposição fundamentada do
Si-erctáea te Estado da I'-'/ ('(la e I l0riZ('ãa fxedo
em (lecretO, poderá o Poder Executivo:

1 - celebrar com o devedor acordo que importe em
1 ruifle':ãO de litígio;

II -- compensar os créditos ti'ihutai'iOs cem ('ié(ltCS
líquidos e certos do sujeito passivo conira a Fazenda
Pública;

III - - conceder remissão parcial (te crédito tributário
ou permitir o recolhimento total do débito em presta-
ções mensais, iguais e sucessivas, até o número de viii-
te e quatro, conforme dispuser o regulamento, observado
o disposto no parágrafo único (teste artigo;

IV - conceder remissão total de crédito tributário
cujo valor originário não exceda ao salário mínimo vi-
gente na Capital (lo Estado.

Parágrafo único ---- A concessão dos benefícios pre-
vistos no item Iii deste artigo fica condicionada à ocor-
rência (te unia das hipóteses seguintes:

a) achar-se o contribuinte em situação de compro-
vada precariedade econômica ou financeira;

1)) ser notória OU ((III prova(la a existência de cir-
cunstâncias que interfiram nas condições econômicas de
determinada íua, regi ao eu categoria (te contribuinte".

Art. 17 - Fica transferida para a estrutura da Diretoria de
Rendas a Junta (te Revisão Fiscal, com os respectivos assessores de
tributação.

Art. 18 -- Poderá sei' atribuída, mediante decreto, a outros
órgãos fazendários da Diretoria de Rendas a competência para, em
substituição á Junta (te ltevise() Fiscal, julgar OS PFOCCSSOS tributá-
rios ciii primeira instância mliiiiii isti'a 1 iva e responder consultas no
âmbito (Ia jurisdição que lhes foi' limitada.

Art. 19 As gratificações de exercício a que esta lei se
refere substituam qualquer vantagem de I)aganienl() vedado ou extin-
to ein decorrência dos artigos 1. e 2.' e, cio nenhuma hipótese se
acumulam, inclusive 1)11 (te aposenta (

Art. 20	Sobre as grati[ieaçõo s (te que trata esta lei incidem
os qüinqüênios e a gratificaçao trintenária

Art. 21 Ficam suspensas as transferências para o cargo de
Auxiliar Fazendário, ate que selain reformuladas as carreiras de
Exator e de Agente de Fiscalização.

Art. 22 O servidor que, no exercício de fiscalização, deixar de
autuar contribuinte incurso eni infração de legislação fiscal, ou se
exceder, por qualquer meio ou foi-ma, no exercício dessa atribuição,
praticará ilícitos administrativos, passíveis de punições disciplina-
res capituladas nos itens \T e VI, do artigo 244, da Lei n.' 869, de
5 de julho de 1952.
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§ 1. - Todo aquele que, detendo cargo ou função pública,
colaborar, direta ou indiretamente, na ação irregular (10 servidor,
definida no "caput" do artigo, responderá, igualmente, pela prática
dos mesmos ilícitos administrativos.

§ 2. 1 - Apurado em qualquer instância, administrativa ou ju-
diciária, o excesso ou abuso de poder praticado pelo servidor, res-
ponderá o Estado pelos danos que tiver causado a terceiros, nos
termos do artigo 107 (Ia Constituição Federal.

§ 3. - O Estado terá ação regressiva contra o funcionário
responsável, nos casos de culpa ou dolo, na prática (los fatos defini-
dos no parágrafo anterior, sem prejuízo das sanções administrativas
e penais cabíveis.

Art. 23 - O servidor das séries de classes de Fiscal de Rendas,
Agente de Fiscalização e Exator, freqüentando curso de treinamento
ou especialização, do interesse da Administração Estadual., será con-
siderado em efetivo exercício do cargo, fazendo jus a todos os direi-
tos e vantagens do mesmo, de conformidade com a legislação espe-
cífica.

Art. 24 - Ficam revogadas as disposições em contrário e,
especialmente, o artigo 46, da Lei n. 9 2.655, de 8 de dezembro de
1962, e os artigos 12 e 17, da Lei n. 9 5.043, de 26 de novembro
de 1968, e o artigo 37 e parágrafo único do artigo 39, da Lei n.
5.047, de 27 de novembro de 1968 (vetado).

Art. 25	O Poder Executivo, se necessário, regulamentará
a presente lei.

Art. 26 - Esta lei entrará em vigor na (lata dc sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 19 de
maio de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
Luiz Cláudio de Almeida Magalhães

RAZÕES DO VETO

Ao considerar a Proposição de Lei n. 9 5.971, que modifica
o critério de pagamento das linhas de produção dos ocupantes do
cargo de linotipista, em exercício da Imprensa Oficial, regulada
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pela Lei n.° 5.028, de 12 de novembro de 1968, e contém outras
providências, vejo-me compelido a opor-lhe veto parcial fundado
em razões de interesse público.

Embora o velo parcial incida sobre expressões constantes do
original remetido, é bem de ver, entretanto, que o transcurso do
tempo entre a remessa da Minsagem c a votação final do proposto
veio a salientar a inadequação dessas mesmas expressões, presas
que ficaram a um termo fixo de produção e de remuneração incom-
patível com as oscilações de valor do mercado de trabalho gráfico.

.'c c;SiIfl, nos tiramos do artigo 59,, L% da Constituição da Re-
pública, que traça norma de que o Estado não pode se desviar,
oponho veto parcial às expressões "a partir da 24.001a. (vigésima
quarta milésima primeira) linha" constantes do artigo 31 da Propo-
sição em causa, Proposição essa que faço Ieíornar ao esclarecido
reexamc da Egrégia ! s wtnblé a Legislativa

Palácio da Liberdade, eia Belo Horizonte, aos	de	de 1970.

ISRAEL PINHEIRO 1)Á SILVA	Governador do Estado de
Minas Gerais

LEI N. 9 5427, DE 19 DE MAIO DE 1970

Modifica o critério de pagamento das linhas
de produção dos ocupantes do cargo de I!notipisla,
em exercício da Imprensa Ofical, regulada pela
Lei ii. 5.028, de 12 de novembro de 1968, e contém
outras providências.

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

Art. 1. Mediante autorização do Governador do Estado, o
Diretor da Imprensa Oficial poderá elevar o teto de produção diá-
ria do linotipista, em 240 (duzentas e quarenta) linhas de corpo
6 (seis) na medida de 11,5 (onze e meio) cíceros, para cada hora
prorrogada na jornada de trabalho, desde que o volume de matéria
a publicar exija.

Art. 2. 1' - O valor da linha de produção será calculado de
acordo com os critérios da Lei 11. 9 5.028, de 12 (te novembro de
1968, observadas as seguintes condições:
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1 - sofrerá uni acréscimo e 10'e (dez por cento) computado
cumulativaiflerite, em cada 240 (duzentas e quarenta) linhas prado-
zidasa'_'ima de 1.200 (uma mil e duzentas) por dia;

Ii -- as parcelas inferiores a 240 (duzentas e quarenta) linhas
serão computadas de acordo com o valor da linha (la parcela ime-
diatamente anterior.

1. -- Este acréscimo, bem como a gratificação dc produção
da Lei n.I 5.028, (te 12 de novembro de 19, só serão pagos CaSO
o linotipista atinja a produção mínima mensal de 24.000 (vinte e qua-
tro mil) linhas.

§ 2. ---- No casa de falias ao serviço l- i motivo previsto ciii
lei, a produção mínima mensal será igual ao miániero de (lias efeti-
vamente trabalhados multiplicados por 1.200 (mil e duzentos)

Ari. 3" Poderá ser estendido aos linotipistas contratados
sob o regime da CLT, o critério dc pagamento por linha de produção,
(vetado) de:;de que a base (le cálculo do valor da linha, para o con-
tratado, seja a mesma do Linotipista 1, nível VIII

Art. 4 •v - Observadas as condições do mercado publicitário,
incumbe ao Diretor fixar o valor das percentagens  serem pagas
às empresas dc publicidade, pelos anúncios e matéria publicitária
que encaminharem l)°" pul)ticmlÇaO nos periódicas ed ;tados pela
Imprensa Oficial.

Paráí,rafo único - Esta despesa correrá pela verba "Serviços
Industriais".

Art. 5.` ---- O Auditório Cine Teatro Inll)lcflsa Oficial (A.C.T.),
fica administrativa e d iretamen le vinculado à Diretoria (la Imprensa
Oficial.

l.'	O A.C.T. será administrado por uni Conselho, compos-
to de 3 (três) funcionários estáveis da Imprensa Oficial designados
pelo Diretor.

2. O Di e tur da mimpreilsa Oficial regulanientará, através
de Portai-ia, as atividades e normas lnua o funcionamento do A.C.T.
e fixará as atribuiçáes, competência e responsabilidade de cada
membro (lo Conselho

3." -- - A receita do A.C.T. será pro\'en lente das promoções
que realizar, bem como de qualquer renda resultante da cessão de
suaa instalações, e será empregada eia

1	de5pCSaS de,manutenção (te SUaS instalações. conipra de
maerifliS e equipamentos para USO (Ia unidade;

II	- oespesas decorrentes das promoções que realizar.

4•1 Até o (lia 5 (cinco) (le cada inês, o Conselho do A.C.T.
enviará ao Serviço de Contabilidade (Ia Imprensa Oficial os compro-
vantes (te sua receita industrial e respectiva despesa, para fins (te
registro em balancete trimestral, e recolherá à Tesouraria da Impren-
sa Oficial, através de guia, o líquido da receita, correspondente às
atividades, do mês iine lia lamente an leitor

§ 5. - O regulamento fixará nornimo; para o I)roeessmmnunto e
pagamento das despesas (lo A.C.T.

Art. 6.° --- O Departamento do "Minas Gerais" passa a deno-
minar-se Departamento de Publicações e Divulgação.

Parágrafo único A Chefia lo Departamento observará a
nova denominação, mantidos o mesmo símbolo de vencimento e o
recrutamento limitado, sendo Código do cargo o de n. Q 1.067, a que
se refere o Anexo 1, da Lei n." 3.214, de 16 de outubro de 1964.

Art. 7•) - Ficam subordinados ao Departamento de Publica-
ções e Divulgação, além das unidades que pertenciam ao Departa-
mento do "Minas Gerais", os periódicos criados pelas Leis números
4.428, (le 09 de fevereiro de 1967 e 5.189, de 19 (te inalo de 1969.

Parágrafo único - Fica vinculada, administrativamente, ao
Departamento de Publicações e Divulgação a Comissão (te Apreciação
(lo Mérito das Publicações, observadas, quanto à sua organização, as
disposições (lo Decreto n." 12.099, de 8 de outubro (te 1969.

Art. 8.	Revogadas as disposições eia contrário, esta lei
entrará em vigor na (lata dc sua publicação.

Mando, portanto, a todas 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 Lil)crdade, em Belo llorizonte; aos 19 de
maio de 1970.

ISRAEL PINHEIRO 111 SILVA
Hércules Diz Ventura

LEI N. 9, 5.428, DE 21 DE MAIO DE 1970

Dispõe sobre (15 TOflmad(IS de contas ('fl( atraso
dos servidores estaduais.

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. As Tomadas de Contas dos servidores estaduais,
relativas aos períodos anteriores ao corrente exercício, dependentes
de levantamento, são consideradas prescritas, salvo as dos que
acusaiein débitos superiores à metade do maior salário mínimo vi-
gente, na escrituração a cargo das Dele gações da Contadoria Geral
do Estado.

Art. 2. O Tribunal de Contas do Estado expedirá quitação
àqueles cujas tomadas estivei-em prescritas na forma (lo artigo ante-
rior e autorizará o Ievatalnent() das cauções dos que não estiverem
mais no exercício do cargo.

Art. 3. As disposições desta lei não se aplicarão àqueles a
quem, em qualquer época, for imputado desfalque, alcance ou desvio
de bens do Estado.

Art. 4.'	Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 5.'	Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Art. 2. -- O terreno, objeto da doação, se destina à construção
do Grupo Escolar Domingos Maria da Veiga.

Parágrafo único -- A doação será recebida pelo Estado me-
diante as cláusulas de destinação exclusiva do imóvel e de reversão
ao patrimônio da doadora, como se dispuser na escritura de trans-
ferência.

Art. 3.'	Revogam-se as disposições cm contrário.
Art. 4.' - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a todas 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, cm Belo Horizonte, aos 21 de
maio de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 21 de
maio de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
Luiz Cláudio de Almeida Magalhães

LEI N.9, 5.429, DE 21 DE MAIO DE 1970

Autoriza o Poder Executivo a aceitar doação
de imóvel situado no Município de Belo Horizonte.

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 aceitar a doa-
ção de um imóvel da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, com
uma área de 4.000 mn2 (quatro mil metros quadrados), localizada
no Bairro Jonas Veiga e confrontada, de um lado, por área verde
e do outro pela Rodovia e nos demais com o loteamento do mesmo
bairro.

LEI N.9 5.430, DE 21 DE MAIO DE 1970

Autoriza a instituição da Fundação Faculdade
de Ciências Económicas, Administrativas e Contá-
beis de São Sebastião do Paraíso, e revoga a Lei
n. 9 2.878, de 7 de outubro de 1963.

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

Art. 1.0 Fica o Governo do Estado autorizado a instituir,
com sede na Cidade de São Sebastião do Paraíso, a Fundação Facul-
dade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis de São
Sebastião do Paraíso, entidade que se regerá por estatuto aprovado
em decreto do Executivo.

Art. 2.' - A Fundação Faculdade (te Ciências Econômicas,
Administrativas e Contábeis de São Sebastião (lo Paraíso constitui
uma Fundação de direito público, na forma do artigo 4.' da Lei
Federal n.' 5.540, de 28 de novembro de 1968, e, como entidade
autônoma, adquirirá personalidade jurídica pela nscrição no Regis-
tro Civil das Pessoas Jurídicas, do seu ato constitutivo, bem como
de seu estatuto e do decreto que o aprovar.
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Ai , i. 3. A Fundação terá por objetivo criar e ivanter, na
conformidade da legislação federal e normas fixadas pelos Conse-
]hos Federal e Estadual de Educação, e sem fins lucrativos, a Facul-
dade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis de São
Seiastiiio do Varais, eskibeleeiniento i solado de ensino SUperior.

Art. 4 • 1 ensino ministrado pela Faculdade será gratuito
para os alunos que, demonstrando efetivo aprove itamento provarem
falta ou insuficiência de recursos.

Parágrafo único - O regime dc gratuidade poderá ser substi-
tuído pelo de concessão de bolsas de estudo, exigido o posterior
reembolso.

É il	- 29 -

§ 1. - O Conselho de Curadores elegerá o seu Presidente,
que exercerá as funções de Presidente da Fundação.

§ 2.1 - Como órgãos dc deliberação e fiscalização financei-
i'a, a Fundação terá ainda, respectivamnente, a Assembléia Geral
e o Conselho Fiscal, a serem constituídos na forma que dispuser
o Estatuto.

4u• 8. 1 -- A Fundação aplicará cio melhoramentos escola-
res os saldos verificados em seu balanço anual e, através do Con-
selho de Curadores, prestará contas, anualmente, ao Tribunal (te
Contas do Estado.

Art. 5.	O patrimônio da Fundação será constituído:

1 - pela doação de Cr$ 50.000,00 (cinqüenta mil cruzeiros),
emim apólices da dívida pública estadual, inalienáveis, vencendo ju-
ros de 5% (cinco por cento) ao ano e cuja emissão fica desde já
autorizaila

II - pela doação dos direitos, quotas-ideais ou domínio que
a Associação Comercial e Industrial de São Sebastião do Paraíso e
outros co-proprietários exerçam sobre o imóvel, no principal ou seus
acessórios, do prédio em que funcionou a antiga Escola de Odonto-
logia e Farmácia daquela (idade;

111 pelas doações e subvenções que lhe venham a ser feitas
ou concedidas pela União., pelo Estado e pelo Município ou por enti-
dades públicas e particulares.

§ f•? Os bens e direilos da Fundação somente poderão ser
utilizados para realizar os objetivos previstos nesta lei, permitidas,
porém, a alienação (los bens e a cessão de direitos, para obtenção de
rendas.

§ 2. - Na hipótese de extinguir-se a Fundação, seu patrimô-
nio reverterá ao Estado de Minas Gerais.

Art. •? -- O Governador designará o representante (10 Estado
para os atos constitutivos da Fundação, compreendidos os que forem
necessárias à integração dos bens e direitos a que se refere o
artigo 5 • 1, bem como quaisquer outros atos visando à constituição
do patrimnônio inicial (Ia entidade

Art. 7•? -- A Fundação será administrada por um Conselho
de Curadores, composto de 3 (três) membros e 3 (três) suplen-
tes, designados livremente pelo Governador do Estado dentre pes-
Suas de ilibada reputação e notório saber, com mandato de 4 (qua-
tro) anos, permitida a recondução.

Art. 9." - -- A Facu idai te de €iênc ias Econômicas, A dmnin is-
trativas e Contábeis de São Sebastião (lo Paraíso será uma unidade
orgânica, que mi n istrará e ursos (1 iversos, conforme esta belecer
o seu regimento interne e nos termos da legislação específica.

Art. 10 - Qualquer modificação do estaiato (Ia Fundação
será do ineiativa do Conselho de Curadores, que submeterá a res-
pectiva proposta a exame (lo Conselho Estadual de Educação, e
dependerá de a provação elo decreto a ser baixado pelo Executivo,
coin anotação no Registro Civil ( Ias Pessoas Jurídicas.

Parágrafo único O re gimento da Faculdade (te Ciências
Econômicas, Administrativas e Contábeis de São Sebastião do Pa-
raíso será elaborada pelo Conselho (te Curadores e submetido à
eprovação do Conselho Estadual de Educação.

Art. 11 A Fundaçáo, po proposta justificada do seu
Presidente e median e aprovação do Conselho de curadores, po-
derá autorizar a Faculdade de Ciências Econômicas, Administra-
tivas e Contábeis por ela ulan th la, incorporar-se a universidade
OU a eoUgrcur-se ccii esta hei mentos isolados de localidade
prãxina, observe do o disposto nos artigos S. ? e 10 da Lei Fedei-a]
11.9 5.540, de 28 de novembro (te 1968.

Paráçrafo único --- A efel Varão da incorporação ou da aglu-
tinação de que trata o artigo dependerá dc prévia aurovação pelo
Conselho Estadual (te Educação, de adaplcõcs regimentais que
incluam dispesitivos aplicáveis à espécie

Art. 12 - - O pessoal, inclusive de magistério. íidrnitido pala
prestação (te servicos à Fundação, ficará sujeito, cxelus vamente,
às leis tral)alhistas

Art. 13 - Fica revogado a Lei n: 2.878, de 7 de outubro
de 1963, que autorizou a instituição, sob a denominação de Faeul-
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ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
Ilerdclito Moui'ão de Miranda

LEI N.q, 5.432, DE 21 DE MAIO DE 1970

1	Declara de utilidade pública o Serviço de Obras
Sociais ---- 505, CO!?? sede na Cidade (te Nova Era.

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

Art. 1. -- Fica t('clara(lo) de utilidade pública o Serviço de
Obras Sociais. -SOS, com sede na Ci da 'e (te Nova Era

Art. 2. ----- Revogadas as d isposiçõ(s em contrário, entrará
em vigor esta lei na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 21
(te maio de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
João Franzen de Lima

LEI N.9 5.433, DE 21 DE MAIO DE 1970

Declara J(' nUlidade pública o Centro Espíri-
ta lansã-Xanqd", ('01!? sede na Cidade de juiz ((C
Fora.

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

Art. lf - - Fica declarado de utilidade pública o "Centro Es-
pírita Iansã-Xangô", com sede na Cidade (te Juiz de Fora

Art. 2. - Revogadas as disposiçõos em ('ontiário, entrará
Cstu lei em vigor na data de sua poibi icação

nM1

dade de Ciências Econômicas de São Scbastiiio do Paraíso, de uma
Fundação.

Ari. 14	Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 15 -- - Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publicação.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, (I u(' a cumpram e façam

cumprir, tão inteiramente corno nela se contém.

Dada no Palácio da Li herdade, em Belo Horizonte, aos 21 de
maio de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura

LEI N.9 5.431, DE 21 DE MAIO DE 1970

a (lenon(inaçao de Elpídio de Pinho Tava-
res à atua! Unidade Escolar do Distrito de Euxenita,
Município de Sob inópolis

O Povo (lo Estado de Minas Gerais, por seus representantes,

der, tou e eu. (10 SCO floifle, sanciono a seguinte lei:

Ari. 1." -	A atual Unidade Escolar do Distrito de Euxenita,
Município de Sabinójulis, denominar-se-á Elpídio de Pinho Tavares.

Art. 2.' ---- Revogadas as disposições em contrário, entrará

csta 1('i Ctfi vigor na (lata de sua publicação.

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

l)ada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 21
de maio de 1970.

1

1
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Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e exeeuçio desta lei pertencer, que a euinpraui e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palá'io da Lil)er(la(le, ciii lIdo lli'izonte, aos 21 de

maic te 1970.

ISRAEL PINI!EfR() 1)1 SiLVA
hércules J)iz Venluru
João Fron:eii de Lima

LEI N. 5.434, DE 21 DE MAIO DE 1970

	

I)eclus'' il' utilidade p!'Ibliea o	(en/ro Espi-
n'a Oriente", com sede em Belo Horizonte

O Povo (lo Estado de Minas Gerais, por seus repi'esent fies.
(te i'Ioti e eu, em seu nome, saneion (1 a seguinte lei:

Art. 1. -	F'iea (rel:rltl> d e utilidade púl)lie:( () ''Centro Es-
pírit( Oriente'', ema sede ei': Belo Iloi'izonte.

ArI, 2."	 (lisposiçoes eia eonlriri0

.\rt. 3. -	Esta lei enti'iii'a clii \iO1' na iat:i le sua puhlieaçiie.

Mando, portanto, a todas as autoridades , :i quem o conheci-
mento e execução (lesta lei pertencei', que i eunipralll e façam
cumpri e, 1 ão in 1 eii':iiiiente Comi) nela se contém.

Dada no l'alaeio( (1:1 l.ihei'Wide, COO !ielo !lorj'ionlo', :05 21

de i]iai() de 1970.

1SR.-1EL PIXJJEII?() i).-1 SILVA
hércules Diz Venlara
.10(1(1 I"runzen de Lima

LEI N. 5.435, DE 21 DE MAIO DE 1970

Declara de utilidade pública o Colégio Normal
"Nossa Senhora de PaCato", i'om 5('d(' FiO Ci(/(l(I"
1i' .1 bade

O Povo do Estado de Minas Gerais, p01' seus representantes,

(1('('l'(IOU 1' ('O. ('lO seu f101fiC, Sanciono	seguinte lei

- 33 -

Art. 1.'	Fica declarado (te utilidade pública o Colégio
Normal "Nossa Senhora de Fátima", com sede na 'Cidade de Abaeté.

Art. 2.' - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3.' - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 21 de
maio de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
João Franzen de Lima

LEI N. 5.436, DE 21 DE MAIO DE 1970

Declara de utilidade pública a Associação Bra-
sil Central de Educação e Cultura, com sede na Ci-
dade de Uberlândia.

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

Art. 1. 0 -- Fica declarada de utilidade pública a Associação
Brasil Central de Educação e Cultura, com sede na Cidade de Uber-
lândia.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 21
de maio de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
João Franzen de Lima

ã
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LEI N.' 5.437, DE 21 DE MAIO DE 1970

Declara de utilidade pública a Associação Assis-
lencial "Donana Soares", com sede na Cidade de
Viçosa.

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

Art. 1.	Fica declarada de utilidade pública a Associação
Assistencial "Donana Soares", com sede na Cidade de Viçosa.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 21 de
maio de 1970.
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Parágrafo único - Fica suspensa, neste exercício, a reali-
zação de concurso para professor primário.

Art. 2. -- Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3•0 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade., em Belo Horizonte, aos 22 de
maio de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
Jieróclito Mourão de Miranda
Domingos de Carvalho Mendanha

LEI N.9 5.439, DE 22 DE MAIO DE 1970
ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
João Franzen de Lima

LEI N.9 5.438, DE 22 DE MAIO DE 1970

Prorroga validade de concursos realizados pa-
ra cargo de professor primário.

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

Art. 1.0 - A validade dos concursos realizados no Estado
para provimento de cargo de professor primário, expirada em 31
de dezembro de 1969 e por expirar em 31 de dezembro de 1970,
fica prorrogada, respectivamente, para 31 de dezembro de 1970
e 31 de dezembro de 1971.

Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel à
Universidade Federal de Minas Gerais.

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

Art. 1.	Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Uni-
versidade Federal de Minas Gerais UFMG - terreno de proprie-
dade do Estado, situado na Fazenda da Gameleira, nesta Capital,
e constituído dos quarteirões de n. 0 s 57, 58, 69 e 70, daquele Plano
de Urbanização, onde se acha instalada a antiga Escola de Educação
Física de Minas Gerais, integrada à referida Universidade pelo
Decreto-lei Federal n. 9 997, de 21 de outubro de 1969.

Parágrafo único O terreno a que se refere o artigo., fora
cedido pelo Estado, a título precário, ao citado Educandário, confor-
me averbação feita às fls. 264, no livro n. 0 3, do Cartório do LQ Ofí-
çio elo Registro de 1móve1 eia Comarça de pelo flo'iz,oiflc,
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Art. 2.'	A doação prevista nesta lei abrange a todas as
benfeitorias existentes naquele imóvel.

Art. 3.'	Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 4.' -- Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 22 de
maio de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
Domingos de Carvalho Mendanha

LEI N.9 5.440, DE 22 DE MAIO DE 1970

Autoriza o Poder Executivo a transferir ao Mu-
nicípio de Contagem o acervo material do sistema
de abastecimento de água e esgotos sanitários da
Cidade Industrial ".Juventino Dias".

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 transferir à
Prefeitura Municipal de Contagem ou à respectiva autarquia mu-
nicipal Serviço Antõnomo Municipal de Água e Esgotos (SAMAE)
o acervo material do sistema de abastecimento de água e esgotos
sanitários da Cidade Industrial "Juventino Dias".

Art. 2. - A transferência será feita pelo preço da avaliação
da Companhia Mineira de Águas e Esgotos (COMAG), ratificada
pela Secretaria dc Estado de Administração, com valor fixado de
Cr$ 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil cruzeiros), cujo pa-
gamento poderá ser feito em até dez prestações mensais e consecuti-
vas.

Art. 4.' -	Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará em vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a todas 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, cm Belo Horizonte, aos 22
de maio de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
Luiz Cláudio de Almeida Magalhães
Eduardo da Silva Bombirra

LEI N.9, 5.441, DE 22 DE MAIO DE 1970

Dá nova redação o dispositivo que menciona,
da Lei n.' 5.315, de 5 de novembro de 1969, que
dispõe sobre permuta de imóveis na Cidade de Rio
Pomba.

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

Art. 1.'	O parágrafo único do artigo 1.', da Lei n.' 5.315,
de 5 (le novembro de 1969, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 1.' ..-.	..............................

Parágrafo único A permuta de que trata o artigo far-se-á
mediante cláusula pela qual a Prefeitura Municipal de Rio Pomba
se obrigue a ceder ao Estado, no prédio a ser construído para as
suas instalações, o direito de uso de uma dependência que se
destinará ao funcionamento da Delegacia de Polícia local."

Art. 3.' O produto da transferência, de que trata esta lei,
será aplicado nas obras necessárias ao funcionamento do Ambula-
tório do Hospital João XXIII e em outras, em fase de conclusão
pela Secretaria de Estado da Viação e Obres Públicas.

Art. 2.	Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3.' -- Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
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Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e laçam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 22
de maio de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura

Domingos de Carvalho Mendanha

39 -

Mando, portanto, a todas 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, em Belo Horizonte, aos 22
de maio de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura

Luiz Cláudio de Almeida Magalhães

Domingos de Carvalho Mendanha

LEI N.9 5.442, DE 22 DE MAIO DE 1970
LEI N.9 5.443, DE 22 DE MAIO DE 1970

Concede pensão a Dona Matilde Pinto Rosa,
filha do Senhor Jacinto Pinto Rosa

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

Art. 1. - Fica concedida a Dona Matilde Pinto Rosa, filha
do Senhor Jacinto Pinto Rosa, ex-servidor do Estado, a pensão
mensal vitalícia de Cr$ 148,00 (cento e quarenta e oito cruzeiros),
enquanto permanecer o seu atual estado civil.

Art. 2. - Para atender ao disposto nesta lei, no corrente
exercício, fica o Podei- Executivo autorizado a abrir à Secretaria
de Estado da Fazenda o crédito especial de Cr$ 1.040,00 (hum mil
e quarenta cruzeiros)., podendo, para esse fim, anular parcial ou
totalmente, dotações orçamentárias correspondentes a despesas cor-
rentes ou de capital.

Art. 3 •9 - Nos exercícios subseqüentes, a despesa resultante
desta lei correrá por dotação própria a ser consignada no Orça-
mento do Estado.

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

Art. 5. - Esta lei entrará em vigol - na data de sua publicação.

Declara de utilidade pública o Colégio Normal
"São José", da Cidade de Paraguaçu.

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

Art. 1. -- Fica declarado de utilidade pública o Colégio
Normal "São José"., da Cidade de Paraguaçu.

Art. 2.	Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3•9	Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 22
de maio de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura

João Franzen de Lima
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LEI N.9 5 444, DE 22 DE MAIO DE 1970

Declara de utilidade pública a Loja Maçónica
Acácia do Paraibuna, associação civil com sede ria
Cidade 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 declarada de utilidade pública a Loja Maçôni-
ca Acácia do Paraibuna, associação civil com sede na Cidade de
Juiz de Fora.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 22
de maio de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Flércules Diz Ventura
João Franzen de Lima

LEI N.9 5.445, DE 22 DE MAIO DE 1970

Declara de utilidade pública a Sociedade dos
Amigos da Serra - S.A.S., com sede na Cidade de
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 declarada de utilidade pública a Sociedade
dos Amigos da Serrra - S.A.S., com sede na Cidade de Belo Hori-
zonte.

Art. 2. - Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará em vigor na data de sua publicação.
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Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 22
de maio de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
João Franzen de Lima

LEI N.9 5.446, DE 25 DE MAIO DE 1970

Autoriza o Poder Executivo a instituir a Fun-
dação Estadual de Educação Rural "Helena Anti-
po/1f" (FEER), com sede no Município de Ibirité.

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 instituir,
com Sede no Município de Ibirité, neste Estado, nos termos (lo art.
21 e seus parágrafos, da Lei Federal n. 4.024, de 20 de dezembro
de 1961.,(Lei (te Diretrizes e Bases da Educação Nacional), a Funda-
ção Estadual de Educação Rural "Helena Antipoff" (FEER), com
personalidade jurídica própria, vinculada à Secretaria de Estado da
Educação.

Parágrafo único - A Fundação Estadual de Educação Rural
"Helena Antipoff" (FEER) reger-se-á por estatuto homologado pelo
Secretário de Estado da Educação e aprovado por decreto (10 Poder
Executivo.

Art. 2. ---A Fundação adquirirá personalidade jurídica me-
diante a inscrição, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, do seu
ato constitutivo, bem como (lo seu estatuto e do decreto que o
aprovar.

Art. 3. --- O Governador do Estado designará o represen-
tante do Estado para os atos constitutivos da Fundação, compreen-
didos os que forem necessários à integração (los bens e direitos a
que se refere o art. 5., bem como quaisquer outras providências
que visenl à constituição do patrimônio inicial da entidade.
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Ari. 4 • 1 - Constituem objetivos da Fundação:

a) instituir e manter, nos termos cio art. 55., da Lei Federal
n.9 4.024, de 20 de dezembro de 1961 e segundo as normas cio Siste-
ma Estadual de Ensino, um Instituto de Educação., na atual sede
do Instituto Superior de Educação Rural (ISER), destinado à for-
inação de regentes de ensino primário e professores primários para
a zona rural.

b) formar, aperfeiçoar e especializar professores, adminis-
tradores, orientadores e supervisores para as escolas primárias ru-
rais, preservando sua integração ao meio, segundo o art. 57, da Lei
de Diretrizes e Bases (Ia Educação Nacional;

(-) realizar estudos e pesquisas sobre assuntos relaciona-
dos com a educação rural, no Estado e no Pais;

d) fornecer subsídios ao Conselho Estadual de Educação,
para a estruturação do Sistema Estadual de Ensino e formulação
dos planos de aplicação de recursos;

e) fundamentar a ação pedagógica nas peculiaridades das
diversas regiões cio Estado;

f) realizar experiências e divulgar trabalhos de pesquisa,
no seu campo de atuação;

g) manter intercâmbio com organismos nacionais e inter-
nacionais vinculados à educação geral e., especialmente, à educação
rural;

li) colaborar no aperfeiçoamento técnico da rede de ensino
rural, dentro das normas fixadas pelo Conselho Estadual de Educa-
ção e a Secretaria de Estado da Educação.

§ 1. - Para cumprimento de suas finalidades a Fundação
poderá criar, incorporar e manter escolas e outras instituições que
se dediquem á educação rural, quer diretamente, quer mediante
convênio, com prévia autorização da Secretaria de Estado da Edu-
cação.

§ 2. -.-- Mediante prévia autorização (Ia Secretaria de Estado
cia Educação, com aprovação cio Governador do Estado, poderá
igualmente funcionar, no Instituto (te Educação, curso de formação
de professores pala o ensino normal rural, dentro (Ias normas
estabelecidas para os cursos pedagógicos (ias Faculdades de Filo-
sofia, Ciências e Letras, nos termos do parágrafo único do art. 59,
cia Lei de Diretrizes e Bases cia Educação Nacional, observado o
disposto no § 2., do art. 9., da mesma lei.
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3.	Os alunos oriundos da zona rural terão preferência
na matrícula dos cursos mantidos pela Fundação, respeitadas as
exigências regulamentares.

Art. 5,0 - O Patrimônio da Fundação será coflStitUí(10

1 - pelo acervo (lo Instituto Superior de Educação Rural
(ISER), situado no Município de lbirité, inclusive bens móveis, imó-
veis e respectivas benfeitorias, pertencentes ao Estado de Minas
Gerais e, atualmente, ocupados, administrados ou utilizados por esse
Instituto, ou que estejam dentro de sua área e cuja doação, a ser
feita pelo Estado de Minas Gerais à mesma Fundação, fica desde
logo autorizada, nos termos do art. 22, desta lei;

II -- pela transferência, à (lotação orçamentária da Fundação,
prevista no item III deste artigo, (te créditos, dotações e subvenções.,
destinados à manutenção do Instituto Superior de Educação Rural
(ISER), autorizado a funcionar pelo Decreto Estadual n.9 4.830,
de 12 de dezembro de 1955;

III - pelas (lotações orçamentárias próprias, destinadas à
manutenção da Fundação, consignadas especificamente em seu fa-
vor no Orçamento do, Estado de Minas Gerais;

IV - pelas doações, subvenções e auxílios que lhe forem
concedidos OU (leStina(lOS pela União, Estados, Municípios, por parti-
culares, entidades públicas ou privadas, nacionais, estrangeiras ou
internacionais;

V - pelas doações, subvenções e auxílios destinados, pela
União, ao Instituto Superior (te Educação Rural (ISER), ora suce-
dido pela Fundação;

VI - pelos direitos e rendas de seus bens e serviços.

§ 1. - Para a obtenção (los recursos destinados à sua ma-
nutenção, previstos no item III (leste artigo, a Fundação elaborará,
Lrmualmente, o seu Orçamento, devidamnente homologado pelo Secre-
tário de Estado (Ia Educação, mediante prévio parecer do Departa-
mnento do Ensino Médio e Superior, e de conformidade com as ins-
truções que forem baixadas pelos órgãos próprios da Secretaria
de Estado da Fazenda.

§ 2. - Os bens, rendas e serviços da Fundação são isentos
de tributação, nos termos do art. 16, item III, alínea e da Consti-
tuição Estadual, e do art. 20, item III, alínea e, da Constituição
Federal.
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3. -- O ensino ministrado pela Fundação será gratuito para
quantos, demonstrando efetivo aproveitamento, provarem falta ou
insuficiência de recursos.

Art. 6. -- A Fundação prestará contas., anualmente, ao Tri-
bunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Art. 7•v Os bens e direitos da Fundação somente poderão
ser utilizados para realizar os objetivos previstos nesta lei, períiii-
tidas, porém, a alienação de bens e a cessão (Te direitos para a obten-
ção de rendas, mediante prévia aprovação do Poder Executivo.

Art. 8. - No caso de extinguir-se a Fundação, seu patri-
mônio reverterá ao Estado de Minas Gerais.

Art. 9•v ---- A Fundação será administrada por um Conselho
de Curadores, presidido pelo Diretor Geral.

§ 1.0 O Conselho de Curadores compor-se-á de 5 (cinco)
membros efetivos e respectivos suplentes, além do Diretor Geral,
todos indicados pelo Secretário de Estado da Educação e designados
pelo Governador do Estado, entre pessoas de ilibada reputação e
notória competência cm assuntos ligados à educação, com mandato
d 3 (três) anos, permitida a recondução.

2. ---- Na investidura que se seguir à vigência desta lei, o
mandato do Diretor Geral e dos Conselheiros será de 5 (cinco) anos.

Art. 10 - Ao Conselho Fiscal, composto de um representante
do Governador do Estado, de um representante da Secretaria de
Estado da Educação e de um contador indicado pelo Tribunal de
Contas do Estado e respectivos suplentes, compete emitir parecer
sobre as contas apresentadas, anualmente, pelo Diretor Geral.

Art. 11 A escolha do Diretor Geral deverá recair em educa-
dor de ilibada reputação e notória competência, com qualificação
legal para o exercício da direção de estabelecimento de ensino
médio, cumprindo-lhe, obrigatoriamente, ter residência na sede (Ia
Fundação.

Parágrafo único	O Diretor Geral, além do voto ordinário,
terá o de qualidade, nas decisões do Conselho de Curadores.

Art. 12 - Compete ao Conselho de Curadores

1 - elaborar o Estatuto da Fundação e respectivas modifi-
cações, submetendo-os à aprovação do Governador do Estado, por
intermédio do Secretário de Estado da Educação, para fins de apro-
vação em decreto e posterior inscrição no competente Registro
Civil das Pessoas Jurídicas;

II	aprovar o orçamento anual e o planejamento pluria-
nual, bem como o respectivo cronograma da execução;

III propor a estrutura administrativa, o quadro de pessoal,
e a fixação de salários respectivos, à aprovação do Governador do
Estado, por intermédio do Secretário de Estado da Educação, que
emitirá parecer;

IV	fiscalizar a execução do orçamento e autorizar trans-
ferência de verbas;

V - deliberar., aPÓS O parecer do Conselho Fiscal, sobre a
prestação de contas apresentada pelo Diretor Geral;

VI -- apreciar o relatório anual dos trabalhos, apresentados
pelo Diretor Geral;

VII -- acompanhar as oscilações dos bens físicos e patrimoniais
e o respectivo balanço;

VIII --- aprovar, "ad referendum" do Secretário de Estado
da Educação, a criação e a incorporação de escolas ou outras insti-
tuições de ensino rural, bem como convênios de qualquer natu-
reza;

IX - decidir, mediante proposta do Diretor Geral, sobre a
fixação de taxas e anuidades, a sua isenção, observado o disposto
no § 3•9, do art. 5 • 9 , desta lei;

X	pronunciar-se sobre quaisquer assuntos que lhe forem
submetidos pelo Diretor Geral.

Parágrafo único	Aos membros do Conselho de Curadores,
à exceção de seu Diretor Geral, é assegurada gratificação por reunião
a que comparecerem, até o limite de 5 (cinco) reuniões mensais,
fixada, em decreto, pelo Governador (1<) Estado, bem como ajuda
de custo para transporte e diúrias, quando residirem fora da sede
da Fundação.

Art. 13 - Compete ao Diretor Geral:

representar, ativa e passivamente, a Fundação, em juízo
e for4 (Ide;

II --- convocar e presidir o Conselho de Curadores;

III - Dirigir., superintender e fiscalizar, direta ou indire-
tamente, todos os órgãos da Fundação, e assegurar o seu regular
funcionamento e a eficiência de suas atividades;

IV - propor ao Conselho de Curadores a estrutura adminis-
trativa da Fundação, com o respectivo quadro de pessoal e a fixa-
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ção de seus salários, o planejamento plurianual e seu cronograrfla
de execução, o orçamento anual e as modificações do regimento;

V - prestar contas anuais ao Tribunal de Contas do Estado,
após submetê-las, com o parecer do Conselho Fiscal, ao pronuncia-
mento do Conselho de Curadores;

VI ----apresentar ao Conselho de Curadores o relatório anual
das atividades (Ia Fundação;

VII contratar, licenciar, designar, punir e dispensai- o
pessoal, nos termos do Estatuto da Fundação e da Consolidação
(Ias Leis do Trabalho;

VIII	abrir contas bancárias e movimentar os fundos da
entidade, nos termos de seu Estatuto;

IX - assegurar a normalidade da escrituração e do controle
contábil;

X submeter à aprovação do Secretário de Estado da Edu-
cação, através do Departamento do Ensino Médio e Superior, os
assuntos que dependem dessa providência.

§ 1. - -- O Diretor Geral trabalhará em regime de tempo in-
tegral e terá as atribuições que lhe forem estabelecidas no Estatuto
(Ia Fundação e nesta lei.

2.  - -- - O Diretor Geral perceberá remuneração fixada pelo
Conselho de curadores, "ad referendum" do Secretário de Estado
da Educação, e aprovada pelo Governador do Estado.

Art. 14 -- Serão depositadas pelo Tesouro do Estado, em
conta especial que a Fundação manterá em estabelecimento de cré-
dito sob o controle acionário do Estado de Minas Gerais, as impor-
tâncias das (lotações orçamentárias., dos créditos e das subvenções
que o Governo lhe atribuir.

Art. 15 - O Governador do Estado designará, dentro de 20
(vinte) (lias, a Comissão especial incumbida de promover o levanta-
mento (lo acervo, créditos, (lotações e subvenções a serem incorpo-
rados à Fundação.

Art. 16 --- Ao peSS((al administrativo e de magistério, ou de
qualquer outra categoria, da Fundação, inclusive o dos estabeleci-
mentos incorporados à sua estrutura, aplicar-se-á a legislação tra -
balhista, de acordo com o disposto no art. 21, da Lei Federal n.
4.024, de 20 de dezembro (te 1961

§ 1. -- -- O pessoal em exercício nos estabelecimentos oficiais
que forem incorporados à Fundação poderá continuar sob o regi-
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me jurídico em que se encontra ou optar pela participação no
quadro da Fundação, sujeito ao regime da legislação trabalhista.

§ 2. 1 - O tempo de serviço prestado ao Estado pelos servi-
dores optantes de que trata o § 1., deste artigo, será integralmente
computado quando da apuração dos respectivos direitos trabalhistas,
a cargo da Fundação.

Art. 17 -- -- Aplica-se o disposto nos parágrafos do artigo an-
terior ao pessoal em exercício no Ginásio Normal Oficial "Caio
Martins", criado pela Lei n: 1.076, de 29 de dezembro de 1953,
atualmente funcionando, em caráter transitório, na Fazenda do
Rosário, Município de Ihirité.

Parágrafo único ---- Ao pessoal de que trata este artigo reser-
va-se o direito de, no prazo que for fixado pelo Poder Executivo,
regressar a origem, na situação em que se acha, quando do retorno
do Ginásio Normal Oficial "Caio Martins" à sua sede, no Município
(le Esmeraldas, o qual fica, desde já, determinado, tão logo se apre-
sentem, ali, condições de funcionamento do estabelecimento.

Art. 18 O Poder Executivo fica autorizado a incorporar à
Fundação o Ginásio Normal Rural Oficial "Sandoval Soares de Aze-
vedo", criado pela Lei n. 842, (te 26 de dezembro de 1951.

Ar!. 19 -- Somente por iniciativa e mediante prévia apro-
vação do Conselho de Curadores poderá ser designado, a qualquer
titulo., servidor público da administração direta ou indireta federal,
estadual ou municipal, para prestar serviços à Fundação ou à sua
disposição ser colocado, ressalvadas a situação específica do pessoal
da União, decorrente (te Convênio e a nomeação como membro
do Conselho de Curadores ou seu Diretor Geral.

Art. 20 --- Os diplomados pelos Cursos mantidos pela Funda-
ção só poderão ser nomeados ou contratados para cargos de ma-
gistério, administração, orientação ou supervisão escolar em zona
rural, com os mesmos direitos, prerrogativas , obrigações e linha de
acesso que couberem ao magistério urbano, até que se estabeleçam
normas legais específicas para o magistério em zona rural.

Art. 21 - A Fundação não poderá aplicar mais de 70%
(setenta por cento) (Te seus recursos em custeio de despesa de pes-
soal, qualquer que seja a situação (leste.

Parágrafo único - O Fornecimento de alimentação, combus-
tíveis e luz à Fundação continuará a cargo do Departamento de
Administração de Material, da Secretaria de Estado de Administra-
ção, até que a Fundação possa se incumbir de tais despesas.

Art. 22 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar, à Fun-
dação Estadual de Educação Rural "Helena Antipoff" (FEER), os
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seguintes imóveis e respectivas benfeitorias, localizadas no Muni-
cípio de Jbirité e pertencentes ao Estado de Minas Gerais:

a) terreno com a área aproximada de 130.000 m 2, havido
conforme escritura de compra e venda lavrada aos 20 de julho de
1963, no livro 143, fis. 5v a 9, do Cartório do 4•9 Ofício de Notas
de Belo Horizonte;

b) terreno com área aproximada de 34.996 rn 2., havido con-
forme escritura de compra e venda lavrada aos 28 dc janeiro de
1960, no livro n.° 185-B, fis. 10 a 13v, do Cartório do 49 Ofício
(le Notas de Belo horizonte.

Art. 23	Revogam-se as disposições em contrário.

Ar!. 24 -- Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 25
de maio (le 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
Heróclito Mourão de Mirando
Luiz Cláudio de A lineida Magalhães
Domingos de Carvalho Mendanha

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

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

Dada no Palácio da Liberdade,, em Belo Horizonte, aos 25 de
maio de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
João Franzen de Lima

LEI N.9 5.448, DE 25 DE MAIO DE 1970

Declara de utilidade pública a Santa Casa de
Misericórdia de Cláudio, com sede na Cidade de
Cláudio.

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

Art. 1.	Fica declarada de utilidade pública a Santa Casa
de Misericórdia de Cláudio, com sede na Cidade de Cláudio.

LEI N.9 5.447, DE 25 DE MAIO DE 1970

Declara de utilidade pública a Fundação Be-
nef icent e dos Empregados da Mannesmann, com
sede 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 declarada de utilidade pública a Fundação
Beneficente dOS Empregados da Mannesmann com sede em Belo
Horizonte.

Mando, portanto, a todas 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, em Belo Horizonte, aos 25
de maio de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
João Franzen de Lima
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LEI N.9 S. 449, DE 25 DE MAIO DE 1970

Dá denominação de "Senhorinha Muniz" às
Escolas Combinadas da Vila de São Joaquim, Muni-
cipio de Coração de Jesus.

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

Art. As Escolas Combinadas, situadas na Vila de São
Joaquim, Município de Coração de Jesus, denominar-se-ão "Senho-
rinha Muniz".

Art. 2.' -- Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará em vigor na (lata de sua publicação.
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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 todas 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 Uberdade, em Belo Horizonte, aos 27
de maio de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
João Franze,i de Lima

LEI N. ç, 5.451, DE 02 DE JUNHO DE 1970
Mando, portanto, a todas 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, em Belo Horizonte, aos 25
de maio (ir 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
Heráctito Mourão de Miranda

LEI N.9 5.450, DE 27 DE MAIO DE 1970

Declara de utilidade pública a Ação Social da
Paróquia de São José da Lapa, com sede na Cidade
de São José da Lapa.

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

Art. 1.' - Fica declarada de utilidade pública a Ação Social
da Paróquia de São José da Lapa, com sede na Cidade de São
José da Lapa.

Fixo os critérios de rateio para distribuição da
Taxa Rodoviária Única, instituída pelo Decreto-lei
Federal ii.' 999, de 21 de outubro de 1969, e dó outras
providéncias.

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

Art. 1.' Para dar cumprimento ao disposto no Decreto-lei
Federal n. 999, de 21 de outubro de 1969, caberá ao Departamento
de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais (DER-MG)
arrecadar a Taxa Rodoviária Única e controlar a situação tributá-
ria dos veículos automotores registrados e licenciados no Estado

Art. 2.' Para efeito de arrecadação da Taxa Rodoviária
única e para contrcic (Ia situaçao tributária dos veiLulos registra-
dos e licenciados no Estado de que trata o artigo anterior, o
Departamento de Estradas (te Rodagem do Estado de Minas Gerais
(i)Efl-MG) contará, respectivamente, (0111 o aparelho arrecadador
da Secretaria de Estado (Ia Fazenda e com o aparelho técnico po-
licial da Secretaria de Estado da Segurança Pública.

Art. 3.' -- Excluída a percentagem (te 40% (quarenta por
oto) a ser destinada ao Departamento Nacional de Estradas dc

Rodagem (DNER), na conformidade do artigo 5. 9, do Decreto-lei
Federal n.' 999, o restante da Taxa Rodoviária Única será distri-
buído SeU11do os parágrafos deste artigo.
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1. - 5% (cinco por cento) (ia arrecadação total serão
destinados a atender às despesas dos serviços de arrecadação, re-
gistro e emplacamento, na proporção de 3% (três por cento) para
o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado (te Minas Gerais
(DER-MG) e 2% (dois por cento) para o Departamento Estadual
de Trânsito (DET).

§ 2.° - Os 55% (cinqüenta e cinco por cento) restantes da
arrecadação total, serão distribuídos entre o Estado e os Municí-
pios, para os fins previstos no artigo 6., do Decreto-lei Federal
n. I 999, nas seguintes proporções:

1	80% (oitenta por cento) serão destinados ao Departa-
mento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais (DER-

II - 20% (vinte por cento) serão destinados aos Municí-
pios, caiculados sobre as respectivas arrecadações.

Art. 4•Q Nos termos do artigo 7., do Decreto-lei Federal
n.' 999, o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais (DER-MG) estará sujeito à fiscalização cio Departa-
mento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER) sobre a aplica-
ção da cota Estadual cia Taxa Rodoviária Única, cabendo ao De-
partamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais
(DER-MG) a fiscalização sobre a cota entregue aos Municípios.

Art. 5 • 9 - No âmbito Estadual, caberá ao Departamento de
Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais (DER-MG), em
única instância administrativa, apreciar e decidir sobre os recur-
sos e requerimentos de isenção de pagamento cia Taxa Rodoviária
Única, podendo delegar tal poder aos agentes arrecadadores.

Art. 6. Fica estabelecida a competência do Conselho Ro-
doviário para fixar os valores de multas por infração de autoriza-
ções, permissões e concessões (te transportes coletivos intermuni-
cipais, bem como os valores (te emolumentos para fornecimento
de certidões ou segundas vias de documentos expedidos pelo De-
partamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais
(DER-MG) -

Art. 7•Q O valor da cota reservada ao Estado., segundo o
disposto no item 1, do § 2., cio artigo 3 • 1, será computado para
efeito de recursos que o Estado deve consignar em seu orçamento
anual ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Mi-
nas Gerais (DER-MG) -

Art. 8.9 - No prazo de 30 (trinta) dias, a contar (ia data
da arrecadação (vetado)., as autoridades arrecadadoras da Taxa
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Rodoviária cumprirão o disposto no artigo 3 • 1 e parágrafos, à me-
dida que for sendo arrecadada, depositando no Banco do Brasil as
importâncias à ordem dos Departamentos e Municípios, nos ter-
mos (la lei

Art. 9.' - Esta lei entrará em vigor em 1 9 de janeiro de
1970, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, aos 2
d&' junho de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Eduardo Adolplio Murgel
Luiz Cláudio de Almeida Magalhães

LEI N.9 5.4522 DE 05 DE JUNHO DE 1970

Declara de utilidade pública o Clube do Papo,
com sede na Cidade de Juiz de Fora.

O Povo cio Estado de Minas Gerais., por seus representantes,
decretou a seguinte lei:

Ai-t. 1.' --- Fica declarado de utilidade pública o Clube do
Papo, sociedade civil, com sede na Cidade de Juiz de Fora.

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

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
pri!-, tão inteiramente (-orno nela se contém.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 5 de junho
de 1970.

O Presidente - Homero Santos
O LQ Secretário - Maurílio Cambraia
0 2 Secretário	Amilcar Padovani
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LEI N.9 5.453, DE 05 DE JUNHO DE 1970

Declara de utilidade pública o Social Futebol
Clube, com sede na Cidade de Lima Duarte.

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

Art. 1. 0 - Fica declarado (te utilidade pública o Social Fu-
tebol Clube, com sede na Cidade de Lima Duarte.

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

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

Palácio (Ia Inconfidência, em Belo Florizonte, aos 5 de junho
de 1970.

O Presidente	Homero Santos

O 1. 1 Secretário - Maurílio Cambraia

O 2.1 Secretário -- Amilcar Padovani

LEI N.9 5.454, DE 10 DE JUNHO DE 1970

Autoriza a instituição da Fundação Faculdade
de Filosof ia, Ciências e Letras de Carangola, e revo-
ga a Lei nY 3.563, de 16 de novembro de 1965.

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

Art. 1. - Fica o Governo do Estado autorizado a instituir,
com sede na Cidade de Carangola, a Fundação Faculdade de Filo-
sofia, Ciências e Letras de Carangola, entidade que se regerá por
estatuto aprovado em decreto do Executivo

Art. 2. -- A Fundação Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras de Carangola constitui uma Fundação (Te direito público, na
forma do artigo 4,0, da Lei Federal n. 0 5.540, de 28 de novembro
de 1968, e, como entidade autônoma, adquirirá personalidade jUrí-
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dica pela inscrição no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, do seu
ato constitutivo, bem como de seu estatuto e do decreto que o apro-
var.

Art. 3.° - A Fundação terá por objetivo criar e manter, na
conformidade (Ia legislação federal e normas fixadas pelos Conse-
lhos Federal e Estadual da Educação, e sem finsfins lucrativos, a Fa-
culdade dc Filosofia, Ciências e Letras de Carangola, estabeleci-
mento isolado de ensino superior.

Art. 4. - O ensino ministrado pela Faculdade será gratui-
to para os alunos que, demonstrando efetivo aproveitamento pro-
varem falta ou insuficiência de recursos.

Parágrafo único - O regime de gratuidade poderá ser subs-
tituido pelo de concessão de bolsas de estudo, exigido o posterior
reeiflholso

Art. 5. -	O patrimônio (Ia Fundação será constituído:

1 pela doação de Cr$ 300.000,00 (trezentos mil cruzeiros),
em títulos da dívida pública estadual, inalienáveis, vencendo juros
de 54 (cinco por cento) ao ano e cuja emissão fica desde já au-
torizada;

Ii -- pelas doações e subvenções que lhe venham a ser feitas
ou concedidas pela União, pelo Estado e pelo Município ou por
entidades públicas e particulares.

1. - Os bens e direitos da Fundação somente poderão ser
utilizados para realizar os objetivos previstos nesta lei, permitidas,
porém, a alienação (los bens e a cessão de direitos para obtenção
(le rendas.

§ 2. 9 - Na hipótese de extinguir-se a Fundação, seu patri-
mônio reverterá ao Estado de Minas Gerais.

Art. 6. -- O Governador desinará o representante do Es-
tado para os atos constitutivos (Ia Fundação, compreendidos os que
forem necessários à integração (los bens e direitos a que se refere
o artigo 59, bem como quaisquer outros atos visando à constitui-
ção (lo patrimônio inicial (Ia entidade.

Art. 7. - A Fundação será administrada por um Conselho
de Curadores, composto de 3 (três) membros e 3 (três) suplentes,
designados livremente pelo Governador do Estado dentre pessoas
de ilibada reputação e notório saber, com mandato de 4 (quatro)
anos, permitida :t recondução
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§ 1. - O Conselho de Curadores elegerá o seu Presidente,
que exercerá as funções de Presidente da Fundação.

§ 2.. - Como órgãos de deliberação e fiscalização financei-
ra, a Fundação terá ainda., respectivamente, a Assembléia Geral e
o Conselho Fiscal, a serem constituídos na forma que dispuser o
estatuto.

Art. 8. - A Fundação aplicará em melhoramentos escolares
os saldos verificados em seu balanço anual e, através cio Conselho
de Curadores, prestará contas, anualmente, ao Tribunal de Contas
do Estado.

Art. 9•9 - A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de
Carangola será uma unidade orgânica, que ministrará cursos di-
versos, conforme estabelecer o seu regimento interno e nos termos
da legislação específica.

Art. 10 - Qualquer modificação do estatuto cia Fundação
será de iniciativa do Conselho de Curadores, que submeterá a res-
pectiva proposta a exame do Conselho Estadual de Educação, e de-
penderá de aprovação em decreto a ser baixado l)e10 Executivo,
com anotação no Registro Civil das Pessoas Jurídicas.

Parágrafo único O regimento da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras de Carangola será elaborado pelo Conselho de
Curadores e submetido à aprovação do Conselho Estadual de
Educação.

Art. 11 A Fundação, por proposta justificada do seu Pre-
sidente e mediante aprovação do Conselho de Curadores, poderá
autorizar a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras por ela man-
tida, a incorporar-se a universidade ou a congregar-se com estabe-
lecimentos isolados de localidade próxima, observado o disposto
nos artigos 8. 9 e 10 da Lei Federal n. 9 5.540, de 28 de novembro
de 1968.

Parágrafo único A efetivação da incorporação ou da aglu-
tinação de que trata o artigo dependerá de prévia aprovação pelo
Conselho Estadual de Educação, de adaptações regimentais que
incluam dispositivos aplicáveis à espécie.

Art. 12 O pessoal, inclusive de magistério., admitido para
prestação de serviços à Fundação, ficará sujeito, exclusivamente,
às leis trabalhistas.

Art. 13 - Ficam revogadas as disposições em contrário, e
a Lei n.° 3.563, de 16 de novembro de 1965, que criou a Faculda-
de de Filosofia, Ciências e Letras, de Carangola.

Art. 14 --- Esta lei entrará em vigor na (lala de sua publi-
caçiio.

Mando, portanto., a todas 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, em Belo Horizonte, aos 10
de junho de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
Luiz Cláudio de Almeida Magalhães

LEI N. 5.455, DE 10 DE JUNHO DE 1970

Autoriza o Poder Executivo a instituir a Fun-
dação Palácio das Artes.

O Povo cio 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 instituir
por decreto, com sede e foro em Belo Horizonte, a Fundação Palá-
cio (Ias Artes -. - FPA.

Art. 2." - São finalidades (Ia FPA:

1	administrar o Palácio das Artes;
II	superintender as atividades artísticas e culturais que

com mete se relacionem;
III - incentivar e promover, por si ou em convênio, con-

trato ou acordo com outrasoutras instituições, empresários ou artistas,
atividades e exibições (le caráter artístico e cultural;

IV - cooperar com órgãos de turismo na execução de pla-
nos internacionais, nacionais e estaduais, de modo a tornar-se tam-
bém cmii pólo de atração turística;

V - manter intercâmbio com instituições congêneres do
país e do exterior;

VI - supervisionar todas as atividades que se realizem
na área de sua administração.
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Art. 3. - O Governador do Estado aprovará, no decreto
instituidor da FPA, o SU Estatuto, que será, em seguida, registra-
do e transcrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas

Art. 4. - - O patrimônio da FPA será constituído de:

1 - bens e direitos pertencentes ao Palácio das Artes e os
que a ele se incorporarem;

II - bens e direitos que lhe sejam legados, doados ou in-
corporados por quaisquer pessoas físicas OU jurídicas de direito
público ou privado, nacionais ou não.

Art. 5• v	-- Além (los recursos derivados cia administração
de patrimônio, constituem receita da FPA:

1 - dotações orçanientárias;

II - auxílios financeiros, subvenções ou doações que llic
venham a ser destinados pela União, por Estado ou Município;

III -- auxílios financeiros, subvenções ou doações que lhe
venham a ser destinados por pessoas físicas ou jurídicas, públicas
ou privadas, nacionais OU não, ou multinacionais;

IV - - recursos provenientes de convônios contratos ou
acordos que vier a assinar para a consecução de suas finalidades;

V --- rendas de quaisquer origens, resultantes de suas ativi-
dades, bem como tio uso ou cessão (te suas instalações ou da lo-
cação de seus bens móveis e imóveis.

Parágrafo único Os bens e direitos tia FPA somente po-
(lerão ser utilizados para a consecução das finalidades previstas
nesta Lei e na realização de obras e benfeitorias de valorização
patrimonial., permitidas, porém, as operações para obtenção de
renda.

Art. 6.° - A FPA será administrada por um Conselho Cura-
dor composto de 11 (onze) membros, com igual número de suplen-
tes.

§	--. As atribuições cio Conselho Curador serão definidas
no Estatuto.

§ 2.v - -- Os membros do Conselho Curador serão designa(los
pelo Governador do Estado dentre cidadãos de reconhecida experi-
ência e conhecimentos relacionados com as atividades artísticas e
culturais e serão indicados através ele listas tríplices submetidas ao
Chefe cio Podei' Executivo pelas entidades que o Estatuto definir.

§ 3.° - O Conselho Curador elegerá dentre seus membros o
Pre:;identc, que, aléni tio voto (te desempate e das atribuições esta-
tutárias próprias, representará a FPA.

§ 4. -- O mandato (los membros do Conselho Curador e dos
respectivos suplentes será de 4 (quatro) anos, facultada a recon-
tiliçilo.

§ 5. - O Conselho Curador se reunirá, em primeira convo-
caçõo, com a presença (la maioria de seus membros e, em segunda
convocação, num prazo nunca inferior a 5 (cinco) (lias à primeira,
com qualquer número.

Art. 7 •9 - A Direção executiva da FPA caberá a um Diretor
Geral indicado pelo Conselho Curador dentre pessoas de reconhe-
cida idoneidade, conceito intelectual e experiência administrativa
e designado pelo Presidente tio Conselho Curador para admissão na
forma estabelecida por esta Lei

Art. 8. - A fiscalização financeira da F1'A será exercida por
um Conselho Fiscal composto de 3 (três) membros com igual núme-
ro (le suplentes, designados pelo Governador do Estado para um
mandato ele 2, (dois) anos, facultada a recondução.

Art. 9•9 A renlune'ração (los membros tios Conselhos Cura-
dor e Fiscal será fixada no decreto do Governador do Estado que
os designar.

Art. 10	A FPA determinará estatutariamente a sua estrutu-
ra administrativa.

Art. 11 - A FPA prestará contas anualmente ao Tribunal de
Contas do Estado.

Art. 12 -- Os contratos de pessoal da FPA, em todos os seus
níveis, reger-se-ão pela Legislação Trabalhista.

Art. 13 --- Servidor (ia Administração Estadual direta ou in-
direta poderá ser colocado ii disposição tio FPA sem prejuízo de
SeUS direitos, vantagens e contagem (te tempo de serviço.

Art. 14	A FPA gozará (los privilégios legais atribuídos às
entidades (le utilidade pública e é imune à tributação estadual.

Art. 15 - O Estatuto da FPA poderá sei' reformado median-
te iniciativa elo Conselho Curador e aprovação por decreto do Go-
vernador do Estado, seguindo-se registro e transcrição das partes
reformadas no Registro Civil das Pessoas Jurídicas.

Art. 16 ---- O Chefe (lo Executivo designará o representante
tio Estado para OS atos constitutivos da FPA, ao qual competirá
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responder pela entidade até que se efetive a posse do Conselho Cu-
rador previsto no artigo 6.°, (lesta Lei.

Art. 17 - Extinta, pela completa realização de suas finali-
dades, a Comissão Especial instituída pelo Decreto n. Q 9.935, de 18
de julho (te 1966, os bens e recursos financeiros que porventura
detiver serão transferidos ao patrimônio e à receita da FPA.

Art. 18 - Na hipótese de extinguir-se a FPA seus bens rever-
terão ao patrimônio cio Estado.

Art. 19 -- Para ocorrer às despesas de instalação do Palácio
das Artes e aos encargos iniciais da FPA, fica o Poder Executivo
autorizadG a abrir à referida Fundação o crédito especial de Cr$
50.000,00 (cinqüenta mil cruzeiros), podendo, para tanto, anular,
total ou parcialmente, (lotações orçamentárias de Despesas Corren-
tes e de Capital até o montante inscrito neste artigo, bem como a
efetuar as operações de crédito que se fizerem necessárias.

Art. 20 - Revogadas as disposições em contrário, esta Id

entra em vigor na (lata de sua publicação.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução (testa lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente conto nela se contém

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 10
de junho de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
Luiz Cláudio de Almeida Magalhães
Domingos de Carva'ho Mendanha

LEI N.9 5.456, DE 10 DE JUNHO DE 1970

Dispõe sobre a criação de cargos de Professor
de Ensino Médio no Instituto de Educação de Minas
Gerais.

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

Art. 1. Ficam criados no Anexo 11 (Ia Lei n. 3.214, de
16 de outubro de 1964, 4 (quatro) cargos de Professor de Ensino
Médio, nível XV, de Classe singular, para atender à necessidade de
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desdobramento das cadeiras de Estudos Sociais Brasileiros, Socio-
logia Educacional e Filosofia da Educação, dos Cursos Colegiais
Normais, diurno e noturno, do Instituto de Educação de Minas Ge-
rais.

Art. 2. ---- Revogam-se as disposições em contrário.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 10
de junho de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
Luiz Cláudio de Almeida Magalhães
Domingos de Carvalho Mendanha

LEI N.9 5.457, DE 10 DE JUNHO DE 1970

Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel à
Prefeitura Municipal de Espinosa.

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

Art. 1. - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Pre-
feitura Municipal de Espinosa o prédio (te propriedade do Estado
e o respectivo terreno com a área de 925,00m 2 (novecentos e vinte
e cinco metros quadrados), situado à Praça Cel. Heitor Antunes,
em Espinosa, onde funciona o Mercado Velho da Cidade.

Parágrafo único --- O imóvel destinar-se-á à construção do
novo Mercado Municipal de Espinosa.

Art. 2." -- Reverterá o imóvel ao patrimônio (lo Estado se
não lhe for dada, no prazo de 2 (dois) anos, contados da outorga
da respectiva escritura de doação., a destinação prevista nesta lei.

Art. 3.	Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 4. -- Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publi-
cação.
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Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mrnto e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, cru Belo Horizonte, aos 10
dc junho de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
Domingos de Carvalho Mendanha

LEI N.9 5.458, DE 10 DE JUNHO DE 1970

Dispõe sobre doação de terrenos à Fundação
Educacional Minas Gerais, mantenedora da Escola
de Engenharia Kennedy, e dá outras providências.

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

Art. 1." Fica o Poder Executivo autorizado a doar, à Fun-
dação Educacional Minas Gerais, entidade mantenedora mia Esco-
la de Engenharia Kennedy, os imóveis abaixo relacionados, per-
tencenler ao Patrimônio do Estado:

1 quarteirão 79 (Ia Fazefl(lii da Gameleira, com área total
de 10.300 1n 2 aproximadamente, delimitado pelas Ruas 26, 27, 45
e 46, subdividido cm 21 lotes, conforme planta registrada como
C. 1 1 . 500-219-M;

11 - quarteirão 91 da Fazenda (Ia Ganieleira, com área to-
tal de 11 . 900 m 2 aproximadamente, delimitado pelas Ruas 26, 27.
46 e Avenida B, subdividido em 23 lotes, conforme planta regis-
trada como C. P. 500-219-1\1.

§ 1. Os terrenos a serem doados destinar-se-ão, vincula-
(lamente, à instalação (Ia Escola de Engenharia Kennedy, bem co-
mo de seus laboratórios e oficinas, não podendo ser desviados de-
sa finalidade., 501) pena de reversão ao patrimônio do Estado, in-
dependentemente mie qualquer indenização.indenização.

§ 2. A vinculação ao objetivo previsto no § 1.' pode te-
4itimar-se:

a) pela construção nos terrenos, que a Escola de Enenh
genharia Kennedy use diretamente;

b) pela venda ou permuta dos terrenos doados, desde que
os recursos financeiros obtidos na venda ou o imóvel, pelo qual
sejam permutados, se empreguem, (omprovaflamente, do modo ex-
clusivo, para o fim indicado no parágrafo anterior.

Ar!. 2. 9 Objetivada a doação dos terrenos, (te que cuida o
artigo 1.', considerar-se-á rescindido o convênio firmado entre a
Secretaria de Estado da Agricultura, em nome do Estado e a Fun-
dação Educacional Minas Gerais para o uso do próprio estadual
localizado à Avenida Amazonas -- - n. 6.252, em Belo Horizonte,
devendo a Escola de Engenharia Kennedy desocupar o referido imó-
vel dentro do prazo a ser fixado pelo Poder Executivo e que se
contará a partir da (lata de escritura de doação.

Art. 3. --- Revogam-se as disposições em contrário.

Ar!. 4: -- Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publi-
cação.

Mando, portanto, a todas 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, em Belo Horizonte, aos 10
de junho de 1970.

ISRAEL PINHEIRO 1)1 SILVA
Hércules Diz Ventura
Domingos de Carvalho Mendanha
Victor de Andrade Bruto

LEI N.' 5.459, DE 10 DE JUNHO DE 1970

Altera dispositivos da Lei n. 4.530, de 5 de
julho de 1967, revoga a Lei nY 4.369, de 5 de ia-
licito de 1967 e autoriza o Governo do Estado a
doar terreno à Associação Barbacenense de Assis-
tência (lOS Excepcionais.

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

Art. 1. - O item 11II do art. 1.v, o art. 2., e seu parágrafo
único e o art. 4. 9 da Lei n. 4.530, de 5 de j ulho (te 1967, passmn
a ter as seguintes redações:
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"Art. 1.0 -

1—	......................................................

II à Prefeitura Municipal de Patos de Minas, para a ur-
banização de bairro já existente no local, um terreno com área apro-
ximada (te 101.845 m 2 (cento e um mil, oitocentos e quarenta e
cinco metros quadrados), individualizado nas plantas que integram
o "Processo n. 5.627 -- latos de Minas - Campo de Aviação",
(lo Serviço de Patrimônio da Secretaria de Estado de Adminis-
tração.

Art. 2. -------Fica o Governo do Estado autorizado a permutar
terreno com a área aproximada (te 16.700 m2 (dezesseis mil e s(
tecentos metros quadrados), a ser destacado da área global Ol)Jet()
do art. 1.9 desta lei, constituído pelo quarteirão compreendido entre
as Ruas Mato Grosso, da Paz, 1). Luiza e Goiás, por um terreno
(te propriedade da Companhia de Armazéns e Silos do Estado (te
Minas Gerais (CASEMG), com a área aproximada de 5.580 m 2 (cinco
mil quinhentos e oitenta metros quadrados), localizado em Barba-
cena, neste Estado e apresentando 99 in (noventa e nove metros)
de frente para a Avenida Sanitária, 61 m (sessenta e um metros)
de um lado, dando para a Rua 13 de Maio, 63 m (sessenta e três
metros) de outro lado, em divisas com herdeiros de José Prenassi
e 81 m (oitenta e um metros) pelos fundos, em divisas com a própria
Companhia (te Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais (CA-
SEMG).

Parágrafo único	A permuta ,i 	se refere este artigo
far-se-á sem torna para qualquer das partes.

Art. 4. --- - Fica o Governo do Estado autorizado a doar, à
Prefeitura Municipal (te Patos de Minas, para a mesma finalidade
prevista no item II do art. 1 . (lesta lei e sob idêntica e respectiva
condição à estabelecida no parágrafo único do citado artigo 1.,
os terrenos remanescentes que resultarem apurados (Ia área global
cogitada no referido art. 1 ., após os destaques objeto dos artigos
anteriores".

Art. 2. --- - Fica revogada a Lei	4.369. de 5 (te janeiro
(te 1967.

Art. 3. - - Fica o Governo do Estado autorizado a doar, à
Associação Barbacenense de Assistência aos Excepcionais (ABAE),
com sede em Barbacena, neste Estado, o terreno que vier a pertencer
ao Estado de Minas Gerais em decorrência da permuta autorizada
no art. 2. Q da Lei n.Q 4.530, de 5 de julho de 1967, com a redação
objeto do art. 1.» desta lei.

Parágrafo único	O terreno cuja doação constitui objeto
deste artigo reverterá ao patrimônio estadual se, no prazo de

(dois) anos, contados da outorga da respectiva escritura, a enti-
dade beneficiária não construir nele as benfeitorias destinadas ao
cumprimento de suas finalidades estatutárias, ou se, em qualquer
tempo, der ao imóvel destino diverso (lo que motivou a doação.

Art. 4Q - Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará em vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a todas 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, em Belo Horizonte, aos 10
de junho de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Hércules Diz Ventura
Domingos de Carvalho Mendanha

LEI N.9 5.460, DE 10 DE JUNHO DE 1970

Autoriza o Poder Executivo a abrir à Secretaria
de Estado da Educação o crédito especial de Cr
5.000.00.

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

Art. 1.0 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir à Se-
cretaria de Estado da Educação o crédito especial (te Cr$ 5. 000,0()
(cinco mil cruzeiros) destinado a ocorrer às despesas com as come-
morações do 250.0 aniversário (Ia criação (Ia Capitania (te Minas
Gerais.

Art. 2. -- - Para a eXCeUÇaO (lesta lei é o Poder Executivo
autorizado a utilizar-se de recursos provenientes (te excesso de ar-
recadação devidamente comprovado ou da anulação total ou parcial
(te (lotações orçamnentárias de l)cspeas Correntes ou (te Capital até
o valor consignado no art. 1.0.

Art. 3. ----- - Revogadas as disposições (111 contrario, esta lei en-
trará em vigor na data de sua publicação.
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Mando, portanto, a todas 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, em Belo Horizonte, aos 10
de junho de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
Heráclito Mourão de Miranda
Luiz Cláudio de Almeida Magalhães

LEI N.9, 5.461, DE 10 DE JUNHO DE 1970

Autoriza a aquisição de imóvel, que menciona,
destinado à instalação do Juizado de Menores da
Capital.

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

Art. 1. Fica o Poder Executivo autorizado a adquirir o
imóvel constituído do prédio situado nesta Capital, à Rua dos Tim-
biras n.° 1.802, e seu respectivo lote de n.9 6-D, do Quarteirão n.9
6, da 3.4 Seção Urbana, com a área de 600 m 2 , de propriedade do
Senhor Antônio de Faria e de sua mulher, D. Virgínia Santos (te
Faria, que será destinado à instalação do .Juizado de Menores da
Capital.

Art. 2. - De acordo com a avaliação procedida pelo Serviço
de Patrimônio do Estado, a aquisição será realizada ao preço de
Cr$ 363.000,00 (trezentos e sessenta e três mil cruzeiros), cujo paga-
mento será efetuado de acordo com as condições e prazos que as
partes vierem a ajustar.

Art. 39 Para a execução desta lei, fica o Poder Executivo
autorizado a abrir o crédito especial até o limite fixado em seu
artigo 2., devendo, para esse fim, anular total ou parcialmente do-
tações orcamentárias, em igual valor, correspondentes a despesas
correntes ou de capital ou a utilizar recursos provenientes fie ex-
cesso de arrecadação.
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Art. 4Q - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 59 - Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publi-
cação.

Mando, portanto, a todas 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 tia Liberdade, em Belo Horizonte, aos 10
(te junho de 1970.

!SRl EL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
Domingos de Carvalho Mendanha
Luiz Cláudio de Almeida Magalhães

LEI N.9, 5.462, DE 10 DE JUNHO DE 1970

Declara de utilidade pública a Associação de
Caridade e Assistência de Pc queri ACAP - com
sede na Cidade de Pequeri.

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

Art. 1.	Fica declarada de utilidade pública a Associação
de Caridade e Assistência de Pequeri	ACAP - com sede na Ci-
dade de Pequeri.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo horizonte, aos 10
fie junho de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
João Franzen de Lima
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LEI N.9 5.463, DE 10 DE JUNHO DE 1970

Declara de utilidade pública o Ginásio "Nossa
Senhora das Brotas", com sede na Cidade de Entre
Rios de Minas.

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

Art. 1.0 Fica declarado de utilidade pública o Ginásio
"Nossa Senhora das Brotas", dirigido pelas Irmãs Vicentinas, com
sede na Cidade de Entre Rios de Minas.

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

Mando, portanto, a todas 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, em Belo Horizonte, aos 15
de junho de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
João Franzen de Lima

LEI N.' 5.464, DE 10 DE JUNHO DE 1970

Dá a denominação de "Moysés Basilio Camar-
gos", às Escolas Reunidas do Distrito de Brejo Bo-
nito, Município de Cruzeiro da Fortaleza.

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

Art. 1.' - As Escolas Reunidas do Distrito de Brejo Bonito,
Município de Cruzeiro da Fortaleza, denominar-se-ao "Moysés Basi-
lio Camargos".

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

Mando, portanto, a todas 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, em Belo Horizonte, aos 10
de junho de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
Heráclito Mourão de Miranda

LEI N.9 5.465, DE 16 DE JUNHO DE 1970

Dá a denominação de "Clara Chaves" às Esco-
las Combinadas do Bairro do Carmo, da Cidade
de Monte Carmelo.

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

Art. 1.0 - As Escolas Combinadas do Bairro do Carmo, da Ci-
dade de Monte Carmelo, denominar-se-ão "Clara Chaves".

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

Mando, portanto, a todas 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, em Belo Horizonte, aos 16
de junho de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
Heráclito Mourão de Miranda
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LEI N.' 5.466, DE 25 DE JUNHO DE 1970

Aprova Acordo de Projeto para execução de
obras rodoviárias no Estado.

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

Art. 1.0 Fica aprovado o Acordo do Projeto de 10 de abril
de 1970, firmado entre o Departamento de Estradas de Rodagem
do Estado de Minas Gerais e o Banco Internacional de Reconstrução
e Desenvolvimento, destinado a assegurar a execução de obras ro-
doviárias no Estado, mediante a liberação de recursos decorrentes
do Acordo do Empréstimo entre o Governo Federal e o BIRD, da-
tado de 20 de fevereiro de 1970.

Art. 2. 0 - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3.	Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 25
de junho de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
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Parcelas do Fundo de Participação dos Estados nos Tributos Fede-
rais, até os limites previstos no cronograma de desembolso (ia par-
ticipaçã() do Estado (te Minas Gerais e no plano de devolução, pelo
Estado, da participação Federal na contrapartida de recursos inter-
nos fixados pelo Comi selho Monetário Nacional.

Parágrafo único A providência de que trata o artigo de-
corre da exigência contida na Cláusula Terceira, letra g, do Con-
vênio celebrado, cm data de 19 de fevereiro de 1970, entre a União
(Ministério da Educação e Cultura), através do Programa de Ex-
pansão e Melhoria do Ensino Médio - PREMEM - e o Estado de
Minas Gerais, aprovado por Resolução da Assembléia Legislativa
do Estado.

Art. 2.° - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3.1' - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-

cação.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhe-
cimento e execução (testa lei pci tcnccr, que a cumpram e façam
cumprir, tão inleiraniente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 30
de junho dc 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Di: Ventura
Luiz Cláudio de Almeida Magalhães

LEI N.? 5.467, DE 30 DE JUNHO DE 1970

Dispõe sobre a retenção, pelo Banco do Brasil
S.A., de parcelas do Fundo de Participação dos
Estados tios Tributos Federais, vinculadas por Con-
vênio à execução do Programa de Expansão e Me-
lhoria do Ensino Médio no Estado de Minas Gerais.

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

Art. 1. 0 - Fica autorizada a retenção, pelo Banco do Brasil
S.A., na qualidade de agente financeiro cio Programa de Expansão
e Melhoria cio Ensino Médio - PREMEM - em contragarantia, das

LEI N.9 5.468, DE 30 DE JUNHO DE 1970

Cria uni Ginásio Estadual Orientado para o
Trabalho, na Cidade de Almenara.

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

Art. 1. - Fica criado um Ginásio Estadual Orientado Para
o Trabalho, na Cidade de Almenara.

Art. 2. - O Ginásio de que trata esta lei terá os seguintes
cargos, (inc ficam criados nos Anexos da Lei n. 0 3.214, de 16 de
outubro (le 1964:
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1 - no Anexo III, lua: 1 (um) cargo de Diretor de Estabe-
lecimento de Ensino Médio, símbolo C-5, e 1 (um) cargo de Secre-
tário de Estabelecimento de Ensino Médio, símbolo C-4, ambos de
provimento em comissão;

II - no Anexo II: 10 (dez) cargos de Professor de Ensino
Médio, nível XV, de classe singular; 4 (quatro) cargos de Inspetor
de Alunos 1, nível III; 3 (três) cargos de Contínuo-Servente 1,
nível H.

Parágrafo único - Os cargos a que se refere o item II são
de provimento por concurso na forma (Ia legislação própria.

Art. 3 • - As despesas resultantes desta lei correrão pelas
verbas próprias do Orçamento do Estado.

Art. 4 • Q - Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entra em vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a todas 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, em Belo Horizonte, aos 30
de junho de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
Heróclito Mourão de Miranda

LEI N.9 5.469, DE 30 DE JUNHO DE 1970

Dá denominação de "Maurílio de Jesus Peixo-
to" ao Colégio Estadual de Sete Lagoas.

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

Art. 1. - O Colégio Estadual (Ia Cidade de Sete Lagoas de-
nominar-se-á "Maurílio de Jesus Peixoto".
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Art. 2.	- Revogadas as disposições em contrario, esta lei
entrará em vigor na (lata de sua publicação.

Mando, portanto, a todas 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, em Belo Horizonte, aos 30
de junho de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
Heróclito Mourão de Miranda

LEI N.ç, 5.470, DE 30 DE JUNHO DE 1970

Declara a utilidade pública da Associação dos
Criadores de Gado Holandês de Minas Gerais, com
sede na Cidade 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 declarada a utilidade pública (Ia Associação
dos Criadores de Gado Holandês de Minas Gerais, com sede na
Cidade de Juiz de Fora.

Art. 2. 1 - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3•0 - Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publi-
cação.

Mando, portanto, a todas 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, em Belo Horizonte, aos 30
de junho de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
João Franzen de Lima
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LEI N.9 5.471, DE 30 DE JUNHO DE 1970
	 Art. 3."	Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-

Cação.
Declara de utilidade pública a Sociedade Pró-

-Melhoramento do Bairro Jardim Esperança, com
sede na Cidade de Juiz de Fora.

O Povo (lo EsI(t() (!c Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. Fica declarada (te utilidade pública a Sociedade
Pró-Melhoramento do Bairro Jardim Esperança, associação civil com
sede na Cidade de Juiz de Fora.

Art. 2. -- Revogadas as disposições em contrário, entrará esta
lei em vigor na (lata (le sua publicação.

Mando, portanto, a todas 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, eni Belo Horizonte, aos 30
de junho de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
João Franzen de Lima

LEI N.ç, 5.472, DE 30 DE JUNHO DE 1970

Declara de utilidade pública o Hospital e Ma-
ternidade São Vicente de Paulo, com sede na Ci-
dade de São José do Goiabal.

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

Art. 1. - Fica declarada de utilidade pública o Hospital e Ma-
ternidade São Vicente (le Paulo, com sede na Cidade de São José
(lo Goiabal.

Art. 2.	Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas 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, em Belo Horizonte, aos 30
de junho de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
João Franzen de Lima

LEI N.9 5.473, DE 30 DE JUNHO DE 1970

Declara de utilidade pública a Casa Espírita
"João de Freitas", com sede na Cidade de Guarani.

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

Art. 1." - Fica declarada de utilidade pública a Casa Espírita
"João de Freitas", sociedade civil corri sede na Cidade de Gua-
rani.

Art. 2."	Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará em vigor na (lata de sua publicação.

Mando, portanto, a todas 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, em Belo Horizonte, aos 30
de junho de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
João Franzen de Lima
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LEI N.' 5.474, DE 30 DE JUNHO DE 1970

Declara de utilidade pública a Sociedade Paro-
quial do Bom Jesus de Matozinhos, com sede na
Cidade de Capim Branco.

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

Art. 1. - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Pa-
roquial do Bom Jesus de Matozinhos, com sede na Cidade de Capim
Branco.

Art. 2.	Revogam-se as disposições em contrário.
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Mando, portanto, a todas 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, em Belo Horizonte, aos 30
de junho de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
João Franzen de Lima

cação Art. 3Q	Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publi-	 LEI N.9 5.476, DE 30 DE JUNHO DE 1970

Mando, portanto, a todas 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, em Belo Horizonte, aos 30

(le junho de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
João Franzen de Lima

LEI N.' 5.475, DE 30 DE JUNHO DE 1970

Declara de utilidade pública a Ação Social do
Centro Norte de Minas - ASCENOMIG, com sede
na Cidade de Diamanlina.

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

Art. 1. Fica declarada de utilidade pública a Ação Social
do Centro Norte de Minas Gerais - ASCENOMIG - com sede na
Cidade de Diamantina.

Art. 2. 9	Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3•o -- Esta lei entrará em vigor na data de sua publi.

Declara de utilidade pública o Grupo Espírita
Frederico Júnior, com sede na Cidade de Juiz de
Fora.

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

Art. 1. -- - Fica declarado de utilidade pública o Grupo Espí-
rita Frederico Júnior, associação civil com sede na Cidade de Juiz
de Fora.

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

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhe-
cimento e execução desta lei perleneer, que a cumpram e façam
cumprir, tao inteiramente como nela se Contém

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 30
de junho (le 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
João Fronzen de Lima

cação
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LEI N.9, 5.477, DE 30 DE JUNHO DE 1970

Declara de utilidade pública a Conferência Nos-
sa Senhora do Carmo, da Sociedade de São Vicente
de Paulo, com sede na Cidade de Carmópolis de
Minas.

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

Art. l. - Fica declarada de utilidade pública a Conferência
Nossa Senhora do Carmo, da Sociedade de São Vicente de Paulo,
com sede na Cidade de Carmópolis de Minas.

Art. 2.	Revogam-se as disposições em contrário.

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

Mando, portanto, a todas 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, em Belo Horizonte, aos 30
(te junho de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
João Franzen de Lima

LEI N.9 5.478, DE 30 DE JUNHO DE 1970

Concede pensão especial a Conceição Cândida
Ramo:; César.

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

Art. 1.'	É concedida pensão mensal vitalícia de Cr$
148,00 (cento e quarenta e oito cruzeiros) a Conceição Cândida Ra-
mos César, residente na Cidade de Varginha, viúva do Professor
Benjamim Ramos César.

Art. 2. Para atender ao disposto nesta lei, no corrente
exercício, é o Poder Executivo autorizado a abrir, pela Secretaria
(te Estado da Fazenda, crédito especial até a importância de Cr$

1.184,00 (um mil, cento e oitenta e quatro cruzeiros) podendo, para
esse fim, anular, total ou parcialmente, dotações orçamentárias de
despesas correntes ou de capital até a importância correspondente
ao crédito cogitado.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 30
de junho de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
Luiz Cláudio de Almeida Magalhães
Domingos de Carvalho Mendanha

LEI N.9 5.479, DE 30 DE JUNHO DE 1970

Concede pensão à Dona Honorina Neves de
Jesus, viúva (/0 ex-soldado Antônio Silvestre da
Silva.

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

Art. 1.0 - Fica concedida à Dona Honorina Neves de Jesus,
viúva (10 ex-soldado Antônio Silvestre da Silva, a pensão mensal de
Cr$ 148,00 (cento e quarenta e oito cruzeiros), a ser paga enquanto
durar o seu estado de viuvez.

Art. 2. Para atender ao disposto nesta lei, no corrente
exercício, fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pela Secreta-
ria (te Estado da Fazenda, o crédito especial (te Cr$ 962,00 (nove-
centos e sessenta e (bis cruzeiros), devendo, para tanto, anular,
total ou parcialmente, (lotações orçamentárias (te despesas correntes
ou de capital, até a importância correspondente ao crédito cogitado.

Art. 3.	Revoguimi-se as disposições ('111 contrário,

IL
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Art. 4.9	Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publi-

cação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 30
de junho de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
Luiz Cláudio de Almeida Magalhães
Domingos de Carvalho Mendanha

LEI N.9 5.480, DE 02 DE JULHO DE 1970

Autoriza o Poder Executivo a doar área de
terreno à Cooperativa dos Produtores de Leite de
Leopoldina.

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 (bar à Coo-
perativa dos Produtores de Leite de Leopoldina, área de terreno
com 86.292 m2 (oitenta e seis mil, duzentos e noventa e dois metros
quadrados), a ser destacada (Ia Fazenda Experimental de Criação,
de propriedade do Estado, situada no Município de Leopoldina.

Parágrafo único - A referida área apresenta os seguintes li-
mites e características: tem como ponto de partida a quina da ponte,
variante Rio-Bahia, lado jusante na margem esquerda do Córrego
que vem da sede da Fazenda - (lesse vértice, o marco 1, segue com
o rumo de 20 (vinte graus) SE, na distância de 50 m (cinqüenta
metros), até ao marco II, inoirão de encontro da cerca que (leliflhita
a faixa do DNER e a cerca que vem margeando a estrada municipal
que liga a 5• v Residência do DER-MG; (lesse ponto, seguindo pcla
cerca que margeia a citada estrada, sinuosa, vai-se ao marco III,
outro vértice, duas cstra(linhas com (luas cercas; desse ponto, vi-
rando à esquerda, por cerca, na distância de 15 m (quinze metros),
encontra o marco IV, vértice de cerca que delimita com terrenos
de Aurélio Pimentel; desse ponto, virando para a esquerda, desce
por divisa (lesta área com área de Aurélio Pirnenlel, através da
cerca existente ate ao marco V; desse ponto, continuando com o

rumo de 180 1 (cento e oitenta graus), na distância de 215 m (du-
zentos e quinze metros), vai-se ao marco VI; desse ponto, com
deflexão 739 (setenta e três graus) à direita, na distância de 227 m
(duzentos e vinte e sete metros), vai-se ao córrego, onde fica o marco
VII; (lesse ponto, por córrego abaixo, vai-se à cerca da divisa, onde
está o marco VIII; desse ponto, à esquerda, morro acima, por cer-
cas, vai-se ao marco IX, onde encontra a cerca que delimita a faixa
do DNER; (lesse ponto, à esquerda, pela cerca da faixa, volta-se ao
marco II, onde fecha a poligonal.

Art. 2. --- O terreno, cuja doação é autorizada nesta lei, se
destina à instalação da Cooperativa dos Produtores de Leite de
Leopoldina, bem como à expansão de sua indústria e à execução
de seu programa de assistência técnica aos cooperados.

Parágrafo único - Independentemente de indenização, o ter-
reno reverterá ao patrimônio do Estado se a construção, para cum-
prir o encargo previsto neste artigo, não for iniciada no prazo de
2 (dois) anos da data da escritura de doação e concluída no de
10 (dez) anos.

Art. 3v - A área de terreno e benfeitorias nela realizadas
se incorporarão ao patrimônio do Estado se a Cooperativa dos Pro-
dutores de Leite de Leopoldina for extinta ou transformada em en-
tidade que não tenha as suas finalidades e características, ou, ainda,
se ao imóvel for dada destinação diversa da prevista nesta lei.

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

Art. 5•v -- Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação.

Mando, portanto, a todas 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 (la Liberdade, em Belo Horizonte, aos 02
de julho de 1970.

IS.QIEI. PINHEIRO DA SILVA
hércules Diz Ventura
Luiz Cláudio de Almeida Magalhães
Vicio, de Andrade Bruto
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LEI N.9 5.481, DE 02 DE JULHO DE 1970

Dá denominação de "Nestor Augusto Gomes" à
Unidade Sanitária de Santo Antônio do Grama.

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

Art. 1.'	A Unidade Sanitária de Santo Antônio do Grama
denominar-se-á "Nestor Augusto Gomes".

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

Mando, portanto, a todas 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, em Belo Horizonte, aos 02
de julho de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
Clóvis Salgado da Gama

LEI N.9 5.482, DE 02 DE JULHO DE 1970

Declara de utilidade pública a Sociedade Musi-
cal Santa Cecilia, de Passagem de Mariana, Municí-
pio de Mariana.

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

Art. 1. -- Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Mu-
sical Santa Cecilia, do Distrito de Passagem (le Mariana, Município
de Mariana.

Art. 2.	Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará em vigor na data de sua publicação.
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Mando, portanto, a todas 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, em Belo Horizonte, aos 02
de julho de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
João Franzen de Lima

LEI N.9 5.483, DE 02 DE JULHO DE 1970

Declara de utilidade pública a Associação Cultu-
ral Educativa e de Assistência Social, com sede na
Cidade de Governador Valadares,

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

Art. 1. Fica declarada de utilidade pública a Associação
Cultural, Educativa e de Assistência Social, com sede na Cidade de
Governador Valadares.

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

Mando, portanto, a todas 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, em Belo Horizonte, aos 02
de julho de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
João Franzen de Lima

LEI N.9 5.484, DE 07 DE JULHO DE 1970

Concede pensão mensal à viúva do Deputado
José Marcus Cherém.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, elo su 00110', safleirno a seguinte lei:
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Art. 1. Fica concedida à Senhora Mary Lóes Cherém,
viúva do Deputado José Marcus Cheréni, enquanto durar a viuvez,
a pensão mensal de Cr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros)

Art. 2. - Para ocorrer às despesas decorrentes desta lei,
no corrente exercício, é o Poder Executivo autorizado a abrir, à
Secretaria de Estado da Fazenda, o crédito especial de Cr$ 3.500,00
(três mil e quinhentos cruzeiros), podendo, para tanto, anular, total
ou parcialmente, dotações correspondentes a despesas correntes e
de capital do Orçamento do Estado, até o montante de crédito co-
gitado no artigo.

Parágrafo único - Nos exercícios subseqüentes, as despesas
correrão pela dotação própria do Orçamento do Estado.

Art. 3.	Revogadas as disposições cm contrário, esta lei
entra em vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a todas 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, em Belo horizonte, aos 07
de julho de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
Domingos de Carvalho Mendanha

LEI N.9 5.485, DE 10 DE JULHO DE 1970

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Tribunal
de Justiça do Estado o crédito especial de Cr$
7.860,00 e a anular, total ou parcialmente, dotações
orçamentárias.

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

Art. 1.0 - Fica o Poder Executivo autorio(lo a abrir o cré-
dito especial de Cr$ 7 .860,00 (sete mil, oitocento; e sessenta cruzei-
ros) ao Tribunal de Justiça (lo Estado, para atender às despesas
realizadas com serviços de conservaçào do pr((li() onde funciona
a Corregedoria de Justiça.

Art. 2.0	Para atender ao disposto no artigo anterior é o
Poder Executivo autorizado a anular, total ou parciminiente, dota-
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ções orçamentárias correspondentes a despesas eorren[es ou de ca-
pital ou a utilizar-se de recursos provenientes de excesso de arre-
cadação.

Art. 3. - Revogam-se as disposições em contrário
Art. 4. - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-

cação.

Mando, portanto, a todas 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, em Belo Horizonte, aos 10 de
julho de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
Luiz Cláudio de Almeida Magalhães
João Franzen de Lima

LEI N.9 5.486, DE 10 DE JULHO DE 1970

Autoriza a alienação de imóvel situado no Con-
junto Arcôngelo Maleita, em Belo Horizonte.

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

Art. 1.0 Fica o Poder Executivo autorizado a alienar, em
concorrência pública, a loja n. 0 71 do Conjunto Arcângelo Maletta,
em Belo Horizonte, e o respectivo subsolo, com área de 672,00 m2
(seiscentos e setenta e dois metros quadrados) imóvel integrante
do patrimônio do Estado, e destinado ao uso da Secretaria de Es-
tado de Administração.

Art. 2. A alienação será precedida de avaliação do imóvel
a ser efetuada por uma comissão de 3 (três) membros, designada
pelo Secretário de Estado de Administração.

Art. 39 - O produto (Ia alienação será aplicado na organiza-
ção de um Almoxarifado Geral com o objetivo de suprir aos diver-
sos órgãos da Administração estadual, vinculado em sua origem ao
Departamento de Administração de Material.

Parágrafo único - A Secretaria de Estado de Administração
será competente para tomar as providências necessárias ao cumpri-
mento desta lei, baixando normas complementares.
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Art. 4•0	Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 59	Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-

cação

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

Dada no Palácio (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, aos 10 de
julho de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
Luiz Cláudio de Almeida Magalhães
Domingos de Carvalho Mendanha

LEI N.9 5.487, DE 10 DE JULHO DE 1970

Cria 2 (duas) Delegacias Regionais de Ensino
e dá outras providências.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, cru seu noni, sanciono a seguinte lei

Art. 1. - Ficam criadas, corno órgãos integrantes da estru-
tura administrativa da Secretaria de Estado da Educação, 2 (duas)
Delegacias Regionais de Ensino.

Parágrafo único A sede e área de jurisdição de cada uma
das Delegacias criadas por esta lei serão estabelecidas em decreto
do Executivo, mediante proposta fundamentada do Secretário de
Estado da Educação.

Art. 2. Ficam criadas, em cada uma das 2 (duas) Delega-
cias Regionais de Ensino de que trata esta lei, para comporem a sua
estrutura orgânica, 4 (quatro) seções, sendo uma privativa para
assuntos relacionados com o ensino médio e superior, no total geral
de 8 (oito) seções.

Art. 39 Para atender ao disposto nos artigos anteriores,
ficam criados no Anexo III, III.c, da Lei n. 9 3.214, de 16 de outu-
bro de 1964, os seguintes cargos de provimento em comissão: 2
(dois) cargos de Delegado Regional de Ensino, símbolo C-10 e 8
(oito) cargos de Chefe de Seção, símbolo C-6.
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Art. 4.' -- A despesa resultante da aplicação desta lei corre-
rá- m conta de (lotação orçamentária própria.

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

Mando, portanto, a todas 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, em Belo Horizonte, aos 10 de
julho de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
Heráclito Mourão de Miranda
Domingos de Carvalho Mendanha

LEI N.9 5.488, DE 10 DE JULHO DE 1970

Dá denominação ao Grupo Escolar do Municí-
pio de São João dei-Rei.

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 Augusta Elisa da Costa o Grupo
Escolar localizado no núcleo residencial da COHAB, em Colônia do
Marçal, Município de São João del-Rei.

Art. 2.' - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3Q - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação.

Alando, portanto, a todas 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, em Belo Horizonte, aos 10 de
julho de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
Hercíclito Mourão de Miranda



LEI N. 5.489, DE 10 DE JULHO DE 1970

Dá denominação às Escolas Combinadas de Car-
los Alces, Distrito de São João Nepomuceiio.

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

Art. 1. - As Escolas Combinadas de Carlos Alves, Distrito
de São João Nepomuceno, denominar-se-ão "Otávio Gonçalves".

Art. 2.	Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3.0 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação

Mando, portanto, a todas 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, em Belo Horizonte, aos 10 de
julho de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
Heráclito Mourão de Miranda

LEI N.9 5.490, DE 10 DE JULHO DE 1970

Declara de utilidade pública a Sociedade de
Usuários de Computadores e Equipamentos Subsidiá-
rios de Minas Gerais (SUCESU-MG), com sede 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 declarada de utilidade pública a Sociedade
de Usuários de Computadores e Equipamentos Subsidiários de Minas
Gerais (SUCESU-MG), com sede em Belo Horizonte.

Art. 2.	Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará em vigor na data de sua publicação.
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Mando, portanto, a todas 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, em Belo Horizonte, aos 10 de
julho de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hérctles Diz Ventura
João Franzer, de Lima

LEI N.' 5.491, DE 10 DE JULHO DE 1970

Declara de utilidade pública a Associação Fi-
lantrópica "A Boa Ação", com sede em Belo Hori-
zonte.

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

Art. 1. - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Filantrópica "A Boa Ação", com sede cm Belo Horizonte.

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

Mando, portanto, a todas 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, cm Belo Horizonte, aos 10 de
julho de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
João Frajizen de Lima

LEI N.9 5.492, DE 10 DE JULHO DE 1970

Declara de utilidade pública a Sociedade Minei-
ra de Economistas Domésticas (SMED), com sede
na Cidade de Viçosa.

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 declarada de utilidade pública, para uso e
gozo de todos os direitos que a lei lhe confere, a Sociedade Mineira
de Economistas Domésticas (SMED), com sede na Cidade ele Vi-
çosa.

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

Mando, portanto, a todas 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, em Belo Horizonte, aos 10 de
julho de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
João Franzen de Lima

LEI N.? 5.493, DE 10 DE JULHO DE 1970

Declara de utilidade pública a Conferência Nos-
sa Senhora Aparecida, do Conselho Particular Se-
nhor Bom Jesus, da Sociedade São Vicente de Paulo,
com sede 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 declarada de utilidade pública a Conferência
Nossa Senhora Aparecida, do Conselho Particular Senhor Bom Jesus,
ela Sociedade São Vicente de Paulo, com sede em Belo Horizonte.

Art. 2.	Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3.1'	Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-

cação

Mando, portanto, a todas 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, ciii Belo Horizonte, aos 10 de
julho de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
João Franzeii de Lima

LEI N.° 5.494, DE 10 DE JULHO DE 1970

Considera de utilidade pública o Conselho Cen-
tral Regional de liapecerica, da Sociedade São Vi-
cente de Paulo, com sede na Cidade de Itapecerica.

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

Art. 1. Fica considerado como (te utilidade pública o Con-
selho Central Regional de Itapecerica, (Ia Sociedade São Vicente de
Paulo, com sede na Cidade de Itapecerica

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

Mando, portanto, a todas 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, em Belo Horizonte, aos 10 de
julho de 1970.

ISRAEL PINHEIRO I),4 SILVA
Hércules Diz Ventura
João Franzen de Lima

LEI N.9 5.495, DE 13 DE JULHO DE 1970

Autoriza o Poder Executivo a doar à Funda-
ção Estadual de Assistência Psiquiátrica imóveis si-
tuados nas Cidades de Montes Claros, Uberaba, Var-
qinha e Leopoldina, e dó outras providências.

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

Art. 1Y -- Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Fun-
dação Estadual de Assistência Psiquiátrica (FEAP) os hospitais psi-
quiátricos em construção nas Cidades de Montes Claros, Uberaba,
Varginha e Leopoldina, com os respectivos terrenos, conforme a
descrição dos itens seguintes:
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1 - Terreno do Hospital Psiquiátrico de Montes Claros.

Terreno situado na sede (lesse Município, no lugar denomi-
nado "Bairro São João", com a área de 531 .000,00 1 112 (quinhentos
e trinta e um mil metros quadrados), delimitado por um polígono
irregular de 26 (vinte e seis) lados e tem um vértice ou estaca
O (zero) a 14,80 m (quatorze metros e oitenta centímentros) na di-
reção de 31 graus e trinta minutos Nordeste magnéticos, onde se
encontra uma coluna central de unia ponta sobre o Córrego das
Lages, coluna esta que fica a 47,00 III (quarenta e sete metros) além
do quilômetro 1.120 mn, e cujos lados a partir (lesse vértice têm
os seguintes comprimentos e orientações magnéticas: 140,00 um
(cento e quarenta metros) e 449 NO (quarenta e quatro graus No-
roeste) ; 124,00 m (cento e vinte e quatro metros) e 791 NO (setenta
e nove graus Noroeste) até então delimitando o leito do Córrego
das Lages, Si'. João Abaeté e pela Via Rio Verde (rodovia) de
20,00 m (vinte metros) de largura; 220,00 in (duzentos e vinte
metros) 4530' SO (quarenta e cinco graus e trinta mu inutos Sudoeste)
111,00 m (cento e onze metros) 920' SO (nove graus e vinte mi-
nutos (Sudoeste) ; 152,00 m (cento e cinqüenta e dois metros) 19
SO (dezenove graus Sudoeste) ; 159,00 lo (cento e cinqüenta e nove
metros) 3395' so (trinta e três graus e cinco minutos Sudoeste);
114,00 m (cento e quatorze metros) 5645' SO (cinqüenta e seis
graus e quarenta e cinco minutos Sudoeste); 170,00 m (cento e
setenta e seis metros) 6425' SE (sessenta e quatro graus e vinte e
cinco minutos Sudeste) ; 152,00 ITI (cento e cinqüenta e dois metros)
56 9 SE (cinqüenta e seis graus Sudeste); 132.00 Ifl (cento e trinta
e dois metros) 52'5' SE (cinqüenta e (loi; graus e cinco minutos Su-
deste) ; 154,00 in (cento e cinqüenta e quatro oleiros) 26 NE (vinte
e seis graus Nordeste) ; 185,00 m (cento e oitenta e cinco metros)
335' NE (trinta e três graus e cinco minutos Nordeste); 80,00 m
(oitenta metros) 5995' NE (cinqüenta graus e cinco minutos Nordes-
te) ; 32,00 m (trinta e dois melros) 5130' SE (cinqüenta e um graus
e trinta minutos Sudeste) ; 117,00 ni (cento e dezessete metros)
51 930' NE (cinqüenta e um graus e trinta minutos Nordeste) ; 72,00 m
(setenta e dois metros) 44955' NE ((luarenta e quatro graus e cin-
qüenta e cinco minutos Nordeste) ; 46,00 ro (quarenta e seis metros)
2845' NE (vinte e oito graus e quarenta e cinco minutos Nordeste)
84,00 m (oitenta e quatro metros) 1130' N (onze graus e trinta
minutos Norte) ; 4500 m (quarenta e cinco metros) 3.° NO (três
graus Noroeste); 48,00 in (quarenta e oito metros) 1030' NO (dez
graus e trinta minutos Noroeste); 203,00 m (duzentos e três metros)
2630' NO (vinte e seis graus e trinta minutos Noroeste); 116,00 m
(cento e dezesseis metros) 99 NO (nove graus Noroeste); 45,00 m
(quarenta e cinco metros) 11030' NE (cento e dez graus e trinta
minutos Nordeste) . 0 terreno supra confronta-se ao Norte pelo

leito do Córrego de Lages, ao Sul com as terras do Sr. Wilson Ataíde,
a Leste com a linha da Estrada de Ferro Central do Brasil e a Oeste
com a Rodovia Rio Verde.

2 - Terreno do Hospital Psiquiátrico de Uberaba.

Terreno situado no Município de Uberaba, no Bairro mias
Mercês, na Avenida Saudade, esquina de Rua Manoel Felipe, com
área (te 121 .000,00 m 2 (cento e vinte e um mil metros quadrados)
com as seguintes confrontações: 109,00 m (cento e nove metros)
pela Avenida Saudade, 144,40 m (cento e quarenta e quatro metro;
e quarenta centímetros) pela Rua Manoel Felipe, 286,50 m (duzentos
e oitenta e seis metros e cinqüenta centímetros) pela rodovia (se-
gundo prolongamento da Av. Saudade), 240,00 m (duzentos e qua-
renta metros) pela Av. Tutuna; 200,00 m (duzentos metros) com os
terrenos do Patrimônio ou de terceiros interessados; e com 100,00 m
(cem metros) com a Companhia Agropecuária Rio Doce.

3	Terreno do Hospital Psiquiátrico de Vurqinha

Terreno situado no Distrito do Município de Varginha, no
lugar denominado Cunhas, com área de 400.000,00 m 2 (quatrocen-
tos mil metros quadrados), com frente de 800,00 m (oitocentos me-
tros) para a rodovia (te Varginha a Três Corações Passando pela Anta.
Pelo lado direito confronta-se com terrenos (Ia Prefeitura de Var-
ginha através de uma linha de 500,00 m (quinhentos metros) com
a direção de 359 NE (trinta e cinco graus Nordeste) . Esta divisa
encontra-se com outra linha divisória com terrenos também da Pre-
feitura na direção de 440 NO (quarenta e quatro graus Noroeste)
na extensão de 800,00 (oitocentos metros) até encontrar a divisa
com Manoel Bastos de Avelar através de urna linha quebrada (valo)
perfazendo 500,00 (quinhentos metros) que tem as seguintes dire-
ções a extensões respectivas - 325,00 m (trezentos e vinte e cinco
metros) 30 SO (trinta graus Sudoeste); 75,00 mn (setenta e cinco
:n p trns ) coto 53 SO (cio qüto ta e três graus Sudoeste) e 100,00 m
(cem melros) a 40 Q SO (quarenta graus Sudoeste),quando encontra
novamente a rodovia Municipal para Três Corações. Em resumo, o
terreno se situa com frente para a Rodovia Municipal de Varginha
a Três Corações (por Anta) a Leste com terrenos da Prefeitura e a
Oeste coiri Manoel Bastos (te Avelar.

4	Terreno do hospital Psiquiátrico de Leopoldina, cons-
t(tflte de quatro qiebas

Terreno 1 -- 229.I07.00 m 2 (duzentos e vinte e nove mii,
cento e sessenta e sete metros quadrado
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Terreno situado na sede do Município de Leopoldina, no local
denominado Aprendizado, com área aproximada de 229.167,00 m2
(duzentos e vinte e nove mil, cento e sessenta e sete melro; qua-
drados) , delimitado, por um polígono irregular de 32 (Iri a la e
(bis) Lados, com um vértice a 20,00 m (vinte metros) de uma pe-
quena ponte do caminho que liga o terreno à estrada (te leira li-
gan do Leopoldina à md ovia Guanabara a Ca laguazes ; o referido ca-
minho tem a direcão 83° SO (oitenta e três graus Sudoeste) cruzan-
do com uma cerca de arame cuja direção é 20° SE (vinte graus
Sudoeste) . A partir (leste vértice os lados têni OS seguintes com-
primentos e orientações magnéticas: 93,00 e 23° SE (noventa e três
metros e vinte três graus Sudeste) ; 18,00 ni e 84° SE (dezoito me-
tros e oitenta e quatro graus Sudeste) ; 21,00 e 52° SE (vinte e uni
metros e cinqüenta e dois graus Sudeste) ; 114.00 m e 16° SE (cento
e quatorze metros e dezesseis graus Sudest( , ) ; 96,00 m e 11° SE
(noventa e seis metros e onze graus Sudeste); 17,00 m e 4° SO (de-
zessete metros e quatro graus Su 1 oes'e): 9800 m e 12 9 30' SE (noven-
ta e oito metros, doze graus e trinta minutos Sudeste); 139.00 m e
68° NE (cento e trinta e nove metros e sessenta e oito graus Nor-
(leste) ; 74,00 mn e 30° SE (setenta e (jua tro metros e trinta graus
Sudeste) ; 21,00 m e 30 9 SE (vinte e um metros e trinta graus Su-
deste); 111,00 m e 15° NE (cento e onze metros e quinze graus
Nordeste) ; 36,00 mmm e 30 1' NE (trinta e seis metros e trinta graus
Nordeste); 164,00 um e 5° NO (cento e sessenta e quatro metros
e cinco graus Noroeste) 96.00 m e 42°30' NE (noventa e seis metros,
quarenta e (bis graus e trinta minu t os Nordest( , ); 17,50 m e 18° NO
(dezessete metros e cinquenta centímetros e dezoito graus Noroes-
te); 67,00 m e 81 9 NO (sessenta e sete metros e oi'enta e um graus
Noroeste) ; 82,00 um e 62 9 NO (oitenta e (bis metros e sessenta e dois
graus Noroeste); 102.00 mii e 12 9 NO (cento e dois metros e doze
graus Noroeste) ; 31,00 m e 28° NO (trinta e um metros e vinte e
oito graus Noroeste) ; 28,00 m e 11 1 NO (vinte e oito metros e onze
graus Noroeste) ; 54,00 mn e 8° graus NO (cinqüenta e quatro metros
e oito graus Noroeste); 123,00 m e 27 1 NO (cento e vinte e três me-
tros e vinte e sete graus Noroeste) ; 38,00 in e 7° NE (trinta e oito
metros e sete graus Nordes 1 i') ; 49.00 in e 13° NO (quarenta e nove
metros e treze graus Noroeste); 110,00 in a 450 NO (cento e dez
metros e quarenta e cinco graus Noroeste), este lado do polígono
encontra-se com o Córrego da Onça, por onde corre a divisa na
direção Sul através (Ia linha sinuosa do referido córrego, numa ex-
tensão de mais ou amenos 97,00 Ifl (noventa e sete metros), até eu-
contrar nova série (te lados do polígono, que a partir daí têni as
seguintes medidas e orienta( oes : 85,00 me 72' SO (oitenta e cinco
metros e setenta e dois graus Sudoeste) ; 143,00 m e 82° SO (cento
e quarenta e três metros e oitenta e dois graus Sudoeste) ; 223,00 m
e 8° SO (duzentos e vinte e três metros e oito graus Sudoeste)

119,00 111 e 60° NE (cento e dezenove metros e sessenta graus Nor-
deste); 55,00 me 71 1 SE (cinqüenta e cinco metros e setenta e um
graus Sudeste) e 173,00 m e 11° SE (cento e setenta e três metros
e onze graus Sudeste).

O citado terreno confronta-se a Oeste com terrenos da Coope-
rativa de Produtores de Leite de Leopoldina e com os terrenos de
Aurélio Pimentel e de Olga Fernandes, Ao Sul, com Olga Fernandes
e Secretaria da Educação. A Leste com Secretaria da Educação, Dr.
Oswaldo Guimarães, Américo César e Lacerda Leal. Ao Norte com
a Cooperativa de Produtores de Leite.

Terreno II

O terreno com área de mais ou menos 196.390,00 m 2 (cento
e noventa e seis mil, trezentos e noventa metros quadrados) é for-
mado por um polígono irregular com os seguintes limites: a Oeste
com a faixa da rodovia Cataguazes à rodovia Rio Bahia, a Leste
pela estrada que, saindo daquela rodovia, liga à Leopoldina; ao
Sul pela antiga Rio - Bahia e pelos terrenos de Júlio Zangali. O
polígono tem um vértice no ponto de encontro (Ia antiga Rio
Bahia com a estrada de Leopoldina à Rodovia Cataguazes à Rio
Bahia (atual), daí o limite percorre em linha sinuosa, acompa-
nhando o traçado da estrada Leopoldina à rodovia Cataguazes à
Rio Bahia (atual) perfazendo uma distância aproximada de
GSO,OOm (seiscentos e cinqüenta metros) na direção NO; (lo encontro
(lesta linha com a rodovia Cataguazes Rio - Bahia (atual) parte por
esta o limite que mede mais ou menos 450 in (quatrocentos e
cinqüenta metros) na direção 31° SO (trinta e um graus Sudoeste)
até encontrar a divisa dos terrenos de Júlio Zangali; a partir deste
ponto temos mais as seguintes medidas e orientação magnéticas:
70,00 m 66 1' SE (setenta metros e sessenta e seis graus Sudeste);
40,00 m e 76 1 SE (quarenta metros e setenta e seis graus Sudeste);
57,00 m e 14° SE (cinqüenta e sete metros e quatorze graus Sudeste);
183,00 iii e 31° SE (cento e oitenta e três metros e trinta e um
graus Sudeste); 105,00 m e 12" SE (cento e cinco metros e doze
graus Sudoeste) 35,00 m e 19 1 SE (trinta e cinco metros e dezenove
graus (Sudeste); 170,00 mmi e 55" SE (cento e setenta metros e cin-
qüenta e cinco graus Sudeste) ; (leste ponto a divisa continua através
da linha irregular da antiga Itiu	Bahia num per(-urso mais ou
menos de 450,00 (quatrocentos e cinqüenta metros) na direção NE.

Terreno III

(ibel):( (te terreno na sede (lo Município (te Leopoldina à mar-
emmm Oeste (Ia ltoilov ia fluo	C;( taguazes, ('0()1 álea aproximada (te
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560.480,00 m2 (quinhentos e sessenta mil, quatrocentos e oitenta me-
tros quadrados), formada por um polígono irregular de 33 (trinta e
três) lados com um vértice formado pelo cruzamento da linha da
faixa da Rodovia Cataguazes à Rio Bahia, com a cerca que limita
com Júlio Zangali, ponto este situado à direita de quem dirige para
a Guanabara e locado a 534,00 m (quinhentos e trinta e quatro ne-
tros) de uma ponte no leito da rodovia locada a partir daí em di-
reção a Cataguazes. A partir deste vértice, temos o limite do ter-
reno com a faixa da Rodovia com 116,00 m (cento e dezesseis metros)
começando no citado vértice com a direção 35° NE (trinta e cinc
graus Nordeste) e terminando com a direção 53 1' NE (cinqüenta e
três graus Nordeste) ; a partir deste ponto o polígono apresenta as
seguintes medidas e orientações magnéticas: 80,00 m e 1°30' NO
(oitenta metros e um grau e trinta minutos Noroeste); 38,00 m e 141
NO (trinta e oito metros e quatorze graus Noroeste); 73,00 m e
89°30' NO (setenta e três metros e oitenta e nove graus e trinta mi-
nutos Noroeste); 28,00 m e 84° SO (vinte e oito metros e oitenta e
quatro graus Sudoeste); 54,00 m e 77 1'SO (cinqüenta e quatro metros e
setenta e sete graus Sudoeste) ; 23,00 m e 759 SO (vinte e três metros
e cinqüenta e sete graus Sudoeste) ; 78,00 m e 44°30' SO (setenta e
oito metros e quarenta e quatro graus e trinta minutos Sudoeste)
100,00 m e 55° SO (cem metros e cinqüenta e cinco graus Sudoeste);
175,00 m 75 9 NO (cento e setenta e cinco metros e setenta e cinco
graus Noroeste) ; 135,00 m e 31 1 SO (cento e trinta e cinco metros e
trinta e um graus Sudoeste) ; 50,00 m e 58 9 SO (cinqüenta metros e
cinqüenta e oito graus Sudoeste) ; 50,00 m 83° NO (cinqüenta metros e
oitenta e três graus Noroeste) ; 75,00 m e 58° NO (setenta e cinco
metros e cinqüenta e oito graus Noroeste) ; 51,00 m e 570 NO (Cin-
qüenta e um metros e cinqüenta e sete graus Noroeste); 80,00 m e
68 930' NO (oitenta metros e sessenta e oito graus trinta minutos
Noroeste) ; 168,00 m e 11° SO (cento e sessenta e oito metros e
onze graus Sudoeste) ; 71,00 m e 41 9 SO (setenta e um metros e qua-
torze graus Sudoeste) ; 81,00 m e 30 SO (oitenta e um metros e três
graus Sudoeste) ; 43,00 m e 21 1 SO (quarenta e três metros e vinte
e um graus Sudoeste); 20,00 m e 76° 30' SO (vinte metros e setenta
e seis graus trinta innutos Sudoeste) ; 49,00 m e 56 9 30' SO (quarenta
e nove metros e cinqüenta e seis graus trinta minutos Sudoeste)
14,00 tu e 39 930' SO (quatorze metros e trinta e nove graus trinta
minutos Sudoeste) ; 104,00 m e 82' NO (cento e quatro metros e oi-
tenta e dois graus Noroeste) ; 110,00 m e 88' NO (cento e dez metros
e oitenta e oito graus Noroeste) ; 89,00 m e 76 SO (oitenta e nove me-
tros e setenta e seis graus Sudoeste) ; 71,00 m e 12 1 SE (setenta e um
metros e doze graus Sudeste) ; 115,00 ni e 7° SE (cento e quinze
metros e sete graus Sudeste) ; 130,0() iii e 19 9 SE (cento e trinta
metros e dezenove graus Sudeste) ; 55,00 tu e 49 9 SE (cinqüenta e
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cinco metros e quarenta e nove graus Sudeste); 80,00 iii e 361'
SE (oitenta metros e trinta e seis graus Sudoeste); 152,00 m e 73°
NE (cento e cinqüenta e dois metros e setenta e três graus Nordeste);
110,00 m e 35° NE (cento e dez metros e trinta e cinco graus Nor-
deste) e 275,00 m e 50° SE (duzentos e setenta e cinco metros e
cinqüenta graus Sudeste). Este terreno confronta a Leste com a
faixa da Rodovia Cataguazes a Guanabara e com os terrenos de La-
cerda Leal; ao Norte com Joaquim Machado de Almeida, a Oeste
com João Ramos e ao Sul com Júlio Zangali.

Terreno IV

Terreno situado na sede do Município de Leopoldina no local
denominado Campinho, com a área de 287,45 m 2 (duzentos e
oitenta e sete metros quadrados e quarenta e cinco centímetros), li-
mitado a Leste pelos terrenos do Sr. João Ramos, ao Norte pelos
terrenos de Major Quirino e de Joaquim Machado Almeida, a Oeste
pelo mesmo Joaquim Machado de Almeida e, ao Sul, por terrenos de
Pedro Pacheco. O terreno tem forma poligonal irregular com 18
(dezoito) lados tendo um vértice no encontro das divisas de Pedro
Pacheco e João Ramos e, partindo daí os lados do polígono apare-
cem as seguintes medidas e orientações magnéticas: 140,00 m e 229
NE (cento e (luarenta metros e vinte e dois graus Nordeste); 55,00
tu e 18 1' NE (cinqüenta e cinco metros e dezoito graus Nordeste);
340,00 m e 12 1' NE (trezentos e quarenta metros e doze graus Nor-
deste); 115,00 m e 54 1 NO (cento e quinze metros e cinqüenta e
quatro graus Noroeste); 395,00 m e 85° SO (trezentos e noventa e
cinco metros e oitenta e cinco graus Sudoeste); 265,00 m e 49 1 SO
(duzentos e sessenta e cinco metros e quarenta e nove graus Su-
doeste); 120,00 m e 289 SO (cento e vinte metros e vinte e oito
graus Sudoeste); 55,00 m e 4 9 SO (cinqüenta e cinco metros e quatro
graus Sudoeste); 42,00 iii e 26 1 SE (quarenta e dois metros e vinte
e seis graus Sudeste); 40,00 m e 29° SE (quarenta metros e vinte e
nove graus Sudeste); 50,00 m e 259 SO (cinqüenta metros e vinte e
cinco graus Sudoeste) ; 210,00 m e 83 1 SE (duzentos e dez metros e
oitenta e três graus Sudeste) ; 80,00 m e 73 9 NE (oitenta metros e
setenta e três graus Nordeste) ; 100,00 m e 85 1 NE (cem metros e
oitenta e cinco graus Nordeste); 30,00 m e 54 9 SE (trinta metros e
cinqüenta e quatro graus Sudeste); 31,00 m e 79° SE (trinta e um
metros e setenta e nove graus SE); 135,00 m e 69 9 SE (cento e trinta
e cinco metros e sessenta e nove graus Sudeste); 30,00 m e 62 1 SE
(trinta metros e sessenta e dois graus Sudeste)

Art. 2.	Para a conclusão das obras e aquisição de equipa-
mnento dos hospitais mencionados no artigo 1.°, o Orçamento do
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Estado destinará, anualmente, uma verba de auxilio à Fundação Esta-
dual de Assistência Psiquiátrica.

Art. 3• 9 - A Fundação Estadual de Assistência Psiquiátrica
organizará plano de obras, de acordo com a conveniência assistencial,
concluindo e fazendo funcionar um hospital de cada vez.

Art. 40 Para o funcionamento dos hospitais referidos nesta
lei, prevalecerão as normas contidas na Lei n.° 4.953, de 25 de se-
tembro de 1968, com a alteração decorrente da Lei n. 0 5.207, de
25 de junho de 1969.

Art. 5•n	O Poder Executivo, tendo em vista o disposto
nesta lei, promoverá a adaptação do Estatuto da citada Fundação.

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

Art. 71	Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 13 de
julho de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
Domingos de Carvalho Mendanha
Clóvis Salgado da Gama

LEI N.9 5.496, DE 13 DE JULHO DE 1970

Prorroga o prazo estabelecido no art. 1. da Lei
n.' 3.106, de 14 de maio de 1964.

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

Art. 1. Fica prorrogado por 5 (cinco) anos, a contar rlc
2 de abril de 1969, o prazo fixado no art. 1. 9 da Lei n. 3.106, de
14 de maio de 1964, que prorroga o prazo estabelecido no parágrafo
único do art. 1.1 da Lei n.9 1.865, de 30 de dezembro de 1958, que
dispõe sobre doação de imóvel à Associação Beneficente do Corpo
de Fiscais de Trânsito do Estado de Minas Gerais.

Art. 2. - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 30	Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 13 de
julho de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
Domingos de Carvalho Mendanha

LEI N. 5.497, DE 13 DE JULHO DE 1970

Dispõe sobre os atividades das Unidades de
Bombeiros da Polícia Militar e autoriza o Poder
Executivo a celebrar convénio com as Prefeituras
Municipais, para execução dos serviços de bom-
beiros.

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

Art. 1.0 - - As Unidades de Bombeiros da Policia Militar são
consideradas unidades especializadas, competindo-lhes operar nos
serviços de prevenção contra incêndios e explosões, combate ao
fogo, salvamentos e socorros públicos em geral.

Art. 2.9 -- Para execução de suas atividades específicas, o
pessoal das Unidades de Bombeiros receberá instrução profissional
especializada e não pode ser desviado de suas funções específicas.

Parágrafo único Sem prejuízo dos serviços referidos no
artigo anterior, incumbirá ainda às Unidades de Bombeiros a
juízo do Comandante Geral, colaborar no policiamento, em situação
de anormalidade, mediante emprego de material próprio de extin-
ção de incêndio ou de defesa física.

Art. 3o Fica o Poder Executivo autorizado a firmar con-
vênio com as Prefeituras Municipais, para execução, por parte da
Polícia Militar, dos serviços previstos na artigo 1. <1 desta lei.

Art. 40 - No Município da Capital, a execução dos serviços
previstos no artigo 1.0 desta lei, far-se-á pelas Unidades de Bom-



- 101 -
- 100 -

heiros sediadas na Capital, cabendo à Prefeitura providenciar le-
gislação própria de prevenção contra incêndios e explosões, poden-
do contar com a cooperação do órgão técnico da Polícia Militar.

Art. 5Q A responsabilidade do Estado, para manutenção
dos serviços de bombeiros na Capital, não excluirá a responsabili-
dade do Município no tocante à segurança do patrimônio municipal,
ou daquele que, de qualquer maneira, esteja ligado aos interesses
municipais.

Parágrafo único -- Para a execução da parte que lhe toca
a Prefeitura Municipal da Capital consignará no seu orçamento anual
as verbas próprias para aquisição de material de combate a in-
cêndio, que será utilizado pelas Unidades de Bombeiros da Polícia
Militar, na conformidade do convênio.

Art. 6. - Nos Municípios do interior, o Estado poderá
instalar Destacamentos de Bombeiros, mediante convênio a ser
celebrado com as Prefeituras.

Art. 7. Os convênios serão celebrados e executados por
parte do Estado, pela Polícia Militar, cabendo ao seu Comandante
Geral representar o Governador nos atos de assinatura dos mesmos.

Art. 8.	O convênio incluirá como obrigação, por parte
do Estado:

1	a responsabilidade e execução dos serviços referidos
no artigo 1.;

II -	fornecimento do pessoal técnico especializado, pago
pelo Estado;

III	treinamento do pessoal;
IV -- fiscalização dos serviços da obediência às normas

atinentes à segurança pública, cm especial à segurança contra in-
cêndios, afogamentos e sinistros de toda ordem;

V - perícia nos sinistros que ocorrerem;
VI fornecimento de água à população em caso de calami-

dade pública e em caso de acidente em canalização de abasteci-
mento a quartéis, escolas e hospitais;

VII assistência técnica às prefeituras que desejarem, vi-
sando ao cumprimento das disposições preventivas de incêndios e
outros sinistros, definidos em sua legislação;

VIII - fiscalização dos estabelecimentos industriais e co-
merciais e de habilitações coletivas, casas e locais de diversões,
visando à prevenção de incêndio e desabamento;

IX	outros serviços especiais extraordinários em situação
de anormalidade, a juízo do Comandante Geral da Polícia Militar.

Art. 9. 9 - Correrão por conta do Estado as despesas rela-
tivas:

1 ---- ao preparo, treinamento e emprego do pessoal, bem
como vencimentos, vantagens ajuda de custo, abono, diárias e
uniformes;

II - ao fornecimento de material de comunicação;
Ill - aos serviços burocráticos das repartições necessárias

à execução dos serviços referidos no artigo 1.;

IV - -- aos serviços de assistência médico-hospitalar e social do
pessoal do Estado, empregado na execução do convênio.

Art. 10 -- - Serão de responsabilidade do Município e cor-
rei.ão por sua conta as despesas relativas:

1	à localização e instalação do quartel para o pessoal en-
carregado cia execução do convênio;

ii - à aquisição e substituição do material especializado de
bombeiros, inclusive de autos especializados, bem como de material
de consumo, combustível e lubrificantes para autos;

III - ao material de escritório, de alojamento, de limpeza e
de higiene;

IV	à manutenção cio material especializado necessário;
V - à instalação de hidrantes de incêndio, de acordo com

plano aprovado pelo órgão técnico da Polícia Militar.
Art. 11 -- O Município organizará legislação própria de pre-

venção contra fogo, desabamento, inundações, atualizando, se for
o caso, sua legislação específica e seu código de obras, tendo em
vista as cláusulas do convênio.

Parágrafo único O Município assegurará, no seu âmbito, a
fiscalização das condições dos prédios, construções e instalações,
podendo o órgão técnico da Polícia Militar interditar, se for o caso,
as construções e os prédios sem condições de segurança.

Art. 12 - O Município, a fim de assegurar a perfeita exe-
cução do convênio, consignará, no orçamento anual, as verbas ne-
cessárias à aquisição, manutenção e substituição do material de sua
responsabilidade na execução cio convênio, bem como à instalação
do quartel de pessoal de segurança.
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Art. 13 - As viaturas da Unidade da Polícia Militar utili-
zadas para a execução do convênio não possuirão insígnias ou di-
zeres que não sejam os próprios e comuns da especialidade, previstos
nos Regulamentos da PMMG, mesmo as adquiridas pelo Município.

Parágrafo único - A critério do Comandante Geral da Po-
lícia Militar, poderão as viaturas conter dizeres restritos relativos
ao convênio, mencionando o nome do Município ou Municípios que
as adquirirem.

Art. 14 - O Poder Executivo, através da Policia Militar,
dará assistência técnica aos Municípios que, pela sua proximi-
dade geográfica, quiserem estabelecer convênio entre si para o
cumprimento da parte que se obrigarem na prestação dos servi-
ços de bombeiros, previstos no artigo 1., desta lei.

Art. 15 - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 16 -- Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 13 de
julho de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura

LEI N.ç, 5.498, DE 13 DE JULHO DE 1970

Declara de utilidade pública a Fundação Lar
Espírita Paulo de Tarso, com sede na Cidade de
Sete Lagoas.

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

Art. 1. - Fica declarada de utilidade pública a Fundação
Lar Espírita Paulo de Tarso, com sede na Cidade de Sete Lagoas.
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Art. 2.9 	Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3. 9	Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 13 de
julho de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
.João Franzeja de Lima

LEI N. 9 5.499, DE 13 DE JULHO DE 1970

Declara de utilidade pública a Associação Be-
neficente do Corpo de Fiscais de Trânsito de Minas
Gerais, com sede 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 declarada de utilidade pública a Associação
Beneficente do Corpo de Fiscais de Trânsito de Minas Gerais, com
sede em Belo Horizonte.

Art. 2.1	Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 39	Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publicação

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 13 de
julho de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
João Franzen de Lima
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LEI N.9 5.500, DE 13 DE JULHO DE 1970

Declara de utilidade pública o Colégio São
Vicente de Paulo, de 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 declarado de utilidade pública o Colégio São
Vicente de Paulo, de Belo Horizonte.

Art. 2.	Revogam-se as (IiSpOSiÇÕCS em contrário.

Art. 3•9 - Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 13 de
julho de 1970-

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
João Franzen de Lima

LEI N.' 5.501, DE 13 DE JULHO DE 1970

Transforma em Grupo Escolar as Escolas Reu-
nidas Cônego Marcial Muzzi, da Cidade de Ervália.

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

Art. 1.	Ficam transformadas cm Grupo Escolar as Esco-
las Reunidas Cônego Marcial Muzzi, da Cidade de Ervália.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 13 de
julho de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
Heráclito Mourão de Miranda

LEI N.' 5.502, DE 13 DE JULHO DE 1970

Dá denominação a estabelecimentos de ensino
primário da Cidade de Arcado.

O Povo do Estado de Minas Gerais, 1)01' seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1.	Os estabelecimentos de ensino primário, locali-
zados na Cidade de Arcado, denominar-se-ão:

Escola Combinada Sylvio de Ávila Borges, do Bairro Gomes;

Escola Combinada Professor Francisco Pereira Guimarães, do
Bairro Cambuí;

Escola Combinada Professora Alice Paiva, do Bairro Branco;

Escola Combinada Tomé de Oliveira Ruela, do Bairro Ca-
petinga;

Escola Combinada Modestina Faria Franco, do Bairro Grama;

Escola Singular Olímpio Batista dos Santos, do Bairro
Anhumas;

Escola Singular Professor I)olor Amâncio de Carvalho, do
Bairro Pinhal; e

Art. 2. - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
	 Escola Singular Américo Manso Vieira, do Bairro Serra dos

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 13 de
julho de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
Heráclilo Mourão de Miranda

LEI N.9 5.503, DE 13 DE JULHO DE 1970

Dá a denominação de 'Professor Antônio Beti-
zário Borges" às Escolas Combinadas de Vargem do
Dourado, Município de Espírito Santo do Dourado.

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

Art. 1. As Escolas Combinadas de Vargem do Dourado,
Município de Espírito Santo do Dourado, denominar-se-ão Professor
Antônio Belizário Borges.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 13 de
julho de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
Heráclito Mourão de Miranda

LEI N.9 5.504, DE 14 DE JULHO DE 1970

Transfere para o Bairro Santo Antônio, da Ci-
dade de Visconde do Rio Branco, o Grupo Escolar
João Batista de Almeida.

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

Art. 1. Fica autorizada a transferência do Grupo Escolar
"João Batista de Almeida" para o prédio, em construção, no Bairro
Santo Antônio, da Cidade de Visconde (lo Rio Branco.

Parágrafo único - O Grupo Escolar mencionado no artigo
funciona no mesmo prédio do Grupo Escolar "Dr. Carlos Soares",
localizado naquela Cidade.

Art. 2. 9	Revogam-se as disposições em contrário, entrando
esta lei em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 14
de julho de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
Heráclito Mourão de Miranda

LEI N.9 5.505, DE 23 DE JULHO DE 1970

Dá a denominação de Assis Chateaubriand à Funda-
ção Centro de Ensino Médio, de Pouso Alegre.

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

Art. 1. - A Fundação Centro de Ensino Médio de Pouso
Alegre, criada pela Lei n. 3.231, de 4 de dezembro de 1964, deno-
minar-se-á Assis Chateaubriand.
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Art. 2.° -- Revogam-se as disposições em contrário, entrando
esta lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 23 de julho
de 1970.

O Presidente: (a) Homero Santos
O 1. Secretário: (a) Maurílio Cambraia
O 2.9 Secretário: (a) Amilcar Padovani

(LEI PROMULGADA PELA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA)

LEI N.9 5.506, DE 27 DE AGOSTO DE 1970

Autoriza a abertura, ao Gabinete Civil do Gover-
nador, do crédito especial de Cr$ 300.000,00 e alte-
ia a redação do art. 39, parágrafos 1.Q e 2., da Lei

•9 5.451, de 2 de junho de 1970, que fixa os crité-
rios de rateio da taxa rodoviária.

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

Art. 1. .-- Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Ga-
binete Civil do Governador, para ocorrer a despesas com as cele-
brações da Semana da Pátria e do Dia da Independência, o crédito
especial de Cr$ 300.000,00 (trezentos mil cruzeiros).

Art. 2. Para a execução desta lei é o Poder Executivo
autorizado a anular total ou parcialmente dotações orçamentarias
(le Despesas Correntes ou de Capital até o limite inscrito no
artigo 1..

Art. 3•9 O § 1 1 e o § 2 9, mantidos os incisos 1 e II em
que este se desdobra, do artigo 3•9 da Lei n.9 5.451, de 2 de junho
(li 1970, passam a ter a seguinte redação:

11 § 1. - 8% (oito por cento) da arrecadação total serão
destinados a atender às despesas dos serviços de arrecadação, regis-
tro e emplacamento, na proporção de 3% (três por cento)) para o
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais
(DER-MG) e 5% (cinco por cento) para o Departamento Estadual
de Trânsito (DET)".

"2.' O restante da arrecadação total será distribuído entre
o Estado e os Municípios, para os fins previstos no artigo 6.' do
Decreto-lei Federal n.' 999, nas seguintes proporções".

Art. 40 - - Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entra em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 27 de
agosto de 1970.

ISRAEL PINHEIRO 1)1 SILVA
Hércules Diz Ventura
Luiz Cláudio de Almeida Magalhães

LEI N.9 5.507, DE 27 DE AGOSTO DE 1970

Autoriza o Poder Executivo a abrir à CARPE o
crédito especial de Cr$ 579.804,13.

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

Art. 1. - - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir à
Comissão de Construção, Ampliação e Reconstrução dos Prédios Es-
colares do Estado CARPE -- para ressarcimento de despesa
havida na construção da garagem (lo Palácio do Governo, o crédito
especial de Cr$ 579. 804,13, (quinhentos e setenta e nove mil,
oitocentos e quatro cruzeiros e treze centavos)

Ar!. 2. - - Para a execução (lesta lei, é o Poder Executivo
autorizado a anular, total ou parcialmente, (lotações orçamentárias de
Despesas Correntes ou de Capital até o total inscrito no artigo 1.9.

Art. 3.'	Revogadas as disposições cm contrário, esta lei
entra em vigor na (lata de sua publicação,
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Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 27 de
agosto de 1970.

ISRAEL I!NHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
Luiz Cláudio de Almeida Magalhães

LEI N.9 5.508, DE 27 DE AGOSTO DE 1970

Dá ci denominação de Grupo Escolar "Maria
José Coelho Nelto", ao novo Grupo Escolar do Bair-
ro da Cotia, na Cidade de Três Corações.

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 "Maria José Coelho Netto" o
novo Grupo Escolar do Bairro da Cotia, na Cidade de Três Cora-
ções.

Art. 2.°	Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3. - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 27 de
agosto de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
hércules Diz Ventura
j1eróclito Mourão de Mirandq
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LEI N.9 5.509, DE 27 DE AGOSTO DE 1970

Dá o denominação de António Papini à Es-
cola Primária doada ao Estado pela Prefeitura de
João Monlevade,

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

Art. 1. - A Escola Primária Situada à Rua Alberto Scharlé,
no Bairro de Carneirinhos, da Cidade de João Monlevade, doada ao
Estado pela Prefeitura Municipal, denominar-se-á Antônio Papini.

Art. 2.1 -- Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3:	Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a todas 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, em Belo Horizonte, aos 27 de
agosto de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
Heráclito Mourão de Miranda

LEI N. 9 5.510, DE 27 DE AGOSTO DE 1970

Dá denominação de "José Ribeiro da Silva"
ao Ginásio Estadual de Baldim.

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

Art. 1. -- O Ginásio Estadual de Baldim denominar-se-4
"José Ribeiro da Silva",



- 112

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 27 de
agosto de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
Heráclito Mourão de Miranda

LEI N. 5.511, DE 02 DE SETEMBRO DE 1970

Dispõe sobre a organização do Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais e contém outras
providências.

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

TITULO 1

Da Organização do Tribunal de Contas

CAPITULO 1

Da Sede e Jurisdição

Art. 1. - O Tribunal de Contas, órgão auxiliar da Assem-
bléia Legislativa no controle externo da administração financeira
e orçamentária do Estado, tem a sua sede na Capital e jurisdição em
todo o território do Estado de Minas Gerais.

CAPITULO II

Da Constituição e Competência

Art. 2. -- 	Tribunal de Contas compõe-se de 7 (sete) Mi-
nistros (vetado)
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Art. 3. - Funcionam no Tribunal de Contas, como parte
integrante de sua organização:

1 - Auditoria;
II	Ministério Público.

Art.	Completam a organização do Tribunal de Contas
os seguintes serviços auxiliares:

1	Secretaria Geral;
II -- Diretorias.

§ 1. 1' - O Tribunal de Contas, na conformidade do disposto no
item II deste artigo, terá em sua estrutura orgânica a Diretoria de
Fiscalização Financeira Orçamentária, Diretoria Financeira e Or-
çamentária para Tomada de Contas e Diretoria Financeira e Orça-
mentária para os Municípios.

§ 2.9 - Os serviços auxiliares, previstos no artigo, terão as
atribuições e subordinações constantes do Regimento Interno do
Tribunal, observado o disposto nesta lei.

Art. 5. Os Ministros do Tribunal de Contas serão nomea-
dos pelo Governador do Estado, depois de aprovada a escolha pela
Asseqbléia Legislativa, dentre brasileiros, maiores de 30 (trinta)
anos, de reconhecida idoneidade moral e notórios conhecimentos
jurídicos, econômicos, financeiros ou de administração pública e
terão os mesmos direitos, garantias, prerrogativas, vencimentos e
impêdimentos dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Es-
tado de Minas Gerais.

Art. 6.° - Não poderão exercer, conjuntamente, o cargo de
Ministro: parentes consangüíneos ou afins na linha ascendente ou
descendente e, na linha colateral, até P segundo grau.

Parágrafo único - A incompatibilidade resolve-se:

1	antes da posse, contra o último nomeado ou contra o
mais moço, se nomeados na mesma data;

II	depois da posse, contra o que lhe deu causa;
III - - se a ambos imputável, contra o que tiver menos tem-

po (te exercício no cargo.

Art. 7 • Q - -- Depois de nomeados e empossados, os Ministros
só perderão seus cargos por efeito de sentença judicial ou exonera-
ção a pedido.
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Art. 8. 9 Os Ministros do Tribunal de Contas, nos crimes
comuns e nos de responsabilidade, serão julgados pelo Supremo
Tribuna] Federal.

Art. 9.1' O Tribunal elegerá, anualmente, em escrutínio
secreto, dentre os seus membros efetivos, desde que compareça, no
mínimo, a maioria absoluta de seus membros, o Presidente e o
Vice-Presidente.

§ 1. - Somente os Ministros efetivos, ainda que em gozo de
férias ou licença, poderão participar das eleições.

§ 2. 1' Nas suas faltas e impedimentos, o Presidente será
substituído pelo Vice-Presidente e, na ausência e impedimento deste,
pelo Ministro mais antigo, em exercício.

§ 3•Q - Em caso de vaga do Presidente ou Vice-Presidente,
far-se-á nova eleição, salvo se a vaga ocorrer nos dois últimos
meses do ano, caso em que as substituições se darão de conformida-
de com o parágrafo anterior.

§ 4.9 - O eleito para vaga eventual completará o tempo do
mandato anterior.

Art. 10 Os Ministros do Tribunal de Contas serão su-
bstituídos, nas suas faltas e impedimentos, pelos Auditores, obser-
vada a ordem de antiguidade.

§ 1.° A faculdade de convocar Auditor, para substituição
de Ministro, só será exercida quando necessária e a juízo do
Presidente do Tribunal.

§ 2. - Nas substituições, os Auditores terão os venci-
mentos dos Ministros, salvo se convocados apenas para completar o
"quorum" necessário à realização das sessões ou por período infe-
rior a 15 (quinze) dias.

Art. 11	As deliberações do Tribunal serão tomadas por
maioria de votos, presente mais da metade de seus membros.

Art. 12 -- Ocorrendo o falecimento de Ministro do Tribunal
de Contas, cm exercício ou aposentado, será concedido à família, a
título de auxílio para funeral, a importância correspondente ao
vencimento e vantagens de um mês.

Art. 13 - Na conformidade do disposto na Lei de Organi-
zação judiciária, são devidos aos herdeiros necessários do Minis-
tro, em caso de falecimento deste, ocorrido na atividade, os ven-
cimentos e vantagens correspondentes a período de férias não
gozadas e não contadas em dobro.

Art. 14	Ao Tribunal de Contas, além das atribuições que
lhe forem conferidas em lei, compete:

1 -- eleger o seu Presidente;
II	elaborar o seu Regimento Interno e organizar os seus

serviços auxiliares, provendo-lhes os cargos na forma da lei;
III - - propor â Assembléia Legislativa a criação ou a ex-

tinção de cargos e a fixação dos respectivos vencimentos;
IV - conceder licença e férias, nos termos da lei, aos seus

membros e servidores;

V - determinar a realização de concurso para preenchimento
dos cargos de seus serviços auxiliares, julgando e homologando seus
resultados;

VI - julgar as contas, salvo as prestadas pelo Governador
do Estado, dos administradores e demais responsáveis por bens
e valores públicos, com base em levantamentos contábeis, cer-
tificados de auditorias e pronunciamento das autoridades adminis-
trativas enviados ao Tribunal;

VII - julgar da legalidade das concessões iniciais de apo-
sentadorias, reformas, disponibilidades e pensões, independendo
de sua decisão as melhorias resultantes de leis posteriores;

VIII julgar os recursos interpostos pelo credor da deci-
são final de arbitramento, nos termos da Lei Orgânica dos Muni-
cípios;

IX - julgar os recursos interpostos pelo Ministério Público ou
pelos responsáveis por contas, bens e valores públicos;

X - (vetado);
XI -- representar ao Governador do Estado sobre a inter-

venção no Município, nos casos (vetado) Constituição Estadual.

Art. 15	Compete ainda ao Tribunal:

1	verificar a legalidade de todos os atos referentes à re-
ceita pública, assim como os que impliquem em despesas;

II -- - verificar a regularidade das cauções e fianças;

III -- dar parecer prévio, em 60 (sessenta) (lias, sobre
as contas que o Governador do Estado prestar anualmente e, não
sendo estas enviadas dentro do prazo, o fato será comunicado à
Assembléia Legislativa, para fins de direito, devendo o Tribunal,
cm qualquer hipótese, apresentar minucioso relatório conclusivo do
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exercício financeiro encerrado, louvando-se em todos os elementos
colhidos no desempenho de suas atribuições;

IV - restituir ao Governador do Estado, dentro do prazo
legal, as contas e documentos do exercício financeiro encerrado,
acompanhados do respectivo parecer;

V - exercer a auditoria financeira e orçamentária sobre as
contas das unidades administrativas dos 3 (três) Poderes do Estado,
os quais, para esse fim, deverão remeter demonstrações contábeis ao
Tribunal de Contas, ao qual cabe realizar as inspeções que conside-
rar necessárias;

VI representar ao Prefeito contra o servidor municipal
que não adotar as providências previstas (vetado) Constituição do
Estado;

VII	determinar exame da administração financeira do Mu-
nicípio;

VIII - fiscalizar a aplicação de recursos e auxílios em bens
ou serviços concedidos pelo Estado ao Município e a execução de
convênios para realização de obras ou serviços públicos de inte-
resse comum;

IX -- dar parecer sobre as consultas que lhe forem feitas pela
Administração, por intermédio dos Secretários de Estado, Diretores
de Órgãos Autônomos, Autarquias, Sociedades de Economia Mista,
Empresas Públicas e Fundações, acerca das dúvidas suscitadas na
execução das disposições legais concernentes ao orçamento, à con-
tabilidade e às finanças públicas, salvo nos casos concretos em que
o Tribunal tenha que se pronunciar por força de suas atribuições
legais;

X - autorizar a restituição de cauções exigidas em contra-
tos de que decorra ônus para o Tesouro, mediante prova de sua
execução ou rescisão;

XI - promover exame de quaisquer receita ou despesa pa-
ra verificar se são ou não regulares, inclusive as decorrentes de
empréstimos, convênios, contratos, aposentadorias, reformas, dis-
ponibilidades e pensões;

XII estabelecer prazo razoável para que o órgão da ad-
ministração pública adote as providências necessárias ao exato cum-
primento da lei, se verificar, de ofício, ou mediante provocação do
Ministério Público ou órgãos auxiliares, a irregularidade da des-
pesa;

XIII sustar, desde o início ou em qualquer fase, a execução
do ato, em caso de não atendimento da determinação prevista no item
anterior;

117

XIV - solicitar à Assembléia Legislativa, na hipótese de con-
trato, a sustação do ato ou das medidas que julgar indispensáveis
ao resguardo dos objetivos legais;

XV	prestar informações aos Poderes do Estado;
XVI - determinar averbação de apostilas, títulos declara-

tórios de direito e de quaisquer outros atos que modifiquem assen-
tamentos feitos;

XVII - corrigir erros ou enganos materiais de cálculos em
parcelas ou somas de quaisquer atos, podendo a repartição de origem,
no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da respectiva comu-
nicação, reclamar contra a retificação feita;

XVIII	instituir delegações, sem caráter de permanência,
destinadas a auxiliar o desempenho de suas funções;

XIX - deliberar sobre as reclamações formuladas contra atos
de suas delegações;

XX determinar, nos processos de prestação de contas,
na impossibilidade da exibição de comprovantes de despesas, quais
os que devem ser admitidos com os documentos justificadores;

XXI fiscalizar a regularidade dos adiantamentos feitos a
servidores ou entidades públicas que tiverem ao seu cargo a exe-
cução de obras, serviços e aquisições, previstos no orçamento ou
em atos especiais;

XXII - inspecionar, quando necessário, o serviço de re-
visão dos documentos de despesa, a fim de verificar se o emprego
dos dinheiros públicos guardam fidelidade às prescrições normais;

XXIII - mandar averbar os atos de retificação de conces-
são inicial de aposentadoria, disponibilidade e reforma, a mar-
gem dos assentamentos anteriores, quando os referidos atos não
modifiquem substancialmente a situação funcional do servidor;

XXIV - declarar a ilegalidade de atos tornados sem efeito
depois de julgados pelo Tribunal sem que tenham sido novamente
submetidos à sua decisão;

XXV - promover o reexame das normas regimentais neces-
sárias à fixação das atribuições de seus órgãos;

XXVI - baixar resoluções e expedir instruções gerais ou
especiais sobre qualquer matéria de sua competência.

Art. 16 - O Tribunal de Contas terá quadro de pessoal
próprio, estabelecido em lei especial.
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Art. 17 - O Governador do Estado poderá ordenar a exe-
cução dos atos a que se refere o item XIII do artigo 15, "ad re-
ferendum" da Assembléia Legislativa.

Art. 18 Os atos de concessões iniciais de aposentadorias,
disponibilidades, reformas e pensões, bem como os que as tornem
sem efeito, só se considerarão perfeitos depois de julgados legais
pelo Tribunal.

Parágrafo único - Compreendem-se, igualmente, como atos
de concessão inicial:

1 - os que modifiquem os fundamentos legais da concessão;
II - os que alterem ou inovem as bases de cálculos de

proventos antes adotados;
III - os que designem novos beneficiários, por força de

morte, renúncia, reversão ou outra razão de ordem jurídica.

Art. 19 Se o Governador ordenar a execução de qualquer
ato previsto na (vetado) Constituição do Estado, o fato deverá
constar do relatório conclusivo do exercício financeiro encerrado.

Art. 20 - As normas de fiscalização financeira e orçamen-
tária estabelecidas neste capítulo aplicam-se, no que couber, às
autarquias, sociedades de economia mista, empresas públicas, órgãos
autônomos, e, relativamente às entidades subvencionadas com cará-
ter de permanência pelo Estado, a fiscalização fica limitada à
aplicação do valor do auxílio.

CAPITULO III

Das Atribuições do Presidente

Art. 21 -- Compete ao Presidente:

1 - dirigir o Tribunal e seus serviços;
II - dar posse aos Ministros, Procuradores, Auditores e Di-

retores de Departamentos;
III - nomear, exonerar, demitir, aposentar, promover fun-

cionários e movimentá-los, nos termos da legislação própria;
IV	prover por ato de nomeação os cargos de chefia, me-

diante prévia aprovação dos Ministros efetivos do Tribunal;
V	proferir voto de desempate e, sempre que necessário,

para que se complete o julgado;
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VI - manter a ordem na sessão através de medidas consi-
deradas próprias;

VII - comunicar à Ordem dos Advogados as faltas come-
tidas por patronos das partes, sem prejuízo das penas de adver-
tência e expulsão do recinto;

VIII	mandar coligir documentos e provas para verificação
de crime de responsabilidade decorrente de atos sujeitos à sua
apreciação;

IX	encaminhar ao Governador do Estado proposta do or-
çamento do Tribunal;

X -- requisitar verbas destinadas ao Tribunal e movimentá-las;
XI	despachar petição referente a autos findos;

XII - providenciar sobre a publicação do expediente do
Tribunal no Órgão Oficial do Estado;

XIII - remeter ao Presidente da Assembléia Legislativa expe-
diente relativo a contratos impugnados pelo Tribunal;

XIV	encaminhar representação do Tribunal ao Poder
Executivo e à Assembléia Legislativa sobre irregularidades e abusos
verificados no exercício do controle da administração financeira
e orçamentária;

XV - providenciar a restauração de autos perdidos e prover
as medidas destinadas a sanar outros incidentes processuais;

XVI - punir funcionários e outros servidores, observadas
as leis e regulamentos;

XVII - mandar riscar expressões consideradas injuriosas
às partes em processos de seu conhecimento ou devolver peças em
que se tenha feito crítica desrespeitosa às autoridades ou a menbros
do Tribunal;

XVIII -- julgar a suspeição oposta a Procurador ou Auditor
em feitos em que opinem;

XIX designar representante do Tribunal para presidir
banca examinadora constituída para os fins previstos (vetado)
Constituição do Estado;

XX - conceder a palavra aos advogados para que produzam
a defesa, em causa própria ou de seus constituintes.
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CAPITULO IV

Atribuições do Vice-Presidente

Art. 22 - Ao Vice-Presidente compete:

1 - substituir o Presidente e relatar suspeição a este oposta,
quando não reconhecida;

II - exercer as suas próprias funções, cumulativamente,
nas substituições eventuais.

TITULO II

Da Auditoria e do Ministério Público

CAPITULO 1

Auditoria e Atribuições

Art. 23 - Os Auditores, em número de 7 (sete), serão no-
meados pelo Governador do Estado nos termos (vetado) da Consti-
tuição do Estado.

Parágrafo único -- Os Auditores somente perderão o cargo
mediante processo administrativo ou sentença judiciária transitada
em julgado.

Art. 24 - Na ausência do Auditor mais antigo, será con-
vocado para a substituição de Ministro o imediato, que servirá pelo
tempo em que permanecer afastado ou impedido o Ministro subs-
tituído, salvo se o mais antigo se encontrar em férias, em trata-
mento de saúde ou de luto.

Art. 25 - Os Auditores não poderão exercer funções ou
comissões na Secretaria Geral e Diretorias.

Art. 26 - Os Auditores terão as seguintes atribuições, além
das que lhes forem fixadas no Regimento Interno.

1 - opinar nos recursos permitidos em lei;
II - emitir parecer em todos os processos de prestação e

tomada de contas;
III - examinar a legalidade das concessões iniciais de apo-

sentadoria, disponibilidade, reformas e pensões, bem como dos
atos deles decorrentes;
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IV - opinar nos pedidos de parecer sobre empréstimos e
operações de crédito, nas consultas e sobre a regularidade de
qualquer despesa;

V --- pronunciar-se a respeito dos registros e restituições
de cauções;

VI - emitir parecer sobre balancetes e balanço sujeitos
ao exame do Tribunal;

VII - opinar em quaisquer processos por despacho do Pre-
sidente ou do Relator;

VIII - presidir inquéritos e desempenhar outras atribui-
ções de seu cargo por deliberação do Presidente ou cio Tribunal,
se tomada por proposta de qualquer de seus membros.

Parágrafo único - Em todo esses casos e em outros pre-
vistos no Regimento Interno, o pronunciamento dos Auditores deve-
rá ser fundamentado e conclusivo.

Art. 27 - Os Aditores, nas suas faltas e impedimentos, além
de 15 (quinze) dias, serão substituídos por funcionários estáveis do
quadro do Tribunal, convocados pelo Presidente, entre os que pre-
encham as condições exigidas para o provimento do cargo.

Parágrafo único - Os funcionários convocados terão direito
aos vencimentos correspondentes ao cargo de Auditor, durante o
período das substituições.

CAPITULO II

Do Ministério Público

Art. 28 O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas,
na conformidade (vetado) da Constituição do Estado, se compõe de
uma Procuradoria, exercida por 4 (quatro) Procuradores, nomeados,
(vetado) pelo Governador do Estado, (vetado).

Art. 29 A Chefia do Ministério Público junto ao Tribunal
de Contas será exercida por um Procurador-Chefe, que será no-
meado pelo Governador do Estado, em comissão, entre bacharéis
em direito, maiores de 30 (trinta) anos, de reconhecida idoneidade
moral e saber jurídico.

Art. 30 - Ficam assegurados os direitos e as garantias dos
atuais Procurador e Subprocuradores do Tribunal, respectivamente
nos cargos de Procurador-Chefe e Procurador junto ao Tribunal de
Contas.
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Parágrafo único Os vencimentos dos cargos de Procurador-
-Chefe e de Procurador são os mesmos fixados para os atuais cargos
de Procurador e Subprocurador, ora transformados por esta lei.

Art. 31	À Procuradoria compete:

1	promover a defesa dos interesses da Administração e
da Fazenda Pública;

II -- emitir parecer verbal ou escrito, quando solicitado pelo
Tribunal, por qualquer Ministro, por Secretário de Estado, ou por
iniciativa própria, nas questões que (levem ser discutidas pelo Tri-
bunal;

III promover o andamento dos processos de tomada de
contas e de todas as medidas dele decorrentes, inclusive a impo-
sição de multas e outras penalidades previstas na lei;

IV - interpor todos os recursos permitidos em lei e nos
mesmos prazos conferidos às partes;

V	apontar ao Tribunal a irregularidade de qualquer des-
pesa, para os fins previstos (vetado) Constituição do Estado.

Art. 32 - As atribuições cometidas à Procuradoria serão
exercidas pelo Procurador-Chefe e Procuradores, cabendo ao primeiro
as seguintes:

1 - comparecer às sessões do Tribunal, discutir as questões
e assinar os acórdãos, com a declaração de ter sido presente;

II -- intervir, após o relatório e antes do início da votação,
nos processos de tomada de contas e da concessão inicial de apo-
sentadoria, disponibilidade, reforma e pensões, e outros referidos
no Regimento Interno;

III - levar ao conhecimento da Administração qualquer dolo,
falsidade, concussão ou peculato que, dos papéis sujeitos ao Tri-
bunal, se verificar haver o responsável praticado no exercício de
suas funções;

IV promover, junto à Procuradoria Geral do Estado, a
instauração do processo criminal contra os responsáveis por alcan-
ces apurados em decisão definitiva do Tribunal;

V	promover a execução dos julgados do Tribunal e re-
querer todas as medidas destinadas ao seu cumprimento;

VI - remeter à autoridade competente cópia autêntica dos
atos de imposição de multa e das sentenças condenatórias ao pa-
gamento de alcance verificado contra qualquer parte;
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VII - conceder licença e férias aos Procuradores e aos ser-
vidores da Procuradoria.

Art. 33	É obrigatório a audiência da Procuradoria nos
casos de:

1 -- consultas;
II concessão inicial de aposentadoria, disponibilidade,

reforma e pensões;
III - processo de tomada de contas, inclusive os recursos a

este referentes e os de fiança;
IV - prescrições;
V - interesse direto ou indireto do Estado ou da Fazenda;
VI - recursos permitidos em lei.

Art. 34 -- Procurador-Chefe será substituído, em caso
de licença, impedimento, férias e afastamento, pelos Procuradores,
em ordem de antiguidade.

Parágrafo único Nos impedimentos, os Procuradores serão
substituídos por funcionários estáveis do quadro do Tribunal,
designados pelo Presidente do Tribunal e que preencham as condi-
ções estabelecidas nesta lei.

Art. 35 Para a execução dos serviços administrativos da
Procuradoria haverá uma Secretaria, com as atribuições constantes
do Regimento Interno daquele Órgão.

Parágrafo único	O Regimento Interno da Procuradoria será
elaborado pelo Procurador-Chefe.

TITULO III

Da Secretaria Geral

Art. 36 A Secretaria Geral, sob a superintendência de um
Diretor, que será o Secretário do Tribunal, auxiliado por um (1)
Subsecretário, compõe-se dos seguintes serviços:

1 - protocolo, expediente, correspondência e publicações;
II - preparação, movimentação de processos e datilografia;
III - arquivo.
Art. 37 - As atribuições (los órgãos e serviços da Secretaria

Geral serão definidos no Regimento Interno.
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Art. 38 - Incumbe ao Diretor da Secretaria Geral exercer
as funções de Secretário das sessões plenárias do Tribunal, sendo
substituído, nas suas faltas e impedimentos, pelo subsecretário.

TITULO IV

Da Auditoria de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Art. 39 - O Tribunal de Contas exercerá a fiscalização nas
contas das unidades administrativas dos três Poderes do Estado,
mediante o desempenho das funções de auditoria financeira e orça-
mentária, na forma estabelecida neste Título.

Art. 40 - Para cumprimento do disposto no artigo an-
terior o Tribunal de Contas acompanhará a execução do Orçamento
de Receita e Despesa e dos orçamentos plurianuais de investimen-
tos.

CAPITULO 1

Da Fiscalização de Receita e Despesa

SEÇÃO 1

Da Receita

Art. 41 - Quanto à Receita, compete-lhe especialmente:

1 - examinar os atos referentes à receita pública;
II - emitir parecer sobre os empréstimos ou operações de

crédito realizadas pelo Estado, e registrá-los, fiscalizando sua apli-
cação;

III inspecionar o serviço de revisão dos balancetes
mensais das repartições arrecadadoras e quaisquer responsáveis, a
fim de verificar se a arrecadação e a classificação da receita se con-
formam com as determinações legais;

IV	fiscalizar as receitas de serviços industriais e de quais-
quer outras fontes de receita do Estado;

V	verificar a regularidade das cauções.

Parágrafo único - Para o cumprimento dessas atribuições
serão encaminhados ao Tribunal de Contas, pela Secretaria de Es-
tado da Fazenda, os balancetes mensais com demonstrações ana-
líticas de receita, cópias dos atos sobre operações de crédito e emis-
são de títulos da dívida pública, com os elementos indispensáveis à
verificação de sua regularidade e legalidade.
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SEÇÃO II

Da Despesa

Art. 42	Compete-lhe quanto à despesa:

1 - velar pela aplicação dos dinheiros públicos, na con-
formidade das leis, do Orçamento e dos créditos próprios;

II examinar os contratos, ajustes, convênios, acordos ou
quaisquer obrigações que derem origem à despesa pública, bem
como prorrogação, alteração, suspensão ou rescisão desses atos;

III - julgar da legalidade de concessão de aposentadoria, re-
forma, disponibilidade ou pensão;

IV - examinar os créditos orçamentários constantes da ta-
bela do orçamento anual, bem como as modificações que se verifi-
carem no decurso do exercício;

V autorizar a restituição de cauções instituídas em contra-
to com o Poder Público, mediante prova de seu cumprimento ou
rescisão;

VI - examinar as requisições de adiantamentos a servidor
público que tiver a seu cargo a execução de serviços previstos no
orçamento;

VII - examinar a legalidade do emprego de verbas e adian-
tamentos concedidos;

VIII inspecionar o serviço de revisão de documentos de
despesa, a fim de examinar se o emprego dos dinheiros públicos e
sua classificação guardam fidelidade às prescrições legais.

§ 1. - Para efeito do disposto neste artigo, serão remetidos
ao Tribunal de Contas, pela Secretaria de Estado da Fazenda, os
balancetes mensais, com demonstrações analíticas da despesa.

§ 2. - A Secretaria da Fazenda, após a contabilização, re-
meterá também ao Tribunal de Contas, mediante protocolo, no
Prazo máximo de 5 (cinco) dias, uma segunda via de cada em-
penho administrativo ou contratual, contendo as indicações e re-
quisitos essenciais estabelecidos em lei.

§ 39 - A Secretaria da Fazenda remeterá ao Tribunal, dia-
riamente, uma segunda via dos Efeitos a Pagar e Vencimentos a
Pagar, a fim de que possa ser examinada a regularidade das re-
quisições de pagamentos.
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§ 4•1 - Todos os contratos, convênios, ajustes e acordos,
dos quais decorra ônus para o Tesouro, serão publicados, por conta
do particular, no Órgão Oficial do Estado.

§ 5•Q A despesa de caráter reservado e confidencial não
será publicada e será examinada tendo em vista essa condição es-
pecial.

SEÇÃO III

Das Diligências

Art. 43 - No exercício das funções de auditoria financeira e
orçamentária, o Tribunal de Contas, de ofício ou mediante provo-
cação do Ministério Público ou da Diretoria Geral, se verificar
ilegalidade de qualquer despesa, inclusive as decorrentes de con-
tratos, aposentadorias, reformas, disponibilidades e pensões, de-
verá:

a) assinar prazo razoável para que o órgão da administra-
ção publica adote as providências necessárias ao exato cumprimento
da lei;

b) no caso do não atendimento, sustar, desde o início e em
qualquer fase, a execução do ato, exceto em relação aos contratos.

Art. 44 - Sempre que o Tribunal, no exercício do controle
financeiro e orçamentário em conseqüência de irregularidade nas
contas de dinheiros arrecadados e despendidos, verificar a confi-
guração de alcance determinará à autoridade administrativa pro-
vidências no sentido de saná-las.

Art. 45 - O Tribunal de Contas solicitará, a qualquer tem-
po, as informações relativas à administração dos créditos e outras
que julgar imprescindíveis.

Art. 46 Para o exercício das funções de auditoria finan-
ceira e orçamentária o Tribunal de Contas procederá às inspeções
que considerar necessárias.

SEÇÃO IV

Das Entidades Subvencionadas

Art. 47 - A fiscalização financeira das entidades subvencio-
nadas com caráter de permanência pelo Estado, limitar-se-á à apli-
cação das verbas entregues.

Parágrafo único Para efeito 1a fiscalização de que trata
o artigo as entidades deverão apresentar demonstrações da apli-
cação dos recursos recebidos em cada exercício.
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CAPITULO II

Da Fiscalização dos Atos e Contratos

Art. 48 - Serão fiscalizados pelo Tribunal de Contas todos
os atos e contratos em execução que, de qualquer modo, interessem
à receita ou à despesa.

§ I.	Os atos de aposentadoria, reforma, disponibilidades
e pensões serão previamente encaminhados ao Tribunal de Contas
para exame e julgamento, na forma do artigo 55 desta lei.

§ 2. - Verificada a irregularidade do ato, o Tribunal con-
cederá prazo razoável para que o órgão da administração pública
adote as medidas necessárias à sua regularização.

§ 3•Q	No caso de não atendimento, o Tribunal sustará a
execução do ato.

§ 4•9 - O Governador do Estado poderá ordenar a execução
do ato a que se refere o parágrafo anterior, "ad-referendum" da
Assembléia Legislativa.

§ 5•9 - Quando ocorrer a falta de saldo no crédito ou imputa-
ção da despesa a crédito impróprio, o Tribunal promoverá as di-
ligências cabíveis marcando prazo razoável para o seu cumpri-
mento.

§ 6. - Na hipótese de contrato, verificada a irregularidade,
o Tribunal, de ofício ou mediante provocação de seus órgãos com-
petentes, remeterá o processo à Assembléia Legislativa para os fins
previstos (vetado) Constituição Estadual.

§ 70 - O Presidente do Tribunal de Contas comunicará à
autoridade competente a deliberação adotada pela Assembléia Le-
gislativa, para as providências que se tornarem necessárias.

Art. 49	Para o exame previsto no artigo anterior, o órgão
competente encaminhará ao Tribunal de Contas uma via do processo
respectivo.

Art. 50 - O parecer (vetado) do Tribunal de Contas sobre
empréstimos e operações de crédito do Estado será emitido à vista
ia lei que as houver autorizado.

Parágrafo único - Por ocasião do registro dos contratos re-
lativos aos empréstimos e operações de crédito referidos no artigo.
o Tribunal verificará se foram observados os dispositivos legais
pertinentes à matéria e os requisitos dos artigos desta lei no que lhes
forem aplicáveis.
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Art. 51 A Secretaria de Estado da Fazenda enviará, mensal-
mente, ao Tribunal demonstrações contábeis da aplicação dos emprés-
timos e das operações de crédito realizadas pelo Estado.

Art. 52 - O parecer do Tribunal sobre os empréstimos e
operações de crédito do Estado será emitido à vista da respectiva
minuta do ato ou do contrato para verificar se a operação está de
acordo com a lei que os houver autorizado.

Art. 53 - No tocante às operações de crédito e empréstimos
municipais, o parecer do Tribunal será emitido à vista da docu-
mentação necessária e com a finalidade de verificar o cumpri-
mento das condições estatuídas na Constituição do Estado e na
lei de Organização Municipal.

Art. 54 A legalidade dos atos de concessões iniciais de
aposentadoria, disponibilidade, reformas e pensões será verificada
através dos elementos seguintes:

a) requerimento do interessado com firma reconhecida, ou
de procurador, quando voluntária a aposentadoria;

b) prova, por certidão do tempo de serviço público, contado
na forma (la lei, nos casos de aposentadoria e reforma;

c) documento que certifique o tempo de serviço público
quando se tratar de ato de disponibilidade;

(1) prova dos requisitos legais, nos atos concessivos de
pensões, por parte dos beneficiários;

e) dispositivos legais para sua concessão, bem como para
cálculo dos proventos, da remuneração e pensão.

Art. 55 - Os atos de concessão inicial de aposentadoria,
disponibilidade, reformas e pensões serão, obrigatoriamente, enca-
minhados ao Tribunal, que determinará seu assentamento, se pra-
ticados de acordo com as exigências legais.

Art. 56 - As diligências determinadas pelo Tribunal, nos
casos de atos previstos no artigo anterior, serão cumpridas no prazo
de 20 (vinte) dias, prorrogáveis, a critério do relator, a pedido do
interessado ou da rcpartiÇao de origem e, em todos os demais casos,
no prazo de 15 (quinze) dias.

Parágrafo único Se a diligência não for realizada no prazo
concedido, o Tribunal ordenará as providências legais para a sus-
tação dos efeitos do ato, sob pena de responsabilizar-se o Chefe da
repartição de origem pelos prejuízos causados ao Tesouro, além de
outras cominações aplicáveis.
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Art. 57 - Os atos que se tornem sem efeito, retifiquem ou
alterem as concessões iniciais de aposentadoria, disponibilidades,
reformas e pensões, já julgadas, só terão validade legal após novo
pronunciamento do Tribunal.

CAPITULO III

Da Tornada de Contas

Art. 58 - Todos os responsáveis por bens ou por dinheiros
públicos, com funções permanentes ou eventualmente encarregados
de arrecadá-los, guardá-los, ou aplicá-los, inclusive os administra-
dores das entidades autárquicas (VETADO), empresas públicas, ór-
gãos autônomos e entidades subvencionadas, estão sujeitos à pres-
tação de suas contas, cujo julgamento é da competência privativa do
Tribunal de Contas.

Art. 59 -- O Tribunal de Contas manterá em dia a rela-
ção dos responsáveis para com a Fazenda Pública.

§ 1.0 Os órgãos aos quais pertençam os responsáveis re-
meterão ao Tribunal até o dia 30 de abril de cada ano, relações
completa e circunstanciada de todos quantos, no exercício anterior,
tenham recebido, administrado, despendido ou guardado bens per-
tencentes ao Estado, comunicando, outrossim, regularmente, as modi-
ficações ocorridas em conseqüência de substituições, por morte ou
por outro motivo.

§ 2. A Secretaria de Estado da Fazenda remeterá ao Tribu-
nal de Contas, mensalmente, a relação responsáveis por adianta-
mentos recebidos no mês, contendo nome, a importância, data do
recebimento e o prazo de aplicação.

§ 3. - A inobservância da disposição dos parágrafos ante-
riores acarretará a responsabilidade dos chefes de repartição a quem
incumbir a providência, os quais ficarão sujeitos às penalidades
previstas na lei.

Art. 60	No processo de liquidação de contas, dos res-
ponsáveis em caráter permanente, observar-se-á o seguinte:

a) o processo de liquidação de contas será anual e por
exercício, devendo ser remetido ao Tribunal para julga-
mento, no decorrer do exercício seguinte, observando-
-se rigorosamente, por processo, o desdobramento de res-
ponsabilidade;

b) concluída na Secretaria da Fazenda a liquidação de con-
tas, o processo será submetido ao Tribunal para jul-
gamento.
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Art. 61 - Nos casos de desfalque ou desvio de bens do Es-
tado, falecimento ou exoneração do responsável, a tomada de con-
tas será iniciada imediatamente.

§ 1.9 - Tão logo a autoridade administrativa verifique a
ocorrência de um dos casos previstos no artigo, deverá, dentro de
48 (quarenta e oito) horas, comunicar o fato ao Tribunal de Contas.

§ 2.° No caso de falecimento do responsável, a Secre-
taria de Estado da Fazenda juntará ao processo a certidão de óbito,
a relação dos herdeiros ou fiadores e outros elementos esclare-
cedores.

Art. 62 Nas hipóteses do artigo anterior, quando os fatos
forem atribuídos aos servidores das entidades autárquicas, órgãos
autôtônomos (vetado) que, de qualquer forma, estiverem ligados à
administração direta ou indireta do Estado, os seus administra-
dores ficam obrigados à imediata instauração do respectivo processo
de tomada de contas, comunicando o fato ao Tribunal, e fazendo
constar de sua prestação de contas anual todos os esclarecimentos
pertinentes à completa apuração da ocorrência, sob pena de respon-
sabilidade.

Art. 63 - Independente de outras providências que jul-
gar necessárias, a Administração, dentro de 5 (cinco) dias de co-
municação do fato a que se refere o artigo 61, deverá nomear co-
missão especial com o fim exclusivo e precípuo de iniciar imedia-
tamente a tomada de contas do responsável. A Comissão dará ciên-
cia ao Tribunal do imediato início de seus trabalhos, que deverá
encerrar-se no prazo de 120 (cento e vinte) dias.

Parágrafo único - Esse prazo poderá ser prorrogado a pedido
da referida comissão.

Art. 64 Na instrução de preparo dos processos de tomada
de contas para o julgamento do Tribunal, constituem trâmites e
formalidades essenciais:

a) o exame das contas pelos serviços técnicos, que escla-
recerão os resultados, opinando relativamente às res-
ponsabilidades verificadas, podendo propor quaisquer
medidas ou diligências;

b) a notificação do responsável, ou de seu fiador, para
alegar o que tiver, quando o exame das contas revelar
achar-se aquele cm débito para com o Estado;

c) parecer do órgão competente do Tribunal sobre a situação
do responsável, no qual concluirá pelo jugamento deste,
quite, em débito ou em crédito;

íl) parecer da Procuradoria sobre a situação do respon-
sável.

Art. 65 - A notificação a que se refere o artigo anterior,
item, b, far-se-á por determinação do respectivo órgão e por ofício
dirigido à repartição a que o responsável estiver subordinado, ou
por edital quando incerta a residência do notificado.

§ 1. - Se o responsável e fiador houverem falecido, serão
notificados seus herdeiros.

§ 2. A notificação fixará o prazo de 30 (trinta) dias,
prorrogáveis por mais 30 (trinta), se houver motivo razoável e
cominará a pena de revelia se o responsável não apresentar ale-
gações em sua defesa.

Art. 66 -- Somente mediante a provisão da quitação expe-
dida pelo Tribunal, poderão ser levantadas as cauções, prestadas
por quaisquer exatores, a título de fiança, para exercício de cargo
ou função pública.

Art. 67 - Para os efeitos da tomada de contas das entidades
autárquicas e departamentos autônomos, aplicam-se as disposições
desta lei.

Art. 68	A tomada de contas das entidades autárquicas, em-
presa pública, Fundações, Departamentos autônomos (vetado) far-
-se-á à vista do seu balanço anual, que, devidamente demonstrado e
instruído, será enviado ao Tribunal de Contas até o dia 31 (trinta e
um) de março de cada ano.

§ 1.	No exame desse balanço, para os efeitos de preparar o
processo para julgamento, o Serviço competente do Tribunal terá
em atenção a execução orçamentária seguida pela autarquia, os ba -
lancetes mensais escriturados ou impugnados, a regularidade e le-
galidade dos contratos celebrados e de sua execução, bem como o
resultado de diligência feitas na apreciação dos balancetes.

§ 2.°	Em qualquer fase da tramitação do processo, pode-
.rão ser ordenadas diligências de verificação e esclarecimentos ne-
cessários.
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CAPITULO IV

Dos Balanços

Art. 69 - Os resultados gerais do exercício, sobre os quais
o Tribunal emitirá parecer, serão demonstrados no Balanço Orça-
mentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na De-
monstração das Variações Patrimoniais e seus desdobramentos, nos
termos das normas gerais do direito financeiro.

Art. 70 - O Tribunal de Contas, sem prejuízo de outros
exames e diligências promovidas no exercício das funções de audi-
toria financeira e orçamentária, levará em consideração no exame
das contas do exercício os seguintes aspectos:

a) a receita arrecadada em confronto com a prevista,
segundo a Lei Orçamentária;

b) a despesa realizada, comparada com as autorizações
orçamentárias e em seus créditos adicionais;

c) o movimento de "Restos a Pagar", o de depósito em
geral e outras receitas e despesas extraorçamentá-
rias;

d) as operações de crédito realizadas no exercício;
e) os saldos recebidos de exercício anterior e os trans-

feridos para o exercício seguinte;
f) as mutações patrimoniais do exercício, ativas e pas-

sivas;
g) o resultado patrimonial do exercício;
h) a síntese do ativo e passivo, por grupo de contas ou

títulos que compreendem os bens, créditos e valores
pertencentes ao Estado; a dívida fundada, a dívida
flutuante; o patrimônio líquido ou passivo a descober-
to e os valores de compensação;

i) as demonstrações discriminativas das contas inscri-
tas no Balanço Patrimonial.

Art. 71 - O parecer do Tribunal sobre o Balanço Geral das
Contas do Exercício deverá constituir numa apreciação geral sobre
o exercício e a execução do orçamento, ressaltando, especialmente,
as possíveis irregularidades constatadas.

Art. 72 - Aplicam-se às autarquias, departamentos autônomos,
empresas públicas e sociedades de economia mista, no que couber,
as disposições deste Capítulo.
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CAPITULO V

Da Fiscalização Financeira e Orçamentária dos Municípios

Art. 73 A fiscalização financeira e orçamentária dos Mu-
nicípios será feita pela revisão dos respectivos balancetes mensais
de receita e despesa.

§ 1. - Para efeito dessa fiscalização, o Prefeito enviará ao
Tribunal de Contas:

a) cópia autenticada do orçamento e das leis e resoluções
de caráter financeiro;

b) cópia autenticada dos balancetes mensais de receita e
despesa, acompanhados das fichas de contabilidade;

e) cópia autenticada das contas anuais apresentadas à Câ-
mara Municipal.

§ 2. - A conclusão a que chegar o Tribunal relativamente
aos balancetes mensais e às leis e resoluções, será comunicada ao
Prefeito para a correção das irregularidades apontadas e à Câmara
para efeitos de instruir os processos de prestação de contas anuais
dos prefeitos.

Art. 74 - O Tribunal emitirá parecer prévio sobre os em-
préstimos e operações de crédito realizados pelo Município, re-
gistrando-os e fiscalizando sua aplicação.

Art. 75 - No exame a que se refere o artigo anterior, o
Tribunal de Contas verificará, entre outros aspectos da operação,
se os serviços de juros e amortizações não absorvem mais de
um terço de arrecadação de suas rendas correntes, verificada no
último exercício encerrado, levando-se em conta para o cálculo a
renda líquida provável dos serviços de caráter reprodutivo, quando
o empréstimo se destinar à execução destes.

Art. 76 - O Tribunal de Contas, para o exato cumprimento
do disposto neste capítulo, poderá realizar as inspeções que con-
siderar necessárias pelo sistema de auditoria financeira e orça-
mentária.
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TITULO V

CAPITULO 1

Dos Recursos

Art. 77 - São admissíveis os seguintes recursos:

1 - Ordinário;
II - agravo;
III - embargos.

Art. 78 - Admitir-se-á o recurso ordinário, no prazo de 15
(quinze) dias, e sem efeito suspensivo, das decisões que imponham
multa ou qualquer sanção aos servidores públicos em decorrência de
atos sujeitos à sua competência.

Art. 79 - Caberá agravo de despacho interlocutório, orde-
natório cio Presidente ou Relator em quaisquer processos, ou de
decisões não definitivas do Tribunal.

Interposto o agravo em petição articulada e dedu-
zida, no prazo de 3 (três) dias, contados da devolução do pro-
cesso à Secretaria do Tribunal, poderá o presidente ou o Relator,
dentro de igual prazo, reformar o despacho; e se não o fizer, será o
recurso, em seguida, submetido ao Tribunal.

§ 2. - Provido o agravo, far-se-á, desde logo, o julgamento da
questão principal.

§ 3 - Obedecidos os mesmos prazos, se o agravo for con-
tra a decisão do Tribunal, este a manterá ou não, após audiência
da Auditoria e Procuradoria.

Art. 80	O agravo terá por fundamento:

1 - ilegalidade ou imperfeita aplicação da lei;
II - errônea ou inexata apreciação da prova dos autos;
III - contradição com a jurisprudência do Tribunal;
IV inoportunidade da providência determinada pelo des-

pacho interlocutório, quando a questão principal exigir, por sua
natureza, solução urgente.

Art. 81	Os embargos admissíveis contra a decisão do
Tribunal serão:

1 - declaratórios;
11 - infringentes.
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§ 1. - Os embargos declaratórjos terão por finalidade es-
clarecer qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório da decisão.

§ 2.9 - - Os embargos infringentes terão por finalidade a re-
forma parcial ou total da decisão.

Art. 82 -- Os embargos declaratórios somente serão admis-
síveis quando houver na decisão alguma obscuridade, omissão, con-
tradição ou ambigüidade cuja declaração se imponha.

§ 1. - O recurso poderá ser interposto por qualquer dos
interessados dentro do prazo de 15 (quinze) dias, devendo constar
(lo requerimento a indicação (lo ponto omisso, obscuro, ambíguo
ou contraditório, cujo esclarecimento se reclama.

§ 2. Se o requerimento não contiver a indicação a que
se refere o parágrafo anterior, deverá ser logo indeferido por des-
pacho irrecorrível do Presidente.

3. -- Os embargos (leclaratórios suspendem o prazo para
a interposição de outros recursos, salvo quando rejeitados pelo in-
deferimento liminar da petição nos termos (lo parágrafo anterior.

§ 41 -- Se OS embargos forem providos, a nova decisão se
limitará a corrigir a obscuridade, omissão ou contradição.

Art. 83 -- embargos infringentes interpostos em petição
articulada dos interessados, dentro do prazo de 15 (quinze) dias,
somente serão admitidos:

a) das decisões proferidas em grau de recurso, nos pro-
cessos de tomada de contas administrativas, quando se
fundarem em alegações de pagamento ou quitação de
quantia fixada como alcance;

b) das decisões que o Tribunal proferir originariamente em
processo de tomada, prestação ou revisão de contas de
sua atribuição, desde que o interessado alegue pagamen-
to ou quitação la quantia fixada (orno alcance.

Parágrafo único -- Não se tratando propriamente de alcance,
poderão os embargos ser recebidos mediante alegações fundadas em
lei, regulamento ou ordem de autoridade competente.

Art. 84 - Além dos casos previstos em lei, admitir-se-ão ainda
embargos infringentes das decisões em que for deferido ou ne-
gado registro (los títulos de aposentadoria, reforma, disponibili-
dade ou pensão, os quais terão por fundamento:

a) ilegalidade ou imperfeito aplicação da lei;
b) inexata ou errônea apreciação da prova dos autos;
e) contradição com a jurisprudência do Tribunal.
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Art. 85 - Rejeitados os embargos "inlimine" ou afinal, pro-
ceder-se-á na forma da lei.

Art. 86 - Acolhidos os embargos declaratórios ou infringentes
e julgados provados, será declarada ou reformada a decisão a que
se referirem.

CAPITULO II

Da Revisão dos Julgados

Art. 87 - Das decisões definitivas do Tribunal caberá pedido
de revisão, que não poderá ser renovado, salvo se tiver finalidade
diversa da anteriormente alegada, observado o mesmo prazo.

Art. 88	O pedido de revisão, que poderá ser interposto
dentro de 5 (cinco) anos, fundar-se-á somente em:

1 - erro de cálculo em processos de qualquer natureza;
II - omissão, duplicata ou erro de classificação de qualquer

verba do débito ou do crédito;
III - falsidade de documento em que se tenha baseado a

decisão;
IV - superveniência de novos documentos com eficácia sobre

a prova produzida;
V - nulidade por falta ou defeito de intimação inicial, se o

processo houver corrido à revelia dos responsáveis;

VI - inobservância de expressa disposiço legal.

Art. 89 - No julgamento dos recursos de embargos infrin-
gentes e nos pedidos de revisão, o Tribunal somente deliberará com
a presença de, no mínimo, 4 (quatro) Ministros efetivos e mais 2
(dois) substitutos, no máximo.

Art. 90 - Além dos interessados, poderá igualmente o Mi-
nistério Público interpor os recursos previstos nesta lei e nos pra-
zos fixados.

CAPITULO III

Da Rescisão dos Julgados

Art. 91 - Qualquer dos três Poderes do Estado poderá
solicitar do Ministério Público a interposição de pedido de rescisão
de julgado das decisões jurisdicionais do Tribunal, relativas a pres-

- 137 -

tação de contas, salvo as do Governador, aposentadoria, reforma,
disponibilidade ou pensão:

1 - se a decisão houver sido proferida contra disposição de
lei;

II	se o ato, objeto da decisão, se houver fundado em
falsidade não alegada na época do julgamento;

III	se ocorrer superveniência de documentos novos com
eficácia sobre a prova produzida OU a decisão adotada.

Art. 92 A rescisão considerar-se-á pedido autônomo, po-
dendo ser requerida urna só vez, até 5 (cinco) anos depois de
passada em julgado a decisão.

Art. 93 - A falsidade não alegada à época do julgamento
demonstrar-se-á através de decisão definitiva proferida pelo Juízo
Civil ou Criminal, conforme o caso, ou (Ie(IUZi(la e provada no pro-
cesso de rescisão, garantido às partes pleno direito de defesa, de-
pois de notificadas para acompanharem o processo.

Ari. 94 Só em face de julgamento favorável do Tribunal
poderá ser revisto administrativamente o ato que deu causa ao
pedido da rescisão.

CAPITULO IV

Dos Recursos Municipais

Art. 95 -- (vetado)

§ 1. - (vetado)
§ 2. - (vetado).
§ 3•1 - ( vetado)

TITULO VI

Dos Prazos e Andamentos dos Processos

Art. 96 - É de 8 (oito) dias o prazo para os órgãos auxiliares
do Tribunal, bem como a Auditoria e o Ministério Público, opinarem
nos casos de sua competência, a contar do dia em que lhes for
aberta vista.

Parágrafo único - O prazo acima poderá ser prorrogado,
a critério do Relator, por igual tempo.
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Art. 97 -- O prazo para a providência da abertura de vista
ou conclusão de processos será de 24 (vinte e quatro) horas.

Art. 98 - - Os prazos para agravo, embargos, revisão e res-
cisão serão contados do dia em que forem publicados os despachos
ou decisões no órgão oficial do Estado.

§ 1. - O início, o decurso e término dos prazos para recursos
obedecem ás normas do Código de Processo Civil, no que couber.

§ 2. - Aplicam-se à revisão e rescisão dos julgados, analo-
gamente, as mesmas normas do parágrafo anterior.

Art. 99 Nos recursos de embargos e pedidos de revisão,
a escolha do relator e revisor recairá em Ministro que não tenha
funcionado nessa condição no primeiro julgamento.

Art. 100 Serão, desde logo, prejudicados e mandados ar-
quivar os recursos em que não for provada a legitimidade de parte,
nos prazos fixados.

Ai-t. 101 ----- A tempestividade do recurso será apurada pela
(lata do recebimento da petição no Tribunal, ou, quando enviado
pelo correio, pela data de sua apresentação à repartição postal de
origem, comprovada pelo respectivo recibo.

Art. 102 - Os Ministros terão 5 (cinco) dias para os des-
pachos interlocutórios.

Art. 103 - Terminada a instrução, serão os autos conclusos
ao Ministro Relator, que no prazo de 10 (dez) dias, salvo prorrogação
concedida pelo Tribunal, proferirá seu voto ou, se for o caso,
oferecerá relatório.

Parágrafo único -- Exarado o relatório, serão os autos con-
clusos ao Ministro Revisor, que os devolverá em 5 (cinco) dias, para
inclusão em pauta, concordando com o relatório ou lhe acrescen-
tando novos elementos.

TITULO VII

Da Forma das Decisões

Art. 104 --- O tribunal deliberará:

a) pela forma de acórdãos, nas tomadas de contas e em
todos os julgamentos que se revestirem de caráter con-
tencioso;

b) por decisão, assinada pelo Presidente, nos casos de jul-
mento de atos;
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C) por provimento, quando a decisão se referir à economia
interna do Tribunal, ou a instruções para a fiel execução
da lei;

d) pela forma de pareceres, nos demais casos.

Parágrafo único - Nas hipóteses das letras a, b, e d dos
pronunciamentos serão fundamentados.

TITULO VIII

Da Execução das Decisões, da Intimação e da Notificação

Art. 105 A intimação dos atos e decisões do Tribunal
presume-se perfeita com a publicação no órgão oficial, salvo as
exceções previstas em lei.

Art. 106 A notificação em processo de tomada de contas
em geral, a fim de convidar o responsável, sob as penas da lei, a
prestar informações, a exibir documentos novos, a defender-se, bem
como a intimação de que foi condenado em alcance serão feitas:

1 - pessoalmente;
II - com hora certa;

III - por via postal, ou telegráfica;
IV --- por edital.

Art. 107 - Decorrido o prazo da notificação ou publicação
do julgado, sujeito apenas a pedido de revisão, se nele o Tribunal
houver considerado o responsável quite ou em crédito para com a
Fazenda Estadual, será arquivado o processo no órgão competente
depois de expedida quitação ao responsável.

Art. 108 - Na hipótese de ser o responsável julgado em
débito com a Fazenda Pública, será feita alienação administrativa
da caução, prosseguindo-se na execução.

Art. 109 - A alienação administrativa da caução será reque-
rida pela Procuradoria e se concedida, expedir-se-á ordem à repar-
tição competente para recolher de imediato aos cofres públicos a
totalidade de caução ou parte (lesta, suficiente para cobrir o alcance,
juros de mora e quaisquer despesas que porventura devam ser inde-
nizadas, ficando o restante da caução escriturado em nome do seu
possuidor.

§ 1. - Recolhida aos cofres públicos a importância da caução,
será o fato comunicado desde logo ao Tribunal, mediante o talão
de recolhimento.
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§ 2. À vista desta prova, expedir-se-á quitação ao respon-
sável se a Fazenda Estadual houver sido integralmente indenizada;
em caso contrário, será feita a conta da importância a ser recolhida
para os devidos fins.

Art. 110 O expediente da alienação administrativa da
caução, ou da indenização de que tratam os artigos antecedentes,
deverá estar concluído dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados
do recebimento do ofício expedido pelo Tribunal à autoridade a quem
competir o seu cumprimento, sendo esse prazo prorrogável por mais
30 (trinta) dias, a juízo do Tribunal.

Art. 111 Aos servidores que deixarem de recolher a im-
portância do débito no prazo que lhe for fixado serão aplicadas as
cominações legais.

Art. 112 Incorrerá em crime contra a Administração Pú-
blica, punível nos termos da legislação vigente, a autoridade admi-
nistrativa ou o representante da Fazenda Pública que, no prazo de
15 (quinze) dias da audiência de decisão do Tribunal, ou do rece-
bimento da documentação necessária à cobrança do débito, não
tomar as providências que lhe couberem.

TITULO IX

Do Departamento Administrativo

Art. 113 Ao Departamento Administrativo, sob a respon-
sabilidade de um Chefe, estão subordinados os órgãos e serviços
abaixo:

1 - Serviço de Expediente e Comunicações;
II	Serviço de Orçamento e Material;

III	Serviço do Pessoal.

Art. 114	As atribuições do Departamento Administrativo
serão fixadas no Regimento Interno do Tribunal.

Disposições Gerais

Art. 115 - Aplica-se aos funcionários do Tribunal de Contas
o Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado, salvo no que esta
lei disciplina.

Art. 116 - Os Ministros, após um ano de exercício, terão
direito a férias correspondentes, quanto à sua extensão, às que a
Lei de Organização Judiciária do Estado concede aos membros do
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Tribunal de Justiça.	As férias serão individuais, não podendo
gozá-las, simultaneamente, mais de dois Ministros.

Art. 117 - O Procurador Geral, os Auditores e os Procura-
dores, após um ano de exercício terão direito a 60 (sessenta) dias
de férias por ano, consecutivas ou distribuídas em dois períodos de
30 (trinta) dias.

Art. 118 O pessoal da Secretaria Geral e Diretorias terá
direito às férias previstas no Estatuto dos Funcionários Públicos
Civis do Estado.

Art. 119	Os Ministros, os Auditores, e os Procuradores têm
prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do ato de nomeação
no órgão oficial, para posse e exercício do cargo, o qual poderá ser
prorrogado, por igual período, a critério do Presidente e por soli-
citação escrita do interessado.

Art. 120	O Procurador-Chefe e os Procuradores tomarão
posse perante o Presidente do Tribunal.

Art. 121 - Poderá o Tribunal, a requerimento de qualquer
das partes ou ex-officio, corrigir as inexatidões materiais devido a
lapso manifesto ou a erros evidentes da escrita ou de cálculos con-
tidos em suas decisões.

Art. 122— A antigüidade no Tribunal de Contas será regulada:

1 - pela posse;
II -- pelo tempo de exercício;

III - pela idade.

Art. 123 - Na expedição de certidões, o Tribunal aplicará,
no que couber, o Regimento de Custas do Estado e, mensalmente,
recolherá aos cofres públicos as importâncias recebidas.

Art. 124 - A contagem de tempo, para todos os efeitos
legais, será feita pelo órgão competente do Tribunal.

Disposições Finais

Art. 125 - Salvo o caso de decisão judicial ou exoneração,
o Ministro que deixar o cargo conservará o título e as honras a
ele inerentes.

Art. 126 - A requisição de funcionários para outros órgãos
só poderá ser atendida por autorização do Tribunal.

Art. 127 - (Vetado).
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Art. 128 - Em cada Gabinete (te Ministro efetivo servirá
um Oficial de Gabinete, Símbolo C-8, de recrutamento amplo, no-
meado em Comissão pelo Presidente do Tribunal, cujos cargos ficam
criados por esta lei, e que terão as funções previstas no Regimento
Interno.

1.0	Ficam igualmente criadas, em cada Gabinete de Mi-
nistro, 2 (duas) Funções Gratificadas	FG-4, de recrutamento
limitado, e de designação do Presidente do Tribunal.

2.° - - Ocorrendo vaga de Ministro efetivo, serão considerados
automaticamente exonerados e dispensados os servidores de que
trata este artigo.

Art. 129 - Aplicam-se, no que couber, aos Ministros os
preceitos da Lei de Organização Judiciária relativos aos deveres dos
Desembargadores.

Art. 130 As despesas provenientes desta lei correrão pelas
dotações próprias do Orçamento tio Estado, ficando o Poder Exe-
cutivo autorizado a abrir os créditos suplementares que se tornarem
necessários.

Art. 131 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas 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, em Belo Horizonte, aos 2
de setembro de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura

LEI N.° 5.512, DE 02 DE SETEMBRO DE 1970

Transforma a Junta Comercial do Estado de
Minas Gerais em Autarquia e dó 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 - A Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, a
que se refere a Lei n. 4.507, de 5 de julho de 1967, passa a constituir
uma Autarquia integrante da Administração Estadual indireta, com
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personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e finan-
ciIa, com sede e foro na Cidade de Belo Horizonte, Capital do
Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único - - A Junta Comercial do Estado de Minas
Gerais é subordinada, tecnicamente, ao Ministério da Indústria e
Comércio e, administrativamente, integra o Sistema de Indústria
e Serviços, sujeitando-se às normas de administração estabelecidas
pelo Poder Executivo.

Art. 2. 1 A transformação do regime jurídico, nos termos
do artigo anterior, subordina-se à observância da legislação federal
especifica no que se refere às suas atribuições e finalidades, e da
Lei n.° 4.507, de 5 de julho de 1967, no que se refere à sua compo-
sição orgânica e funcionamento.

Art. 3. -- O orçamento, o plano de cargos e salários, o
quadro (te pessoal e a organização interna da Junta Comercial serão
aprovados por decreto.

Parágrafo Único --- O orçamento de despesa da Junta não
poderá exceder à receita decorrente dos serviços de registro do
comércio.

Art. 4•0	Os servidores da Junta Comercial, que forem
admitidos após a sua institucionalização autárquica, serão regidos
pela legislação trabalhista.

1.0 - Ê obrigatório o concurso público de provas ou de
provas a títulos para a admissão (te pessoal pela Junta.

2. - Mediante condições fixadas em cada caso e pedido
fundamentado do Presidente da Junta, servidor da Administração
Estadual poderá ser colocado à disposição da entidade, sem ônus
para o Estado, contando-st-lhe o tempo de serviço, para todos os
demais efeitos, no órgão de origem.

Art. 5. -- O servidor estadual, cm exercício na Junta Co-
mercial, na data desta lei, será encaminhado à Secretaria de Estado
de Administração, para sua relotação.

§ 1.0 - O disposto no § 2., do artigo anterior, pode-se aplicar
ao pessoal a que se refere o artigo.

§ 2." -- Tratando-se de servidor à disposição, será devolvido
ao órgão de origem.

Art. 6." ----- 	assegurada à Fundação Escritório Técnico de
Racionalização Administrativa - ETRA -- continuidade na implan-
tação de projeto de organização racional do trabalho na Junta
Comercial do Estado de Minas Gerais.
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Art. 7•9 - Os recursos financeiros auferidos pela Junta, a
que se refere esta lei, em função da prestação de serviços a que se
destina, são depositados em estabelecimento de crédito controlado
pelo Estado, devendo o excedente à despesa orçamentária progra-
mada ser recolhido ao Tesouro Estadual.

Art. 8.° Para atender às despesas e encargos já realizados
ou necessários à organização e funcionamento da Junta Comercial
do Estado de Minas Gerais, fica o Poder Executivo autorizado a
abrir à Secretaria de Estado (Ia Fazenda o crédito especial de Cr$
300.000,00 (trezentos mil cruzeiros), podendo, para tanto, anular
total ou parcialmente dotações orçamentárias, até aquele montante.

Art. 9•Q - O equipamento, mobiliário e direitos em uso e
gozo da Junta Comercial ficam transferidos ao seu patrimônio.

Art. 10	A presente lei será regulamentada dentro de 60
(sessenta) dias, após a sua publicação.

Parágrafo único Até que seja baixada a regulamentação,
subsistirá a vinculação da Junta Comercial do Estado de Minas
Gerais ao Conselho Estadual de Desenvolvimento, bem como as
normas que regulam seu funcionamento.

Art. 11 = Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando-se na Lei n. Q 4.507, de 5 de julho de 1967, e na Lei n.°
5.212, de 2 de julho de 1969, o que lhe for contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 2
de setembro de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
Ragmundo Nonato de Castro

LEI N. 5.513, DE 02 DE SETEMBRO DE 1970

Declara de utilidade pública a "Associação Al-
fenense de Proteção à Criança", com sede na Cidade
de Ai! enas.

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 considerada de utilidade pública a Associação
Alfenense de Proteção à Criança, com sede na Cidade de Alfenas.

Art. 2. 1	Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entra em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 2
de setembro de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
João Franzen de Lima

LEI N.9 5.514, DE 02 DE SETEMBRO DE 1970

Declara de utilidade pública a "Sociedade São
Vicente de Paulo", de Monte Celeste, Município de
São Geraldo.

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

Art. 1.	Fica declarada de utilidade pública a Sociedade
São Vicente de Paulo, de Montes Claros, Município de São Geraldo.

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

Mando, portanto, a todas 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, em Belo Horizonte, aos 2
de setembro de 1970.

ISRAEl. PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
João Franzen de Lima
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LEI N.9 5.515, DE 02 DE SETEMBRO DE 1970

Declara de utilidade pública a Obra Social
"Madre Gertrudes", com sede na Cidade Industrial
em Belo Horizonte.

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

Art. 1.	Fica declarada de utilidade pública a Obra Social
"Madre Gertrudes", com sede na Cidade Industrial, em Belo Hori-
zonte.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 2
de setembro de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
João Franzen de Lima

LEI N.9 5.516, DE 02 DE SETEMBRO DE 1970

Declara de utilidade pública a "Convenção
Batista Mineira", com sede em Belo Horizonte.

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

Art. 1. - Fica declarada de utilidade pública a "Convenção
Batista Mineira", com sede em Belo Horizonte.

Art. 2. -- Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3•Q -- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a todas 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, em Belo Horizonte, aos 2
de setembro de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
João Franzen de Lima

LEI N.ç, 5.517, DE 02 DE SETEMBRO DE 1970

Dó denominação de Monsenhor José Guimarães
Fonseca à Escola Primária do Bairro do Peró, no
Município de Três Corações.

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

Art. 1. - -- A Escola Primária do Bairro do Pcró, com sede
no Município de Três Corações, passa a denominar-se Monsenhor
José Guimarijes Fonseca.

Art. 2. 1 - - Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entra em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 2
(lese lembro de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
Heráclito Mourão de Miranda

LEI N. 5.518, DE 02 DE SETEMBRO DE 1970

Dó a denominação de Henrique Michel ao Grupo
Escolar da Cidade de ftabirito.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
( 1C 1 rctou e eu, cm seu nomc, Sanciono a seguinte lei
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Art. 1.v	O Grupo Escolar do Bairro Santa Rita, na Cidade
de Itabirito, denominar-se-á Henrique Michel.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 2
de setembro de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
Heráclito Mourão de Miranda

LEI N.9 5.519, DE 02 DE SETEMBRO DE 1970

Dá a denominação de Rumiu Maluff à Escola
Primária da Cidade Satélite, Bairro de João Mon-
levade.

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

Art. 1. - A Escola Primária da Cidade Satélite, Bairro de
João Monlevade, denominar-se-á Rumia Maluff.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 2
de setembro de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
Herdclito Mourão de Miranda
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LEI N- 9, 5.520, DE 02 DE SETEMBRO DE 1970

Institui a Festa do Queijo, a realizar-se, anual-
mente, na Cidade do Serro.

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

Art. 1.	Fica instituída a Festa do Queijo, a realizar-se na
Cidade do Serro, no dia 29 de junho de cada ano.

Art. 2.	Os órgãos do Poder Executivo prestarão a cola-
boração que se fizer necessária à plena execução desta lei.

Art. 3•Q	Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entra em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 2
de setembro de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
Victor de Andrade Britto

LEI N.9 5.521, DE 04 DE SETEMBRO DE 1970

Dispõe sobre a fixação do número de verea-
dores.

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

Art. 1. - Os Vereadores às Câmaras Municipais serão eleitos
Pelo voto direto e secreto, na forma da lei.

Art. 2." - Será o seguinte o número de vereadores para cada
Município:

9 (nove) vereadores para os municípios de eleitorado inferior
a 5.000 (cinco mil) eleitores;
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11 (onze) vereadores para os municípios entre 5.000 (Cinco
mil) e 10.000 (dez mil) eleitores;

13 (treze) vereadores para os municípios entre 10.000 (dez
mil) e 15.000 (quinze mil) eleitores;

15 (quinze) vereadores para o município superior a 15.000
(quinze mil) eleitores;

21 (vinte e um) para o município da Capital.
Art. 39 A fixação do número de vereadores para cada

município, nos termos do artigo 2., far-se-á com base nos dados
fornecidos pelo Tribunal Regional Eleitoral, apurados no dia 30 de
junho de 1970, na forma do disposto na Lei Federal n. 9 5.581, de
26 de maio de 1970.

Art. 4. - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 4
de setembro de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
João Pranzen de Lima

LEI N.9 5.522, DE 10 DE SETEMBRO DE 1970

Altera a Lei n. 4.096, de 14 de outubro de
1968, que autorizou a constituição da Companhia
Urbanizadora Serra do Curral -- CIURBE.

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

Art. 1. -- O artigo 5Q, da Lei n. 9 4.996, de 14 de outubro de
1968, transformado seu atual parágrafo único em § l., fica acrescido
de um parágrafo, com a seguinte redação:

" 2.' - Não acudindo licitantes à concorrência, a alienação,
observadas as condições preestabelecidas, poderá ser realizada atra-
vés de corretores ou empresas imobiliárias registrados no Conselho

Regional de Corretores de Imóveis	CRECI - e no Sindicato dos
Corretores de Imóveis do Estado de Minas Gerais."

Art. 2. -- O artigo 5•9 da Lei n. 9 4.996, de 14 de outubro de
1968, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 5•v - Alienação e locação de imóveis da Companhia
poderão ser feitas através da realização de concorrência pública,
salvo nos casos de incorporação, pela própria Companhia, ou de
venda através do financiamento pelo Banco Nacional de Habitação,
quando será observada a legislação federal específica."

Art. 3•9	Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade em Belo Horizonte, aos 10
de setembro de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
Luiz Cláudio de Almeida Magalhães

LEI N.9 5.523, DE 16 DE SETEMBRO DE 1970

Autoriza o Governo do Estado a concordar,
como interveniente, na transferência de imóvel da
Sociedade Mineira de Cultura para a Fundação
Universidade Minas Gerais e dó outras providências.

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

Art. 1.' - Fica o Governo do Estado autorizado a concordar,
como interveniente, na transferência, em favor da Fundação Uni-
versidade Minas Gerais, com sede em Belo Horizonte, do imóvel
denominado Fazenda "Santa Rita", com área de aproximadamente
604 hectares, e benfeitorias nele existentes, localizado nos Municípios
ele Prudente de Morais e Sete Lagoas, pertencente à Sociedade Mineira
ele Cultura, entidade mantenedora da Universidade Católica de
Minas Grais, por doação feita pelo Estado, nos termos da Lei n.'
4.555, de 9 de maio de 1967.
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Art. 2. Fica mantida, com relação à Fundação Universi-
dade Minas Gerais, a cláusula contida no artigo 2.', da Lei n.° 4.455,
de 9 de maio de 1967, de o imóvel ser destinado à instalação dos
Cursos de Engenheiro Agrônomo, Agrônomo, Engenheiro Agrícola e
Agrimensor, integrados em estabelecimento próprio (ia entidade.

Parágrafo único A Fundação Universidade Minas Gerais,
além da instalação dos cursos mencionados neste artigo, se obrigará
a realizar no imóvel trabalhos de experimentação, de pesquisas
agropecuárias e extensão.

Art. 3• 1 - O imóvel reverterá ao patrimônio estadual, com
todas benfeitorias nele realizadas, independentemente de indenização
pelas mesmas, se, no prazo de 4 (quatro) anos, a contar da publi-
cação desta lei, não for cumprida a destinação prevista no artigo 2.1.

Art. 4.' - Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entra em vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a todas 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, em Belo Horizonte, aos 16
de setembro de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
Domingos de Carvalho Mendanha

LEI N.9 5.524, DE 16 DE SETEMBRO DE 1970

Consideram-se estâncias Hidrominerais, para os
efe itos do disposto no artigo 15, § 1.9, alínea "a",
da Constituição da República Federativa do Brasil,
os municípios que especifica.

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

Art. 1.' - São considerados estâncias hidrominerais, para
os efeitos do disposto no artigo 15, § 1. 9, alínea "a", da Constituição
da República Federativa do Brasil, os Municípios de Araxá, Caldas,
Cambuquira, Caxambu, Jacutinga, Lambari, Monte Sião, Passa Quatro,
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Patrocínio, Poços de Caldas, São Lourenço e Tiradentes, que dispõem
de fontes d'águas termais e minerais, naturais, já exploradas econo-
micamente.

Art. 2.' - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3.' - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a todas 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, em Belo Horizonte, aos 16
de setembro de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura

LEI N.9 5.525, DE 18 DE SETEMBRO DE 1970

Dá dencminação às Escolas Combinadas da
Cidade de Pedro Teixeira.

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

Art. 1.' -. Fica atribuída a denominação de "Olímpio Octacílio
de Paula" às Escolas Combinadas da Cidade de Pedro Teixeira.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 18
de setembro de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
Heráctijo Mourão de Miranda
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LEI N.9 5.526, DE 21 DE SETEMBRO DE 1970

Declara de utilidade pública o Olaria Sporl
Club, com sede na Cidade de Olaria.

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

Art. 1. - Fica declarada de utilidade pública o Olaria Sport
Club, com sede na Cidade de Olaria.

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

Mando, portanto, a todas 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 Inconfidência, em Belo Horizonte, aos
21 de setembro de 1970.

O Presidente: Homero Santos
O 1.9 Secretário: Dólton Canabrava
O 2.9 Secretário: Targino Raímundo

LEI N.9 5.527, DE 21 DE SETEMBRO DE 1970

Declara de utilidade pública o "Bloco Recrea-
tivo Carnavalesco Partido Alto", com sede na Cidade
de Juiz de Fora.

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

Art. 1.0 Fica declarado de utilidade pública o "Bloco
Recreativo Carnavalesco Partido Alto", com sede na Cidade de Juiz
(te Fora.
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Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente COiflo nela se contém.

Dada no Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos
21 de setembro de 1970.

O Presidente: Homero Santos
O 1. 1 Secretário: I)ólton Canabrava
O 2.9 Secretário: Targino Raimundo

LEI N.9 5.528, DE 22 DE SETEMBRO DE 1970

Autoriza o Poder Executivo a reverter ao pa-
trimônio do Município de Divinolôndia de Minas
imóvel recebido pelo Estado em doação clausulada.

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 reverter ao
patrimônio do Município de Divinolândia de Minas imóvel recebido
em doação

§ 1.0 - O imóvel a que se refere o artigo possui a área de
5. 173,50 1112 (cinco mil, cento e setenta e três metros e cinqüenta
centímetros quadrados), confrontando: pela frente, com a Rua São
José; à direita, com propriedade de Sebastião Ferreira da Silva;
pela esquerda e pelos fundos, com Sinval Joaquim da Costa.

§ 2. - A reversão autorizada no artigo far-se-á pelo fato de
• terreno haver sido doado com o fim de se edificar um prédio para
• Ginásio Estadual, conforme escritura lavrada às fis. 82 do Livro
n. 3-P, Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Virginópolis,
cai '2Ci de janeiro de 1966, e não ter sido cumprida a condição.

Art. 2.	Revogadas as disposições em contrário, entra esta
	 Art. 2. -- Revogam-se as disposições em contrário.

lei em vigor na data de sua publicação.	 Art. 3 1 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 22
de setembro de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
Domingos de Carvalho Mendanha

LEI N.9 5.529, DE 22 DE SETEMBRO DE 1970

Dá às Escolas Combinadas do Bairro do Meio,
do Município de Montes Claros, a denominação de
Álvaro Prates.

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

Art. 1. - As Escolas Combinadas do Bairro do Meio, do
Município de Montes Claros, denominar-se-ão Álvaro Prates.

Art. 2. - - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3.	Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 22
de setembro de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
Heráclito Mourão de Miranda

LEI N.9 5.530, DE 22 DE SETEMBRO DE 1970

Declara de utilidade pública o Mosteiro de
Santa Maria de Serra Clara, com sede no Município
de Delfim Moreira.

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

Art. 1.0 - Fica declarado de utilidade pública o Mosteiro de
Santa Maria de Serra Clara, com sede no Município de Delfim
Moreira.

Art. 2.9	Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3•9 -- Revogam-se as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 22
(le setembro de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
João Franzen de Lima

LEI N. 5.531, DE 22 DE SETEMBRO DE 1970

Declara de utilidade pública o Colégio Normal
"Nossa Senhora do Carmo", de Caratinga.

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

Art. 1.0	Fica declarado de utilidade pública o Colégio
Normal "Nossa Senhora do Carmo", de Caratinga.

Art. 2 . 0 - - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3•1	Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 22
de setembro de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
João Franzen de Lima
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LEI N.9 5.532, DE 23 DE SETEMBRO DE 1970

Cria a Medalha de Mérito Profissional.

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

Art. 1.0 Fica criada a Medalha de Mérito Profissional,
destinada a galardoar atos de bravura ou ações meritórias praticados
por servidores da ativa, da reserva e reformados da Polícia Militar.

1. - - Entende-se por ato de bravura, para efeitos desta
lei, a ação praticada, dc maneira consciente e voluntária, com
evidente risco de vida, e cujo mérito transcenda em valor, audácia
e coragem a quaisquer considerações de natureza negativa, quanto
ii imprudência porventura cometida.

2.° Não se considera aio de bravura o praticado por quem
tenha o dever profissional de enfrentar o perigo, sendo razoável a
exigência do sacrifício, nos termos da legislação vigente.

§ 3 9 - - Não se considera ato (le bravura o praticado em
benefício (lo agente ou pessoa de seu parentesco, até o 4•9 grau,
inclusive

§ 4.1	O ato (te bravura é reconhecido pelo Comandante
Geral da Polícia Militar, à vista do apurado em sindicância regular.

§ 5. -- O Comandante Geral da Polícia Militar poderá deixar
de reconhecer a prática do ato como (te bravura, por falta de re-
quisitos essenciais, mas pode admiti-lo como de ação meritória, para
((5 fins (lesta lei.

Art. 2. Fica o Poder Executivo autorizado a baixar, no
prazo de 60 (sessenta) (lias, O Regulamento da Medalha de Mérito
Profissional.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 23
de setembro de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
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LEI N.9 5.533, DE 23 DE SETEMBRO DE 1970

Autoriza o Poder Executivo a abrir, à Comissão
de Construção, Ampliação e Reconstrução dos Pré-
dios Escolares do Estado (CARPE), o crédito es-
pecial de Cr$ 72.888,06, para o fim que menciona.

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

Art. 1.0 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, à
Comissão de Construção, Ampliação e Reconstrução dos Prédios
Escolares do Estado (CARPE), o crédito especial de Cr 72.888,06
(setenta e dois mil, oitocentos e oitenta e oito cruzeiros e seis cen-
tavos), para ocorrer ao pagamento de despesas realizadas nos exer-
cícios de 1966 a 1968, com a execução de obras em diversos prédios
estaduais.

Art. 2. -- Para atender ao (liSpOst () no artigo anterior, é o
Poder Executivo autorizado a anular, total ou parcialmente, dotações
orçamentárias correspondentes a Despesas Correntes, ou de Capital.

Art. 3•o - - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 4•0 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
rnento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente (OIUO nela se contém.

Dada no Palácio cia Liberdade, em Belo Horizonte, aos 23
de setembro de 1970.

ISRAEL PINHEIRO D.4 SILVA
Hércules Diz Ventura
Luiz Cláudio de Almeida Magalhães

LEI N. 5.534, DE 24 DE SETEMBRO DE 1970

Concede auxílio financeiro à Prefe itura Muni-
cipal de Rio Novo.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguintc . lei:
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Art. 1.0 - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder à
Prefeitura Municipal de Rio Novo, para ocorrer a despesas com as
comemorações do centenário do Município, o auxílio financeiro de
Cr$ 35. 000,00 (trinta e cinco mil cruzeiros)

Art. 2. Para ocorrer ao disposto no artigo anterior, fica
o Poder Executivo autorizado a abrir, à Secretaria de Estado da
Fazenda, o crédito especial de Cr$ 35.000,00 (trinta e cinco mil
cruzeiros), podendo, para tanto, anular, total ou parcialmente, dota-
ções de Despesas Correntes ou de Capital, do Orçamento vigente,
até o montante do crédito cogitado.

Art. 3•0 - Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entra em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 24
de setembro de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
Luiz Cláudio de Almeida Magalhães

LEI N.ç, 5.535, DE 24 DE SETEMBRO DE 1970

Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel si-
tuado no Município de Tiradentes à Fundação Ro-
drigo Mello Franco de Andrade.

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 doar à Fun-
dação Rodrigo Mello Franco de Andrade, com sede no Estado da
Guanabara, o imóvel (te propriedade do Estado, constituído do
terreno e benfeitorias nele existentes, situado no Município de
Tiradentes, à Rua Herculano Veloso, e que serviu de sede ao antigo
Fórum local.

Parágrafo único -- A utilização do imóvel, objeto da doação
prevista neste artigo, vincular-se-á, exclusivamente, aos fins indicados
no ato instituidor da Fundação.
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Art. 2. - -- Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 24
de setembro de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
Domingos Magalhães Mendanha

LEI N.9 5.536, DE 28 DE SETEMBRO DE 1970

Autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito
especial de Cr$ 30.000,00 à Imprensa Ofic ial do
Estado.

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

Art. 1.0 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir o
crédito especial de Cr$ 30.000,00 (trinta mil cruzeiros), à Imprensa
Oficial, para atender despesas do Fundo de Beneficência no cor-
rente exercício.

Art. 2.9 Para a execução desta lei, é o Poder Executivo
autorizado a utilizar-se de recursos provenientes de anulação total
ou parcial de dotações orçam entáriis de Despesas Correntes ou de
Capital, até o valor consignado no artigo 1..

Art. 31 -- Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entra em vigor na (lata de sua publicação.

Mando, portanto, a todas 115 autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inleiranien e como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo horizonte, aos 28
de setembro de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
Luiz Cláudio de Almeida Magalhães



- 162
163

LEI N.9 5.537, DE 28 DE SETEMBRO DE 1970

Autoriza a abertura do crédito especial de Cr$
100.000,00 à Secretaria de Estado da Agricultura.

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

Art. 1.	Fica o Poder Executivo autorizado a abrir à
Secretaria de Estado da Agricultura o crédito especial de Cr$
100.000,00 (cem mil cruzeiros) destinado ao atendimento de des-
pesas a cargo do Grupo Executivo de Erradicação da Febre Aftosa
(GERFAMIG) instituído nos termos da Lei n.° 4.976, de 09 de
outubro de 1968.

Parágrafo único - O disposto no artigo renova as autorizações
concedidas nos artigos 10, da Lei n.° 4.976, de 09 de outubro de
1968, e 1., da Lei n.9 5.304, de 16 de outubro de 1969, cuja cadu-
cidade ocorreu com o término dos respectivos exercícios financeiros.

Art. 2. 9 Para a execução desta lei, é o Poder Executivo
autorizado a anular, total ou parcialmente, dotações correspondentes
a Despesas Correntes ou de Capital do Orçamento vigente, até o
montante do crédito cogitado.

Art. 3,9	Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entra em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 28
de setembro de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
Victor de Andrade BrUto
Luiz Cláudio de Almeida Magalhães

LEI N.9 5.538, DE 28 DE SETEMBRO DE 1970

Concede o título de Cidadão Honorário do
Estado de Minas Gerais ao Monsenhor Eduardo
Antônio dos Santos, Vigário de Uberlândia.

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

Art. 1.0 -- Fica concedido ao Monsenhoi Eduardo Antônio
dos Santos o título de Cidadão Honorário do Estado de Minas
Gerais.

	

Art. 2.	O titulo, representado por diplomn especialmente
confeccionado, será entregue ao agraciado em sessão solene da
Assembléia Legislativa.

Art. 3,1 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, aos 28
de setembro (li 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura

LEI N. ç, 5.539, DE 28 DE SETEMBRO DE 1970

Concede o título de Cidadão Honorário do
Estado de Minas Gerais ao Dr. Antônio da Graça
Brandão Rodrigues dos Santos.

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

Art. l, Fica concedido ao Senhor Doutor Antônio da
Graça Brandão Rodrigues dos Santos o título de Cidadão Honorário
do Estado de Minas Gerais,
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Art. 2. - O título a que se refere o artigo anterior, será
entregue em sessão solene da Assembléia Legislativa.

Art. 3.	Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 28
de setembro de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura

LEI N.9 5.540, DE 28 DE SETEMBRO DE 1970

Declara de utilidade pública a Fundação "João
de Freitas", associação civil com sede ria Cidade de
Juiz de Fora.

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

Art. 1. Fica declarada de utilidade pública a Fundação
"João de Freitas", associação civil com sede na Cidade de Juiz
de Fora.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 28
de setembro de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
João Franzen de Lima
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LEI N.9 5.541, DE 28 DE SETEMBRO DE 1970

Declara de utilidade pública a "Cantas Dioce-
sana de ltabira", com sede na Cidade de Itabira.

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

Art. 1.9 -- Fica declarada de utilidade pública a "Cantas
Diocesana de Itabira", com sede na Cidade de Itabira.

Art. 2. - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3. -- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 28
de setembro de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
João Franzen de Lima

LEI N.? 5.542, DE 28 DE SETEMBRO DE 1970

Declara de utilidade pública a Caixa Escolar
"Dom Bosco", com sede no Cidade de Elói Mendes.

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

Art. 1. - Fica declarada de utilidade pública a Caixa Escolar
"Dom Bosco", com sede na Cidade de Elói Mendes.

Art. 2. -- Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3. - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 28
de setembro de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
João Franzen de Lima

LEI N.ç, 5.543, DE 28 DE SETEMBRO DE 1970

Declara de utilidade pública o Colégio Comer-
cial de Itanhandu, com sede na Cidade de Itanhandu.

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

Art. 1. -- Fica declarado de utilidade pública o Colégio
Comercial de Itanhandu, com sede na Cidade de Itanhandu.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 28
de setembro de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
João Franzen de Lima

LEI N.9 5.544, DE 28 DE SETEMBRO DE 1970

Dá às Escolas Combinadas da Vila Magalhães,
do Município de Montes Claros, a denominação de
Benjamim Versiani dos Anjos.

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

Art. 1.' - As Escolas Combinadas da Vila Magalhães, do
Município de Montes Claros, denominar-se-ão Benjamim Versiani
dos Anjos.

Art. 2. -- 	as disposições em contrário.
Art. 3. - - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 28
de setembro de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
Hercjclijo Mourão de Mirandau

LEI N.9 5.545, DE 30 DE SETEMBRO DE 1970

Dá a denominação de José Goines de Souza às
Escolas Reunidos de São Sebastião do Soberbo,
Município de Santa Cruz do Escalvado,

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

Art. 1. - -- Ficam denominadas José Gomes de Souza as Escolas
Reunidas de São Sebastião do Soberbo, Município de Santa Cruz
do Escalvado.

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

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramen c ('0010 nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 30
(te setembro de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
Herde lito Mourão de Miranda
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LEI N.9 5.546, DE 30 DE SETEMBRO DE 1970

Dá a denominação de "Domingos Barbosa
Braér", às Escolas Combinadas de Miralta, Muni-
cípio de Montes Claros.

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

Art. 1. --- Fica atribuída a denominação de "Domingos
Barbosa Braér" às Escolas Combinadas de Miralta, Município de
Montes Claros.

Art. 2. - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3•Q -- Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 30
de setembro de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
Ileráclito Mourão de Miranda

LEI N. 9, 5.547, DE 30 DE SETEMBRO DE 1970

Declara de utilidade pública a União Progres-
sista 1.0 de Maio, com sede em Belo Horizonte.

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

Art. 1.	Fica declarada de utilidade pública a União
Progressista 1.0 de Maio, com sede em Belo Horizonte.

Art. 2. -- Revogam-se as disposições cm contrário.

Art. 3•9	Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 30
de setembro de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
João Franzen de Lima

LEI N.9 5.548, DE 30 DE SETEMBRO DE 1970

Declara de utilidade pública a Sociedade Para
Expansão do Ensino Secundário (Ginásio Luiz
Gama), com sede na Cidade de Juiz de Fora.

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

Art. 1. Fica declarada de utilidade pública a Sociedade
Para Expansão do Ensino Secundário (Ginásio Luiz Gama), asso-
ciação civil com sede na Cidade de Juiz de Fora.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 30
de setembro de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
João Franzeri de Lima
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LEI N.ç, 5.549, DE 30 DE SETEMBRO DE 1970

Declara de utilidade pública a Assistência Edu-
cacional "Jiwentina Brandão", com sede na Cidade
de Brumadinlio.

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

Art. 1. -- Fica declarada de utilidade pública a Assistência
Educacional "Juventina Brandão", com sede na Cidade de Bruma-
(linho.

Art. 2. - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3 • 9 - - Esta lei entra em vigor na (lata de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 30
de setembro de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules I)iz Veio/ora
João Franzeri de Lima

LEI N.9 5.550, DE 05 DE OUTUBRO DE 1970

Auloi-i:a o Pode,- Executivo a abrir o crédito
especial de Cr$ 7.661,98 à Secretaria de Estado da
Fazenda.

O Povo (lo) Estado (le Minas Gerais, l)o1 seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1.0 -- Fica o Poder Executivo autorizado a abrir o crédito
especial de Cr$ 7.661,98 (sete mil, seiscentos e sessenta e um cru-
zeiros e noventa e oito centavos) à Secretaria dc Estado da Fazenda,
destinado a atender ao pagamento da cota de contribuição devida
pelo Estado ao Instituto Nacional de Previdência Social - INPS,
no exercício de 1970, relativa ao pessoal da extinta Navegação
Mineira do Rio São Francisco.

Art. 2. - Para a execução desta lei, é o Poder Executivo
autorizado a utilizar-se de recursos provenientes de anulação total
ou parcial, de dotações orçamentárias de Despesas Correntes ou de
Capital, até o valor consignado no artigo 1..

Art. 3•1 -- Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entra em vigor na (]ata de sua publicação.

Mando, portanto, a todas 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, cm Belo Horizonte, aos 5
de outubro de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
Luiz Cláudio de Almeida Magalhães

LEI N. 9 5.551, DE 05 DE OUTUBRO DE 1970

Autoriza a concessão à Prefeitura Municipal
de Monte Alegre de Minas do auxílio financeiro de
Cr$ 20. 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 o Poder Executivo autorizado a conceder à
Prefeitura Municipal de Monte Alegre de Minas o auxílio financeiro
de Cr$ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros) para ocorrer as despesas das
festividades comemorativas do centenário (te sua criação.

Art. 2.9 Para a execução (lesta lei, é o Poder Executivo
autorizado a abrir, à Secretaria de Estado da Fazenda, o crédito
especial (lo valor inscrito no artigo 1.0 e a anular, total ou parcial-
mente, (lotações orçamentárias de Capital ou Despesas Com-rentes
até o mesmo montante.

Art. 39	Revogadas as dis posições em contrário, esta lei
entra em vigor na data de sua publicação.
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Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 5
de outubro de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Di: Veitiura
Luiz Clóudio de Almeida Magalhães

LEI N.9 5.552, DE 05 DE OUTUBRO DE 1970

Declara de utilidade pública a Fundação Sul
Mineira de Ensino, com sede na Cidade de Pouso
Alegre.

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

Art. 1.	Fica declarada de utilidade pública a Fundação
Sul-Mineira de Ensino, com sede na Cidade de Pouso Alegre.

Art. 2.°	Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Ar[, 3." -- - Revogam-se as disposições cm contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 5
de outubro de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
Heráclito Mourão de Miranda

LEI N.9 5.553, DE 06 DE OUTUBRO DE 1970

Declara de utilidade pública o Bigan Esporte
Clube, com sede na Cidade de 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 declarada de utilidade pública o Bigan Es-
porte Clube, com sede na Cidade de Belo Horizonte.

Art. 2.° - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3•Q	Esta lei entra em vigor na data de	sua publicação.

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

Dada no Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos
6 de outubro de 1970.

O Presidente: Homero Santos
O 1." Secretário: Majirílio Cambraia
O 2." Secretário: Tarqino Raimundo

LEI N.' 5.554, DE 14 DE OUTUBRO DE 1970

Autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito
especial de Cr$ 334.110,88 à Secretaria de Estado
da Viação e Obras Públicas.

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

Art. 1." - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir o
crédito especial de Cr$ 334.110,88 (trezentos e trinta e quatro mil,
cento e dez cruzeiros e oitenta e oito centavos), à Secretaria de
Estado da Viação e Obras Públicas, destinado ao atendimento das
seguintes despesas de exercícios anteriores:

Cr$
Geraldo Batista Sampaio Pagamento do saldo

apurado na prestação de contas, referentes às
obras da Ponte sobre o Rio Suaçuí Grande, de
São Pedro do Suaçuí, no Município de Peçanha,
em 1961 ..........................438,95

Otávio de Araújo Couto - - Pagamento do saldo apurado
a seu favor com as despesas de construção da
Ponte sobre o Rio Lamim, denominada Cedro,
no Município de Lamnini, durante o período de

	

1.' de novembro de 1968 a 3 de março de 1969	10.606,73



Regis dos Reis -- Pagamento (to saldo apurado na
prestação de contas, referentes às obras de
construção do Fórum de Elój Mendes cru obe-

5.282,67	 mliência a Portaria 425/OP-65 e concluídas em
1969	..............................1.413,51

Regis dos Reis -- Pagamento de despesa com a cons-
trução do Fórum de Elói Mendes, em obediência
a Portaria 425/O p-65 e concluídas as obras cm
1969	.............................

Instituto de Previdência dos Servidores (lo Estado de
Minas Gerais ----Pagamento (te despesa referente
à construção do Fórum de Elói Mendes, em obe-
(liência a Portaria 425/OP-65 e concluídas as
obras cm 1969 ......	 271,12

Wagner Brandão de Oliveira - -- Pagamento do saldo
apurado a seu favor com as despesas (te cons-
trução do Fóruiri (te Lima Duarte, no exercício
de 1968 ........................ 2 951291.220,87

193,88

878,61

10.957,02
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Cr$
Ivan Batista da Silva - Pagamento de despesa com a

prestação de contas, final (] ,as obras de cons-
trução da Ponte sobre o Rio Chopotó, na Barra
do Turvo, no Município de Presidente Bernardes,
em obediência a Portaria 163/OP-67, de 1.-9-67
e concluídas em 1969 ................1.372,69

Plínio Soriano Freire - - Pagamento do saldo apurado
a seu favor com as despesas de construção da
Ponte sobre o Rio Norte, no Município de Ataléia,
iniciada em 1964 e terminada cm 1967	 802,21

Carlos Antônio Ribeiro -- Pagamento do saldo apurado
a seu favor com as despesas de construção (Ia
Ponte sobre o Córrego Moura ou Cuia, ligando
o povoado de Mocambo a Baldim, no exercício
(te 1968 ..........................1.259,52

Antônio Moreira Calaes - - Pagamento do saldo apurado
a seu favor com as despesas de construção da
Ponte sobre o Ribeirão dos Bicudos, no entron-
camento das Estradas Piranga--Porto Firme e
Piranga--Presidente Bcrnardes, no exercício de
1968 ............................7.168,72
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Luza Soares Péres --- Indenização de despesas pela
construção de um galpão-cantina no prédio do
Grupo Escolai' "Monsenhor Messias", de Bom
Poço Fundo, em novembro de 1968 ........

Marlene Inês Ladeira Valadares -- - Indenização (te
despesas pela construção de uma cantina no
Grupo Escolar "Monsenhor Messias", de Bom
Jesus do Galho, em agosto de 1968 ........

Maria Aparecida Marques Bueno -- - Indenização de
despesas pela construção de unia sala de aula
e uma cozinha no prédio ( Ias Escolas Combi-
nadas "Ponte Preta", de Muzambinho, em julho
(te	1969	........................

Joaquim Franco da Silva Pagamento do saldo
verificado na prestação de contas, referente às
obras de reforma do telhado e forro do Gabinete
(Ia Secretaria de Estado da Saúde, cm obediência
a Portaria 164/OP-67 e concluídas em 1969

Alfeu Martini - - Pagamento (lo saldo apurado a seu
favor com as despesas de construção do Fórum
(te Varginha, no exercício de 1968 ........

Cr$

1.539,00

1.210,00

429,50

42,67

41 .632,85
Antônio Moreira Calaes •- - Pagamento do saldo apurado

a seu favor com as despesas de melhoramentos
e ampliação da estrada que liga a Cidade do
Porto Firme a Viçosa, no exercício de 1966

Antônio Moreira Calaes --- Pagamento do saldo apurado
a seu favor com as despesas de construção da
Ponte sobre o Ribeirão Mata Porcos, na Estrada
Engenheiro Correia—São Gonçalo do Bação, ini-
ciada em 1967 e terminada em 1968 ........

Neuza Rodrigues de Andrade --- Indenização de (les-
pesas pela construção dos muros de vedação
no prédio (lo Grupo Escolar "Edite França", de
Uberaba, em abril, maio, junho, setembro, ou-
tubro e dezembro de 1967 ............

Ruth Nacif Chequer ---- Indenização de despesas pela
construção de 2 (duas) salas de aula no prédio
do Grupo Escolar "Salime Nacif", de Manhuaçu,
no exercício (te 1967 ................
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Cr$
João Pôrto de Menezes	Pagamento de despesa com

a construção cio Fórum de São Francisco, con-
forme Portaria n. Q 215/P-64, de 22-6-64 e con-

	

cluídas as obras em 1969 .. .. .. .. .. .. ..	62.055,89

João Pôrto de Menezes ---- Pagamento de despesa com
a construção do prédio da cadeia do Município
de Curvelo, em obediência à Portaria 476/P,
de 10-12-64 e concluídas as obras em 1969

Cr$

24.798,50

Luiz Antônio Rocha e Silva Pagamento do saldo
apurado na prestação de contas, referente à
construção do Fórum de Araguari, em obediência
à Portaria 202/P-65, de 16-6-65 e concluídas as
01)1-as em 1969 .................... 2,95

Luiz Gonzaga Batista - - Pagamento do saldo apurado
a seu favor, com as despesas de recuperação
e ampliação do prédio da cadeia de Pouso
Alegre, no exercício de 1966 . . . . . .	.... ..	13.304,42

Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de
Minas Gerais - IPSEMG - Pagamento de con-
tribuição devida pe'o Estado, referente aos
operários que executaram as obras de recupe-
ração e ampliação do prédio (Ia cadeia de Pouso
Alegre, no exercício de 1966 ............

João Pôrto de Menezes	Pagamento de despesa com
a reforma cia cadeia do Município de São
Francisco, conforme Portaria 183/1 1-65, de
31-5-65 e concluídas as obras em 1969 ......

Luiz Gonzaga Batisla ---- Pagamento do saldo apurado
a seu favor com as despesas de recuperação e
ampliação do Centro de Saúde de Poços de
Caldas, no exercício de 1964 ............

Antônio Moreira Calaes - Pagamento de despesa com
a construção do Centro de Saúde, do Município
de Itabirito, conforme informação das fls. 412,
do respectivo processo, em 1968 ......... . 50.129,01

Celso (ontijo de Paula -- Pagamento cio saldo apurado
na prestação de contas do DEP com serviços
especiais (pessoal braçal) conforme recibos da
Sociedade Empreiteira de Construção Sandomi-
nas, referente ao exercício de 1967 ..,.....	1.430,00

João Pôrto de Menezes - Pagamento do saldo apurado
na prestação de contas, referente à construção
do prédio da cadeia do Município de Corinto,
em obediência às Portarias n. 9 s 227/P-64, 271/

	

P-65 e 80/P-66 e concluídas as obras em 1969	3.916,20
Otávio de Araújo Couto	Pagamento de despesa com

a prestação de contas, final de obras de cons-
trução da Ponte sobre o Rio Lamim, no local
denominado "Pau Grande", Município de Lamim,
conforme Portaria 19/OP, de 13-5-68 e concluí-
das em 1969 ........................ 11.623,51

João Pôrto de Menezes	Pagamento de despesa com
a construção do prédio do Fórum de Corinto,
em obediência à Portaria 215-P, de 22-6-64 e
concluídas as obras em 1969 ............ 34.843,57

317,10

Firma Braz La Gatta - Pagamento do saldo apurado
• seu favor com as despesas de medição (lOa
• 13a) das obras de construção do Centro de
Saúde de Muriaé, no exercício de 1968	 3.381,03

Tárcio Primo Belém Barbosa --- Pagamento do saldo
apurado a seu favor com as despesas de reparos
da Ponte sobre o Ribeirão da Mata, no exercício
de 1965 ..........................	173,20

Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de
Minas Gerais IPSEMG --- Pagamento de con-
tribuição devida pelo Estado, referente aos
operários que executaram as obras de reparos
da Ponte sobre o Ribeirão da Mata, no exercício
de 1965 ..........................	34,80

575,46

12,91 Neide Dias Andrade Indenização de despesas pela
construção de cômodo para funcionar a can-
tina do Grupo Escolar "Prof. João Mestre", de
Monsenhor Paulo, em agosto e dezembro de
1969	............................

2.203,19
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Cr$

Joaquim Franco da Silva - Pagamento do saldo apu-
rado na prestação de contas com as obras de
instalações elétricas, no prédio da Secretaria de
Estado da Fazenda, no exercício de 1969 .	 261,25

Construtora Cowan Ltda. - Pagamento referente ao
reajustamento de preços sobre as 1. 4 e 2.' medi-
ção de serviço de terraplenagem na construção
da Cidade Industrial de Juiz de Fora, no exer-
cício de 1968 ......................14.683,24

Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de
Minas Gerais IPSEMG Pagamento de con-
tribuição devida pelo Estado, referente ao
pessoal das obras de reconstrução do prédio do
Hospital "Samuel Libânio", de Pouso Alegre,
em obediência à Portaria 588/P-61 e concluídas
em 1968 ..........................83,55

Luiz Gonzaga Batista Pagamento de despesa com
as obras de reconstrução do prédio do Hospital
"Samuel Libânio", de Pouso Alegre, em obediên-
cia à Portaria 588/P-61 e concluídas em 1968 ..	20.609,29

TOTAL ............334.110,88

Art. 2.° - Para a execução desta lei, é o Poder Executivo
autorizado a anular, total ou parcialmente, até o limite do crédito
cogitado, dotações orçamentárias correspondentes a despesas cor-
rentes ou de capital.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 14
de outubro de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
Eduardo da Silva Bambirra
Luiz Cláudio de Almeida Magalhães

LEI N. 5.555, DE 14 DE OUTUBRO DE 1970

Autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito
especial de Cr$ 179.600,17 à Secretaria de Estado
da Viação e Obras Públicas.

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

Art. 1. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir o
crédito especial de Cr$ 179.600,17 (cento e setenta e nove mil,
seiscentos cruzeiros e dezessete centavos) à Secretaria de Estado da
Viação e Obras Públicas para o atendimento das seguintes despesas
de exercícios findos:

Cr$
Antônio Cirino Sobrinho Pagamento pelo saldo apu-

rado a seu favor, relativo a prestação de contas
da construção da Ponte sobre o Rio Santo Inácio,
no Município de São Gonçalo do Abaeté, em
obediência às Portarias 260/P-64, de 7-7-64,
182/P-65, de 31-5-65 e n. 606/P-65, de 1.-12-65
e concluídas em 1969 ..................3.495,35

Nilo Nunes Vieira Indenização de despesa prove-
niente da construção de uma Ponte sobre o Rio
Manhuaçu, ligando os Municípios de Ipanema e
Caratinga, no exercício de 1969 ..........38.651,87

Antônio da Costa Dias Filho - Pagamento de despesas
com construção do Quartel do 5•9 Batalhão de
Infantaria, em Belo Horizonte, durante os exer-
cícios de 1964, 1965 e 1966 ............137.332,77

José de Castro Valério - Pagamento do saldo apurado
na prestação de contas das obras de melhora-
mentos da piscina, vestiário, reservatório e rede
(te ligação de águas do Quartel do Corpo de
Bombeiros à rede Municipal, em obediência às
Portarias 367, de 20-8-64, 507, de 11-12-64 e

	

522, de 14-12-64, concluídas as obras em 1967	120,18

TOTAL ............179.600,17

Art. 2. -- Para a execução desta lei, é o Poder Executivo
autorizado a anular, total OU parcialmente, dotações orçamentárias
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vigentes de Capital ou Despesas Correntes até o montante consignado
no artigo 1..

Art. 3•9 - Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entra em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 14
de outubro de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
Eduardo da Silva Bambirra
Luiz Cláudio de Almeida Magalhães

LEI N.9 5.556, DE 14 DE OUTUBRO DE 1970

Declara de utilidade pública o "Círculo OperóL
rio Juiz de Fora", com sede na Cidade 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 declarado de utilidade pública o "Círculo
Operário de Juiz de Fora", associação civil com sede na Cidade
de Juiz de Fora.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 14
(le outubro de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
João Franzen de Lima
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LEI N.' 5.557, DE 14 DE OUTUBRO DE 1970

Declara de utilidade pública o "Clube Aymoré",
da Cidade de Coronel Pacheco.

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

Art. 1.0	Fica declarado de utilidade pública o "Clube
Aymoré", da Cidade de Coronel Pacheco.

Art. 2.0 - Revogadas as disposições em contrário, entra
esta lei em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 14
de outubro de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
João Franzen de Lima

LEI N.' 5.558, DE 14 DE OUTUBRO DE 1970

Declara de utilidade pública a Sociedade Re-
creativa Minascaixa, com sede em Belo Horizonte.

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

Art. 1.0	Fica declarada de utilidade pública a Sociedade
Recreativa Minascaixa, com sede em Belo Horizonte.

Art. 2.0 - Revogadas as disposições em contrário, entra
esta lei em vigor na data de sua publicação.
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Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 14
de outubro de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Hércules Diz Ventura

João Franzen de Lima

LEI N.9 5.559, DE 14 DE OUTUBRO DE 1970

Declara de utilidade pública o Colégio Normal
Nossa Senhora do Patrocínio, da Cidade de Patro-

cínio.

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

Art. 1. - Fica declarado de utilidade pública o Colégio
Normal Nossa Senhora do Patrocínio, da Cidade de Patrocínio.

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

Mando, portanto, a todas 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, em Belo Horizonte, aos 14
de outubro de 1970-

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Hércules Diz Ventura

João Franzen de Lima
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LEI N.9 5.560, DE 15 DE OUTUBRO DE 1970

Autoriza o Poder Executivo a conceder o auxí-
lio financeiro de Cri 84.730,00 à Santa Casa de
Misericórdia 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 Poder Executivo autorizado a conceder o
auxílio financeiro de Cr$ 84.730,00 (oitenta e quatro mil setecentos
e trinta cruzeiros) à Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora,
para atender às despesas com as obras de reforma e adaptação, em
Pavilhão de Isolamento de doenças infecto-contagiosas, de um velho
pavilhão dessa entidade.

Parágrafo único	O emprego do auxílio financeiro far-se-á
através da Secretaria de Estado da Viação e Obras Públicas.

Art. 2. Para o cumprimento desta lei, é o Poder Executivo
autorizado a abrir o crédito especial de Cr$ 84.730,00 (oitenta e
quatro mil setecentos e trinta cruzeiros) à Secretaria de Estado da
Viação e Obras Públicas, podendo, para isso, anular, total ou par-
cialmente, até o montante da citada importância, dotações orçamen-
tárias correspondentes às despesas correntes ou de capital.

Art. 3•1	Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará em vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a todas 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, em Belo Horizonte, aos 15
de outubro de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
Luiz Cláudio de Almeida Magalhães
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LEI N.9 5.561, DE 15 DE OUTUBRO DE 1970

Autoriza o revigoramento do crédito especial
autorizado pelo artigo 111, da Lei ri. 9 5.407, de 27
de novembro de 1968, e aberto pelo Decreto ri.°
12.091, de 8 de outubro de 1969, nas condições
que especifica.

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 revigorar, no
corrente exercício, até o limite de Cr$ 300.000,00 (trezentos mil
cruzeiros), o crédito especial autorizado pelo artigo 111, da Lei n.°
5.047, de 27 de novembro de 1968, e aberto pelo Decreto n.9 12.091,

de 8 de outubro de 1969, à Secretaria de Estado da Fazenda para
ocorrer às despesas de instalação da Procuradoria Fiscal do Estado.

Art. 2. - Para a execução desta lei é o Poder Executivo
autorizado a anular, total ou parcialmente, dotações orçamentárias
de despesas correntes ou de capital, até o limite do crédito cogitado.

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

Mando, portanto, a todas 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, em Belo Horizonte, aos 15

de outubro de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Hércules Diz Ventura
Luiz Cláudio de Almeida Magalhães
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LEI N.9, 5.562, DE 15 DE OUTUBRO DE 1970

Autoriza a criação de cursos colegiais normais
nos Ginásios Estaduais de Coronel Murta e Padre
Paraíso, os quais passarão a denominar-se "Colé-
gio Estadual de Coronel Murta" e "Colégio Estadual
Professor José Monteiro Fonseca", de Padre Pa-
raíso.

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

Art. 1. - Fica o Poder Executivo autorizado a criar o curso
colegial normal no Ginásio Estadual de Coronel Murta, instituído
pela Lei n.° 4.012, de 28 (te dezembro de 1965, que passará a deno-
minar-se "Colégio Estadual de Coronel Murta".

Art. 2. - O Colégio Estadual de Coronel Murta ministrará
os cursos ginasial secundário e colegial normal.

Art. 3• - O curso colegial normal previsto nesta lei será
instalado e funcionará mediante convênio, que fica desde já auto-
rizado, com a Prefeitura Municipal de Coronel Murta, sem ônus
para o Estado.

Parágrafo único -- O convênio de que trata o artigo deverá
atender às disponibilidades financeiras do município e às necessi-
dades do ensino a ser ministrado.

Art. 4•0 Nas mesmas condições previstas nesta lei, fica o
Poder Executivo autorizado a criar o curso colegial normal no Gi-
násio Estadual Professor José Monteiro Fonseca, de Padre Paraíso,
instituído pela Lei n.9 3.969, de 24 de dezembro de 1965, o qual
passará a denominar-se "Colégio Estadual Professor José Monteiro
Fonseca".

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 15 deoutubro de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
Heráclito Mourão de Miranda
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LEI N.9 5.563, DE 15 DE OUTUBRO DE 1970

Autoriza doação de terreno à Fundação Facul-
dade de Ciências Econômicas, Administrativas e
Contábeis de São Sebastião do Paraíso.

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

Art. 1. 1 Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Fun-
dação Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contá-
beis, da Cidade de São Sebastião do Paraíso, o imóvel de propriedade
do Estado, constituído por um edifício e respectivo terreno com a
área de 1.575 (um mil, quinhentos e setenta e cinco) metros qua-
drados, confrontando, pela frente, que mede 45 (quarenta e cinco)
metros, com a Travessa Alferes Patrício; pelo fundo, que mede 45
(quarenta e cinco) metros, com terreno do Grupo Escolar Campos
do Amaral; pelo lado direito, que mede 35 (trinta e cinco) metros,
com a Rua Pimenta de Pádua; e pelo lado esquerdo, que mede 35
(trinta e cinco) metros, com terreno da Igreja do Rosário.

Parágrafo único O terreno descrito foi adquirido pelo
Estado mediante doação da Prefeitura Municipal de São Sebastião
do Paraíso, conforme escritura pública lavrada cm 30 de maio de
1949, nas notas do 2. 9 Tabelião da mesma cidade, Livro n. 9 61,
folhas 90/91.

Art. 2. - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3•Q	Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 15 de
outubro de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
Domingos de Carvalho Mendanha
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LEI N. 5.564, DE 15 DE OUTUBRO DE 1970

Dá a denominação de Helder de Aquiimo à Es-
cola Estadual de Cardosos, Município de Urucánia.

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 Helder de Aquino a Escola Estadual
de Cardosos, Município de Urucânia.

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

Mando, portanto, a todas 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 rio Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 15 de
outubro de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
Heráclilo Mourão de Miranda

LEI N.9 5.565, DE 15 DE OUTUBRO DE 1970

Declara de utilidade pública a União Escolar
de Minas Gerais (UEMIG), com sede na Cidade de
Belo Horizonte.

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

Art. 1. 0 -- - Fica declarada de utilidade pública a União Escolar
de Minas Gerais (UEMIG), sociedade civil de fins assistenciais, cul-
turais e recreativos, com sede na Cidade de Belo Horizonte.

Art. 2.0	Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
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Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 15 de
outubro de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
João Frauzen de Lima

LEI N.9 5.566, DE 15 DE OUTUBRO DE 1970

Declara de utilidade pública o "Centro Espí-
rita Beneficente Dr. Bezerra de Menezes", com sede
na Cidade de Pedro Leopoldo.

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

Art. 1. Fica declarado de utilidade pública o "Centro
Espírita Beneficente Dr. Bezerra de Menezes", com sede na Cidade
de Pedro Leopoldo.

Art. 2.	Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 39	Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 15 de
outubro de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
João Franzen de Lima
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LEI N.9 5.567, DE 15 DE OUTUBRO DE 1970

Declara de utilidade pública o Centro Espí-
rita "Luz e Humildade", com sede em Belo Hori-
zonte.

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

Art. 1. - Fica declarado de utilidade pública o Centro Es-
pírita "Luz e Humildade", com sede em Belo Horizonte.

Art. 2.	Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3. - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a todas 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, em Belo Horizonte, aos 15 de
outubro de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
João Franzen de Lima

LEI N.9 5.568, DE 15 DE OUTUBRO DE 1970

Declara de utilidade pública a Sociedade Cul-
tural "Santa Cruz", entidade mantenedora do Gi-
násio Comercial "Santa Cruz", com sede 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 declarada de utilidade pública a Sociedade
Cultural "Santa Cruz", entidade mantenedora do Ginásio Comercial
"Santa Cruz", com sede em Belo Horizonte.

Art 2.° - Revogam-se as disposições em contrário.

ArE. 3: - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 15 de
outubro de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
João Franzan de Limo

LEI N.9 5.569, DE 15 DE OUTUBRO DE 1970

Declara de utilidade pública a entidade "Obra
Sociais Padre Arllndo Vieira", com sede na Cidade
de Diogo de Vasconcelos.

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

Art. 1. -- Fica declarada de utilidade pública a entidade
"Obras Sociais Padre Arlindo Vieira", com sede na Cidade de Diogo
de Vasconcelos.

Art. 2.	Revogadas as disposições em contrário, entra esta
lei em vigor na (lata de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 15 de
outubro de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
João Franzen de Lima

LEI N.9 5.570, DE 15 DE OUTUBRO DE 1970

Declara de utilidade pública ii "Casa do Tra-
balhador de Juiz (te Fora", com sede na Cidade de
Juiz de Fora.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em SCU nome, sanciono a seguinte lei:
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Art. 1.°	Fica declarada de utilidade pública a "Casa do
Trabalhador de Juiz de Fora", com sede na Cidade de Juiz de Fora.

Art. 2.9 	Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3. -- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

])acta no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 15
de outubro de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
João Franzen de Limo

LEI N.9 5.571, DE 12 DE OUTUBRO DE 1970

Declara de utilidade pública o Santos Recrea-
tivo e Futebol, com sede lia Cidade de Ritápolis.

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

Art. 1. - Fica declarado de utilidade pública o Santos Re-
creativo e Futebol, com sede na Cidade de Ritápolis.

Art. 2.	Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3•9 -- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos
12 de outubro de 1970.

O Presidente: Homero Santos
O 1.° Secretário: Maurílio Cambraia
O 2. Secretário l'argino Raimundo
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LEI N.' 5.572, DE 16 DE OUTUBRO DE 1970

Declara de utilidade pública a "Corporação
Musical Olariense Novo Aurora", com sede na CI-
dade de Olaria.

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

Art. 1.	Fica declarada de utilidade pública a "Corporação
Musical Olariense Nova Aurora", com sede na Cidade de Olaria.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 16
de outubro de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
João Franzen de Lima

LEI N.9 5.573, DE 16 DE OUTUBRO DE 1970

Declara de utilidade pública o Centro Espírita
"A Caminho da Luz", com sede na Cidade de Cássia.

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

Art. 1.	Fica declarado de utilidade pública o Centro Es-
pírita "A Caminho da Luz", com sede na Cidade de Cássia.

Art. 2. - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3.	Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
Inento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 16 de
outubro de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
João Franzeri de Lima

LEI N. 5.574, DE 16 DE OUTUBRO DE 1970

Declara de utilidade pública o Centro Espírita
"Bezerra de Menezes", com sede na Cidade 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. 1.0	Fica declarado de utilidade pública o Centro Es-
pírita "Bezerra de Menezes", com sede na Cidade de Juiz de Fora.

Art. 2.°	Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3•o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 16 de
outubro de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz l7enlura
João Franzen de Lima

LEI N. 9, 5.575, DE 16 DE OUTUBRO DE 1970

Declara de utilidade pública o "Grêmio Re-
creativo E cola de Samba Cidade Jardim", com
sede em Belo Horizonte.

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 declarado de utilidade pública o "Grêmio
Recreativo Escola de Samba Cidade Jardim", com sede em Belo
Horizonte.

Art. 2. 9	Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entra em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 16 de
outubro de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
João Franzen de Lima

LEI N.9 5.576, DE 20 DE OUTUBRO DE 1970

Autoriza o Poder Executivo a instituir a Fun-
dação Pandiá Caló geras	Universidade Mineira
de Rádio e TV Educativos	e dá outras provi-
dências.

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 instituir a
Fundação Pandiá Calógeras Universidade Mineira de Rádio e
TV Educativos, destinada a promover atividades educacionais e
culturais, através do rádio e da televisão.

1.0 A Fundação, de que trata o artigo, terá sede e foro
em Belo Horizonte, gozará de autonomia administrativa e financeira,
e adquirirá personalidade jurídica a partir da inscrição, no Registro
Civil (Ias Pessoas Jurídicas, da escritura pública de sua constituição,
com a qual serão apresentados o Estatuto e o decreto do Poder
Executivo, que o aprovar.

§ 2. O Estado será representado, nos atos da instituição
da Fundação, pelo Presidente do Conselho Estadual de Telecomu-
nicações.

Art. 2.°	À Fundação Pandiá Calógeras - Universidade
Mineira de Rádio e TV Educativos - para consecução de seus
objetivos, incumbe:

1	operar estações de Rádio e TV Educativos;
II - produzir em seus estúdios, mediante aquisição, adapta-

ção ou dublagem de material de transmissão, teleaulas, aulas televi-
sionadas, programas educativos, culturais e artísticos, ao vivo, em
vídeo-tape ou cinescópio;

III - distribuir ou divulgar suas programações.

Parágrafo único - É vedado à Fundação utilizar o Rádio e
TV Educativos para fins político-partidários, para a difusão de
idéias que incentivem preconceitos de raça, classe ou religião, ou
ainda explorá-los comercialmente.

Art. 3.° - São órgãos de administração da Fundação:

1 - Conselho Curador;
II - Diretoria Executiva.

Art. 4•o - O Estatuto da Fundação disporá sobre a compe-
tência e a composição dos órgãos referidos no artigo anterior, nele
introduzindo-se, obrigatoriamente, disposições referentes a:

1	constituição do Conselho Curador, que terá 12 (doze)
membros e igual número de suplentes;

II - gratuidade no mandato dos membros do Conselho Cura-
dor, cujas funções são consideradas de caráter relevante, creden-
ciando seu titular a receber distinções e honrarias previstas em lei;

III - mandato de 5 (cinco) anos para os membros do Con-
selho Curador, que poderão ser reconduzidos, observada a renova-
ção obrigatória de terça parte, no mínimo, de sua composição;

IV composição da Diretoria Executiva, constituída do
Diretor Presidente, Diretor Administrativo, Diretor Financeiro, Di-
retor de Produção e Diretor Técnico;

V - escolha, pelo Governador do Estado, do Presidente da
Fundação, cabendo a este a dos demais Diretores.

Art. 5o - Os textos referentes ao ensino pré-primário, pri-
mário, alfabetização de adultos, ensino médio, técnico-profissional
ou de especialização serão elaborados pela Secretaria de Estado (Ia
Educação e os relacionados com os cursos universitários de grau
superior, pela Universidade Federal de Minas Gerais, mediante con-
vênio.
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Parágrafo único - Ao término de cada curso, a Secretaria
de Estado da Educação e a Universidade Federal de Minas Gerais,
esta por meio de convênio, incumbir-se-ão do exame final e da
expedição dos respectivos diplomas.

Art. 6.0 - O patrimônio da Fundação será constituído de:

1 - áreas de terreno e edificações disponíveis, de proprie-
dade do Estado, e por este doados, em caráter inalienável, à Fun-
dação, necessários à sua instalação e à execução dos serviços de
rádio e televisão, inclusive glebas de terra destinadas à tomada de
cena, pela TV, em campo aberto;

II - doações, legados e contribuições de pessoas físicas ou
jurídicas de direito público ou privado;

III - acervo patrimonial que lhe for transferido, nos termos
do artigo 11.

1.0 - Constituem receitas da Fundação:

1 - dotações orçamentárias;
II	auxílios e subvenções de órgãos e entidades públicas ou

privadas, nacionais ou não;
III - rendas patrimoniais, de prestação de serviços e outras

que venha a auferir.

§ 2.9 - Os recursos financeiros da Fundação serão aplicados
exclusivamente em operações e execução de programas compatíveis
com os objetivos da entidade.

Art. 7.0 -- O Governo do Estado, diretamente ou através dos
estabelecimentos oficiais de crédito, fica autorizado a conceder aval
ou fiança aos contratos de aquisição de equipamentos e implementos
necessários ao funcionamento da televisão e rádio educativos da
Fundação.

Art. 8.1 - O pessoal da Fundação subordinar-se-á ao regime
jurídico da legislação trabalhista.

Art. 9.° - Servidor da administração estadual, direta e in-
direta, poderá ser colocado à disposição (Ia Fundação Pandiá Caló-
geras, contando-se-lhe, porém, o tempo de serviço para todos os
efeitos no órgão de origem.

Parágrafo único O funcionário colocado à disposição da
Fundação submeter-se-á ao regime disciplinar, (lc remuneração e
de trabalho (Ia entidade.

Art. 10 - A Fundação Pandiá Calógeras - Universidade
Mineira de Rádio e TV Educativos	é imune à tributação estadual.

Art. 11 A Fundação, que se instituir nos termos do artigo
1., incorporará, atendida a legislação federal, o Serviço de Radio-
difusão do Estado - Rádio Inconfidência, com seus equipamentos,
direitos e obrigações, preservada a natureza comercial de sua ex-
ploração.

Art. 12 -_ Operada a incorporação prevista no artigo ante-
rior, que se dará mediante ato do Poder Executivo, os servidores
com exercício no órgão incorporado, se funcionários públicos:

1 - serão lotados na Secretaria de Estado de Administração,
para posterior redistribuição, ou

II - poderão, quando requisitados, ser colocados à disposi-
ção (Ia Fundação, observado o disposto no artigo 90, parágrafo
Único.

Art. 13 Os saldos das dotações, salvo as destinadas a
pessoal, consignadas ao órgão do serviço público estadual, mencio-
nado no artigo 11, serão transferidos à Fundação.

Art. 14 - No caso de extinção, os bens da Fundação rever-
terão à sua origem, salvo se lei especial prescrever-lhe destino
diferente.

Art. 15 - A Fundação Pandiá Calógeras prestará contas
anualmente ao Tribunal de Contas do Estado.

Art. 16 - A instalação da Fundação e a aquisição do equi-
pamento indispensável ao seu funcionamento serão objeto de opor-
tunas medidas legislativas, que autorizem a abertura de créditos
próprios a esse fim necessários.

Art. 17 - Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entra em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 20 de
outubro de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
Herácijlo Mourão de Miranda
Luiz Cláudio de Almeida Magalhães
Domingos de Carvalho Mendanha
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LEI N.9, 5.577, DE 20 DE OUTUBRO DE 1970

Autoriza a constituição de sociedade de eco-
nomia mista para construir, implantar e operar
centrais de abastecimento.

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 constituir,
obedecida a legislação pertinente, uma sociedade de economia mista
para se incumbir da construção, implantação e operação de centrais
de abastecimento em Minas Gerais.

Art. 2. - A constituição da sociedade a que se refere o
artigo anterior obedecerá aos seguintes critérios:

1 - forma de sociedade anônima, de cujo capital votante o
Estado subscreverá e conservará obrigatoriamente cinqüenta e um
por cento, pelo menos;

II - capital inicial de Cr$ 35.000.000,00 (trinta e cinco
milhões de cruzeiros);

III - disposição estatutária permissiva de hipoteca ou penhor
de seus bens a favor de entidades com as quais venha a contrair
empréstimos, inclusive para garantir a participação acionária da
Companhia Brasileira de Alimentos COBAL, nos termos do con-
vênio celebrado entre essa empresa pública federal e o Banco Na-
cional de Desenvolvimento Econômico - BNDE.

Art. 3. O Estado poderá ceder ações de sua propriedade
aos municípios mineiros, desde que preservada a maioria prevista
no inciso 1 do artigo anterior.

Art. 4•9 O Poder Executivo fica autorizado a integralizar
sua participação no capital da sociedade a que esta lei se refere,
podendo, para isso:

1	utilizar imóveis de seu patrimônio ou que venha a desa-
propriar para servirem à construção de centrais de abastecimento;

II	destinar dotações orçamentárias apropriadas;
III	abrir crédito especial, mediante anulação parcial ou

total de dotações do orçamento vigente;
IV - o Estado poderá caucionar ou autorizar a retenção,

como garantia subsidiária aos empréstimos que a sociedade contra -
tar, de parte da receita decorrente do Fundo de Participação do
Estado.
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Art. 5.	O Governador do Estado designará o incorporador
da sociedade a que se refere esta lei.

Art. 6.1 - Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entra em vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a todas 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, em Belo Horizonte, aos 20 de
outubro de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
Luiz Cláudio de Almeida Magalhães
Raimundo Nonato le Castro

LEI N. 5.578, DE 20 DE OUTUBRO DE 1970

Dispõe sobre o resgate de aforamentos na Ci-
dade Industrial de Contagem e dó outras provi-
dências.

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

Art. 1. - Os aforamentos de terrenos na Cidade Industrial
de Contagem, destinados às atividades auxiliares da indústria, assim
consideradas pelo Conselho Estadual do Desenvolvimento, são res-
gatáveis, mediante o pagamento equivalente a 20 (vinte) foros atua-
lizados, depois de 5 (cinco) anos de pleno funcionamento da ati-
vidade, não se incluindo no preço do resgate as quantias já pagas
a titulo de foro.

§ 1. - Os terrenos, não obstante o resgate, continuam com
a sua destinação vinculada exclusivamente aos fins a que se refere
o contrato de aforamento, ou a fins exclusivamente industriais.

§ 2.1 - A destinação diversa da prevista no parágrafo ante-
rior será caracterizada por uma comissão nomeada pelo Vice-Presi-
dente do Conselho Estadual do Desenvolvimento e integrada, obri-
gatoriamente, por um representante do Centro das Indústrias das
Cidades Industriais de Minas Gerais, um da Seção de Minas Gerais
da Ordem dos Advogados do Brasil e um do Conselho Estadual do
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Desenvolvimento, e importa, de pleno direito, em reversão dos ter-
renos resgatados ao domínio pleno do Estado.

Art. 2. Ficam, automaticamente, reajustados os valores
dos terrenos da Cidade Industrial de Contagem, destinados às ati-
vidades a que se refere o artigo 1., desta lei, para fins de paga-
mento de foro, à razão de Cr$ 10,00 (dez cruzeiros), por metro
quadrado, reajustáveis, anualmente, de acordo com índices de cor-
reção calculados por instituição especializada.

Art. 3. - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Centro
das Indústrias das Cidades Industriais de Minas Gerais o terreno
constituído pelos lotes números 3 (três) e 4 (quatro), do quarteirão

2 (dois), da Cidade Industrial de Contagem.
Parágrafo único A doação se condiciona ao compromisso,

pela donatária, de construir no terreno doado a sua sede social,
pavilhão de exposição e instalações para serviços de interesse para
a indústria e a comunidade, sob pena de reversão do domínio dos
terrenos ao patrimônio do Estado.

Art. 4Q - Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 20 de
outubro de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
Raimundo Nonato de Castro
Domingos de Carvalho Mendanha

LEI N.9 5.579, DE 21 DE OUTUBRO DE 1970

Dá a denominação de Antônio Leôncio Car-
neiro às Escolas Combinadas de Zito Soares, Mu-
nicípio de Santa Cruz do Escalvado.

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

Art. 1. Denominar-se-ão Antônio Leôncio Carneiro as
Escolas Combinadas de Zito Soares, Município de Santa Cruz do
Escalvado.
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Art. 2.	Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entra em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 21
de outubro de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
Heráclijo Mourão de Miranda

LEI N.9 5.580, DE 21 DE OUTUBRO DE 1970

Dá a denominação de Amaro Ribeiro Gomes à
Escola Estadual de Vargem Alegre, Município de
Santa Cruz do Escalvado.

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

Art. 1. -- Denominar-se-á Amaro Ribeiro Gomes a Escola
Estadual de Vargem Alegre, Município de Santa Cruz do Escalvado.

Art. 2. - Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entra em vigor na (lata (te sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 21 de
outubro de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
Heráclito Mourão de Miranda
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LEI N.9 5.581, DE 21 DE OUTUBRO DE 1970

Dá denominação de "Dr. Precildo Nanetti" à
unidade sanitária da Cidade de Machado.

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

Art. 1. - A Unidade Sanitária da Cidade de Machado de-
nominar-se-á "Dr. Precildo Nanetti".

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 21 de
outubro de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
Clóvis Salgado da Gama

LEI N.9 5.582, DE 28 DE OUTUBRO DE 1970

Declara de utilidade pública a Escola Normal
e Ginásio "Nossa Senhora do Carmo", com sede
na Cidade de Aimorés.

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

Art. 1.0 Fica declarada de utilidade pública a Escola Nor-
mal e Ginásio "Nossa Senhora do Carmo", com sede na Cidade de
Aimorés.

Art. 2.0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3,0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Mando, portanto, a todas 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 Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 28
de outubro de 1970.

O Presidente: Rafael Caio Nunes Coelho
O 1. Secretário: Maurílio Cambraia
O 2. Secretário: Nílson Gontijo

LEI N. 9, 5.583, DE 28 DE OUTUBRO DE 1970

Declara de utilidade pública o "Sport Club
Comercial", com sede na Cidade de Aimorés.

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

Art. 1.0	Fica declarado de utilidade pública o "Sport Club
Comercial", com sede na Cidade de Aimorés.

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

Mando, portanto, a todas 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 Inconfidência, em Belo Horizonte, aos
28 de outubro de 1970.

O Presidente: Rafael Caio Nunes Coelho
O 1. Secretário: Maurílio Cambraia
O 2.1 Secretário: Nílson Gontijo

LEI N.9 5.584, DE 28 DE OUTUBRO DE 1970

Declara de utilidade pública o Colégio Normal
Sagrado Coração de Maria, da Cidade de Pará de
Minas.

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 declarado de utilidade pública o Colégio
Normal Sagrado Coração de Maria, da Cidade de Pará de Minas.

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

Mando, portanto, a todas 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 Inconfidência, em Belo Horizonte, aos
28 de outubro de 1970.

O Presidente: Rafael Caio Nunes Coelho
O 1. Secretário: Maurjijo Cambraia
O 2. 9 Secretário: Nilson Gontijo

LEI N.9 5.585, DE 28 DE OUTUBRO DE 1970

Declara de utilidade pública o Colégio Sagrado
Coração de Jesus, da Cidade de Araguari.

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

Art. 1. - Fica declarado de utilidade pública o Colégio
Sagrado Coração de Jesus, da Cidade de Araguari.

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

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

Dada no Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 28
de outubro de 1970.

O Presidente: Rafael Caio Nunes Coelho
O 1.9 Secretário: Maurílio Cambraia
0 2. Secretário: Nílson Gontijo

LEI N. ç, 5.586, DE 30 DE OUTUBRO DE 1970

Declara de utilidade pública a "Associação dos
Con gados de Nossa Senhora do Rosário do Estado
de Minas Gerais", com sede em Belo Horizonte.

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

Art. - Fica declarada de utilidade pública a "Associação
dos Congados de Nossa Senhora do Rosário do Estado de Minas
Gerais", com sede em Belo Horizonte.

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

Mando, portanto, a todas 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 Inconfidência, em Belo Horizonte, aos
30 de outubro de 1970.

O Presidente: Rafael Caio Nunes Coelho
O 1. Secretário: Maurílio Cambraia
O 2.' Secretário: Nílson Gontijo

LEI N.9 5.587, DE 30 DE OUTUBRO DE 1970

Autoriza opção pelo regime da Consolidação
das Leis do Trabalho ao pessoal do quadro perma-
nente da Autarquia Estádio Minas Gerais e dá ou-
tras providências.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por Seus re1)rescntant-,
decretou e Cu. ('01 Seu floflle, sanciono a seguinte 1('i

Art. 1. O ocupante (te cargo do quadro permanente da
Autarquia Estádio Minas Gerais, de que trata o artigo 7•9, da Lei
n. Q 3.410, de 8 de julho de 1965, fica autorizado a optar pelo regime
da Consolidação das Leis do Trabalho.

Parágrafo único ----Ao optante, de que trata o artigo, ficam
assegurados:
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1 - o direito de estabilidade no serviço público a que tenha
feito jus, nos termos da legislação própria;

II - a incorporação, ao vencimento ou à remuneração, das
vantagens em cujo gozo se encontre à data da opção;

III acréscimo correspondente a 2% (dois por cento) do
vencimento ou salário mensal do optante, multiplicado pelo número
de anos de serviço público prestado até à data da opção.

Art. 2. O ocupante de cargo, de que trata o artigo 1.9,
que dentro de 120 (cento e vinte) dias, a partir da vigência desta
lei, não optar pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho,
formará Quadro Suplementar, regido pela legislação própria do
serviço público civil do Estado.

Art. 3.9	Os cargos do Quadro Suplementar, a que se refere
o artigo anterior, serão extintos com a vacância.

Art. 't.	As despesas decorrentes desta lei correrão pelas
dotações próprias do Orçamento da Autarquia Estádio Minas Gerais.

Art. S. Q	Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 6.° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 30 de
outubro de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura

LEI N.? 5.588, DE 30 DE OUTUBRO DE 1970

Modifica disposições, que menciona, da Lei a.°
5.511, de 2 de setembro de 1970, que dispõe sobre
a Organização do Tribunal de Cantas.

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

Art. 1. - As disposições, abaixo mencionadas, da Lei n.°
5.511, de 2 de setembro de 1970, passam a vigorar com a redação
introduzida por esta lei, assim
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"Art. 2. - O Tribunal de Contas compõe-se de 7 (sete)
membros, com a denominação de Juizes.

Art. 49

lI - Diretorias - Departamento Administrativo.

Art. 8. - Os Juízes do Tribunal de Cantas, nos crimes co-
muns e nos de responsabilidade, serão julgados pelo Tribunal Fe-
deral de Recursos.

Art. 14

1 - eleger o seu Presidente e Vice-Presidente;

X auxiliar as Câmaras Municipais no exercício da fiscali-
zação financeira e orçamentária dos Municípios, através do controle
externo, emitindo parecer prévio sobre as contas anuais do Prefeito.

Art. 21

II - dar posse aos Juizes, Procuradores Auditores, Diretores,
Chefes de Departamento e de Serviço e autorizar a posse dos demais
funcionários.

Art.	34	-	..............................................

Parágrafo único - Nas suas faltas e impedimentos, os Pro-
curadores serão substituídos por funcionários estáveis da Procura-
doria ou do Tribunal, indicados, na última hipótese, pelo Presidente
do Tribunal e designados pelo Procurador Chefe, atendidas as con-
(lições estabelecidas em lei para o exercício da função.

Art. 73 -	A fiscalização financeira e orçamentária dos mu-
nicípios será exercida mediante controle externo da Câmara Muni-
cipal, com o auxílio do Tribunal de Contas.

1.	--. Para efeito dessa fiscalização, o Prefeito Municipal
enviará ao Tribunal de Contas as contas do exercício no prazo de
20 (vinte) dias após seu encerramento, além dos seguintes ele-
alentos

1 - cópia autêntica dos balancetes mensais (la receita e des-
pesa, acompanhados de uma via de todos o talões (Ia receita e (te
todos os comprovantes da despesa, até à (lata fixada pelo Tribunal;

II - foll ic l o ou publicaçao que contenha a lei orçamentária
e tO(Ias as demais leis e resoluções (te caráter financeiro;

III - - demonstrações do fllovjmfleflto) de funerário, acompa-
uhaotoo de extrato (te contas bancárias;
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IV relação (te quaisquer atos ou contratos de que decorram
despesas, bem como os relacionados com alienação ou locação de
bens do município

V	demais dados exigidos pela legislação de direito finan-
ceiro, conforme instruções e resoluções do Tribunal de Contas.

§ 2. -- O Tribunal, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta)
(lias, dará seu parecer prévio sobre as contas anuais do Prefeito e
baixará instruções destinadas ao desempenho do controle externo.

3. O Presidente da Câmara Municipal, no prazo de 15
(quinze) dias após o julgamento das contas do exercício pelo Le-
gislativo, enviará ao Tribunal de Contas cópia autenticada da reso-
lução votada, promulgada e publicada, bem como das atas das
sessões em que seu pronunciamento se verificou.

4. A Câmara Municipal apreciará as contas do Prefeito
após o recebimento do parecer prévio do Tribunal, no prazo fixado
em lei.

§ 50 Somente por decisão (Te dois terços dos membros
da Câmara Municipal deixará de prevalecer o parecer prévio emi-
tido pelo Tribunal sobre as cantas que o Prefeito deve prestar
anualmente.

Art. 95 - Nenhum recurso é cabível para o Tribunal de
Contas das decisões das Câmaras Municipais, proferidas no exame
das contas prestadas anualmente pelos Prefeitos."

Art. 2. - Nos artigos 5. 1 , 6.1 e 7•0, § 1.1 e 2.° do artigo
9.°, artigo 10 e seus parágrafos, artigos 12 e 13, inciso IV do artigo
21, artigo 24, inciso II do artigo 31, artigos 89, 99, 102, 103 e pará-
grafo único, 116, 119, 125, 128, § 1.0 e 2. e 129, todos da Lei n.°
5.511, de 2 de setembro de 1970, onde se lê Ministro, leia-se Juiz.

Art. 3 1'	Ficam ainda introduzidas na Lei n.9 5.511, de 2
(te sternbro de 1970, as seguintes modificações:

1	o parágrafo único de seu artigo 27 fica transformado era
1 ., acrescentando-se-lhe o § 2., nestes termos:

As atividades administrativas da Auditoria ficarão
sol> a responsabilidade de um dos auditores efetivos, designado pelo
Presidente;"

	

11 -	o artigo 206 fica acrescido (te uma inciso, assim redigido:

	

"IX	opinar nas prestações (te contas anuais do Prefeito;"

- 209 -

III	o artigo 33 fica acrescido de um inciso, com a seguinte
redação:

"VII	opinar nas prestações de contas anuais do Prefeito;"
IV	o artigo 36 fica também acrescido de um inciso, nestes

termos:

"IV - biblioteca, documentação e jurisprudência;"

V - a expressão Diretoria Geral, referida no seu artigo 43,
fica substituída por Secretaria Geral;

VI - no § 1.0, do seu artigo 68, a palavra autarquia fica
substituída por entidade;

VII	o artigo 128 fica acrescido do seguinte parágrafo:

" 3.' - No Gabinete do Procurador Chefe servirá, também,
um Oficial de Gabinete, Símbolo C-8, de recrutamento amplo, no-
meado em comissão pelo Governador do Estado, cujo cargo fica
criado por esta lei e que terá as funções previstas no Regimento
Interno da Procuradoria."

VIII	no artigo 117, em lugar de Procurador Geral, leia-se
Procurador Chefe;

IX - o inciso XVIII, do seu artigo 15, fica assim redigido:

"XVIII instituir delegações, sem caráter de permanência,
destinadas a auxiliar o desempenho de suas funções, bem como criar
delegacias para efeito da fiscalização financeira e orçamentária
dos municípios, nos termos da Constituição do Estado."

Art. 4•0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5.	Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas 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, em Belo Horizonte, aos 30 de
outubro de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
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LEI N.9 5.589, DE 03 DE NOVEMBRO DE 1970

Autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito
especial de Cr$ 365.390,51 à Secretaria de Estado
da Viação e Obras Públicas.

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

Art. 1.0 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir o cré-
dito especial de Cr$ 365.390,51 (trezentos e sessenta e cinco mil,
trezenttos e noventa cruzeiros e cinqüenta e um centavos) à Secre-
taria de Estado da Viação e Obras Públicas para atender ao paga-
mento de despesas de exercícios anteriores, como segue:

Cr$
Carvalho Hosken S.A. - Pagamento de despesa

correspondente da 7.' à 23.' medições de
reajustamento e acréscimos das obras de cons-
trução do Palácio da Justiça de Juiz de Fora,
realizadas em 1968 e 1969, conforme solici-
tação às folhas 222 verso, do processo de
prestação de contas ................	335.223,46

Carvalho Hosken S.A. - Pagamento de despesa
correspondente da 1.' à 5.' medição extra
das obras de construção do Palácio da Jus-
tiça de Juiz de Fora, realizada no exercício
de 1969, conforme solicitação às folhas 101
verso, do processo de prestação de contas	30.167,05

TOTAL ........................	365.390,51

Art. 2. Para a execução desta lei, é o Poder Executivo
autorizado a utilizar-se de recursos provenientes de anulação, total
ou parcial, de dotações orçamentárias de despesas correntes ou de
capital, até o valor consignado no artigo 1 .Q.

Art. 3.'	Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará em vigor na data (le sua publicação.
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Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 3 de
novembro de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
Eduardo da Silva Bambirra
Luiz Cláudio de Almeida Magalhães

LEI N. 9, 5.590, DE 03 DE NOVEMBRO DE 1970

Autoriza o Poder Executivo a aceitar cessão
de terreno de propriedade da União.

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

Art. 1. -- Fica o Poder Executivo autorizado a aceitar a
cessão (los lotes de terreno de números 11 (onze), 12 (doze), 13
(treze), 14 (quatorze), 15 (quinze) e 16 (dezesseis), do quarteirão
"C", da Vila Silveira (Vila Militar dos Sargentos do Exército),
Bairro da Graça, cm Belo Horizonte, com área aproximada de 2.016
(dois mil e dezesseis) metros quadrados, de propriedade da União
Federal.

Parágrafo único - O imóvel destinar-se-á à construção do
Grupo Escolar Adalberto Ferraz, e será revertido ao patrimônio da
União, se não for cumprido o encargo no prazo que se fixar.

Art. 2.°	Revogam-se as disposições em contrário, especial-
mente as contidas na Lei n. Q 5.345, de 24 de novembro de 1969.

Art. 3.' - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Mando portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
inento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam
eulnprit', tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 3 de
novembro (le 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
hércules Diz Ventura
Herá('ljto Mourão de Miranda
l)oiningos de Carvalho Mendanha
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LEI N.9 5.591, DE 03 DE NOVEMBRO DE 1970

Concede "pos(-mortem", ao Padre Júlio Maria
de Lombaerde, o título de Cidadão Honorário 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 concedido, post-mortem, ao Padre Júlio
Maria de Lombaerde, o título de Cidadão Honorário do Estado de
Minas Gerais.

Art. 2.0	Revogadas as disposições em contrário, entra esta
le3 em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 3 de
novembro de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura

LEI N.9 5.592, DE 03 DE NOVEMBRO DE 1970

Declara de utilidade pública o Grupo de Edu-
cação e Promoção (GEP), com sede na Cidade de
São Sebastião do Paraíso.

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

Art. 1. 0 - Fica declarado de utilidade pública o Grupo de
Educação e Promoção (GEP), com sede na Cidade de São Sebastião
do Paraíso.

Art. 2. - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
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Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 3 de
novembro de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
João Franzen de Lima

LEI N.9 5.593, DE 05 DE NOVEMBRO DE 1970

Dá a denominação de Sebastiana Albergaria
Borges à Escila do Bonsucesso, com sede no Muni-
cípio de Barra Longa.

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

Art. 1.0 - Denominar-se-á Sebastiana Albergaria Borges a
Escola de Bonsucesso, com sede no Município de Barra Longa.

Art. 2.0 - Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entra em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 5 de
novembro de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
Herácljio Mourão de Miranda

LEI N.9 5.594, DE 06 DE NOVEMBRO DE 1970

Autoriza o Poder Executivo a instituir a Fun-
dação Ezequiel Dias, com sede em Belo Horizonte
e dá outras providências.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:
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Art. 1. -. Fica o Poder Executivo autorizado a instituir,
com sede e foro em Belo Horizonte, a Fundação Ezequiel Dias, enti-
dade sem finalidade lucrativa, que se regerá por estatuto aprovado
em decreto do Governador do Estado.

Art. 2. A Fundação a que se refere esta lei adquirirá
personalidade jurídica com a transcrição do respectivo estatuto no
Registro Civil das Pessoas Jurídicas, mediante a apresentação do
seu texto oficial e (lo decreto que o aprovar.

Art. 3•0 - A Fundação Ezequiel Dias terá por finalidade
realizar pesquisas científicas no campo da medicina experimental,
da biologia e patologia, da bromatologia e em quaisquer campos de
interesse da saúde; promover a formação e aperfeiçoamento (te
pesquisadores em ciências biométricas, de sanitaristas e demais
profissionais de saúde; elaborar e fabricar produtos biológicos, pro-
filáticos e medicamentos necessários às atividades da Secretaria de
Estado da Saúde, de outras instituições públicas e à utilização por
estabelecimentos particulares; prestar assessoria em assuntos rela-
tivos à sua área de interesse.

Art. 4Q - Passarão a integrar a Fundação o Instituto Ezequiel
Dias e a Escola de Saúde Pública da Secretaria de Estado da
Saúde.

§ 1.9 - A Escola de Saúde Pública da Secretaria de Estado
da Saúde passará a denominar-se Escola de Saúde de Minas Gerais.

§ 2.	As instituições referidas neste artigo terão autonomia,
na forma estabelecida no estatuto.

Art. 5Q	O patrimônio da Fundação será constituído:

1 - dos prédios e respectivos terrenos atualmente ocupados
pelo Instituto Ezequiel Dias e pela Escola de Saúde Pública da
Secretaria de Estado da Saúde, bens móveis, equipamentos e biblio-
tecas destas instituições, que fica o Poder Executivo autorizado a
doar à Fundação;

II - dos bens que adquirir;
III - das doações e subvenções que vier a receber;
IV -- dos saldos verificados nos exercícios financeiros.

§ 1.° - Os bens, rendas e direitos da Fundação somente po-
derão ser utilizados para a realização dos seus objetivos.

§ 2. - Na hipótese de extinguir-se a Fundação, seu patri-
mônio reverterá ao Estado de Minas Gerais.
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Art. 6.	A receita da Fundação será constituída dc:

1 - rendas provenientes da prestação de serviços e de taxas
escolares;

II - rendas patrimoniais;
III - auxílios e subvenções dos poderes públicos;
IV - doações e legados;

V - dotações, anualmente, consignadas no Orçamento do
Estado e, eventualmente, no da União;

VI - importâncias apuradas na venda de produtos bioló-
gicos, farmacêuticos e químicos;

VII - importâncias apuradas no fornecimento de produtos
biológicos, farmacêuticos e químicos ao Departamento de Adminis-
tração de Material do Estado e outros órgãos da administração
pública.

Art. 7.' - A Fundação será administrada por um Conselho
de Curadores, composto de 6 (seis) membros e 6 (seis) suplentes,
escolhidos dentre pessoas de ilibada reputação e notória compe-
tência, com mandato de 6 (seis) anos.

§ 1. - O Secretário de Estado da Saúde será membro nato
do Conselho de Curadores, presidindo as sessões a que comparecer,
com direito a voto de qualidade.

§ 2. - O Conselho de Curadores elegerá o seu Presidente,
que exercerá as funções de Presidente da Fundação, com mandato
de 3 (três) anos.

§ 3. Os membros e suplentes do Conselho de Curadores,
na primeira composição deste, serão designados livremente pelo
Governador do Estado, sendo 2 (dois) com mandato de 6 (seis)
anos, 2 (dois) com mandato de 4 (quatro) anos e 2 (dois) com
mandato de 2 (dois) anos.

§ 4•9 - O preenchimento das vagas de membros e suplentes
do Conselho de Curadores far-se-á por designação do Governador
do Estado, mediante a escolha em listas tríplices organizadas pelo
próprio Conselho, permitida a recondução.

Art. 8.' - O exercício da função de membro do Conselho
de Curadores não será remunerado, recebendo os conselheiros ape-
nas, por sessão a que comparecerem, o jeton de presença que vier
a ser fixado em decreto do Governador do Estado.

Art. 9•9 - Como órgãos de deliberação e fiscalização finan-
ceira, a Fundação terá, ainda, respectivamente, a Assembléia Geral
e o Conselho Fiscal.
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§ 1. - A Assembléia Geral será constituída na forma que
dispuser o estatuto.

§ 2. - O Conselho Fiscal será integrado por um represen-
tante da Secretaria de Estado da Fazenda, um representante da
Secretaria de Estado da Saúde e um representante do Conselho
Estadual de Desenvolvimento, todos designados pelo Governador do
Estado, com mandato de 2 (dois) anos.

Art. 10 O Instituto Ezequiel Dias terá um Diretor, e a
Escola de Saúde de Minas Gerais igualmente um Diretor, ambos
com mandato de 3 (três) anos, escolhidos pelo Conselho de Cura-
dores e designados pelo Presidente da Fundação.

Art. 11 - O Instituto Ezequiel Dias e a Escola de Saúde de
Minas Gerais terão os seus regimentos elaborados pelo Conselho
de Curadores, podendo ser alterados por proposta deste, ou, respec-
tivamente, do Diretor do Instituto ou da Congregação da Escola,
com aprovação do aludido Conselho.

Art. 12 Qualquer modificação do estatuto da Fundação
será de iniciativa do Conselho de Curadores e dependerá de apro-
vação em decreto do Governador do Estado, com anotação no Re-
gistro Civil das Pessoas Jurídicas.

Art. 13 - A Fundação Ezequiel Dias gozará de autonomia
administrativa e financeira, na forma do seu estatuto.

Art. 14 - O Estado incluirá, anualmente, no Orçamento da
Secretaria de Estado da Saúde, verba de auxílio para manutenção
da Fundação.

Parágrafo único - A Fundação organizará o seu orçamento
anual e o remeterá à Secretaria de Estado da Saúde, para a fixação
do auxílio global a ser incluído na proposta orçamentária (lo
Estado.

Art. 15 - A Fundação prestará contas, anualmente, ao Tri-
bunal de Contas do Estado.

Art. 16 O pessoal técnico, administrativo, auxiliar e de
magistério admitido para prestação de serviços à Fundação ficará
sujeito, exclusivamente, às leis trabalhistas.

Parágrafo único O pessoal atualmente em exercício no Ins-
tituto Ezequiel Dias e na Escola de Saúde Pública da Secretaria de
Estado da Saúde poderá continuar sob o regime jurídico em que
se encontra ou optar pelo regime cio contrato cie trabalho.

Art. 17 - Mediante pedido fundamentado do Conselho de
Curadores, poderão ser colocados à disposição da Fundação, nos
termos da legislação vigente, funcionários do serviço público es-
tadual.
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Art. 18 - A Fundação Ezequiel Dias prestará colaboração a
entidades públicas ou privadas, por iniciativa própria, ou quando
solicitada, podendo, para isso, firmar acordos ou convênios.

Art. 19 -- O Advogado Geral do Estado será o representante
do Estado de Minas Gerais na constituição (Ia Fundação, incumbin -
do-lhe, enquanto não for empossado o Presidente da Fundação,
receber as doações que forem feitas à entidade.

Art. 20 -- Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará em vigor na (lata (Id' sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 6 de
novembro de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
Luiz Cláudio de Almeida Magalhães
Clóvis Salgado da Gama
Domingos de Carvalho Mendanha

LEI N.9 5.595, DE 06 DE NOVEMBRO DE 1970

Dá a denominação de Bolivar de Freitas ao
Colégio Estadual de Curvelo, da Cidade de Curvelo.

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

Art. 1.	O Colégio Estadual de Curvelo passa a denominar-
-se Colégio Estadual Bolivar de Freitas.

Art. 2.° -- Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3. - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Mando, portanto, a todas 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, em Belo Horizonte, aos 6 de
novembro de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
Herdclito Mourão de Miranda

LEI N.9 5.596, DE 06 DE NOVEMBRO DE 1970

Dá a denominação de Domingos Gonçalves
Machado às Escolas Combinadas de Mata-Cavalo,
no Município de Barra Longa.

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

Art. 1. Passa a denominar-se Escolas Combinadas Do-
mingos Gonçalves Machado o estabelecimento de ensino primário
de Mata-Cavalo, no Município de Barra Longa.

Art. 2.° - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3• 9 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 6 de
novembro de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
Heráclito Mourão de Miranda
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LEI N.° 5.597, DE 09 DE NOVEMBRO DE 1970

Transforma em Curso Científico o Curso Téc-
nico de Contabilidade criado pela Lei n. 9 4.684, de
12 de dezembro de 1967.

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

Art. 1. - Fica transformado em Curso Científico anexo ao
Colégio Estadual Marques Afonso, da Cidade de São Domingos do
Prata, o Curso Técnico de Contabilidade criado pela Lei n. 9 4.684,
de 12 de dezembro de 1967.

Art. 2.° - A transformação de que trata o artigo anterior
começará no primeiro ano letivo após a vigência desta lei, pela
primeira série, e se completará, nos dois anos subseqüentes, pela
substituição anual e sucessiva das demais séries do curso.

Art. 3."	Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 49	Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 9 de
novembro de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
Heráclito Mourão de Miranda

LEI N.9 5.598, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1970

Modifica disposições da Lei n.° 4.976, de 9
de outubro de 1968, e contém outras providências.

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

Art. 1. - O art. 2. e seu parágrafo único, da Lei n. 9 4.976,
de 09 de outubro de 1968, passam a ter a seguinte redação:
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LEI N.9 5.599, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1970

Autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito
especial de Cr$ 226.704,7' (duzentos e vinte e seis
mil, setecentos e quatro cruzeiros e setenta e qua-
tro centavos) à Secretaria de Estado da Viação e
Obras Públicas.

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

Art. 1.0 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir o
crédito especial de Cr$ 226.704,74 (duzentos e vinte e seis mil,
setecentos e quatro cruzeiros e setenta e quatro centavos) à Secre-
taria de Estado da Viação e Obras Públicas para o ressarcimento
dos seguintes débitos de exercícios findos:

Cr$
Almiro Andrade Guerra - Engenheiro - Saldo a seu

favor, apurado na prestação de contas das obras
de construção da ponte sobre o Ribeirão da
Mata, entre Nova Granja e Tavares, no Município
de Lagoa Santa, em 1967 ................

Antônio Cirino Sobrinho - Engenheiro Despesa
com a construção do prédio do Grupo Escolar
de Varjão, no Município de São Gonçalo do
Abaeté, conforme prestação de contas, em 1964
e1965	..........................

Antônio Pietra - Engenheiro - Saldo a seu favor
na 1.0 prestação de contas das obras de cons-
trução da Cadeia de João Pinheiro, em 1965,
1966 e 1967 ......................23.498,85

Carlos Antônio Ribeiro - Engenheiro Saldo a seu
favor, apurado na prestação de contas final das
obras de construção da ponte sobre o Ribeirão
Taboquinhas, denominada "Guimarães Rosa",
ligando Cordisburgo a Santana cio Pirapama,
em 1969 ..........................2.807,52

10.937,70

14.547,51

Instituto de Previdência (los Servidores do Estado de
Minas Gerais -- IPSEMG -- Contribuição de-
vida pelo Estado correspondente à prestação de
contas tias obras de construção da ponte sobre
o Ribeirão Taboquinhas, denominada "Guima-
rães Rosa", ligando Cordisburgo a Santana (lo
Pirapaina, em 1969 .................. 546,75

-
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"Art. 2. 1' -- Fica criado o Grupo Executivo de Erradicação
da Febre Aftosa no Estado de Minas Gerais GERFAMIG - subor-
dinado ao Gabinete do Secretário de Estado da Agricultura.

Parágrafo único	O GEHFAMIG será composto dos seguintes
membros:

a) Chefe do Departamento de Produção Animal, que será
o seu Presidente;

b) Chefe do Serviço de Defesa Animal;
e) Chefe da Seção de Doenças Infecciosas;
d) Chefe da Seção de Laboratórios."

Art. 2. - O inciso IV, do artigo 4•0, da Lei n.0 4.976, de
09 de outubro de 1968, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 4•0	Ao GERFAMIG compete:

IV - executar, no que lhe competir, os acordos, convênios
ou ajustes assinados com entidades públicas, bem como com orga-
nizações privadas e internacionais, visando à obtenção de assistên-
cia técnica, científica, administrativa ou financeira."

Art. 3•0 - Fica suprimida a expressão "pelo GERFAMIG"
no art. 6.Q da Lei n.0 4.976, de 09 de outubro de 1968.

Art. 4•0 - Ficam revogados o artigo 3•9, os incisos VII, VIII,
IX, X e XI, do artigo 4Q, os 1., 2. 1 e 3.1' do artigo 6.° e os artigos
7•0, 8.1 e 9.1 da Lei n.0 4.976, de 09 de outubro de 1968, entrando
esta lei em vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a todas 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 cia Liberdade, em Belo Horizonte, aos 12 de
novembro de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
Vítor de Andrade Bruto

4
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Cassiano Nunes Neto Saldo a seu favor, verificado
na prestação de contas final das obras de cons-
trução da cortina de proteção do aterro de
acesso à ponte sobre o Rio Doce, em Conse-

	

lheiro Pena, cm 1965 ................	252,00

Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de
Minas Gerais -- IPSEMG - Contribuição de-
vida pelo Estado correspondente à prestação de
contas final das obras de construção da cortina
de proteção do aterro de acesso à ponte sobre

	

o Rio Doce, em Conselheiro Pena, em 1965 .	130,56

Diomar Vieira de Souza Reparos provenientes de
danos causados no prédio de sua propriedade,
alugado ao Estado para nele funcionar o Grupo
Escolar "Henrique Grugger", de Uberaba, em
1967 ............................1.570,00

Prefeitura Municipal de Jesuânia - Despesa com
instalação do Padrão "Cemig" no prédio do
Grupo Escolar "Luiz Alves da Silva", de Je-
suânia, em 1968 ....................60,00

Luciano Amedée Peret - Engenheiro Saldo a seu
favor na prestação de contas das obras de au-
mento da ponte sobre o Rio Taquaraçu, na
estrada Santa Luzia - Jaboticatubas, no Muni-
cípio de Santa Luzia, em 1967 ..........6.373,15

Luiz Fernandes de Souza - Engenheiro Saldo a
seu favor, apurado na prestação de contas das
obras de construção da Cadeia de Luz, em 1965,
1966 e 1967 ......................405,02

Ives Soares da Cunha --- Engenheiro Saldo a seu
favor, apurado na prestação de contas final
das obras de construção da ponte sobre o Cór-
rego Dantas, ligando o Bairro do Rosário à Ci-

	

dade de Córrego Dantas, em 1965 .. .. .. ..	2.022,49

Instituto de Previdência (los Servidores do Estado de
Minas Gerais IPSEMG Contribuição de-
vida pelo Estado, correspondente à prestação
de contas final das obras de construção da
ponte sobre o Córrego Dantas, em 1965 .	 95,24
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14. 642,26
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de

Minas Gerais IPSEMG Contribuição de-
vida pelo Estado, correspondente à prestação
de contas das obras de construção do Fórum
de Esmeraldas, em 1963, 1964 e 1965	 560,39

Ives Soares da Cunha -- Engenheiro - Saldo a seu
favor, apurado na prestação de contas final das
obras de construção do Centro de Saúde de
Martinho Campos, em 1964 e 1965 ........5.735,07

Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de
Minas Gerais - IPSEMG - Contribuição de-
vida pelo Estado, correspondente à prestação
de contas final das obras de construção do
Centro de Saúde de Martinho Campos, em 1964
e 1965 ..........................829,73

Ives Soares da Cunha Engenheiro - Saldo a seu
favor, apurado na prestação de contas final
das obras de construção do Posto de Higiene

	

e Puericultura de Nova Serrana, em 1965 ..	4.166,89
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de

Minas Gerais - IPSEMG - Contribuição de-
vida pelo Estado, correspondente à prestação
de contas final das obras de construção do
Posto de Higiene e Puericultura de Nova Ser-
rana, em 1965 .................... 340,91

Minasondas Ltda. - Reajustamento dos serviços de
Perfuração do poço artesiano da Gruta de
Maquiné, no Município de Cordisburgo, em 1968

Newton Cardoso de Souza Engenheiro -- Despesa
com as obras de conclusão do prédio do Fórum
de Pedra Azul, conforme prestação de contas,
em 1964	.....................

Pedro Maurício Gonçalves --- Indenização por danos
verificados em sua residência em decorrência
das obras de construção do prédio (lo Grupo
Escolar de Rio Acima, em 1969 ..........

Cr$ Ives Soares da Cunha - Engenheiro Saldo a seu
favor, apurado na prestação de contas das obras
de construção do Fórum de Esmeraldas, em
1963, 1964 e 1965 ..................

3.061,20

7.249,09

2 . 000,00
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Ribeiro Franco S.A. - Reajustamento de preços

verificados nas obras de construção do prédio
do Anexo do Palácio da Liberdade, na Capital

	73.723,20

Sérvio Túlio Gonçalves Guimarães Engenheiro -
Despesa realizada com as obras de construção
do Centro de Saúde de Montes Claros, confor-
me prestação de contas final, em 1968	 15.232,89

Tárcio Primo Belém Barbosa Engenheiro - Saldo
verificado a seu favor, na prestação de contas
das obras de construção da ponte sobre o Rio
das Mortes, no Município de Barroso, em 1966
e1967 ..........................	443,93

Consolidi Engenharia Ltda. - Reajustamento de
preços verificados nas obras de construção da
ponte sobre o Ribeirão do Carmo, na ligação
Mariana - Vila Monsenhor Horta, passando
pela Fazenda Roque Soares, no Município de
Mariana, em 1968 ..................	9.415,80

[ves Soares da Cunha -- Engenheiro --- Saldo apurado
a seu favor, na prestação de contas final das
obras de construção (lu Cadeia de Pará de Mi-
nas em 1966, 1967 e 1968 ..............24.598,51

Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de
Minas Gerais IPSEMG Contribuição de-
vida pelo Estado, correspondente à prestação
de contas final das obras (te construção da
Cadeia de Pará de Minas, em 1966, 1967 e 1968	1.458,08

TOTAL ..........................226.704,74

Art. 2. - -- Para a eXCCUÇ0 (leta lei, é o Poder Executivo
autorizado a anular, total OU parcialmen te, dotações orçamentárias
(le Despesas Correntes ou de Capital até o montante consignado no
artigo 1.°.

Art . 3. -	Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entra em vigor na data de sua publicação
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Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 12 de
novembro de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
Eduardo da Silva Rambirra
Luiz Cláudio de Almeida Magalhães

LEI N.9 5.600, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1970

Cria um Ginásio Estadual, com o curso gina-
sial normal, em São João da Serra Negra, Muni-
cípio de Patrocínio e dá outras providências,

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

Art. 1. Fica criado um Ginásio Estadual, com o curso
ginasial normal, em São João da Serra Negra, Município de Patro-
cínio.

Art. 2. - O Ginásio de que trata o artigo anterior se destina
a formar regentes para as classes primárias localizadas em zonas
rurais.

Ari. 3.°	O estabelecimento criado por esta lei funcionará
em regime de internato e externato.

Art. 4,  - - Para atendem- ao disposto nesta lei, ficam criados,
nos Anexos da Lei n, 3.214, de 16 de outubro (le 1964, os seguintes
cargos:

no Anexo LII, lua, 1 (um) cargo (te Diretor de Estabeleci-
mento de Ensino Médio, Símbolo C-5 e 1 (um) cargo de Secretário
de Estabelecimento (te Ensino Médio, Símbolo C-4, ambos de pro-
vimento em comissão;

no Anexo II, 12 (doze) cargos de Professor de Ensino Mé-
(tio, nível XV, de classe singular; 1 (um) cargo de Enfermeiro 1,
nível XVI; 1 (um) cargo (te Dentista 1, nível XVI; 1 (um) cargo de
Técnico Agrícola 1, nível X; 1 (um) cargo de Auxiliar de Almoxa-
rifado 1, nível III; 4 (quatro) cargos de Inspetor de Alunos 1,
nível )III; 1 (um) cargo de Porteiro 1, nível III; 1 (um) cargo de
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Motorista 1, nível VI; 2 (dois) cargos de Auxiliar de Ofícios 1,
nível II; 4 (quatro) cargos de Contínuo-Servente 1, nível II; 8 (oito)
cargos de Auxiliar de Serviços, nível 1, de classe singular.

Art. 5Q É condição essencial para a instalação do Ginásio
criado por esta lei a comprovação da existência de corpo docente
legalmente habilitado.

Art. 6.	As despesas resultantes desta lei correrão pelas
verbas próprias do Orçamento (lo Estado.

Art. 7. 1	Esta lei entra em vigor na (lata de sua publicação.
Art.	Revogam-se as disposições ciii contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 12 de
novembro de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
Heráclilo Mourão de Miranda
Domingos de Carvalho Mendanha

LEI N.9 5.601, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1970

Autoriza o Poder Executivo a criar os cursos
colegial secundário e colegial normal no Ginásio
Estadual "Professora Dulce Sarmento", de Montes
Claros, e dá outros providências.

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

Art. 1. -- Fica o Poder Executivo autorizado a criar os
cursos colegial secundário e colegial normal no Ginásio Estadual
"Professora Dulce Sarmento", de Montes Claros.

Art. 2. Os cursos de que trata o artigo anterior serão
instalados e funcionarão mediante convênio com a Prefeitura Mu-
nicipal, nos termos cia Lei n. 9 899, de 16 de janeiro de 1970, sem
ônus para o Estado, uma vez comprovada a existência de corpo
docente legalmente habilitado.
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Art. 3Q	Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 49 -- - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 12
de novembro de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
Heráclito Mourão de Miranda

LEI N.Q 5.602, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1970

Concede o título de Cidadão Honorário do
Estado de Minas Gerais ao Sr. José de Anchieta
Fontana.

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

Art. 1. -- Fica concedido o título de Cidadão Honorário do
Estado de Minas Gerais ao Sr. José (te Anchieta Fontana.

Art. 2.° --- O título, representado por diploma especialmente
confeccionado, será entregue ao agraciado em reunião especial da
Assembléia Legislativa,

Art. 3•1	Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 4. - Esta lei entra em vigor na (lata de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 12
dc novembro de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
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LEI N.' 5.603, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1970

Concede o título de Cidadão Honorário do
Estado de Minas Gerais ao Sr. Dano José dos
Santos.

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

Art. 1.°	Fica concedido o título de Cidadão Honorário do
Estado de Minas Gerais ao Sr. Dano José dos Santos.

Art. 2. O título, representado por diploma especialmente
confeccionado, será entregue ao agraciado em reunião especial da
Assembléia Legislativa.

Art. 3•Q = Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 4 v	Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 12
de novembro de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura

LEI N.9 5.604, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1970

Concede o titulo de Cidadão Honorário do
Estado de Minas Gerais ao Sr. Abílio José da Silva.

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

Art. 1. - Fica concedido o título de Cidadão Honorário do
Estado de Minas Gerais ao Sr. Abílio José da Silva.
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Art. 2.	O título, representado por diploma especialmente
confeccionado, será entregue ao agraciado em reunião especial da
Assembléia Legislativa.

	

Art. 3.	Revogam-se as disposições em Contrário.

	

Art. 41	Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 12 de
novembro de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura

LEI N.? 5.605, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1970

Autoriza a doação de imóvel do Estado ao pa-
trimônio da Municipalidade 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 Governo do Estado autorizado a doar à
Municipalidade de Juiz de Fora o terreno e respectivo prédio situa-
cio à Rua Halfeld, onde funciona o fórum daquela Comarca.

Parágrafo único - O imóvel, perfazendo a área total do ter-
reno 1.494,65 m2 e a área construída 676,88 m 2, apresenta as se-
guintes confrontações:

a) pela direita, numa extensão de 28,00 metros, com a
Prefeitura Municipal de Juiz de Fora; b) pela esquerda, numa ex-
tensão de 36,4 metros, com Helvécio de Castro Cunha; e) pelos
fundos, numa extensão de 6,5 metros, com a Prefeitura Municipal
de Juiz de Fora, e mais 40,5 metros com Fuad Kirillos, numa reta
total de 47,0 metros; d) pela frente, com a Rua Halfeld, numa ex-
tensão de 46,5 metros.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 12 de
novembro de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
Domingos de Carvalho Mendanha

LEI N. 5.606, DE 16 DE NOVEMBRO DE 1970

Autoriza o Poder Executivo a conceder o auxí-
lio financeiro de Cr$ 36.516,00 (trinta e seis mil,
quinhentos e dezesseis cruzeiros) à Prefeitura Mu-
nicipal de Conceição dos Ouros.

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 conceder
o auxílio financeiro de Cr$ 36.516,00 (trinta e seis mil, quinhentos
e dezesseis cruzeiros) à Prefeitura Municipal de Conceição dos Ouros,
para atender às despesas com a reconstrução de ponte sobre o Rio
Capivari, ligando os Municípios de Paraisópolis e Conceição dos
O4ros, destruída por enchentes ocorridas na região.

Parágrafo único	O emprego do auxilio financeiro far-se-á
através da Secretaria de Estado da Viação e Obras Públicas.

Art. 2. - Para o cumprimento desta lei, é o Poder Executivo
autorizado a abrir o crédito especial de Cr$ 36.516,00 (trinta e seis
mil, quinhentos e dezesseis cruzeiros) à Secretaria de Estado da
Viação e Obras Públicas, podendo, para isso, anular, total ou par-
cialmente, até o montante da citada importância, dotações orçamnen-
tárias correspondentes a despesas correntes ou de capital.

Art. 3•9	Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Art. 4•Q	Revogam-se as disposições em contrário.
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Mando, portanto, a todas 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 la Liberdade, em Belo Horizonte, aos 16
de novembro de 1970

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
Eduardo da Silva Bainbirra
Luiz Cláudio de Almeida Magalhães

LEI N. 9, 5.607, DE 17 DE NOVEMBRO DE 1970

Dá a denominação de Ministro Nelson Hungria
ao Fórum da Cidade de Rio Pomba.

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

Art. 1.	Denominar-se-á Ministro Nelson Hungria o Fórum
da Cidade de Rio Pomba.

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

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

Dada no Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 17
de novembro de 1970.

O Presidente --- Homero Sauto,
O 1.v Secretário -- Maurílio Cambraia
O 2.9 Secretário - Dálton Canabrava

LEI N.9 5.608, DE 17 DE NOVEMBRO DE 1970

Institui o Diploma de Mérito Cultural e dá ou-
tras providências.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou a seguinte lei:
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Art. 1. - Fica instituído o Diploma do Mérito Cultural, que
o Governo do Estado de Minas Gerais concederá às personalidades
que hajam distinguido por serviços relevantes prestados à comuni-
dade mineira, nos setores cultural e artístico.

Art. 2. - A Comissão composta de 7 (sete) membros, indi-
cará, anualmente as 10 (dez) personalidades merecedoras da dis-
tinção e selecionadas nos setores da Pintura, Escultura, Música
Clássica, Música Popular, Teatro, Esporte, Magistério, Ensino Pri-
mário, Ensino Secundário e Ensino Superior.

Art. 3.' - A Comissão terá como membro nato e seu Pre-
sidente, o Secretário de Estado da Educação.

Parágrafo único Integrarão, ainda, a Comissão 1 (um) re-
presentante da Universidade Federal (te Minas Gerais: 1 (um) re-
presentante da Pontifícia Universidade Católica; 1 (um) represen-
tante da HIDROMINAS e 3 (três) representantes da Imprensa es-
pecializada, sendo 1 (um) indicado pelo Sindicato dos Jornalistas
Profissionais do Estudo de Minas Gerais, e 2 (dois) pela Associa-
ção Mineira de Imprensa.

Art. 4•0	Os critérios para apuração do mérito serão fixa-
dos pela HIDROMINAS e aprovados pelo Secretário da Educação.

Art. 5•9 - Esta lei entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 17 de no-
vembro de 1970.

O Presidente: Homero Santos
O 1.v Secretário: Maurilio Cambraia
O 2.9 Secretário: Dálton Canabrava

(LEI PROMULGADA PELA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA)

LEI N. 5.609, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1970

Autoriza o Poder Executivo a fazer a doação
de 800 m2 (oitocentos melro; quadrados) de área
de terreno à Prefe itu ra Municipal de Sete Lagoas.

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

Art. 1. - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Pre-
feitura Municipal de Sete Lagoas, a área de 800 rn2 (oitocentos
metros quadrados), que faz parte da área total ofl(le se acha cons-
truído o Grupo Escolar Dr. Artur Bernardes, da mesma cidade.

Art. 2.	Esta lei entra em vigor na (lata de sua publi-
cação.

Art. 39	Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas 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, em Belo Horizonte, aos 24
de novembro de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
Domingos de Carvalho Mendanha

LEI N.9 5.610, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1970

Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais
a adquirir, mediante concorrência, de fabricante
nacional ou não, veículos e equipamentos para o
Corpo de Bombeiros da Polícia Militar de Minas
Gerais,

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

Art. l.' Fica o Governo do Estado (te Minas Gerais auto-
rizado a adquirir, mediante concorrência, de fabricante nacional
ou não, veículos e equipamentos para o Corpo de Bombeiros da
Polícia Militar de Minas Gerais.

Parágrafo único - Em caso de aquisição com financiamen-
to externo, cuja contratação é autorizada por esta lei, as condições
financeiras da operação serão previamente submetidas à aprova-
ção (Ia autoridade federal competente, nos termos (lo artigo 42,
flCiSO IV, da Constituição Federal.

Aut. 2.v O Poder Executivo, para efeito (lo disposto no
parágrafo único do artigo anterior, indicará uni (los Bancos Oficiais
do Estado para garantir a operação.

Ar!. 3• 9	Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará em vigor na data de sua publicação.
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Mando, portanto, a todas 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, em Belo Horizonte, aos 24
de novembro de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura

LEI N.° 5.611, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1970

Autoriza o Poder Executivo a reverter imóvel,
que menciona, ao patrimônio do Município de Sa-
linas.

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 reverter ao
patrimônio do Município de Salinas o imóvel por este doado ao
Estado, conforme escritura registrada sob o número 8.001, às fis.
52/53 do Livro 3-H-A, do Cartório (te Registro de Imóveis da Co-
marca de Salinas, com a área (te 10.412,50 m 2 (dez mil, quatrocen-
tos e doze metros e cinqüenta centímetros quadrados), confrontando
ao Norte e Noroeste com a Rua Rio Pardo; ao Sudoeste, com o Rio
Salinas; a Leste, com a Praça (Ia Liberdade e, ao Sul, com rua proje-
tada, por não satisfazer as condições exigidas pelos órgãos técnicos
da administração estadual para construção de prédio destinado ao
funcionamento de ginásio, nos termos da Lei n.° 4.608, (te 16 de
outubro de 1967.

Art. 2 . 9 - Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará em vigor na (lata (te sua publicação.

Mando, portanto, a todas 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, em Belo Horizonte, aos 26
de novembro de 1970.

PIO SOARES CANÊDO
Hércules Diz Ventura
Domingos de Carvalho Mendanha
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LEI N.ç, 5.612, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1970

Autoriza a concessão de auxílio financeiro ao
Projeto Rondon Coordenação Estadual de Minas
Gerais.

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

Art. 1.' - É o Poder Executivo autorizado a conceder au-
xílio financeiro anual de Cr$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros),
ao Projeto Rondon	Coordenação Estadual de Minas Gerais.

Art. 2. Os orçamentos estaduais consignarão, a partir do
exercício de 1971, dotação própria para o atendimento do disposto
no artigo anterior.

Art. 39 - Esta lei entra em vigor na (lata de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas 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, em Belo Horizonte, aos 27
de novembro de 1970.

PIO SOARES CANÊDO
Hércules Diz Ventura
Luiz Cláudio de Almeida Magalhães

LEI N.9 5.613, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1970

Autoriza a criação do curso colegial normal no
Ginásio Estadual de Cwnandu caia.

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

Art. 1.9 - Fica o Poder Executivo autorizado a criar o curso
colegial normal no Ginásio Estadual Virgínia Marcondes Escobar,
da Cidade de Camanducaia, criado pela Lei n. I 4.009, de 28 de
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dezembro de 1965, que passará a denominar-se Colégio Estadual
Virgínia Marcondes Escobar.

Art. 2. - O Colégio cogitado no artigo anterior ministrará
os cursos ginasial secundário e colegial normal.

Art. 3. O curso colegial normal, previsto nesta lei, será
instalado e funcionará mediante convênio, que fica desde já auto-
rizado, com a Prefeitura Municipal de Camanducaia, sem ÔflUs para
o Estado.

Parágrafo único - O convênio de que trata o artigo deverá
atender às disponibilidades financeiras do Município e às exigências
do ensino a ser ministrado.

Art. 4•9 - Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 27
de novembro de 1970.

PIO SOARES CANÊDO
Hércules Diz Ventura
Heráclito Mourão de Mirando

LEI N.9 5.614, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1970

Declara de utilidade pública o Conselho Par-
ticular Vicentino de Nossa Senhora da Boa Viagem,
com sede 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 declarado de utilidade pública o Conselho Par-
ticular Vicentino de Nossa Senhora da Boa Viagem, com sede em
Belo Horizonte.

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

Mando, portanto, a todas 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, em Belo Horizonte, aos 27
de novembro de 1970.

PIO SOARES CANÊDO
Hércules Diz Ventura
João Franzeri de Lima

LEI N. 9, 5.615, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1970

Declara de utilidade pública a Sociedade de São
Vicente de Paulo, com sede na Cidade de Passos.

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

Art. 1. - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade
de São Vicente de Paulo, com sede na Cidade de Passos.

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

Mando, portanto, a todas 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 (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, aos 27
de novembro de 1970.

PIO SOARES CANÊDO
Hércules Diz Ventura
João Fran.zcn de Lima



-

- 238 -

LEI N.9 5.616, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1970

Declara de utilidade pública o Patronato Coro-
nel João Cândido, da Cidade de Patrocínio.

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

Art. 1.0 -- Fica declarado de utilidade pública o Patronato
Coronel João Cândido, da Cidade dc Patrocínio.

Art. 2.0	Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entra cm vigor na (lata de sua publicação.

Mando, portanto, a todas 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, em Belo Horizonte, aos 27
de novembro de 1970.

PIO SOARES CANEDO
Hércules Diz Ventura
João Franzen de Lima

LEI N.9 5.617, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1970

Declara de utilidade pública a Associação de
Proteção à Maternidade e à Infânc ia Desvalida de
Curvelo, com sede na Cidade de Curvelo.

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

Art. 1. Fica declarada de utilidade pública a entidade de-
nominada Associação de Proteção à Maternidade e à Infância Des-
valida de Curvelo, com sede na Cidade de Curvelo.

Art. 2. - Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entra em vigor na data de sua publicação.
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Mando, portanto, a todas 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, em Belo Horizonte, aos 27
de novembro de 1970.

PIO SOARES CANÊDO
Hércules Diz Ventura
João Franzen de Lima

LEI N.9 5.618, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1970

Declara de utilidade pública a Sociedade Musi-
cal Euterpe Fraternidade, com sede na Cidade de
Brasília de Minas.

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

Art. 1.0 Fica declarada de utilidade pública a Sociedade
Musical Euterpe Fraternidade, com sede na Cidade de Brasília de
Minas.

Art. 2.0 - Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entra em vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a todas 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, em Belo Horizonte, aos 27
de novembro de 1970.

PIO SOARES CANÉDO
Hércules Diz Ventura
João Franzen de Lima
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LEI N.° 5.619, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1970

Declara de utilidade pública a Santa Casa de
Misericórdia de Piumhi, com sede na Cidade de
Piunibi.

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

Art. 1. - Fica declarada de utilidade pública a Santa Casa
de Misericórdia de Piumhi, com sede na Cidade de Piumhi.

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

Mando, portanto, a todas 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, em Belo Horizonte, aos 27
de novembro de 1970.

PIO SOARES CANÊDO
Hércules Diz Ventura
João Franzen de Lima

LEI N.9 5.620, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1970

Declara de utilidade pública a Aliança Univer-
sl Espírita Cristã (AUEC), com sede em Belo lio-
rizonle.

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

Art. 1	Fica declarada de utilidade pública a Aliança Uni-
versal Espírita Cristã (AUEC), com sede em Belo Horizonte.

Art. 2. - Esta lei entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
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Mando, portanto, a todas 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, em Belo Horizonte, aos 27
de novembro de 1970.

PIO SOARES CANÊDO
Hércules Diz Ventura
João Pranzen de Lima

LEI N. 9 5.621, DE 1.9 DE DEZEMBRO DE 1970

Autoriza a abertura do crédito epecial de Cr
95.593,00 à Secretaria de Estado do Trabalho e Ação
Social, para os fins que menciona.

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

Art. 1 . 0 - -- Fica o Poder Executivo autorizado a abrir à Se-
cretaria de Estado do Trabalho e Ação Social, para aquisição da
biblioteca que pertenceu ao falecido Professor Mário Casasanta, pre-
vista na Lei n.0 4.174, de 13 de maio de 1966, o crédito especial
de Cr$ 95.593,00 (noventa e chico mil, quinhentos e noventa e três
cruzeiros)

Art. 2. Para atender aos encargos decorrentes desta lei,
fica o Poder Executivo autorizado a anular, total ou parcialmente,
dotações orçamentárias correspondentes a despesas correntes ou de
capital.

Art. 3•0	Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4.°	Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publi-

cação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte, aos 1.0
de dezembro de 1970.

PIO SOARES CANÊDO
Hércules Diz Ventura
Geraldo Sardinha Pinto
Luiz Cláudio de Alnzeida Magalhães
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LEI N.9 5.622, DE 1. 9 DE DEZEMBRO DE 1970

Abre à Secretaria de Estado da Fazenda o cré-
dito especial de Cr$ 500 .000,00, para o fim que men-
ciona.

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

Art. 1.	Para a instalação da Fundação Pandiá Catógeras
Universidade Mineira de Rádio e TV Educativos e aquisição

do equipamento indispensável ao seu funcionamento, fica o Poder
Executivo autorizado a abrir, pela Secretaria de Estado da Fazenda,
o crédito especial de Cr$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros),
podendo, para esse fim, anular, total ou parcialmente, dotações or-
çamentárias referentes a despesas correntes ou de capital, até o
montante necessário ao atendimento do crédito.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
de dezembro de 1970.

PIO SOARES CANÉDO
Hércules Diz Ventura
Luiz Cláudio de Almeida Magalhães

LEI N.9 5.623, DE 1.9 DE DEZEMBRO DE 1970

Dá a denominação de Armindo Pereira à Esco-
la Singular de Bituruna, Município de Piedade de
Ponte Nova.

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

Art.	Denominar-se-á "Armindo Pereira" a Escola Sin-
gular de Bituiuna, Município de Piedade de Ponte Nova.

Art. 2. - Revogadas as disposições em contrário, esta li
entra em vigor na (lata de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 1.
de dezembro de 1970.

PIO SOARES CANÊDO
Hércules Diz Ventura
Ileráclilo Mourão de Miranda

LEI N.9, 5.624, DE 1-9 DE DEZEMBRO DE 1970

Declara de utilidade pública a Fundação Fa-
culdade de Filosofia de Passos, com sede na Ci-
dade de Passos.

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

Art. l.	Fica declarada de utilidade pública a Fundação
Faculdade (te Filosofia de Passos, com sede na Cidade de Passos.

Art. 2.°	Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entra em vigorvigor na (lata de sua publicação.

Mando, portanto, a todas 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, eni Belo Horizonte, aos 1.
(te dezembro de 1970.

PIO SOARES CANÊDO
Hércules Diz Ventura
João Fi'anze,i de Lima
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LEI N.9 5.625, DE 03 DE DEZEMBRO DE 1970

Cria cargo de Secretário de Estabelecimento de
Ensino Médio.

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

Art. 1.0 Fica criado no Anexo III, lua, (Ia Lei n.0 3.214,
de 16 de outubro de 1964, 1 (um) cargo de Secretário de Estabele-
cimento de Ensino Médio, símbolo C-4, de provimento em comissão,
lotado na Secretaria do Colégio Estadual de Minas Gerais.

Art. 2.0	Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entra em vigor na (lata de sua publicação.

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

Dada no Palácio cia Liberdade, em Belo Horizonte, aos 03
de dezembro de 1970.

PIO SOARES CANÊDO
Hércules Diz Ventura
Heráclito Mourão de Miranda
Domingos de Carvalho Mendanha

LEI N.9 5.626, DE 04 DE DEZEMBRO DE 1970

Incorpora a Faze ti 	Presidente João Pi-
nheiro, localizada na Cidade do Serro, ao patrimó-
nio da Companhia Agrícola de Minas Gerais
CAMIG,

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

Ari. l.	Fica incorporada ao patrimônio da Companhia
Agrícola de Minas Gerais CAMIG, a Fazenda-Escola Presidente
João Pinheiro, situada no Município do Serro, devidamente descrita
na escritura lavrada no Cartório do I. Q Ofício de Judicial e Notas
da Comarca do Serro, Livro	19, às folhas 46-47 v.

Art. 2. As benfeitorias, móveis e semoventes existentes na
mencionada Fazenda-Escola, constantes do anexo 1, fazem parte in-
tegrante da incorporação.
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Parágrafo único Os valores dos bens incorporados, no valor
histórico de Cr$ 378.133,42 (trezentos e setenta e oito mil, cento e
trinta e três cruzeiros e quarenta e dois centavos), constituem quota
de integraljzação do capital subscrito pelo Estado, como acionista
cia Companhia Agrícola de Minas Gerais - CAMIG.

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

Mundo, poitanlo, a todas 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 P:dácj() da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 04
de dezembro de 1970.

PIO SOARES C-INÊDO
Hércules Diz Ventura
Vielor de A zidi,ide Bruto

LEI N 5.627, DE 04 DE DEZEMBRO DE 1970

Declara de utilidade pública o Colégio Norma'!
"São José", de Belo Horizonte.

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

Art. l. - Fica declarado de utilidade pública o Colégio Nor-
mal "São José", (te Belo Horizonte.

Art. 2.0	Revogadas as disposições em contrário, entrará esta
lei em vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a todas 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, em Belo Horizonte, aos 04
de dezembro de 1970.

PIO SOARES CANÊDO
Hércules Diz Ventura
João Fran:e,n de Lima
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LEI N.9 5.628, DE 04 DE DEZEMBRO DE 1970

Declara a utilidade pública da Fundação Liba-
nesa de Minas Gerais, com sede 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 declarada a utilidade pública da "Fundação
Libanesa de Minas Gerais" (FULIBAN), com sede em Belo Horizonte.

Art. 2. - Esta lei entrará em vigor na (lata (te sua publi-
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Mando, portanto, a todas 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, em Belo Horizonte, aos 04
de dezembro de 1970.

PIO SOARES CANÉlJO
Hércules Diz Ventura
Heráclito Mourão de Mirando

cação	 LEI N.9 5.630, DE 04 DE DEZEMBRO DE 1970
Art. 3•1'	Revogam-se as disposições eia contrário.

Mando, portanto, a todas as utoridad& s, 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, em Belo Horizonte, aos 04
de dezembro de 1970.

PIO SOARES CANÊJJO
Hércules Diz Ventura
João Franzen de Lima

LEI N. 9 5.629, DE 04 DE DEZEMBRO DE 1970

Dá a denominação de "Dr. Antônio Caetano de
Souza" às Escolas Combinadas de Alto Vou-Açu, Mu-
nicípio de Amparo da Serra.

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

Art. 1. - As Escolas Conibinadas de Alto Vau-Açu, Municí-
pio de Amparo do Serra, denominar-se-5o "Dr. Antônio Caetano (te
Souza".

Art. 2. - Revogam-se as disposições em contrário.

1)6 e denominru-ão de "Sebastião Ribeiro" às E..-
('01(15 Combinadas de Fidélis, no Município de Pe-
dra do Indujd.

O Povo do Estado de Minas Gerai, por seus representantes,
decretou e eu, ('rii seu nome, Sanciono a seguinte lei:

Art. 1.' -- As Escolas Combinadas (te Fidélis, no Município
de Pedra do Indaiá, denominar-se-ão "Sebastião Ribeiro".

Art. 2.9 	Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3•0	Esta lei entra emvigor na data de sua publi-

cação.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhe-
cimento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inft j raruiil( (01110 1h l,t se co!) tt'.ti

Dada no Palácio da Liberdade, eta Belo Horizonte, aos 04
de dezembro de 1970.

PIO SOARES CANËDO
Hércules Diz Ventura
Heráclito Mourão de Mirando

LEI N.° 5.631, DE 04 DE DEZEMBRO DE 1970

Dá a denominação de "José Eduardo" à Esco-
la Singular de Taquara no Município de Itapecerica.

Art. 3. - Esta lei entra em vigor na data de sua publi-	 O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
cação. decretou e eu, cio seu nome, sanciono a seguinte lei:
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Art. 1.0 -- A Escola Singular de Taquara, no Município de
Itapecerica, denominar-se-á "José Eduardo".

Art. 2.	Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3•9	Esta lei entra em vigor na data (te sua publi-
cação

Mando, portanto, a todas 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, em Belo Horizonte, aos 04
de dezembro de 1970.

PIO SOARES CANÊDO
Hércules Diz Ventura
Herúclito Mourão de Miranda

LEI N. 9 5.632, DE 07 DE DEZEMBRO DE 1970

Autoriza a abertura do crédito especial de Cr$
788.793,00 à Polícia Militar, para o fim que men-
ciona.

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

Art. 1.0 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, à Po-
lícia Militar, o crédito especial (te Cr$ 788.793,00 (setecentos e oiten-
ta e oito mil, setecentos e noventa e três cruzeiros) destinado a
ocorrer ao pagamento de despesas com a instalação e funcionamen-
to do Batalhão de Trânsito (14. B.P.), que terá a seu cargo a
execução do policiamento ostensivo de trânsito.

Art. 2. - Para atender ao disposto nesta lei, fica o Poder
Executivo igualmente autorizado a anular, total ou parcialmente, até
o valor consignado no artigo anterior, (lotações orçamentárias cor-
respondentes a Despesas Correntes ou (te Capital.

Art. 3 •9	Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará em vigor na data de sua publicação.
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Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhe-
cimento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente cOifl() fl('lU 5(' conteiii

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 07 de
dezembro (te 1970.

PIO SOARES CANÊDO
Hércules Diz Ventura
Luiz Cláudio (te Almeida Magalhães

LEI N.9 5.633, DE 07 DE DEZEMBRO DE 1970

Cria um Colégio Estadual na Cidade de Tocan-
tins e dá outras providências.

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

Art. 1 . - Fica criado um Colégio Estadual na Cidade de To-
cantis.

Art. 2. - O Colégio de que trata o artigo anterior, terá os
seguintes cargos, que ficam criados flOS Anexos da Lei n.° 3.214,
(te 16 de outubro de 1064:

1 -- no Anexo 111, JlI.a : 1 (uni) cargo (te Diretor de Esta-
beleciinento (te Ensino Médio, símbolo C-5, e 1 (um) cargo (te Se-
cretário (te Estabelecimento (te Ensino Médio, símbolo C-4, ambos
de provimento cru coIilissao

11 no Anexo 11: 17 (dezessete) cargos (te Professor de En-
sino Médio, nível XV, de classe singular; 3 (três) cargos (te Inspetor
de Aluno. E, nível III; 1 (um) cargo (te Porteiro 1, nível III; 4 (qua-
tro) cargos (te Contínuo-Servente 1, nível II.

Ari. 3 • 1 A comprovação do cOI'p() docente legalmente ha-
bilitado e a doação, que fica (teS(te já o Podei Executivo autorizado
a recebi r, do Município de Tocantins rife tente ao prédio (te Sua
l) ro l) 1ie ( la ( te onde funciona o Ginásio Municipal São José e o Colé-
guiN rinal Ana Ca talho Pinto, beni como o. respectivos móveis
iiiaturiit pedagógico, condicionaiii a instalação e funcionainetto (lo
Colégio criado por esta lei.

Ai-t. 4. ---- As despesas resultantes (lesta lei correrão pelas
verbas próprias do Orçamento do Estado.
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Art. 5•9	Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 07
de dezembro de 1970.

PIO SOARES CANÊDO
Hércules Diz Ventura
Heráclilo Mourão de Miranda

LEI N. 9 5.634, DE 07 DE DEZEMBRO DE 1970

Dó a denominação de "Maria Leonor Botei/ia"
ás Escolas Combinadas de Bom Sucesso, localizadas
no Município de Teixeiras.

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

Art. 1.Q  -- As Escolas Combinadas (te Bom Sucesso, localiza-
das no Município de Teixeiras, denominar-se-ão "Maria Leonor Bo-
telho".

Art. 2." - Revogadas as disposições cmii contrário, esta lei
entra em vigor na data (te sua t)ul)licação

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos ((7
de dezembro de 1970.

PIO SOARES CANÊDO
Hércules Diz Ventura
Herúcljlo Mourão de Mirando

LEI N.9 5.635, DE 07 DE DEZEMBRO DE 1970

l)ecluru de utilidade pública a Associação dos
Avicultores de Minas Geral.,, , com sede em Belo fio-
rizonte,

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

Ari. l. - Fica declarada de utilidade pública a Associação
elos Avicultores de Minas Gerais, com sede em Belo Horizonte.

Art. 2.	Revogadas as dispo:ições cio contrário, esta lei
entra em vigor na data ole sua publicação

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

Palácio da Liberdade, ciii Belo Horizonte, aos 07 de dezembro
de 1970.

PIO SOARES CANÊDO
Hércules Diz Ventura
João Franzen de Lima

LEI N.9 5.636, DE 07 DE DEZEMBRO DE 1970

Declama (te utilidade pública a Fundação Uni-
versitária de Patos de Minas da Cidade de Patos
de Minas.

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

Art. l. Fica declarada de utilidade pública a Fundação
Universitária (te Patos (te Minas, com sede na Cidade (te Patos de
Minas.

Art. 2.	Revogam-se as disposições eni contrário.

Art. 3.	Esta lei entrará em vigor na data (te sua pul)li-
cação.
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Mando, portanto, a todas 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, em Belo Horizonte, aos 07
de dezembro de 1970.

PIO SOARES CANÊDO
Hércules Diz Ventura
João Franzen de Lima

LEI N.9 5.637, DE 07 DE DEZEMBRO DE 1970

Declara de utilidade pública a Sociedade Pró-
-Melhoramentos do Bairro Linhares, com sede na
Cidade 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 declarada de utilidade pública a Sociedade
Pró-Melhoramentos do Bairro Linhares, com sede na Cidade de
Juiz de Fora.

AiL. 2. - Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará em vigor na (lata de sua publicação.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhe-
cimento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente cotou nela se conténi

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 07
de dezembro de 1970.

PIO SOARES CANÊDO
Hércules Diz Ventura
João Franzen de Lima

LEI N.9 5.638, DE 07 DE DEZEMBRO DE 1970

Declara de utilidade pública as Obras Sociais
da Paróquia de Vermelho Novo, do Distrito de Ver-
melho Novo, Município de Raul Soares.

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

Art. 1." - Fica declarada de utilidade pública as Obras So-
ciais da Paróquia (Ir Vermelho Novo, do Distrito de Vermelho Novo,
Município de Raul Soares.

Art. 2.	Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publi-
cação.

Art. 3•n	Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas 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, em Belo Horizonte, aos 07
(le dezembro de 1970.

PIO SOARES CANÊDO
Hércules Diz Ventura
João Franzen de Lima

LEI N.9 5.639, DE 07 DE DEZEMBRO DE 1970

Reconhece de utilidade pública a Associação Be-
neficente São João Batista, com sede na Cidade de
Visconde do Rio Branco.

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

Art. 1.9 Fica reconhecida de utilidade pública a Associação
Beneficente São João Batista, com sede na Cidade (le Visconde do
Rio Branco.

Art. 2.' --- Esta lei entrará rui vigor na (lata de sua publi-
cação.

Art. 3.' --- Revogam se as disposições em contrário.

pe
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Mando, portanto, a todas 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, em Belo Horizonte, aos 07
de dezembro de 1970.

PIO SOARES CANÊDO
hércules Diz Ventura
João Franzeji de Lima
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RECEITAS DE CAPITAL

Operações de Crédito ................
Alienação de Bens Móveis e Imóveis ......
Transferências de Capital ............
Outras Receitas (te Capital ..............

TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL

TOTAL GERAL DA RECEITA

Cr$

292.102. 091,00
6.000.000,00

209.052.551,00
10.000.000,00

517.154. 642,00

1.945.462.126,00

Art. 3. - - ADespesa será realizada segundo o (letalhamento
LEI N.9 5.640, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1970	 constante dos anexos, dentro dos seguintes Setores e órgãos:

Orça a Receita e estima a De.;pesa do Estado	 SETORES E ÓRGÃOS
de Minas Gerais para o exercício de 1971.

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

Ar!. 1.' O Orçamento do Estado de Minas Gerais, para
o exercício de 1971, estima a Receita cm Cr$ 1.945.462.126,00 (um
bilhão. novecentos e (1W11'('i)la e ('iflC() milhões, quatrocentos e ses-
senta e dois mil, cento e vinte e seis cruzeiros), e fixa a Despesa
em Cr$ 1.945.462.126.00 (um bilhão, novecentos e quarenta e cinco
milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, cento e vinte e seis
cruzeiros)

Ai!. 2. ,,	A Receita será realizada mediante arrecadação dos
Tributos, Rendas e Outras Receitas Correntes ou de Capital, na
forma (],i 	em vigor sob os títulos e subtítulos:

RECEITAS CORRENTES

Cr$

Receita Tributária ..................1 .237.923. 000,00
Receita Pati'irimnial .................38.474 .000,00
Receita Industrial ..................20.809.933,00
Transferências Correntes .............80.152.551,00
Receitas Diversas ....................50.948. 00000

TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES ..	1 . 428.307. 484,00

Elaboração Legislativa e Controle da Adminis-
tração	......................

Assembléia Legislativa ..........

Tribunal ((e Contas ..............

Justiça	..........................

Po(lcI- J1J(iicjárj() ................

Al) MlNIsTBAç,() DIRETA

Governo e Administração Superior ........

(;aI)jnet( Civil do Govern ador do Estado
Gabin&tc Militar do Goveinaet i ' de) Estado
Asessoria Técnico-Consultiva do Gover-
nador do Estado ..............
Auditoria de Operações ..........
Departamento de Representação do Estado
de Minas (;(I'iis ('111 Brasília

Administração Geral ................

Conselho Estadual do Desenvolvimento
Secreta ria etc Estado de Administração
Secretaria (te Estado (lo Interior e Justiça
Departamento Jurídico ............
Departamento Estadual (te Estatística
Departamento Go4i'áfjco ..........
Imprensa Oficial ................

15.849.316,00

13.210.000,00

2.639.316,00

17.573.026,00

17.573. 026,00

12.499. 742,00

li 100. 4)00,00
600 . 000,00

448. 445,00
161.297,00

190.44(40,00

38.294.148,00

ti. 300. 000,00
7. 094.148,00
9.400.000,00
1 .200. 000,00

700.4)4)0,00
600.000,00

13. 000. 000,00
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C r$

Trabalho ........................
	118.771.766,00	 Secretaria de Estado do Trabalho e Ação

	

118. 771.766,00	 Social ......................

OBRIGAÇÕES GERAIS DO ESTADO ........

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Administração Geral ..................

Comissão de Desenvolvimento do Vale do
Jequitinhonha ................
Fundação João Pinheiro ..........

Agropecuária e Recursos Naturais Renováveis
Instituto Estadual (te Florestas ......

Colonização e Reforma Agrária ..........

Fundação Rural Mineira-Colonização e
Desenvolvimento Agrário ..........

Indústria e Comércio ................

Instituto de Pesos e Medidas ......

	

321.571 .911.00	 Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia ......

	319.556. 558,00	 Universidade Federal de Viçosa ......
Fundação Universidade Mineira de Arte

	

308 . ((37.00	 Autarquia Educacional de Uberlândia

	

189.669,00	 Comissão de Construção, Ampliação e Re-

	

137. 647,00	 construção dos Prédios Escolares .

	

1.200.000,00	 Fundação Palácio das Artes ........

	

180.000,00	 Fundação de Arte de Ouro Preto .
Diretoria de Esportes de Minas Gerais

	

43.000.000,00	 Autarquia do Estádio de Minas Gerais
Conselho Regional de Desportos ......

	

43.000.000,00	 Fundação Pandiá Calógems ........

Cr$

3.000.000,00

3.000.000,00

824.052.813,00

3.000.000,00

2.000.000,00
1.000.000,00

4.500.000,00
4.500.000,00

42.599.601,00

42.599. 601,00

120.000,00
120.000,00

28.428.899,00
3.001.532,00

427.367,00
600.000,00

17.000.000,00
1.000.000,00

300.000,00
500.000,00
500.000,00
100.000,00

5.000.000,00

Administração Financeira e Regulação Económi-
co Geral ......................

Secretaria de Ea(lo (Ia Fazenda .

Segurança Nacional e Proteção a Pessoas e Pa-
trimônios ....................

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Minas..........................

Departamento (It Geologia ..........

Agropecuária e Recursos Naturais Renováveis

Secretaria de Estado da Agricultura .

Iiu/slria (' (onércio ..................

Departamento (l(' 1 O (lutrialização .

Transportes ......................

Secretaria de Estado da Viação e Obras
Públicas	....................

Comunicações ....................

Conselho Estadual (te Telecomunicações

Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Secretaria (te Estado da Educação .
Conselho Estadual de Educação ......
Conselho Estadual de Cultura ........
Arquivo Público Mineiro
Instituto de Tecnologia ............
Escola de Belas Artes e Artes Gráficas

Saúde..........................

Secretaria (te Estado da Saúde ......

186. 093.100,00

38.282.511,00

147. 810.589,00

200.000,00

200.000,00

31 .000. ((00,00

31 .000.000,00

3.800.000,00

3.800.000,00

20.803.335,00

	

20.803.335,00	
Energia ........................ 10.000.000,00

Departamento de Águas e Energia Elétrica	10.000.000,00

	

4.900.000.00	 Transportes ...................... 200.000.000,00
	4.900. 000,00	 Departamento de Estradas de Rodagem . .	200. 000.000,00
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Cr$
n. 0 5.451, de 2 de junho de 1970, modificada pelo art. 3•9 da Lei n.Q

	

9.904.469,00	 5.506, de 27 de agosto de 1970.

Art. 8. - De acordo com o disposto nos parágrafos 2. e 3•0

	

5.000. 00000	 do art. 7o da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964, fica

	

8698000	 o Poder Executivo autorizado a realizar Operações de Crédito no
País ou no exterior, até o limite de Cr$ 292.102.091,00 (duzentos

	

4 417 489 00	 e noventa e dois milhões, cento e dois mil e noventa e um cruzeiros).
Art. 9•0 — Na forma do art. 66, da Lei Federal n.° 4.320,

500.000,00 de 17 de março de 1964, o Poder Executivo, por decreto, no interes-
se do Governo poderá designar órgãos,centrajs da Administração
Geral para movimentação de dotações atribuídas às diversas Uni-

	

500.000,00	 dades Orçamentárias.

	

5 000 000,00	 Art. 10 - Esta lei vigorará durante o exercício de 1971, a
partir de 1.0 de janeiro, revogadas as disposições em contrário.

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

Saúde

Fundação Estadual de Assistência Psiquiá-
trica......................
Fundação Hermantjna Beraldo ......
Fundação Estadual de Assistência Médica
de Urgência ..................

Trabalho ........................

Fundação Universidade do Trabalho de
Minas Gerais ..................

Assistência e Previdência ..............

Fundação Estadual do Bem-Estar do
Menor ......................

TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

5.000. 000,00

304.052.969,00

1 .945. 462. 126,00TOTAL GERAL DA DESPESA

Art. 4•0 O Poder Executivo, por decreto, fixará os Subele-
mentos dentro de cada Elemento da Despesa, podendo autorizar
aos Secretários de Estado e aos dirigentes das demais entidades
estaduais da administração direta, que estabeleçam o detalhamento
necessário.

Art. 5•9 - Durante a execução orçamentária, e nos termos do
artigo 52, § 1.0, alínea "a", da Constituição do Estado, fica o Poder
Executivo autorizado a abrir Créditos Suplementares até o limite
de 20% (vinte por cento) da despesa orçamentária podendo, para
tanto se necessário, anular parcial ou totalmente dotações orçamen-
tárias.

.§ 1. -- A Suplementação de (lotações (le Serviços Industriais
será feita até o limite das arrecadações das receitas correspondentes.

§ 2. 9 - Serão suplementadas, pelo valor do excesso da arre-
cadação efetivamente realizada sobre a previsão orçamentária, os
créditos orçamentários que corresponderem ao produto das receitas
vinculadas.

Art. 6.° - Fica o Poder Executivo, através da Secretaria de
Estado da Fazenda, autorizado a realizar Operações de Crédito por
antecipação da Receita, até 1/4 (um quarto) da Receita Estimada.

Au. 7•0 ---A Taxa Rodoviária Única criada pelo Decreto-lei
n. 0 899, de 21 de outubro de 1960, será aplicada na forma (Ia Lei

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 14 de
dezembro d 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
Luiz Cláudio de Almeida Magalhães

LEI N.' 5.641, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1970

Modifica a Lei ri. 9 5.301, de 16 de outubro de
1969.

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

Art. 1.0 - Ficam acrescentados os seguintes parágrafos ao
artigo 7., da Lei n." 5.301, de 16 de outubro de 1969:

§ 1. - A Polícia Militar manterá uma Escola de Formação
Musical destinada a prover o seu quadro de músicos, na qual serão
matriculados, através de seleção, menores com a idade compreen-
(lida entre 1313 (treze) e 15 (quinze) anos, de ambos os sexos, que
terão, a título de bolsa de estudo, uma remuneração mensal igual
a 80% (oitenta por cento) do soldo atribuído aos soldados.
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§ 2.° - A organização e o funcionamento da Escola de For-
mação Musical serão estabelecidos pelo Comandante Geral."

Art. 2. - As disposições abaixo enumeradas cia Lei n.9
5.301, de 16 de outubro de 1969, passam a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 95 - O militar transferido para a reserva remunerada,
nas condições dos artigos 136, 137 e 142 deste Estatuto, perceberá:

1 - o soldo do posto e vantagens incorporáveis que per-
ceber na ocasião;

a) se contar 30 (trinta) anos de efetivo serviço;

b) se atingir a idade-limite de permanência no serviço ativo
e contar mais de 20 (vinte) anos de efetivo serviço;

II - o soldo e vantagens incorporáveis proporcionais ao tem-
po de serviço, nas seguintes condições:

a) se atingir a idade-limite de permanência na ativa e con-
tar 20 (vinte) anos, ou menos, de efetivo serviço, à razão de 1125
(um vinte e cinco ávos) por ano de serviço;

b) se contar mais de 5 (cinco) anos de efetivo exercício
na Polícia Militar e a transferência se der em virtude do disposto
nos artigos 17 e seu parágrafo e 18 deste Estatuto, à razão de 1/30
(um trinta ávos) por ano de serviço;

c) quando enquadrado no item IV, do artigo 136, deste Es-
tatuto, à razão de 1/25 (um vinte e cinco ávos) por ano de ser-
viço.",

"Art. 103 - ..............................................

II - o militar só não gozará anualmente o período de férias
quando ocorrer absoluta necessidade do serviço.

Neste caso, poderá gozar cumulativamente as férias do ano
corrente com as do ano imediatamente anterior."

Art. 3•0 -- Substituam-se os artigos 104 e 108, da Lei n.9
5.301, de 16 de outubro de 1969, pelos seguintes:

"Art. 104 - As férias que não puderem ser gozadas, nos
termos do inciso II do artigo anterior, acrescerão o tempo de ser-
viço do componente da Polícia Militar, da seguinte forma:

1 - os dias de férias não gozados serão computados e so-
mados ao tempo de serviço, para efeito de inatividade;

II os dias de férias não gozados serão computados em
dobro e somados ao tempo de serviço, para efeito de qüinqüênio
e incorporação e gratificações."

Art. 108 - As férias-prêmio que não puderem ser gozadas
acrescerão o tempo de serviço do componente da Polícia Militar,
da seguinte forma:

1	os dias de férias-prêmio não gozados serão computados
e somados ao tempo de serviço para efeito de inatividade;

II os dias de férias-prêmio não gozados serão computados
em dobro e somados ao tempo de serviço para efeito de qüinqüênios
e incorporação de gratificações."

Art. 4•1 - A redação do inciso II, do artigo 123, da Lei n.
5.301, de 16 de outubro de 1969, fica modificada para a seguinte:

"Art. 123 -	..............................................

1—	......................................................
II - quando tenha, pelo menos, 10 (dez) anos de serviços

prestados à Policia Militar."

Art. 5• -. Fica acrescentado o seguinte parágrafo ao artigo
136, da Lei n. 9 5.301, de 16 de outubro de 1969:

"Art. 136 - ..............................................

§ 10 - O oficial da Polícia Militar que tiver exercido o car-
go de Comandante Geral, quando exonerado ficará desobrigado de
exercer cargo, encargo ou função na Corporação, exceto em caso
de mobilização geral."

Art. 6. - A redação do Parágrafo 3•9, do Artigo 200, da
Lei n.Q 5.301, de 16 de outubro de 1969, fica modificada para a
seguinte:

"Art. 200 - ..............................................

§ 3. - À exceção dos membros natos, não poderão fun-
cionar na Comissão de Promoções os membros que tenham, como
candidatos ao Quadro de Acesso, parentes até o 49 (quarto) grau,
inclusive, e os afins na mesma situação."
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Art. 71 - o artigo 236, da Lei n.° 5.301, de 16 de outubro

de 1969, substitua-se pelo seguinte:

"Art. 236 - São vedadas consignações a favor de entidades
particulares em folhas de vencimentos de componentes da Polícia
Militar.

§ 1.° - Excetuam-se da proibição do artigo os descontos:

1 - a favor dos Clubes dos Oficiais e dos Sargentos da Po-
lícia Militar;

2 - a favor de Entidades Previdenciais, Companhias de Se-
guro em Grupo e Caixas de Pecúlio, para as quais já se descontava
até 16 de outubro de 1969;

3	para pagamento de dívida contraída e não saldada por
servidor contra quem já tenha sido aplicada medida disciplinai;

4	a favor da Fundação Tiradentes e Cooperativas Habita-
cionais vinculadas ao Plano Nacional de Habitação.

§ 2.° Para se proceder aos descontos mencionados, as en-
tidades referidas nas alíneas "1" e "2" do artigo deverão firmar
convênio com a Polícia Militar, obrigando-se ao pagamento de uma
taxa, destinada ao custo de operação, conforme dispuser o Coman-
dante Geral, em Resolução.

§ 3•0 - O Comandante Geral poderá deixar de firmar con-
vênio ou, já tendo sido firmado, denunciá-lo, nas seguintes hipó-
teses:

1 - quando a entidade não estiver atendendo ás finalida-
des estatutárias, a critério do Comandante Geral;

2	quando a entidade estiver sub judice ou for conside-
rada inidônea pela Administração;

3 - quando algum dos responsáveis pela entidade estiver
sub judice."

"Art. 8. 1 - Inclua-se no título IX, "Das Disposições Gerais
e Transitórias", da Lei n. 9 5.301, de 16 de outubro de 1969, o se-
guinte artigo, que terá o número 240:

Art. 240 - O valor da aula extranumerária ou sunlementar
dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, inclusive o Ba-
talhão Escola, bem como as normas para o respectivo pagamento,
serão definidos em decreto do Poder Executivo.

Parágrafo único - Ë vedada ao Chefe da Divisão de Ensino
(lo Departamento de Instrução e ao seu Adjunto a regência de aulas
extranumerárias, sendo-lhes devida, além dos vencimentos e vanta-
gens dos postos respectivos, a remuneração correspondente à média
das aulas extranumerárias que tenham ministrado nos 2 (dois) úl-
timos anos, assegurado o mínimo correspondente a 40 (quarenta)
aulas mensais."

Art.	Os artigos 240 e 241, da Lei n.9 5.301, de 16 de
outubro de 1969, ficam remunerados para 241 e 242, respectiva-
mente.

Art. 10 -- 	as disposições em contrário, esta lei
entra em vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a todas 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, em Belo Horizonte, aos 14
de dezembro de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura

LEI N.9 5.642, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1970

Autoriza a Fundação Estadual do Bem-Estar do
Menor a permutar, com a Associação Educacional
dos Irmãos de Nossa Senhora, imóvel que lhe foi
doado pelo Estado.

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

Art. 1. - Fica a Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor,
entidade criada pela Lei n. Q 4.177, de 18 de maio de 1966, autori-
zada a permutar o terreno de sua propriedade, situado em Belo
Horizonte, com área de 19.240 m 2, constituído pelo quarteirão 53
(cinqüenta e três) da 7. (sétima) secção suburbana, compreendi-
do entre as Ruas Silvianópolis, Pinto, São Gotardo e Alvinópolis,
pelos imóveis de propriedade da Associação Educacional dos Ir-
mãos de Nossa Senhora, situados também em Belo Horizonte, nos
Bairros Novo Glória e Pindorama, à Rua dos Guararapes, a saber:
um terreno com a área de 43.900 m 2, constituído por uma gleba
com 26.500 m2 e parte e outra gleba, com 17.400 m 2, inscritos às
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fis. 298 e 170 dos Livros 3-AQ e 3-AP, do Cartório de Registro ue
Imóveis do 3.1 Ofício, mais o prédio de três andares, com área
construída de 4.718 m2 , a casa, piscina e barracão nele edificados
e, ainda, as benfeitorias, instalações elétricas e hidráulicas ali exis-
tentes.

Parágrafo único	A permuta será feita sem torna por quais-
quer das partes permutantes.

Art. 2. - Aos imóveis havidos pela Fundação Estadual do
Bem-Estar do Menor, pela permuta autorizada no art. l., aplicam-se
as disposições do art. 6., e seu parágrafo único, da Lei n.9 4.177,
de 18 de maio de 1966.

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

Mando, portanto, a todas 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, em Belo Horizonte, aos 14
de dezembro de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
João Franzen de Lima

LEI N.9 5.643, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1970

Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao
Clube dos Oficiais 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. - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Clube
dos Oficiais da Polícia Militar, entidade privada, com registro no
Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Belo Horizonte,
no Livro A-1 folhas 4 e 5, sob número de ordem 9, terreno de pro-
priedade do Estado, compreendendo a seguinte área: "situada na
esquina da Rua dos Pampas com Rua Diabase, no Prado, em Belo
Horizonte, no mesmo quarteirão onde funciona o Departamento de
Instrução da Polícia Militar, tem, de frente, à Rua Diabase, 122, 50 m
(cento e vinte e dois metros e cinqüenta centímetros), pelo alinha-
mento do meio-fio e a partir da esquina da Rua dos Pampas; tem,

de frente para a Rua dos Pampas, 264,40 iii (duzentos e sessenta e
quatro metros e quarenta centímetros), pelo alinhamento do meio-fio
e a partir da Rua Diabase; o alinhamento da divisa desta área com
o Departamento de instrução, na Rua Diabase, faz, com o meio-fio,
um ângulo (te 11210' (cento e doze graus e dez minutos), indo
nessa direção 134,70 m (cento e trinta e quatro metros e setenta
centímetros), fazendo, nesse ponto, um ângulo de 106140' (cento
e seis graus e quarenta minutos), indo nessa direção 220,70 m (du-
zentos e vinte metros e setenta centímetros), fazendo, nesse ponto,
um ângulo de 14110' (cento e quarenta e um graus e dez minutos),
indo nessa direção 3,00 m (três metros), com o que se chega ao
alinhamento do meio-fio da Rua dos Pampas; a área do polígono
descrito é de 30.920 m (trinta mil, novecentos e vinte metros qua-
(Irados)".

Art. 2.9 - A área doada destina-se a abrigar o prédio para
funcionamento do Clube dos Oficiais da Polícia Militar.

Art. 3•0	Fica declarado de utilidade pública o Clube dos
Oficiais (Ia Polícia Militar.

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

Mando, portanto, a todas 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, em Belo Horizonte, ao; 14
de dezembro de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
Domingos de Carvalho Mendanha

LEI N.9 5.644, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1970

Autoriza o Poder Executivo a doar à Fundação
Palácio das Artes -- FPA, com sede em Belo Ho-
rizonte, o terreno que menciona.

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

Art. 1. - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Fun-
(lação Palácio das Artes - FPA, para incorporar-se ao seu patrimô-
nio, o terreno de propriedade do Estado, situado no Município de
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Poços de Caldas, cuja escritura de aquisição, com os respectivos
limites, confrontações e áreas, se acha registrada no Livro 3-13, folhas
6 (trinta e seis), número de ordem 4 (quatro), do Cartório do 2.°

Ofício do Registro de Imóveis daquela Comarca.

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

Mando, portanto, a todas 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 (la Liberdade, em Belo Horizonte, aos 14
(te dezembro de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
Domingos de Carvalho Mendanha

LEI N.9 5.645, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1970

Autoriza o Poder Executivo a conceder à Pre-
feitura Municipal de Viçosa o auxílio financeiro de
Cr$ 30.000,00 (trinta mil cruzeiros).

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 conceder i
Prefeitura Municipal de Viçosa, para as comemorações alusivas ao
centenário da cidade, o auxílio financeiro de Cr$ 30.000,00 (trinta
mil cruzeiros)

Art. 2. - Para atendei' à despesa resultante desta lei, é o
Poder Executivo autorizado a abrir à Secretaria de Estado da Fa-
zenda o crédito especial de Cr$ 30.000,00 (trinta mil cruzeiros),
podendo, para esse fim, anular, total ou parcialmente, dotações do
Orçamento vigente do Estado correspondentes a despesas correntes
ou de capital.

Art. 3 •9	Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entra em vigor na data de sua publicação.
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Mando, portanto, a todas 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, ciii Belo Horizonte, aos 14
de dezembro de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
Luiz Cláudio de Almeida Magalhães

LEI N.9 5.646, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1970

Dá a denominação de "Vera Cruz" ao Ginásio
Estadual de Teixeiras.

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

Art. l.	O Ginásio Estadual, localizado no Município de
Teixeiras, denominar-se-á "Vera Cruz".

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

Mando, portanto, a todas 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, em Belo Horizonte, aos 14
de dezembro de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
Heráclilo Mourão de Miranda

LEI N.9 5.647, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1970

Dó a denominação de Orlando Césari à Escola
Singular de Boa Vista, com sede no Município de
Teixeiras.

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. - Denominar-se-á Orlando Césari a Escola Singular

de Boa Vista, com sede no Município de Teixeiras.
Art. 2.	Revogadas as disposições ciii contrário, esta lei

entrará em vigor na (lata de sua publicação.

Mando, portanto, a todas 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, em Belo Horizonte, aos 14
de dezembro de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
Heráclito Mourão de Miranda

LEI N.9 5.648, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1970

Transforma em Grupo Escolar a Escola Primá-
ria de Venda Nova, Município de Belo Horizonte,
desmembrada do Grupo Escolar "Afonso Pena Mas-
carenhas" e lhe dá a denominação de "Djanira Ro-
drigues de Oliveira".

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

Art. 1. - A Escola Primária de Venda Nova, Município de
Belo Horizonte, desmembrada do Grupo Escolar "Afonso Pena Mas-
carenhas", fica transformada em GrupoGrupo Escolar, com a denominação
de "Djanira Rodrigues de Oliveira".

Art. 2. 9 - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3Q	Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a todas 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, em Belo Horizonte, aos 14
de dezembro de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
Heráclito Mourão de Miranda

LEI N. 9 5.649, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1970

Declara de utilidade pública a Fundação Esta-
dual de Assistência Médica de Urgência (FEAMUR),
com sede 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 declarada de utilidade pública a Fundação Es-
tadual de Assistência Médica de Urgência (FEAMUR), com sede em
Belo Horizonte.

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

Mando, portanto, a todas 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, em Belo Horizonte, aos 14 de
dezembro de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
João Franzen de Lima

LEI N.9 5.650, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1970

Declara de utilidade pública o "Centro Espírita
Santo Anhmnio de Umbanda", com sede na Cidade
de Juiz de Fora.

O Povo do Estado (1v Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei

Art. 1 .1 Fica declarado (te utilidade pública o "Centro
Espírita Santo Antônio de Umbanda", associação civil com sede na
Cidade (te Juiz de Fora.

Art. 2.	Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entra em vigor na data de sua publicação.
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Mando, portanto, a todas 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, em Belo Horizonte, aos 14 de
dezembro de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
João Franzen de Lima

LEI N.9 5.651, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1970

Institui o "Ano Escolar Presidente Antônio
Carlos".

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

Art. 1.	Fica instituído o "Ano Escolar Presidente Antônio
Carlos".

Parágrafo único - A homenagem de que trata o artigo terá
a duração do ano letivo seguinte ao da publicação desta lei.

Art. 2.° O Governo do Estado nomeará comissão composta
de representantes da Universidade Federal de Minas Gerais, Secre-
taria de Estado do Interior, Secretaria de Estado da Educação, Ins-
tituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, Conselho Estadual
de Cultura e outras entidades para programar e dirigir comemo-
rões e atividades culturais sobre a vida do Presidente Antônio
Carlos.

Parágrafo único - Os estabelecimentos de ensino primário,
médio e superior, pertencentes ao sistema estadual de ensino parti-
ciparão das programações.

Art. 3•o	Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará em vigor na (lata de sua publicação.
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Mando, portanto, a todas 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, em Belo Horizonte, aos 16 de
dezembro de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
João Franzen de Lima
Edmundo Adolpho Murgel	Coronel
Luiz Cláudio de Almeida Magalhães
Herdei ito Mourão de Miranda
Victor de Andrade Britto
Clóvis Salgado da Gama
Eduardo da Silva Bambirra
Domingos de Carvalho Mendanha
Geraldo Sardinha Pinto
Raimundo Nonato de Castro

LEI N.9 5.652, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1970

Dispõe sobre o reajustamento de vencimentos no
serviço público estadual 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. j•Q - Fica incorporado aos vencimentos dos beneficiá-
rios o abono de 20% (vinte por cento), concedido pelas Leis n.9s
5.382 e 5.383, ambas de 9 de dezembro de 1969.

\	2. - -- Fica concedido um abono dc 20% (vinte por cento):

1 --- aos membros do Poder Judiciário e do Tribunal de Con-
tas do Estado;

11	aos servidores do Ministério Público (lo Estado;

III -- aos servidores públicos civis e militares do Poder
Executivo;

IV	aos servidores das Secretarias da Assembléia Legislativa.
do Tribunal de Justiça e do Tribunal de Contas;
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V - aos servidores remunerados (Ia Justiça (te primeira ins-
tância

do cargo, 20% (vinte por cento) sobre seus vencimentos mensais,
a título de função judicante.

Parágrafo único Este abono incidirá sobre os vencimentos
ou valores dos símbolos, padrões, funções gratificadas e níveis re-
sultantes da incorporação prevista no artigo 1., obedecendo às se-
guintes condições:

1 -	10% (dez por cento) a partir (te 1.1 de janeiro de 1971;

II - 10% (dez por cento) a partir de 1.0 de julho de 1971.

Art. 30 O abono de que trata o artigo anterior aplica-se
aos detentores dos cargos de Secretário de Estado, Comandante Geral
(Ia Polícia Militar, Procurador Geral do Estado, Advogado Geral do
Estado, Consultor-Chefe da Assessoria Técnico-Consultiva, Chefe do
Estado Maior da Policia Militar e Chefe do Gabinete Militar do Go-
vernador do Estado.

Art. 4. - - O abono (te que trata o artigo 2. aplica-se ainda:

1 - aos atuais valores das pensões concedidas pelo Poder
Executivo;

II	ao pessoal inativo, respeitado o disposto no parágrafo
único do artigo 103 (Ia Constituição Estadual.

Art. 5. --- O abono a que se refere esta lei não se aplica:

1 - ao pessoal contratado nos termos da Lei n. 0 4.639, de
17 de novembro de 1967;

II ao pessoal da antiga Universidade Rural, previsto no
Decreto n. 0 12.209, de 14 de novembro de 1969, que perceba com-
plementação salarial da Universidade Federal de Viçosa.

Parágrafo único - - Fica assegurado ao pessoal mencionado
rio item IIII (lo artigo o direito (te perceber, quando (la pasagcn1
pala a inatividade, o valor correspon(lente ao padrão ou símbolo de
vencimentos (te seu cargo, vigente para (1 serviço público em geral

época da aposentadoria

Arl. li. Ficam os Poderes (lo Estado autorizados a pro-
mover. em 1. , de julho (te 1971, a incorporação do abono concedido
por esta lei

Art. 7. ,	Os Magistrados vitalícios e os Juízes (lo Tribunal
(te Contas l)elc(lfl 1 ã 0 , (JUilfl(l() em atividade e no efetivo exercício

Art. 8.9 - ( vetado)
§ 1.0 - ( vetado)
§ 2.0 - (vetado)

1	(vetado)
II - (vetado)
III - (vetado)
§ 3•0 -- (vetado)
Art. 9 1' - ( vetado)
§ 1.0 - ( vetado)
§ 2.9 - ( vetado)
§ 3 1' - ( vetado)
§ 40 - ( vetado)
Art. 10	(vetado)

Art. 11 - Sobre a gratificação de produtividade, prevista no
artigo 10, da Lei n. 0 5.426, de 19 de maio de 1970, não incidem os
qüinqüênios e a gratificação trintenária de que trata o artigo 20,
da mesma lei.

Art. 12 - As despesas provenientes desta lei correrão à conta
de dotações orçamentárias próprias dos Três Poderes do Estado,
no exercício de 1971.

Art. 13	Esta lei entrará em vigor a 1.0 de janeiro de 1971.
Art. 14	Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas 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, em Belo Horizonte, aos 17 de
dezembro de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
João Franzen de Lima
Edmundo Adolpho Murgel	Coronel
Luiz Cláudio de Almeida Magalhães
Ilerácljto Mourão de Miranda
Viclor de Andrade Britto
Clóvis Salgado da Gama
Eduardo da Silva Bambirra
Domingos de Carvalho Mendanha
Geraldo Sardinha Pinto
Raimundo Nonato de Castro
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LEI N.' 5.653, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1970

Dispõe sobre a integração dos surdos-mudos na-
(os, dos surdos, dos mudos e surdos-mudos circuns-
tanciais, em função pública, no Estado de Minas
Gerais e dó outras providências.

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

Art. 1. - Os surdos-mudos natos, os surdos, os mudos, e os
surdos-mudos circunstanciais, poderão ser admitidos no Serviço
Público Estadual em cargos, funções ou empregos, para cujo exer-
cício não sejam imprescindíveis a audição e a fala.

1. - A admissão dependerá da plena capacidade civil do
interessado.

§ 2 - Quando para a admissão houver exigência legal de
concurso, os portadores de deficiência auditiva, ou da fala, ou de
ambas, prestarão as provas dentro de suas possibilidades sensoriais.

Art. 2.9 - O Estado propiciará ao servidor amparado por esta
lei, durante o estágio probatório, efetivo e adequado treinamento,
de forma a não comprometer sua integração no trabalho por falta
de especializada assistência social e pedagógica.

Parágrafo único - O servidor interessado fica obrigado a
freqüentar os cursos e demais meios de treinamento que forem ins-
tituídos.

Art. 3.0 - Fica o Poder Executivo autorizado a aproveitar,
mediante a transformação de seus cargos, os remanescentes dos
quadros de Fiscais de Trânsito e de Guardas-Civis em outros cargos
de igual nível de vencimento, ou, não sendo possível essa correla-

em cargos de nível imediatamente superior, sujeitando-se os
servidores, assim aproveitados, às normas específicas aplicáveis aos
cargos resultantes da transformação.

§ 1. - O aproveitamento poderá verificar-se, em se tratan-
do de cargo de natureza policial ou privativo de portador de diplo-
ma de curso superior, em cargo de nível mais elevado de venci-
mento, extinguindo-se cargos vagos em número suficiente para cobrir
as despesas decorrentes da transformação.

§ 2. - Ao servidor aproveitado em cargo do mesmo nível
de vencimento, para cujo exercício a lei ou regulamento não defere
qualquer tipo de gratificação específica, é assegurado o direito à
percepção das gratificações inerentes ao cargo transformado, fican-
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(10 sujeito à prestação de serviço em regime de tempo integral, salvo
opção.

§ 3•9 - O Poder Executivo estabelecerá nova composição para
as séries de classes em que se verificar o aproveitamento de que
trata o artigo.

§ 4• - Em qualquer caso, o aproveitamento se fará mediante
opção, e à vista de comprovada qualificação do remanescente, nos
termos do regulamento, ficando aproveitado como Detetive Auxiliar
o elemento que não satisfizer essas condições.

Art. 40 - Fica o Executivo autorizado a transformar cargos
vagos da série de classes de Guarda-Civil e Fiscal de Trânsito em
cargos de Auxiliar de Serviço, nível 1, em que serão classificados,
mediante concurso e nos termos de regulamento próprio, os atuais
servidores não sujeitos ao regime estatutário que, na data da publi-
cação do Decreto n.9 12.503, de 11 de março de 1970, se achavam
em exercício na Secretaria de Estado da Segurança Pública.

Art. 5.	Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação.

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

Mando, portanto, a todas 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, em Belo Horizonte, aos 17 de
dezembro de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Hércules Diz Ventura
Domingos de Carvalho Mendanha
Edmundo Adolpho Murgel - Coronel

RAZÕES DO VETO

Ao considerar a Proposição de Lei n. 9 6.191, que dispõe sobre
a integração dos surdos-mudos natos, dos surdos, dos mudos e dos
surdos-mudos circunstanciais em função pública estadual, no Es-
tado de Minas Gerais e dá outras providências, faço excluir da
sanção disposições que se revelam contrárias ao interesse público.

Com efeito, tem o meu Governo mantido linha invariável de
orientação no sentido de não promover reestruturações de cargos,
notadamente quando determinam classificações em níveis mais ele-
vados de vencimentos. É que a adoção de providência dessa ordem
requer a prévia avaliação das atribuições do cargo considerado,
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do grau de responsabilidade que lhe é atribuído, do levantamento,
enfim, minuciosamente especificado de cada situação, trabalho esse
que envolve, forçosamente, a aplicação prévia de técnicas de ad-
ministração de pessoal e somente deve ser considerado em perspec-
tiva abrangente da sistemática de cargos do Poder Executivo.

Para resguardar essa linha de comportamento, excluo da san-
ção o § 1.0 do artigo 3.° da Proposição de Lei n.° 6.191, procedi -
mento que estende também á expressão "salvo opção", constante da
parte final do § 2. do mesmo artigo, a fim de que a matéria ali
disciplinada se ajuste às normas gerais de administração de pessoal
do Estado.

Com essas razões, devolvo a Proposição de Lei n.° 6.191,
à douta Assembléia Legislativa do Estado, para o seu indispensável
reexame.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 17 de dezem-
bro de 1970.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA - Governador do Estado

LEI N.' 5.654, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1970

Declara de utilidade pública a Tenda Espírita
Nossa Senhora da Glória, com sede na Cidade de
Poços de Caldas.

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

Art. 1.0 - Fica declarada de utilidade pública a Tenda Espí-
rita Nossa Senhora da Glória, com sede na Cidade de Poços de
Caldas.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 22 de de-
zembro de 1970.

O Presidente: Homero Santos
O 1.0 Secretário: Maurílio Cambraia
O 2.9 Secretário: Amilcar Padovani

(LEI PROMULGADA PELA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA)
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LEI N.9 5.655, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1970

Declara de utilidade pública o Paulistano Fute-
bol Clube, com sede na Cidade de Juiz de Fora.

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

Art. 1.0	Fica declarado de utilidade pública o Paulistano
Futebol Clube, associação civil com sede na Cidade de Juiz de Fora.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 22 de de-
zembro de 1970.

O Presidente: Homero Santos
O 1 . 0 Secretário: Maurílio Cambraia
O 2. 1' Secretário: Amílcar Padovani

(LEI PROMULGADA PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA)
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LEI N.Q 5.531, de 22-09-70 - Declara de utilidade pública o Colégio
Normal "Nossa Senhora do Carmo", de Caratinga ........

LEI N.s 5.532, de 23-09-70 - Cria a Medalha de Mérito Profissional

LEI N. 9 5.533, de 23-09-70 - Autoriza o Poder Executivo a abrir à
Comissão de Construção, Ampliação e Reconstrução dos Prédios
Escolares do Estado (CARPE), o crédito especial de Cr$ 72.888,06,
para o fim que menciona ........................

LEI N.ç 5.534, de 24-09-70 - Concede auxílio financeiro à Prefeitura
Municipal de Rio Novo ........................

LEI N.9 5.535, de 24-09-70 - Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel
situado no Município de Tiradentes a Fundação Rodrigo Mello
Franco de Andrade ............................

LEI N.Q 5.536, de 28-09-70	Autoriza o Poder Executivo a abrir o
crédito especial de Cr$ 30.000,00 à Imprensa Oficial do Estado

LEI N.9 5.537, de 28-09-70 - Autoriza a abertura do crédito especial
de Cr$ 100.000,00 à Secretaria de Estado da Agricultura .

LEI N.° 5.538, de 28-09-70 - Concede o título de Cidadâo Honorário
cio Estado de Minas Gerais ao Monsenhor Eduardo Antônio
dos Santos, vigário de Uberlândia ..................

PÁns.
LEI N.9 5.539, de 28-09-70 - Concede o titulo de Cidadão Honorário

do Estado de Minas Gerais ao Dr. Antônio da Graça Brandão
Rodrigues dos Santos ..........................

151	 LEI N.9 5.540, de 28-09-70 - Declara de utilidade pública a Fundação
João de Freitas, associação civil com sede na Cidade de Juiz de Fora

LEI N.Q 5.541, de 28-09-70 - Declara de utilidade pública a "Cantas
152
	 Diocesana de Itabira", com sede na Cidade de Itabira ......

LEI N.° 5.542, de 28-09-70 - Declara de utilidade pública a Caixa
153
	 Escolar "Dom Rosco", com sede na Cidade de Eloi Mendes

LEI N. 9 5.543, de 28-09-70 - Declara de utilidade pública o Colégio
154
	 Comercial de Itanhandu, com sede na Cidade de Itanhandu

LEI N.e 5.544, de 28-09-70 - Dá às Escolas Combinadas da Vila Ma-
galhães, do Município de Montes Claros, a denominação de

154	 Benjamim Versiani dos Anjos ....................

LEI N.° 5.545, de 30-09-70 - Dá a denominação de José Gomes de
Souza às Escolas Reunidas de São Sebastião do Soberbo, Muni-

155	 cípio de Santa Cruz do Escalvado ..................
LEI N.Q 5.546, de 30-09-70 - Dá a denominação de "Domingos Bar-

bosa Braér" às Escolas Combinadas de Miralta Município de
156
	 Montes Claros ................................

LEI N.e 5.547, de 30-09-70 - Declara de utilidade pública a União
Progressista 1.0 de Maio, com sede em Belo Horizonte ......

156	 LEI N.Q 5.548, de 30-09-70 - Declara de utilidade pública a Sociedade
Para Expansão do Ensino Secundário (Ginásio Luiz Gama),

157
	 com sede na Cidade de Juiz de Fora ..................

158
	 LEI N.Q 5.549, de 30-09-70 - Declara de utilidade pública a Assistência

Educacional "Juventina Brandão", com sede na Cidade de Bru-
niadinho..................................

LEI NO 5.550, de 05-10-70 - Autoriza o Poder Executivo a abrir o
crédito especial de Cr$ 7.661,98 à Secretaria de Estado da Fazenda159

LEI N.e 5.551, de 05-10-70 - Autoriza a concessão à Prefeitura Municipal
159	 de Monte Alegre de Minas do auxilio financeiro de Cr$ 20.000,00

LEI N.° 5.552, de 05-10-70 - Declara de utilidade pública a Fundação
Sul-Mineira de Ensino, com sede na Cidade de Pouso Alegre

160	 LEI N.9 5.553, de 06-10-70 - Declara de utilidade pública o Bigan
Esporte Clube, com sede na Cidade de Belo Horizonte

161	 LEI N.° 5.554, de 14-10-70 - Autoriza o Poder Executivo a abrir o
crédito especial de Cr$ 334.110,88 à Secretaria de Estado da

162	 Viação e Obras Públicas ........................

LEI N. 5.555, de 14-10-70 - Autoriza o Poder Executivo a abrir o
crédito especial de Cr$ 179.600,17 à Secretaria de Estado da

163
	 Viação e Obras Públicas ........................

PÁos.

163

164

165

165

166

166

167

168

168

169

170

170

171

172

172

173

179
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Pias.

191

192

192

193

193

194

198

199

200

201

202

202

203

203

204

205

LEI N.s 5.556, de 14-10-70 - Declara de utilidade pública o "Circulo
Operário Juiz de Fora", com sede na Cidade de Juiz de Fora

LEI N.Q 5.557, de 14-10-70 - Declara de utilidade pública o "Clube
Aymoré", da Cidade de Coronel Pacheco ..............

LEI N.o 5.558, de 14-10-70 - Declara de utilidade pública a Sociedade
Recreativa Minascaixa, com sede em Belo Horizonte ......

LEI N.° 5.559, de 14-10-70 - Declara de utilidade pública o Colégio
Normal Nossa Senhora do Patrocínio, da Cidade •de Patrocínio

LEI N.9 5.560, de 15-10-70	Autoriza o Poder Executivo a conceder
o auxilio financeiro de Cr$ 84.730,00 à Santa Casa de Mise-
ricórdia de Juiz de Fora ........................

LEI N.Q 5.561, de 15-10-70 - Autoriza o revigoramento do crédito
especial autorizado pelo artigo 111 da Lei n.° 5.047, de 17
de novembro de 1968, e aberto pelo Decreto n.0 12.091, de 8
de outubro de 1969, nas condições que especifica ........

LEI N.9 5.562, de 15-10-70 - Autoriza a criaço de cursos colegiais
normais nos Ginásios Estaduais de Coronel Murta e Padre Pa-
raíso, os quais passarão a denominar-se "Colégio Estadual de
Coronel Murta e Colégio Estadual Professor José Monteiro Fon-
seca" de Padre Paraíso ..........................

LEI N.ç, 5.563, de 15-10-70 .- Autoriza a doação de terreno à Fundação
Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
de São Sebastião do Paraíso ......................

LEI N.s 5.564, de 15-10-70 - Dá a denominação de Helder de Aquino
à Escola Estadual de Cardosos, Município de Urucânia

LEI N.° 5.565, de 15-10-70 - Declara de utilidade pública a União
Escolar de Minas Gerais (UEMIG), com sede na Cidade de
Belo Horizonte	................................

LEI N.9 5.566, de 15-10-70 - Declara de utilidade pública o "Centro
Espírita Beneficente Dr. Bezerra de Menezes", com sede na Cidade
de Pedro Leopoldo ..............................

LEI N.Q 5.567, de 15-10-70 - Declara de utilidade pública o Centro
Espírita "Luz e Humildade", com sede em Belo Horizonte

LEI N.9 5.568, de 15-10-70 - Declara de utilidade pública a Sociedade
Cultural "Santa Cruz", entidade mantenedora do Ginásio Comercial
"Santa Cruz", com sede em Belo Horizonte ............

LEI N.9 5.569, de 15-10-70 - Declara de utilidade pública a entidade
"Obras Sociais Padre Arlindo Vieira", com sede na Cidade de
Diogo Vasconcelos	..............................

LEI N.9 5.570, de 15-10-70	Declara de utilidade Pública a "Casa do
Trabalhador de Juiz de Fora", coni sede na Cidade de Juiz de
Fora......................................

PÁGS.

LEI N. 5.571, de 12-10-70 - Declara de utilidade Pública o Santos
180	 Recreativo e Futebol com sede na Cidade de Ritápolis .....

LEI N.9 5.572, de 16-10-70 - Declara de utilidade pública a "Corporação
181	 Musical Olariense Nova Aurora", com sede na Cidade de Olaria

LEI N.9 5.573, de 16-10-70 -- Declara de utilidade pública o Centro Es-
181	 pinta "A Caminho da Luz", com sede na Cidade de Cássia

LEI N.s 5.574, de 16-10-70 - Declara de utilidade pública o Centro Es-
182	 pinta "Bezerra de Menezes", com sede na Cidade de Juiz de

Fora.......................................

LEI N.s 5.575, de 16-10-70 - Declara de utilidade pública o "Grémio
183	 Recreativo Escola de Samba Cidade Jardim", com sede em Belo

Horizonte	......................................

LEI N.9 5.576, de 16-10-70 - Autoriza o Poder Executivo a instituir a
Fundação Pandiá Calógeras - Universidade Mineira de Rádio

184	 e TV Educativos - e dá outras providências ............

LEI N.Y 5.577, de 20-10-70	Autoriza a constituição de sociedade de
economia mista para construir, implantar e operar centrais de
abastecimento	..............................

185	 LEI N.° 5.578, de 20-10-70 - Dispõe sobre o resgate de aforamento na
Cidade Industrial de Contagem e dá outras providências

LEI N.9 5.579, de 21-10-70 - Dá a denominação de Antônio Leôncio Car-
186	 neiro às Escolas Combinadas de "Zito Soares", Município de

Santa Cruz do Escalvado ........................

187 LEI N.9 5.580, de 21-10-70 - Dá a denominação de "Amaro Ribeiro
Gomes" à Escola Estadual de Vargem Alegre, Município de Santa
Cruz do Escalvado ............................

187	 LEI N.° 5.581, de 21-10-70 - Dá a denominação de "Dr. Precildo Nanetti"
à unidade sanitária da Cidade de Machado ..............

LEI N.° 5.582, de 28-10-70 - Declara de utilidade pública a Escola Normal
188	 e Ginásio "Nossa Senhora do Carmo", com sede na Cidade de

de Aimorés	..................................

189	 LEI N.e 5.583, de 28-10-70	Declara de utilidade pública o "Sport
Clube Comercial", com sede na Cidade de Almorés ..........

LEI N.s 5.584, de 28-10-70 - Declara de utilidade pública o Colégio
189	 Normal Sagrado Coração de Maria, da Cidade de Pará de

Minas..........................................

LEI N.Q 5.585, de 28-10-70 - Declara de utilidade pública o Colégio
190	 Sagrado Coração de Jesus, da Cidade de Araguari .......

LEI N.9 5.586, de 30-10-70 - Declara de utilidade pública a "Associação
dos Congados de Nossa Senhora do Rosário do Estado de Minas
Gerais", com sede em Belo Horizonte ..................
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PÁ«.	

PÁGS.
LEI N.Q 5.587, de 30-10-70 - Autoriza opção pelo regime da Consolida-

ção das Leis do Trabalho ao pessoal do Quadro Permanente da
Autarquia Estádio Minas Gerais e dá outras providências

LEI N.Q 5.588, de 30-10-70 - Modifica disposições, que menciona, da
Lei n.s 5.511, de 2 de setembro de 1970, que dispõe sobre a
Organização do Tribunal de Contas ..................

LEI N.° 5.589, de 03-11-70 - Autoriza o Poder Executivo a abrir o
crédito especial de Cr$ 365.390,51 à Secretaria de Estado da
Viação e Obras Públicas ........................

LEI N.Q 5.590, de 03-11-70 - Autoriza o Poder Executivo a aceitar
cessão de terreno de propriedade da União ................

LEI N.o 5.591, de 03-11-70 - Concede "post-mortein", ao Padre Júlio
Maria de Lombaerle o titulo de Cidadão Honorário do Estado de
Minas Gerais ..................................

LEI N.9 5.592, de 03-11-70	Declara de utilidade pública o Grupo de
Educação e Promoção (GEP), com sede na Cidade de São Sebastião
do Paraíso	................................

LEI N.Q 5.593, de 05-11-70 - Dá a denominação de Sebastiana Alber-
garia Borges à Escola do Bonsucesso, com sede no Município de
Barra	Longa	..............................

LEI N.Q 5.594, de 06-11-70 - Autoriza o Poder Executivo a instituir a
Fundação Ezequiel Dias, com sede em Belo Horizonte, e dá outras
providências	..............................

LEI N.0 5.595, de 06-11-70 - Dá a denominação de Bolivar de Freitas
ao Colégio Estadual de Curvelo, da Cidade de Curvelo ......

LEI N.° 5.596, de 06-11-70 - Dá a denominação de Domingos Gonçalves
Machado às Escolas Combinadas de Mata-Cavalo, no Município
de Barra Longa ..............................

LEI N.° 5.597, de 09-11-70 - Transforma em Curso Cientifico o Curso
Técnico de Contabilidade criado pela Lei n.5 4.684, de 12 de
dezembro	de 1967	..........................

LEI N.s 5.598, de 12-11-70 - Modifica disposições da Lei n.Q 4.976,
de 9 de outubro de 1968, e contém outras providências ........

LEI N.Q 5.599, de 12-11-70 - Autoriza o Poder Executivo a abrir o cré-
dito especial de Cr$ 226.704,74 (duzentos e vinte e seis mil,
setecentos e quatro cruzeiros e setenta e quatro centavos) à Se-
cretaria de Estado da Viação e Obras Públicas ............

LEI N.Q 5.600, de 12-11-70 - Cria um Ginásio Estadual, com o Curso
205
	 Ginasial Normal, em São João da Serra Negra, Município de

	

Patrocínio e dá outras providências ..................	225

LEI N.9 5.601, de 12-11-70 - Autoriza o Poder Executivo a criar os
206 cursos colegial secundário e colegial normal no Ginásio Estadual

"Professora Dulce Sarmento", de Montes Claros, e dá outras
providências ................................226

210
	 LEI N.9 5.602, de 12-11-70 - Concede o título de Cidadão Honorário

do Estado de Minas Gerais ao Sr. José de Anchieta Fontana	227

211
	 LEI N.9 5.603, de 12-11-70 - Concede o titulo de Cidação Honorário do

	

Estado de Minas Gerais ao Sr. Dano José de Santos ..........	228

LEI N.ç, 5.604, de 12-11-70 - Concede o titulo de Cidadão Honorário do
212
	 Estado de Minas Gerais ao Sr. Abílio José da Silva ........	228

LEI N.9 5.605, de 12-11-70 - Autoriza a doação de imóvel do Estado ao

	

património da Municipalidade de Juiz de Fora ..........	229

212	 LEI N.° 5.606, de 16-11-70	Autoriza o Poder Executivo a conceder
o auxilio financeiro de Cr$ 36.516,00 (trinta e seis mil, quinhentos
e dezesseis cruzeiros) à Prefeitura Municipal de Conceição dos

213	 Ouros	......................................	230

LEI N.Q 5.607, de 17-11-70 - Dá a denominação de Ministro Nelson Hun-

	

gria ao Fórum da Cidade de fio Pomba ..................	231

213	 LEI N. Q 5.608, de 17-11-70 - Institui o Diploma do Mérito Cultural e

	

dá outras providências ........................	231

217	 LEI N.s 5.609, de 24-11-70 - Autoriza o Poder Executivo a fazer doação
de 800 m2 (oitocentos metros quadrados) de área de terreno à Pre-

	

feitura Municipal de Sete Lagoas ....................	232

218 LEI N.9 5.610, de 24-11-70 - Autoriza o Governo do Estado de Minas
Gerais a adquirir, mediante concorrência, de fabricação nacional ou
não, veículos e equipamentos para o Corpo de Bombeiros da

219	 Policia Militar de Minas Gerais ......................233

LEI N.o 5.611, de 26-11-70 - Autoriza o Poder Executivo e reverter

219
	 imóvel, que menciona, ao patrimônio do Município de Salinas	234

LEI N.v 5.612, de 27-11-70 - Autoriza a concessão de auxilio financeiro

	

ao Projeto Rondon - Coordenação Estadual de Minas Gerais	235

LEI N.Q 5.613, de 27-11-70 - Autoriza a criação do curso colegial
221	 normal no Ginásio Estadual de Camanducaia ..........	235
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LEI N.9 5.614, ue 27-11-70 - Declara de Utilidade pública o Conselho
Particular Vicentino de Nossa Senhora da Boa Viagem, com sede
em Belo Horizonte ................................

LEI N.s 5.615, de 27-11-70 - Declara de utilidade pública a Sociedade
do São Vicente de Paulo, com sede na Cidade de Passos ......

LEI N.9 5.616, de 27-11-70 - Declara de utilidade pública o Patronato
Coronel João Cândido, da Cidade de Patrocínio ..........

LEI N.Q 5.617, de 27-11-70 - Declara de utilidade pública a Associação
de Proteção à Maternidade e à Infância Desvalida de Curvelo, com
sede na Cidade de Curvelo ............................

LEI N.Q 5.618, de 27-11-70 - Declara de utilidade pública a Sociedade
Musical Euterpe Fraternidade, cone sede na Cidade de Brasília de
Minas....................................

LEI N.9 5.619, de 27-11-70 .- Declara de utilidade pública a Santa Casa
Misericórdia de Piumhi, com sede na Cidade de Piumhi

LEI N.Q 5.620, de 27-11-70 - Declara de utilidade pública a Aliança
Universal Espirita Cristã (AUEC), com sede em Belo Horizonte

LEIN.9 5.621, de 01-12-70 - Autoriza a abertura do crédito especial de
Cr$ 95.593,00 à Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social,
para os fins que menciona ......................

LEI N.9 5.622, de 01-12-70 - Abre à Secretaria de Estado da Fazenda
o crédito especial de Cr$ 500.000,00, para o fim que menciona

LEI N.9 5.623, de 01-12-70 - Dá a denominação de Armindo Pereira
à Escola Singular de Bituruna, Município de Piedade de Ponte Nova

LEI N.Q 5.624, de 01-12-70 - Declara de utilidade pública a Fundação
Faculdade de Filosofia de Passos, com sede na Cidade de Passos

LEI N.° 5.625, de 03-12-70 - Cria cargo de Secretário de Estabelecimento
de Ensino Médio ..............................

LEI N.° 5.626, de 04-12-70 - Incorpora a Fazenda-Escola Presidente
João Pinheiro, localizada na Cidade do Serro, ao patrimônio da
Companhia Agrícola de Minas Gerais - CAMIG ..........

LEI N.9 5.627, de 04-12-70 - Declara de utilidade pública o Colégio
Normal "São José", de Belo Horizonte ................

LEI N.Q 5.628, de 04-12-70 - Declara de utilidade pública a Fundação
Libanesa de Minas Gerais, com sede em Belo Horizonte ......

LEI N.Q 5.629, de 04-12-70 - Dá a denominação de "Dr. Antônio
Caetano de Souza" às Escolas Combinadas de Alto Vau-Açu, Mu-
nicipio de Amparo da Serra ...........................

PÁos.

LEI N.s 5.630, de 04-12-70 - Dá a denominação de "Sebastião Ribeiro"
às Escolas Combinadas de Fideles, no Município de Pedra do

236	 Indaiá	....................................

LEI N.s 5.631, de 04-12-70 - Dá a denominação de "José Eduardo à
237	 Escola Singular de Taquara no Município de Itapecerica ......

LEI N.Q 5.632, de 07-12-70 - Autoriza a abertura do crédito especial de238	 Cr$ 788.793,00 a Policia Militar, para o fim que menciona .

LEI N.° 5.633, de 07-12-70 - Cria um Colégio Estadual na Cidade de

238	 Tocantins e dá outras providências ..................

LEI N.Q 5.634, de 07-12-70 - Dá a denominação de "Maria Leonor Bote-
lho" às Escolas Combinadas de Bom Sucesso, localizadas no

239	 Município ele Teixeiras	........................

LEI N.s 5.035, de 07-12-70 -.- Declara de utilidade pública a Associação
240	 dos Avicultores de Minas Gerais, com sede em Belo Horizonte

LEI N.9 5.636, de 07-12-70 - Declara de utilidade pública a Fundação
240	 Universitária de Patos de Minas, da Cidade de Patos de Minas

LEI N.ç, 5.637, de 07-12-70 - Declara de utilidade pública a Sociedade
Pró-Melhoramentos do Bairro Linhares, com sede na Cidade de

241	 Juiz de Fora ................................

LEI N.e 5.638, de 07-12-70 - Declara de utilidade pública as Obras
242	 Sociais da Paróquia de Vermelho Novo, do Distrito de Vermelho

Novo, Município de Raul Soares ....................

242	 LEI N.s 5.639, de 07-12-70 - Reconhece de utilidade pública a Associa-
ção Beneficente São João Batista, com sede na Cidade de Visconde

243	 do Rio Branco ..............................

LEI N.Q 5.640, de 14-12-70 -. Orça a Receita e estima a Despesa do
244	 Estado de Minas Gerais para o exercício de 1971 ..........

LEI N.9 5.641, de 14-12-70 - Modifica a Lei n.Q 5.301, de 16 de outubro
de1969	....................................

244	 LEI N.ç, 5.642, de 14-12-70 - Autoriza a Fudação Estadual do Bem-Estar
do Menor a permutar, com a Associação Educacional dos Irmãos

245	 ele Nossa Senhora, imóvel que lhe foi doado pelo Estado ......

LEI N.9 5.643, de 14-12-70 - Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao
246	 Clube dos Oficiais da Policia Militar ....................

LEI N.9 5.644, de 14-12-70 - Autoriza o Poder Executivo, a doar à
Fundação Palácio das Artes - FPA, com sede em Belo Horizonte,

246	 o terreno que menciona ..........................

PÁGS.

247

247

248

249

250

251

251

252

253

253

254

259

263

264

265
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PÁGS.

LEI N.e 5.645, de 14-12-70 - Autoriza o Poder Executivo a conceder à
Prefeitura Municipal de Viçosa o auxilio financeiro de Cr$
30.000,00 (trinta mil cruzeiros) ......................266

LEI N.9 5.646, de 14-12-70 - Dá a denominação de "Vera Cruz" ao
Ginásio Estadual de Teixeiras ......................267

LEI N.9 5.647, de 14-12-70 - Dá a denominação de Orlando Césari à
Escola Singular de Boa Vista, com sede no Município de
Teixeiras ....................................207

LEI N.e 5.648, de 14-12-70 - Transforma em Grupo Escolar a Escola
Primária de Venda Nova, Município de Belo Horizonte, desmem-
brado do Grupo Escolar "Afonso Pena Mascarenhas" e lhe dá a
denominação de "Djanira Rodrigues de Oliveira" ........268

LEI N.9 5.649, de 14-12-70 - Declara de utilidade pública a Fundação
Estadual de Assistência Médica e de Urgência (FEAMUR), com
sede em Belo Horizonte ........................269

LEI N.Q 5.650, de 14-12-70 - Declara de utilidade pública o Centro
Espírita Santo Antônio de Umbanda com sede na Cidade de Juiz
deFora ....................................269

LEI N.o 5.651, de 16-12-70 - Institui o "Ano Escolar Presidente An-
tônio Carlos"	................................270

LEI N.Q 5.652, de 17-12-70 - Dispõe sobre o reajustamento de venci-
mentos no serviço público estadual e dá outras providências ..	271

LEI N.Q 5.853, de 17-12-70 - Dispõe sobre a integração dos surdos-
-mudos natos, dos surdos, dos mudos e surdos-mudos circuns-
tanciais, em função pública, no Estado de Minas Gerais e dá
outras providências ............................274

LEI N.9 5.654, de 22-12-70 - Declara de utilidade pública a Tenda
Espirita Nossa Senhora da Glória, com sede na Cidade de Poços
de Caldas	..................................276

LEI N.ç 5.655, de 22-12-70 - Declara de utilidade pública o Paulis-
tano Futebol Clube, com sede na Cidade de Juiz de Fora .. ..	277
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