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LEI N.' 5.656, DE 5 DE JANEIRO DE 1971

Concede subvenções a diversas instituições.

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

Art. 1. - De acordo com o disposto no item IV cio art. 6.°,
(ia Lei n. 0 4.895, de 29 de agosto dc 1968, a Loteria do Estado de
Minas Gerais pagará, no exercício de 1971, e nos termos do que
dispõe a Lei n.0 5.228, de 18 de julho de 1969, às entidades adiante
enumeradas, as seguintes subvenções:

Art. 2.0	Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entra em vigor a 1.0 de janeiro de 1971.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 5 de
janeiro de 1971

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

LEI N.' 5.657, DE 22 DE ABRIL DE 1971

Fixa a remuneração mensal do cargo de Se-
cretário de Estado.
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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. - É fixado em Cr$ 3.000,00 (três mil cruzeiros) men-
sais o vencimento do cargo de Secretário de Estado.

Parágrafo único - O Secretário de Estado perceberá ainda,
anualmente, 'Cr$ 12.000,00 (doze mil cruzeiros), a título de ajuda
de custo.

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 22 de
abril de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Fernando Antônio Roquette Reis

LEI N. 5.658, DE 23 DE ABRIL DE 1971

Altera a redução do "caput" do artigo 68 da
Lei n. 9 1.195, de 23 de dezembro de 1954, que con-
tém o Estatuto do Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado.

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

Art. 1.' - O "caput" do artigo 68 da Lei n. Q 1. 195, de 23 de
dezembro de 1954, que contém o Estatuto do Instituto de Previdên-
cia dos Servidores do Estado, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 68 - Ao Presidente do Instituto, nomeado, em comissão,
pelo Governador do Estado, de preferência dentre contribuintes do
Instituto, compete:
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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 (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 23 de abril de
1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho

LEI N. ç, 5.659, DE 26 DE ABRIL DE 1971

Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel de
propriedade do Estado à Fundação Carlos Chagas.

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 Funda-
ção Carlos Chagas, entidade com sede em Belo Horizonte, registrada
no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, Livro A-15, fl.
238 e verso, sob o n.' 16.344, o imóvel disponível de propriedade
do Estado, situado em gleba do Instituto Agronômico, com área de
14.000 m2 (quatorze mil metros quadrados) e as seguintes confron-
tações: frente para a Avenida Borba Gato, 205 m; para a Rua Senho-
ra de Fátima, 65 m; para a Rua Marcelino Ferreira, 200 m; para a
via férrea da Rede Ferroviária Federal, 74 m.

Parágrafo único - O imóvel referido no artigo será utilizado
exclusivamente de acordo com os objetivos sociais da Fundação Car-
los Chagas, operando-se a sua reversão ao Estado, sem ônus, desde
que descumprida essa condição ou em caso de extinção da entidade
donatária.

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  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 26
de abril de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
José Gomes 1)omiiigues

LEI N.9 5.660, DE 26 DE ABRIL DE 1971

Cria Ginásio Estadual Orientado para o Tra-
bdlho na Cidade de Caeté.

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 Caeté.

Art. 2.9 - Ao Ginásio criado nesta lei fica atribuída a deno-
minação de Ginásio Orientado para o Trabalho "Paulo Pinheiro (Ia
Silva".

Art. 3•1 - O ginásio de que trata o artigo anterior terá os
seguintes cargos, que ficam criados nos Anexos da Lei n.v 3.214,
de 16 de outubro de 1964:

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 (te Professor de Ensino
Médio, nível XV, de classe singular; 1 (um) cargo (le Técnico de
Educação 1, nível XV; 4 (quatro) cargos de Inspetor de Alunos 1,
nível III; 1 (um) cargo de Porteiro 1, nível III, e 2 (dois) cargos de
Continuo-Servente 1, nível II.

Art. 4Y - As despesas resultantes (lesta lei correrão pelas
dotações próprias do Orçamento do Estado.

Art. 5•Q - Esta lei entra em vigor na (lata 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 26
de abril de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Euctides Teixeira de Mendonça

LEI N.9 5.661, DE 29 DE ABRIL DE 1971

Dá nova redação ao artigo 1.1 da Lei •Q 4.172,
de 12 de maio de 1966.

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

Art. 1. - O artigo 1. da Lei n.' 4.172, (te 12 de maio de
1966, passa a vigorar com a Se4Uifltc redação

"Art. 1. Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao
Governo da União uma área (te terreno, de propriedade (lo Estado
de Minas Gerais, medindo 105.757,50 m2 (cento e cinco mil, sete-
centos e cinqüenta e sete metros e cinqüenta decímetros quadrados),
situada na Capital do Estado, no Bairro ( Ia Gameleira, onde se acha
construído o Centro Regional de Pesquisas Educacionais "João
Pinheiro".

Art. 2. -- Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrara cru 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 29
de abril de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
José Gomes Domingues
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LEI N.9 5.662, DE 29 DE ABRIL DE 1971

Autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito
especial de Cr; 3.141,54, 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 o cré-
dito especial de Cr$ 3.141,54 (três mil, cento e quarenta e um cru-
zeiros e cinqüenta e quatro centavos) à Secretaria de Estado da Agri-
cultura, para atender às despesas realizadas pela Companhia Distri-
buidora da Produção de Minas Gerais CODIP, na importância
do crédito.

Art. 2. - Para ocorrer ao disposto no artigo anterior, é o
Poder Executivo autorizado a anular, total ou parcialmente, até o
limite do crédito cogitado, dotações orçamentárias corresponden
tes a despesas Correntes ou de Capital.

Art. 3. - Revogadas as disposições em contrário, esta lei en-
tra 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 29
de abril de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Allyson Paulinelli
Fernando Roque/te Reis

LEI N.' 5.663, DE 29 DE ABRIL DE 1971

Autoriza permuta de imóveis nu Cidade de
Guidoval.

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

Art. 1. - Fica o Poder Executivo autorizado a permutar um
prédio e respectivo terreno com área de 490,25 m 2 (quatrocentos e
noventa metros e vinte e cinco decímetros quadrados), de proprie-
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(lamie do Estado, situado na Cidade (te (uidoval, à Praça Santo Antô-
nio, por um terreno com área de aproxima(laniente 1 . 93G,32 m2 (mil,
novecentos e trinta e seis metros e trinta e dois decímetros quadra-
dos), pertencente à Prefeitura Municipal de Guidoval, localizado
naquela cidade à Praça do Rosário

Art. 2. - A permuta a que se refere o artigo anterior far-se-á
em torna por qualquer das partes.

Art. 31	Revogam-se as disposições clii contrário.

Art. 41	Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publicação

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
flieflt() e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, li~ () inteiramente (01110 uda se (Olileuil

Dada no Palácio da Liberdade, eia Belo Horizonte, aos 29
de abril de 1971.

RONJ)ON I'tCilEC()
Abílio Machado Filho
José Gomes Donuingues

LEI N.9 5.664, DE 29 DE ABRIL DE 1971

Cria o Museu do Ferro na Cidade de Ilabira e
dó outras pIoi)i(lén(ias

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

Art. 1. - Fica criado o Museu (lo Ferro, como órgão integran-
te (ia estrutura (Ia Secretaria de Estado da Educação, a nível (te
Diretoria.

Parágrafo único São finalidades do Museu (lo Ferro: pes-
quisar, recolher, classificar, conservar e expor ((t ( qua(liiui)(nte os
produtos característicos das jazidas de minério de ferro, lani como
05 objetos de valor histórico e artístico, relacionados com a indús-
tria (Ir mineração e transformação (lesse minério em produtos side-
rúrgicos, procurando difundir as técnicas e os processos (te sua
utilização e aproveitamento, por nielos educativos ao seu alcance,
de modo a preparar as novas gerações, que irão atuar, amanhã, den-
tro da área.
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Ari. 2. - O Museu (lo Ferro terá sede ciii Ilabira, localizada
em uma (Ias casas antigas da cidade, a ser escolhida, em função (le
seu valor tradicional e ligação com a história siderúr g ica e minera-
dora do Estado.

Parágrafo único Para o cumprimento (1(1 (Ii5pOSl(i no artigo,
fica o Poder Executivo autorizado a aceitar doações que lhe sejam
feitas nesse sentido, de parte de Municípios e dc entidades públicas
e providas, podendo, ainda, se necessário, promover a desapro-
priaçã() de imóvel com as características adequadas.

Art. 3. -- Para atender ao disposto no artigo 1.', desta lei,
ficam criados no Anexo 111, da Lei n . 3.214, de 16 de outubro de
1964, os seguintes cargos:

No Anexo 111, lula.: 1 (tini) cargo de Diretor do Museu do
Ferro, símbolo C13, de provimento em comissão

No Anexo itt, 111c.: 1 (uni) cargo de Secretário olo Museu do
Ferro, símbolo C-6, (te provimento em coiiiissão

Parágrafo Único Para complementar o quadro (te pessoal
necesário ao normal funcionamento do Museu do Ferro, o Governador
do Estado lotará nele os cargos necessários constantes (10 Quadro
Geral do serviço público civil (lo Poder Executivo

Art. 4,0 Para atender às despesas decorrentes da Instalação
rio Museu do Ferro, no corrente exercício, fica o Poder Executivo
autorizado a abrir, pela Secretaria (te Estado da Educação, o rr((lit()
especial de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros), podendo, para esse
fim, anular, parcial ou totalmente, dotações do orçamento vigente
referentes às despesas correntes ou de capital.

Art. 5. - Revogadas as disposições oiO contrário, esta lei
entra em vigor na (lata de sua publicação.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
incuto e execução nesta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão ifl te i ramen te corno nela Se (ofltéln

Dada no Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte, aos 29 de
abril de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Caio Benjamim Dias
José Gomes Domingues
Euctides P. Mendonça
Fernando António Roquelte Reis
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LEI N.' 5.665, DE 29 DE ABRIL DE 1971

Cria curso colegial normal em est(,beleclmelilo
oficial da Cidade de Carlos Chagas, que passa a de-
nominar-se Colégio Estadual de Carlos Chagas.

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

Art. 1. - Fica criado o curso colegial normal no Ginásio
Estadual de Carlos Chagas, instituído pela Lei n. 3.287, (te 14 de
dezembro de 1964, que passa a denominar-se Colégio Estadual de

Carlos Chagas.
Art. 2. - O Colégio Estadual (te Carlos Chagas mninistrai'á

os cursos ginasil, secundário e colegial normal.

Art. 3,9 -- Revogam-se as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 29
de abril de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Euclides Pereira de Mendonça

LEI N.9 5.666, DE 3 DE MAIO DE 1971

Declara de utilidade pública a Associação Bra-
sileira dos Criadores de Zebu, com sede na Cidade
de Uberaba.

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

Art. 1.	Fica declarada (te utilidade pública a Associação
Brasileira dos Criadores de Zebu, com sede na Cidade (te Uberaba.

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

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
ulent() e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façaiii
cumprir, tão inteiramente como neta se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 3
de maio de 1971.

RONI)ON PACHECO
Abílio Machado Filho
Alysson Paulinellj
Rafael Caio Nunes Coelho

LEI N. 9 5.667, DE 4 DE MAIO DE 1971

Autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito
especial de Cr$ 13.300,00 (treze mil e quinhentos
cruzeiros) (10 Conselho ESla(lU(1l de 1)esej,vo!vijnen-
lo para o fim que lIle!Wi011a

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

Art. 1. 9  Fica o Poder Executivo autorizado a abrir o cré-
(fito especial de Cr$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos cruzeiros)
ao Conselho Estadual de l)csenvolvimcnto (tcStifla(lo aatender ao
pagaulenlo (te ''jeton" los ineiiiliros (lo Conselho dc Vogais da Junla
Comercial, pela participação nas sessões realizadas em flOVeflibi
e (l(ZcilIbiO de 1970.

Art. Para a execução (lesta lei é o Poder Executivo (UtO-
rize do e anular, total ou parcialmente, (lotações orçainentárias corres-
pondeuts a despesas correntes ou (te capital, até o valor consignado
no artigo 1..

Art. 3.' --- 	as disposições ciii contrário, esta lei
entra eni vigor na (lata de sua publicação.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
incuto) e execução (]esta lei pertencei, (Ril' a cumpram  façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém

Dada no Palácio da Liberdade, ciii Belo Horizonte, aos 4 de
ii1Ii(( (te	1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Fernando Antônio Roquelle Reis
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LEI N.9 5.668, DE 4 DE MAIO DE 1971

Abre à Polícia Militar do Estado o crédito es-
pecial de Cr, 210.000,00.

O povo (1(1 Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, eni seu nome, sanciono a seguinte lei

Art. 1.0 . Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, à Polícia
Militar do Estado, o crédito especial de Cr 210. 000,00 (duzentos
e dez mil cruzeiros), para ocorrer ao pagamento (te despesas com a
aquisição de uniforme para os componentes da Companhia de Guar-
das Governamental.

Art. 2. Para atender ao disposto no artigo anterior, é o
Poder Executivo autorizado a anular, total ou parcialmente, (lotações
orçamentárias correspon(lenles a despesas correntes ou de capital.

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

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução (lesta lei pertencei', que a cuiiipi'atii e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém

Dada no Palácio da Liberdade. eu! Belo Horizonte, aos 4
de maio de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho
Fernando Roquelte Reis

LEI N. 5.669, DE 4 DE MAIO DE 1971

1)eelara de utilidade pública o Colégio "Nosso
Senhora do Carmo", ('a,,i sede iw Cidade de .Juiz
de Fora.

O Povo (10 Estado (te Minas Gerais, por seus repiesn tantes.
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1.' -	Fica declarada ole utilidade pública o Colégio
"Nossa Senhora do Carmo", com sede na Cidade de Juiz de Fora
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Art. 2. 1	Revogadas as disposições em contrário, esta lei entra
em vigor na data de Sua pUl)licaçãO

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

Dada no Palácio (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, aos 4
de maio de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Gaio Nunes Coelho

LEI N. 5.670, DE 4 DE MAIO DE 1971

Declara de utilidade pública a "Sociedade Mu-
sical Tenente Januário", associação civil 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. 9 - Fica declarada (le utilidade pública a "Sociedade
Musical Tenente Januário", associação civil , com sede na Cidade de
Juiz (l(.' Fora.

Art. 2 - -- Revogadas 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 (lesta 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 maio de 1971

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho
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LEI N.' 5.671, DE 4 DE MAIO DE 1971

Declara de utilidade pública o instituto Mauro
e Alcides Ferreiro, com sede na Cidade de Bar-
bacena.

O Povo (lo Estado de Minas ( tais, p01' seus representantes,

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

Art. 1. --- Fica declarado ((e utilidade pública o Instituto
Mauro e Alcides Ferreira, com sede na Cidade de Ilarbacena

Art. 2. - Revogadas as (lis1)osições em contrário, esta lei
entra em vigor na (lata de sua publicação.

Mau (lo, poitan lo, a [ ()( ]as 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 4

de maio de 1971

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho

LEI N.9 5.672, DE 4 DE MAIO DE 1971

Declara de ali/idade pública a Fundação Ciii-
versidade Nordeste Mineiro, com sede na Cidade
de Teó[i/o ()loni

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

Art. 1. - Fica declarada de utilidade pública a Fundação
Universidade Nordeste Mineiro, como sede na Cidade de Teófilo
Otoni.

Art. 2.' -- Revogadas as disposições em contrário, esta lei

entra CIII 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, tao inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte, aos 4
de maio de 1971.

RONI)ON PACHECO
bí!io Machado Filho

Rol cc! Caio Nunes Coelho

LEI N. 5.673, DE 4 DE MAIO DE 1971

Declara de utilidade pública a Sociedade Pró-
-Melhoramentos do Bairro Nossa Senhora de Loui'-
(leS, com sede ima 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 (lo Bairro Nossa Senhora de Lourdes, associa-
ção civil com sede na Cidade de Juiz de Fora.

Art. 2.	- Revogadas as disposições em contrário, esta lei
(fl 1 ra em vigor na (tala de sua pUl)licaÇáo

Man(lo, porlanta. a lodas as autoridades, a quem o conheci-
neflt() 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
maio de 1971

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafw! Caio Nunes Coelho

- 17 -

LEI N.' 5.674, DE 4 DE MAIO DE 1971

Declara de utilidade pública a "Organização

Educacional João XXII! , ', 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 "Organização
Educacional João XXIII,, , sociedade civil 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 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 maio de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafaél Caio Nunes Coelho

LEI N.9 5.675, DE 4 DE MAIO DE 1971

Declara de utilidade pública a Sociedade
Educativa de Montes Claros Colégio "São Norber.
lo", com sede na Cidade 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 declarada de utilidade pública a Socie-
dade Educativa de Montes Claros (Colégio São Norberto), com sede
na Cidade de Montes Claros.

Art. 2. - Revogam-se as disposições em contrário.
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Art. 3." .-- Esta lei entra em vigor na (lata de ua 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 4
de maio de 1971.

RONDOZV PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafae(l Caio Nunes Coelho

LEI N.9 5.676, DE 4 DE MAIO DE 1971
Declara de utilidade pública o Grémio da Juven-
tude Piumhiense, com sede na Cidade de Pium-i

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 Grêmio da
Juventude Piumhiense, com sede na Cidade de Pium-i.

Art. 2.° -- Revogam-se as disposições em 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 4
de maio de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho

LEI N.9 5.677, DE 4 DE MAIO DE 1971

Declara de utilidade pública a associação ci-
vil "Obras Sociais Santa Luzia", com sede na Ci-
dade de Juiz de Fora.

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 a associação
civil "Obras Sociais Santa Luzia", com sede na Cidade de Juiz
de Fora.

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 (lesta 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 inalo de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafae l Calo Nunes Coelho

LEI N.' 5.678, DE 4 DE MAIO DE 1971

D&lara de utilidade pública o Centro Assis-
tencial e Educacional Misael Furtado, com sede
na Cidade de Argirita.

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

Art . 1. - Fica declarado de utilidade pública o Centro Assis-
tencial e Educacional Misael Furtado, com sede na Cidade de Argi-
rita.

Art. 2.9 - 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 4
de maio de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho
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LEI N.9 S. 679, DE 4 DE MAIO DE 1971

Declara de utilidade pública o Conselho Par-
ticular de São João Batista, Maria Vianney, da So-
ciedade 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. 1.0 Fica declarado de utilidade pública o Conselho
Particular de São João Batista, Maria Vianney, da Sociedade São Vi-
cente de Paulo, 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 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 maio de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho

LEI N.9 5.680, DE 4 DE MAIO DE 1971

Declara de utilidade pública o Lar D. Concei-
ção Nogueira Fernandes, 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. 1.0 - Fica declarado de utilidade pública o Lar 1).
Conceição Nogueira Fernandes, com sede em Belo Horizonte.

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

Art. 3 9	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 4 de
maio de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho

LEI N.' 5.681, DE 4 DE MAIO DE 1971
Declara de utilidade pública o Lar Escola e

Clínica de Neuropsiquiatria Infantil "Sítio Cecilia
Meireles", com sede na Cidade de Barbacena.

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 Lar Escola
e Clínica de Neuropsiquiatria Infantil "Sítio Cecília Meireles", com
sede na Cidade de Barbacena.

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 4
de maio de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho

LEI N.' 5.682, DE 10 DE MAIO DE 1971

Autoriza o Poder Executivo a adquirir imó-
vel para o fim que menciona, situado na Cidade
de Piumh-i.

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

1
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Art. 1. --- Fica o Poder Executivo autorizado a adquirir, pelo
preço de até Cr$ 22.000,00 (vinte e dois mil cruzeiros)., o imóvel,
com as respectivas benfeitorias, de propriedade de Carlos Soares de
Oliveira, situado na Cidade de Piumh-i, neste Estado, à Rua Marechal
Deodoro, esquina com Rua Benedito Valadares, n.° 210.

Parágrafo único O imóvel referido no artigo destina-se à
instalação e funcionamento de serviço estadual fazendário, com sede
no referido município.

Art. 2.<1 Para cumprir o disposto nesta lei, fica o Poder
Executivo autorizado a abrir, pela Secretaria de Estado da Fazenda,
crédito especial até o limite expresso no artigo 1., podendo, para
esse fim, anular, total ou parcialmente, dotações do orçamento de
despesas correntes ou de capital.

Art. 3•9 - Revogadas as disposições em contrário, esta le
entre 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 10
de maio de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Fernando Roquelte Reis
José Gomes Domingues

LEI N.' 5.683, DE 10 DE MAIO DE 1971

Reconhece de utIlidade pública a União Es-
ludanlil Católica de Três Pontas, com sede na Ci-
dade de Três Pontos.

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

Art. 1. - Fica reconhecida de utilidade pública a União Estu-
dantil Católica de Três Pontas, com sede na Cidade de Três Pontas.

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 10
de maio de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho

LEI N.9 5.684, DE 10 DE MAIO DE 1971

Declara de utilidade pública a Associação
Pão de Santo Antônio, com sede em Belo Hori-
zonte.

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

Art. 1.	Fica declarada de utilidade pública a Associação
Pão de Santo Antônio, com sede em Belo Horizonte.

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, com Belo Horizonte, aos 10
maio de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho

LEI N.' 5.685, DE 10 DE MAIO DE 1971

Declara de utilidade pública o Olímpico Atlé-
tico Clube, 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 Olímpico
Atlético Clube, associação civil com sede na Cidade de Juiz de Fora.
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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-
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 maio de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho

LEI N.' 5.686, DE 10 DE MAIO DE 1971

Declara de utilidade pública a Fundação Espí-
rita Abel Gomes, com sede na Cidade de As(olf o
Dutra.

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
Espírita Abel Comes, com sede na Cidade de Astolfo Dutra.

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 10 de
maio de 1971.
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LEI N. 5.687, DE 10 DE MAIO DE 1971
Declara de utilidade pública a Associação

Beneficente dos Membros das Igrejas Evangélicas
Assembléia de Deus, com sede em Belo Horizonte.

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

Art. 1. - Fica declarada (te utilidade pública a Associação
Beneficente dos Membros das Igrejas Evangélicas Assembléia de
D.us, associação civil 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, cm Belo Horizonte, aos 10
de maio de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho

LEI N.' 5.688, DE 17 DE MAIO DE 1971

Dispõe sobre a organização e o quadro de
pessoal dos Serviços Auxiliares do Tribunal de
Contas 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:

CAPITULO 1

Organização dos Serviços Auxiliares do Tribunal de Contas
RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho	 Art. 1. - Os Serviços Auxiliares que completam a organização
Rafael Caio Mines Coelho	 do Tribunal de Contas (art. 4., itens 1 e II, da Lei n 9 5.511, de 3 de
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setembro de 1970) são constituídos de três Diretorias, um Departa-
mento, vinte e três Serviços e Secretaria Geral.

Art. 2. As denominações e atribuições dos diversos órgãos
de que se compõem os Serviços Auxiliares são fixados em Regula-
mento.

CAPITULO II

Quadro de Pessoal

Art. 3•0 O quadro de pessoal dos Serviço. Auxiliares do
Tribunal, constituídos de séries de classes e de classes singulares,
passa a ser mencionado na "SITUAÇÃO NOVA" (105 Anexos 1, II e
III, que fazem parte integrante (lesta lei.

Parágrafo único - - As séries de classes e classes singulares
se compõem de cargos de provimento efetivo, em comissão e de
funções gratificadas.

Art. 4. Os cargos e funções gratificadas, mencionados na
"SITUAÇÃO ATUAL", ficam transformados nos correspondentes da
"SITUAÇÃO NOVA" dos Anexos desta lei.

Art. 59 Ficam criados OS cargos e funções mencionados
na "SITUAÇÃO NOVA" (los Anexos (lesta lei, que não resultem das
transformações referidas no artigo anterior.

Art. 6. --- Ficam extintos no quadro (te pessoal dos Serviços
Auxiliares do Tribunal de Contas os cargos e funções mencionados
na "SITUAÇÃO ATUAL" que não correspondein em número aos
(Ia "SITUAÇÃO NOVA" dos Anexos desta lei.

Art. 7. A série de classe não poderá ter, em cada classe,
cargos em número superior ao previsto na "SITUAÇÃO NOVA",
considerando-se excedentes os que, na data desta lei, ultrapassem
esse limite.

Parágrafo único - Ao funcionário ocupante de cargo exce-
(lente fica assegurado o direito de concorrer à promoção na série
de classe a que pertence.

Art. 8.° --- A série de classe de "Auxiliar Instrutivo" constitui
série auxiliar (Ias séries de classes de Assessores Administrativos
e Assessores de Ficalizaçiio Financeira, que são considerados prin-
cipais.
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Art. 9. Os ocupanim s mli' classe Nnal das séries de classes
"Auxiliares Instrutivos" e "Assessores de Contabilidade" poderão ser
elevados, por acesso, respectivamente, à classe inicial das séries
de classes consideradas principais, conforme o disposto no art. 8.
e à classe singular de Inspetor (te Contabitidade.

1. - O acesso se fará mediante prova de capacitação, na
forma do Regulamento.

§ 2. - As vagas verificadas anualmente nas classes iniciais
das séries de classes ou nas classes singulares, serão providas:

a) mediante acesso a metade mias existentes na classe afim;

b) mediante concurso público a outra metade.

§ 3• 9	As vagas não preenchidas por acesso serão providas
também por concurso público, no mesmo período.

Art. 10 - Os cargos vagos na série de classes (te Assessor de
Contabilidade poderão ser providos, por transferência, por funcio-
nários de outras classes, desde que portadores do título de habilita-
ção profissional.

Art. 11 Observadas as (lis)Jsiçoes (los artigos 9 v e 10,, o
provimento dos cargos vagos das classes singulares e (Ias classes
iniciais das séries de classes é feito por nomeação de candidatos
habilitados em concurso, nos termos da legislação vigente.

Art. 12 - O Tribunal de Contas manterá Curso de Treinamen-
to para seus funcionários, podendo, para esse fim, celebrar convê-
nios com entidades especializadas.

Parágrafo único - O Programa do Curso de Treinamento a
que se refere o artigo será aprovado por Resolução do Tribunal
de Contas.

Art. 13 - Para efeito de promoção por merecimento será le-
vada em conta a habilitação do funcionário em Curso de Treinamen-
to, nos termos do Regulamento de Promoções.

Art. 14 - O provimento das chefias e dos demais cargos de
provimento em comissão é feito, depois de prévia aprovaçilo dos
Juizes titulares, por funcionário estável, com conhecimentos mmi-
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mos relacionados especificamente com as atribuições do órgão ou
do cargo ou, se for o caso, com habilitação profissional exigida por
lei.

	

1.	- A designação para as demais funções gratificadas é
feita peio Presidente, na forma do Regulamento.

2: As atribuições do Assistente de Auditoria (art. 3Q, 1,
da Lei 5.511, de 3 de setembro de 1970) serão fixadas no Regimento
Interno (lo Tribunal.

Art. 15 - Os atuais ocupantes de cargos de chefia dos Departa-
mentos transformados em Diretorias, se aproveitados nas chefias a
elas correspondentes contarão para efeito de aposentadoria, nas últi-
mas, o tempo de exercício nas chefias anteriores.

Art. 16	Para o fim de cumprir a determinação (los artigos
98 e 108, 1., da 'Constituição Federal, bem como dos artigos cor-
respondentes da Constituição Estadual, o Tribunal, através de Reso-
lução, promoverá, no que couber, a sua reforma administrativa.

Art. 17 - O Tribunal fará, cm Regulamento, a especificação
das atribuições próprias das séries de classes e de cada classe, bem
como das classes singulares.

Art. 18 -- Fica criada a Revista do Tribunal (le Contas (lo Esta-
(10, ('0111 O título que lhe for (lado no Regimento Interno e a finali-
dade nele fixada.

Art. 19 - O Presidente do Tribunal poderá contratar 2 (dois)
médicos, nos termos da legislação trabalhista, para assistência profis-
sional a seus membros e funcionários, durante o expediente, caben-
do-lhes ainda o fornecimento de laudos para licença de tratamento
de saúde

Parágrafo único	O contrato será firmado por 1 (um) ano,
correndo a despesa por verba orçamentária própria.

LI
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CAPITULO III

Disposições Gerais

Art. 20 O cumprimento das providências determinadas no
art. 177, item VI, da Constituição Estadual, será comunicado ao Tri-
bunal de Contas, mediante documentação que o comprove.

Parágrafo único - Será trimestral a comunicação, quando a
providência houver de ser cumprida mensalmente.

Art. 21 -- As medidas disciplinadas no § 1., do art. 186, (ia
Constituição Estadual, só terão andamento se instruídas com certi-
dão negativa do Tribunal de Contas, quando for o caso.

Art. 22 - Os municípios, até que possam criar o cargo de
Auditor, previsto no art. 169 da Constituição Estadual, poderão asso-
ciar-se, mediante convênio, para a contratação de serviços técnicos
(te auditoria, com a finalidade de fiscalizar a administração finan-
ceira, a execução orçamentária e as contas do Governo local, bem
como assessor a Câmara Municipal, no exame (Ias contas (lo Pre-
feito.

Parágrafo único - Os termos do Convênio serão levados ao
conhecimento do Tribunal de Contas.

Art. 23 As despesas decorrentes da aplicação (lesta lei corre-
rão por conta das verbas orçamentárias próprias, ficando o Poder
Executivo autorizado a abrir, mediante decreto, crédito suplementar
até o limite de Cr 300.000,00 (trezentos mil cruzeiros), bem como
anular total ou parcialmente (lotações consignadas no orçamento
vigente.

Art. 24 - - Esta lei entrara em vigor na data de sua publicação.

Art. 25	Revogam-se as disposições eni 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 17 dc
maio de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Fernando Antônionio Roquelie Reis



Denominação
N.o de

Símbolo Cargos Denominação
N.° de Cargos

Símbolo Preen- Vagos
chidos

Observação
N. Q de
Cargos

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

ANEXO 1

SITUAÇÃO ATUAL	 SITUAÇÃO NOVA

N.ç, de Cargos
N. Q de	 Nível de N.s de	 Nível deClasse	 Classe	 Pre-	 Obs.Cargos	Denominação	 Venc. Cargos	Denominação	 Venc	ench. Exced. Vagos

19 Assessor de Contabilidade	1	XV	40 Inspetor de Contabilidade	1	XX	 409 Assessor de Contabilidade	II	XVI	30 Assessor de Contabilidade	II	XV	16	-	147 Assessor de Contabilidade	111	XVII	20 Assessor de Contabilidade	III	XVI	9	-	115 Assessor de Contabilidade	IV	XVIII	12 Assessor de Contabilidade	IV	XVII	5	-	773 Assessor de Fisc. Financeira	1	XV	6 Assessor de Contabilidade .	1	XVIII	2	-	412 Assessor de Fisc. Financeira	II	XVI	38 Assessor de Fise. Financeira	II	XV	38	33	-8 Assessor de Fisc. Financeira	III	XVII	29 Assessor de Fisc. Financeira	III	XVI	12	-	175 Assessor de Fisc. Financeira	IV	XVIII	19 Assessor de Fisc. Financeira	IV	XVII	7	-	1245 Assessor Administrativo	.	1	XV	9 Assessor de Fisc. Financeira	1	XVIII	5	-	412 Assessor Administrativo	.	II	XVI	30 Assessor Administrativo . .	II	XV	39	8	-8 Assessor Administrativo .	III	XVII	20 Assessor Administrativo . .	III	XVI	10	-	105 Assessor Administrativo	IV	XVIII	12 Assessor Administrativo	IV	XVII	4	-	889 Auxiliar instrutivo .	.	1	IX	6 Assessor Administrativo . .	8	XVIII	4	-	240 Auxiliar Instrutivo . .	.	II	X	30 Auxiliar Instrutivo	. .	II	IX	17	-	1324 Auxiliar Instrutivo . . .	III	XI	23 Auxiliar Instrutivo	.	III	X	19	-	416 Auxiliar Instrutivo . . .	IV	XIII	15 Auxiliar Instrutivo	.	IV	XI	 9	-	78 Auxiliar de Comunicação .	1	III	9 Auxiliar Instrutivo	. .	i	XIII	7	-	25 Auxiliar de Comunicação	II	V	12 Mensageiro ........II	VII	-	-	122 Auxiliar de Comunicação	III	VI	8 Mensageiro ........1	IX	3	-	5-	 -	-14 Datilógrafo .........	XIII	-	-	14-	 -	-	8 Datilógrafo ..........XIV	-	-	81 Pesq. de Documentação	.	 X	1 Pesq. de Legisi. e Jurisp.	 XIV	-	-	12 Bibliotecário .......XVII	3 Bibliotecário ........XVII	2	-	1-	 -	-	2 Médico ......... . XIX	-	-	2-	-	2 Atendente ........IX	-	-	2-	 -	-	2 Redator de Correspondência	XVII	-	-	2-	 -	-	3 Telefonista ....... . XIII	-	-	34 Taquígrafo ....... . XIII	4 Redator de Estenografia .	XVII	-	-	42 Motorista .........VIII	7 Motorista .........X	1	6

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

ANEXO II

SITUAÇÃO ATUAL
	 SITUAÇÃO NOVA

3 Chefe de Departamento	C-11	3	Diretores ............	C-13	3

1	Secretário ...........	C-11	1	Secretário ............	C-13	1

1 Chefe de Gabinete ......	C-11	1	Chefe de Gabinete ......	C-13	1

1 Chefe de Dep. Administ.	C-11	1	Chefe do Dep. Administ.	C-11	1

7	Assistente de Auditoria	C-10	 7	Art. 3., 1, da Lei n.Q
1	Redator da Rev. do Tribunal	C-8	 1	5.511, de 3-9-70
1	Redator Auxiliar ........	C-6	 1

18 Chefe de Serviço ......	C-8	23	Chefe de Serviço ........	C-8	18	5

7 Oficial de Gabinete .....	C-8	7	Oficial de Gabinete ......	C-8	 7

1 Subsecr. do Trib. de Contas	C-6	1	Subseer. do Trib. de Contas	C-8	1

1	Tesoureiro ..........	C-8	 1



O.
CD

o

I-
o

-j	1

;CL 1
o- o-

O	 CD	 O
CD o

CD O	 -	 o-O	 2c
r

O

CD

CD

.	 o
'CD	 o--

CDo CD - o-
CD CD

o-V2-. O
O	 CD

2 oCD

o

CD
O

cn
1

-CD	 r
o	 CDo

r

ri

z
cli

--o
CDo

ri
....	.4

00. ri

O-o
ri
wO-	.4CD

o o
o O

o

FUNÇÕES GRATIFICADAS

ANEXO III

SITUAÇÃO ATUAL	 SITUAÇÃO NOVA

N.Q de	 N.° de	 N.O de Cargos
Cargos	Denominação	Símbolo	Cargos	 Denominação	 Símbolo Preen-	Obs.

chldos Vagos

—	 —	2 Coordenadores de Serviços Externos	FG-8	-	2

14 Auxiliar de Gabinete de Juiz .	FG-4	14 Auxiliar de Gabinete de Juiz	 FG-4	-	14

3 Auxiliar de Gabinete da Presidência	FG-4	3 Auxiliar de Gabinete da Presidência	FG-4	3	-

-	 -	4 Auxiliar de Diretoria e Sec. Geral	FG-4	-	4

	

3 Oficial Instrutivo ............FG-2	2 Oficial Instrutivo ..............1?G4	-	2

	

1 Zelador ..................FG-1	1 Zelador ....................FG-4	1	-

—	 —	1 Chefe de Portaria ............FG-4	-	1

-	 -	1 Chefe de Garagem .. .. .. .. .. ..	FG-4	-	1
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Art. 2. - Esta lei entrará em vigor na (lata 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 24
de maio de 1971-

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Fernando Antônio Roque/te Reis

LEI N.' 5.691, DE 24 DE MAIO DE 1971

Dá a denominação de "Desembargador Carlos
Ferreira Tinoco" ao Fórum da Comarca de Guara-
nésia.

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

Art. 1. ---- Fica denominado "Desembargador Carlos Ferreira
Tinoco" o Fórum da Comarca de Guaranésia.

Art. 2. - Esta lei entra em visor na (lata 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 24
de maio de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho

LEI N.9 5.692, DE 24 DE MAIO DE 1971

Declara de utilidade pública a Escola de Admi-
nistração de Empresas de ltuiutaba, com sede na Ci-
dade de Ituiulaba.

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

Art. 1. - Fica declarada de utilidade pública a Escola de Ad-
ministração de Empresas de Ituiutaha, mantida pela Associação Co-
inercial e Industrial de Ituiutaba.

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-
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 Ilotizonte., aos 24
de maio de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho
Fernando Antônio Roque/te Reis

LEI N.° 5.693, DE 25 DE MAIO DE 1971

Declara de utilidade pública a Associação Bra-
sileira de Odontologia, Secção 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
Brasileira de Odontologia, Secção de Minas Gerais, com sede em Belo
Horizonte.

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 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 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho

LEI N. 5.694, DE 1.9 DE JUNHO DE 1971

Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel de
propriedade do Estado à Fundação Universitária Mu-
nicipal de São João deiRei.

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 Funda-
ção Universitária Municipal de São João dei-Rei, entidade civil de
fins educativos, com sede na Cidade de São João dei-Rei, imóvel ha-
vido pelo Estado e constituído de terreno com a área de aproxima-
damente 41.690 m2 (quarenta e um mil, seiscentos e noventa metros
quadrados) e de um prédio próprio para estabelecimento de ensino,
sitos à Praça Frei Orlando n.° 170, na mesma cidade, e suas benfei-
torias, conforme descrição constante de escritura pública transcrita
sob o número 21.405, às folhas 225 e 226, do Livro 3-U, do Cartório
do Registro de Imóveis da Comarca de São João dei-Rei.

Art. 2. - O imóvel objeto mia doação de que trata o artigo
anterior destina-se especificamente à instalação e manutenção, pela
Fundação Universitária Municipal de São João dei-Rei, de uma Fa-
culdade de Medicina.

Art. 3 •9 -- A Fundação Universitária Municipal de São João
dei-Rei comprometer-se-á, no ato de recebimento da doação prevista
nesta lei, a reservar, anualmente, sem ônus, 5 1Xc, (Cinco por cento)
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de sua capacidade de matrícula, na Faculdade de Medicina, ao Go-
verno do Estado, para distribuição, sob forma de bolsas gratuitas,
• estudantes que comprovem insuficiência de recursos.

§ 1. - A não observância, dentro do prazo de 2 (dois) anos,
• contar da data da escritura de doação, da destinação especifica
do imóvel objeto da doação e da condição estipulada no artigo,
implicará na reversão do mesmo, com todas as benfeitorias, ao
Patrimônio do Estado.

§ 2.9 - A reversão se operará, igualmente e de pleno direito,
no caso de extinção de entidade beneficiária.

Art. 4. - A Fundação Universitária Municipal de São João
dei-Rei poderá permitir, em regime de comodato ou Convênio, sem
prejuízo das atividades da Faculdade de Medicina, o funcionamento
de entidades educacionais no imóvel de que trata esta lei.

Art. 5•9 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições di contrário, e, especialmente, o artigo 2.,
da Lei n.° 5.193, de 29 de maio de 1969.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 1.
de junho de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
José Gomes Dorningues

LEI N.' 5.695, DE 3 DE JUNHO DE 1971

Declara de utilidade pública a Assistência aos
Universitários Mendes Pimentel - AUMP, 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 Assistência
aos Universitários Mendes Pimentel AUMP, com sede em Belo
Horizonte.
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Art. 2.' - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 39 - 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 3 de
junho de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho

LEI N. 5.696, DE 3 DE JUNHO DE 1971

Declara de utilidade pública a Legião Feminina
de Educação e Combate ao Câncer, Secção de Minas
Gerais, com sede em Belo Horizonte.

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

Art. 1.1 Fica declarada (lc utilidade pública a Legião Femi-
nina de Educação e Combate ao Câncer, Secção de Minas Gerais com
sede em Belo Horizonte.

Art. 2.	Revogam-se as disposiçí5s em contrário.

Art. 3•9 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem  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
junho de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho

LEI N.9 5.697, DE 3 DE JUNHO DE 1971

Declara de utilidade pública o Hospital São
Judas Tadeu, da Conferência de Santana, da Socie-
dade de São Vicente de Paulo, com sede na Cidade
de Ferros.

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 Hospital São
Judas Tadeu, da Conferência de Santana, da Sociedade de São Vi-
cente de Pauio, com sede na Cidade de Ferros.

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 conher'
niento 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
junho de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho

LEI N.' 5.698, DE 3 DE JUNHO DE 1971

Dá a denominação de liorizonta Lemos" às Es-
colas Combinadas, anexas à Delegacia de Ensino de
Uberaba.

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 ,anexas à Delegacia de En-
sino de Uberaba, passam a denominar-se "Horizonta Lemos".

Art. 2.9 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3. - Revogam-se 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
junho de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Caio Benjamim Dias

LEI N.' 5.699, DE 3 DE JUNHO DE 197'

Dá a denominação de "Come;tdador Mário Gou-
lart Santiago" ao Colégio Secundário Estadual de Pe-
dralva.

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

Art. 1.' - O Colégio Secundário Estadual da Cidade de Pc-
dralva passa a denominar-se "Comendador Mário Goulart Santiago".

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 3 de
junho de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Caio Benjamim Dias

LEI N.9 5.700, DE 3 DE JUNHO DE 1971

Dá a denominação de "Sousa Leite" ao Ginásio
Estadual da Cidade de Madre de Deus de Minas.

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 da Cidade de Madre de Deus
de Minas denominar-se-á "Sousa Leite".
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Art. 2.' - Revogadas as disposições CIO conlrriO, 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 3 de
junho de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Caio Benjamim Dias

LEI N.9 5.701, DE 8 DE JUNHO DE 1971
Dá denominação à Escola Primária de São

Sebastião do Barreado, Município de Rio Preto.

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 do Distrito (te São Sebastião do
Barreado, Município de Rio Preto, denominar-se-á" Padre Arlindo
Vieira S.J.".

Ari. 2. -- Revogadas as disposições eiii contrário, 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 pertencei, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio (Ia Lil)Cr(la(le, em Belo Horizonte, aos 8 de
junho de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Caio Benjamim Dias

LEI N.9 5.702, DE 8 DE JUNHO DE 1971

Dá a denominação de 'Marechal Anthur da Costa
e Silva" ao Ginásio Estadual da Cidade de Chalé.

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.' - O Ginásio Estadual da Cidade de Chalé passa a
denominar-se "Marechal Arthur da Costa e Silva".

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

Art. 3: ---- Esta lei entra em vigor na (lata (Ir sua pUl)IiCação

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 (Ia Liberdade, em Belo horizonte, aos 8 (le
junho de 1971.

RONI)ON PACHECO
Abílio Machado Filho
Caio Benjamim Dias

LEI N.9 5.703, DE 8 DE JUNHO DE 1971

Declara de utilidade pública o Centro Espírita
Apóstolo João Balista, com sede na Cidade 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 declarado (Ir utilidade pública o Centro Espí-
rita Apóstolo João Batista, com sede na Cidade (Ir Montes Claros.

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 8 de
junho de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho
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LEI N.9 5.704, DE 8 DE JUNHO DE 1971

Declara de utilidade pública a Sociedade Educa-
uva e Cultural 'São Norberto", com sede na Cidade
de Montes Claros.

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

Art. 1." - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade
Educativa e Cultural "São Norberto", com sede na Cidade de Montes
Claros.

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

Art. 3. - Esta lei entra em vigor ria (lata (te SUri 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 l-lorizonte, aos 8 de
junho de 1971.

RONIJON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho

LEI N.' 5.705, DE 8 DE JUNHO DE 1971

Declara de utilidade pública a Saciedade Pró-
Melhoramentos do Bairro de Teixeiras, 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 de Teixeiras, associação 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.



44 -

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 8 de
junho de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho

LEI N.' 5.706, DE 8 DE JUNHO DE 1971

Declara de utilidade pública a Fundação "Pio
Penna", com sede itu Cidade de Ponte Nova•

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

Art. 1.	Fica declarada de utilidade pública a Fundação
"Pio Penna", com sede na 'Cidade de Ponte Nova.

Art. 2. - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3. - Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
xnento 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 8 de
junho de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho

LEI N.' 5.707, DE 8 DE JUNHO DE 1971

Declara de utilidade pública a Associação Atlé-
tica Vale dos Bandeirantes, 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 Associação
Atlética Vale dos Bandeirantes, associação civil com sede na Cidade
de Juiz de Fora.
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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 8 de
junho de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho

LEI N.9 5.708, DE 8 DE JUNHO DE 1971

Declara de utilidade pública a Associação Santa
Luiza de Marilac, com sede na Cidade de Rio
Pomba.

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 Associação
Santa Luíza de Marilac, com sede na Cidade de Rio Pomba.

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

Art. 3. -- 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 cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 5
de junho (te 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho
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LEI N.9 5.709, DE 8 DE JUNHO DE 1971

Declara de utilidade pública a Associação
"D. Marilene Pinto de Mattos", com sede na Cidade
de Contagem.

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
"1). Marilene Pinto de Mattos", com sede na Cidade de Contagem

Art. 2.'	Esta lei entra ciii vigor na (lala de sua publicação.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 8
de junho de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho

LEI N.9 5.710, DE 8 DE JUNHO DE 1971

Declara de utilidade pública o Municipal Es-
porte Clube, com sede ia, Cidade de Congonhas.

O Povo (to 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 Municipal
Esporte Clube, com sede na Cidade de Congonhas.

Art. 2. - - Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entra em vigor na data (te sua publicação.

47 -

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 8
de junho de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho

LEI N. 5.711, DE 17 DE JUNHO DE 1971
Dá a denominação de " Prefeito José Franco

de Gouveia" ao Colégio Estadual do Cidade de
Santa Vitória.

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

Art. 1.' O Colégio Estadual da Cidade de Santa Vitória,
criado pela Lei n. 9 3.296, de 14 de dezembro dc 1964, passa a de-
nominar-se "Prefeito José Franco de Gouveia".

Art. 2. Q	Esta lei entra em vigor na data (le sua publicação.
Art. 3.° - 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 cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, ciii Belo Horizonte aos 17
(le junho de 1971-

RONDON PACHECO
.4bí?io Machado Filho
Caio Benjamim Dias

LEI N.9 5.712, DE 17 DE JUNHO DE 1971

Dá a denominação de "Lindolfo de Almeida
Ferreira" ao Ginásio Estadual de Comendador
Gomes.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, seu nome, sanciono a seguinte lei:
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Art. 1.0 - O Ginásio Estadual de Comendador Comes passa
a denominar-se "Linílolfo de Almeida Ferreira".

Art. 2.0 -- Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3.°	Esta lei entra cm vigor na data de sua públicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 17
de junho (li' 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Caio Benjamim Dias

LEI N.9 5.713, DE 17 DE JUNHO DE 1971

Dá a denominação de "Irmãos Guimarães" ao
Ginásio Estadual da Cidade de Guimarônia.

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 (Ia Cidade de Guirnarânia
passa a denominar-se "Irmãos Guimarães".

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

Art. 3•0 - 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 cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte, aos 17
de junho de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Caio Benjamim Dias

- 49

LEI N.9 5.714, DE 17 DE JUNHO DE 1971

Declara de utilidade pública a Sociedade Pes-
talozzi, com sede na Cidade de São João Nepo-
muceno

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
Pestalozzi, com sede na Cidade de São João Nepomuceno.

Art. 2.0 - 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 cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 17
de junho de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho

LEI N.9 5.715, DE 17 DE JUNHO DE 1971

Declara de utilidade pública a Ação Social
Paula Frassinetti, 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 Ação So-
cial Paula Frassinetti, com sede em Belo Horizonte.

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



50 -

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

Dada no Palácio cia Liberdade, em Belo Horizonte, aos 17
de junho de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho

LEI N.' 5.716, DE 17 DE JUNHO DE 1971

Declara de utilidade pública o "Instituto de
Meninas do Jfliza(j() (l(' Menores", COFU sede na
Cidade de Juiz de Foro.

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

Art. 1.' - Fica declarado mie utilidade pública o "Instituto
de Meninas do Juizado de Menores", com sede na Cidade de Juiz
de Fora.

Art. 2.' - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.' - 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 cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 17
de junho de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho

LEI N.9 5.717, DE 17 DE JUNHO DE 1971

Declara de utilidade pública a Associação Cris(õ
São Paulo, mantenedora do Lar Cristão Paulo de
Tarso - Asilo para Velhos, com sede na Cidade
de Bicas.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:
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Art. 1 . 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Cristã São Paulo, mantenedora do Lar Cristão Paulo de Tarso
Asilo para Velhos, com sede na Cidade de Bicas.

Art. 2 . 0 - 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 cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada flO Palácio da Liberdade, di Belo Horizonte, aos 17
de junho de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho

LEI N.' 5.718, DE 17 DE JUNHO DE 1971

Declara de utilidade pública a "Sociedade Bra-
sileira de Cultura Inglesa de 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 declarada de utilidade pública a "Sociedade
Brasileira de Cultura Inglesa de Juiz de Fora", com sede na Cidade
de Juiz de Fora.

Art. 2.' - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.'	Revogam-se as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 17
de junho de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho
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LEI N.9 5.719, DE 22 DE JUNHO DE 1971

Dispõe sobre a execução do Programo de For-
moção do Patrimônio do Servidor Público do Es-
tado de Minas Gerais - PASEP-MG.

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

Art. 1.1 - Fica instituído no Estado de Minas Gerais, (te
acordo com o artgio da Lei Complementar Federal 11. 9 8, de 3
de dezembro de 1970, o Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público de Minas Gerais	PASEP-MG, nos termos desta
lei.

Art. 2. O Tesouro do Estado contribuirá para o Pro-
grama, mediante recolhimento mensal ao Banco do Brasil S.A.
das seguintes parcelas:

1 - 1% (um por cento) das receitas correntes próprias,
deduzidas as transferências feitas a outras entidades da Adminis-
tração Pública, a partir de 1.0 de julho de 1971; 1,5% (um e meio
por cento) em 1972 e 2% (dois por cento) no ano de 1973, e sub-
seqüentes;

II - 2% (dois por cento) das transferências recebidas do
Governo da União, através do Fundo de Participação dos Estados,
a partir de 1. de julho de 1971.

Parágrafo único -- Não recairá, cio nenhuma hipótese, sobre
as transferências de que trata este artigo mais de uma contribuição.

Art. 3•1 -- As autarquias., empresas públicas, sociedades de
economia mista e fundações instituídas pelo Estado contribuirão
para o Programa com 0,4% (quatro décimos por cento) da receita
orçamentária, inclusive transferências e receita operacional, a par-
tir de L Q (te julho de 1971; 0,6% (seis décimos por cento) em 1972
e 0,8% (oito décimos por cento) no ano de 1973 e subseqüentes.

Art. 4•0 _ As contribuições recebidas pelo Banco do Brasil
serão distribuídas entre todos os servidores em atividade, civis e
militares do Estado, bem como das suas entidades (Ia administra-
ção indireta e fundações, observados os seguintes critérios:

1 -- 50% (cinqüenta por cento) proporcionais ao mon-
tante da remuneração percebida pelo servidor, no período;

11 --- 50 0/,-, (cinqüenta por cento) em partes proporcionais
aos qüinqüênios de serviços prestados pelo servidor.
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Parágrafo único - - A distribuição de que trata este artigo
somente beneficiará aos titulares, nas entidades mencionadas nesta
lei, de cargo ou função de provimento efetivo ou que possam ad-
quirir estabilidade, ou de emprego de natureza não eventual, regido
pela legislação trabalhista.

Art. 5. - O Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a ad-
ministração do Programa, manterá contas individualizadas para
cada servidor e cobrará uma comissão de serviço., tudo na forma
que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional.

1.0 Os depósitos a que se refere este artigo não estão
sujeitos, nos termos da Lei Complementar Federal n. 8, a im-
posto de renda ou contribuição previdenciária, nem se incorpo-
ram, para quelquer fim, à remuneração do cargo, função ou emprego.

§ 2 • - As contas abertas no Banco do Brasil S.A., na forma
cia Lei Complementar n.° 8, serão creditadas:

1) pela correção monetária anual do saldo credor, obede-
cido os índices aplicáveis às Obrigações Reajustáveis do Tesouro
Nacional;

II) pelos juros de 3% (três por cento) calculados, anual-
mente, sobre o saldo corrigido (lOS depósitos;

III) pelo resultado líquido das operações realizadas com re-
cursos do Programa, deduzidas as despesas administrativas e as
provisões e reservas cuja constituição seja indispensável, quando
o redimento for superior à sorna dos itens 1 e II.

§ 30 Ao final de cada ano, contado da data da abertura
da conta, será facultado ao servidor o levantamento dos juros e
da correção monetária, bem como dos rendimentos da quota, parte
produzida pelo item Ill do parágrafo anterior, se existir.

§ 40 - Por ocasião de casamento., aposentadoria, transfe-
rência para a reserva, reforma ou invalidez do servidor titular da
conta, poderá o mesmo receber os valores depositados em seu nome;
ocorrendo a morte, esses valores serão atribuidos aos dependentes,
e, em sua falta, aos sucessores.

§ 5. -- Na forma das normas aprovadas pelo Conselho Mo-
netário Nacional, o servidor poderá requerer a liberação do saldo
de seus depósitos, para utilização total ou parcial na compra de
casa própria.

§ 6. - O Banco (lo Brasil S.A. organizará o cadastro geral
dos beneficiários do Programa, com base nas informações que lhe
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prestarão, obrigatoriamente, todos os órgãos da administração di-
reta, indireta e fundações do Estado.

Art. 6. - As importâncias creditadas nas contas do Pro-
grama de Formação do Patrimônio do Servidor Público, de acôrdo
com o disposto no artigo 7Q, da Lei Complementar n. 8, são inalie-
náveis e impenhoráveis, e serão obrigatóriam ente transferidos de
um para outro., no caso de passar o servidor, pela alteração da re-
lação de emprego, do setor público para o privado, e vice-versa.

Art. 7 •9	O Poder Executivo, se necessário, regulamentará
a presente lei.

Art. S. - O Poder Executivo fica autorizado a abrir, pela
Secretaria de Estado da Fazenda, crédito especial de Cr$ 750.000,00
(setecentos e cinquenta mil cruzeiros) para atender, no corrente
exercício, aos encargos com a execução desta lei, podendo, para
tanto, anular total ou parcialmente, até o limite do crédito autori-
zado, dotações do orçamento de despesas correntes ou de capital do
Estado.

Parágrafo único - Nos exercícios subseqüentes, o orçamento
do Estado consignará dotação para ocorrer ás despesas com a exe-
cução do Programa.

Art. 9. - 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 (lesta lei pertencer, (IUC a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 22
de junho de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho
Ildeu Duarte Filho
Fernando Megre Velioso
José Gomes Domingues
Cícero Dumont
Paulo José de Lima Vieira
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LEI N. 5.720, DE 22 DE JUNHO DE 1971

Dá a denominação de "Benedito Waldemar da
Silva" ao Ginásio Estadual da Cidade de Ipiaçu.

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 da Cidade de Ipiaçu, criado
pela Lei n.° 3.876, de 20 de dezembro de 1965, passa a denominar-se
"Benedito Waldemar da Silva".

Art. 2. 1	Esta lei entra em vigor na (lata (le sua publicação.
Art. 3. - 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 cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, aos 22
(le junho de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Caio Benjamim Dias

LEI N.' 5.721, DE 25 DE JUNHO DE 1971

Autoriza o Governo do Estado a construir e
organizar sociedade sob controle acionório do Es-
lado destinada a projetar, implantar e adminis-
trar áreas industriais, e dá outras providências.

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

Art. 1. -- Fica o Governo do Estado autorizado a consti-
tuir e organizar, com sede e foro na Cidade de Belo Horizonte, obe-
decida a legislação pertinente, urna sociedade sob controle acio-
nário do Estado, com a denominação de Companhia de Distritos
lfl(lUStPiaiS de Minas Gerais - Cl). 1. M. G.

Art. 2.° -- À Companhia de Distritos Industriais (te Minas
Gerais - C.D.I.M.G., compete:
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1 - projetar, implantar e administrar, direta ou indireta-
mente, áreas industriais, bem como todos os seus serviços e equi-
pamentos de apoio;

II - divulgar e promover os Centros, Cidades, Distritos e
Núcleos Industriais do Estado e suas oportunidades industriais;

III - promover o assessoramento técnico ao Governo Es-
tadual e Municipal, quando para isso solicitada, nos problemas
referentes à concentração de indústrias e suas implicações, fazendo
cumprir, no que lhe competir, o programa de industrialização tra-
çado pelo Conselho Estadual do Desenvolvimento;

IV - controlar a poluição ambiental provocada por indús-
trias, especialmente as situadas nas áreas industriais, de acordo
com as normas estabelecidas pela União e o Estado.

Art. 3,9 - À Companhia de Distritos Industriais de Minas
Gerais - C.D.I.M.G., incumbe, ainda:

1 - contrair empréstimos e financiamentos, obrigando-se à
contrapartida, se for o caso;

II - firmar convênios, acordos e contratos:
III - receber doações e subvenções;
IV - alienar ou arrendar os terrenos destinados à implan-

tação de indústrias e equipamentos de apoio;
V —arrecadar e operar as importâncias devidas pelas pres-

tações de seus serviços.

Art. 4. - A Sociedade terá o capital social autorizado de
Cr$ 65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões de cruzeiros) e o subs-
crito inicial de Cr$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de cru-
zeiros), podendo o capital social, quando necessário, ser aumentado.

Parágrafo único - O Estado de Minas Gerais terá sempre a
maioria absoluta do capital votante.

Art. 5,9 - A Sociedade terá um Conselho Superior de Ad-
ministração, e um Conselho Fiscal, com composição e competência
a serem estabelecidas em seu Estatuto.

Parágrafo único - O Poder Executivo indicará, na Assem-
bléia Geral dos Acionistas, o Vice-Presidente do Conselho Estadual
do Desenvolvimento, para Presidente do Conselho Superior de Ad-
ministração da Sociedade.

Art. 6. - Os Diretores da Sociedade, cujo número não exce-
derá a 3 (três), com mandato de 3 (três) anos, serão eleitos de
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acordo com o disposto nos § 3. c 4 do art 116 doDecreto-lei
n.9 2.627, de 26 de setembro de 1940.

Art. 7. - A participação dos municípios na Sociedade, atra-
vés de subscrição de capital, será considerada particularmente rele-
vante, em face dos objetivos de que trata esta lei.

Art. 8.° - Os bens móveis e imóveis de propriedade dos
Municípios nos distritos ou cidades industriais atualmente exis-
tentes, bem como os projetos elaborados e as obras de infra-estru-
tura realizados às expensas próprias ou cm convênio com o Conse-
lho Estadual do Desenvolvimento, poderão compor a participação
dos Municípios no capital da Sociedade.

Art. 9,Q - O Poder Executivo fica autorizado a integralizar
sua participação no capital da Sociedade a que se refere esta lei,
podendo, para isso:

1	utilizar imóveis (te seu patrimônio ou que venha a
desapropriar para implantação de áreas industriais;

II -- destinar dotações orçamentárias apropriadas;

III - abrir crédito especial, mediante anulação, parcial ou
total, de dotações do orçamento vigente.

Parágrafo único Os bens móveis e imóveis atualmente cio
uso e gozo do Departamento de Industrialização do Desenvolvimento
comporão a participação do Estado no capital social da Sociedade.

Art. 10 A realização do capital através da incorporação
de bens imóveis será precedida de avaliação, (te conformidade com
a legislação vigente.

Art. 11 Fica extinto, a partir (Ia constituição (testa So-
ciedade, o Departamento de Industrialização do Conselho Estadual
do Desenvolvimento, a que se referem as Leis n.vs. 3.313, de 16 de
dezembro de 1.964 e 4.133, de 20 de abril de 1.966,  regulamentadas,
respectivamente, pelos Decretos n.s. 8.265, de 26 de abril de 1965,
e 10.064, de 10 de outubro de 1.966.

Ai-t. 12 Fica o Poder Executivo autorizado a conceder a
garantia do Estado de Minas Gerais em empréstimos e financia-
mentos à Sociedade.

Art. 13 - O Governador designará o representante do Es-
tado nos atos constitutivos (Ia Sociedade de que trata esta lei.

Parágrafo único - Ê vedada qualquer forma de remuneração
por serviços de incorporação da Sociedade.



58 -

Ar[. 14	Fica concedida à Sociedali' de que trata esta lei
isenção de todos os impostos estaduais.

Art. 15 Passa à competência da Sociedade o exame e
decisão de todas as questões relacionadas com os terrenos aforados
nas Cidades Industriais do Estado, com base na Lei n. 9 4.689, de
14 (te dezembro de 1967, regulamentada pelo Decreto n. 0 11.039,
de 27 (te março de 1968 e Lei n. 5.578, de 20 (te outubro (te 1970
inclusive quanto ao reajuste (10 valor (ID foro.

Art. 16	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 cupram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, aos 25 (te
junho de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Fernando Antônio Roquette Reis
Paulo José de Lima Vieira

LEI N. 5.722, DE 28 DE JUNHO DE 1971

Autoriza o Poder Executivo a abrir à Polícia
Militar do Estado de Minas Gerais o crédito espe-
cial de Cr 22.900,13.

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 Po-
lícia Militar do Estado de Minas Gerais o crédito especial de
Cr$ 22.900,13 (vinte e dois mil, novecentos cruzeiros e treze cen-
tavos), destinado a cobrir despesas realizadas com movimentação
(le tropas, durante a "Operação Caparaó", no mês de maio de 1967.

Art. 2. Para ocorrer ao disposto no artigo anterior, é o
Poder Executivo autorizado a anular,, total ou parcialmente, até o
limite (tO crédito cogitado, dotações orçamentárias correspondentes
a despesas correntes ou de capital.
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Art. 3.°	Esta lei entra em vigor na (lata 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 cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte, aos 28
de junho de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Ildeu Duarte Filho
Rafael Caio Nunes Coelho
Fernando Antônio Roquette Reis

LEI N. 5.723, DE 28 DE JUNHO DE 1971

Dá a denominação de "José Virgílio Martins
da Gosta", à ponte sobre o Rio das Velhas, no Mu-
nicípio de Funilôndia, ligando Sete Lagoas a São
Vicente e a Baldini

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

Ari. 1.0 - A ponte sobre o Rio das Velhas, no Município (te
Funilândia, ligando Sete Lagoas a São Vicente e a Raldim, passará
a denominar-se "José Virgílio Martins da Costa".

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

Art. 3•Q	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 perten('(r, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 28
de junho de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
ildeu Duarte Filho
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LEI N.9 S. 724, DE 28 DE JUNHO DE 1971

Declara de utilidade pública a Ação Social da
Paróquia de "Santos Anjos da Guarda", 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 (leclrada de utilidade pública a Ação Social
da Paróqu:i de "Santos Anjos da Guarda", com sede em Belo Hori-
zonte.

Art. 2.1 	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 cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte, aos 28
de junho de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho

LEI N.' 5.725, DE 28 DE JUNHO DE 1971

Declara de utilidade pública a Associação Cul-
tural Brasil-Estados Unidos, 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 Associação
Cultural Brasil-Estados Unidos, com sede na Cidade de Juiz de Fora.

Art.	Revogadas as disposições em 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 cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 28
de junho de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho

LEI N.' 5.726, DE 29 DE JUNHO DE 1971

Autoriza o Poder Executivo a pagar diferença
de vencimentos ao Poder Judiciário e Ministério
Público 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. l. Fica o Poder Executivo autorizado a pagar aos
Desembargadores do Tribunal de Justiça e aos Juizes de todas as
entrâncias., de primeira instância, as diferenças declaradas devidas
pela Resolução n..° 31, de 20 dezembro de 1967,. do Tribunal de
Justiça, até 6 de dezembro de 1967.

Parágrafo único ----- A autorização do artigo se estende, na
proporção dos respectivos vencimentos à época da Resolução, aos
membros do Ministério Público e aos Juizes, Procuradores e Audi-
tores do Tribunal de Contas.

Art. 2. -. -- Os valores que se agregam às folhas de paga-
mento sob a rubrica "diferença de vencimentos" não estabelecem
quaisquer novos direitos exigíveis a partir de 6 de dezembro de
1967, data em que foram incorporados aos vencimentos da Magis-
tratura, Ministério Público e Tribunal de Contas, nos termos da Lei
n." 4.703, de 1.0 de abril de 1968.

Art. 30 - Fica o Secretário de Estado da Fazenda autori-
zado a proceder, atendendo às disponibilidades do Tesouro, ao es-
calonamento dos valores a pagar até o máximo de 10 (dez) parcelas.

Art. 4•0 -- Para ocorrei- às despesas coui a execução desta
lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pela Secretaria de
Estado da Fazenda., crédito especial até Cr$ 2.500.000,00 (dois
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milhões e quinhentos mil cruzeiros) podendo, para tanto, anular
total ou parcialmente (lotações de despesas correntes e de capital do
orçamento vigente do Estado.

Art. 5 • 9 - 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 cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 29
de junho de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho
Fernando Antônio Roquetie Reis

LEI N.ç, 5.727, DE 1.9 DE JULHO DE 1971

Declara de utilidade pública o Ambulatório
"Nossa Senhora do Pilar", com sede em Belo Ho-
rizonte.

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

Art. 1.	Fica declarado de utilidade pública o Ambulató-
rio "Nossa Senhora do Pilar", com sede em Belo Horizonte.

Art. 2.' •-- Esta lei entra Clii vigor na (lata de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, a 1.'
de julho de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho
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LEI N.9 5.728, DE 1.9 DE JULHO DE 1971

Declara de utilidade pública o "Pompéio Fu-
lebol Clube", com sede em Belo Horizon!e.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu. em seuseu nOme, saneiono a seguinte lei:

Ar!. 1.'	Fica declarado de utilidade pública o "Pompéia
Futebol Clube", com sede em Belo Horizonte

Ar!. 2.' - Revogam-se as disposições CIII contrario.

Ar!. 3. -- - Esta lei entra eia vigol' na data de sua publicação.

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

Dada no palácio da Liberdade. ciii Belo Horiz onte , a 1."

de julho de 1971

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho

LEI N. 9, 5.729, DE 1.9 DE JULHO DE 1971

Declara de utilidade pública a "Sociedade Pró-
-Melhoramentos do Bairro de Santo Cruz", 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:

Ar!. 1 . 0 - Fica declarada de utilidade pública a "Sociedade
Pró_Melhoraiiientos do Bairro de Santa Cruz", associação civil, com
sede na Cidade de Juiz 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 conheci -
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte, em 1.v
de julho de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho

LEI N.9 5.730, DE 1.9 DE JULHO DE 1971

Declara de utilidade pública o "Instituto His-
tórico de Pitangui", com sede ria Cidade de Pi-
langui.

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 "Instituto
Histórico de Pitangui", com sede na Cidade de Pitangui.

Art. 2.1 	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-
inento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, em 1.'
de julho de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho

LEI N.9 5.731, DE 1.9 DE JULHO DE 1971

Declara de utilidade pública a "Sociedade de
São Vicente de Paulo", de Sabará.

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 a "Sociedade
de São Vicente de Paulo", da Cidade de Sabará.

Art. 2.1' - 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 cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, em 1.'
de julho de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho

LEI N. 5.732, DE 1.' DE JULHO DE 1971

Declara de utilidade pública o "Centro de Es-
tudos Bíblicos", com sede na Cidade de Araxá.

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

Art. 1. - Fica declarado de utilidade pública o "Centro
de Estudos Bíblicos", com sede na Cidade de Araxá.

Art. 2. - Esta lei entra cm 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 cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, em 1.
de julho de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho
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LEI N.9 5.733, DE 1.' DE JULHO DE 1971

Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito
especial de Cr$ 2.32 1i.983,03 à Fundação Ezequiel
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 abrir o cré-
dito especial de Cr$ 2.324.983,03 (dois milhões, trezentos e vinte e
quatro mil, novecentos e oitanta e três cruzeiros e três centavos) à
Fundação Ezequiel Dias, para ocorrer a despesas relativas à insta-
lação da entidade.

Art. 2. Para atender aos encargos decorrentes desta lei,
fica o Poder Executivo autorizado a anular, total ou parcialmente,
dotações do orçamento vigente da Secretaria de Estado da Saúde,
correspondentes a despesas correntes ou de capital relativas às
unidades orçamentárias Instituto Ezequiel Dias e Escola de Saúde
Pública, especialmente as destinadas a Pessoal e Material.

Art. 3 o	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 cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade em Belo Horizonte, em
de julho de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Fernando Megre Velloso
Fernando Antônio Roquette Reis

LEI N.' 5.734, DE 1.9 DE JULHO DE 1971

Dá a denominação de "Lauro Afonso Megale"
ao Ginásio Estadual de Borda da Mata.

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 Borda da Mata passa a
denominar-se "Lauro Afonso Megale".
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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 cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, em 1.0

de julho de 1971-

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Caio Benjamim Dias

LEI N.9 5.735, DE 1.9 DE JULHO DE 1971

Dá a denominação de "José de Assis Pinto"
às Escolas Combinadas do povoado de Capivara,,
Município de São Miguel do Anta.

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

Art. 1.9 - As Escolas Combinadas do povoado de Capivara,
Município de São Miguel do Anta, passam a denominar-se "José de
Assis Pinto".

Art. 2.9 - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
esta lei cm 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 cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, em 1.0

de julho de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Caio Benjamim Dias
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LEI N.9 5736, DE 1.' DE JULHO DE 1971

Dá a denominação de "Ovidio Saraiva Reis"
às Escolas Combinadas do povoado de Muqueca,
Município de São Miguel do Aula.

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 povoado de Muqueca,
Município de São Miguel do Anta, passam a denominar-se "Ovidio
Saraiva Reis".

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 cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em BeloBelo Horizonte, em 1.1

de julho de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Caio Benjamim Dias

LEI N.' 5.737, DE 1.9 DE JULHO DE 1971

Concede o título de Cidadão Honorário de Mi-
nas Gerais ao Senhor Antônio Cadar.

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

Art. 1.0 - Fica concedido o título de Cidadão Honorário do
Estado de Minas Gerais ao Senhor Antônio Cadar.

Art. 2. O título, representado por diploma especialmente
confeccionado, será entregue ao agraciado em reunião especial da
Assembléia Legislativa.

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

Art. 49 - Revogam-se as disposições em contrário.
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Mando, portanto, a todas as autoriddaes, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, em 1.
de julho de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho

LEI N. 5.738, DE 5 DE JULHO DE 1971

Declara de utilidade pública o "Vila Nova Atlé-
tico Clube", com sede na Cidade de Nova Lima.

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

Art. 1.V -- Fica declarado de utilidade pública o "Vila Nova
Atlético Clube", com sede na Cidade de Nova Lima.

Art. 2. 1	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 cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 5
de julho de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho

LEI N.9 5.739, DE 6 DE JULHO DE 1971

Dá a denominação de "Nicaizor Parreira" ao
Colégio Estadual de Monte Alegre de Minas.

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 de Monte Alegre de Minas
passa a denominar-se "Nicanor Parreira".
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Art. 2 •	Revogam-se as disposições cm 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 cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos
6 de julho de 1971.

O Presidente - Expedito de Faria Tavares
O 1.9 Secretário - Ronaldo Canêdo
O 2.9 Secretário - Milton Salies

LEI N.9 5.740, DE 6 DE JULHO DE 1971

Dá a denominação de "Coronel Edmundo No-
vaes" ao Colégio Estadual da Cidade de Prata.

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 da Cidade de Prata passa a
denominar-se "Coronel Edmundo Novaes".

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

Art. 3•u - 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 cupram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos
6 de julho de 1971.

Presidente - Exepedilo Faria Tavares
1.9 Secretário - Ronaldo Canêdo
2.9 Secretário - Milton Saltes
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RAZÕES DO VETO

Ao considerar os termos da Proposição de Lei n. 6.275,
que dispõe sobre a proteção especial pelo Estado de bens de valor
histórico e artístico, sou levado, por razões de interesse público, a
opor-lhe veto parcial.

A proposta era questão, imbuída do mais louvável apreço e
zelo patriótico pelos valores da criação espiritual da gente mineira
e pelas singularidades de nossa formação cultural e histórica, é aco-
lhida pelo Poder Executivo como contribuição valiosa e oportuna
em matéria que constitui emergente preocupação da Administração
do Estado. Com efeito, encontram-se concluídos os estudos, trans-
formados agora em Projeto de Lei a ser encaminhado à Egrégia
Assembléia Legislativa, visando à criação do órgão estadual de pro
teção ao Patrimônio Artístico e Histórico, de modo a dotar-se Minas
Gerais de um instrumento de ação devidamente equipado para ta-
refas específicas em setor de tal relevância.

Pela organização prevista para o Instituto Estadual do Patri-
mônio Histórico e Artístico, a ser instituído pelo Governo do Estado,
as atribuições executivas e de administração de recursos caberão,
no setor, à nova entidade, que se regerá, quanto às normas de dis-
eciplinação de trabalho, pela legislação federal vigente para a es-
pécie e por recomendações emanadas do Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) . Os vetos opostos aos
artigos 2." e seu Parágrafo e 49 da Proposição de lei n.
6.275, sem descaracterizar o mérito de conteúdo da inicia-
tiva, objetivam tão-somente prevenir a ulterior dispersão de meios
e atividades cm campo onde se recomenda ação ordenada e uniforme.

São estas as razões pelas quais oponho veto parcial à Pro-
posição de lei n. 9 6.275, devolvendo-a ao esclarecido reexame da
Egrégia Assembléia Legislativa do Estado.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 8 de Julho
de 1971.

RONDON PACHECO - Governador do Estado de Minas Gerais
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LEI N.9 5.741, DE 8 DE JULHO DE 1971

Dispõe sobre a proteção especial de documen-
tos, obras, locais de valor histórico e artístico, mo-
numentos, paisagens naturais e jazidas arqueológi-
cas, pelo Estado, e contém outras providências.

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

Art. 1. - Ficam sob proteção especial do Estado os docu-
mentos, as obras e os locais de valor histórico e artístico, os monu-
mentos e as paisagens naturais notáveis, bem como as jazidas ar-
queológicas, na forma desta lei.

Parágrafo único	O Estado, quando for o caso, agirá em
colaboração com a União e o Município.

Art. 2.	Vetado.
Parágrafo único - Vetado.

Art. 3•9 Independentemente de decisão do Conselho Es-
tadual de Cultura, mas devendo constar de seu Registro Cultural,
ficam considerados sob proteção especial cio Estado os documentos,
as obras e locais históricos e monumentos, com mais de cento e
cinqüenta anos, existentes em Minas Gerais.

§ 1. - Os templos, construções residenciais e todos os va-
lores móveis existentes no interior dos mesmos estão compreendi-
dos neste artigo.

§ 2. - As repartições da Secretaria de Estado da Educação
ou da Secretaria de Estado da Fazenda, determinadas pelo Conselho
Estadual de Cultura, solicitarão dos respectivos proprietários ou res-
ponsáveis a lista dos valores aqui mencionados para a promoção
do cadastro de Registro Cultural.

§ 3•1' - Em caso de alienação dos valores mencionados neste
artigo será feita a necessária comunicação ao órgão competente
para devida anotação, devendo ser dada ao Estado ou Município
preferência para aquisição, se a oferta for de comprador residente
fora do Estado.

Art. 4•0 - Vetado.

Art. 5.' - Dentro de noventa dias, o Conselho Estadual de
Cultura tomará as providências determinadas por esta lei, nos mu-
nicípios históricos de Minas Gerais, mencionados no artigo 261 da
Constituição Estadual.

73

Art. 6.	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 cUro-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 8 de
julho de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Caio Benjamim Dias
Fernando Antônio Roquette Reis

LEI N.9 5.742, DE 8 DE JULHO DE 1971

Dá a denominação de "Dr. José Zoccoli de
Andrade" ao Conservatória Estadual de Música de
Ituiutabu.

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

Art. 1.0 - Passa a denominar-se "Dr. José Zoccoli de An-
drade" o Conservatório Estadual de Música de Ituiutaba, criado
pela Lei n.° 3.595, de 25 de novembro de 1965.

Art . 2 •	Esta lei entra em vigor na (lata de sua publicação.

Art.	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 cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 8
de julho de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Caio Benjamim Dias
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LEI N.9 5.743, DE 8 DE JULHO DE 1971

Dó a denominação de "Professor Zama Maciel"
ao Colégio Estadual 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. 1. - - O Colégio Estadual (le Patos de Minas denomi-
nar-se-á "Professor Zama Maciel".

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 cum-
prir., tão inteiramente como nela se contém.

Dad:i no Palácio (Li Liberdade, eia l3lo Iloriionte, aos 8
de julho de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Caio Benjamim Dias

LEI N. 5.744, DE 13 DE JULHO DE 1971

Declara de utilidade pública o Cruz de Lorena
Futebol Clube, 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:

Ari. 1 . -- Fica declarada (Id utilidade pública o Cruz (li
Lorena Futebol Clube, associação civil com sede na Cidade de
Juiz de Fora.

Art. 2. - Revogadas as disposições em contrário, entra
esta lei cm 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 c.urn-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 13
de julho de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho

LEI N.9 5.745, DE 13 DE JULHO DE 1971

Declara de utilidade pública a Sociedade Pró-
-Melhoramentos do Bairro Monte Castelo, com sede
na Cidade de Juiz de Fora.

O Povo elo Estado de 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-Melhoramentos do Bairro Monte Castelo, associação civil com
sede na Cidade de Juiz 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-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cuin-
prir, tão inteiramente como nela se eOfltélTl.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 13
(le julho de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho

LEI N.9 5.746, DE 13 DE JULHO DE 1971

Declara de utilidade pública a "Associação de
Caridade Nossa Senhora do Carmo", com sede na
Cidade de Guanhões.

O Povo mio 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 a "Associação
de Caridade Nossa Senhora do Carmo", com sede na Cidade de
Guanhães.

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

Art. 3.	Esta lei entra vigor na 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 cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 13
de julho de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho

LEI N.9 5.747, DE 13 DE JULHO DE 1971

Declara de utilidade pública o "Movimento de
Apostolado dos Pioneiros do Evangelho" (MAPE),
(ffl sede na Cidade de Manhuniirim

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 "Movimen-
to de Apostolado dos Pioneiros do Evangelho" (MAPE), com Sede
na Cidade de Manhumirim.

Art. 2 •	Esta lei entra em vigor na (lata (Ir sua publicação.

Art. 3. - 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 cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 13
de julho de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho
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LEI N.9 5.748, DE 13 DE JULHO DE 1971

Declara de utilidade pública o "Lar das Me-
niizas", com sede na Cidade de Divinópolis.

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

MI. 1. 0 - Fica declarado de utilidade pública o "Lar das
Meninas", com sede na Cidade de l)ivinópolis.

Art. 2. - Bevogadas as disposições em contrário, esta lei
entra cm 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-
prir, tão inteiramente como nela se contém

l)aela no Palácio (Ia Liberdade, em Belo oHrizonte, aos 13
de julho de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho

LEI N.9 5.749, DE 13 DE JULHO DE 1971

Declara de utilidade pública o Serviço Pro-
mocional de' .Issislêiuia (i SERPAF, com
sede nu Cidade de' Sele Lagoas.

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

Art. 1. - Fica declarado ele utilidade pública o Serviço Pro-
inocional de Assistência à Família SEBPAF, colei sede na Cidade
de Sete Lagoas.

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

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



78

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 13
de julho de 1971.

RONÍ)ON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho

LEI N.9 5.750, DE 13 DE JULHO DE 1971

Declara de utilidade pública o "Educandário
Espírita de Araguari", com sede na Cidade de Ara-
guari.

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

Art. 1.1 - Fica declarado de utilidade pública o "Educan-
(láriO Espírita de Araguari", com sede na 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-
niento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

]),ida no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 13
de julho de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho

LEI N.ç, 5.751, DE 13 DE JULHO DE 1971

Dá a denominação de "Antônio Job da Cruz",
às Escolas Combinadas do povoado de Paca, no
Município de Governador Valadares.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:
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Ari 1. As Esolas Comnbiiiidas (O povoado ili Paca, no
Município (le Governador Valadares, passam a denominar-se "An-
tônio Job (Ia Cruz".

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

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

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

Dada no Palácio (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, aos 13
de julho de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Caio Benjamim Dias

LEI N.' 5.752, DE 19 DE AGOSTO DE 1971

Dá nova redação ao parágrafo único do ar!.
da Lei n.' 5 . 228, de 18 (le julho de 1969.

O Povo do Estado de Minas Gera i;, por sus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1.1	O parágrafo único do art. 4., da Lei n. Q 5.228,
de 18 de julho (li' 1969, passa a ter a seguinte redação:

"Art.	4.....................................

Parágrafo único -- A variação real, para mais ou para menos,
do lucro líquido auferido pela Loteria do Estado de Minas Gerais,
em relação à estimativa que serviu de base à distribuição de sub-
venções, se transferirá para o resultado de exercício subseqüente,
para efeito dos pagamentos previstos na presente Lei".

Art. 2. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
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Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir., tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 19
de agosto (le 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Fernando Antônio Roquelte Reis

LEI N.' 5.753, DE 19 DE AGOSTO DE 1971

Dó a denominação de "Antônio Ferreira Bar-
bosa" ao Colégio Estadual de Jiurama.

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 "Antônio Ferreira Barbosa"
o Colégio Estadual de Iturama.

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

Art. 3•0 -- 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 cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, aos 19
(te agosto de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Caio Benjamim Dias

LEI N.' 5.754, DE 24 DE AGOSTO DE 1971

Estabelece o esquema de resgate dos adicionais
criados pelas Leis n.'s 2.534, de 23 de dezembro de
1961, 2.879, de 10 de outubro de 1963 e 3.214, de
16 de outubro de 1964 e dó outras prouidéncias.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:
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Art. 1.' Os adicionais criados pelas Leis n.°s 2.534, de
23 dc dezembro de 1961, 2.879, de 10 de outubro de 1963 e 3.214, de
16 de outubro de 1964, serão resgatados pelo Poder Executivo, de
acordo com o seguinte esquema:

1 o da Lei n.9 2.534, mediante pagamento, em dinheiro,
no caixa do Tesouro, ou nos estabelecimentos de crédito oficiais,
contra a apresentação tias apólices respectivas, segundo chamada
mensal, observada programação fixada em Resolução do Secretá-
rio de Estado da Fazenda, baixada no prazo de 30 (trinta) dias
após a vigência desta Lei:

II - o da Lei 2.879, mediante pagamento, em dinheiro,
no caixa de Tesouro, em Belo Horizonte, contra a apresentação dos
documentos comprobatórios do crédito e certidão negativa de dé-
bitos para com a Fazenda Pública Estadual:

ITT o da Lei n.° 3.214, mediante a entrega aos titulares dos
respectivos créditos de "certificados de habilitação" quitáveis em
dinheiro ou com os seguintes valores mobiliários:

1 --- em "quotas de participação" no "Fundo Mútuo de In-
vestimento", a ser criado e gerido pela Companhia de Crédito, Fi-
nanciamento e Investimento de Minas Gerais - COFIMIG, observa-
da a legislação federal pertinente;

2 --- em "fichas de depósito" para aplhação em investimentos.

1. Os credores do adicional mencionado no inciso III
do artigo, que não se interessarem pelos valores previstos nos intens 1
e 2 (lo mesmo inciso, poderão utilizar os "certificados de habilita-
ção" para pagamento de débitos tributários, verificados até a data
desta lei, pagando previamente em dinheiro custas processuais e ho-
norários de advogado,, no caso de débitos já ajuizados.

§ 2. - No que se refere aos adicionais das Leis n.°s 2.879
e 3.214, a habilitação ao resgate dependerá, ainda de prova de que
os valores respectivos se encontravam devidamente contabilizados
no ativo realizável, à época do empréstimo, salvo credores dispen-
sados por lei ou regulamento de escrituração regular.

Art. 2. .- Fica o Poder Executivo autorizado a realizar quo-
tas do Fundo de Investimento a que se refere o artigo 1.°, inciso III
item 1, desta lei, em dinheiro ou mediante a entrega de ações de
propriedade do Estado, representativas do capital de sociedade por
ações.
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Parágrafo único - O Estado conservará o lIlÍflililO de 51 Ç
(cinqüenta e um por cento) das ações com direito a voto, nos casos
de sociedades sob seu controle acionário ou de subsidiárias destas.

Art. 3. -- Ficain as autarquias, as fundações instituídas pelo
Estado e as sociedades sob seu controle acionário autorizadas a
transferir, para a constituição do "Fundo Mútuo de Investimento",
os títulos ou valores mobiliários ole sua propriedade.

Parágrafo único -- --- Ocorrendo a hipótese prevista neste ar-
tigo, poderá o Poder Executivo ressarcir as entidades mediante
ações de propriedade do Estado de Minas Gerais, observada a res-
trição do artigo 2., parágrafo único, ou consignar (lotações com-
pensatórias nos orçamentos referentes ao exercício de 1972 e seguin-
tes.

Art. 4.' - As "fichas de depósito" para aplicação de investi-
nientos serão nominativas e habilitarão seu titular a:

1 -- adquirir ações de propriedade (to Estado de Minas Ge-
rais, representativas do capital de empresas cujo controle acionário
lhe pertença, ou exercer os direitos de subscrição do Estado nos
próximos aumentos de capital, respeitado, em qualquer hipótese, o
disposto no artigo 2.', parágrafo único;

II transformá-las em títulos mobiliários de empresas pri-
vadas. desde que estas efetivem projetos de instalação, ampliação,
modernização, fusão., abertura ou democratização (le capital, proje-
tos esses julgados de interesse para o desenvolvimento ole Minas
Gerais, segundo parecer (lo grupo executivo, a ser organizado pelo
Secretário de Estado da Fazenda.

Art. 5. Não podem receber "fichas de depósito" para apli-
cação em investimentos ou quotas do "Fundo Mútuo de Investimento"
as pessoas que tenham débitos fiscais inscritos na Dívida Pública
Estadual, suas interdependentes, associadas ou subsidiárias, con-
soante definição do	3., do artigo 3.°, do Begulamento mio Imposto
sobre Produtos Industrializados.

Art. 6. -- Ficam excluídas (lo regime (lesta lei as pessoas-
jurídica,,; concessionárias de serviços cuja exploração seja de com-
petência constitucional (Ia União
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Art. 7.' Aos contribuintes que ainda não estejam de POSSC

dos documentos que os habilitaram à obtenção dos títulos mencio-
nados nesta lei, se abrirá o prazo improrrogável de 90 (noventa)
dias da vigência (lesta lei, para a regularização de seus créditos.

Art. 8. --- Para atender às despesas com resgate dos adicio-
nais criados pelas Leis n.s 2.534, de 23 de dezembro de 1961 e 2.879,
de 10 de outubro de 1963, fica o Poder Executivo autorizado a abrir
à Secretaria de Estado da Fazenda o crédito especial de Cr$ .
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil cruzeiros), podendo,
para esse fim, anular, total ou parcialmente, dotações orçamentárias
correspondentes a despesas correntes ou de capital.

Art. 9.' - O Poder Executivo baixará decreto dispondo sobre
a aplicação desta lei.

Art. 10	Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário, especial-
mente OS itcns 11 e III olo artigo 2., da Lei n. 4.324, de 26 de de-
zembro de 1966.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 24
de agosto de 1971.

RONI)ON PACHECO
Abílio Machado Filho
Fernando António Roquelte Reis

LEI N. 5.755, DE 2 DE SETEMBRO DE 1971

Declara de utilidade pública o Núcleo Assis-
tencial "Caminhos para Jesus", com sede no Bairro
Santo Inácio, 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 Núcleo As-
sistencial "Caminhos para Jesus", colo sede no Bairro Santo Inácio,
em Belo horizonte.
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Art. 2. 1 -- Esta lei entra rui vigor na data (Ir sua publicação
Art. 3•e	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 cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Brio Horizonte, aos 2 de
setembro de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Gaio Nunes

LEI N.' 5.756, DE 2 DE SETEMBRO DE 1971

Declara de utilidade pública a Associação Gou-
goizhense de Esportes, (1(1 Cidade de Congonhas.

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
Congonhense de Esportes, da Cidade de Congonhas.

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

Mando, portanto, a todas as autoli(lades, a quem o conheci-
mnento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façani cum-
prir, tão inteiramente como nela se contámn

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte., aos 2 (ir
setembro de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho

LEI N.9 5.757, DE 2 DE SETEMBRO DE 1971
Declara de utilidade pública a Associação Mu-

sical Uberubense com sede na Cidade de Uberaba.

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

Art. 1 . -	Fica declarada de utilidade pública a Associa-
ção Musical Uberabense, com sede na Cidade de Uberaba
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Art. 2. 1	Revogadra as liíposiçãr 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 cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, rui Belo Horizonte, aos 2 de
setembro de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho

LEI N.' 5.758, DE 2 DE SETEMBRO DE 1971

1)ó a denominação de "Dr. Antônio Gabar! de
Meneses" õ Unidade Sanitária de !!uiutaba.

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

Art. 1. --- A Unidade Sanitária de Ituiutaba passa a (lena-
minar-se "l)r . Antônio Cabral (te Meneses"

Art. 2.	Revogam-se as disposições 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 (leSta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente COÍfl() nela se contém.

Dada no Palácio (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, aos 2 de
setembro de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Fernando Megre Velloso
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LEI N.' 5.759, DE 9 DE SETEMBRO DE 1971

Declara de utilidade pública a Fundação Uni-
versidade de Caratinga, com sede na Cidade de
Caratinga.

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
Universidade de Caratinga, com sede na Cidade de Caratinga.

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 cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 9 de
setembro de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho

LEI N.9 5.760, DE 14 DE SETEMBRO DE 1971

Cria oito Ginásios Estaduais Polivalentes 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. - Ficam criados 8 (oito) Ginásios Estaduais Poli-
valentes nas cidades de Belo Horizonte, Juiz de Fora, Uberaba,
Uberlândia, Montes Claros, Teófilo Otoni, Divinópolis e Patos de
Minas, nos termos do Convênio aprovado pela Resolução n. 9 925, de
27 de maio de 1970, da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais.

Art. 2. - Ficam transformados em ginásio da mesma mo-
dalidade o Ginásio Estadual Orientado para o Trabalho de Caeté,
criado pela Lei a.9 5.660, de 26 de abril de 1971, e o Ginásio Es-

tadual Industrial de Pli-apora, (-liado pela Lei n.° 3.708, de 7 de
dezembro dc 1965, em cumprimento do disposto na alínea a da
Cláusula Primeira, do Convênio a que se refere o artigo anterior.

Parágrafo único Em virtude cia transformação de que trata
o artigo, extinguem-se os cargos criados respectivamente pelos ar-
tigos 2. e 3. '1 das leis mencionadas.

Art. 3. O Podei' Executivo fica autorizado a criar OU

transformar, outros ginásios e colégios polivalentes, obedecidos os
critérios do Anexo 1 do Convênio de que trata o Art. 1.<> da presente
lei, observados os recursos orçamentários próprios e as condições
locais para o Seu funcionamento, nos municípios para isto indicados.

Art. 4. - A admissão do pessoal administrativo, técnico,
docente e auxiliar (los ginásios criados ou transformados por esta lei,
bem como (los estabelecimentos que se organizarem nos termos do
artigo anterior, far-se-á por contrato, mediante concurso público,
obedecidas as normas do Decreto n. 12.863, (te 30 de julho (te 1970,
ressalvada a situação cio pessoal efetivo ou estabilizado.

Parágrafo único O Estado manterá o nível real (lOS salá-
rios tios professores e do pesoal técnicos e administrativo dos Giná-
sios e Colégios Polivalentes, observado o disposto na letra i da
Cláusula Terceira (lo Convênio referido no art l. Q.

Art. 5. -- As despesas decorrentes (lesta lei correrão á conta
de (lotações orçanientárias próprias.

Art. (i.	Esta lei entra em vigor na htta de sua publicação.

Art. 7.	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 cum-
prir, 	inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 14
(1€' setembro (le 1971.

ItONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Caio Benjwnim Dias
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LEI N.9 5.761, DE 21 DE SETEMBRO DE 1971

Concede o título de Cidadão Honorário do Es-
lado de Minas Gerais ao Senhor Ministro José Costa
Cavalcanti.

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

Art. 1. -- Fica concedido o título de Cidadão Honorário do
Estado de Minas Gerais ao Senhor Ministro José Costa Cavalcanti.

Art. 2. 9 O título, representado por diploma especialmente
confeccionado, será entregue ao agraciado em reunião especial da
Assembléia Legislativa.

Art. 3•o -- Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4.9	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 21
de setembro de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho

LEI N.9 5.762, DE 21 DE SETEMBRO DE 1971

Declara de utilidade pública o "Grupo Folclórico
Aruanda", com sede ria 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 declarado de utilidade pública o "Grupo
Folclórico Aruanda", com sede na Cidade de Belo Horizonte.

Art. 2.0	Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3. --- Revogam-se as disposições em contrário.
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Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução (lesta lei pertencei', que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 21 de
setembro de 1971.

RONI)ON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho

LEI N.9 5.763, DE 21 DE SETEMBRO DE 1971

Declara de utilidade pública a "União Atlética
.4readense", (0111 sede na Cidade de Arcado.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e ( u, cm seu nome, saiicioiio a scgumite lei:

Art. 1.0 = Fica declarada de utilidade pública a "União
Atlética Areadense", com sede na Cidade de Arcado.

Art. 2.°	Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entra cm vigor na (lata 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, cmii Belo Horizonte, aos 21 de
setembro de 1971.

RONI)ON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho

LEI N.' 5.764, DE 21 DE SETEMBRO DE 1971

Declara de utilidade pública a "Congregação das
Irmãs dos Sagrados Corações de Jesus e Maria
Casa de Canópolis", com sede na Cidade de Caná-
polis.

O Povo do Estado (te Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei
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ArI l. - Fica declarada de utilidade pública a "Congre-
gação das Irmãs dos Sagrados Corações de Jesus e Maria - Casa de
Canápolis", com sede na Cidade de Canápolis.

Art. 2.Q	Esta lei entra em vigor na (lata de sua publicação
Art. 3•0 -- Revogam-se 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 21 de
setembro ik 1971.

RONI)ON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafae l Caio Nunes Coelho

LEI N.9 5.765, DE 21 DE SETEMBRO DE 1971

Declaju de utilidade pública a "Fundação Gene-
ral Edmundo de Macedo Soares e Silva" FUGEMSS,
mantenedora do Colégio Técni,o General Edmundo
de Macedo Soares e Silva, Com sede na Cidade de
Congonhas.

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 "Fundação
General Edmundo de Macedo Soares e Silva" - FUGEMSS, mantene-
dora do Colégio Técnico General Edmundo de Macedo Soares e
Silva, com sede na Cidade de Congonhas.

Art. 2. .- Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entra em vigor na (lata 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 int'irarl(enie como nela se con télil

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 21 de
setembro de 1971

!?ONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho
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LEI N.' 5.766, DE 21 DE SETEMBRO DE 1971

Declara de utilidade pública a Fundação Cole-
gial "Padre João Lourenço Leite", com sede na Ci-
dade de Ilicínea.

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 (le utilidade pública a Fundação
Colegial "Padre João Lourenço Leite", com sede na Cidade de lii-
einea.

Art. 2. 9	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-
inento e (xccuçao desta lii p(rtuncer, que a culuprani e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 21 de
setembro (le 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho

LEI N.9 5.767, DE 21 DE SETEMBRO DE 1971

Declara de utilidade pública o "Sporl Club Santa
Cru:", associação civil, com sede na Cidade de
Juiz de Fora.

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

decretou e eu. em SCU floifle, Sanciono a SCfti1fltC lei:

Art. 1.0 Fica declarado de utilidade pública o "Sport
Club Santa Cruz", associação civil sediada na Cidade de Juiz de
Fora

Ari. 2.° -- Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entra em vigor na (lata (te 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 21 de
setembro de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho

LEI N.9 5.768, DE 21 DE SETEMBRO DE 1971

Declara de utilidade pública a "Associação Bra-
sileira de Odontologia, Subseção de 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 SU nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. Fica declarada de utilidade pública a "Associa-
ção Brasileira de Odontologia, Subseção de Juiz de Fora", com
sede na Cidade de Juiz de Fora.

Art. 2. - 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 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 21 de
setembro de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho

LEI N.' 5.769, DE 21 DE SETEMBRO DE 1971

Declara de utilidade pública o "Instituto de Psi-
cologia Clínica", com sede na Cidade de Juiz de
Fora.

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

Art. l.	Fica declarado de utilidade pública o "Instituto
de Psicologia Clinica", 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-
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
setembro de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho

LEI N.9 5.770, DE 21 DE SETEMBRO DE 1971

Declara de utilidade pública o "Movimento de
Assistência Social MAS", com sede na Cidade de
Leopoldino.

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

Ar l. 1 . - Fica declarado de utilidade pública o "Movimento
de Assistência Social ---- MAS", com sede na Cidade de Leopoldina.

Art. 2. Q	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 21 de
ett'I1il)1'O de 1971

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho
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LEI N.9 5.771, DE 21 DE SETEMBRO DE 1971

Declara de utilidade Pública a "Instituição Be-
neficente Jesus de Nazareth", com sede na Cidade
de Patrocínio.

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 "Institui-
ção Beneficente Jesus de Nazareth", com sede na Cidade de Pa-
trocínio.

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 (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
setembro de 1971.

RONI)ON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho

LEI N.9 5.772, DE 22 DE SETEMBRO DE 1971

Autoriza aquisição de imóveis no Município de
Belo horizonte para instalação de serviços da Se-
eretcria de Estado da Segurança Pública.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, cm seu nome, s:n(iono a scguinte lei:

Art. 1. Fica o Poder Executivo autorizado a adquirir dos
herdeiros de Aracy Damasceno Moreira os seguintes imóveis, locali-
zados no quarteirão n.' 28 da 6.' seção urbana desta Capital: a) -
edifício com 3 (três) andares e respectivo terreno constituído pelo
lote n. 24, medindo 422 m2 (quatrocentos e vinte e dois metros
quadrados) à Avenida Carandaí, 11. 9 923, esquina de Rua Paraíba;
h)	casa construída no lote n.' 18, medindo 600 m2 (seiscentos

95

Art. 2. -- Para a execução desta lei é o Poder Executivo
autorizado a abrir à Secretaria de Estado da Segurança Pública o
crédito especial de Cr$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil cru-
zeiros) podendo, para isso, anular total ou parcialmente, (lotações
orçamentárias de Despesas Correntes ou de Capital do Orçamento
vigente.

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

Mando, portanto, n 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 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Pilhe
()delmo T. Gosta Cel.
Fernando Antônio Roquere Reis
José Gomes Domingues

LEI N.9 5.773, DE 27 DE SETEMBRO DE 1971

Autoriza o Poder Executivo a transferir às
Centrais Elétricos rje Minas Gerais S.A., - CEMIG

terreno de propriedade do Estado, na Cidade de
Caxambu.

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 às
Centrais Elétricas de Minas Gerais S.A., CEMIG, pala construção
(le urna Estação Remota de VHF, terreno de propriedade do Estado,
(om a área total de 1.225 m2 (mil duzentos e vinte e cinco metros
quadrados), situado no local denominado Morro de Caxambu, na
Cidade de Caxambu, avaliado em Cr$ 3.675,00 (três mil, seiscentos
e setenta e cinco cruzeiros)

metros quadrados). à Rua Paraíba n. 167, tudo pelo preço de
Cr$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil cruzeiros), destinados a
instalação de serviços cia Secretaria de Estado da Segurança Pú-
hlica.
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Art. 2.	O valor do imóvel de que trata o artigo anterior
será levado à conta de integralização da parte subscrita pelo Estado no
capital social (Ias Centrais Elétricas de Minas Gerais S.A.	CEMIG.

Art. 3. -- - Esta lei entra 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 (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 setembro de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
José Gomes Doiningues
Luiz Rogério Mitrand de Castro Leite, respondendo pelo ex-

pediente cia Sec. de Estado da Fazenda

LEI N.? 5.774, DE 30 DE SETEMBRO DE 1971

Concede o título de Cidadão honorário do Es-
tado de Minas Gerais ao Excelentíssimo Senhor Ge-
neral Emílio Garras tazu Médici, Digníssimo Presi-
dente da República.

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

rt. 1.	Fica concedido o título de Cidadão Honorário do
Estado de Minas Gerais ao Excelentíssimo Senhor General Emílio
Garrastazu	éd ci, l)i;níssii no Pi-(si lente da Repúhica

Art. 2. O título, representado por diploma especialmente
confeccionado, será entregue ao agraciado em reunião especial da
Assembléia Legislativa.

Art. 3. ---Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4.	Revogam-se 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 (la Liberdade, em Belo Horizonte, aos
30 (te setembro de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho

LEI N.ç, 5.775, DE 30 DE SETEMBRO DE 1971

Autoriza o Poder Executivo a instituir, sob forma
de Fundação, o Instituto Estadual do Patrimônio His-
tórico e Artístico (IEPHA/MG) e dá outras provi-
d.nci,s.

O Povo cio Esttdo mie Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e u, cm scJ floilie, sflch)no a seguinte lei:

Art. 1.	Fica o Poder Executivo autorizado a instituir, sob
a forma (te Fundmçio e (Ofli sede e foro em Belo Horizonte, o
Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (IEPHA/
MG) , entidade aulônomna que se regerá por estatuto a ser aprovado
cm (iecreto cio Governador do Estado.

Art. 2. --- O Instituto Estadual mio Patrimônio Histórico e
Artístico (IEPHA/MG) adquirirá personalidade jurídica com a
transcrição (lo respectivo estatuto no registro civil das pessoas jurí-
dicas, mne(liante a apresentação de seu texto oficial e cio decreto que
o houver aprovado.

Art. 3. - O Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e
Artístico (IEPHA/MG), órgão de colaboração com o instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), terá por fina-
lidade exercer a proteção, no território (lo Estado de Minas Gerais,
aos bens móveis e imóveis, de propriedade pública ou particular,
de que tratam o Decreto-lei Federal n. 9 25, de 30 de novembro de
1937, e legislação posterior, a ele competindo:

1 -- proceder ao levantamento e tombamento dos bens con-
siderados de excepcionai valor histórico, arqueológico, etnográfico,
paisagístico, bibliográfico ou artístico existentes no Estado e cuja
conservação seja do interesse público, classificando-os e, se for o
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caso, promovendo junto ao Instituto (lo Património Histórico e
Artístico Nacional (IPHAN) o respectivo processo de tombamento
também em esfera federal;

II exercer, por delegação que venha a ser feita pelo Ins-
tituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), a
proteção e fiscalização de bens por ele tombados;

LII - realizar, por si ou através de convênios com pessoas
jurídicas de direito público ou privado, bem como mediante con-
trato com pessoas físicas ou jurídicas, obras de conservação, re-
paração e recuperação OU obras complementares necessárias à pre-
servação dos bens referidos no inciso 1;

IV -- promover a catalogação sistemática e a proteção do
Arquivo Público Mineiro e de outros arquivos oficiais, eclesiásticos
ou particulares, existentes no Estado, cujos acervos interessem ao
estudo da história e da arte cm Minas Gerais;

- organizar, manter ou orientar a formação e o funciona-
mento de museus dc arte e história, museus regionais ou museus
especializados, por si ou em convênio com órgãos (lo Poder Pú-
blico, entidades dc direito privado OU particulares;

VI - conservar e fiscalizar o uso do Teatro de Sabará e
dc outros próprios do Estado definidos como bens do patrimônio
histórico e artístico;

VII -- estimular os estudos e pesquisas relacionados com 
patrimônio histórico e artístico de Minas Gerais, inclusive através
(te concessão de bolsas especiais ou dc intercâmbio com entidades
nacionais ou estrangeiras;

VIII --- promover a realização de cursos intensivos (le for-
mação de pessoal especializado ou cursos de extensão sobre pro-
blemas ou aspectos do patrimônio histórico e artístico e normas
técnicas aplicáveis ao setor;

IX -- promover a publicação de trabalhos, estudos OU pes-
quisas relacionados com o patrimônio histórico e artístico;

X -- - manter sistema (te vigilância permanente para a pro-
teção (los monumentos históricos e artísticos, solicitando, quando
necessário, a cooperação (los órgãos policiais do Estado;

XI -- manter um COP() (te guias para museus, monumentos
artísticos, locais históricos ou de singularidade paisagística, devida-
mente preparado mediante entendimento com  Instituto do Pa-
trimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN);
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XII	exercer as demais atribuições que decorram do dis-
posto nesta lei ou as que lhe venham a ser legalmente conferidas.

Parágrafo único -- A execução das atribuições do Instituto
Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (IEPHA/MG) obede-
cerá sempre, no que couber, a legislação federal específica e as
normas e recomendações do Instituto do Patrimônio Histórico e Ar-
tístico Nacional (IPHAN)

Art. 4. -- O Instituto possuirá livros do Tombo, com efeitos
e destinação iguais aos definidos no Decreto-lei Federal n. 25, de
30 de novembro de 1937, no qual se inscreverão os bens tombados,
em esfera de proteção estadual, como integrantes do patrimônio his-
tórico, artístico e paisagístico de Minas Gerais, tombamento que se
fará após pronunciamento da Assessoria de Estudos e Projetos e
através de decisão (lo Conselho Curador.

1. -- O tombamento de que trata o artigo poderá processar-
-se independentemente (lo tombamento em esfera federal, comuni-
cada, porém, ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Na-
cional (IPHAN)toda decisão do Conselho Curador concernente à
espécie.

§ 2. - O tombamento riu esfera estadual dos bens compre-
endidos no artigo só poderá ser cancelado mediante despacho do
Chefe do Executivo, após reunião conjunta e por ele presidida do
Secretariado de Estado, ouvido sempre o Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN)

Art. 5. -- O patrimônio do Instituto será constituído:

1 pelas doações, subvenções e transferências que lhe
venham  ser feitas pela União, pelo Estado, por Municípios ou por
eflti(la(teS públicas ou particulares;

LI	pela aplicação de recursos na formação de um patri-
mônio rentável.

§ 1.v - Os direitos, bens e rendas patrimoniais do Instituto
só poderão ser empregados na consecução de seus objetivos, salvo
disposições em contrário nos atos constitutivos das doações que
vier a receber.

§ 2.	No caso de extinguir-se a entidade, seu patrimônio
reverterá ao Estado (te Minas Gerais.

Art. 6.	- O Instituto será administrado por um Conselho
Curador, composto de 5 (cinco) membros e respectivos suplentes,
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com mandato de 2 (dois) anos, escolhidos pelo Governador do
Estado dentre pessoas de ilibada reputação e notória competência
em assuntos compreendidos nos objetivos da entidade.

§ 1. - O Governador do Estado designará, mediante pro-
posta do Secretário de Estado da Educação, dentre os membros efe-
tivos (lo Conselho Curador, o Presidente, o Vice-Presidente e o Di-
retor Executivo do Instituto, devendo, para esse último, recair a
escolha em engenheiro, arquiteto ou especialista em assuntos (te
arte e história de reconhecido conceito e experiência administrati-
va.

§ 2.' -- O Estatuto fixará as atribuições, não previstas nesta
lei, do Conselho Curador, bem como do Presidente, Vice-Presidente
e Diretor Executivo, aos quais incumbirá supervisionar e superin-
tender os trabalhos de funcionamento (Ia entidade.

§ 3." - O mandato (los membros e suplentes do Conselho
Curador poderá ser renovado.

Art. 7.' - O Instituto terá um Conselho Consultivo, com a
composição e as atribuições que o estatuto determinar, do qual
participarão como membros natos o Presidente cio Conselho Esta-
dual (le Cultura, o Presidente (la Câmara do Património Histórico e
Artístico cio Conselho Estadual de Cultura, o Chefe do Distrito de
Minas Gerais (lo Instituto (lo Patrimônio Histórico e Artístico Na-
cional (JPHAN)

Parágrafo único	A participação no Conselho Consultivo
será considerada função pública relevante e fl() terá remuneração.

Art. 8. -- Fica instituído o Fundo Estadual cio Patrimônio
Histórico e Artístico, de natureza contábil especial e de movimentação
exclusiva da entidade de que trata esta lei, a cujo crédito se levarão os
recursos orçamentários e ixtraorçamentários seguintes:

até 2Y (Ia cota-parte do Estado no Fundo de Participa-
ção, na forma da destinação aprovada pela Resolução n. 9 94/70,
dc 6 de agosto de 1970, do Tribunal de Contas da União;

II doaçõt, ou 1otaçes, represen (:i las 1)01' recursos de
ordem federal, estadual ou municipal ou por auxílios de órgãos in-
ternacionais, entidades de direito privado ou particulares destinados
especificamente ao atendimento de despesas compreendidas nas fi-
nalidades cio Fundo Estadual cio Patrimônio Histórico e Artístico.

§ 1. A Secretaria de Estado (Ia Fazenda autorizará o
Banco do Brasil a creditar diretamente à entidade de que trata esta
lei os recursos previstos no inciso 1 cio artigo, Clii conta especial
intitulada "Estado de Minas Gerais --- Instituto Estadual cio Pa-
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trimônio Histórico e ,\rtí;t'co (TEPFIA/MG) Fundo Estadual do
Patrimônio Histórico e Artístico", levando-se igualmente, a crédito
dc conta do mesmo titulo, aberta na Caixa Econômica do Estado
ou em Bancos sob controle acionário cio Estado, os recursos refe-
ridos no inciso Ii do artigo.

§ 2. - A aplicação dos recursos provenientes da cota-parte
do Estado no Fundo de Participação e a respectiva prestação de
contas obedecerão às normas fixadas para a espécie pela legisla-
ção federal vigente.

§ 3•9 -- Os projetos, serviços ou obras atinentes à recupera-
ção ou preserv:(çã() ($0 patrimônio li stórico e artístico, em que se
aplicarem os recursos referidos no inciso 1 do artigo, poderão ser
executados mediante convênio com Municípios, aplicados por estes
OS recursos, destacados para o mesmo fim pelo Tribunal de Con-
tas da União, da cota-parte a eles cabíveis no Fundo (te Participa-
ção.

Art. 9•Q O Conselho Curador do Instituto será assistido,
no exame, plaiiejairienio e execução de serviços ou obras ligados ao
patrimônio histórico e artístico, por uma Assessoria de Estudos
e Projetos, que poderá contratar a colaboração, eventual ou perma-
nente, (te técnicos e especialistas de alto nível

Art. lO - Os pedidos de auxílio para obras de preservação,
reformas e recuperação de bens compreendidos como integrantes
(lo patrimônio histórico e artístico (Id) Estado, quando processados
por intermédio do Conselho Estadual de Cultura, serão por este en-
caminhados ao Instituto.

Parágrafo único --Após o competente parecer da Assessoria
dc Estudos e Projetos, o Conselho Curador do Instituto decidirá a
homologação de concessão olo auxílio ou de execução de obras.

Art . 11 -- - incorporam-se ao Instituto Estadual do Patri-
mônio Histórico e Artístico (IEPFIA/M6) o Museu do Ferro criado
pela Lei n.-' 5.664, de 29 de abril (le 1971, e outras instituições
(10 mesmo gênero que tiveram sua criação autorizada em lei ou
organização prevista ('Ir! decreto (lo Executivo.

Parágrafo único -- O Instituto, considerados os recursos pró-
prios e as conveniências administrativas, poderá, por decisão do
Conselho Curador, sustar 'i instalação dos museus referidos no ar-
tigo, transferir a sua localização ou promover a sua anexação a
outros, inclusive mne(tiant(' convênio com órgãos federais, munici-
pais mi entidades públicas ou privadas, bern como criar novas
unidades em regões OU (idades para isso indicadas
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Art. 12 -- Pia custeio dos serviços do Instituto Estadual do
Patrimônio Histórico e Artístico (IEPHA/MG), o Orçamento Esta-
dual consignará, anualmente, recursos, sob forma de (lotação global.

§ 1. O Conselho Curador organizará, anualmente, o orça-
mento ordinário do Instituto, apresentando-o à Secretaria de Es-
tado da Fazenda para fixação da dotação global a ser incluída na
proposta orçamentária do Poder Executivo.

§ 2. - As despesas com o pessoal administrativo não po-
derão ultrapassar a 1/3 (um terço) do orçamento ordinário da en-
tidade

§ 3Q Os recursos cio Fundo Estadual do Patrimônio His-
tórico e Artístico, de que trata o artigo 7., não se incluem no orça-
mento ordinário do Instituto e a sua aplicação far-se-á segundo
planos específicos aprovados pelo Conselho Curador, observadas
as normas federais para a espécie no caso de recursos advindos do
Fundo de Participação dos Estados.

Art. 13 O Instituto terá uma Comissão de Contas, integrada
por 3 (três) membros e respectivos suplentes, designados pelo Go-
vernador do Estado.

Parágrafo único	O Instituto, através (lo Conselho Curador
e após pronunciamento da Comissão referida no artigo, prestará
contas, anualmente, ao Tribunal de Contas do Estado.

Art. 14 - Os contratos do pessoal técnico e administrativo
do Instituto serão regidos pela legislação tio trabalho.

Parágrafo único -- Mediante solicitação do Conselho Curador,
poderão ser colocados à disposição do Instituto, nos termos da
legislação vigente, funcionários do serviço público estadual.

Art. 15 -- Passa à responsabilidade do Instituto Estadual cio
Patrimônio Histórico e Artístico (IEPHA/MG) a execução do
convênio firmado pelo Governo do Estado, em data de 8 de março
de 1971, com o Ministério da Educação e Cultura, aprovado pela
Resolução n. Q 970, de 12 de maio de 1971, da Assembléia Legislativa
do Estado, destinado à execução de serviços de preservação (lo
patrimônio histórico e artístico em Minas Gerais.
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Parágrafo único O Governo do Estado providenciará os
aditamentos necessários à adaptação, aos termos desta lei, do con-
vênio referido fl() artigo

Art. 16 - A modificação do Estatuto primitivo do Instituto
Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (IEPHA/MG), será
de iniciativa cio Conselho Curador e dependerá de aprovação em
decreto tio Governador do Estado, com anotação no registro civil
(las pessoas jurídicas.

Ari. 17 - - O Chefe do Executivo designará o representante
do Estado para os atos constitutivos tia entidade (te que trata esta
lei, a ele incumbindo, enquanto não for empossado o Conselho Cu-
rador, exercer as atribuições a este conferidas, inclusive o recebi-
onento de créditos, dotações e doações destinados ou que o venham a
ser ao Instituto

Art . 18 --- Para atender às despesas de instalação do Insti-
tuto Estadual (lo Patrimônio Histórico e Artístico (IEPHA/MG), e ao
custeio de sua manutenção enquanto o Orçamento do Estado não
lhe consigne (lotação própria, fica o Poder Executivo autorizado a
abrir, à Secretaria (te Estado da Fazenda, o crédito especial de
Cr 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros), podendo, para tanto,
anular, total ou parcialmente, (lotações orçamentárias (te igual valor
correspondentes a despesas correntes ou de capital.

Art. il) - Respeitado o disposto nesta lei, ficam compre-
endidas nos objetivos (lo Instituto as normas gerais de preservação
do patrimônio histórico e artístico preconizadas na Lei n. I 5.741,
de 8 de julho ole 1971

Art. 20 - É o Poder Executivo autorizado a adquirir, pelo
valor de até Cr$ 25. 000,00 (vinte e cinco mil cruzeiros), em Cor-
disburgo, a casa onde nasceu Guimarães Rosa.

§ l. -- Para execução do disposto no artigo, fica o Poder
Executivo autorizado a abrir, pela Secretaria (te Estado da Fazenda,
o crédito especial de até Cr$ 25.0011,00 (vinte e cinco mil cruzeiros),
podendo, para tanto, anular total ou parcialmente, dotações orça-
mitentárias (te igual valor correspondentes a despesas correntes ou
(te capital.

2. - É igualmente o Poder Executivo autorizado a doar ao
Instituto Estadual tio Patrimônio Histórico e Artístico (IEPHA/MG)
o imóvel de cuja aquisição cogita este artigo.
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Art. 21	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
30 de setembro de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Gaio Benjamim Dias
Luiz Rogério Mitrand

LEI N.9 5.776, DE 30 DE SETEMBRO DE 1971

Dispõe sobre o pagamento de bolsa de estudo
pela Loteria 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 O pagamento de subvenção destinada a bolsa de
estudo, na falta de indicação do beneficiado, será feito ao estabele-
cimento indicado, devendo este comprovar a autorização oficial de
funcionment().

Parágrafo único -- Na hipótese de indicação nominal, o pa-
gamento será feito mediante apresentação (li' documento do e(lUcan-
dário, atendi da a exigência d igo, e Cc ai ,.te (star miriculado
e freqüente o beneficiado.

Art. 2.9 	Esta lei entra em vigor na (lata 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
30 de setembro de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
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LEI N. 5.777, DE 30 DE SETEMBRO DE 1971

Da a denominação de "Maria Luíza" ás Escolas
Combinadas da Fazenda dos Macacos, Município (te
Cascalho Rico.

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 (Ia Fazenda dos Macacos,
Município de Cascalho Rico. denominar-se-ão "Maria Luiza"

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

Art . 3. -- Esta lei entra em vigor na data de sua pul)licaçã()

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte OOS

30 de setembro de 1971

RONDON PACHECO
.Abílio Machado Filho
Caio Benjamim Dias

LEI N.9 5.778, DE 30 DE SETEMBRO DE 1971

Reconhece como utilidade pública a Fundação
Estadual de Assistência Psiquiátrica FE.4P, com
sede em Belo Horizonte.

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

Art . l. - Fica reconhecida como de utilidade pública a
Fundação Estadual de Assistência Psiquiátrica - FEAP, com sede
em Belo Horizonte

Art. 2." -	Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entra em vigor na (lata de sua publicação.
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Mando, portanto, a todas as autoridades. a (jUii1l o conheci,
itiento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão i nteiramen l( ('011(1) nela se contem

Dada no Palácio la Liberd ade, cru Belo Horizonte aos
30 de seteiTll)1'() de 1971

RONDON PACHECO
1 bílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho

LEI N.? 5.779, DE 30 DE SETEMBRO DE 1971

Declara de utilidade pública a Caixa Escolar
"Maria Salomé Pena", do Grupo Escolar "Maria
Salonié Pena", (te Belo horizonte.

() Povo (1)) Estado de \linas Gira ;, por seus representantes,
decretou e eu, eia seu nome, sanciono a seguinte lei

Art. 1." Fica declarada de utilidade púb l ica a Caixa Es-
colar "Maria Salomé Pena", anexa ao Grupo Escolar "Maria Salomé
Pena", do Quad ro-B de Belo H orizonte.

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 cumpramc façam
cumprir, tão inteiramente como nela Se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte aos
30 de setembro de 1971.

RONI)()N PACHECO
bUla Machado Filho

Rafael Caio Nunes Coelho

LEI N.° 5.780, DE 30 DE SETEMBRO DE 1971

Declara de ulilidwie pública (1 Associação Comi,-
idiária Nossa Senhora cio Amparo, com sede na Ci-
dade de Belo horizonte

O Povo do Estado (li i\l mas Gerais, jJoi' seus representantes,
decretou e eu, ciii seu nome, s ^^ nciono i seguinte lei
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Art . 1 . -- Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária Nossa Senhora do Amparo, com sede na Cidade de
Belo Horizonte.

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

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

I)ada no Palácio da Li hci-dade, em Belo Horizonte aos

30 de setembro de 1971.

RONI)ON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho

LEI N. 5.781, DE 30 DE SETEMBRO DE 1971

Declara de utilidade pública o 'Comissariado
Franciscano de Nossa Senhora de Fúlima do Brasil",
com sede na Cidade de .1 raquari

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 "Coinis-
sanado Franciscano (le Nossa Senhora de Fát lula do Brasil", com
sede na Cidade de Araguari.

Art. 2. V	Esta lei entra eni vigor na (lala de sua publicação.

Art . 3.	flevogaiii-se as disposições eni contrário

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem  conheci-
mento e execução (lesta lei pertencer, que a culo pralil e façam
cumprir, 1	inteiramente como nela se coa 1(111

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo horizonte aos

30 de setembro (le 1971

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho
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LEI N.9 5.782, DE 30 DE SETEMBRO DE 1971

Declara de utilidade pública a "Associação de
Proteção (1 infância de Vargiriha", com sede na Ci-
dade de Varginha.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, CIII seu flOIIl(. Saflciofl() a seguinte lei

Art. 1. Fica declarada de utilidade pública a "Associação
de Proteção à Infância de Varginha", com sede na Cidade de Var-
ginha.

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

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

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci.
mento e (X(cIlÇãO (lesta lei pertencer, qu e i façam
cumprir, tão inteiraiiiente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte aos
30 de setembro de 1971

R(JNI)ON PACHECO
Abílio Macli(I(/O Filho
Rafael Caio Nunes Coei/ir,

LEI N.9 5.783, DE 30 DE SETEMBRO DE 1971

Declara de utilidade pública o Instituto Nossa
Senhora do Carmo para Obras de .4ssisténcia So-
cial na Paróquia de Saiit'.4 nu do Barroso, com sede
na Cidade de Barroso.

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 Instituto
Nossa Senhora do Carmo para Obras de Assistência Social na Paró-
quia de Sant'Ana do Barroso, com sede na Cidade (te Barroso.

Art. 2. -	Begova(las as disposições em contrário, esta lei
entra ciii vigor na data de sua publicação.

Marido, portanto, a todas as autorilades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, (ILIC a cumpraimi e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém

Dada no Palácio da Liberdade, ('Iii Belo Horizonte aos
30 de setembro de 1971

RONI)ON PACHECO
Abílio M(lCIi(ldO Filho
Rafael Caio Nunes Coelho

RAZÕES DO VETO

Ao apreciar a Proposição de Lei n. 6.333, que autoriza o Poder
Executivo a estabelecer nova composição para a série (le classes
de Detetive, da Superintendência (1(1 Policiamento Civil do Estado,
da Secrelaaic de Ealo da Sguança Póblica e dó outr:o; provi-
dências, vejo-me na contingência de excluir da sanção o seu artigo
8., em atendimento ao interesse público, pelo motivo que passo a
expor.

Em decorrência do 1 )eereto-lei Federal n. 1.072, de 30 de
dezembro de 1969, os serviços de policiamento ostensivo foram
atribuidos, nos Estados às Polícias Miii lares.

A55i1r1, consequentemente, ((5 cargos integrantes das séries
de classes de Guardas-Civis e Fiscais de Trânsito perderam as atri-
buições 1 u lhl. s eram especifica;

Ao Executivo tornou-se, então, imperiosa a adoção (te pio-
vi (lênci as que possibilitassem o aprovei lamnenlo (1(1 pessoal remanes-
cente das extintas corporações, cmii outros setores do serviço público
estadual, observan (lo-se O quilo lo possível as qualificações indi-
viduais.

Em face da complexidade (to assunto, as medidas adotadas
em instrumentos próprios, no âmbito do Executivo, se revelaram
ineficazes a uma solução ampla e (lefinitiva

Viu-se ser imprescindível autorização legislativa oara que se
pu(tes: dar à matéria o equacionamento administrativo conveniente,
que possi l)ili tasse, adequadamente, o aproveitanien to (1(1 pessoal,
assegurando-se-lhe. (te outra parte, ((5 legítimos direitos.

Nesse sentido, encaimi inhei ao Poder Legislativo mensagem
acompanhada (te projeto.
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Todavia, no curso do processo legislativo, à iniciativa foi
apresentada emenda que, aprovada, P1SSOU a constituir o artigo
8. da Proposição em exame, com o qual se pretende substituir,
"para efeito da próxima promoção na carreira de Detetives", OS
cursos eSJ)ecÍfiCOS da Academia de Polícia pelo diploma de curso
sectln(lúri() ou superior.

Ora, a Academia de Policia foi instituída com o alto pro-
pósito de ministrar aos policiais civis cursos destinados à sua for-
Inação profissional e aperfeiçoamento indispensável à sua atuali-
zaçuo nos conhecimentos (Ias IIlOd('rflas técnicas na área da seguran-
ça pública

Sem initiargo (te valor da formação humanística oferecida
pelo currículo secundário e a excelência da formação profissional
(lo curso superior, não se pode reconhecer que qualquer deles equi-
valha a curso específico, ministrado por aquele estabelecimento es-
pecializado

Assim, é bem de ver que a matéria está convenientemente
disciplinada no artigo 108, da Lei n. 9 5.405, de 16 de dezembro de
1969 (Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado), impondo-se, dessa
forma, a incolulfli(la(le (te suas normas.

Pelas razões, assim aduzidas, oponho veto parcial à Pro-
posição de Lei n. 6.333, incidente sobre o seu artigo 8., fazendo-a
devolver ao douto reexame da Egrégia Assembléia Legislativa.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, a 1.0 de ou-
ubro de 1971

RONI)ON PACHECO -Gttv('rnador tio Estado de Minas Gerais.

LEI N.° 5.784, DE 1.9 DE OUTUBRO DE 1971

,lutoriz-, o Poder Executivo a estabelecer nova
composição para (1 série de classes de Detetive, da
Superintendência (/0 POU( jUffl(I1tO Civil do Estado,
(Ia Secretaria (te Estado da Segurança Pública e
(lá outras providências.

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

Art. 1." -	Fica o Poder Executivo autorizado a estabelecer
nova composição de cargos para a série de classes de Detetive, do
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Corpo de Detetives da Superintendência do Policiamento Civil, da
Secretaria de Estado da Segurança Pública, para incorporar àquela
a série (te classes de l)etetive-Auxiliar, resultante da transformação,
que fica também autorizada, de cargos dos extintos Corpos (te
Fiscais de Trânsito, Guardas-Civis e Guardas-Civis-Músicos.

Parágrafo único Coto a nova composiçao de classes, ficará
extinta a vantagem correspondente à prestação ''in natui'a'', a (lHe
se refere o artigo 4., do Decreto n. 12.503, de 10 (te tnal'ç() (te 1070.

Art. 2.	A incorporao,-ao mencionada tio10) artigo anterior ('Ofl-
"ion a-se à observância dos seguintes critérios

1 - satisfação, petos ot'Ul)afltes tios cargos (te l)etetive-Auxi-
tiar, dos requisitos de cursos específicos ou (te provas de habilitação
equivalentes, exigidos para ingresso na série (te classes (te l)etetive

II opÇ(0, por eS('l'ito, (te )art' dos Detetives-AuxiliareS,
pelo aproveitamento nas condições fixadas nesta lei, a ser manifes-
tada dentro (te 30 (trinta) (lias a contar (Ia (lata de sua publicação;

111	fusão de classes segundo o escalonamento abaixo:

a) classe 111, de l)etetive, e Especial, de l)etetive-Auxiliar, na
classe Especial de 1 )etet ive

b) classe II, (te 1)etetive, e a III, de Detetive-Auxiliar, na
classe 111, (te l)etetive

e)	classe 1, (te l)etetive, e a 111, (te Detetive-Auxiliar, na
classe 11, (te l)etetive;

(I)	classe 1, de i)etet ivc-.\uxi ia e, na disse 1, (te l)etetive

IV -	transformação dos seguintes cargos (te provimento em
('OmnissitO e r(('i'utaliiento liii)ilit(ttt

a) (te Inspetor Geral di' Detetives-Auxiliares, símbolo C-8, e (le
Inspetor Auxiliar de Trânsito, símbolo C-7, no de Inspetor Geral
Adjunto tio Corpo de l)eletivcs e Inspetor Adjunto (lo Corpo (te De-
tetives, respectiva nmen te, oman ti(t 05 ((5 titesilios sílfll)Olos (te veflC1-
trico 1 ((5

ti) (t(' Inspetor de Detetives-Auxiliares, s j ltit)olo C-(i, e (te
St t)inspetor te Detetives-Auxiliares, símbolo C-5, riO de inspetor (l('
1 )et clives e Subinspetor de Detetives, respectivamen e, lii ant i(IOS (Is

mesmos sínibolos (te vencimentos;
(-) (te Inspetor de l)etetives, símbolo C-h, no de lnpetor

Adjunto tu Corpo de Detetives, símu 1)010 C-7
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d ) de Chefe de Distrito de Trânsito, símbolo C-6, em Inspetor
(le Detetives, mantido o mesmo símbolo de vencimentos;

(-) de Fiscal de Turma de Trânsito, símbolo C-4, em Sub-
inspetor de Detetives, símbolo C-5.

1. - - Com a vacância, OS cargos atualmente providos de
Inspetor Geral Adjunto (lo Corpo de Detetives, a que se refere o
inciso IV, atina "a", do artigo, passarão a denominar-se Inspetor
Adjunto do Corpo de l)etetives, símbolo C-7

2.s - O número de cargos (le Inspetor Adjunto do Corpo
de Detetives não poderá exceder a 12 (doze),  em decorrência das
modifi(':i 'O) i(i(J VI ' suas alíneas, deste artigo, po-
(lendo, para isso, ser incluídos naquelas transformações cargos
atualmente vagos.

Art. 3." -- \Iediante opção, manifestada por escrito, dentro
de 30 (1 rn la) dias, contados da data da publicação (lesta lei, os
ocupantes dos cargos de l)etelive e de Detetive-Auxiliar poderão
ser aproveitados eu) cargos de Vistoriador de Veículos, os quais serão
criados por ato) olo Poderer Execim t ivo, por transformação (los cargos
anteriores (los optantes, nas seguintes condições

1 - abrangência, por necessidade ole composição racional
(lã nova sério' de classes, (le cargos atualmente vagos;

II -	ol)sc rvâ o cia, no que couber, (los critérios fixados no
artigo anterior

III ---- definição da competência e atribuições dos cargos.
Art. 4." Nos mesmos I)l'aZ((S e ('Ofl(tiÇÕCs constantes desta

lei, os antigo ocu pen tes de cargos (Te Guarda-Civil, Guarda-Civil-
-Músico e Fiscal (Te Trânsito, que tiverem exercido opção por outros
cargos policiais civis OU (10 Quadro Geral do Estado, poderão se
retratar e optar pelo apioveitamnento nela previsto.

Art . 5. - O Poder Executivo organizará, em Quadro Suple-
mnentar, série de classes que agrupará os cargos de Detetives-Auxi-
liares cujos ocupantes não manifestarem a opção facultada por
esta lei or não satkfi-zeremn flS oiialific'çõcs exigidas, respeitados
seus atuais iiív. i	e ve )ciaontos

1.	- Os cargos integrantes da série de ('lasses previstas no
art	Se extinguirão com a vacãncia, a partir da classe inicial.

Fica incluído no Quadro Suplementar o cargo (te Ma-
estio, símbolo C-8, da extinta Guarda Civil.

Art. (i.	- Comprovada, por exame médico ou psicológico,
a inadequação de ocupante (10 cargo (te Detel ive pala o exercício das
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tarefas típicas correspondentes, poderá ele ser aproveitado mediante
atribuições de novos encargos, segundo a recomendação do laudo
oficial.

Art. 7. - Fica mantida a obrigatoriedade da contribuição,
para a Caixa Beneficente dos Guardas-Civis e Fiscais de Trânsito,
do pessoal abrangido por esta lei e que venha contribuindo para a
citada instituição beneficente.

Art. 8. -- Vetado.

Art. 9. 0 - O custeio das medidas de que trata a presente
lei continuará a ser atendido pelos recursos orçamentários pró-
prios (Ia Secretaria de Estado da Segurança Pública, ficando o Po-
der Executivo autorizado a promover, para esse fim, a necessária
adequação orçamentária.

Art. 10 -- Ficam extintos 500 (quinhentos) cargos vagos na
classe inicial (te Detetive-Auxiliar, nível VI.

Art. 11 -- Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entra em vigor na (lata 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 a
1,? de outubro de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Odelmo T. Costa - Cel.

LEI N. 5.785, DE 7 DE OUTUBRO DE 1971

Dá a denominação de "Viriato Melgaço" ao
Ginásio Estadual da Cidade de Pequi.

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 "Viriato Melgaço" o Ginásio Es-
tadual da Cidade de Pequi.

Art. 3.' -- Revogam-se as disposições em contrário.
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Ari. 2. -- - Esta lei entra 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
7 de outubro de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Caio Benjamim Dias

LEI N.9 5.786, DE 7 DE OUTUBRO DE 1971

Declara de utilidade público a "Sociedade Es-
pírita Maria Nunes", com sede em Belo Horizonte.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, 0111 >eu nome, sanciono a seguinte lei

Art. I.	Fica declarada (te utilidade pública a "Sociedade
Espírita Maria Nunes", com sede em Belo Horizonte.

Art. 2.Q 	Esta lei entra em vigor na (lata de sua publicação.
Art. 3,0	Revogam-se 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
7 de outubro de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho

LEI N.' 5.787, DE 7 DE OUTUBRO DE 1971

Declara de utilidade pública a "Associação Ara-
guarina de Amparo à Maternidade e Proteção à In-
fância -• AMP!", com sede na Cidade de Araguari.

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

Art. 1.0 -- Fica declarada de utilidade pública a "Associação
Araguarina de Amparo à Maternidade e Proteção à Infância - AMPI"
- com sede na Cidade de Araguari.

Art. 2.° - Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entra em vigor na (lata de sua publicaç'

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 (Ia Liberdade, em Belo Horizonte aos
1 de outubro de 1971.

RONDOI%1 PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes CoeII'o

LEI N.' 5.788 DE 7 DE OUTUBRO DE 1971

Declara de utilidade pública a "Ação Social
Santa Edwiges", com sede na Cidade de Betim.

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

Art. 1 - Fica declarada de utilidade pública a "Ação Social
Santa Edwiges", com sede na Cidade de Betim.

Art. 2. ----• Revogadas as dsposições 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
7 de outubro de 1971-

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Celhio
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LEI N.' 5.789, DE 7 DE OUTUBRO DE 1971

Declara de utilidade pública o "Centro Social
Justiça e Paz" de Senador Meto Viana, Município de
Coronel Fabriciano.

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
Social Justiça e Paz" de Senador Meto Viana, Município de Coronel
Fabriciano.

Art. 2» - - Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entra um vigmr na data de sua I)Ul)IicaÇiiO

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
7 de outubro de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafae' Caio Nunes Coelho

LEI N. 5.790, DE 7 DE OUTUBRO DE 1971

Declara de utilidade pública a "Associação Mi-
fieira de Assistência aos Excepcionais - AMAE"
- - com sede na Cidade de Passa Quatro.

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

Art . 1» - Fica declarada de utilidade pública a "Associação
Mineira de Assistência aos Excepcionais - AMAE" -- com sede na
Cidade de Passa Quatro.

Art. 2» - Esta lei eilra em vigor na data (le sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
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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 como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
7 de outubro de 1971

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Guio Nunes Coelho

LEI N.9 5.791, DE 7 DE OUTUBRO DE 1971

Declara de utilidade pública a "Fundação Sana-
tório Godor Silveira", 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» -• Fica declarada de utilidade pública a "Fundação
Sanatório Godor Silveira", com sede na Cidade de São Sebastião do
Paraíso.

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

Art. 3» - Esta lei entra em vigor na (lata de sua publicação.

Mando, portanto, a todas as autorida(les, 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
7 de outubro de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho
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CAPITULO 1
RAZÕES DO VETO

Ao considera! a Proposição de Lei n.° 6.328, que dispoe
soba e o Sistema Estadual de Planejamento, cria a Superintendência
da indústria, Comércio e Turismo e dá outras providências, razões de
interesse público conduzem-me a opor-lhe veto parcial.

Com efeito, o artigo 48 da Proposição, que resulta de emenda
ao texto primitivo do projeto, fixa prazo para que a Junta Comercial do
Estado promova a instalação das Delegacias Regionais, previstas
na Lei n.° 5.212, de 2 de julho de 1969.

Ê necessário ter presente, contudo, que a descentralização
das atividades de registro do comérgio está sendo devidamente
considerada pela administração (Ia Junta Comercial, constituindo,
por sinal, prioridade no tocante à implantação de medidas que
racionalizem a prestação do serviço ao público.

A alteração da estrutura jurídica (Ia Junta Comercial, re-
centemente transformada em autarquia, inspirou-se nessa diretriz
e autoriza, pois, antecipar a concretização (le normas de racionali-
zaço de trabalho do órgão e de sua descentralização administra-
tiva. sta através da implantação das unidades regionais.

Esse procedimento administrativo desenvolve-se, porém, cau-
telosamente, de acordo com a programação de trabalho da autar-
quia, que repele a sujeição a prazos peremptórios e exíguos de
execução.

Pela razão exposta, fundada em motivos de relevante inte-
resse público, excluo da sanção o artigo 48 da Proposição de Lei
n.9 6.328, que devolvo à Egrégia Assembléia Legislativa do Estado,
para seu indispensável reexame.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 8 de outubro
de 1971.

RONDON PACHECO - Governador do Estado de Minas Gerais.

LEI N. 5.792, DE 8 DE OUTUBRO DE 1971

Dispõe sobre o Sistema Estadual de Planeia-
mento, cria a Superintendência da Indústria, Co-
mércio e Turismo e dá outras providências.

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

Do Sistema Estadual de Planejamento

Art. 1. - A ação do Poder Executivo obedecerá a progra-
mas gerais, setoriais e regionais, de duração anual e plurianual,
elaborados através do Sistema Estadual de Planejamento, sob a
orientação e a coordenação superiores do Governador do Estado.

Parágrafo único - Incumbe ao Secretário de Estado, ao di-
rigente de órgão de administração direta não integrado na estrutura
administrativa de Secretaria (te Estado e ao dirigente de entidade
de administração indireta ou de fundação instituída pelo Podei'
Público Estadual:

a) supervisionar a elaboração dos planos e programas se-
toriais ou regionais relacionados com a área de sua competência, in-
clusive a das entidades vinculadas, a serem revistos, compatibilizados
ou consolidados sob a coordenação e controle do órgão central do
Sistema Estadual de Planejamento;

b) cumprir e fazer que se cumpram, na elaboração dos
planos e programas, as diretrizes (lo Conselho Estadual de Desen-
volvimento, aprovadas por seu Plenário;

e) cumprir e fazei' que se cumpram OS planos e programas
aprovados.

Art . 2. -- O Sistema Estadual (te Planejamento é constituído:

1 - pelo Conselho Estadual (lo Desenvolvimento, seu órgão
central;

II - pelas Assessorias de Planejamento e Coordenação:

a) das Secretarias de Estado;

b) dos órgãos (le administração direta não integrados na
estrutura administrativa de Secretaria de Estado;

e) das entidades de administração indireta.

1. - Ao Conselho Estadual de Desenvolvimento, cuja es
trutura de administração direta é integrada pelos órgãos mencio-
nados no artigo 4. 9 , vinculam-se entidades dotadas de persona-
lidade jurídica, nos termos desta lei.
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§ 2. - --- As Assessorias de que trata o inciso II deste artigo
subordinam-se, tecnicamente, ao Conselho Estadual do Desenvol-
vimento.

§ 3•9 - O Conselho Técnico de Desenvolvimento, que integra
o Conselho Estadual do Desenvolvimento é o órgão técnico superior
do Sistema Estadual de Planejamento.

CAPITULO II

Do Conselho Estadual do Desenvolvimento

SEÇÃO 1

Da Competência e Estrutura Orgânica do Conselho

Art. 3 • 1 - Ao Conselho Estadual do Desenvolvimento sob a
Presidência do Governador do Estado, compete:

1 definir e coordenar a política de desenvolvimento eco-
nômico e social do Governo, tendo cm vista sua compatibilização
com a política da União;

II formular, aprovar e rever os planos gerais, setoriais e
regionais da Administração Pública Estadual e controlar-lhes a exe-
cução;

III coordenar a elaboração e aprovar os orçamentos plu-
rianuais de investimento e os planos operativos anuais e participar
da elaboração da proposta orçamentária anual;

IV - acompanhar a execução dos orçamentos anuais, sob o
aspecto programático, dos orçamentos plurianuais de investimentos;

V - formular a política de organização territorial do Es-
tado e zelar pela sua observância;

VI	participar, como representante do Estado, do sistema
nacional de planejamento local ou regional integrado;

VII - conduzir os processos de institucionalização de áreas
metropolitanas;

VIII --- Institucionalizar, manter e aperfeiçoar o Sistema
Estadual de Planejamento.

Art. 4 1' - O Conselho Estadual de Desenvolvimento tem a
seguinte estrutura orgânica:
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órgãos de Direção

1	Presidente do Conselho

Plenário do Conselho

III - Vice-Presidente do Conselho

Órgãos de Assessoramento

111.a --- Gabinete do Vice-Presidente
111 .1) - Conselho Técnico de l)csenvolvimeflto

111.e - Assessorias Especiais

III. d - Assessoria (te Coordenaçõo do Crédito

III. e ---- Assessoria Técnica de Desenvolvimento

III f -- Assessoria Jurídica

1.11.g -	Assessoria (te 1)iVUISUÇtI0 e Eroinoçiio

Órgãos de Atividade Auxiliar

111.h -- Instituto Estadual de Estatística

liii - Instituto de Gcociências Aplicadas

III.j --•-- Centro de l)ocumcntaçíio e Publicações

111.1	Divisão de Adniinistraçiïo (i&'iil

Órgãos de Atividade - - Fim

III.m -- Superintendência de Assuntos da Área Mineira do
Polígono das Secas	SUI)EMINAS.

III.m.1 -- Gabinete do Superintendente

III.iii.2 --- Delegacia da SUI)EMINAS cm Montes Claros

1II.m.3 - Delegacia (Ia SUDEMINAS em Recite

III. n - Gabinete de Planejamento e Controle

III.n.1 - Divisão de Planos Anuais e Orçamentos

III. n .2 - Coordenações de Planejamento
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SEÇÃO II

Do Plenário do Conselho

Art. 5 • 9	Compõem o Plenário do Conselho Estadual de
Desenvolvimento, sob a presidência do Governador do Estado:

1	os Secretários de Estado;

II - o Presidente de Centrais Elétricas de Minas Gerais S.A.
- CEMIG;

III	o Diretor-Geral do Departamento (ir Estradas de Ro-
dagem do Estado de Minas Gerais;

IV - o Presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas
Gerais

Parágrafo único A Vice-Presidência do Plenário do Con-
selho Estadual de Desenvolvimento será exercida pelo Secretário de
Estado de Planejamento e Coordenação Geral.

Art. 6. -- Plenário do Cons&ho poderá organizar-se em
Grupos Setoriais, segundo a natureza dos assuntos, reunindo-se em
sessão plena para deliberar sobre matéria de caráter geral.

Art. 7•)	Ao Plenário do Conselho Compete:

1 definir as diretrizes gerais e as metas prioritárias do
Governo, cru função dos objetivos de desenvolvimento econômico e
social;

II - analisar e aprovai- os planos gerais, setoriais e regionais,
a médio e longo prazo, depois de revistos, compatibilizados ou
consolidados ou mesmo elaborados flOS órgãos competentes do Con-
selho;

III --- aprovar a proposta do orçamento plurianual de investi-
mento, o plano operativo anual e a proposta orçamentária anual;

IV - aprovar a criação de núcleos ou distritos industriais;

V ---- aprovar a política de incentivos ao desenvolvimento in-
dustrial;

VI -- - avaliar a execução dos planos e programas e aprovar e
determinar critérios ou medidas de acertamento.

Parágrafo único -- As reuniões do Plenário do Conselho serão
)nvocadas por seu Presidente.
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SEÇÃO III

Da Vice-Presidência do Conselho

Art. 8. - A Vice-Presidência é o órgão executivo do Conselho
Estadual de Desenvolvimento, cabendo-lhe a prática de quaisquer atos
que visem à realização dos objetivos deste, observadas as diretrizes
e resoluções do Plenário do Conselho Estadual do Desenvolvimento.

§ 1. ---- Incumbe ao Vice-Presidente (1(1 Conselho Estadual do

Desenvolvimento:
1 - - auxiliar diretamente o Governador (lo Estado, no desem-

penho das atribuições deste, relacionadas com o planejamento ou
programação do desenvolvimento econômico e social do Estado;

2 - planejar, organizar, dirigir ou orientar, coordenar e
controlar as affi idades dos órgãos da Vice-Presidência do Con-
selho Estadual do Desenvolvimento, de modo a assegurar a realiza-
ção dos seus objetivos (art. 4•Q)

3 -- supervisionar as entidades viflCUa(lLIS ao Conselho Es-
tadual do Desenvolvimento (art. 22).

§ 2." - Ao Presidente e ao Vice-Presidente do Conselho Esta-
dual do Desenvolvimento é facultado delegar o exercício de atri-
buições de supervisão e avoca-las quando julgar conveniente.

SEÇÃO IV

Do Conselho Técnico de Desenvolvirnenlo

Art. 9." -- Ao Conselho Técnico de Desenvolvimento compete:

1 - elaborar ou aprovar e submeter ao Plenário do Conselho
Estadual do Desenvolvimen to as diretrizes e metas prioritárias da
ação de desenvolvimento a ser empreendida pela Administração
Pública estadual;

II - definir o processo e as técnicas de elaboração, coordena-
ção e controle (te planejamento a serem utilizados na Administração
Pública estadual;

III submeter ao Plenário do Conselho Estadual do Desen-
volvimento os planos gerais, regionais e setoriais do Governo,
uma vez revistos, compatibilizados ou consolidados ou mesmo elabo-
rados através das Coordenações do Gabinete de Planejamento e
Controle;
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IV	avaliar o desempenho do Gabinete de Planejamento e
Controle e recomendar acertamentos;

V - desempenhar outras atividades que lhe sejam cometidas
pelo Vice-Presidente do Conselho Estadual do Desenvolvimento, ten-
do em vista os objetivos do Sistema Estadual de Planejamento.

Art. 10 -- - No Conselho Técnico de Desenvolvimento, sob a
presidência do Vice-Presidente (lo Conselho Estadual de Desenvol-
vimento, estarão representadas, entre outras, as seguintes áreas:

1 - - financeira;
TI -	planos anuais;
III	orçamentos;
IV --- comunicações;
V - transporte;
VI - - agricultura e pecuária
VII - energia;
VIII -- recursos naturais;
IX -----educação e cultura;
X --- saúde;
Xl --- sanca men to básico;
XII	)IOflH)Çã() e d es(nvolvimento industria]
XIII - tecnologia básica;
XIV - turismo;
XV -- crédito;
XVI - trabalho;
XVII - - comércio;
XVIII -- racionalização a(lministrativa

Parágrafo único -- O Conselho Técnico de Desenvolvimento
organizar-se-á em Grupos Setoriais, observada a natureza dos as-
suntos, e se reunirá em sessão plena para deliberar sobre matéria
de caráter geral.

Art. 11 - A Vice-Presidência cio Conselho Técnico de Desen-
volvimento caberá ao Subsecretário de Planejamento e Coordenação
Geral.
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Parágrafo único O Conselho Técnico (le Desenvolvimento
será integrado pelos representantes das Assessorias de Planejamento
e Coordenação, (te que trata o artigo 2.-, inciso II.

SEÇÃO V

Das Assessorias Especiais

Art. 12	Serão instaladas Assessorias no Conselho Estadual
do Desenvolvimento, com a incumbência (te

estudar assuntos especiais, relacionados tom objetivos (lo
desenvolvimento sócio-econômico do Estado e sobre eles elaborar
relatório e oferecer recomendações;

II fazer estudos, pesquisas ou verificações (te avaliação
operacional dos órgãos do Conselho Estadual do Desenvolvimento ou
das entidades a ele vinculadas;

III - - eventual mente, orientar, coordenar ou controlai' pro-
vidências de caráter executivo vinculadas a tais assuntos.

1. Entre as áreas (ic que cogita o artigo incluir-se-ão as
relativas a minérios, siderurgia e transportes.

2. -- As atribuições <tos Assessores Especiais ser-lhes-ão
cometidas pelo Vice-Presidente (lo Conselho Estadual do Desenvol-
vimento, ao qual se subordinam diretamente.

SEÇÃO VI

!)a Assessoria de Coordenação do Crédito

Art. 13 -- À Assessoria de Coordenação do Crédito compete:

1 --propar diretrizes que ajustem a orientação das institui-
ções financeiras do Estado à politica (te desenvolvimento;

II - acompanhar e verificar a observância (Ias diretrizes
mencionadas no item anterior, uma vez aprovadas pelo Conselho
Estadual (te Desenvolvimento;

tIl ----analisar, cm função das metas (te desenvolvimento, OS

resultados práticos da política crediticia olos estabelecimentos de
que se trata e propor correções.
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SEÇÃO VII

Da Assi'ssoric, Técnica de Desenvolvimento

Art. 14 À Assessoria Técnica de Desenvolvimento incumbirá
assistir os órgãos diretivos em assuntos relacionados com o desen-
volvimento do Estado.

SEÇÃO VIII

Da .4sses.soriu de Divulgação e Promoção

Art. 15 - À Assessoria de Divulgação e Promoção incumbe,
observadas as diretrizes de comunicação social do Governo, divul-
gar os objetivos e os resultados da ação do Conselho Estadual do
Desenvolvimento, visando a estimular a participação individual e
comunitária no processo de desenvolvimento.

SEÇÃO IX

Do Instituto de Geociêncios Aplicadas

Art. 16 -- O Instituto de Geociências Aplicadas, que resulta,
por força desta lei, da fusão do Departamento Geográfico do Estado
e do Departamento dc Geologia, tem por finalidade a coordenação
( execução de pesquisas e trabalhos técnico-científicos nas áreas de
Geografia, Cartografia e Geologia.

Art. 17	- Ao Instituto de Geociências Aplicadas compete.
especificamente:

1 participar (los trabalhos de mapeamento sistemático do
Estado dc Minas Gerais, observada a conveniência da Administração,
inclusive mediante convênios OU entendimentos com a Diretoria do
Serviço Geográfico do Exército e o Instituto Brasileiro de Geografia;

II -- elaborar, atualizar e publicar, periodicamente, o mapa
geográfico do Estado;

III - realizar levantamentos por triangulação e caminha-
inentos, adotando-se processos topográficos comuns e expedi-los ou
métodos aerofotogramétricos em escalas convenientes, consultados os
interesses do Estado e dos Municípios, ou mediante acordo, quando

o caso;

IV - cooperar nos trabalhos (Ias comissões encarregadas das
divisões administrativas do Estado, especialmente no que se refere
à fixação dos limites;

V efetuar, periodicamente, cálculos de altitudes, coordena-
das e áreas de Municípios e Distritos, para a atualização da estatís-
tica territorial, de acordo com as normas (lo Instituito Brasileiro de
Geografia e Estatística;

VI ---- realizar a interpretação geográfica e demarcar linhas de
limites interinuniciPaiS e intcrdistritais;

VII - realizar reconhecimentos, levantamentos e demarca-
ções (1v limites interestaduais;

VIII -	realizar pesquisas (IC campo e (te gabinete, no âm-
bito da Geografia Física. Geoniorfologia, Geografia Humana e Eco-
nômica, Fitogeografia e Pedologia;

IX --- realizar trabalhos de Geografia Aplicada, no interesse
(Ia programação da Administração Estadual

X - - realizar levantamentos geológicos;

XI	participar dos trabalhos de mapeaflieflto geológico sis-
temático

XII --- promover o levantamento (los recursos minerais do
Estado;

XII	realizar pesquisas, estudos e análises na área de
Geologia;

XIV -realizar trabalhos de fotointerpretação na área das

geociêflcias;
XV - - publicar e divulgar trabalhos (te interesse geográfico,

cartográfico e geológico. visando ao melhor conhecimento do Es-
troto de Minas Gerais;

XVI - promover intercâmbio com órgãos técnicos e univer-
sitários;

Art. 18 - Na estrutura orgânica (lo Instituto (lv Geociências
Aplicadas incluir-se-ão:

- um Conselho (le Coordenação Cartográfica;

11 - - Diretorias de Geografia, Cartografia e Geologia.

bk
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SEÇÃO X 1V -- organizar, classificar, manter atualizados e divulgar as
informações relativas aos municípios mineiros do Polígono das Secas,
notadamente as de caráter econômico, fazendo-as chegar ao conhe-
cimento de empresários ou investidores, em geral;

Art. 19 -- Organizar-se-á no Conselho Estadual do Desenvolvi-
mento um Centro no qual se reunirão, devidamente classificados e

	

	
VI - divulgar, junto a empresários e órgãos de consultoria ou

elaboração de projetos, oportunidades industriais na área mineira do
catalogados, os documentos e informações relacionados com as fi 
nalidades e atribuições do Conselho Estadual do Desenvolvimento.	 Polígono das Secas;

Parágrafo único Ficará reunida no Centro de que trata esta
seção toda a atividade gráfica dos órgãos integrados no Conselho
Estadual do Desenvolvimento ou entidades a este vinculadas.

Art. 18 - Na estrutura orgânica do Instituto de Geociências

SEÇÃO XI

Da Superiníendéncia de Assuntos da Área Mineira do
Polígono das Secas

Art. 20	À Superintendência de Assuntos da Área Mineira
do Polígono das Secas - SUDEMINAS compete:

1 - - superintender, segundo a orientação do Vice-Presidente
do Conselho Estadual do Desenvolvimento, as providências de en-
caminhamento e solução dos assuntos do interesse do Estado de
Minas Gerais junto à SUDENE;

II	manter o Vice-Presidente do Conselho Estadual do De-
senvolvimento informado:

a) (Ias resoluções dos órgãos deliberativos ou de direção da
SUDENE nas quais tenha interesse o Estado de Minas Gerais;

b) dos assuntos do interesse do Estado de Minas Gerais, em
tramitação na SUDENE;

III - promover a celebração de convênios e acordos entre
o Estado de Minas Gerais e a SUDENE e controlar-lhes a execução;

IV -- promover ou incentivar a elaboração de estudos e pro-
jetos de natureza econômica, de interesse do Estado de Minas Ge-
rais ou investidor na área mineira do Polígono das Secas, a serem
submetidos à SUDENE para obtenção de incentivos, recursos ou
assistência e acompanhar a tramitação de tais projetos;

VII - empenhar-se na obtenção:

a) de financiamentos do Banco do Nordeste do Brasil S.A.,
para a execução de obras de infra-estrutura, inclusive as de im-
plantação de distritos industriais, na área mineira do Polígono das
Secas;

b) de investimentos diretos da SUDENE na área mencio-
nada;

VIII -- desenvolver trabalho sistemático de esclarecimento,
orientação ou motivação (te industriais ou investidores, visando a
captação (te recursos, inclusive os decorrentes de incentivos fis-
cais, a serem aplicados no desenvolvimento da área mineira do
Polígono das Secas.

SEÇÃO XII

Do Gabinete de Planejamento e Controle

Art. 21 - Ao Gabinete de Planejamento e Controle compete:

1 -- coordenar a elaboração dos planos gerais, regionais ou
setoriais e o plano operativo do Governo, mediante a integração do
Gabinete e os órgãos de planejamento e coordenação das unidades
de administração, direta ou indireta, observadas as diretrizes, de-
finições, determinações ou recomendações do Plenário do Conselho
Estadual do Desenvolvimento ou do Conselho Técnico de Desen-
volvimento;

II --- submeter ao Plenário do Conselho Estadual do Desenvolvi-
mento, através do Conselho Técnico de Desenvolvimento, os planos e
programas de que trata o artigo 7•Q, inciso II e III;

III --- orientar e controlar a execução dos planos e pro-
gramas e adotar medidas de acertamento;
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IV - - coordenar a elaboração das propostas (10 orçamento

plurianual de investimento e do plano operativo anual e participar,
com a Secretaria da Fazenda, da elaboração da proposta anual do
orçamento por programas;

V - coordenar-se, em nível técnico, com os organismos de
planejamento federais e os (le outros Estados, visando ao aperfeiçoa-
incito do sistema de planificação e à unificação dos esforços, quando
se tratar de planos, projetos OU programas de interesse comum;

VI - propor ao Vice-Presidente do Conselho Estadual do
Desenvolvimento fun(lamenta(lamente, a elaboração, a cargo de
Órgão ou entidade competente, de estudos, pesquisas e projetos;

VII coordenar a ação (los órgãos executores do serviço
público estadual, visando à implantação das diretrizes do Con-
selho Estadual do Desenvolvimento;

VIII	fornecer subsídios para a definição e orientação po-
lítica econômica do Governo;

IX - - acompanhar a execução física e financeira (los pro-
gramas;

X - manter o Conselho Técnico de Desenvolvimento informa-
do sobre a execução dos planos e programas;

XI -- preparar relatórios, inclusive o anual, de avaliação da
execução do plano estadual, em termos de projetos e programas,
para o melhor aproveitamento dos recursos.

§ 1 Q - O Gabinete de Planejamento e Controle, sob a su-
pervisão do Subsecretário de Planejamento e Coordenação Geral,
utilizará Coordenações ou Grupos Técnicos, informalmente cons-
tituídos.
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III -- a Comissão de Desenvolvimento do Vale do Jequiti-
nhonha	CODEVALE;

IV - o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais;
V - mediante ato (lo Governador do Estado, qualquer outro

órgão da Administração Pública Estadual, dotado (te personalidade
jurídica, com atribuições diretamente relacionadas com objetivo do
Conselho Estadual do Desenvolvimento.

Art. 23 --- As entidades vinculadas, (te que trata o artigo an-
terior, sujeitam-se à supervisão cio Vice-Presidente do Conselho
Estadual do Desenvolvimento, observado o disposto no artigo 8.,
§ 2..

§ l . -- No exercício da supervisão (te que trata o artigo,
cGmpete ao Vice-Presidente do Conselho Estadual do Desenvolvi-
mento, relativamente às entidades vinculadas:

1 -- rever-lhes as propostas (te planos e programas gerais de
trabalho, que ainda se sujeitarão à revisão, compatibilização ou
consolidação de que trata o artigo 1., parágrafo único, alínea "a"
parte final;

2 --- homologar-lhes:

a) o orçamento anual, necessariamente por programas;
h) o estatuto ou regulamento geral;

( 1 ) os critérios de admissão (te pessoal;
d) os planos de cargos e salários, ressalvadas, quanto ao

Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, as alterações saláriais
decorrentes de acordo ou dissídios coletivos dos bancários.

2 - - As Coordenações poderão abranger, entre outras,
as áreas mencionadas no artigo 10.

CAPITULO III

I)os Entidades Vinculados

Art . 22 ---- Vinculam-se ao Conselho Estadual do Desenvol-
vimento, sem prejuízo de seu regime jurídico

1 - a Fundação João Pinheiro;
11	a Fundação Rural Mineira -- Colonização e Denvolvi-

mento Agrário	RURALMINAS;

§ 2. - A supervisão visa a assegurar:

1	a realização dos objetivos da entidade, estabelecidos nos
atos de sua constituição;

2 - a harmonização de suas atividades com os objetivos e
metas do Sistema Estadual de Planejamento;

3 - a eficiência administrativa;
4 -- a autonomia administrativa, operacional e financeira

da entidade.
§ 3.° - A supervisão inclui, entre outras medidas a serem

previstas no Regulamento Geral do Conselho Estadual do Desen-
volvimento:
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1 - a análise de relatórios, balanços, balancetes e informa-

ções que permitam ao Conselho Estadual do Desenvolvimento acom-
panhar as atividades da entidade, na execução dos programas con-
tidos em seu orçamento, e a observância da programação financeira
aprovada pelo Governo;

2 a análise (Ias propostas que l)OSSIT1 alterar-lhe a estru-
tura econômico-financeira, previamente à sua aprovação pelo ór-
gão competente da entidade supervisionada;

§ 4•0	A entidade vinculada deverá estar habilitada a

1	prestar ao Vice-Presidente do Conselho Estadual do De-
senvolvimento, a qualquer momento, as informações solicitadas;

2 evidenciar os resultados positivos ou negativos de seus
trabalhos, indicando as causas e justificando as medidas postas em
prática ou cuja adoção se impuser, no interesse (lo serviço público.

§ 5. A competência prevista no § L Q será exercida, rela-
tivamente à Fundação João Pinheiro, pelo Governador do Estado.

§ 6. A supervisão de que trata este Capítulo, relativamente
aos planos e programas agropecuários das entidades vinculadas,
será exercida pelo Secretário de Estado da Agricultura.

Art. 24	- Av inculação prevista no art. 22 desta lei poderá
ser alterada por ato do Governador do Estado.

CAPITULO IV

Do Fundação João Pinheiro

Art. 25	Os artigos 1., 6., 7•0 e 10 da Lei a. 0 5.399, de
12 de dezembro de 1969, passam a ter a seguinte redação:

"Art. 1." O Poder Executivo é autorizado a instituir
fundação que terá sede e fôro em Belo Horizonte, prazo indeterminado
de duração e e statuto aprovado pelo Governador do Estado, com
a finalidade de contribuir para a realização (Tos objetivos do Conselho
Estadual de Desenvolvimento, podendo ainda cooperar com o setor
privado no que se relacione com tais objetivos.

1.	À Fundação compete, especificamente:

1 -	prestar ao setor público e ao setor privado serviços
relacionados com a transferência, adaptação, aperfeiçoamento, cria-

çâo ou aplicação de técnicas em geral, principalmente nos campos
da economia, administração e tecnologia básica e social;

II - apoiar órgãos e entidades que operem nos campos de
atividade mencionados no iflCiSO anterior;

III --	contratar serviço ou pessoal técnico, observado o
disposto no § 3.°;

IV - promover o aperfeiçoamento de profissionais nas di-
versas técnicas que venham a constituir-se cm objeto de sua ati-
vidade;

V -- cooperar com instituições afins;
VI --- desempenhar outras atividades que lhe sejam cometidas

por seu Conselho Curador.
§ 2. - A Fundação prestará serviços mediante contrato.

§ 3. , Y A atividade da Fundação terá em vista, fundamen-
talmente, o desenvolvimento do Estado, considerando-se prioritários
os trabalhos de interesse (lo Conselho Estadual (lo Desenvolvimento.

§ 4. - A fundação denominar-se-á "João Pinheiro".

Art. 6. ---- A autorização decorrente tio artigo 1. 0 desta lei
condiciona-se à obrigatória inserção, no estatuto da Fundação de
disposições referentes a:

1 - alienação tios bens havidos [)OF doação, nos termos
do artigo 30, inciso III, somente após lei estadual autorizativa;

II -- permissão para que a fundação institua outras enti-
dades, OU (leias participe, por motivo tie conveniência de organi-
zação jurídico-administrativa ou operacional, inclusive sob a forma
de fundação;

III lira Curador, constituído por 12 (doze)
membros, um (los quais. o Vice-Presidente do Conselho Estadual do
Desenvolvimento, lhe exercerá a presidência;

IV - -- órgão executivo, representado por um Superintendente,
cuja nomeação e exoneração competirão ao Governador do Estado,
nos termos desta lei;

V - exercício não remunerado da Presidência do Conselho
Curador.

§ 1.0 _ São membros natos (lo Conselho Curador, além de
Seu Presidente, OS Secretários (Te Estado (lo Governo, da Fazenda
e (Ia Agricultura, OS Presidentes (lo Banco de Desenvolvimento de
Minas Gerais e (te Centrais Elétricas de Minas Gerais e o Superin-
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tituição da entidade ou 1H) instrumento de doação posterior, ou,

tendente da Indústria e do Comércio, os quais indicarão os res•	no caso de omissão deste, os bens passarão ao domínio olo Estado
pctivOs suplentes.	 de Minas Gerais."

§ 2.1 - Os membros restantes do Conselho Curador e res-
pectivos suplentes, escolhidos entre cidadãos de reconhecida expe-	 CAPITULO V
riência relacionada com os objetivos da Fundação, exercerão man-

Da Comissão de DesenvOlvime l1t0 do Vale do JequitiI1110flhdato por período de três anos, vedada a recondução para o período
imediato.

§ 3. - - Os membros (lo Conselho Curador, de que trata o	 Art. 26 - O § 1. do artigo 1.; o artigo 2., o inciso 
HI

parágrafo anterior, escolherão, pelo voto majoritário, os que devam	do artigo 3Q; e os artigos 9., 10 e 2 1 da Lei n. 3 .764, de 15 de
substitui-los e os respectivos suplentes.	 dezembro de 1965, passam a ter a seguinte redação:

§ 4. - Na constituição do primeiro Conselho Curador,	 Art. 1. -	.....
seus membros e respectivos suplentes, a que se refere o § 2., serão
nomeados pelo Governador do Estado.	 § i.	

A CODEVALE vincula-se à Vicepresjdência do
Conselho Estadual de 1)esenvOlviment0

§ 5.Q -- Ao Conselho Curador incumbirá, sem prejuízo de

	

	 superior da CODEVALE seráArt. 2Y -- A dmjnistraÇa0 super
outras atribuições que lhe sejam cometidas no estatuto da Fundação: exercida pelos seguintes órgãos:

1 -- Conselho Superior de Municípios do Vale do Jequi-1	definir a poítica geral da entidade e as suas áreas de
atividade; tihonha;

II --- aprovar e submeter ao Conselho Curador do Desenvol-  II - 1)iretor-Geral
vimento, para o efeito de revisão, compatil)ilização ou consolidação,
os planos e programas gerais de trabalho da Fundação;	 1H - Dois l)iretoreS.

III	aprovar e submeter à homologação do Governador do Ao Conselho de que trata este' artigo compete:
Estado o orçamento anual, o estatuto OU regulamento geral, os	

i. 

critérios (te admissão de pessoal e os planos (te cargos e salários;	 i	recomendar planos oU programas de trabalho;

IV - exercer o controle financeiro, patrimonial e contábil	 - avaliar as atividades da CODEVALE, com base em
da Fundação, com o auxílio (te órgãos de auditoria;	 relatórios, inspeções e pareceres, inclusive os (lo Conselho Fiscal

V	organizar e submeter ao Governador do Estado lista	
e do órgão de auditoria, e recomendar o que possa aperfeiçoar

tríplice para a nomeação do Superintendente da Fundação, a quem	
a entidade, tendo em vista a cOflSecUÇ0 eficiente de seus objetivos.

Incumbirá geri-Ia, nos termos do estatuto;
§ 2.	Ao Diretor-Geral compete:

VI - propor ao Governador do Estado a exoneração do
Superintendente da Fundação.	 1 - - aprovai' e submetei'	revisão 011 0 mologaÇão do Vice-

Art. 7.°	Servidor da Administração Estadual direta ou	
.Presidente (lo Conselho Estadual (te l)esenvolVimcflto

indireta poderá ser colocado à disposição da Fundação João Pi-	 a) os planos ou programas gerais de trabalho;
nheiro ou de entidade mencionada no artigo 6. 1 , inciso II, perce- b) o orçamento anual, necessariamente por programas;
bendo remuneração exclusivamente por uma delas, contando-se-lhe, e) o Regulamento Geral, contendo, entre outras matérias, a
porém, o tempo (te serviço para todos os efeitos na entidade de 
origem.	

estruturação orgânica e as regras (le funcionamento da Autarquia;

Art. 10 - No caso de extinção da Fundação João Pinheiro,	 (1) OS planos (le cargos e salários;

os bens imóveis doados pelo Estado reverterão ao patrimônio deste	 OS critérios de a(lrniSsã0 do pessoal;
os demais bens terão o destino mencionado na escritura de ins-
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II - aprovar e submeter relatórios de execução e avaliação,
inclusive o anual, ao Conselho Superior de Municípios do Vale do
Jequitinhonha;

III administrar a CODEVALE, com a colaboração dos
Diretores, praticando, nos termos do Regulamento Geral, quaisquer
atos que assegurem a realização dos objetivos da Autarquia;

IV	definir as atribuições dos Diretores alterando-as quando
julgar necessário.

§ 3. O Diretor-Geral e os Diretores são de livre escolha
e nomeação do Governador do Estado e exoneráveis ad nutum.

§ 4. O Diretor-Geral e os Diretores poderão, a critérios
do primeiro, reunir-se em Diretoria, para a análise de assuntos
básicos da CODEVALE e adoção de soluções.

Art. 3. -- ..
III elaborar, coordenar e executar planos ou programas

de aproveitamento de recursos (Ia região, segundo a concepção global
de desenvolvimento, em tudo observadas as diretrizes do Conselho
Estadual do Desenvolvimento.

Art. 9.	O Conselho Superior (te Municípios é composto:

1 --pelos Prefeitos dos Municípios mineiros que integram
a bacia hidrográfica do Vale do Jequitinhonha;

II ---pelo Diretor-Geral e pelos Diretores da CODEVALE.

Parágrafo único A presidência do Conselho Superior de
Municípios do Vale do Jequitinhonha será exercida pelo Vice-Pre-
sidente do Conselho Estadual cio Desenvolvimento, cabendo a Vice-
-Presidência ao Diretor-Geral da CODEVALE.

Ari. 10 - O Conselho reunir-se-á, anualmente, no mês de
fevereiro, podendo fazê-lo em qualquer cidade do Vale do Jequi-
tinhonha.

Parágrafo único -- O Conselho poderá realizar outras reu-
niões, sempre que convocado por seu Presidente ou por um terço,
no mínimo, dos Prefeitos do Vale.

Art. 21 - O pessoal administrativo da CODEVALE somente
poderá ser admitido mediante prova pública de habilitação.

Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica aos
contratos de admissão de trabalhador braçal."

Art. 27 - - Na lei	enciOfliU	no artigo anteriorIn 

1	o parágrafo único (lo artigo 
5. transforma	em

	

- -	o rpferid() artigo o	1 ., com esta re(laçao
acrescenta uu-	- -

i. - o Governador do Estado poderá, em decreto, delegar
atribuições contidas neste artigo ao VicePrC5int(' 

(10 Conselho

Estadual (10 Desenvolvimento."
- - a expressão "A Diretoria da CODEVA1" fica subs-

retOrGeral (Ia CODEVALE"
tituida, no artigo 15, capo!, por "O Di 

CAPITULO VI

Da SuperiII(fl1u0 da Indíistri(i, Comércio e Turismo

Fica criada a Superintendência d, Indústria,
Art. 28 Vi PreSente do Conselho

Comércio e Turismo, subordinada ao	ce 
Estadual do 1)esenV01Vuhh1t0, à qual incumbirá a atividade de
desflVOlV intento industrial C cotflCrCia' turismo e controle metro-

lógico estadual, este mediante elegaça0

	

§ 1.	
À Superintendência (Ia Indústria, Comércio e Turismo

compete, especificamente

	

1 -	
definir e propor os objetivos, as diretrizes, os planos

e os programas gerais (Ia atividade comercial e jnolustriill (Ia Admi-
istraÇãO Pública Estadual ou de fom ento à comercia1izaçã0 e in-

tria1iZaÇã0, no Estado, inclusive mediante a implantação da in-
s ou distritos ino1UStI' j 1S e a concessão de

fraeStrUtura de núcleo 
incentivos;

inciso anterior, segundo os2 --- exercem a atividade c O ITlCr(ial e industrial ou de pro-

moção OU 
fomento, de que trata o) 

objetivos, as diretrizes, os planos e os programas gerais, uma vez
aprovados pelo Conselho Estadual do Desenvolvimento;

3 - incentivar e assistir a atividade particular aplicada à
is ou em carência;

0erci a1 izaça0 (los gêneros alimentícios essencia 

	

4	incentivar, apoiar. organizar Ou CO
ordenar atividades

de turismo no Estado;
os modos, a industrialização (los

5 -- estimular, por todos
recursos naturais (to Estado, no seu próprio território;

6 --estimular a instalação de indústrias no Estado;

2.',
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7	organizar i' manter atualizado o cadastro industrial do	P	1Companhia (l(' Distritos Industriais de Minas Gerais;
Estado;

8 - manter o Governo do Estado a par dos assuntos de
comercialização e induslrializaçao de Minas Gerais, conduzidos em
organismos ou entidades de outro nível de governo OU interestaduais;

9 --- manter Sol) controle OS convênios ou acordos que digam
respeito ao desenvolvimento industrial e (o111(I'cial de Minas Gerais;

10	ressalvada a competência da SUI)EMINAS, acompanhar
a elaboração e a execução de projetos que estimulem o desenvol-
vimento industrial tio Estado;

2 -- Instituto de Desenvolvimento Industrial -- INI)I;

3	Metais de Minas Gerais S.A.  - METAMIG;

4 - Águas Minerais de Minas Gerais S.A.	H!l)ROMINAS;

5 - Instituto de Pesos e Medida ,, do Estado (te Minas Gerais;

6 -- Junta Comercial do Estado de Minas Gerais;
7 - outras entidades que o Governador do Estado indicar em

decreto, observada a atribuição da Superintendência

11 - coordenar a execução de planos globais de desenvol-
vimento industrial ou comercial cm que interfira a iniciativa
privada;

12 - exercer, cofio delegado, a função inctioloogica estadual;

13 - - supervisionar, entre outras entidades, as que tenham
atribuições de projetar, implantar, administrar, divulgai' ou pro-
mover Centros, Cidades, Distritos e Núcleos Industriais e suas
oportunidades industriais; explorar, iIi(lus[l'ializar. transportar e ex-
portar recursos minerais; fazer os registros do comércio e dos
assentamentos dos usos e práticas mercantis; e explorar e indus-
trializar OS recursos hidrominerais tio Estado.

2.9 As atribuições mencionadas, no parágrafo anterior
serão cumpridas por órgãos que integrem, com o caráter de subor-
dinação, a esti'utura administrativa da Superintendência ou por
entidades vinculadas à Superintendência.

Art . 29 -- - Ao Superintenden te da Indústria, Comércio e
Turismo compete:

1 administrar os órgãos integrados na estrutura adminis-
trativa da Superintendência, cumprindo e fazendo que se cumpram
as diretrizes, os planos e os programas gerais definidos pelo Con-
selho Estadual do Desenvolvimento;

11 -- supervisionar, nos termos e para os fins definidos no
artigo 23, as entid ad es vincula tias à Superin teu dência

Art. 30 - - Integra a estrutura administrativa da Superin-
tendência da Indústria, Comércio e Turismo o órgão administrativo
incumbido de implantar a política de incentivos fiscais.

Parágrafo único	Vinculam-se à Superintendência da In
dústria, Comércio e Turismo:

CAPITULO VII

J)is posições Finais

Art. 31 - Ficam revogados na Lei n.° 3.764, de 15 de

dezembro de 1965:

1	- o artigo 7.°;
II - o parágrafo único do artigo 11;

III - no artigo 16, a expressão "e devidamente aprovada
pelo Conselho Superior (te Municípios";

IV - no artigo 14, a expressão "com tempo integral".

Art. 32 -- Ficam revogadas na Lei n.° 5.399 de 12 de

dezembro de 1969, Os seus artigos 2. 9 , 9.° e 13.

Art. 33 - Ao artigo 4. (Ia Lei n. 5.399, de 12 de dezembro)

de 1969, acrescente- se o seguinte:

"Parágrafo único - Os bens, direitos e rendas da Fundação
somente poderão ser utilizados para manutenção e desenvolvimento
de seus objetivos, perinitidos

1 - seu arrendamento);

2 - observado (li5PO5IO 1'l() artigo 6°, inciso 1, sua oneração
para obtenção de outros

ou alienação onerosa e investimentos 
refl(limCfltOs

pala constituição de patrimônio e mnanu-
'3 --- sua (Ioaçioo	 dação

tenção de outras entidades, instituídas OU apoiadas pela Fun 

Art. 34 - - 
Dentro de 30 (trinta) dias, a contar (Ia data desta

lei, o DiretOr-G'tl da CO1)EVALE submeterá ao Governador do
Estado, para hoffl0I0gqÇão, o novo Regulamento Geral da Autarquia.
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Ari 35 Den 1 rn de 60 (sessen a ) tuas, a contar (Ia data
(lesta lei, o Governador do Estado aprovará, em decreto, o novo
Estatuto da Fundação João Pinheiro, com as modificações decor-
rentes desta lei.

Art. 36 - Dependerá de prévia autorização do Governador
(10 Estado, ouvido o Conselho Estadual (lo Desenvolvimento, a cria-
ção de órgão assessor de 1)tanejanlento e coordenação da Adminis-
tração Pública Estadual

Ari 37	Ficam mantidas, nos termos dos artigos 6., 7•9
e 8. da Lei ii. .03()', de 22 de novembro de 1968, as atribuições
(lo Conselho Curador da Fundação Escritório Técnico de Raciona-
lização Administrativa - - ETRA.

Art. 38 - Dentro de 120 (cento e vinte) (lias, a contar (lesta
lei, o Governador do Estado aprovará, em decreto, o Regulamento
Gera! do Conselho Estadual do Desenvolvimento

§ 1 -	O Regulamento mencionado neste artigo incluirá,
entre outras medidas

1	transformar e modificar classes de cargos em comissão;
2 - - o sistema (te classes, com os respectivos cargos necessá-

rios à implantação (los órgãos subordinados à Vice-Presidência do
Conselho Estadual do Desenvolvimento;

3 - - as especificações (Ias classes.

§ 2:-------Para o efeito previsto no parágrafo anterior, o Exe-
cutivo poderá:

1 -- transformar classes de cargos em comissão;

2	criar, modificar OU extinguir classes (le cargos ciii
comissão;

3 fixar o número dc cargos em comissão que devam
corresponder às classes e atribuir-lhes nível ou símbolo (te venci-
mento, respeitada a tabela (111 vigor.

3.° - - A competência prevista no § 2.9 estinguir-se-á auto-
mnaticamente, com o decurso tio prazo previsto no artigo.
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Art. 39 - Da dicação (10 disposto ilot artigo anterior não
poderá resultar aumento excedente de 20% (vinte por cento) na
despesa atualmente prevista para o pessoal em comissão tio Conselho
Estadual tio Desenvolvimento e dos órgãos que, por força desta
lei, passam a integrá-lo.

Art . -lO - No prazo e com as finalidades, poderes e limita-
ções previstas nos artigos 38 e 39, o Governador (lo Estado aprovará,
em decreto, o Regulamento Geral tIa Superintendência da Indústria,
Comércio e Turismo

Art. 41 -- Fica criada a Secretaria de Estado da Indústria
Comércio e Turismo, que o Poder Executivo instalará dentro do
prazo (te 2 (dois) anos, contados da vigência desta lei mediante
incorporação tia Superintendência (Ia Indústria, Comércio e Turismo.

§ 1. -- Para efeito previsto no artigo, o Poder Executivo
tiansformará o cargo de Superintendente de Indústria, Comércio e
Turismo em cargo de Secretário (te Estado da Indústria, Comércio
e Turismo, também (te provimento em comissâo, passando a cor-
responder-lhe o vencimento e vantagens que, na (lata (Ia mencio-
nada instalação, estiverem vigorando em relação aos cargos de
Secretário de Esi ado

§ 2. -- Fica o Poder Executivo autorizado a criar, dentro
dos 30 (trinta) dias seguintes ao da publicação tio decreto que
instalar a Scc retar a d( Estado (ia lii dústria, Coiii-rcio e Turismo,
os demais cargos (te provimento em comissão,comissão, (te ([UC depender a
implantação (lo referido órgão. atribuindo-lhes símbolos ou níveis
de vencimentos que então t'StiVtl('iil previstos clii lei -

§ 3. - -- Quando tia instalação da Secretaria de Estado da
Indústria, Comércio e Turismo, aprovar-lhe-á o Governador do
Estado, ciii decreto, a estrutura orgânica e as atribuições

Art. 12 . -- O Governador do Estado fica autorizado, com
base em ex posição (te motivos (teVi(lamfleflte funti ameilta(la do Vice-
-Presidente (lo Conselho Estadual do Desenvolvimento, a conferir
autonomia aolministrativa e financeira, no grau conveniente, aos
órgãos (10 mencionado Conselho cuja atril)U ç'ão inclua a pesquisa
estatística, geográfica, geológica e de documentação, sem prejuízo (l((



-142---

seu caráter (te órgãos integrados, de administração direta, nos ter-	
ii	A AsScsS0i'ii (te PlaflejUlÀlChlb C Coutroli, Assessoria de

Planejamento e Coordenação;
mos (lesta lei.	 -

Parágrafo Único - - No caso (lo parágrafo anterior, os órgãos	 111	o Departamento Estadua l (te Estatística, Instituto Es-

(te que se trata sujcit:ir-Sc-ã() a controles especiais, nos termos de
Regulamento Geral do Conselho	 uncionárioso Estadual cio Desenvolvimento.	

tadual de Estatística.
lO estatuto (los fun-

A	 .	 .	

.	
do

Art. 47 - - - Aos	
de	

regidos pe

Art. 43 - Integrará a estrutura administrat iva da Superin-	 Min	erais, dos órgãos
. 

tendênciada Indústria, Comércio e Turismo ou a ela se vinculará	
cionarios pÚl)licoS	Estado	as G 	que forem

o órgão ou entidade a que se atribua organizar, incentivar, apoiar	
ctjfltOS, tcansfoI1110b05 OU reesirutui'ados p01 esta lei, ficam asse-

	

mo, no Estado, a qual, por natureza.	 ,tirados OS 
direitos 1eCO1lct0S na data desta lei.

e coordenar a atividade de turis dO
não deva sei' (Ia respflsai)ili(lil(le (Ia Hidrominas.	 Art. 48	Veta

(te recursos junto a órgãos da Adminis-

Parágrafo Único	Na prograiliaÇão da atividade (te promoção	 j('( () l(,der ExecUt' (1 :iut0riza(I	a instituir,

ou fomento (1(1	mo seca prevista a celebração de convênios	
1 .	 .	..	.	 '	t

que possibilitelIl a obtenção)	
em decretO, o Con5('0 

(te política Financeira, observada,, as a 11-

turis

tração Federal, a serem utilizados na realizaçã ozaç	dos objetivos defi-	
buições do Conselho Estadual (lo 1)esenv1v11nb0

nodos na mencionada pio1'a1iiação.	 Art. 5	-	O ói'gã() de . 110 jnist	aoraç	gela! do Conselho

Art. 44 -	Fica o Poder Executivo autorizado a extinguir
Estadual do Desenvolvimento, OI	

a
a 0 laboraçã0 (lOS extintos De-

o Instituto de Tecnologia quando, a critério (to primeiro, tiver a	 partanlentos	
og1áf05 do Estado e (te fleologia,,dotará s provi-

Fundação João Pinheiro institucionalizado adequadamente sua ati-	 dências de 
0 t)U m ( flto, no Instituto

(te Geociên as AplicadaS

vidadc, no cainp da tecnologia,	
criado por esta lei, (1(1 pati'inmmO a cargo dos mencionados 1)epar-

Art . 45	O Regulamento Geral do Conselho Estadual do	 lamentos
o-Estatística, com

Desenvolvi incluirá uma Junta d Coordenaçãoa e	 o)	 51	
lentro de 30 (trinta) dias, a contar desta lei,

o (iovernador do Estado fará, em decreto, a

	

	buÇOistr 1 1à das

as seguintes atr 1l)UiÇõCS entre outras	 .	 .	•' -	

.	d

-	estal)elecer aS (liletrizes pelas quais se devam regular	
taÇõeS orçamentárias

 Pelos órgãos integrados no conselho Estadual

	

OS órgãos olo sistema estatístico regional nas suas relações entre si	
do Desenvolvimento, tendo em vista sua nova

 estruturação, nos

	

como próprio) coegia(lo;	
termos desta lei

	

II --- caracterizar as estatísticas que se (levai)) considerar de	
Art. 52 -	vgam5e (S disposições ciii ('Ofltl'á0

	

competência dos órgãos produtores de estatísticas específicas, filia-	 Art. 53 - - Esta lei entra Ciii vigor na 
(lata d, sua publicação.

(los ao sistema regional;

	

r que se cumpram as deliberações de	
MUfldo, portant0 a to(lu

III	cumprir e faze	

s as autoridades, a quem (( conheci-

caráter técnico emanadas (Ia Fundação IBGE;	 cumprir,
e	 nela

ecuÇão (lesta lei Pertencer'que a 
cump ramcumprame façam

IV - zelar por que se observem diretrizes mencionadas no	
cumprir, tão fl t ( il mii nte como	la se contém.

inciso	
l)ada no Palácio da Liber(liI(l(, Cm	

Belo Horizonte, aos 8

de outubro (te 1971
Art. 46 --- Passam a denominar-se: 

1	O Secretário (l( Estado para Assuntos ole Planejamento	
JONuJ0 J) %CÍIECO
tbjhjo Machado Filho

e Coordenação Econômica. Secretário de Estado de Planejame nto e 

Coordenação Geral;	
paulo Joso de Lima Vieira



SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

ANEXO 1

SISTEMA DE CLASSES

NIVEIS
Número	Decorrentes Decorrentes	Regime

SERVIÇO E GRUPO OCUPACIONAL	 CLASSES	 de	 da Lei	da Lei	Jurídico
Cargos	3.214/64	5.792/71

1. SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO
1.1 Administração Geral

1.2 Administração de Material

1.3 Administração Financeira

Escriturário-Datilógrafo 1	 8
Oficial de Administração 1	 7
Oficial de Gabinete	 2
Chefe de Departamento	 3
Chefe de Gabinete	 1
Subsecr. de Ind., Comércio e Turismo	1
Auditor	 1
Secretário de Est. de Ind., Comércio e

Turismo	 1

Almoxarife 1	 1
Contabilista 1	 1
Meeanógraf o 1	 1
Inspetor de Finanças	 1

VII
x
C-8
C-11
C-13
C-13
-	C-13

C-13

VII
VI
VIII
-	c-11

Estatul.

Estatut.
Estatut./CLT

Fstat./CLT

NÍVEIS

Número	Decorrentes Decorrentes
SERVIÇO E GRUPO OCUPACIONAI.	 CLASSES	 de	 da Lei	da Lei	

Regime
Jurídico

Cargos	3.214/64	5.792/71

1.4. Economia	 Assessor Técnico de Ind., Com, e Turismo 7

1.5. Desenvolvimento	 Estagiário-Acad. de Desenvolvimento	10
Técnico de Desenvolvimento	 30
Coord. Técnico de Desenvolvimento	-
Superint. de Incentivos Fiscais	 1

	

C-13	Estat./CLT

C-5
CLT
CLT(CG)

	C-13 	Estat./CLT

1.6. Consultoria e Procuradoria
Jurídica	 Assessor Jurídico	 2	 -	-	 CLT

1.7. Redação e Divulgação	Fotógrafo III	 1	 XII	 Estat.
Tradutor	 1	 VIII
Redator III	 2	 XVII	 Estat.
Técnico de Comunicação	 1	 -	-	 CLT

1.8. Comunicação e Transporte	Telefonista 1	 4	 III	 Estat.
Motorista 1	 6	 VI	 Estat.

1.9. Zeladoria e Economato	Auxiliar de Serviço	 1	 1	 Estat.
Continuo-Servente 1	 6	 II	 Estat.
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SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÊIICIO E TURISMO

ANEXO II

CARGOS SUJEITOS AO REGIME DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA

CLASSES	 N.9 de Cargos

II.a - CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

SIal - RECRUTAMENTO AMPLO

II.a.1.1 - Chefias

Superintendente de Incentivos Fiscais ...........	1

fl.a.1.2	Executivos

Estagiário-Acadêmico de Desenvolvimento ..........10

Técnico de Comunicação ....................

II. a.2. - RECRUTAMENTO LIMITADO

II.a.2.1 - Chefias

Coordenador Técnico de Desenvolvimento ............

II.a.2.2 - Chefias (Gratificadas)

Coordenador Técnico de Desenvolvimento

11.h - CARGOS DE PROVIMENTO PERMANENTE

Assessor Jurídico	...................... 2

Assessor Técnico de Indústria, Comércio e Turismo ..	7

Técnico de Desenvolvimento ................ 20
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CONSELHO ESTADUAL DO DESENVOLVIMENTO

SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

ANEXO III

ESPECIFICAÇÃO DAS CLASSES DECORRENTES DA LEI 5.792,
DE 8 DE OUTUBRO DE 1971

1 -- SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO

1 . 1	Administração Geral

AUDITOR

NATUREZA DO TRABALHO

Trabalho qualificado, que consiste em exercer a fiscalização
e o controle interno de órgãos componentes das várias unidades
administrativas de uni Sistema, nas suas áreas de receita, despesa,
patrimônio, execução orçamentária e cumprimento de contratos.

TAREFAS TIPICAS

Exercer a fiscalização e o controle interno de qualquer das
unidades do órgão, do ponto de vista da legalidade e mesmo da
oportunidade dos atos de despesa e outros.

Elaborar e aperfeiçoar instrumentos de supervisão das enti-
dades vinculadas ao órgão, nas áreas de pessoal, material, patrimônio,
finanças, transporte, regionalização do trabalho e avalização de
custos e benefícios.

Elaborar e submeter a chefia superior relatórios com reco-
mendações tendo em vista a análise de documentação e observação
direta, junto aos órgãos integrados ou às entidades vinculadas.

Fiscalizar e controlar as áreas de administração de:

1 pessoal: seleção; admissão; avaliação de rendimento;
cumprimento da jornada de trabalho; percepção de vantagens;
evolução de custos; aperfeiçoamento de pessoal;

II	- material: requisição, recebimento, guarda, controle e
consumo;
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III -.	patrimônio: conservação e inventário
IV - finanças: processamento de liquidação de despesa;

movimentação de fundos, seja qual for a sua natureza e procedência;
prestação de contas, registros contábeis;

V - transporte: estado geral dos veículos e sua utilização;
VI - - racionalização do trabalho: simplificação de rotinas e

impressos; utilização de espaço; utilização e modernização de equi-
pamentos;

VII --- avaliação de produtividade: custos e benefícios.
Desempenhar tarefas afins.

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA

Ter curso superior de contabilidade.
Saber redigir, com clareza e objetividade.
Ter experiência em atividade de controle administrativo

e relações dos responsáveis por dinheiro, valores e bens públicos,
e, vencido cada trimestre, das alterações nelas havidas.

Participar da elaboração (te cronograma de desembolso
trimestral.

Submeter à chefia imediata e, depois (te aprovadas, implantar
as normas de funcionamento do órgão de administração financeira
e contábil.

Colaborar no exame de documentos e informações de natu-
reza financeira e contábil, para o efeito (te controle do órgão (te
administração financeira e contábil ou de supervisão de entidades
vinculada.

Ordenar o empenho de despesa regularmente autorizada,
conta de crédito concedidos ao órgão.

Baixar ordens (te serviço e zelar pela sua observância.

Desempenhar tarefas afins.

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA

Ter curso superior.
1.3 - Administração Financeira

INSPETOR DE FINANÇAS

NATUREZA 1)0 TRABALHO

Trabalho qualificado, que consiste cm dirigir ou supervisio-
nar órgão incumbido de administração financeira, orçamentária e
contábil.

Possuir comprovada experiência em administração financeira
e contábil.

Possuir capacidade para organizar, dirigir ou supervisionar,
orientar, acompanhar e avaliar as atividades de pessoal subordinado.

Ter capacidade para estabelecer e manter boas relações de
trabalho e com o público, em geral.

1.4	Estatística

TÊCNICO DE CONTROLES ESTATISTICOS
TAREFAS TÍPICAS

Organizar, dirigir ou orientar, coordenar, fiscalizar e con-
trolar as atividades de órgão de administração financeira e contábil.

Responder pela exatidão das contas e oportuna apresentação
dos balanços, balancetes, demonstrações contábeis e informes rela-
tivos à execução orçamentária, financeira e patrimonial.

Submeter à chefia imediata ou encaminham' a outros órgãos,
com recomendações, segundo as normas e nos prazos, relatórios de
execução orçamentária, financeira e patrimonial, inclusive o anual,

NATUREZA 1)0 TRABALHO

Trabalho técnico que consiste cru promover levantamentos,
estudos, pesquisas e análises estatísticos, em todas as suas fases.

TAREFAS TÍPICAS

Planejar e dirigir a execução de pesquisas ou levantamentos
estatísticos.
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Planejar e dirigir os trabalhos de controle estatístico de pro-
dução e qualidade.

Efetuar a interpretação e análise dos resultados obtidos.
Elaborar perícias em matérias de estatísticas e assinar os

respectivos laudos.
Emitir pareceres.
Recomendar processos ou métodos econômicos a serem uti-

lizados nos estudos das diversas pesquisas, visando ao seu aperfei-
çoamento e rapidez na conclusão dos trabalhos.

Elaborar gráficos para análise e divulgação das informações
estatísticas, tais como histogramas, polígonos de freqüência, ogivas
e outros.

Selecionar e preparar material para divulgação.
Determinar coeficientes (te correlação, modelos de regressão,

índices, médias, modas, medianas, tendências e freqüências, índices
de assimetria e curtose, dentre outros.

Colaborar na análise dos programas estatísticos aprovados
e sugerir métodos e normas para a sua execução.

Desempenhar tarefas afins.

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA

Ter curso superior de Estatística ou Economia, ou pós-gra-
duação e especialização no campo (lo planejamento estatístico.

Ter capacidade para proceder ao estudo e análise dos fatos
estatísticos e sua repercussão nos campos da Demografia, Economia,
Finanças e Sociologia.

Estar atualizado com relação às novas técnicas que surgirem
no campo da estatística.

Saber redigir com clareza e objetividade.
Ter capacidade para estabelecer e manter boas relações de

trabalho.

COORDENADOR TÉCNICO DE ESTATISTICA

NATUREZA 1)0 TRABALHO

Trabalho técnico e administrativo que consiste em planejar,
organizar, orientar, coordenar, acompanhar e avaliar as atividade,
de grupo de técnicos e auxiliares relacionadas com a estatística.

TAREFAS TIPICAS

Adotar medidas e práticas de coordenação de grupo de
técnicos e auxiliares.

Acompanhar e avaliar as atividades de cada técnico ou
auxiliar.

Orientar a elaboração de relatórios de execução, fazer a
análise crítica e determinar ou recomendar medidas de acerto.

Promover reuniões periódicas para a análise e avaliação de
resultados.

Expedir normas de serviço e zelar por sua observância.
Desempenhar tarefas afins.

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA

Ter curso superior, em cujo currículo se inclua o ensino
superior de estatística

Saber redigir com clareza e objetividade.
Ter capacidade para estabelecer e manter boas relações de

trabalho.

1 . 5 planejamento e Desenvolvimento

ESTAGIÁRIO ACADÉMICO DE PLANEJAMENTO

NATUREZA DO TRABALHO

Trabalho auxiliar executado por acadêmico, em caráter de
estágio, sob a orientação (te técnicos, em órgão incumbido de pla-
nejamento.

TAREFAS TIPICAS

Efetuar levantamentos e pesquisas e interpretar resultados
no campo de sua especialidade, tendo em vista objetivos de plane-
jamento de desenvolvimento sócio-econômico e institucional-admi-
nistrativo.

Participar da elaboração de estudos e projetos simples, rela
cionados com planejamento.
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Redigir e analisar relatórios simples.

Desempenhar tarefas afins.	 1	1 NATUREZA DO

 TÉCNICO

TRABALHO

PLANEJAMENTO

QUALIFICA ÇÃO NECESSÁRIA

	

	 Trabalho técnico que consiste em realizar estudos e J)eSqUisaS,

visando ao conhecimento da conjuntura sócio -econômica e à pro-

Ser aluno de um dos últimos anos de curso superior, prefe-	posição de medidas para a fixação 
(Ia política econômicafinance

rentemente de administração de empresa, economia e engenharia,	do Estado, em nível (te planejamento econômico e social.

Ter comprovado rendimento, no curso.

Saber redigir com clareza e objetividade.

ESTAGIÁRIO ACADÊMICO DE DESENVOLVIMENTO

NATUREZA DO TRABALHO

Trabalho auxiliar executado por acadêmico, com o caráter
de estágio, sob a orientação de técnico, em órgão incumbido dos
assuntos de desenvolvimento industrial, comércio e turismo.

TAREFAS TÍPICAS

Efetuar levantamentos e pesquisas e interpretar resultados
no campo de sua especialização, vinculados a área de indústria,
comércio e turismo, inclusive a de incentivos fiscais governamentais.

Participar da elaboração de estudos e projetos simples e de
natureza técnica, em área relacionada com a indústria ou o comércio.

Redigir e analisar relatórios simples.

Desempenhar tarefas afins.

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA

Ser aluno de um dos dois últimos anos de curso superior,
preferentemente de administração de empresa, economia e enge-
nharia.

Ter comprovado rendimento, no curso.

Saber redigir com clareza e objetividade.

TAREFAS TÍPICAS

Analisar a compatibilidade da economia do Estado com a
política econômico-finaneeira do Governo.

Estudar e sugerir medidas, visando à adequação do orçamen-
to público às condições estruturais e conjunturais da economia do
Estado.

Elaborar trabalho- e proceder a estudos relacionados com o
planejamento setorial, regional e global do Estado e do Plano Ope-
rativo do Governo.

Analisar fatores conjunturais que possam distorcer OS resul-
tados (Ia política econômico—financeira estadual

Colaborar na elaboração de propostas do orçamento plurianual
de investimentos e do plano operativo anual, participando da ela-
boração da proposta anual de orçamento por programa.

Trabalhar em programas e projetos sóeiOeconômicos
Traçar medidas que visem ao desenvolvimento industrial

através dos incentivos fiscais.
ir medidas de aperfeiçoamento

Pesquisar, examinar e suger 
de planejamento sócioeCoflômico

Desempenhar tarefas afins.

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA

Ter curso superior, espeCiali/.açã() ou pós gra(luaça() no campo
do planejamento sócioeCOnômiCO3 preferencialmente em: Economia,
Sociologia, Demografia, Estatística, Administraçao Pública, Conta-
bilidade, Engenharia, Urbanismo.

Ter ampla noção de planejamento sócio-económico demons-
trado em currículo escolar, publicação de trabalhos ou experiência
em órgãos de planejamento.
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Conhecei hibi b giafia específica de p' a flejauieflt( econÔmiCo

Ter capacidade para estabelecer e manter boas relações de
trabalho.

Saber redigir com ciarezu e objetividade.

TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO
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QUALIFICAÇO NECESSÁRIA

Ter curso superior, especialização ou pós-graduação no campo
da Indústria. Comércio e Turismo, preferencialmente em Economia,
Turismo, Ciências Contábeis, Administração da Empresa, Sociologia
e Arquiterura.

Ter capacidade para estabelecer e manter boas relações de
trabalho.

Saber redigir ('olfl clareza e objetividade.
NATUREZA 1)0 TRABALHO

Trabalho técnico, que consiste em realizar levantamentos,
estudos e pesquisas, visando ao conhecimento de assuntos pertinen-
tes ao desenvolvimento.

TAREFAS TÍPICAS

Elaborar trabalhos relacionados com a implantação de indús-
ftias OU de infra-estrutura (te núcleos OU distritos industriais, e
fomento à comercialização; o aproveitamento de recursos naturais
do Estado, a industrialização e comercialização de gêneros alimen-
tícios; o levantamento cadastral (te indústria no Estado

Colaborar na elaboração (te planos globais de desenvolvimento
industrial ou comercial.

Fazer estudos e elaborar trabalhos de organização ou incen-
tivo às atividades turísticas a cargo do Estado.

Execular trabalhos de análise, controle, informação e orien-
tação, na área dos incentivos fiscais governamentais.

Redigir relatórios, atos, contratos, pareceres de enquadra-
iiiento, análise e perfil de projetos de implantação e ampliação
dos recursos.

Atender a eiiipiesários ou investidores, prestando-lhes as
informações referentes a incentivos estaduais e federais, concedidos
no Estado.

Pesquisar, examinar e sugerir as medidas (te aperfeiçoamento
da política de estímulos fiscais governamentais.

Desempenhar tarefas afins.

COORDENADOR TÉCNICO DE PLANEJAMENTO

NATUREZA 1)0 TRABALHO

Trabalho técnico e administrativo que consiste cm organizar,
orientar, coordenar, acompanhar e avaliar as atividades de uma
equipe de planejamento ou setor, constituída por técnicos (te pla-
nejamento.

TAREFAS TÍPICAS

Adotar métodos e práticas (te coordenação (te grupo (te téc-
nicos e auxiliares.

Acompanhar e avaliar as atividades de cada técnico ou
auxiliar.

Colaborar na programação, coordenação, elaboração e avalia-
ção do Plano Anual do Governo, no que se refere a sua área de
atuação.

Promover a coordenação (los trabalhos (Ia equipe com as
demais entidades do Setor Público e Privado.

Participar de Grupos de Trabalho, permanentes ou não, res-
ponsáveis pela definição ou deliberação de normas de administração
que se relacionem intimamente com as diretrizes gerais de elabora-
ção e avaliação do Plano Anual do Governo.

Orientar a elaboração de relatórios de execuçao, fazer análise
crítica e determinar medidas de acerto.

Promover reuniões periódicas para análise e avaliação de
resultados, tendo em vista os objetivos do planejamento sócio-
-econômico.

Expedir ordens de serviço e zelai por sua observância.
Desempenhar tarefas afins.
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QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA

Ser técnico de planejamento, tendo experiência mínima com-
provada de um ano de trabalho, em órgãos ou instituições de
planejamento ou organismo de renome nacional ou internacional.

Ter conhecimento (los princípios, métodos e técnicas aplica-
das na elaboração, coordenação e avaliação de planos gerais, seto-
riais e regionais.

Ter capacidade para programar, distribuir, orientar e coor-
denar os trabalhos de equipes multiprofissionais de comprovado
gabarito técnico.

Saber redigir com clareza e objetividade.
Ter capacidade para estabelecer e manter boas relações de

trabalho e com o público, em geral.

COORDENADOR TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO

NATUREZA 1)0 TRABALHO

Trabalho técnico e administrativo, que consiste em orientar,
coordenar, acompanhar e avaliar as atividades de grupos de técnicos
e auxiliares incumbidos (te assuntos (le indústria, comércio e turis-
mo, bem como em assistir empresários ou investidores vinculados
ou a se vincularem a tais assuntos.

TAREFAS TÍPICAS

Adotar métodos e práticas (te coordenação de grupo de téc-
nicos e auxiliares.

Acompanhar e avaliar as atividades (te cada técnico ou
auxiliar.

Propor celebração de convênios ou acordos relativos ao de-
senvolvimento industrial e comercial de Minas Gerais.

Colaborar na elaboração de planos globais de desenvolvi-
miiento industrial ou comercial, em que interfira a iniciativa privada.

Promover estudos que visem a incentivar o turismo no
Estado.

Promover estudos (te organização de consórcios (te exporta-
ção, reorganização comercial interna e concessão de estímulos ao
comércio e exportação.
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Orientar a análise de projetos nas áreas de indústria, comércio
e turismo, inclusive os relativos a incentivos fiscais governamentais

Orientar a análise (te pequenas empresas solicitantes de
incentivo fiscal governamental.

Solicitar ou emitir parecem de cflqUa(Irammmento, nos pedidos
de incentivos fiscais governamentais.

Sugerir estudos, visando a modificar ou formular políticas de
incentivos, cm favor do desenvolvimento industrial

Examinar os textos da legislação federal e de outros Estados,
referentes a estímulos fiscais governamentais sugerindo modifica-
ções na legislação de Minas Gerais.

Proceder a contatos colo entidades federais e de outros
Estados, com vistas ao intercâmbio de informações e experiências
sobre comercialização, jndustrializaç	e estímulos fiscais governa-
mentais.

Organizar documentação técnica e participar da estruturação
de sistema dc informações relativas à in(lústria, comércio e turismo.

Promover reuniões perió dicas para análise e avaliação de
resultados, tendo em vista os objetivos do desenvolvimento.

Orientar a elaboração de relatórios de execução, fazei' a
análise crítica e determinar ou recomendar medidas (te acerto.

Expedir ordens de serviço e zelar por sua observância.
Prestar orientação aos investidores, relativa a oportunidades

industriais e obtenção de incentivos fiscais governamentais.
Entrosar-se com órgãos como Bancos (te l)esc.nvolvimefltO,

EMBRATUR e entidades de desenvolvimento regional, tendo em
vista os interesses econômicos de Minas Gerais.

Orientar a fiscalização dc Projetos, ('mil qualquer de suas
fases.

Verificar a 'notações rclati' as 'dOS projetos aprovados e e la
-borar e manter atualizados os respectivos mapas de controle, in-

clusive OS (te natureza estatística
1)esempeflhar tarefas afins.

QUAiFICAÇÃ() NECESSÁRIA

Ter curso superior de economista, administrador (te empresa
ou engenheiro, preferentemente, com pós-gra(luaÇão) em economia.

Saber redigir como clareza e objetividade.



- 158	 Lá
Ter capacidade para estabelecer e manter boas relações de

trabalho e com o público, em geral.

ASSESSOR TÉCNICO DE TNDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

NATUREZA DO TRABALHO
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DIRETOR ADJUNTO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

NATUREZA DO TRABALHO

Trabalho técnico e administrativo que consiste cm auxiliar
e substituir, eventualmente, o chefe imediato e desenvolver trabalhos
de pesquisas, técnicos e administrativos.

Trabalho técnico de assessoramento que consiste em prestar
assistência nas áreas de Indústria, Comércio e Turismo e promover
pesquisas no que se relaciona ao desenvolvimento econômico.

TAREFAS TIPICAS

Fazer pesquisas e propor critérios dc planejamento, estudos
e análises OU exccuçá() de trabalhos relacionados com indústria,
comércio e turismo, fazer análise crítica dos resultados e oferecer
recomendações.

Planejar e redigir textos de publicações ou colaborar no seu
planejamento.

Elaborar ou analisar re atórios

TAREFAS TtPICAS

1
Auxiliai' na coordenação e elaboração (los planos gerais,

regionais e setoriais e o p l ano operat ivo (lo GOV(9flO

Fazer pesquisas e auxiliar na orientação e controle de exe-
cução dos planos e programas setoriais e regionais, bem como a
proposta do orçamento plurianual de investimento, o plano operativo
e a proposta orçamentária anuais.

Auxiliar na coordenação da elaboração (Ias propostas do
orçamento plurianual de investimentos e (lo plano operativo anual
e participar da elaboração da proposta anual do orçamento por
programa.

Recomendar proc'ssos OU métodos a serem utilizados nos
trabalhos, visando ao seu aperfeiçoamento e rapidez.

Orientar, coordenar, acompanhar e avaliar, eventualmente,
p rovidências de caráter executivo, vinculadas à área de seu asses-
soramento.

Auxiliar na reformulação ou implantação dos métodos de
trabalho.

Desempenhar tarefas afins.

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA

Ter curso SUpCliol.

Ter conhecimentos de assuntos relacionados ao turismo.
Saber redigir coro 	e objetividade.

Ter capacidade para estabelecer, e manter boas relações de
trabalho e com o 1)Úl)liCO, (111 geral.

Substituir e representar, eventualmente. O chefe imediato

Prestar assessoramento, promovendo trabalhos administrativos
e os relacionados com planejamento sócio-econômico.

Elaborar, examinar relatórios; fazer análise crítica e oferecer
recomendações.

Auxiliar na reformulação OU implantação dos métodos de
trabalho

l)csemn l) bar tarefas afins

OUALlFICAC() NECESSÁRIA

Ser té(fliC() mie planejamento

Ter experiência de adniinistraçao

Saber redigir com clareza e objetividade.

Ter capacidade para estabelecer e manter boas relações (le
trabalho e (o1O o público, elo geral
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DIRETOR DEI PLANEJAMENTO E CONTROLE

NATUREZA 1)0 TBABALHO
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QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA

Ser técnico de planejamento.

Trabalho técnico e administrativo que consiste em promover
pesquisas e supervisionar, planejar, organizar, orientar, acompanhar
e avaliar as atividades de um conjunto de equipes técnicas incum-
bidas de elaborar o planejamento sócio-econômico do Estado.

TAREFAS TIPICAS

Coordenar a elaboração rios planos gerais, regionais e seto-
riais e o plano operativo do Governo, mediante a integração do
órgão central de projeto e os órgãos de planejamento e coordenação
das unidades de administração direta ou indireta, observadas as
diretrizes, definições, determinações ou recomendações dos órgãos
competentes.

Orientar e controlar a eXeCUÇãO dos planos e programas
setoriais e regionais, a médio e longo prazo, bem como a proposta
de, orçamento plurianua' de investimento, o plano operativo e a
proposta orçamentária anuais.

Adotar medidas de acertamento

Coordenar a (laboração das l)rOPOSEaS do orçamento pluria-
nual de investimento e do plano operativo anual e participar da
elaboração da proposta anual do orçamento por programa.

Coordenar-se com os organisinos de planejamento federais e
os de outros Estados, visando ao aperfeiçoamento do sistema de
planificação e á unificação dos esforços, quando se tratar de planos,
projetos ou l)rogranlcls dc' interesse comum

Propor a elaboração de estudos, pesquisas e projetos.

Coordenar a ação (los órgãos executores (lo serviço público
estadual, visando a implantação de diretrizes.

Fornecer subsídios para a definição e orientação da política
econômica do Governo.

Acompanhar a execução física e financeira dos programas.

Preparar relatórios de avaliação da execução cio plano esta-
dual, nos termos de projetos e programas, para o melhor aprovei-
tamento (los recursos

Ter experiência administrativa.
Ter capacidade para estabelecer e manter boas relações de

trabalho e com o público, em geral.

SUPERINTENDENTE DE INCENTIVOS FISCAIS

NATUREZA 1)0 TRABALHO

Trabalho técnico e administrativo, que consiste em fazer
pesquisas e organizar, orientar, coordenar, acompanhar e avaliar
os estudos relacionados com a concessão de incentivos governamen-
tais fiscais.

TAREFAS TtPICAS

Implantar o regulamento de concessão de incentivos gover-
namentais fiscais.

Orientar, coordenar, acompanhar e avaliar as atividades dos
auxiliares subordinados, determinando medidas de acerto.

Promover a elaboração (te pesquisas, estudos e projetos.

Organizar e manter atualizado o controle da concessão , de
incentivos fiscais governamentais.

Redigir ou analisar relatórios de execução, determinando
medidas de correção.

Desempenhar tarefas afins.

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA

Ter curso superior, preferentemente de economia, adminis-
tração de empresas e direito.

Ter conhecimento da legislação que disciplina a concessão
de incentivos governamentais fiscais.

Ter experiência administrativa.
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Ter capacidade para estabelecer e manter boas relações de
trabalho com empresários, investidores e o público, em geral.

ASSESSOR DE COORDENAÇÃO DE CRÉDITO

NATUREZA DO TRABALHO

Trabalho de assessoramento que consiste em fazer pesquisas,
estudos e análises do comportamento dos financiamentos, nas ins-
tituições financeiras do Estado, tendo em vista a política de desen-
volvimento sócio-econômico.

TAREFAS TÍPICAS

Pesquisar e propor diretrizes que ajustem as formas de fi-
nanciamento, nas instituições da Administração Pública Estadual,
à política de desenvolvimento sócio-econômico.

Acompanhar e avaliar, em função das metas de desenvolvi-
mento, os benefícios decorrentes da implantação das mencionadas
diretrizes e propor correções.

Elaborar ou recomendar análises relativas ao comportamento
do crédito, nas instituições financeiras do Estado, tendo em vista
a política de desenvolvimento sócio-econômico.

Participar de reuniões.
Desempenhar tarefas afins.

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA

Ter diploma de curso superior, preferentemente na área de
economia e finanças.

Ter experiência em assuntos financeiros.
Saber redigir com clareza e objetividade.
Ter capacidade para estabelecer e manter boas relações de

trabalho e com o público, em geral.

ASSESSOR ESPECIAL

NATUREZA DO TRABALHO

Trabalho técnico que consiste em prestar assessoramento em
assuntos especiais relacionados com o planejamento do desenvolvi-
mento sócio-econômico do Estado, e oferecer recomendações.
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TAREFAS TIPICAS

Prestar assessoramento em assuntos especiais relacionados
com o planejamento do desenvolvimento sócio-econômico do Estado,
notadamente nas áreas de minérios, siderurgia e transportes, e
oferecer recomendações.

Proceder a estudos, pesquisas ou verificações complexas de
avaliação operacional de órgãos integrados ou entidades vinculadas.

Desempenhar tarefas relacionadas com o aperfeiçoamento
institucional-administrativo nas áreas de planejamento do desenvol-
vimento.

Eventualmente, orientar, coordenar, ou controlar providências
de caráter executivo.

Desempenhar tarefas afins.

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA

Ter curso superior, na área relacionada com atividades de
assessoramento.

Possuir comprovada experiência, em matéria de planejamen-
to institucional-administrativo, social ou econômico.

DELEGADO DA SUDEMINAS EM MONTES CLAROS

NATUREZA 1)0 TRABALHO

Trabalho de relações públicas e burocráticas, que consiste
na coordenação local e no controle, sob a orientação, de assuntos
de interesse regional, do Estado de Minas Gerais, de investidores
ou industriais, junto à SUDENE.

TAREFAS TÍPICAS

Promover o relacionamento da SUDEMINAS com investidores,
empresários e entidades públicas, na área do polígono das secas.

Acompanhar e avaliar a evolução dos projetos de interesse
cio Estado, na região de Montes Claros, financiados pela SUDENE,
e oferecer recomendações.

Recomendar a elaboração de estudos e projetos de interesse
cio Estado de Minas Gerais ou investidores, na região de Montes

1
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Claros, a serem submetidos à SUDENE para a obtenção de incen.1	polígono das secas, a serem submetidas à SUDENE, para a obtenção
tivos, recursos ou assistência.	 4e incentivos, recursos ou assistência.

Organizar e divulgar informações relativas aos municípios	 Organizar e divulgar informações relativas aos municípios
mineiros do polígono das secas, na região de Montes Claros, de	mineiros do polígono das secas, notadamente as de caráter econô-
caráter econômico, fazendo-a chegar ao conhecimento de empresá-	mico, fazendo-as chegar ao conhecimento de empresários ou inves-
rios ou investidores, em geral.	 tidores, em geral.

Divulgar oportunidades industriais. 1Desempenhar tarefas afins.	

Divulgar oportunidades industriais, na área do polígono das
Redigir relatórios.	 secas.

h,1QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA

Organizar e manter atualizados registros de controle.
Redigir relatórios.
Desempenhar tarefas afins.

Ter escolaridade média.

Ter experiência em assuntos de desenvolvimento econômico
regional.

Ter capacidade para estabelecer e manter boas relações de
trabalho, com empresários, investidores, entidades e o público, em
geral.

DELEGADO DA SUDEMINAS EM RECIFE

NATUREZA DO TRABALHO

Trabalho de relações públicas e administrativas, que consiste
na coordenação local e no controle, sob orientação, de assuntos
do interesse do Estado de Minas Gerais, junto à SUDENE.

TAREFAS TfPICAS

Manter a chefia imediata informada da tramitação dos as-
,tintos do interesse do Estado de Minas Gerais, junto à SUDENE.

Manter a chefia imediata informada das resoluções dos órgãos
deliberativos ou de direção da SUDENE.

Coordenar providências, sob orientação, de encaminhamento
de assuntos do interesse do Estado de Minas Gerais, junto à SUDENE.

Recomendar a celebração de convênios com a SUDENE.
Recomendar a elaboração de estudos e projetos de interesse

'lo Estado de Minas Gerais ou investidores na área mineira do

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA

Ter diploma de curso superior, preferentemente em área
relacionada com economia, administração ou direito.

Ter experiência em assuntos relacionados com à SUDENE.
Ter experiência administrativa.
Saber redigir com clareza e objetividade.
Ter capacidade para estabelecer e manter boas relações de

trabalhos com empresários, investidores e entidades que tenham
interesses afins com os da entidade, e com o público, em geral.

SUPERINTENDENTE DE ASSUNTOS DE MINAS GERAIS JUNTO
À SUDENE

NATUREZA DO TRABALHO

Trabalho técnico administrativo que consiste na supervisão
das providências de análise, encaminhamento e acompanhamento
dos assuntos de interesse do Estado de Minas Gerais, junto à SUDENE,
promovendo pesquisas e estudos na área de sua atuação.

TAREFAS TÍPICAS

Manter o Governo informado das resoluções de órgãos deli-
berativos ou de direção da SUDENE, nas quais tenha interesse
o Estado de Minas Gerais.
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Organizar e manter atualizado o controle dos assuntos rela-
cionados com o Estado de Minas Gerais, em tramitação na SUDENE.

Promover a celebração e controlar a execução de convênios
e acordos entre o Estado (Te Minas Gerais e a SUDENE.

Fazer pesquisas e promover ou incentivar a elaboração de
estudos e projetos de natureza econômica, de interesse do Estado
de Minas Gerais e do investidor na área mineira do polígono das
secas, a serem submetidos à SUDENE; acompanhar a tramitação
de tais projetos.

Organizar, classificar, manter atualizados e divulgar as infor-
mações relativas aos municípios mineiros do polígono das secas,
notadamente as (Te caráter econômico, fazendo-as chegar ao conhe-
cimento de empresários ou investidores, em geral.

Divulgar, junto a empresários e órgãos de consultoria ou
elaboração de projetos, oportunidades industriais na área mineira
do polígono (Ias secas.

Empenhar-se na obtenção de financiamentos do Banco do
Nordeste do Brasil S.A.,  para a execução de obras de infra-estrutura,
inclusive a de implantação (Te distritos industriais, na área do
polígono das secas e (Te investimentos diretos da SUDENE, na área
mencionada.

Desenvolver trabalhos sistemáticos de esclarecimentos, orien-
tação ou motivação de núcleos industriais ou investidores, visando
à captação de recursos, inclusive os decorrentes de Incentivos
Fiscais, a serem aplicados no desenvolvimento da área mineira do
polígono das secas.

Desempenhar tarefas afins.

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA

Ter diploma de curso superior, preferentemente em área
relacionada com economia, administração ou direito.

Ter experiência cm assuntos relacionados com a SUDENE.

Ter experiência administrativa.

Ter capacidade para estabelecer e manter boas relações de
trabalho, com empresários, investidores e entidades que tenham
interesses afins com os da entidade e com o público, em geral.

1.6	Consultoria e Procuradoria Jurídica

ASSESSOR JURIDICO

NATUREZA DO TRABALHO

Trabalho de assessoramento de natureza jurídica, com o
caráter de consultoria ou procuradoria, e pesquisas no campo de
Direito.

TAREFAS TIPICAS

Elaborar minutas de atos normativos, contratos, convênios
e outros.

Elaborar pesquisas, estudos e análises técnicas, de caráter
jurídico-administrativo e oferecer recomendações.

Examinar anteprojetos de leis, decretos e, fundamentalmente,
oferecer recomendações.

Examinar processos ou expedientes que envolverem questões
de natureza jurídica e emitir parecer.

Requerer em Juízo, nos termos e limites dos mandatos.
Organizar e manter atualizados os registros de leis, decretos

e outros atos e fichários de jurisprudência.
Desempenhar tarefas afins.

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA

Ter diploma de bacharel em direito.
Estar inscrito na OAB.
Saber redigir com clareza e objetividade.
Ter capacidade para estabelecer e manter boas relações de

trabalho e com o público, em geral.

1.7 - Redação e Divulgação

TÉCNICO DE COMUNICAÇÃO

NATUREZA DO TRABALHO

Trabalho técnico que consiste em pesquisar, planejar e exe-
cutar programa geral de divulgação e promoção.
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TAREFAS TIPICAS

Participar do planejamento global das atividades de divul-
gação e promoção.

Fazer pesquisas, planejar e executar um sistema permanente
de coleta, interpretação, avaliação e distribuição de notícias, infor-
mes, publicações, de caráter geral ou técnico-científico.

Organizar e manter o arquivo de informações e de material
de divulgação e promoção.

Sugerir medidas e ações ao órgão superior e a outros com
base na análise e interpretação de fatos e acontecimentos, especial-
mente no campo econômico.

Redigir noticias e reportagens de fatos e acontecimentos na
área do desenvolvimento.

Organizar e promover entrevistas à imprensa.
Redigir relatórios, discursos, conferências, correspondências

especiais e outras publicações.

Planejar e produzir livros, manuais, revistas e quaisquer
outras publicações editadas pelo órgão.

Colaborar no planejamento e na execução de atividades pro-
mocionais tais como simpósios, seminários, conferências, encontros,
visitas, exposições e congressos.

Colaborar na proposição e execução de peças de caráter
promocional, tais como folhetos, audiovisuais, relatórios, memoriais,
filmes e stands.

Desempenhar tarefas afins.

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA

Ter curso superior de comunicação, jornalismo ou instrução
equivalente.

Ter conhecimento de métodos, técnicas e planejamento de
comunicação social, especificamente nos setores de relações públi-
cas, propaganda, publicidade e imprensa.

Saber redigir com clareza e objetividade.
Ter capacidade para estabelecer e manter boas relações de

trabalho.

COORDENADOR DE DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO

NATUREZA DO TRABALHO

Trabalho técnico e administrativo, que consiste em planejar,
organizar, orientar, coordenar, acompanhar e avaliar as atividades
de um grupo de técnicos e auxiliares, relacionadas com a divul-
gação e promoção.

TAREFAS TÍPICAS

Supervisionar, planejar, organizar, coordenar, acompanhar e
avaliar os trabalhos relativos à divulgação e promoção.

Adotar métodos e práticas de coordenação de técnicos e
auxiliares.

Acompanhar e avaliar as atividades de cada técnico ou
auxiliar.

Orientar a elaboração de relatórios de execução, fazer análise
crítica e determinar ou recomendar medidas de acerto.

Promover reuniões periódicas para a análise e avaliação de
resultados, tendo em vista os objetivos (Ia divulgação e promoção.

Expedir ordens de serviços e zelar por sua observância.

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA

Ser técnico de comunicação.

Ter conhecimento de métodos e técnicas (le comunicação
social, nos setores de imprensa, relações públicas, propaganda e
publicidade.

Ter conhecimento de técnicas de planejamento de programas
de comunicação social.

Saber redigir com clareza e objetividade.

Ter capacidade para estabelecer boas relações de trabalho
e com o público, em geral.

P1
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3 - SERVIÇO DE ENGENHARIA E ATIVIDADES AFINS

3.3 - Geografia e Cartografia

ESTAGIÁRIO ACADÊMICO DE GEO-CIÊNCIAS APLICADAS

NATUREZA DO TRABALHO

Trabalho auxiliar executado por acadêmico, com o caráter
de estágio, sob a orientação de técnico, em órgão incumbido de
assuntos de geo-ciências aplicadas.

TAREFAS TIPICAS

Efetuar levantamento e pesquisas e interpretar resultados no
campo das geo-ciências aplicadas.

Participar da elaboração de estudos e projetos simples, rela-
cionados com a área de geo-ciências aplicadas.

Redigir e analisar relatórios simples.
Desempenhar tarefas afins.

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA

Ser aluno (le um dos dois últimos anos de curso superior,
nas áreas (te geografia, cartografia ou geologia.

Ter comprovado rendimento, no curso.
Saber redigir com clareza e objetivida(le

TÉCNICO AUXILIAR DE GEO-CIÊNCIAS APLICADAS

NATUREZA 1)0 TRABALHO

Trabalho técnico que consiste em executar tarefas auxiliares
ao levantamento, estudos e às pesquisas no campo das Geo-Ciências
Aplicadas.

TAREFAS TIPICAS

Executar desenhos ou gravações de mapas geográficos, topo-
gráficos OU geológicos; cópias, ampliações e reduções de desenhos.
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Pesquisar, reunir, selecionar e sistematizar os elementos
necessários à confecção de mapas.

Interpretar e reconstituir fotografias aéreas.
Efetuar levantamentos topográficos, locação e medição de

terras e execução de cálculos, croquis e desenhos.
Executar cálculos de coordenadas, projeção de pontos geo-

gráficos e vértices de triangulação.
Efetuar levantamentos cadastrais.
Preparar dispositivos de filmes de levantamentos aerofotogra-

métricos.
Efetuar trabalhos (te laboratório cartográfico.
Desempenhar tarefas afins.

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA

Ter curso fundamental completo ou instrução equivalente.
Ter experiência de trabalhos considerados básicos ou auxi-

liares no campo das Geociências.
Ter capacidade para estabelecer e manter boas relações de

trabalho.

TÉCNICO DE GEOCIÊNCIAS APLICADAS

NATUREZA DO TRABALHO

Trabalho técnico que consiste em realizar levantamentos,
pesquisas e estudos no campo das geociências aplicadas.

TAREFAS TIPICAS

Efetuar pesquisas e trabalhos no campo de geografia, geologia,
cartografia, topografia, fotogrametria e outros relacionados ao co-
nhecimento dos recursos naturais do Estado.

Planejar e preparar mapas gerais ou especiais do Estado,
municípios de áreas ou zonas de interesse (Ias geociências.

Elaborar obras geográficas, geológicas e cartográficas, com
finalidades administrativas, didáticas ou de divulgação.
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QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA

Ter curso superior de Geografia, Geologia ou Engenharia de
Minas

Ter conhecimento dos métodos e práticas de coordenação.

Saber redigir com clareza e objetividade.
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Prestar colaboração ou assistência técnica a órgãos públicos.

Reunir, selecionar, criticar e sistematizar informações e dados
diversos no campo das geociências.

Orientar, verificar e efetuar os trabalhos e cálculos específicos
à aerofotogrametria, geodésia e cartografia.

Examinar processos e emitir parecer de cart'tcr técnico.
Ter capacidade para estabelecer e manter boas relações de

trabalho.

ASSESSOR TÉCNICO DE GEOCIÊNCIAS APLICADAS

NATUREZA 1)0 TRABALHO

Trabalho técnico de assessoramento que consiste em pesquisar,
estudar assuntos relativos à Geografia, Cartografia ou Geologia.

TAREFAS TIPICAS

Fazer pesquisas e propor critérios de levantamentos, estudos
e análises ou execução (te trabalhos relacionados com a Geografia,
Cartografia ou Geologia, fazer análise crítica de resultados e oferecer
recomendações.

Emitir pareceres.

Planejar e redigir textos (te publicações ou colaborar no seu
planejamento.

Acompanhar a revisão da matéria a ser divulgada.

Elaborar ou analisar relatórios.

Recomendar processos ou métodos a serem utilizados nos
trabalhos, visando ao seu aperfeiçoamento e rapidez.

Orientar, coordenar, acompanhar e avaliar, eventualmente,
providências de caráter executivo, vinculadas à área de Geografia,
Cartografia ou Geologia.

Auxiliar na reformulação ou implantação dos métodos de
trabalho.

Desempenhar tarefas afins.

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA

Ter curso superior de Geografia, Geologia, Engenharia de
Minas, Civil, Química, Florestal, Cartográfica; Agronomia, Agrimen-
sura, Meterologia, Topografia, Física, História Natural OU Química.

Ter capacidade para estabelecer e manter boas relações de
trabalho.

Saber redigir com clareza e objetividade.

COORDENADOR TÉCNICO DE GEOCIÊNCIAS APLICADAS

NATUREZA DO TRABALHO

Trabalho técnico e administrativo, que consiste cm planejar,
organizar, orientar, coordenar e avaliar as atividades de grupo de
técnicos e auxiliares, relacionados com as geociências aplicadas.

TAREFAS TÍPICAS

.Adotar métodos e práticas de coordenação de grupo de téc,
nicos e auxiliares.

Acompanhar e avaliar as atividades de cada técnico ou
auxiliar.

Orientar a elaboração de relatórios de execução, fazer-lhes
a análise crítica e determinar ou recomendar medidas de acerto.

Promover reuniões periódicas para a análise e avaliação de
resultados, tendo em vista os objetivos.

Expedir ordens de serviços e zelar por sua observância.

Desempenhar tarefas afins.	 Desempenhar tarefas afins.
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QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA

Ter curso superior, nas áreas das geociências.
Ter experiência comprovada na área de conhecimentos de

que se trata, prevista nesta classe.
Saber redigir com clareza e objetividade.
Ter capacidade para estabelecer e manter boas relações de

trabalho.

DIRETOR DE GEOLOGIA

NATUREZA 1)0 TRABALHO

Trabalho técnico e administrativo que consiste em planejar,
organizar, orientar, coordenar, acompanhar e avaliar as atividades
de levantamentos, pesquisas e estudos de natureza geológica.

TAREFAS TIPICAS

Planejar, organizar, orientar, coordenar e controlar as ativi-
da(les técnicas e administrativas de órgão complexo incumbido dos
assuntos de geologia.

Examinar os programas de trabalho (Ias diversas unidades
subordinadas e julgar de sua exequibilidade.

Promover reuniões com os encarregados das unidades subor-
dinadas; examinar relatórios de execução; fazer a análise crítica
dos resultados; determinar providências de acerto e autorizar sua
divulgação.

Orientar a elaboração da proposta orçamentária anual, rela-
tiva ao órgão de geologia; examinar as prestações de contas e sub-
metê-las à chefia imediata.

Estudar e propor convênios e manter intercâmbio com en-
t i(la(les afins.

E'aborar relatórios de execução.

Expedir circulares, avisos e ordens de serviços e zelar por
sua observância

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA

Ter curso superior, de geólogo ou de engenheiro de minas.
Ter conhecimento dos processos, métodos e técnicas cientí-

ficas aplicadas a estudos e pesquisas geológicas.
Ter capacidade para estabelecer e manter boas relações de

trabalho e com o público, em geral.
Ter conhecimento dos problemas econômicos, políticos e

sociais do Estado.

DIRETOR DE GEOGRAFIA

NATUREZA DO TRABALHO

Trabalho técnico e administrativo, que consiste em planejar,
organizar, orientar, coordenar, acompanhar e avaliar as atividades
d' levantamentos, pesquisas e estudos no campo da Geografia Geral
ou Regional, Física Humana e Econômica.

TAREFAS TÍPICAS

Planejar, organizar, orientar, coordenar, acompanhar e ava-
liar as atividades técnicas e administrativas de órgão complexo in-
cumbido dos assuntos de geografia.

Examinar os programas de trabalho das diversas unidades
subordinadas e julgar de sua exeqüibilidade.

Promover reuniões, examinar relatórios de execução, fazer a
crítica dos resultados, determinar providências de acerto e autorizar
sua divulgação.

Orientar a elaboração da proposta orçamentária anual rela-
tiva ao órgão que dirige; examinar as prestações de contas e sub-
metê-las à chefia imediata.

Estudar e propor convênios e mantel- intercâmbio com enti-
dades afins.

Elaborar relatórios de execução.
Expedir circulares, avisos e ordens de serviços e zelar por

sua observância.

Desempenhar tarefas afins.	 Desempenhar tarefas afins.
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QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA
	 QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA

Ter curso superior, dc bacharel ou licenciado em Geografia.
Ter conhecimento dos processos, métodos e técnicas cientí-

ficas aplicadas a estudos e pesquisas geográficas.
Ter conhecimento dos problemas econômicos, políticos e so-

ciais (lo Estado.

Ter capacidade para estabelecer e manter boas relações de
trabalho e com o público, em geral.

DIRETOR DE CARTOGRAFIA

NATUREZA DO TRABALHO

Trabalho técnico e administrativo que consiste em planejar,
organizar, orientar, coordenar, acompanhar e avaliar as atividades
de levantamentos, pesquisas e estudos no campo de Cartografia.

TAREFAS TIPICAS

Planejar, organizar, orientar, coordenar e controlar as ativi-
dades técnicas e administrativas de órgão complexo incumbido dos
assuntos de cartografia.

Examinar os programas de trabalho das diversas unidades
subordinadas e julgar de sua exeqüibilidade.

Promover reuniões com os encarregados das unidades subor-
dinadas; examinar relatórios de execução; fazer a critica dos resul-
lados; determinar providências de acerto e autorizar sua divulgação.

Orientar a elaboração da proposta orçamentária anual, rela-
tiva ao órgão que dirige; examinar as prestações de contas e sub-
metê-las à chefia imediata.

Estudar e propor convênios e manter intercâmbio com enti-
dades afins.

Elaborar relatórios de execução.
Expedir circulares, avisos e ordens de serviços e zelar por

sua observância.
Desempenhar tarefas afins.

Ter curso superior, de bacharel ou licenciado em Geografia
ou de Engenharia, de cujo currículo conste o estudo de cartografia.

Ter conhecimento dos processos, métodos e técnicas cientí-
ficas aplicadas a estudos e pesquisas cartográficas.

Ter conhecimento dos problemas econômicos, políticos e so-
ciais do Estado.

Ter capacidade para estabelecer e manter boas relações de
trabalho e com o público em geral.

DIRETOR GERAL DE GEOCIÊNCIAS APLICADAS

NATUREZA DO TRABALHO

Trabalho técnico e administrativo, que consiste em supervi-
sionar, planejar, organizar, acompanhar e avaliar as atividades de
órgão complexo incumbido de levantamentos, pesquisas e estudos
no campo da Geografia, Cartografia e Geologia.

TAREFAS TtPICAS

Supervisionar as atividades técnicas e administrativas de
órgão complexo incumbido de levantamentos, pesquisas e estudos
de Geologia, Cartografia e Geografia.

Rever e homologar os programas de trabalho das diversas
unidades subordinadas.

Promover reuniões, analisar relatórios de execução e avaliar
resultados; determinar providências de acerto e autorizar a sua
divulgação; estabelecer ou modificar diretrizes e zelar por sua ob-
servância.

Harmonizar as propostas parciais de orçamento anual; exa-
minar e encaminhar as prestações de contas.

Estudar e propor convênios e manter intercâmbio com enti-
dades afins.

Elaborar relatórios de execução.
Expedir circulares, avisos e ordens de serviço e zelar por sua

observância.
Desempenhar tarefas afins.
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ÇÃO NECESSÁRIA

Ter curso superior de Geografia, Geologia ou Engenharia de

1!	—179—

TÉCNICO DE BIBLIOTECONOMIA

NATUREZA DO TRABALHO
as

Ter conhecimento dos processos, métodos e técnicas cienti-
aplicadas a estudos e pesquisas geográficas.
Ter conhecimento dos problemas econômicos, políticos e so-

do Estado.
Ter capacidade para estabelecer e manter boas relações de

ho e com o público em geral.

SERVIÇO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

4.1	Biblioteconomia

ESTAGIÁRIO ACADÊMICO DE BIBLIOTECA

TUREZA DO TRABALHO

Trabalho auxiliar executado por acadêmico, com o caráter de
, sob a orientação de técnico em biblioteca ou órgão de
entação e publicações.

TAREFAS TÍPICAS

Efetuar levantamentos e pesquisas, interpretando resultados
na área de sua especialização.

Desdobrar ou agrupar fichas de livros, periódicos e outras
publicações, tendo por modelo fichas-matrizes.

Participar da elaboração de estudos e trabalhos simples de
natureza técnica.

Redigir e analisar relatórios.
Desempenhar tarefas afins.

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA

Ser aluno de um dos dois últimos anos de curso superior de
Biblioteconomia.

Ter demonstrado rendimento no curso.
Saber redigir com clareza e objetividade.

Trabalho técnico que consiste em realizar estudos e pesquisas
visando à execução dos diversos serviços de biblioteconomia.

TAREFAS TÍPICAS

Planejar e dirigir a execução de pesquisas ou levantamentos
de biblioteconomia.

Estudar e sugerir medidas visando à padronização dos ser-
viços técnicos de biblioteconomia.

Efetuar trabalhos de classificação, catalogação, armazena-
gem e recuperação de livros, periódicos e publicações em geral.

Elaborar relatórios periódicos de divulgação de material bi-
bliográfico e atividades gerais.

Efetuar trabalhos de organização e manutenção da biblioteca.

Orientar e controlar trabalho de auxiliares.

Orientar leitores na escolha ou procura de obras.
Selecionar publicações a serem adquiridas, controlando o

seu recebimento.
Executar trabalhos de reprografia bibliográfica.
Desempenhar tarefas afins.

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA

Ter curso superior de Biblioteconomia.
Ter capacidade para ler e interpretar catálogos e correspon-

dência de língua estrangeira.
Estar atualizado com relação à técnica de biblioteconomia.

Saber redigir com clareza e objetividade.

Ter capacidade para estabelecer e manter boas relações de
trabalho e com o público em geral.
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COORDENADOR DE DOCUMENTAÇÃO E PUBLICAÇÕES

NATUREZA DO TRABALHO

Trabalho técnico e administrativo, que consiste em planejar,
organizar, orientar, coordenar e acompanhar, avaliar as atividades
de grupo de técnicos e auxiliares, relacionadas com a documentação
e publicações de interesse do Sistema Estadual de Planejamento.

TAREFAS TÍPICAS

Administrar a área de sua coordenação.
Adotar métodos e práticas de coordenação de grupo de téc-

nicos e auxiliares.
Acompanhar e avaliar as atividades de cada técnico ou au-

xiliar.

Orientar a elaboração de relatórios de divulgação.
Colaborar na promoção de pesquisas que atendam às neces-

sidades das diversas áreas do órgão.
Coordenar os trabalhos relativos à armazenagem, análise,

processamento e difusão de informações técnicas e legislativas, re-
produção de documentos e tradução de textos.

Desempenhar tarefas afins.
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TAREFAS TÍPICAS

Planejar, organizar, orientar, coordenar e controlar as ativi-
dades técnicas ou administrativas de órgão complexo de documen-
tação e publicações.

Coordenar o levantamento, nos órgãos e entidades da admi-
nistração pública estadual, de documentação e publicações, tendo
em vista a implantação do Sistema de Documentação.

Promover pesquisas que atendam às necessidades dos diver-
sos setores do órgão a que se refere esta classe, em matéria de
documentação e publicações.

Supervisionar os trabalhos relativos à armazenagem, análise,
processamento e difusão de informações técnicas e legislativas, re-
produção (te documentos e tradução de textos, tendo em vista os
interesses dos órgãos de planejamento e desenvolvimento.

Promover intercâmbio com entidades congêneres, no País e
no exterior.

Promover a edição de boletins periódicos e catálogos de in-
formações, observadas as finalidades do órgão de documentação e
publicações.

Desempenhar tarefas afins.

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA

Ter curso superior, preferentemente de Biblioteconomia ou
larga experiência de trabalhos de documentação e publicações.

Ter conhecimento de métodos e práticas de coordenação.
Saber redigir com clareza e objetividade.
Ter capacidade para estabelecer e manter boas relações de

trabalho e com o público em geral.

DIRETOR DE DOCUMENTAÇÃO E PUBLICAÇÕES

NATUREZA DO TRABALHO

Trabalho técnico e administrativo, que consiste em fazer
pesquisas, planejar, organizar, orientar, acompanhar e avaliar as
atividades de órgão complexo de documentação e publicações.

QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA

Ter curso superior, principalmente de Biblioteconomia.
Ter experiência em trabalhos próprios de biblioteca.
Ter capacidade para manter boas relações de trabalho e com

o público em geral.

LEI N.9 5.793, DE 14 DE OUTUBRO DE 1971

Declara de utilidade pública o "Sport Club
Internacional", 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 "Sport Club
Internacional", com sede na Cidade de Juiz de Fora.
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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 14 de
outubro de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho

LEI N.9 5.794, DE 14 DE OUTUBRO DE 1971
Declara de utilidade pública a "Fundação Edu-

cacional da Mantiqueira", 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 declarada de utilidade pública a "Fundação
Educacional da Mantiqueira", com sede na Cidade de Itanhandu.

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 14 de
outubro de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafae l Caio Nunes Coelho

LEI N.9 5.795, DE 14 DE OUTUBRO DE 1971
Declara de utilidade pública o "Centro Regio-

nal de Recuperação do Excepcional", com sede na
Cidade de Coronel Fabriciano.

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
Regional de Recuperação do Excepcional", com sede na Cidade de
Coronel Fabriciano.

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

Art. 30	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 14
de outubro de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho

LEI N.9 5.796, DE 14 DE OUTUBRO DE 1971

Declara de utilidade pública a "Santa Casa de
Misericórdia" da Cidade de Campanha.

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

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

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

Art. 3. - 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 14 de
outubro de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho
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Art. 2.	Revogadas as disposições em contrário, esta le
entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, aos 21 de outubro de 1971.

O Presidente	Expedito de Faria Tavares
O 1.9 Secretário	Ro,naldo Canedo
O 2.Q Secretário	Mílton Sailes

(LEI PROMULGADA PELA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA)

LEI N' 5.799, DE 27 DE OUTUBRO DE 1971

Modifica disposições da Lei ii.' 5.656, de 5
de janeiro de 1971, que concede subvenções a di-
versas instituições, para o exercício de 1971.

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

Art. 1. Fica suprimido, no art. 1., da Lei n.0 5.656, de
5 (te janeiro de 1971, que concede subvenções a diversas institui-
ções, para o exercício (te 1971, publicada no "Minas Gerais" de 6 de
janeiro de 1971, onde se lê: "Belo Horizonte - Colégio Comercial
Tiradentes (para bolsa de estudo) - Cr$ 700,00".

Art. 2.9 - No art. 1.0, da Lei n.° 5.656, de 5 (te janeiro de
1971, onde se lê:

L

Belo Horizonte

Colégio "Ángelo Roncaili" (para bolsa de estudo)
Colégio Comercial Brasileiro (para bolsa de estudo)
Colégio Comercial Inconfidência (para bolsa (te estudo)
Colégio Comercial Independência (para bolsa de es-

tudo)	..........................
Colégio São Vicente de Paulo -- Cidade Ozanan (para

bolsa de estudo) ....................
Fundação Cultural de Belo Horizonte - bolsa de es-

tudo junto à Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras de Belo Horizonte ..............

Instituto Jurema (para bolsa de estudo) ........

Cr$
5.867,10
3.400,00
2.350,00

1.400,00

500,00

6.300,00
3.100,00
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LEI N.' 5.797, DE 14 DE OUTUBRO DE 1971

Declara de utilidade pública a "Sociedade Dorr
Bosco de Educação e Cultura" (SODBEC), com sede
na Cidade de Diuinópolis.

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
Dom Bosco de Educação e Cultura" (SODBEC), com sede na Cidade
de Divinópolis.

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 14 de
outubro de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho

LEI N.9 5.798, DE 21 DE OUTUBRO DE 1971

Declara de utilidade pública a "Tenda Espírita
Cabana de Pai Tobias", com sede na Cidade de
Juiz de Fora.

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

Art. 1. - Fica declarada de utilidade pública a "Tenda Espí-
rita Cabana de Pai Tobias", com sede na Cidade de Juiz de Fora.
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Art. 3 •9 - Acrescente-Se no art. 1., (Ia Lei n. 5.656, de 5
de janeiro de 1971, o seguinte: "Belo Horizonte - Cantina da
Escola "Sarah Kubitschek", do Bairro de Santo André - Cr$ 300,00".

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

Art. 5Q - 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
outubro de 1971.
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Cr$
Cláudio

Conferência de São Vicente de Paulo de Monsenhor

	

Alexandre ........................	500,00

Piranga

Ginásio Leão XIII e Escola Normal "Nossa Senhora

	

do Carmo" ........................	7.100,00

Pouso Alegre

	Educandário Nossa Senhora de Lourdes ........	900,00

leia-se:

Belo Horizonte

Colégio "Angelo Roncalli" (para bolsa de estudo)
Colégio Comercial Brasileiro (para bolsa de estudo)
Colégio Comercial Inconfidência (para bolsa de es-

tudo)	............................
Colégio Comercial Independência (para bolsa de es-

tudo)	..........................
Colégio São Vicente de Paulo - Cidade Ozanan (para

bolsa de estudo) ....................
Fundação Cultural de Belo Horizonte bolsa de

estudo junto à Faculdade de Filosofia, Ciências
e Letras de Belo Horizonte ............

Instituto Jurema (para bolsa de estudo) ........

Cláudio

Conselho Regional da Sociedade de São Vicente de
Paulo ..........................

Piranga

Ginásio Leão XIII e Escola Normal Nossa Senhora do
Carmo (para bolsa de estudo) ..........

Pouso Alegre

Educandário Nossa Senhora de Lourdes ........

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Fernando António Roquette Reis

6.867,10

	

3.500,00	
LEI N.9 5.800, DE 28 DE OUTUBRO DE 1971

1.850,00 Autoriza o Poder Executivo a doar à União

	2.600,00	
terrenos destinados à ampliação do aeródromo de
Barbacena.

	400,00	 O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

	

6.100,00	
Art. 1. - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à União

50000 os terrenos situados no lugar denominado "Alto do Dr. Sá Fortes",
no município de Barbacena, já adquiridos e que vierem a ser ad-
quiridos, na conformidade do disposto no Decreto n.° 13.172, de 17
de novembro de 1970, modificado pelo Decreto n. 9 13.760, de 27

	

500,00	
de julho de 1971, destinados à ampliação do aeródromo de Barba-
cena, através do Ministério da Aeronáutica.

Parágrafo único - A área total dos terrenos de que trata o
artigo é a constante do artigo l., do Decreto n. 9 13.172, de 17 de

	

7.000,00	 novembro de 1970, com a redação modificada pelo Decreto n.
13.760, de 27 de julho de 1971.

Art. 2.	Revogadas as disposições em contrário, esta lei

	

500,00	 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 (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
outubro de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
José Gomes Domingues

LEI N.9 5.801, DE 28 DE OUTUBRO DE 1971

Concede o título de Cidadão Honorário do
Estado de Minas Gerais ao Comandante Joaquim
Costa.

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

Art. 1.0	Fica concedido o título de Cidadão Honorário do
Estado de Minas Gerais ao Comandante Joaquim Costa.

Art. 2. - O título, representado por diploma especialmente
confeccionado, será entregue ao agraciado em reunião especial da
Assembléia Legislativa.

Art. 3.° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4.' - 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 28 de
outubro de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
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LEI N.9 5.802, DE 28 DE OUTUBRO DE 1971
Concede pensão mensal vitalícia à viúva do

ex-ViceGovernador José Ribeiro Pena.

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 Senhora Maria José Nogueira
Pena, viúva do ex-Vice-Governador José Ribeir Pena, a pensão
mensal vitalícia de Cr$ 700,00 (setecentos cruzeiros)

Art. 2.° Para ocorrer às despesas decorrentes desta lei, é
o Poder Executivo autorizado a abrir, à Secretaria de Estado da
Fazenda, o crédito especial de Cr$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos
cruzeiros), podendo, para tanto, anular, total ou parcialiient, do-
tações correspondentes a despesas correntes 011 de capital 'to Orça-
mento vigente do Estado, até o montante (lo crédito cogitado neste
artigo.

Parágrafo único	Nos exercícios subseqüentes, as despesas
correrão pela dotação própria do Orçamento do Estado.

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, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 28 de
outubro de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Fernando Antônio Roquette Reis

LEI N.9 5.803, DE 28 DE OUTUBRO DE 1971

Declara de utilidade pública o "Ginásio Iii-
dustrial Madre Maria São Miguel", da 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 "Ginásio
Industrial Madre Maria São Miguel", da Cidade (te Juiz (le Fora
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Art. 2.' - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3.' - 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 28 de
outubro de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho

LEI N.9, 5.804, DE 28 DE OUTUBRO DE 1971

Declara de utilidade pública a "Tenda Espírita
Pai Benedito - Padroeira Santa Joana D'Arc", 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 "Tenda Es-
pírita Pai Benedito - Padroeira Santa Joana D'Arc", com sede na
Cidade de Juiz de Fora.

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-
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 28 de
outubro de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho

LEI N.9 5.805, DE 28 DE OUTUBRO DE 1971

Declara de utilidade pública a "Sociedade Pró-
-Melhoramentos dos Bairros Grajaú e Vitorino Bra-
ga", 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 dos Bairros Grajaú e Vitorino Braga", 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-
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 outubro de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho

LEI N.9 5.806, DE 28 DE OUTUBRO DE 1971

Declara de utilidade pública a "Cáritas Dioce-
sana de Poços de Caldas", com sede e foro na
Cidade de Poços de Caldas.

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

Art. 1.' - Fica declarada (Te utilidade pública a "Cáritas
Diocesana de Poços de Caldas" com sede e foro na Cidade de
Poços de Caldas.

Art. 2.' - 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 façamcumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 28 de
outubro de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho

LEI N.9 5.807, DE 28 DE OUTUBRO DE 1971

Declara de utilidade pública o "Centro Espí-rita de Caridade São Jorge", 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. l. Fica declarado de utilidade pública o "Centro
Espírita de Caridade São Jorge", 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-
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
outubro de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caia Nunes Coelho

LEI N.' 5.808, DE 28 DE OUTUBRO DE 1971

Declara de utilidade pública a "Aliança Divi-
nopoijiana de Assistência e Promocão	ADAP",
com sede na Cidade de Divinópolis

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 a "Aliança l)ivi-
nopolitana de Assistência e Promoção - ADAP", com sede na Cidade
de Divinópolis.

Art. 2.9	Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3•0 - 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 28 de
outubro de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho

LEI N.' 5.809, DE 28 DE OUTUBRO DE 1971

Declara de utilidade pública o "Asilo São Vi-
cente de Paulo", da Cidade de Ubá.

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 (le utilidade pública o "Asilo São
Vicente de Paulo", da Cidade de Ubá.

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
outubro de 1971-

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho



- 194

LEI N.9 5.810, DE 28 DE OUTUBRO DE 1971

Declara de utilidade pública a "Sociedade da
Almas Gonçalenses", com sede no distrito de São
Gonçalo, Município de Conselheiro La!aiete.

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
das Almas Gonçalenses", com sede no distrito de São Gonçalo,
Município de Conselheiro Lafaiete.

Art. 2.9 - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3•0 - 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
outubro de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho

LEI N.9 5.811, DE 4 DE NOVEMBRO DE 1971

Dá a denominação de "João Francisco da Silva"
às Escolas Reunidas de Cachoeirinha de Santa Cruz,
do Município de Viçosa.

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

Art. 1. - As Escolas Reunidas de Cachoeirinha de Santa
Cruz, do Município de Viçosa, passam a denominar-se "João Fran-
cisco da Silva".

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

Art.	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 4
de novembro de 1971.

Presidente - Expedito Faria Tavares
1.9 Secretário - Ronaldo Canedo
2.9 Secretário - Mílton Salles

LEI N.9 5.812, DE 16 DE NOVEMBRO DE 1971

Prorroga o prazo de que trata o art. 2. 1', da
Lei n.' 4.276, de 26 de outubro de 1966, que dis-
põe sobre doação de terreno à Fundação Escola
de Medicina e Cirurgia de Uberlândia, da Cidade
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 - O prazo a que se refere o art. 2. 0, da Lei n.' 4.276,
de 26 de outubro de 1966, que dispõe sobre doação de terreno à
Fundação Escola de Medicina e Cirurgia de Uberlândia, da Cidade
de Uberlândia, fica prorrogado por 5 (cinco) anos.

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 16 de
novembro de 1971-

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
José Gomes Domingues
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LEI N.9 5.813, DE 16 DE NOVEMBRO DE 1971

Declara de utilidade pública o Instituto Helena
Antipoff, com sede na Cidade de Diviriópolis.

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 institui)
Helena Antipoff, com sede na Cidade de Divinópolis

Art. 2. - Revogadas as disposições em contrário, esta l'i
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 16 de
novembro de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho

LEI N.' 5.814, DE 16 DE NOVEMBRO DE 1971

Declara de utilidade pública o "Conjunto Li-
lias's", com sede na Cidade de Bambui.

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

Art. 1. - Fica declarado de utilidade pública o "Conjunto
Lilias's", com sede na Cidade de Bambuí.

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

Art. 3•0 - Revogam-se as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 16 de
novembro de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho

LEI N.9 5.815, DE 16 DE NOVEMBRO DE 1971

Declara de utilidade pública a Ação Social
Santo António, com sede na Cidade de Araçuaí.

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
Santo Antônio, com sede na Cidade de Araçuaí.

Art. 2. - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação
Art. 3. - 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 16 de
novembro de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho

LEI N. 5.816, DE 16 DE NOVEMBRO DE 1971

Declara de utilidade pública o Lar das Meninas
de Caratinga, com sede na Cidade de Caratinga.

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 Lar das
Meninas de Caratinga, com sede na Cidade de Caratinga.
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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 cia Liberdade, em Belo Horizonte, aos 16 de
novembro de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho

LEI N.9 5.817, DE 16 DE NOVEMBRO DE 1971

Declara de utilidade pública o Grupo Espírita
Amor aos Desencarnados, 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 Grupo Espi-
rita Amor aos Desencarnados, associação civil com sede no Muni-
cípio 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-
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
novembro de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho
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LEI N.9 5.818, DE 16 DE NOVEMBRO DE 1971

Declara de utilidade pública o Centro Espírita
"Jesus Maria José", com sede na Cidade de Curuelo.

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 "Jesus Maria José", com sede na Cidade de Curvclo.

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 16 de
novembro de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Cato Nunes Coelho

LEI N.9 5.819, DE 16 DE NOVEMBRO DE 1971

Declara de utilidade pública o Clube dos Ope-
rários, com sede na Cidade de Nepomuceno.

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 Clube dos
Operários, com sede na Cidade de Nepomuceno.

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-
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
novembro de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho
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RAZÕES DO VETO
A Proposição de Lei n. 9 6.366, votada pela Assembléia Le-

gislativa, cria na Secretaria de Estado da Fazenda o Instituto de
Técnica Tributária, que decorre de iniciativa de minha autoria.

Ao considerá-la, razões de interesse público indicam-me a
conveniência de opor-lhe veto parcial, que faço incidir sobre o
§ 3., do artigo 3•1, e sobre o parágrafo único do artigo 49, ambos
aditados ao texto primitivo (lo projeto no curso do processo legis-
lativo.

As disposições em destaque prescrevem a adoção de normas
de recrutamento em oposição à sistemática legal observada na ad-
ministração estadual para o provimento de cargos em comissão e
para a realização de contratos.

Com efeito, a preferência que o § 3•o, do artigo 3•9, da Pro-
posição em exame, pretende instituir, em benefício de servidor da
Secretaria (te Estado (Ia Fazenda, está em conflito com o disposto no
§ 1.9 do mesmo artigo, que cria os cargos de chefia do Instituto de
Técnica Tributária, classifica-os flOS anexos (Ia Lei n. 3.214, de 16 de
outubro de 1964 e, assim, distingue, para efeito de seu provimento,
o recrutamento amplo do limitado.

A restrição introduzida pelo mencionado § 3•0, opõe-se a essa
diretriz, torna contraditória a disciplina prevista no artigo 3o C
constrange o poder de nomeação, onde ele deve ser exercido com
amplitude.

Desacolho, também, o parágrafo único, do artigo 4.', da Pro-
posição ora considerada, que faz depender de autorização legislativa
a realização de contratos para as áreas de ensino e pesquisa do
Instituto de Técnica Tributária. Essa exigência já se acha plena -
mente cumprida com a edição da Lei n. 9 4.639, de 17 de novembro
de 1967, que regula a admissão de pessoal, sob regime de contrato,
na administração estadual. Ademais, o recrutamento, a esse título,
contém-se, presentemente, nos limites da previsão estabelecida na
legislação federal própria.

Essas considerações, inspiradas no interesse público, levam-
-me a excluir da sanção o § 3•9, do artigo 3•Q, e o parágrafo único
do artigo 4•9, da Proposição de Lei n. 9 6.366, aprovada pela Egrégia
Assembléia Legislativa, a cujo alto critério submeto o reexame da
questão.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos	de
de 1971.
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LEI N.9 5.820, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1971

Cria, na Secretaria de Estado da Fazenda, o
Instituto de Técnica Tributária 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. - Fica criado, na Secretaria de Estado da Fazenda,
diretamente subordinado ao Secretário, o Instituto de Técnica Tri-
butária.

Art. 2. - O Instituto de Técnica Tributária tem por obje-
tivos básicos:

1 - realizar pesquisas e estudos (te administração e direito
tributário, de caráter geral e específicos;

II - ministrar diretamente, ou através de outras entidades
competentes, ou ainda em cooperação com estas, cursos de treina-
mento e especialização, para funcionários dos órgãos técnicos e
jurídicos integrantes do sistema fazendário estadual;

III - realizar estudos que visem ao aperfeiçoamento dos
métodos de trabalho usados nas repartições fiscais, promovendo a
introdução de novas técnicas de fiscalização e arrecadação de tri-
butos;

IV - divulgar estudos, pesquisas e trabalhos que interessem
ao direito e à administração tributária;

V - propor a realização de convênios ou a celebração de
contratos com órgãos públicos e entidades particulares para pes-
quisa, estudos e projetos de sua competência;

VI - manter intercâmbio com organizações congêneres do
País e do exterior;

VII - executar toda e qualquer atividade relacionada com
projetos de natureza tributária e fiscal (te interesse do Estado;

VIII - imprimir publicações periódicas ou não, sobre matéria
técnica e legal, relativa às atividades financeiras do Estado.

Art. 39 - Para cumprir as atividades previstas no artigo
anterior, o Instituto de Técnica Tributária terá a seguinte estrutura
orgânica:

RONDON PACHECO - Governador do Estado de Minas Gerais	 1 - Serviço Administrativo;
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II - Serviço de Pesquisas;
III - Serviço de Projetos e Cursos;
IV - Serviço de Documentação e Divulgação.

§ 1. - Para o atendimento dos encargos de chefia do Insti-
tuto de Técnica Tributária, ficam criados, respectivamente, nos
Anexos III, 111-a e III, III-c, da Lei n.9 3.214, de 16 de outubro de
1964, 1 (um) cargo de Diretor, Símbolo C-13 e 4 (quatro) cargos de
Chefe de Serviço, Símbolo C-8.

§ 2. - São condições mínimas para o provimento dos cargos
previstos no parágrafo anterior:

1 - possuir grau universitário em Ciências Jurídicas ou
Econômicas ou Contábeis;

2 - ter notória experiência e currículo comprobatório de
efetivo trabalho na área de finanças e de tributação.

§ 3•9 - (Vetado).
Art. 4•Q - Para o desempenho das atividades de ensino e de

pesquisa do Instituto de Técnica Tributária, serão contratados espe-
cialistas, obedecida a legislação em vigor e observado o programa
anual de trabalho aprovado pelo Poder Executivo.

Parágrafo único	(Vetado)
Art. 5•9 - Para ocorrer às despesas com execução desta lei,

fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial até o
valor de Cr$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros), podendo, para
tanto, anular, total ou parcialmente, (lotações (lo orçamento vigente.

Art. 6. - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
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 18 de
novembro de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Fernando Antônio Rouuette Reis
José Gomes DorningueS
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LEI N.9, 5.821, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1971

Declara de utilidade pública as "Obras Assis-
tenciais Nossa Senhora Aparecida", com sede em
DivinópoliS.

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

Art. 1. - Fica declarada (le utilidade pública a entidade
"Obras Assistenciais Nossa Senhora Aparecida", com sede em l)ivi-
nópolis.

Art. 2.9 - Esta lei entra em vigor na (lata (te 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 18 de
novembro de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafae l Caio Nunes Coelho

LEI N.9 5.822, DE 22 DE NOVEMBRO DE 1971

Autoriza a abertura ao Poder Judiciário do
crédito especial de Cr$ 186.685,74 (cento e oitenta
e seis mil, seiscentos e oitenta e cinco cruzeiros e
setenta e quatro centavos), para pagamento de
vencimentos ajuízes, serventuários e auxiliares da
Justiça das Comarcas de Contagem, Iturama e aqui-
sição de móveis, máquinas e utensílios para os
respectivos fóruns.

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
Poder Judiciário crédito especial de Cr$ 186.685,74 (cento e oitenta
e seis mil, seiscentos e oitenta e cinco cruzeiros e setenta e quatro
centavos), para atender, no exercício de 1972, a despesas com ven-
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cimentos de juizes, serventuários e auxiliares de Justiça das co-
marcas de Contagem (3.' entrância) e Iturama (1.' entrância),
criadas pela Resolução n.° 46, de 29 de dezembro de 1970, do Tri-
bunal de Justiça, e com a aquisição de máquinas, móveis e uten-
sílios para os respectivos fóruns, observada a especificação seguinte:

Comarca de Contagem - 3.' entrância

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

Art. 4. - - Revogam-se 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.

Total anual

Cr$

	

1 Juiz de Direito ........................	17.625,60

	

1 Escrivão do Judicial, nível XXI ............	11.664,00
2 Escreventes (da Secretaria do Juízo), nível XV

	12.096,00

	

2 Oficiais de Justiça, nível VIII ............	6.065,28
Função judicante, 20% (Lei n. 9 5.652, de 17-12-70,

art. 7 .0)	 ..................	3.525,12
Máquinas, móveis e utensílios para o fórum .	50.000,00

	

Subtotal .......................	100.976,00

Comarca de Iturama	1.' entrância

	

1 Juiz de Direito ......................	12.734,52

	

1 Escrivão do Judicial, nível XVI ............	7.084,80
2 Escreventes (da Secretaria do Juízo), nível X

	7.278,24

	

2 Oficiais de Justiça, nível VIII ..............	6.065,28
Função judicante, 20% (Lei n.° 5.652, de 17-12-70,

art. 7•9)	 2.546,90

	

Máquinas, móveis e utensílios para o fórum ......	50.000,00

	

Subtotal ........................	85.709,74

	

Total geral ........................	186.685,74

Art. 2. Para o cumprimento do disposto nesta lei, fica
igualmente o Poder Executivo autorizado a anular, total ou parcial-
mente, até o valor do crédito indicado no artigo 1., dotações de
despesas correntes ou de capital, constantes do Orçamento do
Estado.

Dada no Palácio da Liberdade, (111 Belo Horizonte, aos 22 (te
novembro de 1971-

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Fernando Antônio Roquette Reis

LEI N.9 5.823, DE 22 DE NOVEMBRO DE 1971

Cria dois cargos de promotor de justiça e au-
toriza a abertura de crédito especial.

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

Art. 1.0 - Ficam criados, na carreira do Ministério Público,
um cargo de promotor de justiça (te 3.' entrância e um (te promotor
de justiça (te 1.' entrância, com vencimentos mensais de Cr$ 1.468,80
(hum mil, quatrocentos e sessenta e oito cruzeiros e oitenta cen-
tavos) e Cr$ 1 .061,21 (hum mil, sessenta e um cruzeiros e vinte e
um centavos), respectivamente.

Parágrafo único Os cargos constantes cio artigo destinam-
-se às Comarcas de Contagem, 39 entrância, e Iturama, 1.' entrância,
criadas pelo Tribunal de Justiça (lo Estado, através (ia Resolução
n.° 46, de 29 de dezembro de 1970.

Art. 2. - Para ocorrer à despesa com a execução desta lei,
no exercício de 1972, fica o Poder Executivo autorizado a abrir,
pela Secretaria de Estado do Interior e Justiça, o crédito especial
de Cr$ 30.361,00 (trinta mil, trezentos e sessenta e um cruzeiros),
podendo, para esse fim, anular total ou parcialmente, até o valor
do crédito, dotações de despesas correntes ou de capital, constantes
do Orçamento do Estado.

Art. 3.' - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 4,9 - 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 de
novembro de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho
José Gomes Dom ingues
Fernando Antônio Roquette Reis

LEI N.' 5.824, DE 22 DE NOVEMBRO DE 1971

Dá nova redação ao artigo 2.°, da Lei n.'
5.45*, de 10 de junho de 1970.

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

Art. 1.' - O artigo 2.9, da Lei n.' 5.454, de 10 de junho de
1970, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 2.' A Fundação Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras de Carangola constitui uma fundação de direito privado e,
como entidade autônoma, adquirirá personalidàde jurídica pela ins-
crição no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do seu ato constitu-
tivo, bem como de seu estatuto e de decreto que o aprovar."

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 22 de
novembro de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho

LEI N.9 5.825, DE 22 DE NOVEMBRO DE 1971

Autoriza a doação de área de terras devolutas
ao "Instituto dos Missionários Sacrameritiflos de
Nossa Senhora", da cidade de Manhumirim.

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 So-
ciedade Civil denominada "Instituto dos Missionários Sacramefltinos
de Nossa Senhora", com sede na cidade de Manhumirim, área com
2.538.750,00 m2 (dois milhões, quinhentos e trinta e oito mil, sete-
centos e cinqüenta metros quadrados) de terras devolutas, situada
no lugar denominado "Córrego Vargem Grande", distrito e muni-
cípio de Presidente Soares, já medida e demarcada-

Art. 2.' - Os terrenos de que trata o artigo i.°, destinam-se
ao desenvolvimento do Patronato Agrícola "Santa Maria", de Ma-
nhumirim, mantido pelo referido Instituto e, no caso de desvirtua-
mento dessa finalidade, reverterão ao domínio patrimonial do Es-
tado, sem qualquer ônus.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 22 de
novembro de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
José Gomes DomingueS

LEI N.9 5.826, DE 22 DE NOVEMBRO DE 1971
Extingue a Comissão Especial do Palácio das

Artes (CEPA) 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 extinta a Comissão Especial do Palácio das
Artes (CEPA), criada pela Lei n. 4.215, de 13 de julho de 1966.
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Art. 2. - As atribuições da Comissão Especial do Palácio
das Artes (CEPA), passam à competência da Fundação Palácio das
Artes (FPA), obedecido o disposto no artigo 17, da Lei n.° 5.455,
de 10 de junho de 1970.

Parágrafo único Para o cumprimento do disposto neste
artigo, acrescente-se ao artigo 2.°, da Lei n.Q 5.455, de 10 de junho
de 1970, o seguinte item:

"VII	concluir a construção e o equipamento do conjunto
arquitetônico Palácio das Artes, inclusive o Teatro de Câmara."

Art. 3.1' - A Fundação Palácio das Artes absorverá, a juízo
de seu Presidente, o pessoal vinculado à Comissão Especial do Pa-
lácio das Artes (CEPA), observados os critérios de opção, transfe-
rência ou dispensa.

Art. 4.° -. Fica constituída, com os membros integrantes da
Comissão Especial do Palácio das Artes, a Comissão Supervisora da
Construção do Palácio das Artes, vinculada à Fundação Palácio das
Artes, com as atribuições definidas pelo Presidente desta e mantido
o direito de percepção de jetons por reunião a que compareçam.

Art. 5.° Para atender ao disposto nesta lei, fica a Fundação
Palácio das Artes autorizada a contratar engenheiro civil respon-
sável pela construção.

Art. 6.	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 22 de
novembro de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Fernando António Roque/te Reis
José Gomes Domingues

LEI N.9 5.827, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1971

Amplia o fim social de Metais de Minas Gerais
S.A. - METAMIG, destina-lhe recursos e contém
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. - Inclui-se entre os objetivos sociais de Metais (te
Minas Gerais S.A. METAMIG, previstos na Lei n. 5 2.462, de 13
de outubro de 1961, o de promover o fomento à mineração e o apro-
veitamento econômico das substâncias minerais, através de assistên-
cia e orientação a empresas e a particulares dedicados a esse ramo
de atividade, podendo, para consecução desse objetivo, associar-se
a qualquer empreendimento, majoritariamente ou não.

§ 1. - Para o cumprimento (10 disposto neste artigo, será
destinada à METAMIG parte da quota estadual relativa ao imposto
único sobre minerais, a ser fixada em ato do Poder Executivo.

§ 2. - Os recursos de que trata o parágrafo anterior serão
creditados pela Secretaria de Estado da Fazenda em estabelecimento
oficial de crédito, à conta e ordem de Metais de Minas Gerais S.A.
- METAMIG.

Art. 2.° - Serão obrigatoriamente publicados no Órgão Oficial
do Estado, no prazo de 8 (oito) dias, contados da data de sua
publicação, todos os atos, contratos e acordos de que participe a
METAMIG, cujo valor seja igual ou superior a 200 (duzentas) vezes
o salário mínimo regional.

Art. 39	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 29 de
novembro de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Fernando Antônio Roque//e Reis
Pau)lo José de Lima Vieira

LEI N.' 5.828, DE 6 DE DEZEMBRO DE 1971

Autoriza a emissão de Obrigações do Tesouro
do Estado e dá outras providências.

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

Art. 1. - Fica o Poder Executivo autorizado a emitir Obri-
gações do Tesouro do Estado, observadas as seguintes condições:
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1 - prazo mínimo de 1 (um) ano e máximo de 10 (dez)
anos;

II - juros mínimos de 4% (quatro por cento) ao ano, cal-
culados sobre o valor nominal atualizado;

III	o valor unitário será igual ao das Obrigações do Te-
souro Nacional, com correção monetária.

§ 1. O valor nominal das Obrigações do Tesouro do Estado
será atualizado em função das variacã(s do poder aquisitivo da
moeda nacional, dentro dos mesmos índice- registrados periodica-
mente para as Obrigações do Tesouro Nacional, tipo reajustável.

§ 2. As Obrigações do Tesouro do Estado terão poder
liberatório pelo seu valor atual iz:u O. (1 e acordo com o parágrafo
anterior, para pagamento de qtialqiier tributo estadual, após decor-
ridos 30 (trinta) (lias do seu prazo de resgate.

§ 3.° -- As diferenças, cm moeda corrente, de valor nominal
unitário, resultantes da atualização prevista no § 1., não constituem
rendimento tributável das pessoas físicas ou jurídicas, tendo em
vista o que dispõe a legislação federal.

§ 4•Q o Secretário de Estado da Fazenda fica autorizado a
celebrar convênios, ajustes ou contratos para emissão, colocação e
resgate das Obrigações do Tesouro do Estado.

Art. 2.9 Poderão ser emitidos títulos múltiplos, represen-
tados por certificados que indiquem o número de Obrigações do
Tesouro do Estado.

§ 1.9 - Dos certificados constará o valor fixo de cada obri-
gação ou o seu valor de referência, sobre o qual se aplicará a cor-
reção monetária, como estabelecido no inciso III e § 1. 9 do artigo
anterior.

§ 2. - Os títulos referidos neste artigo poderão ser das se-
guintes modalidades, impressas em seu texto: nominativos, nomina-
tivos endossáveis e ao portador.

§ 3•9 - Os títulos da mesma série e prazo são conversíveis
de uma para outra das modalidades citadas no parágrafo precedente.

Art. 39 O título nominativo endossável, transmissível por
endosso expresso, consignará, cm seu texto, de forma completa e

legível, o nome do proprietário.
§ 1.° - Para validade do endosso no título nominativo en-

dossável, o qual não poderá ser parcial, será necessário que conste
no seu reverso:
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1 - o nome do endossatário e o número de seu documento
de idoitidade;

II - a data de transferência do título;
III	a assinatura do endossador, com firma reconhecida.
§ 2.° -- O endossatário terá direito a pedir a substituição do

título.

Art. 4.' - O produto da colocação das Obrigações de que
trata o artigo 1: terá a seguinte e exclusiva destinação:

1 - resgate, nos respectivos vencimentos, de Letras do Te-
souro do Estado cm circulação e que estejam inscritas na Dívida
Consolidada;

II - resgate, pelo valor nominal integral ou residual, acres-
cido dos juros vencidos e exigíveis na data de sua efetivação, dos
títulos da (lívida pública interna fundada, que não possuam cláu-
sula de correção monetária;

III -- resgate da (lívida do Tesouro do Estado junto às suas
instituições financeiras, na (lata (lista lei;

IV - resgate de compromissos do Tesouro, apurados até à
(lata desta lei, observado o limite máximo (te 20% (vinte por cento)
do total resultante dos incisos precedentes

§ l. O limite de (IniSS0) e colocação (le Obrigações do
Tesouro (lo Estado, (te que trata esta lei, é fixado em função do valor
do principal e acessórios das dividas referidas nos incisos 1 a IV
deste artigo.

§ 2.	Retirados de circulação os títulos referidos no inciso
1 (leste artigo, o Poder Executivo somente poderá emitir Letras do
Tesouro Estadual (te prazo máxilil() (te uni ano, para atendimento
das operações de crédito por antecipação (Ia receita orçamentária.

Art. 5Q - -- É autorizado o Poder Executivo a instituir, junto
a instituição financeira oficial, um Fundo dc Resgate (ia Dívida
Interna Consolidada do Estado, constituído com o produto líquido
de colocação (Ias Obrigações referidas nesta lei.

Art. 6. - Será de 6 (seis) meses, contados (Ia (lata do início
da execução efetiva (los respectivos serviços, a ser divulgado em
edital publicado pela Secretaria de Estado da Fazenda, o prazo de
apresentação, para o resgate autorizado nesta lei, dos títulos refe-
ridos no inciso II, do artigo 4.°, findo o qual será a dívida, inclusive
juros, considerada prescrita.

Art. 7•9 - As Obrigações do Tesouro do Estado, tendo em
vista o disposto na legislação federal, passam a ser insuscetíveis
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de gravames de qualquer natureza que importem na obrigatoriedade
de as repartições emitentes ou seus agentes exercerem controles
prévios especiais quanto à sua negociabilidade, ao pagamento de
juros ou efetivação do resgate.

Art. 8. - É autorizado o Poder Executivo a criar órgão su-
bordinado à Secretaria de Estado da Fazenda, que centralizará os
serviços relativos ao controle da divida interna e externa, de forma
a facilitar a sua administração.

§ 1. - As informações detalhadas sobre a posição da dívida
das fundações e das entidades da administração indireta, mantidas
pelo Estado, serão remetidas ao setor encarregado da centralização
de que trata este artigo.

§ 2. - O pessoal do órgão referido neste artigo será consti-
tuído mediante requisição de funcionários estaduais e de servidores
de entidades da administração indireta.

Art. 9•o	A presente lei será regulamentada pelo Poder
Executivo no prazo de 60 (sessenta) dias, da data de sua publicação.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
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bilhões, quatrocentos e sessenta e seis milhões, novecentos e setenta
e sete mil, novecentos e sessenta cruzeiros), e fixa a despesa em
igual importância.

Art. 2.0 - A Receita será realizada mediante arrecadação dos
Tributos, Rendas e outras Receitas Correntes ou de Capital, na
forma da legislação em vigor sob os títulos e subtítulos.

RECEITAS CORRENTES

Cr$ 1,00

Receitas Tributárias ....................	1.555.181.000

Receita Patrimonial ..................	60.822.000

Receita Industrial ..................	26.494.395

Transferências Correntes ..............	127.646.170

Receitas Diversas ....................	146.400.000

TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES ......	1.916.543.565

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
dezembro de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Fernando António Roquelte Reis

RECEITAS DE CAPITAL

Operações de Crédito ..................
Alienação de Bens Móveis e Imóveis ........
Transferências de Capital ..............
Outras Receitas de Capital ..............

TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL ......
TOTAL GERAL DA RECEITA ............

1.179.134.395
30.700.000

309.600.000
31 .000.000

1.550.434.395
3.466.977.960

LEI N.' 5.829, DE 6 DE DEZEMBRO DE 1971

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado
de Minas Gerais para o exercício de 1972.

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

Art. 1.0 - O Orçamento do Estado de Minas Gerais, para o
exercício de 1972, estima a Receita em Cr$ 3.466.977.960,00 (três

Art. 3.' - A Despesa será realizada segundo o detalhamento
constante dos anexos, dentro dos seguintes Setores e Órgãos:

SETORES E ÕRGÃOS

- Elaboração Legislativa e Controle da Adminis-
tração ........................23.170.310
Assembléia Legislativa ..............19.849.896
Tribunal de Contas ................3.320.414
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Cr$ 1,00
Cr$ 1,00

- Justiça.. 25.794.192
Tribunal de Justiça ................9.393.967
Tribunal de Alçada ................658.125
Justiça Militar ..................1 .006.191
Justiça em 1. Instância. .............14.735.909

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

- Governo e Administração Superior ........	12.817.781
Gabinete Civil do Governador do Estado .	 10.866.803
Gabinete Militar do Governador do Estado	1.100.000
Assessoria Técnico-Consultiva do Governador
do Estado ......................	569.727
Departamento de Representação do Estado de
Minas Gerais em Brasília ..............	281.251

- Administração Geral ................	81.726.812
Conselho Estadual do Desenvolvimento .	 6.823.691
Secretaria de Estado da Administração .	 34.746.008
Secretaria de Estado do Interior e Justiça	 6.014.530
Procuradoria Geral do Estado ..........	5.571.651
Departamento Jurídico ..............	1.719.844
Departamento Estadual de Estatística ......	998.525
Departamento Geográfico ..............	631.826
Imprensa Oficial ..................	25.220.735

- Administração Financeira e Regulação Econômi-
ca Geral ........................	151.626.138

Secretaria de Estado da Fazenda ........	151.626.138

Segurança Nacional e Proteção a Pessoas e Pa-
trimônios ......................227.773.830
Secretaria de Estado da Segurança Pública . .	56.709.744

Polícia Militar do Estado de Minas Gerais . .	171.064.086

- Minas ..........................
Departamento de Geologia ............

-. Agropecuária e Recursos Naturais Renováveis
Secretaria de Estado da Agricultura ......

Comunicações ..................
Conselho Estadual de Telecomunicações . .

- Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Secretaria de 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 de Estado da Saúde ........

- Trabalho ......................
Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social

- Serviços Urbanos ..................
Secretaria de Estado da Viação e Obras Pú-
blicas ..........................

Obrigações Gerais do Estado ..........

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

- Administração Geral ................
Comissão de Desenvolvimento do Vale do Jequi-
tinhonha ......................
Fundação João Pinheiro ............

-Agropecuária e Recursos Naturais Renováveis
Instituto Estadual de Florestas ........

233.297
233.297

33.751.247
33.751.247

1.936.631
1.936.631

471.042.109
468.454.610

490.867
392.826
162.732

1.376.049
165.025

52.312.155
52.312.155

3.387.738
3.387.738

19.772.612

19.772.612

2.001.412.227

8.005.308

6.000.000
2.005.308

4.100.000
4.100.000
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- Colonização e Reforma Agrária ........

Fundação Rural Mineira ............

Indústria e Comércio ................

Instituto de Pesos e Medidas ..........

- Energia ........................

Departamento de Águas e Energia Elétrica

- Transportes ....................

Departamento de Estradas de Rodagem

- Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Autarquia Educacional de Uberlândia ......

Universidade Federal de Viçosa ........

Fundação Estadual de Educação Rural "Helena
Antipoff"	......................

Fundação Pandiá Calógeras ............

Comissão de Construção, Ampliação e Recons-
trução de Prédios Escolares ..........

Fundação Universidade Mineira de Arte

Fundação de Arte de Ouro Preto ........

Fundação Palácio das Artes ..........

Conselho Regional de Desportos ........

Diretoria de Esportes de Minas Gerais .

Autarquia Estádio Minas Gerais ........

- Saúde ........................

Fundação Estadual de Assistência Psiquiátrica

Fundação Hermantina Beraldo ..........

Fundação Estadual de Assistência Médica de
Urgência ........................

Fundação Ezequiel Dias ..............

	

Cr$ 1,00
	 Cr$ 1,00

	

56.141.621	- Trabalho ......................	400.000

	

56.141 .621	 Fundação Universidade do Trabalho de Minas
Gerais ..........................	400.000

5.000.000
5.000.000

360.220.881

3.466.977.960

231.117.360 Art. 4Q	Durante a execução orçamentaria, fica o Poder

	

231.117.360	 Executivo autorizado a abrir Créditos Suplementares até o limite
de 20% (vinte por cento) da despesa orçamentada, podendo para

	

35.893.762	 tanto e se necessário, anular parcial ou totalmente (lotações or-

	

628.140	 çamefltáriaS.
3.451.762 1. - A suplementação de dotações de Serviços Indus-

triais será feita até o limite das arrecadações das receitas corres-
pondentes.

653.000 § 2. - Serão suplementadas, pelo valor do excesso da ar-

	

5.054.650	 recadação efetivamente realizada sobre a previsão orçamentária, os
créditos orçamentários que correspernderem à aplicação do pro-

	

22.000.000	 duto das receitas vinculadas.

	

479.980	
Art. 5•Q - Durante a execução orçamentária, fica o Poder

Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipa-

	

328.520	 ção de Receita, até o limite e nas condições previstas na
°	

Consti-

2	
tuição e na Resolução n. 92, (te 27 de novembro (te 1970, do Se-

	

.210	 nado Federal.

	

115.000	 Art. 6.	De acordo com o disposto nos parágrafos 2.9 e

	

500.000	 do artigo 7•9, da Lei Federal n. 9 4.320, de 17 de março de 1964, fica
o Poder Executivo autorizado a realizar Operações de Crédito no

	

203.500	 País ou no Exterior, até o limite de Cr$ 1 .179.134.395,00 (hum
bilhão cento e setenta e nove milhões, cento e trinta e quatro mil,

	

13.462.830	 trezentos e noventa e cinco cruzeiros).

	

5.000.000	 Art. 7. - Na forma do artigo 66, (Ia Lei Federal n.9 4.320,
560.030 o Poder Executivo, por decreto e no interesse da administração,

poderá designar órgãos centrais para movimentação de dotações
orçamentárias atribuídas às diversas Unidades Orçamentárias.

5.500.000 Art. 8. - Esta lei vigorará durante o exercício de 1972, a

	

2.402.800	 partir de 1.9 de janeiro, revogadm as disposições em contrário.

	

100.000	- Assistência e Previdência ..............

	

100.000	 Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor

	

6.000.000	 TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

	

6.000.000	 TOTAL GERAL DA DESPESA ..........
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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, tãr inteiramente como nela se contém

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 06
de dezembro de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Fernando António Roquette Reis
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Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conh-
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 06
de dezembro de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho

LEI N.9 5.831, DE 6 DE DEZEMBRO DE 1971

LEI N.9 5.830, DE 6 DE DEZEMBRO DE 1971

Altera a redação (10 ar!. 1. da Lei n.° 3.373, de
12 de !flaiO de 1965, ,,ic cYr,l. lrr i,r'i aj;	s
quais São (is sori(dn(rs (!./í (0(1 is de utilidade pú-
blica.

O Povo do Estado de 1\lin:.s (ciais, por	u rt ar-crdtutes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. - O art. 1. Q da Lei n. 3.373, de 12 de maio de
1965, que estabelece normas pelas quais são as SoCiP(l0(hS decla-
radas de utilidade pública, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 1. -- As sociedades civis, as associações e fundações,
constituídas ou em funcio.n:umnlo no E lado com o flai (xel e (VO
de servir desinteressadamente à coletividade, podem ser decla-
radas de utilidade pública, provados os seguintes requisitos:

1 - que adquiriram personalidade jurídica;

II - que estão em funcionamento há mais de 2 anos;

III - que os cargos de sua direção não são remunerados;

IV - que os diretores são pessoas idôneas.

Parágrafo único A declaração de cumprimento (Ias exigên-
cias dos itens II, Ill e IV deste artigo será dada por juiz de direito
da localidade ou por seu substituto legal."

Art. 2. — Esta lei entra em vigor na data (te sua publi-
cação.

Art. 30	Revogam-se as disposições em contrário.

Declara de utilidade pública o "Alviizopolense
Futebol Clube", com sedé na Cidade de Alvinópolis.

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 "Alvinopo-
lense Futebol Clube", com sede na Cidade de Alvinópolis.

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 06
de dezembro de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho

LEI N.9 5.832, DE 6 DE DEZEMBRO DE 1971

Declara de utilidade publica a 'Associação Atlé-
tica Ferroviária", 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 declarada de utilidade pública a "Associação
Atlética Ferroviária", com sede na Cidade de Juiz de F ra.
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Art. 2. - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3•11 - Esta lei entra 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 06
de dezembro de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho
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LEI N.9 5.834, DE 6 DE DEZEMBRO DE 1971

Declara de utilidade pública o "Serviço Assisten-
cial São Francisco de Assis - SASFRA", com sede
na Cidade de Betim.

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 "Serviço
Assistencial São Francisco de Assis - SASFRA", com sede na Ci-
dade de Betim.

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

Art. 3•9 - Revogam-se as disposições em contrário.

LEI N.9 5.833, DE 6 DE DEZEMBRO DE 1971

Declara de utilidade pública a "Obra Social Se-
nhor Bom Jesus", com sede na Cidade de Congonhas.

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

Art. 1.	Fica declarada de utilidade pública a "Obra So-
cial Senhor Bom Jesus", com sede na Cidade de Congonhas.

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

Art.	Esta lei entra 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 06
de dezembro de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho

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 06
de dezembro de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho

LEI N.9 5.835, DE 6 DE DEZEMBRO DE 1971

Declara de utilidade pública o Centro de Irra-
diação Mental "Tallwa Swarni Vivekananda", com
sede em Nova Lima.

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 Centro de
Irradiação Mental "Tattwa Swami Vivekananda", com sede em Nova
Lima.
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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 06
de dezembro de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho

LEI N.9 5.836, DE 6 DE DEZEMBRO DE 1971

Declara de utilidade pública o "Serviço de Obras
Sociais - S.O.S.", com sede na Cidade de lia-
birilo.

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

Art. l.' - Fica declarado de utilidade pública o "Serviço
de Obras Sociais --- S.O.S.", com sede na Cidade de Itabirito.

Art. 2. -- Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3• 1	Esta lei entra 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 (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, aos 06
de dezembro de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho
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LEI N.9 5.837, DE 6 DE DEZEMBRO DE 1971

Declara de utilidade pública o "Colégio Nossa
Senhora cia Conceição", da Cidade do Serro.

O Povo do Es lado 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
Nossa Senhora da Conceição", da Cidade do Serro.

Art. 2.9 - Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Art. 3•Q - Revogam-se 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 06
de dezembro de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho

LEI N. 5.838, DE 6 DE DEZEMBRO DE 1971

Declara de utilidade pública o "Conselho Par-
ticular de Poços de Cuidas, da Sociedade São Vicente
de Paulo", com sede na Cidade de Poços de Caldas.

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

Art. 1. - Fica declarada de utilidade pública o "Conselho
Particular de Poços de Caldas, da Sociedade São Vicente de Paulo",
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.
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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.

Art. 2.9	Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Art. 3•0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 06

de dezembro de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho

LEI N.9 5.839, DE 6 DE DEZEMBRO DE 1971

Declara de utilidade pública o "Montanhês Atlé-
tico 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 declarado de utilidade pública o Iontanhês
Atlético Clube", com sede na Cidade de 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 06
de dezembro de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho

LEI N. 5.840, DE 6 DE DEZEMBRO DE 1971

Declara de utilidade pública a "Fundação Facul-
dade de Filosofia, Ciências e Letras de Três Cora-
ções", com sede 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.° Fica declarada de utilidade pública a "Fundação
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Três Corações", com
sede na Cidade de Três Corações.

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 06
de dezembro de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho

LEI N.' 5.841, DE 6 DE DEZEMBRO DE 1971

Declara de utilidade pública a "Obra Social da
Comunidade Paroquial São Mateus", 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 "Obra So-
cial da Comunidade Paroquial São Mateus", com sede na Cidade
de Belo Horizonte.

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

Art. 3•1' - Esta lei entra 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 06
de dezembro de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho
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LEI N.9 5.842, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1971

Dispõe sobre o pessoal do magistério do Estado
em desvio de função e dá outras providências.

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

Art. 1.0 - O Poder Executivo fica autorizado a organizar,
no prazo de 90 (noventa) dias, um Quadro Suplementar, constituí-
do de cargos de classe singular, que agrupará os cargos de Regente
de Ensino Primário, Professor de Ensino Primário, orientador
de Ensino Primário, Diretor de Grupo Escolar e Inspetor Seccional
de Ensino Primário, cujos titulares se encontrem, na data desta
lei, fora do exercício das funções específicas dos respectivos cargos,
mantidos os atuais valores de seus vencimentos.

§ 1.° A transferência para o Quadro Suplementar de que
trata o artigo somente alcançará os ocupantes dos referidos cargos
que forem julgados indispensáveis nas funções que estiverem exer-
cendo, salvo opção.

§ 2.° - Os cargos integrantes do Quadro Suplementar, a ser
organizado na forma do artigo, serão extintos com a vacância.

§ 39	O disposto no artigo e parágrafos se aplica, no que
couber, às regentes auxiliares de ensino primário estáveis.

Art. 2. - Nenhum ocupante de cargo de magistério poderá
ser colocado à disposição de outro órgão da administração direta
e indireta, inclusive fundações, outro Poder ou entidade pública
federal, estadual e municipal, nem exercer na sua própria repar-
tição atribuições diversas (Ias específicas de seu cargo.

§ 1.° - Exclui-se da incompatibilidade do artigo o exercício
das funções de:

1 - professor de artes aplicadas, de educação física, de can-
to orfeônico e de artes industriais e auxiliar de biblioteca, assis-
tente escolar e auxiliar de escrita, nos termos da Lei n.9 2.610,
de 08 de janeiro de 1962;

2 - requisitado para serviço de natureza eleitoral e outros
obrigatórios em lei;

3 - auxiliar técnico nas Delegacias de Ensino;
4 - integrante de convênio ou ajuste de natureza pedagógi-

ca, incluindo-se o que for feito pela Secretaria de Estado da Edu-
cação e entidades que possam contribuir para o ensino, segundo
normas regulamentares;
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5 - integrante de comissão técnica de ensino no âmbito
da Secretaria de Estado da Educação, constituída por prazo certo
e fim determinado.

§ 2. - Não se compreende, ainda, na proibição do artigo a
prestação de serviço pelo ocupante de cargo de magistério:

1 - quando convocado para exercer funções de confiança
no Gabinete Civil do Governador e no Gabinete do Secretário de
Estado da Educação;

2 - quando colocados à disposição da União e dos outros
estados;

3 - quando convocado para exercer cargo de provimento
em comissão ou função gratificada.

§ 3•0 - O tempo de serviço prestado nas situações previstas
nos itens do parágrafo anterior não será computado para nenhum
efeito como de magistério, excetuado o exercício em cargo em
comissão ou função gratificada, definidos em lei como de magis-
tério ou em regulamento, desde que o mesmo se relacione com as
atividades-fins da Secretaria de Estado da Educação.

§ 4 1' - Não se incluem nas proibições deste artigo as Fun-
dações mencionadas no art. 242 da Constituição do Estado, desde
que o servidor venha exercer atividades do seu cargo.

Art. 30 - O ocupante de cargo de magistério primário que
se encontre na situação vedada no artigo 2. e não transferido para
o Quadro Suplementar deverá retornar ao exercício de seu cargo
dentro do prazo de 30 (trinta) (lias improrrogáveis, contados da
publicação do decreto que o instituir.

Parágrafo único - No decorrer do prazo estabelecido no
artigo poderá o servidor, ainda que incluído no Quadro Suplemen-
tar, optar por vaga existente no magistério.

Art. 49 - Ao servidor (lo magistério primário, afastado do
exercício das atribuições específicas de seu cargo, em virtude de
laudo médico, serão atribuídas tarefas compatíveis com seu es-
tado de saúde, pelo prazo que o laudo determinar.

Parágrafo único - Findo esse prazo, será o servidor sub-
metido a novo exame pela Junta Médica da Secretaria de Estado
da Administração, que decidirá pela sua volta ao exercício das
atribuições de seu cargo ou pela prorrogação do afastamento de
regência de classe, ou opinará pelo seu afastamento definitivo do
magistério, quando se procederá nos termos do artigo 1. 9 desta
lei.
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Art. 50	Os servidores do quadro suplementar podero pres-
tar serviços no Poder Legislativo.

Art. 6.° -- Os servidores estáveis, leigos ou não, que estejam
ocupando função ou cargo no magistério que, comprovadam ente,
não possuírem qualificação compatível com as respectivas ativi-
dades, poderão ser incluídos no Quadro Suplementar segundo o
que dispuserem normas regulamentares.

Art. 7.° - O Poder Executivo, quando da reestruturação dos
cargos no serviço público civil, disporá sobre o novo enquadra-
mento dos servidores do Quadro Suplementar de que trata esta
lei.

Art. 8. - Ficam revogados os artigos 258 e 259, e respecti-
vos parágrafos e incisos, cia Lei n.° 2.610, de 08 de janeiro de
1962.

Art. 9•9 - O custeio das medidas de que trata esta lei con-
tinuará a ser atendido pelos recursos orçamentários próprios, fi-
cando o Poder Executivo autorizado a promover, para esse fim,
a necessária adequação orçamentária.

Art. 10	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 13
de dezembro de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Caio Benjamim Dias
José Gomes Domingues

LEI N.' 5.843, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1971

Dispõe sobre a Fundação Educacional e de Assis-
léncia Psiquiátrica (FEAP), alterando dispositivos
da Lei n. I 4.953, de 25 de setembro de 1968.

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

Art. 1.0 - Denomina-se Fundação Educacional e de Assis-
tência Psiquiátrica (FEAP) a entidade autônoma, sem finalidade
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lucrativa, instituída pelo Governo do Estado, com sede e foro em
Belo Horizonte, na forma da Lei n. 9 4.953, de 25 de setembro de
1968.

Art. 2. - Os dispositivos da Lei n.9 4.953, de 25 de setem-
bro de 1968, adiante indicados, passam a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 3•9 - A Fundação Educacional e de Assistência Psi-
quiátrica (FEAP), presidida pelo Secretário de Estado da Saúde,
terá por finalidade manter os hospitais cogitados nesta lei, poden-
do, ainda, criar ou encampar outros estabelecimentos, com o obje-
tivo de prestar assistência psiquiátrica ou exercer atividades rela-
tivas à higiene mental, ao ensino e à pesquisa científica em psiquia-
tria, na forma prevista no Estatuto."

"Art. 5.° - O patrimônio da Fundação será constituído de:

1 - prédios, seus respectivos terrenos e de demais bens e
utensílios de que se compõem os estabelecimentos; Instituto Raul
Soares, Hospital Galba Veloso, Hospital de Neuropsiquiatria Infan-
til, Instituto de Psicopedagogia, Hospital Colônia, de Barbacena,
e Hospital Carlos Pinheiro Chagas, de Oliveira, subordinados ao
Departamento de Saúde Mental da Secretaria de Estado da Saúde,
bens todos estes que o Poder Executivo fica autorizado a doar à
Fundação;

II - bens que adquirir;
III - doações e legados que vier a receber;
IV - subvenções.

Parágrafo único A doação de que cogita este artigo será
feita mediante instrumento público, se for o caso, a ser promo-
vido pelo Serviço do Patrimônio da Secretaria de Estado da Ad-
ministração."

"Art. 6. - A receita da Fundação será constituída de:

1 - rendas provenientes de prestação de serviços;
II - rendas patrimoniais;

III - auxílios e subvenções dos poderes públicos;
Iv - doações e legados;
V - dotações anualmente consignadas no Orçamento do

Estado.
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§ 1.0 - Os bens, rendas e direitos da Fundação somente po-
derão ser utilizados para a realização dos seus objetivos.

§ 2. Para efeito de obtenção dos benefícios fiscais pre-
vistos no artigo 19, III, alínea "e", da Constituição Federal e no
artigo 10, III, alínea "e", da Constituição do Estado, a Fundação
manterá escrituração especial de suas receitas e despesas em livros
revestidos de formalidades capazes de assegurar sua eXati(lãO."

"Art. 8. - A Fundação poderá firmar convênios com enti-
dades públicas ou privadas, para a realização das suas finalidades,
ou delegar poderes a hospitais para realizá-las, mediante apro-
vação do Conselho Curador."

"Art. 9.	Serão órgãos de direção (Ia Fundação Educa-
cional e de Assistência Psiquiátrica:

1 - o Presidente;
II - o Conselho Curador;

Ill - o Conselho Fiscal.

l. O Conselho Curador será constituído de 6 (seis)
membros efetivos e 6 (seis) suplentes, com mandato (te 3 (três)
anos, permitida a renovação.

§ 2. O Conselho Curador reunir-se-á (Ir aCOl(lO com a
forma prevista no Estatuto, tendo por Vice-Presidente um de seus
membros, eleito pelos demais e com mandato de 3 (três) anos.

§ 3. O Secretário de Estado (Ia Saúde, Presidente (Ia Fun-
dação e do Conselho Curador, presidirá as sessões a que comparecer,
com direito a voto (te qualidade, podendo nelas fazer-se substituir,
com iguais prerrogativas, pelo Subsecretário (te Estado (Ia Saúde,
também membro nato do colegiado.

§ 4. - Os membros efetivos e OS suplentes do Conselho
Curador, escolhidos entre pessoas de ilibada reputação e notória
competência, serão de livre designação do Governador do Estado
na composição (lo primeiro colegiado.

§ 5. -- O preenchimento (Ias vagas que Viereifl a ocorrer
de membros efetivos e (te suplentes do Conselho Curador ou a sua
renovação far-se-á por designação do Governador (lo Estado, me-
diante escolha cm listas tríplices organizadas pelo próprio cole-
giado.

§ 6. A Fundação terá um Diretor Geral, de livre escolha
do Presidente da Fundação e admitido mediante contrato, que será
responsável pela coordenação e execução das normas técnicas e
administrativas da entidade.
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§ 79 - Serão consideradas funções públicas relevantes a
de Presidente da Fundação e de membro do Conselho Curador e
Conselho Fiscal, que não terão remuneração.

§ 8.1 - A forma de administração da Fundação poderá ser
alterada, a critério do Conselho Curador e mediante modificação
estatutária, aprovada em decreto (10 Governador <to Estado

"Art. 10 - O Conselho Curador é o órgão de direção geral
e econômica da Fundação, cabendo ao seu Presidente ou, por de-
legação deste, ao Vice-Presidente representar a entidade em juízo
ou fora (Ide

"Art. 12 - A Fundação terá um Regulamento Interno, que
poderá ser alterado pelo Conselho Curador por proposta Diretor
Geral.

"Art. 13 - O pessoal técnico, administrativo ou auxiliar da
Fundação será admitido, após aprovação do Conselho Curador, nos
termos (tu legislação trabalhista."

"Art. 14 - O pessoal em exercício nos hospitais cogitados
no inciso 1 do artigo 59 desta lei poderá continuar sob o regime
jurídico em que se encontra ou optar pelo regime de contrato de
trabalho.

Parágrafo único O tempo de serviço prestado ao Estado
pelos servidores optantes de que trata o artigo será integralmente
computado, quando da apuração dos respectivos direitos trabalhis-
tas, a cargo da Fundação."

"Art. 15 - Mediante pedido fundamentado do Conselho Cura-
dor ou do Diretor Geral, poderão ser colocados à disposição da
entidade, nos termos da legislação vigente, funcionários públicos
estaduais.

"Art. 17 - O Poder Executivo incluirá, anualmente, no Or-
çamento do Estado verba de auxílio para manutenção da entidade,
sendo a indenização por serviços gratuitos calculada à base do
custo real do leito-dia correspondente, cabendo à Secretaria de
Estado da Fazenda efetuar o pagamento, dentro do exercício, em
forma (te (tUO(léCimOs

"Art. 22 -.-- O Departamento de Hospitais da Secretaria de
Estado da Saúde exercerá atribuições (te órgão normativo para os
assuntos específicos e encarregado, como interveniente, de fazer
observar a legislação concernente."

"Art. 23 - O número de leitos-dia destinados a pacientes
desprovidos (Id recursos será fixado anualmente, para o exercício
financeiro seguinte, mediante entendimentos entre a Fundação e a

wá
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Secretaria de Estado da Saúde, através do Departamento de Hospi-
tais, devendo ser dada preferência para a hospitalização de pacientes
advindos de órgãos do Estado."

Art. 3Q De acordo com o artigo 242 da Constituição de
Minas Gerais, os servidores do Estado serão colocados à disposição
das Fundações Educacionais, por tempo indeterminado e só por
motivo de força maior perderão aquela condição, ressalvada a (te-
sistência do pedido por parte daquelas.

Art. 49 Para as suas atividades educacionais previstas no
artigo 31 (Ia Lei n.9 4.953, (te 25 de setembro (le 1968, a Funda-
ção poderá fazer convênio ou ajustes, de preferência, com entida-
des escolares existentes nas localidades onde tenha unidades hos-
pitalares.

Art. 5. Ficam revogados os artigos 7 • 1, li e 24 da Lei
n.9 4.953, de 25 de setembro de 1968, bem como a Lei n. 5.207,
de 25 de junho de 1969.

Art. 6. -- A Fundação Educacional e de Assistência Psiquiá-
trica (FEAP) adaptará seu Estatuto aos dispositivos constantes (lesta
lei, submetendo as modificações à aprovação em decreto do Gover-
nador do Estado.

Art. 7v	Esta lei entra em vigorvigor 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 13
de dezembro de 1971.

RONDON PACHECO
Fernando Antônio Roquelte Reis
Abílio Machado Filho
José Gomes Donmingues

LEI N. 5.844, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1971

Institui a vacinação obrigatória contra a febre
aftosa, cria o Grupo Executivo de Erradicação do
Febre Aftosa no Estado de Minas Gerais - GERFA-
MIG - 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. - A vacinação de rebanhos centra a febre aftosa
é obrigatória cm todo o território do Estado (te Minas Gerais.

Art. 2. - O Grupo Executivo de Erradicação da Febre Af-
tosa no Estado de Minas Gerais - GERFAMIG - criado pela Lei
n.° 4.976, de 9 de outubro de 1968, modificada pela Lei n.9 5.598,
de 12 de novembro de 1970, passa a ter autonomia financeira e
administrativa, e fica vinculado à Secretaria de Estado da Agricul-
tura.

Art. 3•9 - A sede do GERFAMIG é na Capital do Estado, po-
dendo, entretanto, por proposta do Presidente do Conselho Diretor
e por ato da Administração vir a ser localizada em qualquer das
regiões estaduais.

Art. 49 - O GERFAMIG será dirigido por um Conselho Di-
retor composto dos seguintes membros:

1 - Secretário de Estado da Agricultura, que será seu Pre-
sidente;

II - Chefe do Departamento (te Produção Animal, da Se-
cretaria de Estado da Agricultura;

III - Chefe do Serviço de Defesa Animal, da Secretaria de
Estado da Agricultura;

IV - um representante do Departamento de Medicina Vete-
rinária Preventiva, da Escola de Veterinária da Universidade Fe-
deral de Minas Gerais;

V	Coordenador do Programa de Combate à Febre Aftosa,
do Ministério da Agricultura, em Minas Gerais;

VI - um representante do Departamento Administrativo da
Secretaria de Estado da Agricultura;

VII - um representante do Conselho Regional de Medicina
Veterinária.

Art. 5 . - Os membros e suplentes do Conselho Diretor serão
designados pelo Governador do Estado.

Parágrafo único - Os suplentes, em número (te 6 (seis), (te-
verão pertencer à mesma entidade do efetivo.

Art. 6.' - Ao GERFAMIG compete:

1 - executar e fiscalizar o combate à febre aftosa em todo
o Estado de Minas Gerais;



II - manter o registro dos comerciantes, vendedores, re-
presentantes e laboratórios que se dediquem ao comércio e fabri-
cação de vacinas contra a febre aftosa;

III - promover campanhas (te esclarecimentos e divulgar téc-
nicas e métodos de emprego da vacina para imunização;

IV - elaborar e encaminhar ao Governador do Estado, por
intermédio do Secretário da Agricultura, a regulamentação de seus
serviços;

V assinar acordos e convênios com entidades públicas,
bem como com organizações púbicas e privadas, nacionais e in-
ternacionais, visando á obtenção de assistência técnica, científica,
administrativa e financeira;

VI - expedir atos e resoluções, pelo Presidente do Conse-
lho Diretor, visan (lo o interesse e a observância (te normas legai

VII	arrecadar as importâncias provenientes (te multas e
taxas previstas nesta lei;

VIII receber (lotações e outros recursos financeiros, crian-
(lo um Fundo Financeiro que será por ele gerido, com observância
da legislação em vigor;

IX -	fiscalizar e controlar a aplicação dos recursos finan-
ceiros repassados a servidores credenciados;

X	apresentar ao órgão fiscalizador competente balance-
tes e balanço geral, por exercício realizado;

XI	julgar os processos e recursos oriundos de aplicação
(te multas;

XII - fiscalizar as condições (te conservação e (listribuição
(Ias vacinas oferecidas ao comércio, inclusive em poder (los consu-
niidores, pO(lefl(lØ apreender, condenai' e inutilizar as que forem
consideradas duvidosas OU impróprias para o consumo;

XIII	cadastrar OS rebanhos para fim de controle dos ser-
viços programados;

XIV	determinar as áreas de campanha e fixar as datas
de vacinação (los bovinos de cada proprietário;

XV -- interditar, por medida sanitária, áreas públicas ou
particulares, proibindo nelas o trânsito (te animais;

XVI --- interditar o trânsito (te bovinos contaminados, ou
não imunizados em idade de vacinação;

XVII -- interditar e apreender veículos não desinfetados, usa-
dos para o transporte (te animais sensíveis à febre aftosa;
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XVIII - exigir que todo o veículo que transitar em área in-
terditada seja desinfetado;

XIX - vacinar, de maneira compulsória, os animais cujos
proprietários tenham deixado (te cumprir as instruções e disposi-
ções regulamentares;

XX - fiscalizar a vacinação nas propriedades rurais e de-
clará-la nula ou válida para os efeitos desta lei;

XXI - exercer as demais atribuições que decorram do dis-
posto nesta lei ou as que lhe venham a ser conferidas no regula-
mento.

Parágrafo único - A aplicação das sanções previstas neste
artigo não dará direito a indenização a qualquer título e ressar-
cimento de prejuízos.

Art. 7. - O GERFAMLG poderá determinar, em circunstân-
cias especiais, em qualquer época, a revacinação dos animais, que
será gratuita e efetuada pelos seus técnicos, visando a circunscre-
ver e controlar focos da doença.

Art. 8. - O GERFAMIG poderá criar Comissões Municipais
de colaboração para melhor difusão e implantação de moderna
mentalidade sanitária de proteção aos rebanhos.

Art. 9. 1, -- O GERFAMIG poderá baixar instruções com força
de disposições regulamentares, no sentido cia adoção compulsória
de novos meios, processos e práticas de imunização.

Art. 10 - O GERFAMIG poderá contratar pessoal para as
atividades de natureza técnica e (te campo, bem como para as
atividades auxiliares, no caso de verificar-se a impossibilidade cia
utilização (te servidores (Ia administração pública.

Parágrafo único - Os direitos e deveres do pessoal do GER-
FAMIG serão regulados pela legislação do trabalho.

Art. 11 - Mediante pedido fundamentado (lo Presidente do
Conselho Diretor, poderá ser colocado à disposição do GERFAMIG
servidor (ia Administração Estadual, direta e indireta, com direito
à percepção dos vencimentos e vantagens cio cargo, inclusive gra-
tificação de tempo integral, quando submetido a este regime, salvo
opção.

Parágrafo único - Na hipótese do artigo, contar-se-á o tempo
de serviço do servidor para todos os efeitos no órgão ou entidade
de origem.

Art. 12 - O GERFAMIG elaborará Plano de Cargos e Salá-
rios de seus servidores, que será aprovado pelo Governador do
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Estado, mediante parecer prévio do Conselho Estadual de Política
de Vencimentos.

Art. 13 - São obrigações dos criadores, recriadores, inver-
nistas, transportadores ou daqueles que possuírem ou tiverem em
seu poder animais sensíveis à febre aftosa:

1 - efetuar a imunização com vacina trivalente em todos
os bovinos em idade de vacinação, na data marcada pelo GERFAMIG
e de acordo com as instruções baixadas pelo mesmo;

II - fazer acompanhar os bovinos em trânsito no território
estadual do certificado de vacinação emitido pelo GERFAMIG ou
por técnico credenciado;

III - desinfetar, antes e depois de deslocamentos no terri-
tório do Estado, os veículos de transporte de animais sensíveis à
febre aftosa;

IV - levar ao conhecimento do GERFAMIG, ou à autoridade
veterinária mais próxima, a existência de animal doente ou sus-
peito de febre aftosa;

V - comprovar, quando solicitado por quem de direito, haver
realizado a vacinação de conformidade com as normas legais regu-
lamentares.

Art. 14 - A inobservância das disposições do artigo ante-
rior, no todo ou ciii parte, implicará cm multa aos infratores, mi-
posta por servidores ou funcionários credenciados pelo GEHFAMIG,
de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) sobre o valor dos
animais, lançados na Exatoria para efeitos fiscais, na forma do
regulamento.

1. Em se tratando de veículo não desinfetado, será co-
minada a multa aos proprietários de 2 (dois) salários mínimos,
em vigor no Estado, por veículo.

§ 2. - As multas previstas neste artigo serão elevadas ao
dobro em caso de reincidência.

Art. 15 - O GERFAMIG cobrará uma taxa correspondente
a 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o salário mínimo vi-
gente no Estado, aplicada a cada animal, pela emissão de certifi-
cados (te vacinação antiaftosa.

Art. 16 A arrecadação proveniente das multas e taxas pre-
vistas nesta lei será recolhida em estabelecimento bancário oficial,
em conta própria do GERFAMIG e será por ele movimentada.

Art. 17 - Os estabelecimentos oficiais de crédito, ou sob
controle acionário do Governo do Estado (te Minas Gerais, exigirão
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dos seus mutuários, nos financiamentos a serem concedidos para
a compra de animais, prova de imunização do rebanho contra a
febre aftosa, fornecida pelo GEBFAMIG ou técnico por ele creden-
ciado.

Art. 18 O Poder Executivo fará incluir, anualmente, na
lei orçamentária, verba necessária à manutenção, à execução (te
serviços e aos programas de trabalho (lO GERFAMIG.

Art. 19	O Poder Executivo baixará, no prazo de 30 (trinta)
dias, a regulamentação (testa lei.

Art. 20 Esta lei entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei
n.9 4.976, (te 9 de outubro de 1968, com as modificações introdu-
zidas pela Lei n. 5.598, de 12 de novembro 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 13
de dezembro de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Alysson Paulineili
Fernando A. R. Reis

LEI N.9 5.845, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1971

Autoriza a aquisição de equipamentos indus-
triais para instalação de fábrica de placas de
veículos automotores.

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

Art. 1.0 Fica o Poder Executivo autorizado a adquirir, à
Indústria de Gravuras Mirka Ltda.; com sede na Capital do Estado
de São Paulo, equipamentos industriais para instalação de unia
fábrica de placas de veículos automotores, a cargo da Secretaria
de Estado da Segurança Pública, conforme relação que se segue:
2 (dois) numeradores manuais compostos (te 4 carreiras de núme-
ros de "0" a "9", num total de 80 peças, sendo 40 machos e 40
fêmeas, e mais 8 neutros, todos na medida de 230x50x15 mm; 4
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(quatro) jogos de letras (te "A" a "Z", num total de 208 letras, sendo
104 machos e 104 fêmeas; 1 (um) estampo para imprimir o nome
da cidade; 200 letras machos e fênicas, na medida (te 40x1 7x6 mio;
200 letras machos e fêmeas, na medida de 40x25x6 mm; 1 (um)
numerador (te plaquetas de lacraçiio, com 4 carreiras (te 11 0" a "911;
200 letras machos e fêmeas, na medida (te 1 7x1 0x4 mm; 1 (uma)
prensa hidráulica de 60 toneladas; 1 (urna) prensa hidráulica dc
40 toneladas; 1 (uma) prensa excêntrica dc 25 toneladas; 1 (uma)
prensa excêntrica de 10 toneladas; 1 (um) forno vácuo; 1 (um)
forno para secagem (te plaqueta; 1 (uma) máquina para pintar
placa grande; 1 (uma) máquina para pintar plaqueta; 4 (quatro)
prateleiras com rodízio; 2 (duas) prateleiras com rodízio; 1 (um)
estampo de corte para as placas grandes, com regulagem para corte
de placas pequenas; 1 (um) estampo para furos; 1 (um) estampo
para furos na plaqueta e passagem no fio de lacre; 1 (um) estampo
para cortar e furar o tamanho da plaqueta.

Art. 2. A aquisição (te que trata o artigo anterior, será
realizada ao preço de até Cr$ 534.500,00 (quinhentos e trinta e
quatro mil e quinhentos cruzeiros).

Art. 3.° - - Para a execução desta lei é o Podei , Executivo
autorizado a abrir, à Secretaria (te Estado (Ia Segurança Pública,
o crédito especial de até o limite (lo valor fixado no artigo anterior,
cota vigência até o término do exercício financeiro (te 1972, po-
(lendo, para este fim, anular, total ou pai'cialrnente, (lotações orça-
mentárias correspondentes a despesas correntes ou de capital.

Art. 4•9	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 (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 dezembro de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Odelmo Teixeira Costa, Coronel
Fernando Antônio Roquet(e Reis
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LEI N.9 5.846, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1971

Dá a denominação de "Dilerinando Cruz Filho"
à Rodovia MG-118.

O Povo do Estado de Minas Gerais, 1)01' seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. - A Rodovia MG-118, que liga as Cidades dc Juiz
de Fora e Rio Preto, denominar-se-á Rodovia "l)ilerinando Cruz
Filho".

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

Art. 3, ---- Esta lei entra em vigor na (lata (te 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 llorizonte, aos 13
de dezembro de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho

LEI N.9 5.847, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1971

Dá o nome de "Professora Jos efina Carjitélia
Reis" às Escolas Comnbinada de Penha do Cassia-
no, 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. - As Escolas Combinadas de Penha do Cassiano,
do Município dc Governador Valadares, passam a denominar-se
Escolas Combinadas "Professora Josefina Carmnélia Reis".

Art. 2. - Esta lei entra cm vigor na (lata ((e sua publi-
cação.
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Art. 3.1>	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, ao; 13
de dezembro de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Caio Benjamim Dias

LEI N.9 5 848, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1971

Declara de utilidade pública o "Clube Atlético
Ypiranqa", associação civil com sede na Cidade de
Mercês.

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 "Clube Atlé-
tico Ypiranga", com sede na cidade de Mercês.

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 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 13
de dezembro de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho
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LEI N.' 5.849, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1971

Declara de utilidade pública a "Fundação Ma-
rianense de Educação", com sede na Cidade 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 "Fundação
Marianense de Educação", com sede na Cidade de Mariana.

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 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 13
de dezembro de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho

LEI N.' 5.850, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1971

Declara de utilidade pública o "Clube Recreativo
Amigos Leais", com sede na Cidade de Juiz (te 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 "Clube Re-
(reativo Amigos Leais", associação civil, com sede na Cidade de
Juiz de Fora.

Art. 2.9 - 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, em Belo Horizonte, aos 13
dc dezembro de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho

LEI N.ç, 5.851, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1971

Declara de utilidade pública a "Ação Social
Santa Margarida Maria A laco que (ASSMMA) ", 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 "Ação So-
cial Santa Margarida Maria Alacoque (ASSMMA)", com sede na
Cidade de Belo Horizonte.

Art. 2. -- Esta lei entra cm vigor ria data de sua publi-
cação

Art. 3•9	Revogam-se 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 corno nela se contém

Dada no Palácio (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, aos 13
de dezembro de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho
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LEI N.' 5.852, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1971

Aprova o Plano Mineiro de Desenvolvimento
Econômico e Social, para o qüinqüênio de 1972 a
1976, com as ressalvas constantes do anexo da pre-
sente lei.

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

Art. 1. - São aprovadas as diretrizes estabelecidas no Pia-
no Mineiro de Desenvolvimento Econômico e Social, para o qüin-
qüênio de 1972 a 1976, com as ressalvas constantes do anexo da
presente lei.

Art. 2. O Poder Executivo é autorizado a adaptar o Plano
às condições emergentes, atualizando, para esse efeito, os elementos
quantitativos a que se refere.

Art. 3.	Revogadas as disposições com contrário, esta lei
entra ciii 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 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho
Odalmo Teixeira Costa, Coronel
Fernando Antônio Roquelte Reis
Alysson Paulineili
Caio Benjamim Dias
Ildeu Duarte Filho
Fernando Megre Vefloso
José Gomes Domingues
Cícero Dumont
Paulo José de Lima Vieira
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ANEXO CONTENDO AS RESSALVAS DE QUE TRATA O

ART. 1. ,, DA LEI N.	, DE	1)E

DE 1971.

RESSALVA N.° 1

"Ao programa de melhoria tecnológica do setor agrícola (leve
ser acrescido um subprograma de irrigação do solo cuja localização
se dará em área indicada através de estudos de previabilidade."
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de acordo com as normas fixadas pela legislação em vigor. Me-
diante convênios, o Estado fornecerá às mesmas, ajuda material e
técnica para seu aprimoramento, de forma a torná-las aptas para
estes fins".

RESSALVA N.9 6

"O Plano deve incluir na programação da eletrificação rural
da Região VII a construção de uma subestação em Salinas".

RESSALVA N. 9 7
RESSALVA N.° 2

"O Governo do Estado promoverá o financiamento para a
compra de matrizes, recria e engorda (te bovinos."

RESSALVA N. Q 3

"Dada a importância de vitivinicultura na economia (la Re-
gião Sul, essa atividade deve ser incluída como uma das principais
atividades econômicas da Região III."

RESSALVA N. 9 4

6.3.2.5 -- Programa de Educação Física e Desportos Proje-
tos Prioritários:

"6.4.2.3 - Eletrificação urbana

"Para o triênio 1972-1974 prevê-se a construção de 1.500 (um
mil e quinhentos) quilômetros de linhas de distribuição de 13,2
KV e 3.500 (três mil e quinhentos) quilômetros de redes de dis-
tribuição em localidades já servidas e o atendimento de novas lo-
calidades, entre elas, Joaquim Felício, Buenópolis, Augusto de Lima,
Monjolos, Santo Hipólito e Lassance, incorporando-se, se possível,
ao sistema energético da CEMIG cerca de 105.000 novos consu-
midores".

RESSALVA N.° 8

"6.4.2 - Programas Prioritários - Indicações Gerais

6.4.2.2 - Transmissão:
Incluir como primeiro item:

"Assistência técnica e material às Escolas Superiores de Edu-
cação Física existentes no Estado, procurando-se canalizar, para
sua expansão e definitivação, recursos solicitados ao Departamento
Nacional de Desportos, do Ministério da Educação e Cultura, dentro
da verba ela Loteria Esportiva."

RESSALVA N.' 5

"6.3.3 - Programa para o Ensino Superior
Projetos Prioritários:

Substitua-se o primeiro 11cm pelo seguinte:

"Aproveitamento das atuais Faculdades de Filosofia para
Centros Regionais de Formação de Professores (lo 1. e 2. Graus,

"Inclua-se no programa de prioridade a construção da linha
de transmissão de energia elétrica entre os seguintes Municípios:
Ituiutaba e Gurinhatã".

RESSALVA N.9 9

"6.4 - Setor Energia Elétrica

6.4.2 - Programas Prioritários - Indicações Gerais

"Rede de transmissão: Montes Claros - Janaúba - Portei-
rinha - Mato Verde - Monte Azul - Espinosa - Montes Claros -
Claro dos Poções.

"SE Manga, Itacarambi, Claro dos Poções.
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RESSALVA N.° 10

"O Governo do Estado criará órgão que, em colaboração com
os já existentes, terá por objetivo a eliminação dos focos de po-
luição do ambiente".

RESSALVA N. 11

"Obrigatoriedade de ensinamentos de higiene pública nos
currículos escolares compatíveis, tendo em vista prevenir doenças
endêmicas, assistir à infância e à maternidade, bem como racio-
nalizar a nutrição".

RESSALVA N. 9 12

"Promover o cadastramento toráxico dos trabalhadores na
indústria, no comércio e dos trabalhadores rurais".

1
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3	Ligação Manga-Itacarambi.
4 - Ligação Montes Claros - Coração de Jesus	Una!

(trecho da BR-251)".

RESSALVA N. 16

"6.9.2.2.3 - implantação e Pavimentação das seguintes li-
gações rodoviárias:

"1 - Gurinhatã - BR-365, extensão 20 km.
2 - -- Ipiaçu - BR-365 (local denominado Campo Alegre),

extensão 25 km.
3	Iturama—Rodovia São Paulo---Cuiabá, extensão 90 km.
4 - Campina Verde-kni 80 da Rodovia Transhrasiliana, ex-

tensão 70 km.

RESSALVA N.v 17

RESSALVA N.9 13

"Promover, com recursos públicos, uma campanha para erra-
dicação da Doença de Chagas, com intensiva participação do Sis-
tema de Ensino".

RESSALVA N.' 14

"6.9 - Transportes

6.9.2.3 --- Programa de Estradas Vicinais

6.9.2.3.1	Estrada Vicinal que liga Guaraciaba à BR-120.

Cr$ 4.000.000,00 (quatro milhões de cruzeiros) no triênio
1972-1974".

RESSALVA N.° 15

"6.9.2.2.3 - implantação e Pavimentação das seguintes li-
gações rodoviárias:

"1 - Ligação Brasília de Minas - São Francisco -- BR-135.
2 - Ligação Claro dos Poções -- BR-135.

"6.9.2.2.5 - Subprogruina do DER-MG.

"Região III (Sul de Minas)".

"Asfaltamento da Estrada São Lourenço—Ponte do Capote".

RESSALVA N. 18

"Inclua-se no Plano - Região IV, Zona do Triângulo e Alto
Paranaíba, como atividades econômicas principais: Turismo e Ex-
ploração de Reservas Hidrominerais".

LEI N.9 5.853, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1971

Altera disposições da Lei n. 5.406, de 16 de
dezembro de 1969, que contém a Lei Orgânica da
Polícia Civil.

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 reduzir a
duração do curso de que trata o artigo 82 da Lei n. 9 5.406, de 16
de dezembro de 1969.
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Parágrafo único - O prazo de vigência desta lei será de 120
(cento e vinte) dias contados a partir do decreto que a regula-
mentar.

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

Art. 3.' - Esta lei entra 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.
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LEI N.' 5.855, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1971

Declara de utilidade pública a "Entidade para
Recuperação dos Alcoólicos (ERA. )", 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. 1.9 - Fica declarada de utilidade pública a "Entidade
para Recuperação dos Alcoólicos (E. R . A . ) ", com sede na Cidade
de Juiz de Fora.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 16	 Art. 2. - Esta lei entra em vigor na (lata de sua publi-
de dezembro de 1971.	 cação.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Odelmo Teixeira Costa, Coronel

LEI N.' 5.854, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1971

Dá denominação de "Ditermando Cruz Filho"
à Usina do Piau, das Centrais Elétricas de Mines
Gerais S.A.	CEM)'G.

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

Art. 1.0 - A usina localizada no Município de Piau, das
Centrais Elétricas de Minas Gerais S.A. - CEMIG, denominar-se-á
"Dilermando Cruz Filho".

Art. 2.' - Esta lei entra 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 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 dezembro de 1971.

Art. 3•0	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 20
de dezembro de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho

LEI N.ç, 5.856, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1971

Declara de utilidade pública a ACAP - Asso-
ciação Cristã de Assistência aos Pobres, com sede
em Uberaba.

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

Art. 1.0 - Fica declarada de utilidade pública a ACAP -
Associação Cristã de Assistência aos Pobres, com sede na Cidade
de Uberaba.

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

RONDON PACHECO	 Art. 3.' - Esta lei entra em vigor na (lata de sua publi-
Abílio Machado Filho	 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 20
de dezembro de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho

LEI N.9, 5.857, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1971

Declara de utilidade pública a "Promoção da
Família - Editora", com sede na Cidade de Belo
Horizonte.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus i'epresentafltes,
decretou e eu, Ciii SCU flOiIW, sanciono a seguinte lii

Art. l.	- Fica declarada de utilidade pública a "Promoção
da Família	Editora", com sede na Cidade de Belo Hori'zori e

Art. 2. -- Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3. ,	Esta lei entra em vigor na (lata de sua publi.

cação.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhe-
(iIflefltO e execução desta lei pertencer, que a ('Uuiprain e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 20
de dezembro de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho

LEI N.9 5.858, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1971

Declara de utilidade pública a "Sociedade Pró-
-Melhoramentos dos Bairros Vitorino Braga, Três
Moinhos e Bom Jardim", 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:
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Art. 1. Fica declarada de utilidade pública a "Sociedade
Pró-Melhoramentos dos Bairros Vitorino Braga, Três Moinhos e Bom
Jardim", 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 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 20
de dezembro de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho

LEI N.9 5.859, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1971

Declara de utilidade pública a "Associação Be-
neficente dos Reformados da Polícia Militar", com
sede ria Cidade de Barbacena.

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 dos Reformados da Polícia Militar", com sede na Ci-
dade de Barbacena.

Art. 2.9	Revogam-se as disposições ein contrário.
Art. 3. - Esta lei entra cio 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 20
de dezembro de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho
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LEI N. 5.860, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1971

Declara de utilidade pública a "Fundação Mu-
nicipal de Ensino", com sede na Cidade de Ara-
guari.

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

Art. 1.	Fica declarada de utilidade pública a "Fundação
Municipal (te Ensino", com sede na Cidade de Araguari.

Art. 2."	Esta lei entra em vigor na (lata (te 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 20
de dezembro de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Rafael Caio Nunes Coelho

LEI W9 5.861, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1971

Dispõe sobre a direção da Fundação João Pi-
nheiro 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. - A Fundação João Pinheiro terá como órgão executi-
vo um Presidente, a quem incumbirá geri-Ia e representá-la, ativa
e passivamente, em juízo ou fora dele.

§ 1. - O Presidente será nomeado pelo Governador do Es-
tado, dentre diplomados em curso superior relacionado com as
principais atividades da Fundação e cujos nomes constarem em
lista tríplice organizada pelo Conselho Curador da entidade.

§ 2.° - O Presidente será exonerado pelo Governador do Es-
tado mediante proposta do Conselho Curador.
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§ 3.° - Vagando-se o cargo de Presidente, o Governador £10
Estado designará para ocupá-lo, interinamente, pessoa que preencha
os requisitos mencionados no § 1., até a posse do nomeado na forma
do referido parágrafo.

Art. 2. - O inciso V do Artigo 6.° da Lei n.° 5.399, de 12
de dezembro de 1969, alterado pela Lei n. 9 5.792, de 8 de outubro
de 1971, passa a ter a seguinte redação:

"Art.	6.	-	..............................................

- - exercício não remunerado (tu função de tiienibro do
Conselho Curador e de Presidente da Fundação".

Art. 3. Revogam-se as di;posições cru (ontrúlio, especial-
mente o inciso IV do cuput (lo art. ti., e os incisos V e VI. do §
5•9 (lo mesmo artigo, (lu Lei n." 5.399, (te 12 de dezembro de 1969,
com a redação que lhes deu a Lei n. 5.792, de 8 de outubro de
1971.

Art. 4 . 9 --- Esta lei entra eni 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 da Liberdade, era Belo horizonte, aos 27
(te dezembro de 1971.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Paulo Vieira
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do Estudo de Minas Gerais ao Senhor Ministro José Costa Ca-
valcanti	..................................	88

LEI N.9 5.762, de 21-09-71	Declara de utilidade pública o Grupo
Folclórico "Aruanda", com sede em Belo Horizonte	 88

LEI N.° 5.703, de 21-09-71 - Declara de utilidade pública a "União
Atlética Areadense", de Areado	 89

LEI N.e' 5.764, de 21-09-71 - Declara de utilidade pública a "Congre-
gação das Irmãs dos Sagrados Corações de Jesus e Maria", Casa

	

de Canápolis, com sede na Cidade de Canápolis ........	89
LEI N.' 5.765, de 21-09-71 - Declara de utilidade pública a Fundação

General Edmundo de Macedo Soares e Silva - FUGEMSS, man-
tenedora do Colégio Técnico General Edmundo de Macedo Soares

	

e Silva, com sede na Cidade de Congonhas ............	90
LEI N.s 5.766, de 21-09-71	Declara de utilidade pública a Fundação

Colegial "Padre João Lourenço Leite", com sede na Cidade
de Ilicinea	................................	91

LEI N.o 5.767, de 21-09-71 - Declara de utilidade pública o "Sport
Club Santa Cruz", associação civil cone sede na Cidade de
Juiz de Fora	...............................	91

LEI N.Q 5.768, de 21-09-71 - Declara de Utilidade pública a Associação
Brasileira de Odontologia, Subseção (le Juiz de Fora, com sede

	

na Cidade de Juiz de Fora ......................	92
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LEI N.s 5.769, de 21-09-71 - Declara de utilidade pública o "Instituto
de Psicologia Clinica", com sede na Cidade de Juiz de Fora

LEI N.Q 5.770. de 21-09-71 - Declara de utilidade pública o Movimento
de Assistência Social - MAS - com sede em Leopoldina

LEI N. v 5.771, de 21-09-71 - Declara de utilidade pública a Instituição
Beneficente Jesus de Naznreth, com sede na Cidade de Patrocínio

LEI N.o 5.772, de 22-09-71 - Autoriza aquisição de imóveis no Mu-
nicipio de Belo Horizonte para instalação de serviços da Se-
cretaria de Estado da Segurança Pública ............

LEI N.9 5.773, de 27-09-71 -- Autoriza o Poder Executivo a transferir
às Centrais Elétricas de Minas Gerais S.Â. - CEMIG terreno
de propredade do Estado na Cidade de Caxambu

LEI N.9 5.774, de 30-09-71 - Concede o titulo de Cidadão Honorário
do Estado de Minas Gerais ao Excelentíssimo Senhor General
Emilio Garrastazu Médici, Digníssimo Presidente da República

LEI N.v 5.775, de 10-09-71 - Autoriza o Poder Executivo a instituir
sob forma de Fundação Instituto Estadual do Patrimônio His-
tórico e Artístico (IEPHA/MG) e dá outras providências .

LEI N.Q 5.776, de 30-09-71 - Dispõe sobre o pagamento de bolsa de
estudos pela Loteria do Estado de Minas Gerais ........

LEI N.Q 5.777, de 30-09-71 - Dá a denominação de "Maria Luisa" às
Escolas Combinadas da Fazenda dos Macacos Município de Cas-
calhoRico ....................................

LEI N.° 5.778, de 30-09-71 Reconhece como de utilidade pública a
Fundação Estadual de Assistência Psiquiátrica - FEAP, com sede
em Belo Horizonte ..............................

LEI N. Q 5.779, de 30-09-71 - Declara de utilidade pública a Caixa Escolar
"Maria Salomé Pena", do Grupo Escolar "Maria Salomé Pena", de
Belo Horizonte ..................................

LEI N.° 5.780, de 30-09-71 - Declara de utilidade Pública a Associação
Comunitária Nossa Senhora do Amparo, com sede na Cidade de
Belo Horizonte ................................

LEI N. s 5.781, de 30-09-71 - Declara de utilidade pública o Comissariado
Franciscano de Nossa Senhora de Fátima do Brasil, com sede na
Cidade de Araguari ..............................

LEI N.Q 5.782, de 30-09-71 - Declara de utilidade pública a Associação de
Proteção à Infância de Varginha, com sede na Cidade de Varginha

LEI N.° 5.783, de 30-09-71 - Declara de utilidade pública o Instituto
Nossa Senhora do Carmo para Obras de Assistência Social na Paró-
quia de Sant'Ana do Barroso, com sede na Cidade de Barroso .

LEI N.s 5.784, de 1.0-10-71 - Autoriza o Poder Executivo a estabelecer
nova composição para a série de classes de Detetive, da Superin-
tendência do Policiamento Civil do Estado, da Secretaria de Estado
da Segurança Pública e (lá outras providências ............
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LEI NO 5.785, de 07-10-71 - Dá a denominação de Viriato Melgaço ao
Ginásio Estadual da Cidade de Pequi ................

LEI N.0 5.786, de 07-10-71 - Declara de utilidade pública a "Sociedade
Espirita Maria Nunes", com sede em Belo Horizonte ........

LEI N.0 5.787, de 07-10-71 - Declara de utilidade pública a "Associação
Araguarina de Amparo à Maternidade e Proteção à Infância - AMPI",
com sede na Cidade de Araguari ....................

	

LEI N.9 5.788, de 07-10-71	Declara de utilidade pública a Ação Social
Santa Edwiges, sociedade civil com sede na Cidade de Betim

	

LEI N.ç, 5.789, de 07-10-71	Declara de utilidade pública o "Centro Social
Justiça e Paz" de Senador Meio Vianna, Município de Coronel
Fabriciano	..................................

LEI N.Q 5.790, de 07-10-71 - Declara de utilidade pública a "Associação
Mineira de Assistência aos Excepcionais - AMAE" - com sede
na Cidade de Passa Quatro ........................

LEI N. Y 5.791, de 07-10-71 - Declara de utilidade pública a "Fundação
Sanatório Gedor Silveira", com sede na Cidade de São Sebastião
do	Paraíso	..................................

LEI N.o 5.792, Te 08-10-71 - Dispõe sobre o Sistema Estadual de Pla-
nejamento, cria a Superintendência da Indústria e Turismo e dá
outras providências ..............................

LEI N.o 5.793, de 14-10-71 - Declara de utilidade pública o "Sport
Club Internacional", com sedesede na Cidade de Juiz de Fora ........

LEI N.o 5.794, de 14-10-71 - Declara de utilidade pública a "Fundação
Educacional da Mantiqueira", cnn, sede em Itanhandu ..........

LEI N.v 5.795, de 14-10-71 - Declara de utilidade pública o Centro
Regional de Recuperação do Excepcional com sede na Cidade de
Coronel	Falmriciano	............................

LEI N.e 5.796, de 14-10-71 - Declara de utilidade pública a "Santa
Casa de Misericórdia", da Cidade de Campanha ............

LEI N.o 5.797, de 14-10-71 - Declara de utilidade pública a Sociedade
Dom Bosco de Educação e Cultura (SODBEC), com sede na Cidade
de Divinópolis	..............................

LEI N.0 5.798, de 26-10-71 - Declara de utilidade pública a "Tenda
Espírita Cabana do Pai ToMas", com sede na Cidade de Juiz de
Fora......................................

LEI N.s 5.799, de 27-10-71 - Modifica disposições da Lei n.Q 5.656, de 5
de janeiro de 1971, que concede suhvençôes a diversas instituições,
para o exercício de 1971 ..........................

LEI N. Q 5.800, de 28-10-71 - Autoriza o Poder Executivo a doar a
União terrenos destinados à ampliação do aeródromo de Barbacena

PÁs.
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LEI N.9 5.821, de 18-11-71 -.. Declara de utilidade pública as Obras
Assistenciais Nossa Senhora Aparecida, com sede em Divinópolis

LEI N.ç, 5.822, de 22-11-71 - Autoriza a abertura ao Poder Judiciário
do crédito especial de Cr$ 186.685,74 (cento e oitenta e seis mil,
seiscentos e oitenta e cinco cruzeiros e setenta e quatro centavos),

191 para pagamento de vencimentos a Juizes, serventuários e auxilia-
res da Justiça das Comarcas de Contagem, Iturama e aquisição de
móveis, máquinas e utensílios para os respectivos Fóruns

191
LEI N.v 5.823, de 22-11-71 - Cria dois cargos de promotor de Justiça

e autoriza a abertura de crédito especial ..............

192	 LEI N.e 5.1124, de 22-11-71	Dá nova i'eda'ão ao artigo 2	da Lei n.Y

5.454, de lO de junho de 1970 ......................

LEI N.9 5.825, de 22-11-71 Autoriza a doação de área de terras devo-
lutas ao "Instituto dos Missionários Sacramentinos de Nossa
Senhora", da Cidade de Manhumirim ................

LEI N.s 5.826, de 22-11-71 -- Extingue a Comissão Especial do Palácio
das Artes (CEPA) e dá outras providências ..............

LEI N.v 5.827, de 29-11-71 - Amplia o fim social de Metais de Minas
Gerais S.A. -- MEPAMIG, destina-lhe recursos e contém outras
providências ..................................

LEI N.ç 5.828, de 06-12-71 - Autoriza a emissão de Obrigações do
Tesouro do Estado e dá outras providências ..............

LEI N.° 5.829, de 06-12-71 ---- Estima a Receita e Fixa a Despesa (lo
Estado de Minas Gerais para o exercício de 1972 ........

LEI N.9 5.830, de 06-12-71 - Altera a redação do art. 1.9 da Lei n.9
3.373, de 12 de maio de 1965, que estabelece normas pelas quais
são as sociedades declaradas de utilidade pública ........

LEI N.o 5.831, de 06-12-71 - Declara de utilidade pública o "Alvino-
196	 polense Futebol Clube", com sede ia Cidade de Alvinópolis .

LEI N.Q 5.832, de '06-12-71 - Declara (te utilidade pública a "Asso-
197	 ciação Atlética Ferroviária, com sede na Cidade de Juiz de Fora

LEI N.s 5.833, de 06-12-71 - Declara de utilidade pública a "Obra
197	 Social Senhor Bom Jesus", coni sede na Cidade ili' Congonhas

LEI N.o 5.834, de 06-12-71 - Declara de utilidade pública o "Serviço
Assistencial São Francisco de Assis -- SASFRA", com sede na

198	 Cidade de Betim ..............................

192

193

194

194

195

196
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PÁGS.

	

LEI N. çl 5.801, de 28-10-71 - Concede o titulo de Cidadão Honorário	 LEI N.Q 5.818, de 16-11-71 -- Declara de utilidade pública o Centro
do Estado de Minas Gerais ao Comandante Joaquim Costa .	188	 Espírita "Jesus Maria José", com sede na Cidade de Curvelo

	

LEI N.9 5.802, de 28-10-71 - Concede pensão mensal vitalícia à viúva	 LEI N.° 5.819, de 16-11-71 - Declara (te utilidade pública o Clube dos

	

do ex-Vice-Governador José Ribeiro Pena ..................	189	 Operários, com sede na Cidade de Neponiuceno ..........

	

LEI N. O 5.803, de 28-10-71 - Declara de utilidade pública o "Ginásio	 LEI N.9 5.820, de 18-11-71 - Cria, na Secretaria de Estado da Fazenda,

	

Industrial Madre Maria São Miguel", da Cidade de Juiz de Fora ..	189	 o Instituto de Técnica Tributária e dá outras providências

PÁs.

199

199
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205
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212

218

219

219

220

221

LEI N.9 5.804, de 28-10-71 - Declara de utilidade pública a "Tenda
Espírita Pai Benedito - Padroeiro Santa Joana D'arc", com sede na
Cidade de Juiz de Fora ............................

LEI N.Q 5.805, de 28-10-71 - Declara de utilidade pública a "Sociedade
Pró-Melhoramentos dos Bairros Grajaú e Vitorino Braga", com sede
na Cidade de Juiz de Fora ........................

LEI N.Q 5.806, de 28-10-71 - Declara de utilidade pública a "Cáritas
Diocesana de Poços de Caldas", com sede e foro na Cidade de
Poços de Caídas	..............................

LEI N.9 5.807, de 28-10-71 - Declara de utilidade pública o "Centro
Espirita de Caridade São Jorge", com sede na Cidade de Juiz
deFora	....................................

LEI N.e 5.808, de 28-10-71 - Declara de utilidade pública a "Aliança
Divinopolitana de Assistência e Promoção - ADAP", com sede na
Cidade de Divinópolis ..........................

LEI N.° 5.809, de 28-10-71 - Declara de utilidade pública o "Asilo
São Vicente de Paulo", da Cidade de Ubá ................

LEI N.v 5.810, de 28-10-71 - Declara de utilidade Pública a "Sociedade
das Almas Gonçalenses" com sede no Distrito de São Gonçalo,
Município de Conselheiro Lafaiete ....................

LEI N.9 5.811, de 01-11-71 - Dá a denominação de "João Francisco da
Silva" às Escolas Reunidas de Cachoeirinha de Santa Cruz, do Mu-
nicípio de Viçosa	..............................

LEI N.s 5.812, de 16-11-71 --- Prorroga o prazo de que trata o art.
da Lei n.e 4.276, de 26 de outubro de 1966, que dispõe sobre
doação de terreno à Fundação Escola de Medicina e Cirurgia de
Uberlândia, da Cidade de Uberlândia ..................

LEI N. Q 5.813, de 16-11-71	Declara de utilidade pública o Instituto
Helena Antipoff, com sede na Cidade de Divinópolis ........

LEI N.° 5.814, de 16-11-71	Declara de utilidade pública o "Conjunto
Liltas's" com sede na Cidade de Bambul ................

LEI N.° 5.815, de 16-11-71 - Declara de utilidade pública a Ação Social
Santo Antônio com sede na Cidade de Araçual ............

LEI N.° 5.816, de 16-11-71 -- Declara de utilidade pública o Lar das
Meninas de Caratinga, com sede na Cidade de Caratinga

LEI N.e 5.817, de 16-11-71 - Declara de utilidade pública o Grupo
Espirita Amor aos Desencarnados, com sede na Cidade de Juiz
deFora	......................................
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LEI N.ç, 5.835, de 06-11-71 - Declara de utilidade pública o Centro de
Irradiação Mental "Tattwa Swanii Vivekananda", com sede na
Cidade (te Nova Lima ..............................

LEI N.Q 5.836, de 06-12-71 - Declara de utilidade pública o "Serviço
de Obras Sociais - S.O.S.", com sede na Cidade de Itabtrito

LEI N.o 5.837, de ú6-12-71 -- Declara de utilidade pública o Colégio
Nossa Senhora da Conceição", da Cidade do Serro ........

LEI N.Q 5.838, de 06-12-71 -. Declara de utilidade pública o "Conselho
Particular de Poços de Caldas, da Sociedade São Vicente de
Paulo", coni sede na Cidade de Poços de Caldas........

LEI N. 9 5.839, de 06-12-71	Declara de utilidade pública o "Montanhês
Atlético Clube", com sede na Cidade de Belo Horizonte ......

LEI N.9 5.840, de 06-12-71 Declara de utilidade pública a "Fundação
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Três Corações",
coni sede na Cidade de Três Corações ..................

LEI N.9 5.841, de 06-12-71 - Declara de utilidade pública a "Obra
Social da Comunidade Paroquial São Mateus", com sede na Cidade
de Belo Horizonte ..............................

LEI N.9 5.842, de 13-12-71	Dispõe sobre o pessoal do magistério do
do Estado em desvio de função e dá outras providências ....

LEI N.9 5.843, de 13-12-71 Dispõe sobre a Fundação Educacional e
de Assistência Psiquiátrica (FEAP), alterando dispositivos da Lei
n.s 4.953, (te 25 de setembro de 1968 ..................

LEI N.Q 5.844, de 13-12-71 Institui a vacinação contra a febre aftosa,
cria o Grupo Executivo de Erradicação de Febre Aftosa no Estado
de Minas Gerais - (SERFAMIG ---- e dá outras providências

LEI N.9 5.845, de 13-12-71 -- Autoriza a aquisição de equipamentos
industriais para instalação de fábrica de placas de veículos au-
tomotores	..................................

LEI N.9 5.846, de 13-12-71 - Dá a denominação de "Dilermando Cruz
Filho" à Rodovia MG-118 ........................

LEI N.s 5.847, de 13-12-71 Dá o nome de "Professora Josefina
Carmêlia Reis" às Escolas Combinadas de Penha o Cassiano, de
Governador Valadares ..........................

LEI N.a 5.848, de 13-12-71 - Declara de utilidade pública o "Clube
Atlético Ypiranga", Associação civil com sede na Cidade de Mercês

LEI N.9 5.849, de 13-12-71 - Declara de utilidade pública a "Fundação
Marianense de Educação", com sedesede na Cidade de Mariana

LEI N.Y 5.850, de 13-12-71 - Declara de utilidade publica o Clube
Recreativo Amigos Leais, com sede na Cidade de Juiz de Fora

LEI N.9 5.851, de 13-12-71 - Declara de utilidade pública a "Ação Social
Santa Margarida Maria Alacoque (ASSMMA)", com sede na
Cidade de gelo Horizonte ........................

LEI N.s 5.852, de 14-12-71 -- Aprova o Plano Mineiro de Desenvolvi-
ntento Econômico e Social, para o qüinqüênio cio 1972 a 1976, com
as ressalvas constantes do anexo da presente lei ..........

LEI N.9 5 ,.853, de 16-12-71 - Altera disposições da Lei n.Q 5.406, de
16 de dezembro de 1969, que contém a Lei Orgânica da Policia
Civil........................................

LEI N. Q 5.854, de 20-12-71 - Dá a denominação de "Dilermando Cruz
Filho" à Usina do Piau, iins Centrais Elétricas (te Minas Gerais
S .A. - CEMIG ................................

LEI N. 5.855, de 2(1-12-71 - Declara de utilidade pública a "Entidade
para Recuperação dos Alcóolicos (E. It. A. ", co,,, sede na Cidade
de Juiz de Fora ................................

LEI N. Q 5.856, de 20-12-71 .- Declara de utilidade pública a ACAP -
Associação Cristã de Assistência aos Pobres, com sede em Uberaba

LEI N.Q 5,857, de 20-12-71 - Declara de utilidade pública a "Promoção
da Família - Editora" com sede em Belo horizonte ........

LEI N.Q 5.858, de 20-12-71 - Declara de utilidade pública a "Sociedade
Pró-Melhoramentos dos Bairros Vitorino Braga, Três Moinhos e
Bom Jardim", com sede na Cidade de Juiz de Fora ........

LEI N.Q 5.859, de 20-12-71 - Declara de utilidade pública a "Associação
Beneficente dos Reformados da Policia Militar", com sede em
Barbacena	..................................

LEI N.ç 5.860, de 20-12-71 ---. Declara de utilidade pública a "Fundação
Municipal de Ensino", com sede na Cidade de Araguari

LEI N.Q 5.861, de 28-12-71	Dispõe sobre a direção da Fundação João
Pinheiro e dá outras providências ..................
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