
ESTADO DE MINAS GERAIS

COLEÇÃO
DAS

LEIS DE 1955

IMPRENSA OFICIAL
Bo HoRizoNTE

1965



LE

.	REC.

9!

E'

LEI N.° 1 204, DE 13 DE JANEIRO DE 1955
Concede iSeneão (10 lfflJ)ós10 de transmissão "inter VWOS" ao Hospi-
tal Nossa Senhora da Consolação e à Sociedade de São Vicente de

Paulo, (le Rio Nóvo

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

Art. 1.' - Fica concedida isenção do ilnpôsto de trans-
missão "inter vivos" à Congregação (Ias Irnãs Auxiliares de Nossa
Senhora da Piedade, para aquisição de prédio e terreno destinado
à sede do Hospital Nossa Senhora da Consolação e à Sociedade de
Sã ') Vi ('ente de Paulo, de Rio Nôvo, para aquisião (te um imóvel
consta-!de de uro ter('no com um lrracão, sito à rua D. Rita, na-
quela (idade

Art.2. 1	A isenção a que se refere o art. 1., vigorará por
um alio, a partir da data da promulgação desta lei.

Parágrafo único Caso a entidade beneficiada mude de fina-
lidade, ficará concelada a isenção determinada e o impôsto será
devido ao Estado.

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

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

Dada no Palácio da Li berd ad e, Belo Horizonte, 13 (te janeiro
de 1955.

JUSCELINO Kurri'sci 10K ou Ouvurn.
Odilon Behrens

LEI N 1.205, DE 13 DE JANEIRO DE 1955

Isenta (/0 impôslo (le transmissão "inter vivos" o "Clube dos 70, (/a
cidade de Bom Sucesso

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu noflie, sanciono a seguinte lei:
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Art. 1 Fica isento o "Clube dos 70", (Ia cidade (le Bom
Sucesso do pagamento do impôsto de transrnissõo "inter vivos", pa-
ia aquisiçóo do imóvel sito 5 Pi-aça Ccl. Benjamim Guimarães, na
]( , ferida cidade, com a úmea total de 2.256 metros quadrados, com-
J)Ot0 do prédio em que funciona a sociedade e do respectivo ter-
r', no, confrontando o todo, pela frente, com a aludida Praça, pelos
fundos, com a rua 2 de Dezembro e pelos lados, com Afonso Avelar
e José Vanderlei Lara, destinado dito imóvel à instalação de sua
sede própria e (los seus campos esportivos

Art . 2. - O inipôsto previsto no art . l. '1 será devido ao
Estado no caso (Ia entidade beneficiada mudar mIe finalidade.

Art . 3.'	Esta lei entrará cmii vigor na (lata (le sua puhlici-
çiio, revogadas as disposições Clii contrário

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a (111cm o conheci-
nicnto e execução desta lei pertencer que a cumpram e façam eurn-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Florizonte, 13 (le janeiro
de 1955.

Juscmu.ixo Numil'l'sclIEK DE Om.ivumn.
Odilon Belirens

LEI N. 1.206, DE 13 DE, JANEIRO DE 1955

Concede isenção (le impostos

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

Art . 1.9 Fica isento o "Palmeira Clube" do impôsto de
transmissão "inter vivos", incidente sôbre a (loaçiio que lhe faz a
Prefeitura  Muiiicipai de Ituiutaba, (to terreno situado à Avenida 19,
no quarteirão n.' 95, do Plano Diretor da Cidade, compreendido en-
tre :is luas "22" e "24" e das Avenidas "19" e "21", e com a área (te
270 1112, no qual S(' construiu, com a devida autorização, a sede so-
cial daquela entidade esportiva.

Art. 2.° - - Fica concedido isenção do impôsto de transmissão
"inter vivos" à Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de
Minas Gerais para aquisição de imóveis, com o objetivo de aunien-
tar o seu patrimônio.

Art. 3.	Esta lei entrará cm vigor, na (lata de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
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Mando, l)O1taIito, a tô(las as au tumi (la(les, a quem o comiIie
incuto e execução (lesta lei pertencer, que a cuiiipraiii e façuiii
cumprir, tão inteiramente coiiio nela se contémii

Dada no Palácio da Liberdade, cio Belo horizonte, aos 13 de
janeiro de 1955.

JUS(ELiNo Kcum'r.sciiii m)E OLIVEIRA
Odilon Behreizs

LEI N. 1.207, DE 13 JANEIRO 1)E 1955

Abre à Secretaria da .-lçjriculturu, Indústria, Comércio e Trabalho
o crédito especial de Ci'ii 1.563.171,10

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

Art. 1.'1  Fica aberto à Secretaria da Agricultura, Indústria,
Comércio e Trabalho o crédito especial dc Cr$ 1.563.171,10 (um
milhão quinhentos e sessenta e três miiil cento e setenta e um cru-
zeiros e dez centavos), )aia pagamento (te fornecimentos feitos em
exercícios anteriores, à Ródio Inconfidência (te Minas Gerais, como
segue:

Cr$
Standard Elétrica S/A. 1. 401 . 173,00
Aristides Quáglia ..................19.036,50
Mesbla S/A ......................17.818,30
José Fernandes Garcia (A Instaladora) 47. 107,10
Casa das Cortinas ..................15.432,00
Rádio Eletrônica do Brasil Ltda. ..........21 .534,00
Casa Titan	........................11 .570,2')
Eletrobraz Comércio e Indústria S/A	 29.500,00

1. 563.171,10

Art . 2.' Para atendei às iiepcsas decorrentes (lesta lei,
fica o Podei- Executivo autorizado a realizar as Operações (te crédito
que se tornaremim necessárias.

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

Mando, portanto, a tôdas as au to ii dades, a quem o conheci-
mento e execução (lesta lei perten (ci, que a c umiii)raiii e façam cum-
prir, tão inteiramente coimio nela se conténi

Dada mio Palácio da Liberdade, em Belo 1 lorizonte, aos 13 de
janeiro de 1955.

JUSCELINO KUBITMAIEK DE OLivani,.
Aloisio Costa
Odilon Belirens
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LEI N. 1.208, DE 13 DE JANEIRO 1)E 1955

Modifica o art. 164, da Lei n. 1 .098, de 22/6/54	Organização
Judiciária

O Povo do Estado de Minas Gerais, 1)01 SeUS representantes,
decretou e eu, cio seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1 ----- i: dada a seguinte redação ao art. 164, da Lei n»
1.098, (te 22/6/54:

"Ao Advogado noiiieado (leSelllbargadOr, computar-se-á, para
todos os efeitos, o tempo (te advocacia, respeitado, para aposentado-
ria, O estágio flIífliliIO (te cinco anos no Tribunal".

Parágrafo único - Também o advogado nomeado juiz de di-
reito ou juiz municipal, computar-se-á, para todos os efeitos, o tem-
do (te advocacia, respeitado, para a aposentadoria, o estágio mínimo
de cinco anos no juizado

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

Mando, portanto, a tô(ias as autoridades, a ciem o conheci-
mento e eXeCUÇãO desta lei pertencer, que a cumpram  façam cuin-
prir, tão inteiramente, como nela se contém.

Dada no Palácio (ia Liberdade, ciii Belo Horizonte, aos 13 de
janeiro de 1955.

.JUSCEI,IN() Kunii'sciicic DE OlivErn.
!l'Íuzzri cio Chagas Bicaliio
Odilon Behr.ens

LEI N.' 1 .209, DE 13 DE JANEIRO 1)E 1955

Estabelece a subdivisão dos (lis/ritos de Reduto, inuimicípio e COIIItC-
co de Manlivaçu, e o do sede do município de Lajiiiha.

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

Art . 1.' -- Ficam os distritos de Reduto, município e comar-
ca de Manlivaçu, e O da sede (lo município e coniarca (te Lajinha
divididos resj)ectivamente, CIII dois e três subdistritos, que se deno-
minarão Primeiro, segun(lo e terceiro subdistrito

Art . 2." - - O primeiro suiaiistrito compreende a vila (le Re-
duto própriaiiiente dita e o território rural adjacente e o segundo
subdistrito abranger o povoado (te .Jaguari e território vizinho.

Art. 3• 9 - O primeiro subdistrito compreende a sede (lo mnu-
nicípio ite Laj inha e o território rural adjacente, o segundo subclis-
trito abrangerá o povoado de Palmeiras e território vizinho, e o
terceiro subdistrito compreenderá os povoados (le Prata e Córrego
Rico e território vizinho.

Art. 49 --- É a seguinte a linha divisória entre os dois sub-
distritos de Reduto e Jaguari:
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"Começa no rio Manhuaçu na foz do ribeirão São Simão;

sobe pelo rio Manhuaçu até a foz cio córrego da Onça; segue pelo
divisor de águas entre éste córrego e o rio, em seguida, pelo divisor
entre o ribeirão Guarani e o córrego dos Fagundes ou córrego
Quente até a divisa com o município de Manhumirim, defrontando
a sede do distrito (te Martins Soares".

Art . 5. 9 - É a seguinte a linha divisória entre o primeiro,
segundo e terceiro subdistritos do município e comarca de Lajinha

"Entre o Primeiro e terceiro subdistrito: Começa no divisor
geral de águas entre os rios José Pedro e São Manuel defronte a ca-
beceira cio córrego (te Santana e segue em rumo até atingir a ca-
choeira (lo córreo da fazenda Vieira; desce por êste córrego até sul
foz no ribeirã  Prata; sobe o espigão fronteiro e prossegue pelo
divisor (Ia margem direita do ribeirão (lo Prata até defrontar a cab-
ceira cio córrego (ta Boa Vista; daí continua por espigão até alca'i-
çar a confluência do córrego Rico no córrego (lo Facão; sobe por
êste córrego até a foz (lo córrego da fazenda Boa Vista; continua por
êste até sua mais alta cabeceira próxima da cabeceira do córrego
Santa Clara; atinge esta nascente e desce pelo córrego Santa Clara
até alcançar os limites com o Estado (lo Espírito Santo".

"Entre o primeiro sui)distrito (te Lajinha e o segundo sub-
distrito (te Palmeiras: começa 110 entroncamento cio divisor da
vertente da margem direita cio córrego (Ias Dores com o divisor da
vertente da margem esquerda, (lo córrego da Pedia Torta; segue
êste divisor até atingir a Pedra Torta; continua pelo divisor de
águas entre o rio José Pedro e ril)eirão São Domingos até atingir
a serra (Ia Fortaleza onde existiu um sinal geodésico.

Art. 6•9 - É a seguinte a linha divisória de Lajinlia e o segundo
subdistrito de Palmneiras

"Começa no entroncamento do divisor cia vertente da margem
direita (lo córrego (Ias Domes com o divisor cia vertente cia margem
esquerda cio córrego (Ia Pedra Torta; segue por êstc divisor de
águas até atingir a Pedra Torta; continua pelo divisor de águas
entre o rio José Pedro e ribeirão São Domingos até atingir a serra
(ia Fortaleza onde existiu uni sinal geodésico do Departamento
Geográfico; daí, continua por espigão até alcançar -' limites com
o Estado do Espírito Santo."

Art. 7•9 - É a seguinte a linha divisória entre o primeira
subdistrito (te Lajinha e o terceiro sub(iistrito de Prata

"Começa no divisor geral de águas entre os rios José Pedro
e São Manuel (lefronté a cabeceira (lo córrego de Santana e segue
cru rumo até atingir a cachoeira (lo córrego cia Fazenda (lo Vieira;
desce 1)01 êste córrego até sua foz no ribeirão (lo Prata; sobe o
espigão fronteiro e prossegue pelo divisor cia margem direita do
ribeirão do Prata até defrontar a cabeceira do córrego da Boa Vista;
daí continua pelo espigão até alcançar a confluência, do córrego
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Rico, com o córrego do Facão; sobe por êste córrego até a foz do
córrego da Fazenda Boa Vista; continua por êste até sua mais alta
cabeceira próxima da cabeceira do córrego Santa Clara; atinge
esta nascente e desce pelo córrego Santa Clara até alcançar os
limites corri o Estado do Espírito Santo."

Art. 8. 9	Revogadas as disposições ciii contrário, esta lei
entrará em vigor na (lata de sua publicação.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conhe-
cimento 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 13 de
janeiro de 1955.

JuscELINo KUBITSCHEK DE OLIVEIRA
MaurícioChagas Bicalho

LEI N.v 1.210, DE 14 DE JANEIRO DE 1955

Abre ao Deparlwnenlo de Estradas de Rodagem o crédito especial
de Cr$ 199.850.000,00 (cento e noventa t nove milhões, oitocentos

e cillqüehtu mil cruzeiros)

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

Art. 1. -- Fica aberto ao Departamento (te Estradas de Roda-
gema o crédito especial (te Cr$ 199.850.000,00 (cento e noventa e
nove milhões oitocentos e cinqüenta mil cruzeiros), para atender
às despesas com a construção e pavimentação (te trechos de rodo-
vias sob a administração daquele Departamento, podendo o Go-
vêrno, para isso, se necessário, realizar operações de crédito.

Art. 2. - O crédito a que se refere o artigo anterior destina-se
a atender às obras dos quadros anexos n.s 1, II e III, que ficam
fazendo parte integrante desta lei, e vigorará até 31 de dezembro
de 1955.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 14
de janeiro (te 1955.

JUSCELINO KuIwrsc1E1. DE OLIVEIRA

Áureo Renault
Odilon Behrens



1 - Araxá-Divisa São Paulo-
(Franca) ............

2 - BR-14-Capinópoiis .....

3 - Ouro Fino-Jacutinga-Divi-
sa Est. São Paulo ......

4 - Andrelândia-Liberdade

- Itapecerica-Cláudio .

único ..............

único ..............

único	..............

único ..............

ANEXO N.9 3

PAVIMENTAÇÃO

87,0

48,0

48,0

40,0

223,0

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO N.° 1

Quadro a que se refere a Lei n. 9 1.210, de 14 de janeiro de 1955, publicada no "Minas Gerais" de
15 de janeiro de 1955

1 - Construção: verbas destinadas ao prosseguimento dos trabalhos

Extensão a construir	Previsão de custo

DO trecho	 Do trecho	Total
Em	Total	Cr$	C4

Ext. total
ESTRADA	 TRECHOS A CONSTRUIR

km

1 - Belo Horizonte-Salto da
Divisa	............

2 - Belo Horizonte-Ouro Prêto
-Ponte Nova ........

3 - Belo Horizonte - Itaúna -
Passos-Div. S. Paulo

4 - Itajuba-Poços de Caldas

5 - S.	Lourenço - Pedralva-
Div. de São Paulo

6 - Uberlândia-Canal de São
Simão	............

7 - Uberlândia-Divisa Goiás

8 - Lavras-S. João dei-Rei

9 - Pouso Alegre - Ouro Fino
-Monte Sião ........

10 - Virginópolis - Governador
Valadares-Mantena ......

li - BR-3-Tugúrio-R. Pomba

12 - Vargem do Quiabo a Ita-
pecirica ............

13 - Mauhumirim-DIvISa com
B.plrtto Santo ........

II - RECONSTRUC

877,0 Paraopeba-Curvelo ......

Paraúna-Gouvea ........

Gouvea-Diamantina ......

Araçual-Itinga

Itinga-Itaobim ........

Itaobim_JeqUitiflhOflha

Ouro Prêto - Mariana - Rio

	

186,0	Gualaxo ............

403,0 Itaúna_DiviflóPolis ......

Rio Grande-Passos ......

Passos-Itaú ..........

Santa Rita de Caldas-Pouso

	

180,0
	Alegre	............

110,2 Pedralva_Pirafliho

239,0 Ituiutaba-Canal S. Simão

89,4 Uherlândia_Araua1i .....

	

90,5	Lavras-Itutinga ........

82,3 Pouso Alegre-Ouro Fino

Ouro Fino-Monte Sião

Santa Efigênia-GOV. Valada-

	

210,4	res-Mantefla ..........

	

65,0	BR-3-Tugúrio .........

- VERBAS DESTINADAS À RECO]

15,0

30,0

5,0

30,0

19,5

45,0

30,0

26,0

29,5

14,0

16,0

45,0

20,1)

20,0

13.0

STRUÇÃO 1

3.000.000,00

20.000.000,00

2. 000.000,00

5.000.000,00

3.000.000,00

	

144,5	5.000.000,00
	38. 000. 000,00

	

30,0	20.000.000,00
	20.000. 000,00

3.000.000,00

7.000.000,00

	

69,5	3.000.000,00
	13.000.000,00

	

60,0	10. 000.000,00
	10.000. 000,00

	

16,0	5. 000.000,00
	5.000.000,00

	

124,0	10.000.000,00
	10.000.000,00

	

25,0	8.000.000,00
	8.000.000,00

	

30,0	10.000.000,00
	10.000.000,00

5.000.000,00

	

65,0	5.000.000,00
	10.000.000,00

	

20.0	6.000.000,00
	6.000.000,00

	

8.000.000,00
	8.000.000.00

	

5.000.000,00
	5.000.000,00

	

3.000.000,00	3.000.000.00

MELHORIA DE ESTRA )AS

1 -- Aracltaba-(Santos Dumont)
a Rio Pomba, passando pela
Igrejinho ............

2 - Piraúba a Guarani .....

3 - Taboleiro (lugar Tabolei-
rinho), passando por Bota-
fogo, atinja Formoso (San-
tos Dumont) e S. João da
Serra (Santos Dumont)

4 - Astolfo Dutra a Piraúba
5 - TaboleOro a Rio Nôvo, pas-

sando por Passa Cinco	_________
2.532,8

200.000,00

100.000,00

200.000.00

100.000,00

	

200.000,00	200.000.00

	

150.000,00	150.000,00

	

200.000,00	200.000.00

I_584,0
	 146.850.000,00

ANEXO N.q 2

Verbas destinadas a estradas novas

Extensão a construir
	Estimativa do custo

ESTRADA	 Ext. total 1 TRECHOS A CONSTRUIR

	

Do trech,	Total	Do trecho	Total

	

87,0	87,0	 5.000.000,00

	

48,0	 3.000.000,00

	

48,0	 2. 500.000,00

	

40,0	 2.500.000,00

3.000.000,00

	

223,0	 16.000.000.00

1	Previsão de custo

ESTRADA

a - BR/3-Itablrito-Ouro Prâto

b - Paraopeba-Curvelo ..............

c - Rio Nôvo-Juiz de Fora ............

Extensão a pavimentar

BR/3-Itabirito ....................

Prudente Morais-Curvelo ............

Rio Nôvo-Coronel Pacheco ............

Extensão

trecho	Do trecho	Total

27,0	7. 000.000,00	7.000.000,00

28,0	25.000.000,00 25.000.000.00

5.000.000,00	5.000.000,00
55_0_ -	 37.000.000,00

8-A
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LEI I 1.211, 1)E 19 DE JANEIRO DE 1955

Abre crédito especial de Cr$ 3.044 . 624,90 à diversas Repartições
do Estado

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

Art. 1. Fica aberto às Repartições abaixo o crédito es-
pecial de Cr$ 3.044. 624,90 (três milhões C quarenta e quatro mil
e seiscentos e vinte e quatro cruzeiros e noventa centavos), para
atender ao pagamento de diversas despesas feitas por intermédio
do Departamento de Compras e Fiscalização, como segue:

SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÈNCIA

Cr$

Fursland Laboratórios S.A.
Fursland Laboratórios S.A...............
E. Marinho S.A.......................
Magalhães & Oliveira Ltdu.................
Instituto Pinheiros S.A.................
Instituto Pinheiros S.A.................
Instituto Pinheiros S.A.................
Lab. Sanitas do Brasil S.A.................
Laboratório Tôrres S.A.................
José de Almeida Neto ..................
Odilon Leopoldino de Andrade ..............
Leopoldo Corrêa ......................
Granja-Escola João Pinheiro ................
Granja-Escola João Pinheiro ................
Henrique Carrato ......................
Ind. e C. de Material C. e Hospitalar Ltda.....
Ind. e C. de Soe. Derenusson Ltda...........
Amilonio Neder ......................
Assyrio Passos ........................
Campos, Bastos e Cia...................
Carlos Quilici & Irmãos ..................
Oscar  Barbosa ......................
Minas Cirurgia Ltda.....................
Júlio Ferreira de Sousa ..................
Lui' Manni ..........................
Luiz Manni ..........................
Drogaria Araújo Ltda...................
Espólio de Francisco Perotta ..............

16.400,00
4.500,00
1 . 165,00

11.891,00
10.150,80
16.750,50
63.472,50
2.043,60
3.120,00

300,00
200,00
350,00

9.371,00
7 .000,00

10.465,00
150,00

1.197,00
6.206,00
9.496,00
1.902,00

23.612,60
300,00
375,00
350,00
480,00
500,00

1.171,00
2.925,30
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Fábrica-Escola Cândido Tostes .
CiaDias Cardoso ......................
Cássio Vieira Marques ..................
Cia. Mineira de Eletricidade ..............
João Moreira Sobrinho ..................
Instituto Terap. Pan-Orgânico S. A...........
Leonor Barbosa Teixeira ................
Otaviano (Ia Rocha Filho ................
Oficina-Escola Alfredo Pinto ................
Narciso Miguel ......................
Moreira & Cia.........................
Wilson de Oliveira ....................
Ind. e Com. Soe. Derenusson Lt(la...........
Ind. e Com. Soc. Derenusson Ltda...........
Salomão Alves Monteiro ..................
Araci Sete Câmara ....................
A. Ventura, Carvalho Ltda...............
José Carnivali ........................
Penitenciária Agrícola de Neves ............
Leonor Barbosa Teixeira ................
Fábrica-Escola Cândido Tostes ................
Martiniano da Silva Leite ................
Tuffy Simão Gabriel e Irmão ..............
Drogaria S. Félix S.A...................
Mesbla S.A.........................
1)ilerman(lo Alves da Cunha ..............
Cia. Mineira de Eletricidade ................
Cia. Lat. S. Amélia Ltda.................
Elias Pedro ..........................
Laboratórios Silva Araújo Roussel
Dep. de Águas e E. Elétrica, de Uberaba ........
Lair Gonzaga ........................
Pref. Municipal (te Sabará ................
A. Teixeira, Irmão & Cia. LIda.............
Cia. Fôrça e Luz Cataguases-Leopoldina ........
Orestes Diniz Indenização ..............
Celina Viegas - Indenização ..............
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Diretora do G. Escolar de C. de Cachoeira .
Emprêsa Fôrça e Luz S. Bernai'des ..........
João Teixeira Lopes ....................
Jair	Santos	........................
Cia. Fôrça e Luz Cataguases-Leopoldina ........
Prefeitura Municipal (te Sabará ............
Cia. Sul Mineira de Eletricidade ............
Cia. Fôrça e Luz Abadieiise ................
Cia. Fôrça e Luz de Ahaeté ................
Hilda Mendonça Condé ..................
Maria Zenolia ........................
Izabel de Araújo Silva ..................
Cia. Fôrça e Luz (te Dores do In(laiá ..........
Alice Mendes Ribeiro ..................
Prefeitura Municipal de Oliveira ............
Cia. Fôrça e Luz de Monte Canudo ..........

Mesbla S.A.........................
Américo 1-tossi ........................
Granja-Escola João Pinheiro ................
Deotti & Cia...........................
I-lirnun(lo Goiiies Ferreira ................
Veloso & Cia. Ltda.....................
Joviano A. da Silva Pereira ................
Mesbia S/A...........................
MeSl)la S/A...........................
Joaquim Monteiro Junqueira . .
Cia. Fôrça e Luz de Minas Gerais ............

SEGRETARIA DAS FINANÇAS

José Jacinto ..........................
Estabelecimento Cli. Lorilleux S/A...........
Importadora Comercial LIda...............
Humberto Hardman Henriques ...............
Casa das Peças Ltda.....................
D.I.AN.A.L. LIda.....................

10.250,00
5.260,00

203.808,50
521,20

1.000,00
792,00

1.975,70
5.196,20
6.000,00
5.203,00

638,00
2.656,00
1.568,40
2.984,20

28.000,00
456,00

2.060,50
3.536,00

460,00
1 .307,50

71.350,00
3.600,00
1.040,00

38.988,20
4.680,00
4.498,00

40. 636,40
495,30

2.027,00
15.053,50

60,50
375,00

1.558,70
30.604,00
4.696,60
8.800,00
3.163,50

721.144,20
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Standart Brands of Brasil	
Cr$

................31,50
Ilelvécio Viana Machado ................1 .028,00
Cia. Fôrça e Luz Aiuruoca ................103,00
Cia. Geral (te Eletricidade ................74,70
Cordulina P. Bastos Pereira ................1.249,10

Cr$
42,30
13,00

160,00
405,80

2.716,80
141,00

81,00
264,00
240,00
900,10

2. 125,00
437,50
319,60
220,40

1.973,60
2.260,80

Cr$
11.815,00

416,00
23.100,01)
2.430,00

12.297,60
3.180,00
3.011,00

14.700,00
1 .350,00
3.355,00

86.495,20

162.149,80

Cr$
1. 800,00

63.460,00
104,00

1.560,00
250,00
420,00

14.787,20

SECRETARIA DA AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
TRABALHO

F_1.



Li- 12	 -13

Cr$
264,00

2.808,01)
14.065,00

690,00
1.000,00

86,00
249,60
647,90
720,uO
97,00

480,00
210,00
834,70
850,00

2.000,00
11.198,80
8.868,00

114. 683,111
60,00

221,20
1 .392,50
2. 640,00

600,01)
11)3 .751,00

63.401,51)
17. 065,70
34. 639,00

1.800,00
144,01)

1.500,00
5.142,00
3. 712,0
4.050,00

10.200,00
487,00

4.561,50
920,00

1.453,00
1 .885,20

69. 881,50
2.854,50
1.200,00
1 .123,21)
1 .300,00
1.915,00

Oficina-Escola Alfredo Pinto .
Sandio Montaiulon Mourão ................
Lanari Eng. Ind. e Comércio S/A.............
Oficina-Escola Alfredo Pinto ..............
Isniaci Pontes ..........................
Dliarini Vieira Chagas ....................
Cia. Fôrça e Luz dc Minas Gerais ............
Zania José dos Santos ......................

SECRETARIA DO INTERIOR

Cia. Prada dc Eletricidade ....................
Cia. Geral de Eletricidade ..................
Cia. Lavrense (le Eletricidade ..............
Cia. Leste Mineira de Eletricidade ............
Penitenciária Agrícola de Neves ..............
Laboratório Andromaco S/A.
Mesbla S/A.........................
Produtos Químicos Cil)a S/A ................
Produtos Químicos Ciba S/A...............
A. Brochado & Cia.....................
Cia. Fôrça e Luz de Aiuruoca ..............
Cia. Fôrça e Luz de Jacutinga ..............
Cia. Ind. Aliança Bonclespachense ..........
Emprêsa Fôrça e Luz Ferrense ..............
Bastos & Cia...........................
José Jacinto ..........................
Azevedo e Chaves ........................
Penitenciária Agrícola de Neves ............
Penitenciária Agrícola de Neves ..............
Penitenciária Agrícola de Neves ..............
Mesbia S/A...........................
Penitenciária Agrícola de Neves ............
Mesbla S/A.
Faustino Teixeira Filho ..................
Cia	Leste de Eletricidade ................
José Zaulli ............................
A 1 heitino Garcia Pereira ..................
Cia Ind. Aliança Bondespachense ............
Serviço de Luz, Fôrça e Ah. (le A. em Pirupora - -
Standard Elétrica S/A...................
Ivo Rosa de Freitas ......................
Escola (te Reforma Antonio Carlos ............

Cia. de Laticínios de Rio Prêto ..............
Cia. Regional (le Eletricidade Ltda.
Escola de Reforma Antonio Carlos ............
José Palmieri ..........................
Sociedade Comercial Pinto Ltda.
Dr. Hélio Mendes Ferreira ................
Cia Fôrça e Luz de ])ores (lo In(laiá ..........
Pref. Municipal de Soledade de Minas ..........
Pref. Municipal de Patrocínio ..............
Milton Siffert Girundi ..................
Fôrça e Luz Campestre ..................
Eniprêsa Fôrça e Luz C. de Jesus ............
Cia. Luz e Fôrça hulha Branca ..............
Hermano da Costa VaI ..................
Entrepostos "Belo Horizonte" ..............
Penitenciária Agrícola de Neves ............
Penitenciária Agrícola de Neves ............
Penitenciária Agrícola (le Neves ............
Distribuidora Real Ltda...................
Gelfa S.A. Comércio e Imporiação ............
Penitenciária Agrícola de Neves ............
Penitenciária Agrícola de Neves ............
Penitenciária Agrícola de Neves ............
Penitenciária Agrícola de Neves ............
Penitenciária Agrícola de Neves ............
Penitenciária Agrícola de Neves ............
Penitenciária Agrícola de Neves ............
Tesoureiro-Geral da 11.  Militar ..............
Tesoureiro-Geral da P. Militar ..............
Celina Borges ........................
Tesoureiro-Geral da P. Militar ..............
Produtos Químicos Ciba S.A.
Antônio Machado de Sousa ................
Raimundo Ramalho ....................
Cia. Ind. Ouropietana de Tecidos, fôrça, luz e telefone
Euclides Alves Ribeiro ..................
Francisco José de Oliveira Leite ............
Vicente Rodrigues (los Santos ..............
J.	Wolker	..........................
José Estêvcs ........................
Irmãos Procópio Ltda...................
Instituto Terapêutico Sei 1 Ltda.
Inst . Pinheiros Prod. Terapêuticos S.A.........
Francisco Marschner ....................
Faustino Teixeira Filho ..................

Cr$
1. 158,00

120,00
7.000,00
3.850,00

232,40
45,00

64. 956,l()
175,00

145.130,50

Cr$
249,90
130,70

11. 622,70
1.919,20

11 .367,00
6.737,50
1. 695,60

575,V)
39. 647,00
2.640,00

103,00
555,60

2.067,8))
255,40
758.00
450,00

5.534,20
210.496,60
792. 486,70

7.350,61)
49.900,00

124. 694,90
18.837,00
4.963,00

480,00
1.062,00
2.100,00

952,70
381,20

1.400,00
280,00

79. 719,00

1
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Cr$
42.938,10
2.400,00
8.000,00

42.000,00
2.743,30

1.977.147,70

Cr$
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Penitenciária Agrícola de Neves.
Assunção & Gontijo Ltda.
Assunção & Gontijo Ltda.................
Tuba! Vilela da Silva ..................
Pref. Municipal de Uberlândia ..............

DEPARTAMENTO GEOGRÁFICO

Tiesenhausen & Cia.....................4.558,00

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTATÍSTICA
Cr$

I. 	Worid Trade Corporation ..........	7.336,00
I.B.M. World Trade Corporation ............	3.301,50
I.B.M. World Trade Corporation ............	270,00

10.907,50
PALÁCIO DO GOVÊRNO

Cr$

Francisco Longo ......................	8. 800,00

TOTAL ........................3.044.624,90

Art. 2. - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar as
operações de crédito que se tornarem necessárias para atender as
despesas decorrentes da presente lei.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 19
de janeiro de 1955.

JUSCELINO KUBITSCTTEK DE OIÁvEIn.
Antônio de Oliveira Guimarües
Levindo Furquim Lambert
Aloísio Costa
Odilon Belirens
Maurício Chagas Bicalho
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LEI N. I 1 .212, DE 20 DE JANEIRO DE 1955

Concede isenção do in?pósto "inter vivos" d Sociedade Beneficente
Sino Libanesa da cidade de Uberaba

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

Art. 1. - Fica isenta a Sociedade Beneficente Sírio Liba-
nesa de Uberaba, do pagamento (lo impôsto de transmissão "inter
vivos" para aquisição do imóvel constituído de um terreno todo
irregular, sito à rua Major Eustáquio, na cidade de Uberaba, com
área de 8.740 metros quadrados, confrontando-se com propriedade
do espólio de Alexandre Campos, do (Ir. Francisco Naves, Ia
Braulio J. de Freitas, (te Aristides Riciopo e Joaquim Braga (Ia
Costa, e pertencente ao sr. Hélio Humberto Calcagno, destinado à
construção de sua sede Própria.

Art. 2. - O impôsto previsto no artigo 1 será devido ao
Estado no caso de a entidade beneficiada mudar de finalidade.

Art. 39 - Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publica-
çiic., revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 20
de janeiro de 1955.

JUSCELINO KUB1rsCHEK DE OLIVEIRA
Odilon Behrens

LEI N. 1.213, DE 20 DE JANEIRO DE 1955

Concede isenção de impôsto de transmissão "inter vivos" ao Co-
légio Bicalho 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 concedida ao Colégio Bicalho, sediado em
Juiz de Fora, isenção de impôsto de transmissão "inter vivos" para
aquisição do prédio situado à rua P. Mateus, n. 9 315, naquela cidade
com a área de 1.914,17 ms2, no valor de Cr. 500.000,00 (quinhe q

-tos mil cruzeiros)
Art. 2. - O impôsto passará a ser devido ao Estado no caso

(1€ a entidade beneficiada mudar de finalidade.

HI
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Art. 3 • 9	Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio cia Liberdade, em Belo Horizonte, aos 20 de
ianeiro de 1955.

JUscELINO KUBITscIIEK DE OI,TVEIRA

Odilon Behrens

LEI N.9 1.214, DE 24 DE JANEIRO DE 1955

Autoriza a encampação, por parte do Govérno do Estado, cia ponte
sdbre o rio Prélo, na estação de "João HonordiiO", município de San-

ta Rita de Jacutinqa

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

Art. 1. Fica o Govêrno cio Estado autorizado a despender
até a importância de Cr 583.297,20 com a encampação (la OflC

de cimento armado sôbre o rio Prêto, na estação de João Honorário",
município de Santa Rita de .Jacutinga.

Art. 2. Para ocorrer às despesas com a encampação, fiei
o Govêrno do Estado autorizado a abrir o necessário crédito até o
limite da importância prevista no artigo 1., podendo realizar as ne-
cessárias operações de crédito.

Art . 3Q	Esta lei entrará em vigor na data de sua puh1ic-
tão, revogadas as disposições em contrário.

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

I)ada no Palácio da Liberdade, em Belo 1 lorizonte. aos 24 de
janeiro de 1955.

JUSCEI.iXO KUBJTSCHEK DE OLIVEIRA
1lureo Renault
Odilon Behrens
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LEI N. 1.215, DE 3 DE FEVEREIRO DE 1955

Estabelece a subdivisão dos distritos de Durandé e Chalé, respecti.
Pamenle, nos municípios e comarcas (te Manhuniirim e Lojinha

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

Art . 1 . - Ficam os distritos (le Durandé e Chalé, respectiva.
niente, dos municípios e comarcas de Manliumjrimn e Lajinha, (livi.
(li(IOS, cm (lciis SUI)(l istri tos, que Se dcnomn Iii anjo pri mel m'ø e segundo
subciistritos.

Art . 2.' -- O pnimileiro subdistnito (omlli)rcen(lcI'íI a vila de I)u.
randé prôpniamente dita e o território rural adjacente e o segundo
SU1)(liStnito al)rangerá OS 1)O"OadOs ([el)omes (le José Pedro e São
João da Figueira e territórios Vizinhos.

Art. 3. -- O primeiro sub(listnito (OIilprcc'n(lc'rá a vila (i
Chalé prôprianiente (fita e o território rural a(ljacc'n te, e o segundo
suluiiStrit() abrangerá os povoados ilo Côco e Sanlana e territórios
vizinhos.

Art. 4•1 - É a seguinte a linha divisória entre os sul)dlistni-
tos de I)uran dé c' Doi-(,,,;de José Pedro:

"Começa no rio José Pedro, na foz do córrego Boa Esperanra
OU São Romão; segue pelo divisor de águas entre êste córrego e o
córrego da Soledade até alcançar o divisor (ia vertente na niargein
direita do ribeirão Pouso Alegre; segue por êste divisor até atin-
gir o ribeirão Pouso Alegre na foz do córrego da Figuc i ia próximo
(lo povoado (te São .João da Figueira; sobe pelo córrego da Figueira
até a foz de seu miiaior afluente da niargemu esquerda; sobe por êste
afluente até sua cabeceira, já na divisa como o município (te Sima-
nesia".

Art. 5•9 - É a seguinte a linha divisória entre os subdistni-
tos de Chalé e Côco:

"Começa no entroncamento da divisa de águas entre os cor.
rego v de Carvalhin ho, Santani iiha e Água Limpa, segue pelo divisor
de águas entre os dois últimos córregos até defrontar a cabeceira do
cómrego que passa nas fazendas ilo Sossêgo e da Boa Esperança; des-
ce por êste córrego até sua foz no ribeirão Santana; atravessa êste
ribeirão e sobe o espigão fronteiro até alcançar a serra da Santana
no 1 mite com o município (le Conceição (te Ipaneimia"

Art . 6. - Revogadas as disposições em contrário esta lei
entrará em vigor na (lata de sua publicação.
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Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-
meu lo 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 1 Ioriionte, aos 3 de
fevereiro de 1955.

JUSCILIXO KuBITSCIMAZ DE Oi.ivirn.
Mau ríio Chagas Bicolho

LEI N.9 1.216, DE 3 DE FEVEREIRO DE 1955

A,itni'iza o doacão (te imóvel ao Conselho Nacional (te Pesquisas, e dó
outros providências

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

Art. 1. - -- Fica o Govêrno do Estado autorizado a doar ao
Conselho Nacional ('e' Pesquisas o imóvel denominado "Chácara (10
Pálace lintel", com área aproXiina(la (te 310.000 iii2, (te proprieda-
de do Estado, situado na cidade de Poços (te Caldas.

Art. 2. Fica igualmente o GOvêiflO do Estado autorizado
a doar à União o imóvel, e respectivas benfeitorias, ofl(le está Sefl(1O
construída a Escola Agrícola Elementar (te Santa Rita do Sapucií
no (ílUfll cíj)io (te igual nome, situado no lugar denominado Córrego
Raso:, e que foi adquirido por doação (te Francisco Moreira (Ia Cos-
t:i, conforme escritura registrada sol) o n. Q 4.804, no livro n.9 3-.J, a
fls.5t), no cartório Luis Salonion Júnior, da referida comarca.

Art . 3Q O imóvel, a que alude o art. 1., destina-se à ins-
tnhção, pelo referido Conselho, (te usinas metalúrgicas e de t rata

-mento químico dos minérios uraníferos, e o referido no art . 2.1 à
instalação, pelo Ministério da Agricultura, (te uma escola agrícola.

Art . 4. Os imóveis, de que trata (- sta lei, reverterão ro
domínio do Estado, se, no prazo (te dez anos, não forem cUrnpri(laS
as finalidades (ia doação.

Art. 59	Revogadas as disposições em contrário, entrará esta
lei cm vigor na data de sua pubi i ração

Man(tO, portanto, a tô(tas as autoridades, a quem o conheci-
nienlo e execução desta lei pertencer, que 	cumpram e façam cum-

ri r tão i ntei ra juen te Como nela se contém.
Dada no Palácio da T.il)er(la(ic, cai Belo Horizonte, aos 3

(te fevereiro (te 1955.

JUSeia..INo KUnITSeIEEK vi: Om,ivi:mn
Odilon BehI'ens
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LEI N.9 1.217, DE 3 DE FEVEREIRO DE 1955

Concede isenção (te iinpósto sóbre transmissão (1e propriedade imó-
iiel "inter vivos" à "Cooperativa Agro peeuária de flii'inópolis Lida."

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

Art. 1. 9 - Fica concedida isenção do impôsto sôbre trans-
missão de propriedade imóvel "inter vivos" à "Cooperativa Agi-op:'-
cuária de Divinópolis Ltda." para aquisição do imóvel denominado
"Quilombo" ou "Canavial", situado no município (te Divinópolis,
nêste Estado.

Art. 2. — O impôsto cuja isenção é concedida nesta lei será
devido ao Estado caso a entidade beneficiada mude sua finalidade.

Art. 3. — Esta lei entrará em vigor na (lata de sua puhlic 1-
çiio, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 3 te
fevereiro (te 1955.

JUSCELÁNO KUBITSCI-MIZ DE OLIVEIRA
Odilon B.ehrens

LEI N.9 1.218, DE 3 DE FEVEREIRO DE 1955

Autoriza o Govrno do Estado a subscrever aumento de capital da
"Centrais Elétricas de Minas Gerais, SIA" (CEM,'G) e dó outros pro-

vidências

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

Art. 1. - Fica o Govêrno do Estado autorizado a subscrever
no aumento do capital social da Centrais Elétricas de Minas Gerais
S/A." (CEMIG) para Cr$ 5.000.000.000,00 (cinco bilhões (te cruz'i-
ros), até 90% (noventa por cento) do capital social.

§ 1.9 - O Estado assegurar-se-á, de qualquer maneira, maioria
de ações com direito a voto.

§ 2. - A subscrição, pelo Estado, será realizada:

a) com a pai-te que lhe couber do impôsto único sôbre ener-
gia elétrica de que ti-ata o art. 15, n. 9 III cia Constituição Federal;
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b) com os recursos, que receber, provenientes do Fundo Fe-
deral de Eletrificação;

c) com auxílios da União ao Plano de Eletrificação cio Esta-
do;

(1) coto a incorporação dos bens integrantes de sistemas
elétricos (te propriedade do Estado 011 IC a êle venham a perten-
cer,

e) com lucros que tiver (Ias aplicações feitas na referida
sociedade;

f) com quaisquer outros recursos previstos em lei.
Art. 2. Fica prorrogada por dez anos, a partir de 1.0 de

janeiro de 1957, a quota-parte de 4/14 da taxa dos Serviços de Recu-
peração Econômica vinculada ao Fundo (lo Eletrificação criado pelo

3. (lo art. 14 (],as Disposições Constitucionais Transitórias do Es-
tado, e mantidas, por êsse período, as demais disposições referent:s
a essa quota.

§ 1.9 - Essa quota-parte, na hipótese de não ser prorrogada
a vigência cia Taxa (te Serviços de Recuperação Econômica, passa-
rá a denominar-se Taxa de Eletrificação a partir de 1.0 de janeiro
dv 1957.

§ 2. - A quota-parte de 4/14 da Taxa dos Serviços (te Be-
cuperação Econômica ou Taxa de Eletrificação serão aplicadas ex-
clusivamente na realização do capital (Ia CEMIG.

Art. 3,9 Os dividendos que couberem ao Estado, na CLMIG,
serão, inicialmente, aplicados no reembôlso ao Tesouro das impor-
tâncias despen di das no pagamento tio (iiVi(iefl(lO mínimo ole 6% ao
ano, assegurando os siibsci-itorcs particulares em virtude (lo art.a 
9,1 da Lei n. 9 823, do' 14/12/1951, utilizando-se o saldo, obrigatória-
mente, para integralização de seu capital na mesma sociedade.

Parágrafo-único - A CEMIG aplicará até 20% das reinverSõeS
de que trata êste artigo em serviços pioneiros de eletricidade de bao-
xa rentabilidade e em redes (te eletrificação rural.

Art. 4,0 Fica o Govêrno autorizado a assinar, por inter-
médio da CEMIG, convênio de coparticipaçao financeira com a
União para a realização (te obras e instalações que constarem do
Plano Nacional de Eletrificação, ou foi-em patrocinadas pela União,
de que resultem benefícios para o Estado, podendo subscrever capital
(lo efliprêSaS (lo eletrici dade por ela organiza(iaS e que interessem
a Minas Gerais.

- -- Fica o Govêrno autorizado a participar, por inter-
médio da CEM!G, (II' ciii i(Ia(lcs desti nadas a construção e operação
(te sistemas elétricos que interessem, simultaneamente, a Minas Ge-
rais e a Estados vizinhos, ainda que parte (lêsSeS sistemas não se
localize em Minas Gerais.
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Art. 6, - Fica autorizada a venda dc ações da CEMIG à
União, a entidades por esta controladas e a outras pessoas jurídicas
ou naturais, assegurando-se o niinirno estabelecido no § 1., do art.
1..

Parágrafo único O produto da venda clessos ações scii
obrigatôriamente reinverti(lo na construção de usinas e sistemas
elétricos através da CEMIG.

Art. 7,9 Os diretores (lo sociedades ole economia mista e
autarquias estaduais, antes (te assumirem e ao deixarem as funções
para que forem eleitos ou nomeados, ficam obrigados 'a fazer (teclo-
ração cio bens em cartório.

§ 1. - A declaração será prestada, com firma reconhecida, ao
Cartório de Títulos e Documentos da colilarca de Belo Horizonte,
devendo essa exigência, após término da função, ser cuns'ida (leu-
tro de setenta e duas horas.

§ 2. Qualquer cidadão que tiver conhecimento de sono'-
gação de bens naquela cleclai-ação poderá, em petição fundamenta-
da, fazei' a necessária comunicação ao Procurador-Geral tio Estado.
para os fins de direito.

Art. 8. - Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar
a presente lei, dentro cio prazo cIo três meses.

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

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

Dada tio Palácio da Liberdade, eni Belo IIoi'izonte, aos 3 AE
fevereiro de 1955.

JuscEi,iNo KuBITSCH IK DE OLIVEIRA

Áureo Renault - Odilon Behrens

LEI N.0 1.219, DE 3 DE FEVEREIRO DE 1955

Dispõe sôbre efetivação no cargo de dii'cloi'a de Grupo Escolar o
Escolas Reunidas

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

Art. 1. Será efetivada colou diretora (te Grupo Escolar tu
Escolas Reunidas a normalista que estiver no exercício desta fun-
ção por espaço de oito (8) anos ou par tempo co;respondente a oito
(8) anos, embora não lenha o curso (te administração escolar, e bem

III
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LEI N.9 1.221, DE 4 DE FEVEREIRO DE 1955

Alteia dispositivos (1(1 Lei núineio 1 .098, de 22 de junho de 1954 --

Lei de Organização Judiciária

O Povo do Estado (te Minas Gerais, 1)0v SeUS lcl)resentalltcs,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei

Art. 1.9 Passam a ter a seguinte redação os artigos 16, 26, 23
e seus parágrafos, 29 e 30 da Lei li." 1.098, (te 22 (te junho de 1951

Art. 16 - O Tribunal, órgão supremo, com sede na Cio
pital e jurisdição no Estado, compor-se-à de vinte e três desembar-
gadores, uni (105 quais será o Presidente, outro o Vice-Presidente e
outro o Corregedor, e vinte distribuídos 1)01' cinco Câmaras.

Art. 26 - O Tribunal, que proverá a tudo que disser respei-
to à sua economia interna, dividir-se-à Clii cinco Câmaras: três civis
e duas criminais.

Parágrafo único Cada unia das Câmaras será coiliposta d'
quatro desembargadores, 1)residida pelo desembargador mais anti-
go, sem prejuízo (te suas funções, e de cinco desembargadores, Sol)

a presidência do Vice-Presidente.
Art. 28 - As Câmaras civis ou criminais funcionarão reuni-

das, Clii dia designado pelo Presidente, sempre que houver miiatéria
sôbre que deliberar, sob a presidência do Vice-Presidente do Tribu-
nal ou do desembargador que se seguir a êste ciii ordem de anti-
güidade.

§ 1 . - As Câniaras Criminais reunidas funcionarão unia vez
por mês, para julgamento de revisões criminais.

§ 2. - As Câmaras isoladas funcionarão nos têrnios do Re-
gimento Interno do Tribunal.

Art . 29 - O Tribunal, as Câmaras reuiiidas e as Cálilaras
isoladas funcionarão extraor(hinàrialliente, qualido o exigir o se-
viço público, mediante convocação do Presidente "ex officio", au
a requerillidnto cio Procurador Geral.

Art . 30 - O Tribunal funcionará cmii a l)rcst de, 1)e19
IfleflOS, quinze desembargadores e as Càlnaras reunidas e isolada
com a presença (Ia maioria (los seus liieiiil)l'OS ; as Câmaras isoladas,
compostas de cinco desembargadores, funcionarão coiiiplelas

Art. 2.9 - O art. 34 terá a seguinte redação:

Art. 34 - Compete às Câmaras Civis isoladas, constituídas
de cinco desernbargadores:
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assim o p rolessor leigo, com igual tempo de exercício na função, que
provar ter o curso de humanidades e eficiência profissional atesta-
(Ia pelo Departamento de Educação.

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

Mando, portanto, a tô(Ias as autoridades, a quem o cOliliCi-
ulelito e execução (festa lei pertencer, que a cumpram e façam cutu-
pl'ir, tão inteiramente (01110 nela se contém.

l)ada 110 Palácio da Liberdade, em Belo horizonte, aos 3 de
fevereiro de 1955.

JUSCELINO Kun1'rscr1E1 DE OLI%EIRA
Leviudo Furquiin Lwnbe't

LEI NY 1.220, DE 3 DE FEVEREIRO DE 1955

Isenta de tributos as fábricas de fertilizcuiles e as associações iura!s

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

AtE. 1 .	As organizações industriais destinadas à pruduçãj
de fertilizantes ficam isentas do pagamento dos tributos estaduais.

ArE. 2. - A isenção estabelecida no artigo anterior vigorará
(luralile o período (te dez anos, contados da publicação da presente
lei.

Art. 3•v - Gozarão também da referida isenção as operações
mercantis relacionadas com produtos agropastoris, praticadas pelas
Associações Rurais, desde que filiadas à Federação das Associações
Rurais de Minas Gerais e exclusivaiiiente quando cmii seus associa-
(los.

Art. 40	Revogaiii-se as disposições em contrário, entrando
esta lei ciii vigor lia (lata de sua publicação.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a (jUCili O conheci-
nica to e execução desta lei pertencer, que a cuiiipraiu e façam cuimi-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio tia Liberdade, em Belo horizonte, aos 3 de
levereiro de 1955.

Juscma.lNo Kumiii'sciiii I)E Omivmaic
Odiloio Belueims
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O art. 35 terá a seguinte redação:

Art. 35 - Compete a cada Câmara Civil, composta de quatro
desembargadores:

Art. 3. 1 - O artigo 37, terá a seguinte redação:

Art. 37 - Compete ás Câmaras Criminais isoladas, consti-
tuídas de cinco desembargadores:

O art. 38 terá a seguinte redação:

Art. 38 - Compete a cada Câniara Criminal, composta de
quatro desembargadores:

Art. 4•Q - Passa a ter a seguinte redação o art. 40:

Art. 40 - Ao Vice-Presidente compete:

1 - substituir o Presidente e relatar suspeição oposta a êste,
quando não reconhecida;

II - presidir, com voto de desempate, às Câmaras Civis e
Criminais reunidas e as Câmaras isoladas, constituídas de cinco
desembargadores.

Parágrafo único - Quando chamado a substituir o Presi-
dente, as atribuições constantes do item 11II dêste artigo passam ao
desembargador imediato na ordein de antiguidade.

Art. 5•o - Fica cancelado o item II do art. 122.
Art. 6.° - Verificar-se-á a substituição por juiz de direito

convocado pelo Presidente, em caso que não seja de impedimento
ou suspeição, quando se esgotarem as .substituições, ou por motivo
de se comp!etar o número, para o funcionamento da Câmara, que
livei- seus membros reduzidos a menos de três.

Art. 7v	Em caso de licença, férias, ausência ou vaga,
que não prejudique o funcionamento das Câmaras, o serviço será
d stribuído entre os iiieinbros das Câmaras da mesma competêneLi

Art. 8. -- Nas hipóteses de vaga, ou de afastamento, pot,
qualquer motivo, de desembargador componente das Câmaras, serão
atribuídos plOralu aos demais menibros das Câmaras da mesma
competência, as vantagens do ai-t. 144, correndo a despesa pela
i(Sl)ectiva (lotação orçamentária.

Art. 91 - Esta lei entrará ciii vigor na data de sua publi-
('ação, reun indo-se desde logo o Tribunal, para fazer no seu Re-
gi niento Interno as modificações necessárias, inclusive a classi-
ficação dos desembargadores pelas Câmaras, revogando-se as dis-
posições em contrário.

Mando, portanto, a tô(las as autoridades, a qUelil o conli
ciumento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 4 de feve-
reiro de 1955.

JUSCELINO KUiiiTSC11Li w.,Oiavi:nt.
Maurício(J1ia jas Bicuilio

LEI N. 1.222, DE 4 DE FEVEREIRO I)E 1955

Cria o lizstitulo de Ilidioloqiu e Clinmaloloqiu de Miiums Gerais e (Id
outras J)JOlJi(lêIlCiuS

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus Iel)resentan [es,
decretou e eu, em seu nome, Sanciono a seguinte lei

Art. 1. Fica criado o ljis[itiito de Ilidrologia e Cliniatologia
de Minas Gerais (1. FI . C . I\[. (i . ), cm Belo Horizonte, dotado de
autonomia técnica, e com a finalidade de piomnover e orientar a
desenvolvimento das Estâncias Hidrominem-ais e Climáticas.

Art. 2.	O 1. H . C . M . (; . terá, entre outras, as seguintes
atribuições:

1) rever e ampliai- 05 estudos hidrogeológico, liidiofisico-
químico e climático d	 das estações e cura e veraneio, e iniciar de
um modo científico as observações fundamentais sôbme as águas miii-
neromedicinais e seus efeitos terapêuticos;

2) observar miieticulosamiiente as atuais condições de higiene,
confôrto e eficiência dessas localidades, em relação às fontes, sua
captagemii, zona de proteção, seus cstabeleciniemitos crenoterápicos e
sua rê(le hoteleira;

3) orientar  atualizar os tratamentos internos e externos
segundo as normas da moderna Crenologia

4) promover o aprovei taiiiento e in(i tistiial iZação dos sub-
produtos das águas niineromedicinais

5) levantar uni nioderno mapa lii d t'ogeológico tio Estado,
com (lados realmente segui-os, tendo cmii relação as fontes já explo-
radas cmli maiom- ou menor escala, eoiii aquelas ainda cm cs[ado 1)1'!-
unitivo, fias já analisadas, e reconhecidas como de possível utilizaçãa
medicinal;

6) planejar e fundai, uma Escola de Técnicos Fisioterapeim-
tas, com especialização em lii ((('0 e ci'emioterapia, a ser fundada cai
Belo Horizonte, e cujos alunos façam estágio nas Estâncias mais
desenvolvidas e aparelhadas;
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7) organizar uni biblioteca especializada, promover a p 1 i-
bilcação de anais e manter uma revista hidro( , limatológica que se des-
tine a uma ampla difusão em todo o País;

8) promover a realização de congressos e conferências, e
colaborar 110 prograitia dc ensino da cadeira de Cienologia da Fa-
culdade (te Medicina (Ia U M . G e de outras similares que venham
a sei criadas no Estado, fornecendo (lados exatos e interessantes
sôbre as nossas Estâncias;

9) participar de estudos e planejaiiientos relacionados com
a criação de novas Estâncias e a anipliaçao ou reaparcilianiento das
atuais;

10) contribuir pala o estudo dc unia legislação específica
e para a clahoraão (te uni Código das Estâncias hidrominerais e
Climáticas, com as atualizações indispensáveis, em que sejam foca-
lizados todos os aspectos (la questão hiidroclimatológica no Estado.

Art. 4. - O Instituto será diri g ido 1)01' uni Conselho 1)iretnr
composto de um engenheiro geólogo, uni engenheiro químico e ULIi
médico crenólogo na Capital (lo Estado, e por uni delegado técnico de
cada estância de primeira classe que se recomende 1)01' seu tirocí-
nio, títulos e experiência profissional, todos de livre noiiieaçíio (lo
Govérno do Estado, que dentre êlcs escolherá livremente o Presiden-
te.

Art. 5. ---- O Instituto terá um departamento adLiiinistrativ)
que será a atual Divisão dc Estância do DM da Secretaria da Agri-
cultura que, com seu pessoal, seu iiiaterial e sua sede em Belo Hori-
zonte e no exercício (te suas funções habituais, será o órgão exe-
cutor (Ias deliberações do 1. H. C .M. G.

Parágrafo único - O Instituto contará, para os fins que lhe são
próprios, com a colaboração da divisão de Divulgação e Turismo
do Departamento Estadual dc Informações.

Art . 6. 1	Para anten(ler às despesas de instalação e fun-
cionaniento (lo 1.11. CM. ( . , fica aberto, pela Secretaria da Agri-
cultura, Indústria, Comércio e Trabalho, o crédito especial de Cr$
500.000,00 (quinhentos unI cruzeiros), colei vigência prorrogada até
final de 1955, podendo o Govêrno do Estado realizar, para isso, se
necessário, Operação (te crédito.

Art. 7Y - O Estado, para organização e execução do plano
defesa e apareI lianiento (Ias estâncias ludronunerais, como esta-

ções (le cura e de turisnio (lisl)enderá co n, os respectivos serviços,
-ite sua conclusão, 25/, (Ias rendas provenientes de impostos, nelas
a,recadailos

Art. 8.	-- Revogam-se as (liSl)oSiçO(s ciii contrário, cfltrafl(1O
esta lei em vigor na (lata (te sua publicação.
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Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-
incuto e execução (]esta lei pertencer, que a cumpram e façani cuni-
prir, tão inteiramente como nela se conténi

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 4 de fevereiro
de 1955.

Juscm1INo KunliscIIEli DE Oi..iveiit
Aloisio Costa
Odilon Belircuis

LEI N.° 1.223, DE 4 DE FEVEREIRO DE- 1955

Isenta de impôs/o de transmissão (Is entidades sindicais e de assis-
tência (105 1I(lbalhU(IOFCS

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus represen lan ks,
decretou e eu, eni SCU nome, sanciono a seguinte lei

Art. 1. - Ficaiii isentas do iiiipôsto de tiansiiiissão "inter
vivos" as aquisições (te imóveis para sede própria das entidades
sindicais.

Art. 2. --- Igual isenção é concedida ás instituições privadas
de assistência social aos trabdhadores, (0111 referência à aquisição
de imóveis para instalação (le seus serviços.

Art. 3.° A entidade ou instituição que pretender gozar da
isenção requererá à Secretaria das Finanças, juntando a prova de
sua existência legal, autorização pala que se efetive a transmissão.

Art . 49 ipl)ôSto de que trata a presente isenção será ( te-
vido, em qualquer tempo, caso a entidade ou instituição beneficiada
mude de finalidade.

Art . 50	O Governador do Estado, no prazo (te sessenta dias,
expedirá o regulamento para fiel execução (]esta lei.

Art . 6." -- Esta lei entrará (lii vigor na (lata ele sua publica-
ção, revogadas as disposições ciii contrário.

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

Dada no Palácio (Ia Liberdade, Belo 1 lorizonte, 4 de fevereiro)
de 1955.

JUSCE!.INO Kunirsc ii i:i	na ()i.ivain.
Odi!out Belirens

li-'
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LEI N. 1 .224, DE 4 DE FEVEREIRO DE 1955

Prorroga a vigência de crédito aberto ú Secretaria da Viação e Obras
Públicas

O Povo tio Estado de Minas Gerais, por SeUS reprccn tantes,
decretou e eu, ciii seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art . 1.<1 Fica prorrogado pala 31 de dezembro de 1956 a
vigéncia do crédito especial aberto à Secretaria da Viação e Obras
Públicas, pela Lei número 1.099, de 13 de agôsto de 1954, para cons-
trução da nova barragem da Pampuilia

Art. 2.° -- Para atender às despesas decorrentes da pre-
sente lei, fica o Poder Executivo autorizado a realizar as operações
de ciédito que se tornareiii necessárias..

Art . 3•0 - Esta lei entrará eni vigor na data de sua public,i-
ção, revogadas as disposições ciii contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 4 de fevereiro
de 1955.

JusciLiNo KUI1ITsCI1EK DE OLIVEIRA

Aureo Renault
Odilon Belirens

LEI N.° 1 .225, DE 4 DE FEVEREIRO DE 1955

Abre ú Secretaria do Interior o crédito especial de Cr 5. 30S. 476,40

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

Art. 1.0 Fica aberto à Secretaria tio Interior o crédito es-
pecial de Cr$ 5. 30S .476,40, (cinco miiilliõcs trezentos e oito mil e qua-
trocentos, e setenta e seis cruzeiros e quarenta centavos), para ocor-
rer ao pgaiiiento de despesas de exercícios anteriores.

Art . 2.0 - Fica o I'o(jer Executivo autorizado a realizar as
operações de crédito que se tornarem necessárias para a execução
desta lei

Art. 3.^> -- Esta lei entrará em vigor na (]ata de sua publicação.
revogada s as di sposições cmii contrário
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Mando, portanto, a tô(las as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 4 (le fevereiro
de 1955.

JUSCEIJNO KuBITSCIMIC i)E OLIVEIRA
Maurício Chagas I?ieallmo
Odilon flelirens

LEI N. 1.226, DE 4 DE FEVEREIRO DE 1955

Concede isenção de impósio de transmissão "inter vivos" ao Insti-
tuto &jjita Dorotén, de Pouso Alegre

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

Art. 1. - Fica concedido ao Instituto Santa Dorotéa, da
cidade de Pouso Alegre, isenção do inipôstO de transmnissão "inter
vivos", para a aquisição de um prédio, espólio da Família Pires,
pegado ao Edifício do Instituto, destinado à ampliação das depen-
dências do Ginásio e Escola Normal, dirigidos pelas Revmas. Ma-
dres Dorotéas.

Art. 2.° O iinpôsto, cuja isenção determina esta lei, será
devido ao Estado no caso de a entidade beneficiada mudar (IC finali-
dade.

Art. 30	Esta lei entrará em vigor na (lata (le sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio (Ia Lil)erdade, Belo Horizonte, 4 de fevereiro
de 1955.

.JUSCE1,INO I'UDITSCIIEK DE OlIVEIRA
Odilon Belircns

LEI N. 9 1.227, DE 4 DE FEVEREIRO DE 1955

Concede auxílio ao Museu de Alie Moderna, do Rio de Janeiro

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

Art 1.	Fica o Govêrno <to Estado de Minas Gerais nuitoii-
zado a doar ao Museu de Arte Moderna, sediado no Rio de Janeiro,

II
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a importância de Cr$ 5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros)
para Ser paga no CXCV(ÍCiO de 1955.

	

Art . 2.	Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um
crédito especial para fazer face :s despesas da presente lei.

	

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

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a qU('I11 O COil liec 1-
mento e execução tiesta lei pertencer, que a cumpram e façani curo-
pri r, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palício da I.iljerdadt, Belo liorizoiit, 4 de feverera
(te 1955.

.JUSLrI,iNo l'iii'iseiiia	l)E ()1.1viaR.
Odilon lielirens

LEI N. 1 .228, DE 4 DE F'EVEREJBO DE 195

Concede isenção do iinpdsto de transmissão "inter vivos" ao Clraca-
rense Futebol Clube, de Juiz de Fora, e ao Clube Recreativo Car pa-

llrense, de Cana do Reino

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

Art . 1.' Fica concedida ao Chacarense Futebol Clube, se(lea-
do no iiunicínio de Juiz de Fora, isenção tio ilflpôsto de, ti'ansiuissãa
"inter vivos", para aquisição de um prédio, pertencente a Pe(ll)
António Duque, situado no distrito (le Chácara e destinado i instala-
çiio de sede própria do Clube.

	

Art . 2. 1>	Estendam-se os benefícios da presente lei ao Cluia
Recreativo Caivalhen se, para aquisição da sede própria, na cida
(te Cana do Reino.

- O irnpôsto, cuja isenção determina esta lei, será
devido ao Estado no caso de a entidade hcnefi ci rd a niudar de fi n i-
1 idade.

	

4:?	Esta lei entrará em vigor na data de sua publ icação,
revogadas as disposições CII) contrário

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

l)a'la no Palácio tia Lii)(i'(la(Ie, Belo Ilorizonle, 4 de fevereiro
(te 1955.

JUSCEIINO KUBITSi11EK DE Oiivein.
Odilon Behreizs
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LEI N:? 1.229, DE 4 DE FEVEREIRO DE 1955

Cria a Universidade de .Ini: 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 criada, com personalidade jurídica própii,
independente da do Esiado, a Universidade de .Juiz de Fora.

Ai-t. 2.° - A Universidade de Juiz de Foi-a será constituída
pelos Estabelecimentos de Ensino Superior, ali existentes, que dese-
jarem integrá-la, e que manterão sua autonomia administrativa e fi-
nanceira, nos têrmos do disposto no artigo 9Q da presente lei.

Parágrafo único - O Conservatório de Música, a Escola de
Belas Artes e a Escola de Enfermagem "Hermantina Beraldo", de
Juiz de Fora, Estabelecimentos Oficiais, passarão a integrar a
Universidade.

Art . 3. - A Universidade de Juiz de Fora será aduiiin is.
trada pelo Conselho Universitário, pelo Reitor e pela Assembléio
Universitária.

Art. 49 O Conselho Universitário será constituído pelo
Reitor, como presidente, pelos diretores dos institutos, por um re-
presentante de cada Congregação, por- um representante dos livres
docentes, 1)0V Ufli representante tios alunos e l)01 1.1111 representante
dos antigos alunos.

Parágrafo único	O Conselho Universitário organizará o
Estatuto da Universidade, para aprovação do Govêrno.

Art. 5:? O Reitor, órgão executivo da Universidade, será
nomeado pelo Governador do Estado, que o escolherá numa lista de
três nomes, indicados pelo Conselho Universitário.

1:? - O Reitor (leve pertencer ao quadro dos l)rofcSSôres
catetiráticos dos institutos.

§ 2. -- O man(latO tio Reitor será de três anos, contados du
data de sua posse.

§ 3•0 - Nas deliberações do Conselho Universitário, o Reiter
terá sàmentc o voto dc desempate, ressalvada a hipótese de impug-
nação de ato seu.

Art. ti:? -- O Vice-R'itor, eleito pelo Conselho Universitário,
substituirá o Reitor nos seus impedimentos e, no caso de vaga, res-
ponderá pelo órgão executivo (ia UniVt'rsi(la(ie até que 5c proceda a
nomeação (to  nôvo Reitor.

1
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Art. 7.' - - As atribuições do Reitor e do Conselho Universi-
tário serão definidas rio Estatuto da Universidade

Art . 8. --- A Assenilijêja Universitária, constituída pelo con-
junto (los professôres de todos os institutos, realizará anualmente
uma reunião solene, destinada a tomar conliecinien to, por exposi-
ção do Reitor, das principais ocorrências da vida universitária e a
assistir à entrega dos diplomas de doutor e de títulos honoríficos.

Parágrafo único --- O Reitor, sempre que necessário, poderá
convocar reunião (Xtraord inátia da Asse1flj)ltia Universitária para
assunto de alta relevância e tie interêsse (te todos os institutos uni-
versitários.

Art . 9. --- Publicado o Estatuto da Universidade, os institutos
interessados deverão habilitar os seus respectivos diretores para
assinarem o têrmo de aceitação das condições previstas nesta lei e
no Estatuto, o que se verificará perante o Secretário da Educação.

Art. 10 Fica o Govêrno olo Estado autorizado a contribui c,
para a constituição (lo "Fundo Universitário" da Universidade •IC
Juiz de Fora, com a importância de Cr 10. 000,00 (dez milhões (i
cruzeiros), cru apólices iii alienáveis, que emitirá e cujo rendimento
será (te 5 17o (cinco por cento) dc juros, anualmente.

Parágrafo único - -- As apólices estaduais serão entregues
ao 11 ei tor da Uni versi d ad e, na data de sua instalação e serão subs-
tituidas 1)01' outras, quando, na (lata tio resgate, findar o serviço (te
juros.

Art . 11 No caso de extinção da Universidade (te Juiz (te
Fora, no de Sua transformação ou no de sua estatização pelo Go-
vêrno Federal, reverterão as apólices, a que se refere o arti o
anterior, à Fazenda do Estado, para Os devidos fins.

Art. 12 -- A a(ini iii istração do "Fun (lo Universitário" com-
petirá ao Reitor, atendidas as deliberações do Conselho Univer-
sitário.

Art. 13 - Os Estabeleci inen los (le EnsinoO perten ('elites a')
Estado, ora integrados áU niversidade de Juiz ole Fora, continua-
rão a ser mantidos pelo Govêrno, sol ) o regime da legislação estadual
atinente à matéria.

Parágrafo único - Os demais institutos terão existência
própria, cabendo-lhes o custeio ole tôdas as suas despesas e con-
servando sua autonomia :otnrinistral iva e financeira, com as res-
trições constantes (lesta lei.
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Art. 14	Revogam-se as disposições em contrário, entrando
esta lei cru vigor na data de sua publicação

Mando, portanto, a tô(t as as autoridades, a quero o conlie-
riento e execução (lesta lei pertencer, que a ('umplain e façani cum-
prir, tão inteiramente como neta se ('Ofltéill

Dada no Palácio da Liberdade,e, Belo 1 lorizonte, 4 de feve-
reiro de 1955.

JusenliNo Kuiwiscu OK 1)0 Or.ivi:riu
Lo'vin(!o I'mzrquini Lomb ei!
Odilon Relmrens

a

RAZÕES DE VETO

Ao sancionar a proposição n.' 1 .247, que altera o quadro e
i a rganização do I)epartaniento de Lepra, da Secretaria de Saúde e
.! Assistência ora convertida na lei n. Q 1.230, vejo-me na contin-'O 

incidente3 gfncia de Ol)01'-lhe veto parcial, rncutente so
-
l)re o parágrafo único

do seu art. (L o, assim redigi(lo)

"Art. G.
Parágrafo único ---- O abono estabelecido no presente artigo

será concedido tarllt)élll aos (tenhais serv i dores classifkados no De-
2 partarnento de Lepra, tia Secretaria (te Saúde e Assistência, que eram

amparados corri o direito (lo' aposenta (tol'i Ii, aos 25 anos d(' ser\'içO,
pela legislação anterior."

I('
Alu ohdido 51)OSi tivo, se convertido CIII lei, viria revigorar,

por sinal que 0111 maior' anipl i tude, normas que a experiência de-
monstrou desaconselháveis. É que, se adotada, referida tisposição
criaria olesigualdadc e injustiças, (lado o privilégio) que seria esta-
belecido para o pessoal olo Departamento de Lepra, frente à situação
dos dentais servidores estaduais.

Além to que, duvidas surgi riam, ole vulto e complexas, quan-
do se cogitasse, na aplicação da norma, (te apurar' o seu exato
campo de incidência.

Por ê55('5 motivos, Oj)Ol111O ao pará g rafo único do art . 6. 9 da
citada proposição ti." 1. 9 47, o presente veto, a fim de que volte no-
vamente a matéria ao eso'lare('ido examo' da egrégia Assembléia
Legislativa.

Palácio da Liberdade, cmii Belo Tiorizon te, 5 de fevereiro -te
1955.

JUSíEIiN() KuitUSCHEK no Orivorro.t
Governador (lo) Estado.

II
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LEI N.° 1.230, DE 5 DE FEVEREIRO DE 1955

Faz alterações no quadro e no organização do Departamento de
Lepra, da Secretaria de Saúde e Assistência, e dá mitras providências

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

Art. 1. Ficam transformados em cargos isolados (1C provi-
mento efetivo, com a denomioaçõo (te inédico-leprólogo-epidemio-
logista, padrão 1-59, e autoniáticamente transferidos para o Qua-
dro Geral, Parte Permanente, Tabela II, oito (8) cargos isolados, (te
provimento em comisSãO, (te mé(lico-leprólogo-itinerante, padrão 1-59,
lotados no Departamento (te Lepra, da Secretaria de Saúde e Assis-
tência, e que ora se encontram vagos.

Parágrafo úni'o Os demais cargos de médico-leprólogo-
itinerante, padrão 1-59, Tabela 1, Quadro Geral, Parte Permanente,
a que se refere êste artigo, serão, autoniiticamente, transformados,
à medida em que se vagarem, em cargos iniciais da carreira de mé-
d ico-leprólogo, do Quadro Geral, Parte Perinanen te, Tabela III, pa-
drão N.

Art. 2. Os cargos de médico-leprólogo-epideniiologista do
Quadro Geral, Parte Permanente, Tabela lE, a que se refere o artigo
anterior, serão providos por ocupantes efetivos de cargos de carreira
de méd ico . leprólogo, do mesmo Quadro, Tabela III.

§ 1° Fica classificado no cargo (te inédico-leprólogo-epi-
demiologista, Quadro Geral, Parte Permanente, Tabela II, pa(lriio
1-59, o assessor-tcn ico de medicina social, l)a(l15io S-55, atualmen-
te lotado no Departamento de Lepra.

§ 2. - Os ocupantes dos cargos de mêdico-leprólogo-ep-
derni ologista Serão obrigados à apresentação (k, boletim diário r"-
lativo (is atividades exercidas durante todo o período do expedien-
te normal.

Art. 3.° Ficam transformados seis (6) cargos de assessor-
técnico de medicina social, padrão S-55, do Quadro Geral, Parte
Transitória, Tabela 1, cm seis (6) cargos (le assessor-técnico de me-
dicina social, l)a(lrão S-59, do mesmo Quadro, e nos quais são clas-
sificados os seis (6) médicos atualmente ocupantes dos referidos
cargos, padrão S-55.

Art. 4.<1---- Ficam declarados de regime de tempo integral de
tral)allio, a que se refere o art. 277 da lei n.` 869, de 5 de julho de 1952,
vinte (20) cargos de médico-leprólogo, (lo Quadro Geral, Parte Pc:-
nanente, Tabela III, lotados, respectivaniente, na Colônia "Santa
Isabel" (três), na Colônia "Santa Fé" (dois), na Colônia "São Fran-
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cisco de Assis" (dois), na Colônia "Padre Damião" (dois), no Sa-
natório "Ernani Agrícola" (um), no Sanatório "Cristiano Machado"
(uni) e no serviço Itinerante (nove), do Departamento de Lepra, da
Secretaria de Saúde e Assistência, com o acréscimo de trinta por cen-
to (30%) sôbre o padrão (te vencimentos de cada um (los referi-
dos cargos, acrescido da gratificação 1)01' risco (te contágio.

Parágrafo único -- Os ocupantes dos cargos de médico lepró-
logo em regime de tempo integral (te trabalho terão, (te acôr(Io com
a lotação dos respectivos cargos, residência obrigatória nos estabe-
lecimentos assistenciais (te lepra e viajarão obrigatèriamente por to-
do o Estado em revisão mie censo permanente.

Art. 5.° Fica elevada para 405, sôbre o respectivo venci-
mento a atual gratificação (te 30% por risco (te contágio, percebida,
nos têrmos do decreto-lei n. 9 1.559 (te 22 (te dezembro de 1945, pelos
médicos e outros servidores classificados no Departamento de Le-
pra, da Secretaria de Saúde e Assistência.

§ l.Q Aos médicos-legistas do Estado fica assegurada a gratifi-
cação de 40%, por risco (i(' contágio, (te que trata êste artigo.

§ 2. Não serão beneficiados com a gratificação estabele-
cida 1 êste artigo os ervimlorm do Fstado que, embora enquadrados
em seu disposto, c'steam afas{amtos, por quaisquer motivos, (lo exer-
cício de suas atribuições, salvo nos casos de licença para trata-
mento de saúde e licença à gestante, ou comprovada a existência
ae moléstia adquirida no exercício das funções de combate à lepra.

§ 3,9 A gratificação, a que se refere o presente artigo, fica
incorporada ao vencimento para efeito (te aposentadoria, desde que
tenha sido percebida durante oito (8) anos consecutivos.

Art. Aos ocupantes dos cargos de médico-leprólogo, do
Quadro Geral, Parte Permanente, Tabela III, e de médico-leprólogo-
epidemiologista, do Quadro Geral, Parte Permanente, Tabela II, que
trabalhem em serviço mie combate à lepra, serão abonados, para efei-
to de aposentadoria, setenta e (bis (lias, em cada ano de serviço
que fôr apurado, sem prejuízo das vantagens estabelecidas no art.
116, da lei 869, (te 5 ml' julho de 1952.

Parágrafo único	Vetado.
Art. 7,9 As denominações das Colônias Santa Isabel, Colô-

nia Santa Fé, Colônia São Francisco de Assis, Colônia Padre 1)a-
mião passam a sei', respectivamente, Sanatório Santa Isabel, Sana-
tório Santa Fé, Sanatório São Francisco de Assis, Sanatório I'adre
Damião.

Art.	Ficam extensivos ao Químico Toxicologista-Chefe
do Laboratório de Toxiologia	os favores concedidos por esta
lei aos médicos legistas.
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Art 99	Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará em vigor na (lata de sua publicação.

Mando, portanto, a tô(l OS as ailtOri(la(leS, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e a façam
cumprir tíi() i fl teirariien te como nela se (Ontélil

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 5 de fe-
vereiro de 1055.

JUSLEI.INO KUH1TSCTIEK DE 01.1\EIIIA

A nldiiio de Oliveira Guimarães
Odilon Behrens
.liazzríciO Clzaçjczs Biccilho

BAZÕES DO VETO

Ao sancionar a Proposição n. 1.260, vejo-me na contingên-
cia de opor-lhe \, elo parcial incidindo sôbre a alínea	(te seu artigo
3. e sôbre o seu artigo 8:, pelas relevantes razões de interêse pú-
blico que passo aexpor.

Alínea "ol" do artigo 3.' - O objetivo da Proposição em aprê-
CO, como foi amplamente divulgado, era O (te permitir a realizaçOl)
imediata das promoções adquirindo, assim, o caráter de lei (te
emergência. A prevalecer a norma constante da alínea "d" êsse
objetivo dificilmente poderia ser alcançado, uma vez que a apu-
ra(iio rigorosa (Ia assiduidade demandaria o levantamento integral
da contagem (te tempo de todos os ocupantes (te cada classe con-
correntes à promoção, deduzidas as falhas ii ão justificadas,ficadas, O que
seria tarefa para muitos meses

No Departamento de Administração Geral e nos órgãos de
pessoal, que lhe enviaram as relações do pessoal efetivo, por ordem
de antigii idade e merecimento, todo o trabal lio preparatório (las
promoções foi mot(touto no projeto primitivo, que não cuidou (lêsse
requisito, (testinato que era o projeto a se converter cm lei (te emne-
gência, com o objetivo de facilitar o I)rocessuum1 lo das promoções.
Deixou assim o 1). A. G . , no seu volumoso trabalho, (te atribuir à
,, assiduidade" o número (te pontos correspondentes a cada 11111 dos
outros requisitos integrantes oto merecimento.

Art. 8. 9 - Nenhuma razão há para que se retire do Departa-
incuto de Administração Geral a atribuição (te apostilar os títulos
(te nomeação que lhe pertence ex vi do art. 17 (Ia Lei ri. k. 858, de 29
(te olezenihro de 1951: - "Art. 17 --- Compete ao D . A. G . , o proces-
samento das promoções de acôrdo com os elementos fornecidos pelos
órgãos de pessoal das Repartições". A apostila ou seja a nota de ter
sido promovido o funcionário (Ia classe tal a tal que se lança no
próprio titulo de nomeação, ou em documento separado para fazer

parte integrante daquele, é um remate do processamento das promo-
ções. E não convém bi-partir êsse processamento, cometendo parte
dêle aos órgãos de pessoal (Ias repartições, o que pode, muitas vêzes,
prejudicar-lhe a uni forma 1(1 ade e a regularidade, e até a oportunida-
de.

Com efeito, reclamação pode sei- oposta, perante o Departa-
mento de Administração Geral, por (JUCi]) se julgar preterido, até
45 dias depois (te publicado o decreto de promoção referente
à classe do reclamante. Pois l)emlI, se a reclamação fôr julgada pro-
cedente, advirá daí alteração no decreto de promoção para dêle
se excluir o nome do funcionário iIi(leVi(lamiiente promovido, e
nêle se incluir o nome do reclamante. Pi-ova isto a conveniência
de ficar centralizado no 1). A. G. todo O Processo (Ias promoções, até
sua fase final, com o apostilamento, naturalmente cabível só depois
de decididas tôdas as reclaniaçõesapresentado i s eni tempo idôneo.

Palácio da Liberdade, em BeloBelo Ilomizomimite, aos 10 de feve-
reiro (te 1955.

JUSCELIN() KUImITs(: LIEK DE Om.ivEnsA
Governador do Estado (te i\timias Gerais.

LEI N.° 1.231, DE 10 1)E FEVEREIRO DE 1955

Dispõe sôbre pr omoções nos quadros do funcionalisizio público civil

O Povo do Estado (te Minas Gerais, iior seus rel)1eselltantes,
decretou e eu em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. Para efeito das promoções nos quadros do funcio-
nalismo público civil considera-se, como de efetivo exercício, o
período compreendido entre a data do provimento no cargo e 30
de novembro (te 1954, desprezando-se as faltas ao serviço havidas
por qualquer motivo, nesse período, salvo as liavidas por motivo
de licença para tratar (te in terêsses particulares.

Art. 2.	Nas promoções, (te que trata o artigo anterior,
será observado o critério alternado de antigüida(le e merecimento.

§ 1. -- A promoção por 1m1ti4üi(la(le recairá no funcionário
que contar maior temmipo de exercício na classe.

§ 2. -- No ooi.so (te emmll)ate, terá j)1efemência, sucessivamnente

a) o casado ou viúvo como mmiaior número de filhos
li) o casado;
e)	o solteiro coimi filho rccomiliecido;
(!) o mais idoso.

Art. 39 -- - O merecimento será apurado à vista ole pontos
atribuídos ao funcionário, por ,

om escrito, pelo Ctmele to 1)epartamnen lo)
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ou Serviço, a que estiver o mesmo subordinado, observados os s'>
guintes requisitos;

a) eficiência;
b) pontualidade horária;
e) vetado.
d) disciplina;
§ 1.1	A resposta "sim", valera quatro pontos; "mais iii

menos", dois pontos; "não", zero.
§ 2 A relação parcial (los funcionários, contendo as

respostas, de que trata êste artigo, deverá sei' encaminhada, dentro
do prazo de cinco (lias, contado da vigência desta lei, ao órgão de
pessoal (la resI)ectva repartição

§ 3. Não poderá ser promovido, por merecimento, o
funcionário que não obtiver a metade (lo grau ati'ibuível

§ 4. No caso de empate. terá preferência, sucessivamiient

a) o funcionário que participou de operações de guerra;
1)) o casado com maior número de filhos;
e) o casado;
(1)  o solteiro com filho reconhecido;
e) o mais idoso.
Art. 4. - Os óre.mo de pessoal das repartições encaniiiili,&-

1-ão ao Departomenlo de Administração Geral, no prazo (le dez dias,
contado (lo recebimmicnto (Ias relações parciais, a relação geral,
por ordem de antigüidade, dos funcionários em condições de se-
reiii promovidos, da qual constará o grau (le niereciiiiento de ca,
da um, repi esen lado pela média aritmética dos pontos obtidos
na forma prevista no artigo anterior.

Parágrafo único - Não serão incluídos , ias relações parciais,
a que se refere êste artigo, os funcionários qu' não contarem, pelo
Ilienos, trezentos e sessenta e cinco (lias de exercício na classe.

Art. 5 -- No prazo (le dez dias, contado do iecebimnento
das relações gerais, o Departamento de Administração Geral cii-
camiiinhará ao Chefe (lo Poder Executivo os projetos de decretos
coletivos (le promoção.

Art. (Lv - Os dispositivos desta lei aplicam-se igufl'iinte,
aos funcionários interinos amiil)ara(los l)eIO art. 1 .Q, "iii fine" da
Lei n.' 532, (le 3 de (lezenibro (le 1949.

Ar[. 7.' ---• Para efeito das promoções, será observado o
contido ria Lei n' 858, de 29 de (lezemubro de 1951, (leS(le que hão
contrarie os dispositivos (lesta lei.

§ 1. No caso de correção, de que Gata o art. 44 e seus
parágrafos, da Lei 11. 9 858, de 29 (te dezembro de 1951, será torna-
da semii efeito em beneficio daquele a quem cabia,cabia, de direito, a pro-
moção.

§ 2.' - O funcionário, a quem cabia a promoção, será indeni-
zado na diferença de vencimento e vantagens, que tiver direito.

§ 3	Os funcionários promovidos indevidamente não
ficarão obrigados a restituir o que a mais houverem recebido.

Art. 8.1	Vetado.
Art. 9.' -- Qualquer funcionário, que se julgue preterido,

poderá até 45 dias depois de publicado o decreto (te promoções ref-
rentes à sua classe, e sem embargo da revogação desta lei, recla-
mar por escrito, perante o Departamento de Administração Geral
do Estado, contra a sua preterição, alegando o que for de direilo
e juntando as provas que tiver.

Parágrafo único - Da decisão do Diretor-Geral do L')cpar-
tamnento (te Administração Geral lerá a parte recurso voluntário para
o Governador, dentro do prazo de (lez dias, contado da publicação
do despacho.

Art. 10	Revogadas as disposições em contrár i o,contrário, esta lei
entrará em vigor IIU (lata de sua publicação.

Mando, portanto, a tõdas as autoridades, a quem  conheci-
mento e execução (lesta lei pertencer, que a cumprani e façam
cumpri!-, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo horizonte, 10 de fev
reiro de 1955.

JuscEI.liso l'UJ.i1TSCl!l:K DE Oi.ivLiat
Mauricio Cli(ifJUS BLCCIII!O
Odilon Behrens
Aloisio Cosia
Levijido J"urquinm Lwimbert
Áureo Renault
António de Oliveira Guimarães

LEI N.' 1. 232, DE 10 DE FEVEItEIIIO DE 1955

Cria o Quadro Especial da Polícia Civil e dó ou/ias providências

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

Art . 1.' - Os cargos e funções da Chefia de Polícia, de natu-
reza esti-itainente policial, constantes <Ias tabelas aPl-OvUlas pela

II
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Lei n.° 858, de 29 de dezeiiiliro de 1951, passam a constituir o Qua-
dro Especial da Polícia Civil (Q. E. 1 1 . C.

Art. 2. - Para os efeitos (lO artigo anterior, consideram-se
cargos e funções daquela natureza os (te

a) delegados de polícia;
b) médicos legistas;
e) investigadores;
(1) guarda-civis;

e) fiscais de trânsito;
f) escmivães e escreventes tia polícia
g) peritos e fotc 4rafos do Departamento da Policia Técnl-.

ca;
li) perito (1UíiulCo loxicologista do Serviço de Medicina Le-

gal

Parágrafo único O cargo (te Diretor (lo Departamento -k'
Investigações inclui-se, tuiiibéin entre os de natureza estritamente
policial.

Art. 3. Ficam suprimidos no Quadro Especial da Folícia
Civil os cargos de Corregedor-Geral e Auxiliar de Corregedoria.

Ai-1 . 4Y - Ficam criados no Q . E.! . C . as funçõe; gratifica-
das de Corregedor-Geral e de Subcori-egedor, respectivamente
com as iliestilas atribuições (los cargos extintos 110 artigo anterior.

Parágrafo ún i co As gratificações (le função a que alude
êste artigo serão, respectivamente, de Cr-,,2. 500,00 e Cr$ 2.000,00
mensais.

Art. 5 • 9 Fica estabelecido, pala os cargos e funções dc
natureza essencialmente policial, o regime (te tempo integral a que
se refere o art. 277 da Lei o." 869, (te 5 (Te julho de 1952, com dire-
to ao acrescililo (te 30 1/( , ( trinta por cento) sôbre o respectiv&J
vemicimnento.

l.'1  Fica extensivo aos médicos (lo De)JilitaiilelltO Mé-
dico da Polícia Civil que, pela natureza ele suas funções, seja-ii
obrigados a prestar serviços 5 Polícia Civil a qualquer 1101-a do
(lia ou tia noite, O 1-egiflie (te tempo integral flh(S condições dêste ar-

	

tigo e seu	2:'.

§ 2. - O acréscimo a que se refere êste artigo se incorpo-
rará ao venciimiemi to, para efeito (te aposentadoria.

41 -

Ai-t. (i. - As gratificações do Inspetor e Subinspetores
do Corpo de Segurança ficam equiparadas às de Chefe dc Sei-viço
e Chefe (te Seçõo, respectivamente.

Ai-t. 7•Q As gratificações percebidas pelo Inspetor-Gerd
da Guarda-Civil e J)Ct() Fiscal-Chef(' (Ia Superintendência cio Trân-
sito, ficam equiparadas às que têm o Chefe (te Sers iço; e a gratifi-
cação do Subinspetor da Guarda-Civil fica equipara (la à (lo Chefe
de Seção.

Art . 8.'	Fica suprimida, no Corpo (te Segurança, a função
gratificada (te Chefe (lo Corpo de Segurança.

Art. 9 - Aos servidores da Polícia Civil que trabalhem
em serviço (le natureza estritamente policial, abonar-se-ão setenta
e dois (lias, para eleito de aposentadoria' ciii cada ano de serviço
que fôr apurado, sem prejuízo tias vantagens a que se refere o art
116 da Lei ii. 869, (te 5 (te julho de 1952.

Art. 10 - - Fica o Poder Execul ivo autorizado a regulamimen-
tar a presente lei, estritamente sendo observadas, coma as alterações
ora introduzidas e relacionadas nos quadros anexos, as funções
gratificadas, carreiras e cargos coas lati tes das 1 belas anexas a
Lei n. 9 858, de 29 de dezembro de 1951.

Ai-t. 11 São extensivos aos servidores da Políica Civil,
Vigilante-policial, Vigilante-noturno e Aspi rante . invesiigadoi', 110

exercício efetivo de função (te natureza essenci almuen te policial, os
benefícios desta lei.

Ai-t. 12 - Fica extensivo aos oficiais e praças (la Polícia
Militar e (lo Corpo de Bombeiros, que contameiti mais de dez anos
de efetivo serviço naquelas corporações e estejam cai função dc
natureza policial-militar que exija tempo integral de serviço o direi-
to aos benefícios desta lei, exclusive o mencionado no art. 9.'.

Parágrafo único --- Fica revogada a coa cessao do tijolo de
fardammmento (te que ti-ata o art. 3 da Lei a.' 1.178,  (te 15 (te de-
zembro de 1954.

Art. 13 --- O (-algo de Intérprete-Tradutor, (lu Quadro Cci.!,
Parte Permanente, Tabela III, da Lei n.' 858. de 29 de setembro dc
1951, passa a denominar-senar-se Perito-Tradutor, padrão 1-40.

Art. 14 -- Fica transformado cmii cargo (te provi imento ef-
tivo O cargo dc Diretor do Abrigo (te Menores ''Afonso de Morais'',
atualmente (ti' provimmiento cmii comissão, tio quadro da Secretaria
do Interior.

1,



N. v de	Cargo ou Carreira
cargos

1
	Datiloscopisla .

2
	Datiloscopista

2
	Datiloscopista .

3
	Datiloscopista

4	Datiloscopista
5
	Datiloscopista

5
	Delegado Regional

8	Delegado Regional
14	Delegado Regional
22
	Delegado Regional

30
	Delegado Regional

Escrevente de Polícia
10
	Escrevente de Polícia

15	Escrevente de Policia
7
	

Escrivão de Polícia
11
	Escrivão de Polícia

15	Escrivão de Policia
22
	Escrivão de Polícia

33
	Escrivão de Polícia

52
	Escrivão de Policia

10	Guarda Civil .....
Guarda Civil .....

40	Guarda Civil .....
300
	Guarda Civil .....

Guarda Civil.....
600
	Guarda Civil .....

1	Identificador .....
2
	Identificador .....

Identificador .....
3
	Identificador .....

6
	Identificador .....

8
	Identificador .....

10
	Investigador .....

15	Investigador .....
32
	Investigador .....

48	Investigador .....
05
	Investigador .....

120
	Investigador .....

1
	Médico Legista .

2
	Médico Legista .

Médico Legista .
2
	Médico Legista -

Médico Legista .
2
	Médico Legista -

Classe ou	Vencimentos
padrão	1955	1956

(:
N	4. 040,00	4. 340,00
M	3.500,00	3.860,00
L	3.300,00	3.500,00
E	3.100,00	3.160,00
J	2.620,00	2.800,00
1	2.300,00	2.650,00

11	5.900,00	6.200,00
O	5.400,00	5.700,00
P	4.900,00	5.100,00
O	4.500,00	4.800,00
N	4.040,00	4.340,00
1	2.360,00	2.650,00
ii	2. 100,00	2. 500,00
G	1 . 820,00	2. 300,00
O	4.500,00	4.800,00
N	4.040,00	4.340,00
M	3.560,00	3.860,00
L	3.300,00	3.500,00
E	3.100,00	3.160,00
J	2.620,00	2.800,00
E	3.100,00	3.160,00
S-10	2.880,00	3. 040,00
J	2.620,00	2.800,00
1	2.360,00	2.650,00
S-14	2.165,00	2.550,00

II	2.100,00	2.500,00
M	3.560,00	3.860,00
L	3.300,00	3.500,00
S-23	3.250,00	3. 400,00

E	3.100,00	3.160,00
J	2.620,00	2.800,00
1	2.360,00	2.650,00

O	4.500,00	4.800,00
N	4.040,00	4.340,00
M	3.560,00	3.860,00
L	3.300,00	3.500,00
E	3.100,00	3.160,00
J	2.620,00	2.800,00
R	5.900,00	6.200,00
Q	5.400,00	5.700,00
S-40	5.000,00	5.300,00
P	4.900,00	5.200,00
S-37	4. 700,00	5 . 000,00

O	4.500,00	4.800,00

Cargos
Exce- Vagos

dentes

	

-	1

	

-	2

	

-	2

	

-	4

	

-	3
-

	

-	8

	

-	14

	

-	2
30 (')

	

-	a

	

-	10

	

a	-

	

-	7

	

-	11
7

	

-	22

	

-	33
33

	

-	10

	

6	-

	

46	40

	

-	287

	

26	-
150

	

-	1

	

-	2
	1 	-

	

1	(3

	

-	6

	

4	-

	

—	10

	

-	2

	

2	-

	

-	2

	

2	-

	

-	2
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Art. 15 A carreira de investigador de polícia, organiza-
da pela Lei n.' 858, de 29-12-51, compõe-se de 320 cargos, que serão
assim preenchidos:

10 investigadores - padrão O;

15 investigadores - padrão N;

32 investigadores padrão M;

48 investigadores -- padrão L;

95 investigadores - padrão K

120 investigadores - padrão J.

Parágrafo único Os investigadores que, de acõrdo eomii
a Lei 858, ((e 29-12-51, estavam classificados no padrão S-29, ficam
classificados no padrão "O"; os investigadores que, (Te acôrdo com
a Lei 858, (Te 29-12-51, estavam classificados no padrão S-23, ficam
classificados no padrão "M"; os investigadores que, de acôrdo com
a Lei 858, estavam classificados no padrão S-20, ficam classificados
no padrão "L"; o investigador que, de acôrdo com a Lei 858, de
29-12-51, estava classificado no padrão "J" e os que estavam clas-
sificados no padrão S-17, ficam classificados no padrão "K"; os
investigadores que, de acôrdo com a Lei 858, de 29-12-51, estavam
classificados no padrão "1", ficani classificados no padrão "J".

Art. 16 -- Fica o Poder Executivo autorizado a abrir os cré-
ditos necessários à execução desta lei, podendo, para ásse fim,
realizar operações de crédito.

Art. 17 - Esta lei entrará eni vigor tio dia 1. 9 de maio 1e
1955, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 10 de fevereiro
de 1955.

JUSCELINO KUBISCHEK DE OLIVEIRA

Mauricio Chagas Bi calho
Odilon Behren.s

QUADRO ESPECIAL DA POLICIA CIVIL

TABELA 1
CARGOS DE CARREIRA

(') - Inclui-se no cargo inicial da carreira de delegado regional um
delegado de policia padrão S-20.



N (te	Cargo ou Carreira
cargos

	

-	Médico Legista

	

3	Médico Legista

	

1	Perito de P. Téc.

	

2	Perito de P. Téc.

	

3	Perito de P. Téc.

	

-	Perito de P. Téc.

	

4	Perito de P Téc.

	

7	Perito III P. Téc.

	

-	Perito Q. I'oxicologista

	

13	Fiscal de Trânsito

	

30	Fiscal de Trânsito

	

-	Fiscal de Trânsito

	

120	Fiscal de Trânsito

	

-	Fiscal de Trânsito

	

135	Fiscal de Trànsilo
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Classe ou	Vencimentos
padrão	1955	1950

(i
S-34	4.400,00	4.700,00

N	4,040,00	4.310,00
O	4.500,00	4.800,00
N	4.040,00	4.340,00
M	3.560,00	3.800,00
8-26	3.410,00	3. 740,00
L	3 . 300,00	3. 500,00
A	3.100,00	3.160,00
8-34	4.400,00	4.700,00

li	3.100,00	3.160,00
J	2.620,00	2.800,00
5-17	2.490,00	2.700,00
1	2.360,00	2.650,00
5-15	2.230,00	2.600,00

H	2.100,00	2.500,00

Cargos
Exce-. Vagos

dentes
2	-
-	3

1
-	2
-	3

3	-
-	4
-	4

50

-	119
o	-

72	-
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TABELA III

CARGOS ISOLADOS, DE PROdIMENTO EM COMISSÃO

NQ de	Cargo	Classe ou	Vencimentos
cargos	 padrão	1955	1956

1	Diretor do Deporta-	 C,	 ('$
manto de Investigações	1-57	6.900,00	7.200,00

6	Delegado Auxiliar ..	1-58	6. 500,00	6.800,00
9	Delegado Especializado	1-56	6.500,00	6.800,1(0

TABELA IV

CARGOS ISOLADOS, DE PROVIMENTO EFETIVO

N.9 de	Cargo	 Classe ou	Vencimentos
cargos	 padrão	1955	1056

II

Cargos
Exce- Vagos

dentes

TABELA 11

FUNÇõES GRATIFICADAS

N.0 de	Denominação	Valor Mensal	 Observaçõesfunções

1	Corregedor-Geral . . . . . . . .	2.500,00

(Preencindu por Delegado-

	

2.000,00	Auxiliar, Especializado ou
Distrito

{Preenchida p01' Investigador
1.200,00 de classe ou padrão mais

elevado

Preenchida por Investigador
900,00 .. de classe ou padrão mais

elevado

	

1 . 2()0,00	Prcemmelmi{la por Delegado

	

1 .200,00	Preenclmi da por Delegado

	

1 .21(0,00	Preenchida por Delegado
1.200,00

90(1,00
35(1,00
350,00

	

1.200,00	Preenchida por Delegado

	

1. 200,00	 -
6(1(1,00
350,00

	

1.200,00	Preenchida por Delegado

	

1. 2(1(1,0(1	Preenchida por Delegado

Cargos
Exce- Vagos
dentes

7	Delegado de Distrito .	1-49	5.900,00	6.200,00	-	-

TABELA V

CARGOS ISOLADOS, A SEREM SUPRESSOS QUANDO VAGAREM

N.e (te	Cargo	Classe	ou	Vencimentos	Cargos
cargos	 padrão	1955	1956	Exce- Vagos

(lentes

3	Delegado de Polícia .	S-29	3.800,000	4.100,00	-	-

LEI N. 1.233, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1955

Contém o Regimento de Custas Judiciais (/0 Estado

O Povo tio Eslado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, CII! SCU rntllle, sanciono a seguinte lei:

PARTE GERAL

l)ispoSições preliminares

CAPITULO 1

Das custas judiciais

Art. 1.0 As custas judiciais, pelos atos que praticarem .)S
juízes, procuradores, membros do Ministério Público e mais oficiais,
serventuutrios e auxiliares da administração da justiça, serão con-
tadas e cobradas de acôrdo ('0111 o presente Regimento.

	1	Subcorregedor ........

	

1	Inspetor do Corpo de Segurança

	

18	Subinspetor do Corpo de Segu-
rança............

	

1	Diretor da Casa de Correção

	

1	Diretor (Ia Escola de Policia

	

1	Superintendente da Guarda Civil

	

1	Inspetor-Geral da Guarda Civil

	

1	Subinspetor da Guarda Civil

	

6	Chefe da Divisão de Guardas

	

39	Fiscais da Guarda .......

	

1	Superintendente do DEI' .

	

1	Fiscal-Chefe do DET .....

	

1	Fiscal-Ajudante do DET .

	

9	Fiscais de Turma do DEI'

	

1	Diretor da Colônia Penal

	

3	Delegados-Gerais (de Belo Ilori-
zonte, Juiz de Fora e Uberaba)

1I
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Art. - As taxas constantes das tabelas anexas não pode-
rão ser aplicadas por analogia ou paridade, ou por outro fundainen-
to qualquer, a casos não especificados, salvo quando se tratar de
atos supervenientes não previstos por êste Regimento, mas que
devam ser remunerados.

Art. 3•0 São custas judiciais para os efeitos dêste Regimento,
as despesas judiciais feitas com a expedição e preparo dos feitos
e, em geral, de todos os atos judiciais, e nelas se compreendem:

1	o sêlo fixo dos autos, o porte do correio e telégrafo, bern
como do serviço telefônico e radiotelegráfico;

II - a taxa judicial;
III - as despesas com a publicação de anúncios, editais e

avisos;
IV -- as despesas de condução e aposentadoria do juízo;
V - os honorários de agrimensor em divisões e demar-

cações de terras;
VI todos os emolumentos e despesas previstos e taxados

no Regimento, e na legislação federal quando nêle não compreen-
didos.

CAPITULO II

Da condenação nas custas

Art. 4. - O pagamento (Ias custas é exigível segundo as
leis em vigor, notadamente o Código Civil, os Códigos de Processo
Civil e Penal, a Lei de Falências, a de Acidentes no Trabalho, Pe-
nhores, Consolidação das Leis do Trabalho e outras mais, fie com-
petência (Ia União, que sôbre a matéria versarem.

Art. 5. - Consideram-se inúteis, não se contando contra
o vencido:

1 - as custas de retardamento;
II - as de documentos impertinentes, ou dos quais já existia

nos autos algum exemplar;
III - de petições, certidões e têrmos desnecessários ao r'-

guIar andamento do processo;
IV - (le diligência, quando o ato determinativo dela puder

ser feito no auditório do juiz, ou fôr inteiramente desnecessário;
V - as (le arrematação, adjudicação ou remissão, que serão

pagas pelo arrematante, adjudicatário ou remidor;
VI - as de revalidação (le selos, a que não der causa.
Art. 6. - Nos arrolamentos cujo monte não ultrapassar de

Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros) as custas não excederão de 10%
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(dez por cento) . Se houver excesso, far-se-á o rateio, exceto na
parte relativa aos incidentes provoca(tus pelos interessados.

Art. 7•9 Nas causas criminais, em que decair a Justiça
Pública e nas cíveis em que fôr vencido o Estado, as custas serão
pagas sômente aos serventuários que não perceberem vencimentos
dêste e pela forma estabelecida em lei. Quando, nas criminais,
decair a Justiça Pública, os funcionários judiciais remunerados pelo
Estado que nelas intervierem, terão direito de participar do rateio
das custas, conforme o previsto nas leis orçamentárias.

CAPITULO III

1)o pagamento das custas e sua época

Art. 8.Q As custas e despesas dos processos serão entre-
gues aos escrivães ou ao secretário (lo Tribunal de Justiça para o
preparo, mediante certidão circunstanciada nos autos, e recibo for-
necido à parte, se exigido.

Art. 99 As custas devidas nos processos de acidentes de
trabalho, em que houver acôrdo, serão pagas 1/3 (um têrço) ao j&z
e 2/3 (dois terços) ao escrivão, não cabendo ao Estado arrecadá-
las em sêlo.

Art. 10 -- As custas que se forem vencendo serão debitadas,
creditadas e pagas, afinal, por quem de direito.

Art. 11 Pertencerá à Caixa de Assistência dos Advogados
a metade das custas contadas aos advogados, provisionados ou soli-
citadores, cru todos os feitos contenciosos e a(lflIifliStratiVOS (Decre-
to-lei n. 9 4.563, fie 11 fie agôsto de 1942, art. 8.° letra "b"), e será
arrecadada por meio de selos da Caixa, contados e aplicados nos au-
tos e arrecadados por intermédio das repartições coletoras do
Estado.

Art. 12 - Para observância do disposto no art. 19, os pa-
péis que, em razão de urgência, forem entregues diretamente pelas
partes, deverão conter a nota de pagos em cartório ou na Secreta-
ria do Tribunal, ou, ainda, uma simples referência à exceção fei-
ta no art. 17.

CAPITULO IV

Da fiscalização, penas e recursos

Art. 13 - Os tabeliães, escrivães e mais serventuários e
empregados da Justiça, cotarão, à margem dos respectivos atos,
a importância das custas a que têm direito, discriminadamente,
declarando de quem as receberem e rubricando a cota, sob pena de
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não lhes serem contadas, ou serem obrigados a restitui-las, ou
deduzir-se a dita i iii 1)Oi'tân cia das custas que lhes forem devidas e
contadas. Nos autos, dispensa-se a rubrica sôbre os atos cotados.

Art. 14 - O contador do juízo, nas respectivas contas, far,'i,
P111 cada parcela ou rubrica, referência íi fôlha dos autos onde
está o ato cujos emolumentos tiver contado, e, bem assim, ao
número e a tabela (lêste Regimento, em cuja conformidade houv'r
feito a conta.

Art. 15 - Deverá o contador glosar emolumentos não co-
tados ou indevidos, sob pena de pcl'(ler o emolumento que lhe com-
petir pela conta.

Art. 16 --- Feita a conta, depois de selados e preparados os
autos serão ouvidos os representantes do fisco estadual.

§ 1 . 0 -- Havendo êrro na conta ou inclusão, nela, de custas
indevidas poderá a parte prejudicada reclamar cm qualquer tempo,
antes do preparo (los autos. Da decisão do juiz (Ia causa haverá
recurso (te agravo para a instância superior, nos têrnios da legi';-
lação em vigor.

§ 2.° Os funcionários que se julgarem prejudicados ri,
conta poderão também reclamar ao mesnio juiz e da (Icei são dêste
interpor o recurso a que se refere o parágrafo anterior.

§ 39 -- A parte também poderá reclamai- contra a exigênc a
de emolunientos descabidos que lhe facani os tabeliães, es('rivã.'S
e demais serventuários, por serviços que, por sua natureza, não
são coii tema piados em conta (te autos, cabendo da decisão (10 juiz
o mesmo recurso de agravo, a ser interposto tanto pela parte
reclamante, como pelo funcionário que se julgar prejudicado.

Art. 17 Independente de reclaniação da parte, o juiz que
notar, nos autos ou papéis que lhe forem presentes, qualquer in-
fração dos artigos dêste Regimento, ordenará o cancelamento da
verba indevida  e a (1 evolução da respectiva imupoi'tâflc ia, no todo
ou em parte, se já tiver si do paga, procedendodo no mais como l'âr
de direito.

Art. 18 -- As infrações (lêste Regimento serão punidas coai
as penas disciplinares da Lei de Organização Judiciária.

CAPÍTULO V

J)i,sposicões qerois

Art. 19 - Nas causas cíveis, de qualquer natureza, de valoi'
não excedente de Cr ,,'á. 1)00,01) (cinco mil cruzeiros), e nas requi-
sitórias (te pagamento (te juros de apólices, ou de empréstimos de

dinheiro de órfãos menores, OS custas serão contadas pela mnetaie,
e, em relação is requisitórias, nada se cobrará a título de busca

Art. 20 --- A (leVolUçãO de (1001(11111' precatória, cumprida ou
não, terá lugar independentemente de traslado, salvo se algum in-
teressado requerer, e à sua custa.

Art. 21 - O preparo do recurso, em causa comum, aproveita
a todos os "litis consortes" que tenham recorrido, ainda que dêle
venha a desistir quem o houver preparado

Art. 22 --- Quando, pelo mesmo ato, se possam considerar
devidas custas correspondentes a lilii IS (l(' Liii!, serão abonati .is
apenas as mais elevadas dentre essas, só se fazendo a acumulação,
se autorizada expressailiente por êste Regi milento

Art. 23 - --- Os funcionários judiciais po(lem requerer ao juiz
o arbitramento da quantia necessária às despesas iniciais (lo pro-
cesso, bem como exigir O depósito prévio (Ia metade dos emolu-
mentos dos traslados, certidões, póhlicas formas e quaisquer atos
ou documentos encomendados pelas partes. O arbitramento terá
por base ii categoria (lo processo, o voltinie e a espécie dos atos a
serem inicialmente atendidos.

Art. 24 - Fica ão nos ;o;tos, - cópia dos inaioladus, ofícios
e demais papéis destinados a outros serventuários, autoridades,
pessoas ou repartições 1' ('00! direito a emolumentos para (lLIC êsL's
sejani lançados na conta.

Art. 25 ----- Ficam isentos (te c'muolinnentos, custas e taxas os
atos e têrmos (te iiÇ() popular.

Art. 20 -- As custas ou emyiolumnentos alribuíclos aos desem-
bargadores, juízes de direito, municipais e substitutos, serão pags
60% (sessenta por cento) em selos ao Estado e 40 1/c (quarenta po:
cento) em espécie aos referidos magistrados. Em nciiliumiia hipó-
tese essas custas serão inferiores a Cr$ 5,00 (cinco cruzeiros) as
juízes, em cada processo.

Parágrafo Único -- Os emolumentos e custas devidos pelos
têrmos de abertura e encerralilento (1: livros comerciais, e Iara
condução e aposentadoria como m'emnuneração de despesas (te via-
gem e tstada serão excetuados das disposições referidas neste ar-
tigo, inclusive rubrica (te livros.

Art. 27 ---- Ficam mantidas as tabelas do atual Regimento
de Custas com OS modificações resultantes (lesta e tia lei n. Q 605,
de 13 de agôsto de 1950, revogado o art. 14 das Disposições Finais
e Transitórias (Ia Lei n. 1.098, de 22 de junho de 1954.

Art. 28 - - As tabelas constantes desta lei serão acresci(l0s
de 20% ( ','inte por cento) quanto às custas e emiiolumiientos devidos
aos escrivães de paz.
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Art. 29 --- Todos os serventuários são obrigados  ter nos
seus cartórios, ou nos compartimentos em que trabalharem em
lugar I)emfl visível, uni quadro (01(1 as tabelas dêste Regimento para
os atos de seu ofício, cumprindo aos representantes do Ministério
1 úblico fiscalizarem e fazerem executar esta determinação

Art. 30 - As custas previstas e taxadas neste Regimento
serão contadas de acôrdo com a lei vigente ao tempo em que forem
oraticados os atos a que se apliquem (Cód. do Processo	art. 59;
Const. Federal, art. 141,	3•n)

Art. 31	Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 10 (te feve-
reiro (te 1955.

JUS(ELmNo KUIiITSCILEK DEI OLIVEIRA
Odilon Bebrens
Aloisio Costa
Levindo P. Lambert
Áureo Renault
Antônio de Oliveira Guimarães

PARTE ESPECIAL

CAPITULO 1

Instúiicia Superior

TABELA 1

A tos (10 Tribunal (le Justiça

N. 1	Assinatura (te ordem citatória, i nqui ritória ou de
qualquer outra -- Cr$ 3,00.

	

2 -- Compromisso que defiram	Cr$ 3,00.
N 9 3	Julgamentos:

a)	cai a iel ação ci 'el, n as camisas
1 - - de valor até Cis 5.000,00 e nas inestimáveis -- - Cr 10,00;
II -- de mais de Cr 5.1)00,01) até CiS 20.000,00 ---- Cr 20,01);
III - - (te mais (te Cm 20. 000,00 até Cr 30. 000,00 --- Cr$ 30,00;
IV --- (te mais de Cr 30. 000,00 até Cr	100.000,00 --

Cr$ 40,00;
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V	de mais (te Cr$ 100. 000,00, Cr$ 1,00 em cada Cr$ 1. 000,00,
ou fração, sendo o maior enioluinento (te Cr$ 100,00;

h) de embargos a acordão, embora seja de mais de tua
embargante, a metade dêsses emolumentos;

c) de revistas, agravos, cartas testenitinliáveis, habilitações,
incidentes e suspeições - Cr$ 15,00;

(l) (te composição e desistência	Cr$ 10,00;
e) (te reforma (te autos - Cr$ 10,00;
f) (te apelações ou recursos criminais --- Cr$ 15,00:
g) nos processos de responsabilidade e outros de compe-

tência do Tribunal - Cr 20,00.
N. Q 4	Relatório escrito nos autos -	Cr 15,00.
Nota -- - Nos processos originários, cobrar-se-ão os mesmos

emolumentos taxados para os Juizes (te Primeira Instância.

TABELA II

A tos do Presidente do Tribunal

N. 5 - -- Assinatura e exame de carta (te sentença	Cr
10,00.

N. Q	Assinatura de	an(1 O lo executório, OU de cópia au-
têntica (te julgado e ordem executória para pagaIn(lto de custas e
outros que expeça	Cr$ 10,00.

N. 9 7 ---As s inatura (te outros mandados e precatórias	Cr
1,00.

N." 8 -. Assistência:

a) o exame (te suficiência para o ofício (te justiça	Cr$
15,00;

li) a outro qualquer ato --- Cr 10,00.
N.° 9 - 	Decisão sôl)re recursos, suspeições, desistências,

deserções - -- Cr$ 10,00.
N. 10 -	Distribuição (lo feito	Cr$ 3,00;
N . v 11	Juramento ou compromisso, exceto e deferido

para a investi dura ou posse (te funcionário, cada - - Cri 2,00
N. 12 -- Portaria de licença concei lida por êle ou pelo Tri-

bunal - - Cr$ 2.00.
Sen do para casanien to - Cr 10,00
N. 9 13	Provisii() para a(tVoga(lo Ou solicitador - Cri 50,00.
a) renovação (te plOvisao OU transferência para outra co-

r1iarca --- Cr 40,00;
1)) (te qualquer outra provisão - Cr 20,00.
N. 14 --- Relatório (te "habcas corpus" C (te desaforamento

para outra comarca - Cr$ 15,00.
N. Q 15 --- Têrmo (te fiança - Cr$ 5,00.

1
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TABELA 1!!

Aios do Secretário (10 Tribunal de Justiça e dos escrivões do mesmo
Tribunal

Do Secretário:

N. 1(; - Inscrição de cada feito apresentado li Secretaria
Cr$ 9,00.

N. Q 17 - Processo de incapacidade	Cr$ 45,00.
N.ç 18 -- Provisão de advogado ou solicitador, renovação

ou transferência	Cr 45,00.
N. 19 - Registro:

a) de carta de doutor ou bacharel em direito ou (te pr.
visão (te advogado, ou de qualquer outro título - Cr 15,00;

b) (te distribuição -- Cr$ 4,50.
N. 20 -- Revisão dos autos, por fôtha	Cr$ 0,06.
Não exce(l 'ndo O iiiaior eniolumento de Cr 30,00.
Nota -- Contagem de custas e demais atos aqui não especifi-

cados, os mesmos emolumentos (105 escrivãcs do judicial, contado-
res e distribuidores, pelos atos relativos, taxados iias tabelas res-
pectivas.

Dos Escrivães (no civel)
N. 21 - Agravos, cartas testemunháveis, apelação (te des-

quite por mútuo consentim"nto, recursos, inclusive o de decisão
em processo (te Registro Torrens, suspeição, habilitações e em-
bargos infringentes, por lodos os têrmos e atos que praticarem, até
a 1. 1 decisão	Cr$ 45,00.

Havendo embargos, mais metade dêsses emolumentos.
N.9 22	Apelação cível, por todos os têrmos e atos que

praticarem até a 1. 4 decisão, de cada

a) nas causas de valor até Cr 5.000,00 ou de valor ines-
tnável - Cr 67,50;

b) (te mais de Cr$ 5.000,00 até o valor (te Cr 10.000,00
Cr 75,00;

e) de mais de Cr$ 10.000,00 - Cr 82,50;
e mais (te Cr$ 1,50 por Cr$ 1.000,00 ou fração acrescidos,

não excedendo o maior emolumento de Cr$ 150,00. Havendo embar-
go, mais metade desses emolumentos.

N.° 23 -- Registro (te acórdão além (la rasa - Cr$ 15,00.
N. 24 - Remessa de autos (serviço de correio) - Cr$ 7,50.
N:' 25 - Revisão dos autos por fôlha -- Cr$ 0,06.
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Não excedendo o maior emimolumento (te Cr$ 30,00.
N. 26 -- Revista -	Cr$ 67,50.
1-lavendo embargos, mais metade desses emolumentos
Nota Nas certidões (te intimação (te (lespaclios e senten-

ças às parte e nos (temimais atos aqui não especificados, inclusive
pelos autos suplemnentares, mandados (te segurança, ações resciso-
rias, restauração (te autos desaparecidos, terão os mesmos cimioli-
imientos taxados para os escrivãcs (lo Judicial na tabela respectiva.

Observações --- Os eiimolummmentos constantes (los números 21, 22,
25 e 26 serão pagos por ocasião do preparo dos feitos, por inter-
médio do Secretário do Tribunal.

(No crime)

N.Q 27	Apelação, recursos, cartas testei miuiiháveis e revi-
sões - Cm 67,50.

N. 28 -- Registro de acórdão, além da rasa - Cr$ 15,00.
N.' 29 - Remessa de autos (serviço (te correio) - Cr$ 7.50.
N,v 30 -- Revisão (los autos por fôttma ---- Cr$ 0,06.
Não excedendo o iimaior emolumento de Cr 30,00.

Observação Pelos demimais atos que praticar, inclusive pelas
ações originárias, os milesimios cimiolumnentos taxados para OS escri-
vães do crime na tabela respectiva.

CAPITULO II

Iizstdncia Inferior

TABELA IV

AIOS dos Juizes de Direito e Substitutos

No civei:

N. Q 31 - Sentenças e Julgammmentos

a) sôbre o mérito (te causa, qualquer (I UC seja a sua natu-
reza:

sendo ela (te valor ate Cr$ 2.000,00 --- Cr$ 5,00;
(te mais (te Cr$ 2. 000,00 até Cr 5. 000,01) - - Cr$ 6,00;
(te mais (te Cr 5.000,00 até Cr$ 10.000,00 --- Cr$ 7,50;
de mais (te Cr$ 10.000,00 até Cr$ 20.000,00 - -- Cr 10,00;
(te mais de ('1-$ 21)000,1) até Cr 500. 000,00 --	Cr$ 0,50 (cin-

qüenta centavos) por 11(11 lia r (te cruzeiro, 011 fração;
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eXeC(iefldo de Cr$ 500.000,00, Cr 0,10 (dez centavos) por
milhar de Cruzeiro ou fração

h) sõbre causas inestimáveis ou (te valor indeterinjfla(Io - --
Cr$ 20,00;

e) sôlae emIaros (te terceiro e concurso (te ci'edoies, os
flieSiflOs emolumentos, os quais serão calculados pelo valor (lo obj-
lo, no piimmieiro caso, e pelo (lo líquido recolhido a depósito ou pelo
valor da adjudicação, OU remissão se o concurso versar sôljre
próprios bens, no segundo caso;

(1)  Sôt)re exceções, atentados, einliai'gos à sentença ou à
execução, artigos (te liquidação, metade (los emolumentos, na
iliesmna ordem  proporção estabelecidas na letra "a" (lêSte número;

e) sôbre absolvição de instância, desistência, composição,
condenação (te preceito, Imomimologação (te divisão ou demarcação
de terras, de partilha amigável ou de qualquer outro aio -- Cr$ 5,00;

f) sôbre dúvida levantada por oficial (te registro
Cr(i3O0;

g) sôbre qualquer ilos processos acessórios constantes da
Livro \' (lo Código (le Processo Civil, exceto embargos de terceiro
e atentado -	Cr$ 7,50;

h) em partilha ou sobrepartilha, feitas em outro juízo
sen tto ciii arrolamento - Cr$ 3,00;
sendo cmi) inventário -- - Cr$ 5,00;
i) (te declaração (te falência	Cr 10,00;
se o falido oferecer alegações (te defesa	Cr$ 12,00;
j) (te homologação ou rescisão de concordata -- Cr 20,00;
k) (te reabilitação ou não de falido - Cr$ 20,00;
1) (te encerrammmento de falência os emilolunmel1tos da letra "a"

(lêSte nó mmiero, calculados sôbre o ativo arreca(la(lo
ia) sôt)me contas de síndico e (te liquidatário, em processo

de falência	Cr$ 10,00;
n) sôlire verificação e classificação (te créditos impugnados,

cada	Cr$ 5,00;
o) sôhre verificação e classificação (te créditos não imnpu-

nados	- Cr$ 3,00;
P) sôbie pedido (te restituição cio falência, os mesmos ema-

lurnentos (Ia leira "a" (lêsle número;
q) sôbre contas de tutelas e curatetas
não haven (lo reji d ilmiento --- Cr$ 2,50;
havendo rendimento, os eniolumnentos serão calculados sôbie

o valor do mmmesmmio e se referirão a todo o período (Ias contas, assim:
até Cm 2 000,0() - Cm	2,50;
de mais de Cr$ 2.000,00 até Cr$ 5.000,00 ---- Cr$ 4,00;
de mais (te Cr$ 5.000,00 até Cr$ 10.000,00 ---- Cr$ 5,00;
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e daí pala comia, Cr$ 1,00 (uni cruzeiro), p01- milhar Je
cruzeiros ou fração, até o emnoluniento máximo de Cr$ 25,00.

Nota Os eiiiolumiientos serão pagos pelo tutor ou curador,
caso (te não haver rendimento, e pelo menor ou interdito, no
caso de haver;

r) sôbre contas de testamenteiro - Cr$ 10,00;
S) sôbre alienação, hipoteca, arrendamento ou outra obri-

gação, em processo a(lifliiiiStm'ativO	Cr$ 3,00;
t) (te liquidação e cálculo de imnpôsio "causa moi-tis", nos

casos em que a partilha judicial é ohm-igatória -- Cr 5,00;
u) (te homiiologaçao (te acôl-(lo ciii ad (len te do trabalho
um têrço (Ia taxa legal, paga pelo empregador quando da

lavratura do têrmno.
N. 32	Preparo (te inventário, 1)01' inilhar de cruzeiro, ou

fração:
sendo o esl)óliO (te valom' até Cr$ 10.000,00 --- Cr$ 8,00;
sendo (te mais (te Ci'	10.000,00 até Cr	20.000,00, mais

Cr$7,00;
judicial e obrigatória --- Cr$ 5,00;
sendo de mais (te Cr$ 20.000,00 até Cr$ 50.000,00, mais

Cr$ 2,00;
Sefl(to de mais (te	Cr$ 50.000,00 até Cr	100.000,00

Cr$1,00;
sendo de mais de Cr$ 100.000 até Cr$ 400.000, mais

Cr$ 0,75;
sendo de mais de Cr$ 400.000 até Cr$ 700.000, mais

Cr$ 0,50;
sefl(lO (te mais de Cr$ 700.000,00 até Cr$ 800.000,00, mais

Cr$ 0,25;
excedendo (le Cr$ 8.000.000,00, mais Cr$ 0,10.
§ 1 . Os mesmos eiiiOtuil)('fltOs sei'iio devidos mias partilhas

procedidas com execução de sentença de desquite contencioso; de-
verão êles, porém, ser calculados pela mmleta(te, toimiando-se por base
o valor dos bens partilhados

§ 2.' Sendo trazidos bens à carregação depois do julga-
mimento da liquidação, ou no caso (te sobrepartilha, os emimolumnentos
SCrSO calculados pela fornia estabelecida neste miánicmo, a partir
do emiiolumnento anteriormente calculado.

§ 3.1 Ainda que o inventário seja processado como Sc

fôsse arrolamento (Cód. de Proc. Civil, ai-t, 523), contar-se-ão os
eniotumimentos previstos neste número.

4. ----- Não pode ser computa(lo mio valor (lo espólio, para
o fim de se ealcutam'eni os emolumentos (te preparo, o pecúlio (lo
Instituto (te Previdência dos Servidores do Estado.
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Nota 1	Sendo o espólio de valor inferior a Cr$ 6.000,00,
não serão contados emolumentos a título de preparo.

Nota II Os cmoluiiientos (te pI'CPUFO serão contados ao
Juiz que julgar a liquidação, nos inventários e arrolamentos, e :10

que julgam ou homologar a divisão ou a iieniarcaçao de terras.
Nota III -- - No caso de bens situados com outra comarca lo

Estado e avaliados ciii virtude (te precatória o Juiz deprecado não
terá custas a título de I)i'(Pii'O, (lcvermdO o valor de tais bens sei
sonla(lo ao (los outros para o fim de se fazer o cálculo dos emnolu-
mentos do juiz deprecante.

Nota IV - Quando a precatória (te avaliação vier (te fora
tio Estado, o Juiz deprecado terá direito ás custas do preparo
Sendo expedida para fora do Estado a precatória de avaliação e
cobradas no juízo deprecado custas (lo preparo, o valo] dos bens
assim avaliados não se somará ao dos outros para o fim de se
fazer o cálculo dos emolumentos (lo Juiz deprecante.

N. Q 33 - -- Partilha e sobiepartilha feitas e processadas o
iiiesmiio juízo, boiando-se por base o valor tio acervo

sendo os bens de valor até Cr$ 5.000,00 -- Cr$ 5,00;
sendo superiores a essa quantia, Cr$ 1,00 (uni cruzeiro),

por milhar de cruzeiros, ou fração, até o enioluniento máximo de
Cr$ 100,00.

§ 1.1	Os mesmos cioiolunientos serão devidos pelo julga-
mento da liquidação, quando não houver partilha.

§ 2. 1 No caso de emenda ou reforma de partilha ou sobre-
partilha por culpa ou êrro de quaisquer pessoa do juízo, nada se
cobrará pelo ato.

N.° 34 ..Preparo dos l)OCe55O5 divisórios ou deiriareatórios
inclusive os que forem feitos ciii complemento de partilha:

Os mesmos emolumentos devidos pelo preparo (le inven-
tário, tomando-se por base, porém, o valor do imóvel dividendo
ou demarcando.

Parágrafo único - Pela l)artillla geodésica, deliberada nos
autos (te processo dc divisão ou demarcação, serão contados os
mnesnios emolumentos (te partilha judicial (N. 33), tomando-se por
base o valor (lo imóvel dividendo ou oleimiarcando

N. 35	Outros atos judiciais:

a) abertura e "cuiiipr,t-sc" de testaiiiento ou codicilo
Cr$ 5,00;

b) arrecadação de bens de defuntos, de ausentes e vagos:
sôbre o produto líquido que se apurar, dois por cento.
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Parágrafo único -- É devida a percentagem estabclecidi
desde &jue esteja terminada (mrc(ad:ição, com a lavratura e a
assinatura do respectivo auto. Vindo a arrecadação a transfor-
mar-se posteiiorniente, ciii inventário, os emolumentos devidos
juiz se êste foi o inesm. .0 (Ia aileca(tação, serão reduzidos de metade.

e) arrematação, adjudicação (efetuada ou não cru praça)praça)
e iemissão de bens: '/ Y0 sôbre o valor (los bens arrematados, adju-
dicados ou remniclos, não excedendo o maior emolumento de
Cr$ 200,00.

§ 1. - - Éstes eiiiolumucntos serão pagos pelo arrematante,
adjudicatário ou reniidor.

§ 2 y No caso de licitação a que se refere o parágrafo
único tio artigo 503 do Código Civil, contam-se os mesmos cimiolmi-
iiientos.

§ 3• 1> Nas arrematações feitas por mais de uni arreiiiatunte,
ciii lotes distintos, as custas s .rão calculadas separadaimiente, comi-
siderando-se unia arrematação para cada arreimiatante.

§ 4. - Quando unia só pessoa arrematar lotes distintos, ou
vários arr eiiiatarem ciii comum uni lote ou mais de um, considera-se
como sendo uma só arrematação.

d) assinatura ou rubrica:

de alvará de suprimento de licença para easamiiento	Cr$
10,00;

de alvará para qualquer outro fim	Cr$ 5,00;
de mandado, ofício ou requisitória com efeito de alvará -

Cr$ 5,00;
de carta de sentença, de carta executória, de carta ole arre

muatação, adjudicação ou lemimissão compreendendo o respectivo exa
me, e de formiial de partilha -- Cr$ 5,00;

de provisão ite "opere deiiloliCn(lo" OU (te qualquer outra --
Cr$ (1,00;

(le precatória, rogatória, edital, mandado ou qualquer outro
imistiumento ou têrnio subscrito pelo juiz e não taxa do especifi-
cadaniente	Cr$ 1,00;

e) assistência a exame de suficiência para oficio de justiça
- Cr 5,00;

f) classificação de credores e organização do respectivo
duadro, nos processos de falência - - Cr$ 10,00;

g) depoimiiento da parte ou (le testcimiunlia, incluido o coma-
pronhisso -- Cr$ 2,50;

li) despacho saneador (Código de Processo Civil, ar!. 293)
MIO 1)011(10 têimo ao processo ---- Cr$ 2,50;

pondo têrmimo ao processo ---- Cr$ 5,00;
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1) (lili1ê11eia realizada (tefliro da Sede da comarca ou têr-
mo - Cr$ 10,00; realizada fora da sede, por (lia OU fração (te dia
que durar a diligência	Cr$ 15,00;

Nota 1	Se a diligência, podendo efetuar-se ciii cartório, no
edifício (lo Foi-um ou em casa (lo Juiz, realizar-se fora, a requer
mento (te uma (Ias partes, pagará ela o excesso do emolumento.

Nota 11 Se a di! igênica, 1)01' qualquer causa que não 1)01' at
OU omissão (10 Juízo, deixar (te efetuar-se, contar-se-ao, não obstan-
te, os emolumentos.

Nota III Havendo mais (te unia diligência, na ocasia),
pala o mesmo lugar, CIII causas diferentes proceder-se-á ao rateio
dos emolumentos e mais despesas.

Nota IV A parte que requerer a diligência ou tiver inter-
rêsse no andamento (lo feito fornecerá condução e hospedagem o
Juízo,, sendo a respectiva despesa incluída na conta (lOS autos,
à vista (te documentos e tom fiscalização ilo Juiz que desatenderá
ao que fôr excessivo. Não sendo fornecidas pela parte ,esta paga-
rá a importância correspondente à despesa das mesmas, COfl(1uçã
e hospedagem, que serão as (lo costume no lugar.

1) exame, vistoria ou arbitraniento realizados em cartó-
rio, edifício (lo Foi-uni ou casa do Juiz	Cr$ 5,00;

realizados foi-a dêsses lugares	Cr 10.00:
k) numeração e rubrica de livros, inclusive os comerciais

e exclusive OS dos escrivães e distribuidores do seu juízo e dos-
oficiais do registro civil:

1)01' fôlha (le 33 x 22 centímetros Cr$ 0,50;
se as fôlhas tiverem maiores dimensões - Cr$ 0,80;
1) presidência (te assembléia (te credores	Cr 15,00;
se a reunião de credores não se realizar por falta (le núme-

ro ou p01' outro motivo a que o juiz ou o escrivão não tenha dado
causa	Cr 10,00;

til) m-eformna ou sustentação (te despacho ou decisão em agra-
vo ou cai-la testemunhável	Cr 5,00;

n) rubrica de fôlhas de autos, a que se refere o artigo 18
(lo Código (te Processo Civil	Cr$ 0,10;

o) têrmno (te abertura e (te enceri-amiiento (te livros, inclu-
sive os comerciais exclusive os (los escrivães e distribuidores do
:eu juízo	Cr 20,00;

1)) visto ou rubrica nos balanços comerciais - - Cr$ 20,00.
No ciiine:

N. 11 36	Julgamento e Sentença:

a)nos 1)IOCCSSOS sumflai'iOS a que se refere o Código (te Pro-
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cesso Penal cmii seu Livro II, Título II, Capitulo V e naqueles em
que a pena fôr de detenção	Cr$ 10,00;

b) nos demais processos especiais, referidos pelo citado
Código cmii seu Livro II, Título 11, Capítulo II, III e IV - Cr$ 10,00;

e) nos processos a que se refere o muesmmio Código, no seu
Livro II, Título 1, Capítulo 111	- Cr 10,00;

(1) nos processos (Ia competência (lo júri, incluídos a pre-
sidência da sessão e todos os atos que forem praticados durante ela:

de cada julgamento --- Cr$ 30,00;
e) nos processos de habeas-compus incluídos todos os atos

Cr$ 10,00;
f) nos processos de justificação, para qualquer fim -

Cr$ 5,00;
g) 1105 J)rOCeSSos (te fiança e 110S (te suspeição Cr$ 5,00.
N. 9 37 --- Outros atos judiciais

a) absolvição sumária - Cm	10,00;
b) 'acareação (te testemijunlmas	Cm	5,00;
e) assinatura ou rubrica (te alvará, inclusive de fôltia-co:--

rida, (te portaria, (te precatória, (te edital (te ,,andado C (te guia -
Cr$ 1,00;

(1)	auto (te qualificação -- Cr	2,00;
e) concessão ou denegação de prisão preventiva - Cr$ 5,09;
f) decisão sôljme incidente, pon(lo têrmno ao processo	--

Cr 10,00;
g) decisão sôbre incidente que não ponha têm-mo ao pro-

cesso - Cr 5,00;
li) despacho recebendo ou rejeitando denúncia ou queixa

- Crs, 5,00;
i) despacho interlocutório simples -	Cm	1,00;
i) despacho (te pronúncia ou (te impronuncia -	Cm- 10,00;
k) fommiiação de -orpo ite de l ito ou (te qualquer outro exame

	

ou auto, inclusiveve O comprolilisso e a decisão	- Cr$ 5,00;
1) i miqui rição (l(' (a(la testemunha e (te ofendido - Cr$ 3,00;
ni) interrogatório de réu - CiS 5,00.

38 - - Processos (te mmienores, conforme dispõe o (Icei-et.)-
lei n. 6.026, de 24 (te novembro de 1943:

a) decisão verbal e (te plano, ou mio prazo legal, inclusive
a audiência (lo menor, to seu pai ou mesponsável e (te testemmiunh.is
- Cr$ 10,00.

Pai-ágrafo único - - Se forem ouvidos técnicos ou funcioná-
rios que hajam examinado ou assistido o mhienom- -- -- Cr 15,00;

h) deci são sôbme alimnen los devidos -.i hmienol-esabandona-
dos, aludidos no art. 12 (lo citado decreto-lei n . ? 6.026, imi(ltmí(taS
todos OS atos mIo processo - Cr$ 10,00.
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e) decisão sõbre multas estabelecidas pelas leis de assis-
tência e proteção a menores, incluídos todos os atos processuais,
conforiiie dispõem os artigos 14, 15 e 16 do iiieiicionado decreto-lei
n. 6.026	Cr$ 10,00.

TABELA V

Affis dos Juízes de Paz

N. v 39 Pelos atos que praticarem na conformidade dos leis
e regulamentos, tanto no cível como no crime, terão os niesmnos
emolumentos taxados para os de igual natureza na tabela anterior,
para os juizes de Direito e Substitutos.

N .v 40 -- Ato (te celebração (te casamento eni casa parti-
cular, o que só se dará a requerimento dos interessados:

a) dentro (lo peIímfleti'o (Ia cidade ou vila - Cr$ 100,00;
b) foi-a dêsses limites - Cr$ 200,00.
Parágrafo único - - Xc nliuni outro emiioluiiiento será devido,

a qualquer título, ficando entretanto, os interessados na obriga-
ção de fornecei- condução e aposentadoria.

Observação Não perceberá o juiz de I)iIZ neiiliumii emimolu-
mitento quando o casamento fôr celebrado cio cartório ou no lu-
gar do costume local.

SEGUNDA SECÇÃO

Dos Fuiicioiiúrios Auxiliares e Advogados

CAPITULO III

TABELA VI

Atos do Procurador-Geral, Subprocuradores, Auxiliares Jurídicos
do Procurador-Geral, I'ion motores de Justiça, A djuntos  dos Proino-
fores, Curadores, Advogado Geral e Advogados do Estado, Advogado

Fiscal, seus Auxiliares e Advogados cm geral

No cível:

N. 41 - Assistência a ato judicial que não seja audiência, no
auditório do costume, nem inquirição, leinquirição, ou acareação
(tc testemunhas:

a) mia sala dc audiência ou em Cartório da sede (Ia comnai-ca
-- Cr$ 15,00;

- Gi

b) fora dêsses lugares, mas dentro do perímetro urbano da
sede (Ia Comarca	Cr 20,00;

e) além (lêsses limites - Cr$ 25,00.
Observação: Se o aio judicial resultar da exigência que o

funcionário haja feito ou fôr complemento de outro em que haja
oficiado - metade dos emolumentos acima fixados.

N 9 42 -- Inquirição, reinquirição ou acareação de cada tes-
temunha:

a) na sala de audiência ou em cartório - Cr$ 6,00;
1)) foi-a dêsses lugares, mas dentro do perímetro urbano

da sede da Comarca	Cr$ 8,00;
e)	além (lêsses limites - - Cr 12,00;
(1) Senlpi-e que O representante (10 Ministério Público em

função (te seu cargo, tenha (le oficiar foi-a (105 limites (Ia Ci(la(le ali
vila, terá direito à condução, nas inesnias condições dos ,Juizes e
demais funcionários.

N. 9 43	Ofício ou parecer em autos, tô(la vez que se faça
mister, por exigência da lei ou determinação (lo ,Juiz	Cr$ 8,00.

Quando fôr sôbre o niesmo objeto - Cr$ 4,00.
N. Q 44 - Petição sôbre qualquer assunto que não possa ser

tratado "ex officio", não sendo afinal julgado improcedente o pedi-
(10 - Cr$ 6,00.

N. 45 - Resposta ou parecer em petições não autuadas -
Cr$ 5,00.

Observação: - Ti-atando-se (te negócio em benefício (te pe3-

soas miseráveis, nada é devido nos casos dêste ou do número an-
tecedente.

N.9 46 Os demais atos praticados em causas em que forem
interessados menores, interdito ou ausentes, a União, o Estado ou
o Município, ou respectivas Fazendas, nos (te acidente no trabalho
e nos regulados pela lei de falência, os mesmos emolumentos taxa -
(tos para os atos idênticos dos advogados, na Tabela VII, se forem
vencedoras as partes em favor das quais intervém.

No crime:

N.° 47	Acusação:

a) perante o Tribunal (te Justiça ou do Júri	Cr 50,00;
1))	pera n te o .Juiz singular ---- Cr	25,00.
N. -- 48 -- Alegações finais, razões de apelação ou (te FC-

curso	Cr 20,00.
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N. 9 49 -- -- Assistência a qualquer ato judicial

1	Na sala de audiências ou cio cartório	Cr$ 6,0()
II -- - Fora dêsses lugares, aias dentro cIo perímetro da sede

da comarca	Cr$ 12,00;
III ---Além (lêSSe limite	Cr 18,00.
N. 50 -- Denúncia, aditamento a esta ou a queixa	Cr$

12,00.

N. 51 - Inquirição de testemunha:
De cada testemunha a cuja inquirição assistir - Cr$ 6,00.
N. 52 --	Libelo ou aditamento a êste -•-- Cr 15,00.
N. 9 53 - Oficio, parecer ou resposta:

a) cru autos	Cr (;,00.
1)) em requerimentos -.. Cr$ 4,00.
N. 54 -- - Petições iniciais (te qualquer diligência ou provi-

dência judicial ou policial --- Cr$ 8,00.
Observação -- - Nos processos em que decair a Justiça, a

União, o Estado ou o Município, não Si!. .Dntarão custas (lesta tal)el,i.
Os curadoresà lide perceberão as custas dos números 42,

44 e 45; e se os seus curatelados forem vencedores, terão direito
aos emolumentos taxados para osadvogados descontados aquêles

CAPITULO IV

TABELA VII

1los dos .4 dvoqailos

No cível:

N. 55 --- Artigos (contestações, embargos, preferências, ex€
ções, peremptórias) - - Cr 20,00.

N. 56 ---- Artigos (te habilitação, liquidação exceções (lilató-
rias e outros incidentes --- Cr$15,00.

N . ? 57	- Assistência à inquirição (te teste.'iunhas (cada
uma) ----Cr 6,00

N. 58 - - Assistência a qualquer ato judicial, exceto	inqui-
rição (te testemunhas	Cr$ 20,00.

N . v 59 ---- Debate oral em 1.' ou 2.' instância	Cr 50,00.
N. 60 --- Impugnação e sustentação (te embargos -- Cr 20,00.
N.' 61 -- Petição inicial (te qualquer ação	Cr 20,00.
Qualquer outra peticão - Cr$ 8,00,

- 63 --

N. 62 --- Petição fundamentada (te interposição de recursos
ou legações (te recursos oferecidos eia qualquer instância - Cr
40,00.

N.° 63	Quesitos para exames, arbitramentos ou vistori is
—Cr$ 20,00.

Sendo fora da sede da comarca, o (lôbro clêste emolumento.
No crime:

N. v 64 -- Acusações ou defesas:

a) perante o Tribunal de Justiça 011 do Júri	Cr$ 50,00,
b) perante o Juiz Singular -- Cr$ 25,00.
N.° 65 - -- Alegações de defesa prévia ou finais	Cr 20,00.
N. 66 - Assistência à inquirição ((te cada testemunha) -

Cr$ 6,00.
N.° 67	Assistência a qualquer diligência que não seja para

inquirição (te testemunha --- Cr$ 20,00.
N. 68 - Libelo ou contrariedade - Cr 20,00.
N. 69 - Petição de queixa - Cr$ 20,00.
N 9 70 ---- Quaisquer outras -- -- Cr$ 8,00.
N. 9 71	Razões (te Apelação --- Cr$ 40,00.
N. 72 - - Razões de recursos - - Cr 20,00.

TERCEIRA SECÇÃO

Dos Serventuários (le Justiça
CAPITULO V

TABELA VIII

Atos (lOS Tabeliões

N.' 73 -- Autenticação:

De plantas, mapas, croquis ou documentos semelhantes, in-
clusive reprodução fotográfica -- Cr$ 7,50.

N. 74 --- Averbação:

De qualquer circunstância em livros ou documentos arqui-
vados	Cr 15,00.

N 9 75	Busca:

Nos livros que findos ou papéis arquivados, qualquer que
seja o número (te livros OU (los volumes nela compreendidos ou
dos papéis arquivados, relativos ao mesmo assunto.

1
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a) até 6 meses	Cr$ 4,50;
1)) de 6 meses a 2 anos --- Cr$ 7,50;
e) de 2 a 15 anos	Cr$ 15,00;
(1) de 15 a 20 anos - Cr$ 22,50;
e) de mais de 20 anos, um cruzeiro e cinqüenta centavos

(Cr$ 1,50), por ano, até o máximo de Cr$ 45,00.
, 1. --- Se o interessado indicar a data precisa e fíir encon-

trado o objeto da busca e esta se referir a período superior a 15
anos, a metade dos emolumentos supra.

§ 2. Não sendo encontrado o objeto da busca, no caso
do parágrafo anterior, será devido o emolumento da letra "1)" (10
presente número.

§ 3•9 Será devida uma só busca, se vários interessados,
a um tempo, requererem a prática de atos emanados do mesmo
objeto ou se a parte requerer, no mesmo ato, mais (le urna via li
mesma certidão; no primeiro caso, a importância de busca será
rateada entre os requerentes.

§ 4. - Não será devida a busca, quando forem indicado-,
com precisão o número do livro e fis.

N. 9 76	Certidão:

1 - narrativa e em relatório, além da busca	Cr$ 7,50.
11 - de teor, além da busca e da rasa - Cr$ 7,50;
111 - -- de procuração ou substabelecimento em papel irit-

l)ess, sánlente com os claros preenchidos - Cr 12,00.
N. 77 -- Comunicação:

Obrigatória à autoridade ou repartição pública, além (Ia
rasa (Ias peças cuja transcrição t'ôi- ordenada e inclusive a respe-
tiva entrega mediante urotocolo --- Cr$ 7.50.

N.° 78	Consêrto:

Ë conferência (te pública forma ou traslado, a 4.' parte lo
rasa devida ao serventuário que houver copiado ou transladado
O documento.

N.° 79	Diligência:

Quando sair o serventuário para os atos do ofício, além do
que pelos próprios atos fôr devido:

1	na sede da comarca	Cr$ 30,00;
11	fora (Ia sede (Ia comarca	Cr' 45,00,

§ 1.' --- Havendo mais de uma diligência, na ocasião, para
o mesmo lugar, proceder-se-á entre as partes, ao rateio dos emo-
lunientos dêste número e (ia despesa que houver.

2."	. parte que requerer a (liflgência ministrará con-
dução e hospedagem.

N.° 80	Escritura

Compreendendo a ira ii se rição de alvará, procurações, talões
de- impostos e as certidões exigidas pelo art. 1.137 (lo Cód. Civil,
inclusive o pi'illleiro traslado, além da rasa e ot)serv:lda a exceção
da nota 2.	têste nó neo, a sabe'

a) até o valor (te Cr 10. 000,00	Cr$ 200,00;
b) excedendo (te Cr 10.000.00 até Cr 500. 000,00 de cada

milhar (te (1111(1 ros (>11 fracão, mais Cr	5,00;
e) daí para ioia mais Crs 2,00 por milhai' (te ('17cdros

ou fração, não podendo exceder de Cr20 . 000,00.
§ 1.? - Se se tratar (te escritura (te adoção, autorização para

mulher ('Ofllerci:lr, recoiitieci n('n lo de filhos. quitação ou (malquer
outra de valor indetel'lllillado, será d(.'Vid(( O eiloluill('nto da letra

§ 2.? -	Se tratar de ('sclitIll'a (te permuta, inclusive o 2.
traslado, (((ais metade dos ('I)iO!lllflentOS 1h) p1'('s(Olte i11'ilflei'O

Ot:(	l . "	(	a ("01	IIra	Ontiver vá!' .S esipul:ições (te
contratos,	tep nd( les uns	zIw	outros, sei ' n((Ilu::a cons°-
qUlência, de modo (l a ), 1)O' SI ('(5, (OnStitIlel;: ('o.VeiiÇões (liStiflt)1S,
ainda que se i'efiraiii aos mesmes contratantes, 11(1i5 metade (lOS

emolumentos dêste núncio, correspondentes ao valor de cada esti-
pulação, (' Se ('51:1 flO ('0(1 livel' valor (te('tarado, prevalecerá O valor
estabelecido na leira

Nota 2.	Se o valor da escritura fôi' inferior a Cr$ 10.000,00
inclusive, Só ser:'l devida a rasa que exceder de 200 tinhas.

Nota 3. Se houver na eScritilI-a1 ntcivenciio (te tei'ceiro,
(te cada interveio'ão, será (k'Vid:( mais inel:ote do ('0(011inleflto da
letra "a".

N. I 81	-Guia:

1 -- para pagamento (II' ilIlpôsto, (te ('alta via	(i	1,50;
11	pala recolhlilnenlo (te (tiflhieii'O ('(11 eSt:lhetecilllenlo bar.-

cário, inclusive as tuplicatas	Cr) (;,00,
N:' 82	Procuração:

1 --- 011 sUt)eShlbele('ilnento, ili('htlSiVe () 1.' bastado

a)	('01 livro espe('i:d impresso ---- Cr	15,00;
h)	('I)) livro (te ('5(1 itura, tunis a rasa que exceder de 20

linhas
II - em causa pl('( l nia (te modo ( l tl	opere cessão (te (tirei-

tos (10 mandante para Ii maIl)tatãi'i((, inclusive o 1." traslado, além

1



w

66

(Ia rasa que excedi, de 20 linhas, quando lavrada em livro de escri-
tura

a) até o valor de Cr 8.001)00	Cri 18,00;
h) excedente	Crie 8.00V00 até Cr'( 30.000,00 mais Cr 3,0))

por milhar (1C cruzeiros ou fração
e) excedendo de Cr 30.1)1)0,00, mais Cr$ 1,50 por milhar de

cruzeiros ou f rue-ão até o niáxiino (te Cr 225,00
III - -- em causa própria para operar transmissão de cousa mó-

vel OU imóvel (lo inaiiu)ante para o inandttário, inclusive o 1.' trans-
lado, além da ra,m que exceder de 20 linha;, cuii'ulo lavrada ciii
livro de escritura, OS lileSnIOS emolumentostos (lo ri . $0 (lesta Tahela

11 -- haver do icuis de um outorgante, não sendo marido e
inulhei' ou pessoa jurídica de cada uni que acrescei'	Cr$ 3,00.

§ 21 -- --A outorga de mulher casada pala que o iii arjdo pos-
sa alienar ou gravar má-( , is (10 casal é considerada pi'OcUl'aÇ:i)
para os eteios déste flegimento.

§ 3•Q - Nas procurações cci que houver também substabele-
ci e n lo de outra proctilaçi)'), ii So sendo esta <Te  cônjuge será devido
mais metade do CilIOlUiflCfltO

N: $3 -- Pública forin a

aléia da rasa --- - Cio 7,50.
NY 84 --- Rasa:

a) por linha i:iuioserla, que não eonlenlia menos de 30 li--
Cr: 015;

l)	poi•	1,1111a daclih)g:ahnla.	( I f ' 1151)	t' III Ira lia	1(1(1105	di'
-lã lCtI'aS l)atlliiS -- Cr	010.

Parúgmafoúnic	-- A ia':Ie p1:lm1 Ir'. diala:'uI Iva	lo no-
me, qualidade ou título doservrntuá:o, 11(111 1) do
do estilo, na certidão, não dará dh'eilo à

N. $5 - fleconliecimiento

de letra e firma ou sônienle dc h-li'a ou de 'i1'lilli, ('Ofljlmfltll
ou reparadmimenle de cada	CiS 3,00

Parágrafo único --- Sendo 111115 de unia fii'na, os inesnms
emolumentos para cada urna.

N.9 86	Registro:

de (iocuolc1lto ('01 livro propilo, além da iis:(	Cr 7,50.

N.° 87 - - flubrica:

e numeração de cada iï))ila	(lr> 0.4ã.

8$	Testamento:
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1 - cerrado, pela aprovaiio. inclusive a respectiva nota do
artigo 1 . 643 do Código Civil

a) de (lia	Crs 200,00;
h)	à noite --- Cm'i 300,00.
II -- público além da rasa e inclusive o primeiro ti-asado,

pela lavi'atura

a)	de (lia --Cis 500,00;
h)	à noite	-- Cr$ 750,0)).
§ 1° --Se fôr lavrado fora do cartório, a condução e apo-

sentadoria serão fornecidas pela parte que pagará, ainda, a dili-
gência.

§ 2 ,° - - Se fôr ('~o pelo til bel i ão a rôgo do testador (C. C.
art. 1.639) . o eniolunieiito da aprovação será acrescido (te um
têrço.

N: 89	Traslado

além da rasa	Cr$ 7,50.
Obsermia'õ.es

1 -- ira o ate do ofíc qui o servei.tuái a, por exigênclu
da pai-ti' pra -ar á nite, será ohrilo mais a metade dos enioli-
mentos que lhe forem devidos,devidos, salvo se a hipótese já estiver expres-
samente prevista neta Tabela

2	Não será devida rasa	nos priimieiros traslados.
3 - Quando o tabelião exercer as atribuições de outro ser-

ventuário, perceberá Os ('moi 11 ulen los taxados, na respectiva tubo.
lii, para os aios que praticar.

4 --- A presente Tabela se Integram, para ('feito das Operações
realizadas pela Cai-leira de Crédito Agrícola e Industrial do Banco
do Brasil, SIA,, OS (leterilil fl ações ('Ofl tu) aS flO ilect'eto-lei v' 2.612,
(III 20 de setcmhro de 1940, que dispõe sôhi'e o registro de penhor
rural.

TABELA IX

.1 los (/05 'EsCrillUCs (10 j,u/iciil

No cível:

N. 9 -	90 -	Alvará:

a) para levantamento di' dinheiro, de autorização para ven-
da de bens, de t ran sferên eia ou averbacões (te apólices, de títulos
Ou outros documentos que representem valor

iME
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1	até CrS 500,00 --Cr$  4,50;
II -	téCrs 2.000,00	Cr$ 7,50;
111	até (r 10.000,00	Cr'(i 5,00

(te mais (te CiS 10.000,00, mais CrE1 0,75, por milhar
de cruzeiros ou fraç50 até o emolumento máximo (te Cr 150,00;

h) pala qualquer outro firo n5o especificado além (Ia rasa
(ir peças nêle transcritas a requerimento (te parte OU (Ide NT1 in açii a
do Juiz	Cr$ 12,00.

Par5grafo único Os eniolurnentos fixados na Tabela supra,
letra "a", (te n.s . 1 a 4, niio silo apliehveis aos aivar5s, expedidos
para levantamento (te dinheiro inventariado e para transferências
OU averbacões (te apólices, (te títulos ou outros documentos que re-
presenteni valor, quando êstes tenham sido objeto (te inventário OU

partilha. Se a sentença, que puser têrnio ao inventilrio ou 5 parti-
lha, houver transitado em julgado hó mais (te seis meses OS emoli-
alentos ser'ao devidos.

N. Q 91 -----Acidente do Trabalho:

De cada acôrdo que fôr honrolog:uto pelo ,Juiz, (bis têrços (Ia
taxa lega! (1 (' 1,5% sôbre o valor - (la indeniza,'.-to, paga pelo empre-
gador, qi' ando da lavratura do têrrno (te pagamento. Quando não
fôr caso (te SitO pies homobogaçao (te acôrdo, as custas seri(o devi-
das afinal pelo empregador, quando vencido.

92 --- Arrecadação:

De bens defuntos, ausentes e vagos sôhr-e o valor do produto
apurado: (3,755c)

Parágrafo único -- 1 devota a percentagem estabelecida,
desde que esteja terminadamIa a :irreeadaçilo, com a lavratura e assi-
n atura (lo respectivo auto.

Vindo a arrecadação a tm-ansforniar--se, posteriormente, em
inventário, ao escr-iviio, ainda que o mesmo da arreeadaçao, serão
atribuídos pela metade dos emolumentos (preparo) a que se refere
o n. 111 (lesta Tabela.

N: 93 ---Arremataçilo:

adjudicação efetuada Ou nóo em praça, ou r-emnissíio (te bens,
0,75% sôbre o valor da arre rnataçilo, ad ,jud i cí)ÇaO ou r-emissiio, pago
pelo arrernatan te, ad ,jud i catil rio ou reni idor, até o emolumento mó-
xirno de Cr 450,00.

Par'égra fo único -- No caso da li ci taçiio a que se refere o art
503, parúgrafo único, (lo C. P. C., os mesmos emolumentos.

Nota 1. Nas arrematações feitas por- mais (te um arrema-
tante, cru lotes d i stintos, as custas sem-ao calculadas separadamente,
consi dera li ilo-se uma ar-r-eniataçilo pai-a cada arrematante.

r1E

Nota 2. ------ Quando um só arreirratamrte aiierriatar lotes (til-
tintos ou vúmios ar' ierriatarites arrematarem, ciii corilurli, um loc
ou mais de um, considera-se corno seu (lo urna SÓ aiieniataçilo

N. 94 -- Auto, além da rasa:

a)	(te partilha cru arrolamento ou iriveritarjo

1) até o valor (te Cr	10. 000,00 --- - Cr,( 30,00

2) (te mais (te Cr	10. 000,00, mais 0,75 001' milhar (te era-
zeiros ou fração, até o ernoluirienlo riiúxiiiio de Cr	150.00;

3) qualquer outro, além da rasa Cr$ 18,o0.
N.v 95 ---- Autos supteriientaies

Pela (tupticata (los atos (lo escrivao, o c'e ssória 5 l'omniaçõo
dos autos suplementares (Código de Processo Civil, art. 14, § 1.),
37,5 1/(, das custas que lhe foreni atribuídas nas tabelas (lêste regi-
mento, pela prática (te tais atos, déni da rasa (Ia transcrição de
sentenças, despachos e demais peças que (levam ser transcritis
ou transladadas obriga lo i amiiemste

N. 06 - Autuaçúo:

(te petições otr (locirrileli los	Crs 6,00
N. 97 -- Busca:

ciii livros fin(los, autos ou papeis arquivados dlii cartórios,
qualquer que seja o niiaiero de livros ou (te voumfles crIa coro-
pr-een(lidos ou dos papéis arquivados, relativos ao mriesrno assunto

a)	até seis meses --Ci	4,50;
h)	(te seis rileses a dois anos ---- (r	7,50;
C)	(te (bois a quinze anos --- Cr	15,00;
(1)	(te qui rize a vinte anos	- Ci	22,5));
e) de mnak de vinte anos, riais GS 1,50 por ano que decor-

rer, até o ernoturniento mmiúxinno (te Cr	45,00.
1. ---- Se o iritciessado nd cai 11 (lata precisa e fôi- eneon-

Irado o objeto da busca e esta se referir a período superior a qUimi-
ze anos, a ritetade dos erniot uinen los ' nt) a.

§ 2. - Será devida urna só busca 5C \'úi'iOs interessados, a
uru só tempo, requeememn a prática (te atos eiiiamiados (lo mesmo
objeto, ou se a l)ilte requere r, mio —esmo ato, mais (te uma via 'Ia
mesma cerlidao ; rio pci ineilo caso a inpoit5u c ia da busca será ra-
teada entre os requerentes.

3. -	Nõo sendo encontrado o objeto (Ia busca, mio caso do
§ 1.' - Cr 7,50.

1
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N.v 98 - Carta:

a) de citação, intimação OU ('OflhirinaçaO (te citação (art
173 do C P. C.), além (ias despesas (te sua expedição	Cr 4,50.

Parágrafo único - - Quando expedida pelo telefone:

ao eserivao que a expedir -- Cr 22,50:
11 - -- ao escrivão que a receber -- Cr$ 22,50;
h) (te arrematação, :otudicação e remissão, além da rasa

Cr 22,50;
e) de ordem (alt. G. do C. P. C. ) , aiéiii da rasa --- Cr

22,50;
(i) precatória ou rogatória, OU qualquer outra, excetuada a de

sentença além (Ia rasa --- - Cr$ 22,50;
e)	(te Sentença, atem (la rasa:

1	- nas causas (te valor ate Cr 5.000,00 -- Cr$ 7,50;
II --- nas de mmmii de Cm! 5.000,00 até Cri 10. 000,00 -- Cr$

15,00;
III	ll5 de mais de Cr 10. 000,00 ou no valor inestimável

- Cri 22,50
N.' 99 - - Certidão:

a) ou nota (te desentmamuimamu!emi tu (te papéis ou (tO('UlnefltOs,
além (Ia(ia rasa (lOS respectivos traslados, se ticaienm (te cada unia -
Cr$ 4,50;

h)	(te atos ou tavratura (te têrmiios do processo -- Cr$ 4,50;
e) cio relatório ou iiarrativa (te fatos coo heci (los em razão

(10 ofício, Se constantes (te livros, autos ou papéis existentes ciii
cartório:

pelo primeiro item --- Cr$ 7,50:
pelos (telimais itens, (te cada Ul1l( -	Cr$ 3,00;
(1)	de teor, de ('alia (locUliueii to ou Peça transcrita, além

de rasa -- Cr$ 4,50.
N. 100	- Citação:

notificação ou imitação, inclusive  a (elO (tão, p01' PCS5Oi(

a)	ciii cartório, üU (1(1 qualquce Itep(nllêfl(ia do edificio do
Forumii - Cr$ 0,00

h) fora (têsseS lugares, 005 ('aiOs 1h 1111 lI1!Ç50 (te (teSpaCliOS
ordináu'ios (lo feito ou (te sentenças, às partes ou aos seus procura-
dores, sem direito  ititigên&'ia Cri 10,50;

Q	por ('altas, nos casos peililitidos (lii lei, aIéIl( das despe-
sas (te correio	-- Cri 7,50.

Parágrafo único - -- As iiil iIIiaç'ões (te (tespa('tioS ou sentenças
às partes, feitas naS PeSSOaS (te SCUS procuradores serão contadas

-- 71

Unia a cada procuriltue. aindl que éste icple!.ellte tinis (te DIII
interessado. Conlar . se-u, lan(t)élli unia só iIi t iuIi aão, t i itaiido leiLi
a mais de um procurador (Lo :leslIuo interessado

Nota --- O escrivão só poderá fazer citação ou inhimaçõs
(le chamamento a Juízo, (te pa:tes ou testen:ui:has, pura de esa 01,
depoimentos, ria falia (te Oficial de justiça e por ordem (lo Juii.
Neste caso ser-lhe-á contada a respectiva diligência.

N . 101 -- Consêrto:

ou conferência (te tunsiados ou cópias:
a quarta parte (tu rasa devida ao Sei''. cii luaro queliou ver

trasladado OU copiado o documento
N. 102	Contrafé, além da laia ---- (iI 0,00
N . 1 103 - Diligência

para atos praticados fora de ('arlolio ou (lO edifício (lo Fo-
rum, à exceção do de audiência (arts . 203 e 272 do C . 11 .  C . ) , de
praça ii porta do allditoliO, c'iL uaO, mii liuiDilO ou notificação e mais
os que são obrigados (te ofício

a)	na sede tia colilulica	- Cr$ 30,00;
h) fora da sede (Ia comarca, 1)0! diu 011 ilação de dia (tU

(lurar a (tiligénclul -	Cr	45,00.
1.' - - Se a (tIllCIiLI(, podendo iLi0uZIiSe (LI CL. J(I0 1.)

sala lias iudiéncias OLi CIII qlludçuei IiCi,rcdcllca II) 10111!:! reali:i_
se fora, a requerimento da Píl't(', pagará ela o excesso de elumol 1-

mento
2. --Se ii diligência, 1)01' (tLlalquc cuitisul que 050 fôr 1(I' Li)

ou omissão to Juízo, deixai (te efe [uni-se, contar-se-ão, liSo obstan-
te, os emolumentos

3. -- - t iuiV(fld() uu:uiiu; de 0001 (t!]igcLcia, na Oc(SiuI0,

o tnesiiio lugar, ainda que em (alisas (til crentes, piOceuiem'-sc-, ca-
tre as parles, o l'atelO (105 eluloIum!Ieli los e demais despesas

§ 4.' -----	parte que requciel' a diligência OU que tiver iiit'-
rêsse no andamento do iCItO, IlIlIlIudrará :1 condução e liospe:ladcii
ao .Juízo, sendo IS respectiva dc -a: iLL 101,15 1111 cuílta dos
autos, 5 vista de (locunlen los e sob fiscalização tio Juiz, que desa-
tendera ao que fôr excessivo.

Não seu-ido a ('OIi( t uçi(O fornecidaIa
importância correspondente as despesas
o (lo co stume no lugar.

N	101 -	Edi [ai, :u II! da m'ui:a (Ir
Cr$ 7,50;

j(et:(	il(I't('. pagará esta a
do lm'anspoile, que será

ori:;iuu:il	(_'	(1:1:; copias	--

1
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N.Q 105	Guia, inclusive as (lUplicatas

a) para [)ianiciitO (lo imposto (te transmissão "causa mor-
tis"

1	- elo inveukirio ou nos arrolamentos de mais de Cr

	

5.000,00 -	Cri 9,00;
II --- cm arrolamiien Lo até Cr$ 5. 000,00 - --- CrC 4,5()
li) para qualquer outro fim, (te cada via	- Cri 1,50;

106	F'ormiial de Partilha, além (Ia rasa -- Cr$ 22,50;
Parágrafo único Sendo autorizada a expedição (10 forinilt

de partilha coletivo a IIIaIS (te 0(11 herdeiro), mais a taxa (te Cr 7,50
para cada pagamento néle transcrito.

N.v 107 -- Infommnaçóesarequerimnento (Ias partes - - Cr$ 4,50.
Parágrafo único - Sendo, porém, prestadas por 01(1cm do

Juiz, para esct areci meu [o do processo ou por qualquer outro mo-
tivo de in letésse da Justiça, não são (levi(tos os emolumentos.

N.- 108	Instrumento (te agravo e carta testemunhável, além
(Ia rasa	Cr$ 9,00.

N. 109 -	Inquirição (te cada testeitiunlia, depoimento da
parte ou acareação, além (Ia metade da rasa	Cr 15,00.

N. Iii)	Inventário e artola incuto (preparo) além dos ema-
luinentos (los respectivos autos, quando o espólio fôr (te Cr$ .
10.000,00 para etnia, por nultiar de (luzeiros OU fração

a) de Cr	10-000,00 até Cr 20.000,00	Cr 10,00;
1))	(te liiS (le Cr$ 20. 000,0(1 até Cr$ 50. 000,00 --- Cr 5,0);
e) (te lilaiS (te CA 50. 000,00 até Cr$ 100.000,00	Cr$ 2,00;
(1) de tilais de Cr 100.000M até Cri 200.000A0 - Cr2,50;
e)	(te lll:iis (te CrA 200.000,0) até Cri 500.000,0)	Cr$ 5,00;
1,)	(te	il(S de Cr	50)) ((((0,0))	até	Cri	1 .00)). 0))0,00

Cr$ 3,00;
(te 110115 (te Cr$ 1 .000.000,00 até Cr$ 10.000.000,00	-

Cr$ 2,00;
li)	(te miiais (te 10. ((0)). 000,10) para cima --- CrIS 1,00;

1. Nos processos (tivisórios e deniam'catórios, inclusive os
que forem feitos em complemento da partilha, os mesmos eniolu-
iuentos acima, loiiian (lo--se por base o valor do imóvel (tividefl do
ju 'tema 'a 11(10.

:' - - Sendo trazidos bens ae areação (lcpois do julgamento
(lii liquidação ([O il[IpóstO ''causa muortis'', OU tio caso (te sôbreparti-
lha, os eniotuiiientos serão calculados pela forma acima a partir
(lo emolumento já anteriormncnte calculado.

	

3.	Nas partilhas procedidas cru execução (te sentença (te
desquite contencioso, são devidos os emolumiteu tos Pela forma esta-

belecida nêste número, devendo tais emolumentos, entretan [o, ser
calculados pela metade, to!Iondo-s( por base o valor elos bens par-
tilhados.

§ 4•Q -Não pode ser colII l)uta ( t o no valor do espólio, para o
fim (te se calcular os emnoluitientos (lo preparo, o pecúlio (lo Insti-
tuto (te Pm'evidência dos Servidores (lo Estado

51	.-\s custas e emnolumiien los referidos neste núiiiero não
poderão exceder (le Cr$ 7.500,00.

Nota 1. - - No caso (te avaliação de bens situados eni outra
comarca (lo Estado e procedida emti virtude dc precatória, o escri-
vão do .Juízo deprecado mio terá custas a título (te preparo, (leven-
(lo o valor (te tais bens sem somado ao elos outros bens, para o fim de
se fazer o cálculo dos emolumentos (1(1 Escívão ito Juízo deprecante.

Nota 2. Quando a precatória (te avaliação vier (te fora (lo
Estado, o Escrivão ilo Juízo deprecado teia direito as custas do
preparo; sendo expedida paro fora (lo Estado a precatória (te avalia-
ção e cobradas no Juízo (lepricado, custas do preparo, o valor dos
bens assim avaliados 1151) se somara a dos outros para o tini de se
fazei o calculo (los eniolunieutos do Escm'mvão (lo Juízo deprecante,

N . v 111 - ---- -Mandado, além (til rasa

a) (te execução (te sentença --- Cri) 12,0));
b) de citação inicial - - Cr$ 9,00;
e) de qualquer outro - - Cr (LUO
N.- 112 - -- Ofício:

a) l)arLl levamltaliielito ite (101tieilO, lr:iiisfei'êticia ,averh'i-
ções de títulos ou documentos qUe rclnes('l( (iii valor, os mesmos
emolumentos atribuídos pelo n. 90 lesta ' t ' iitieia, referentes aos
alvarás;

h) para qualquer outro fia, além da rasa das peças cujs
transcrição for ordenada - - Cr 7,50.

Plf 113 - - Pmocui'am'ão ou stmhst:ihelccinemilu "apud acta"
Cr$ 12,00.

Havendo tiiais ile uni autorg:itite, filo 5ei1(IO itiarido e itiultier
ou pesa jurídica, (te cada 0111 que acrescer	Cr$ 1,50.

N. 114 -Provisão (te emilamici )iiÇO 011 suprimento (te idade
(Código (lo Processo Civil, art . 624

Pela cópia da sentença, além dii rasa - Cr 4,50.
N. 115 - Rasa de traslados, copias e (te atos a que tenham

direito, por timilio lIiamluscm'i[a que não loI)lenliillI imienos de trinta le-
tras --- Cr$ 0,15.

1
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Sendo a peça dactilografada, p01 linha que não contenham
ilicilos (le (luarenta e cinco leiras batidas -	Cl"'-,,

lirág:afo úfli('O ---- A parte preIIflhi)U1lIi, declarativa do nome,
<ivali (LII C ou título 0 e serventuário, riem a (lo encerramento do estilo,
na certidao, não (laia direito -"i rasa

N.	1l (i -	legistro:

a) de testamento, (IC 1)1)1:1 Liuda 011 pdglna, alC!II da rasa
Cl	)0()

b) (li sciitcriçi Ou uudl(Iuer outro. 111(111 da rasa ---- Cr	.50.
Nota ------ A lauda a que se refere a letra "a" é a (la cédula les-

tamentaija e a rasa é a (lo livro.
N.- 117 - -- Requisitória (art. 918, parágrafo Ui1ICO do C. P. C.)

além da rasa ---- - Cr 12,00.
N.' 118	Revisão:

numeração e rubrica dc (alia fôllia de (lOcUIllCfltO, certiduo,
traslado, cópia ou qua ique pape, pala a necessária autenticidade

Cr$ 0,45;
Ciii 1(UtOS, (le ('[1(111 lÔlilil	Cri 0,30.
N. 119	Têiiiio lavrado nos autos ou fora (léics:

a)	(te cii cerralilen to d 	ti vrOS colo ele tais. 1105 casos (te
falência ou concordata preventiva, (te cada iiiii -	C r1 12,00;

li)	(te quitação --- Cr$ 7,50;
e) (te transação, fiança, ccSSaO, sul) . roaçao, caução, cünipo-
OU qualquer outro 1110 sujeito ao sélo pioporcional

1 -	(te valor até Cr$ 2.000,00	Cr$ 7,50;
II	de mais dc Cr 2. 000,00 até Cri 5.000.00 -- Cr) 15,00;
Til ---- de 1111(15 (te Cr)$ 5.000,00 alé Cr1 10. 000,01) --- Cr. 22,50;
IV -- de mais de Cr) 10 . 00000 mais Cr 0,75 por milhar de

cruzeiros ou fração ate o ináxiiiio de CrS 75,00;

d) de (ieeiaraçues (tc iis eiltariaiite	Cr	15,00;
e) (te jwaiiicn lo ou coinproiilisso, por pessoa ---- Cr$ 4,5);
f) (te tutela ou curalcia --•- Crl$ 6,00
g) de IlUdicil('ia (te iflSti'il'OO e jW Igallicilto, IilIiIi (III rasa Io

1	C 11)1)111 - -- CrI') 3(1,1)0;
li) de audiência de publicação de sentem-a, além da rasa

(t	CCIlO 1 Copia --- CrI	7,50;
i)	(te juntada, (111111 OU recehiiiiento, vista, publicação, rciileS-

SI!, ap( , iisaiiien to e conclusão -	Ci - 1,50;
i) qualquer 001111 não especificado	Cr 1,50.

- 75 -

Obsci'vução

\ presen te tabela se Inlegraili, para (feito das Operações
realizadas pela carteira de Crédito Agrícola e Industrial (lo Ban-
co (lo Brasil, S/A., as determinaçõesliaÇõeS coritidas no decreto-lei n9
2.612 (te 20 (le Setelilhio (te 1940, que dispõe sâbre o registro de
penhor rural, no que lhe fôr a1)liciíVCl

2 -- - Quando, na falta do contador, (lo distribuidor ou
partidor, e por ordem (lo Juiz, o escrivão praticar atos ilêsses ser-
ventuários perceberá os enioluiiientos a éles atribuídos 1)01' êsse Re-
gimento, pela prática (los respectivos atos.

No crime:

N.' 120 - - Auto de vistoria, corpo de delito, ex[illic, 110551, III'-
i ecadação, pergunta, qualificação ou in terrogatorio, reconbecj meu
to de pessoas ou cousas apreensão, além da rasa	- Cr 20,00.

N. Q 121 ---- Autuação de petições, inquéritos, papéis e
cunientos - Cr$ 5,00.

N 122 --Alvará:

1 -	(te fôlha-corrida, nada sendo devido a titulo de busca
Cr 60,00;

II	de qualquer outra espécie --- Cr$ 20,00.
N. —  - Busca ciii livros findos, autos ou papéis arquivados

ciii cartório qualquer que seja o número de livros ou de volumes
nela compreendidos ou (los papéis arquivados, relativos ao inesuiO
assunto:

a)	até seis meses -- - - Cr* 4,50;
h) (te seis nieses a dois anos	- Cm	7,50;
(')	(te (bis II quinze [(FIOS ---	(r	15,0();
(I)	(te quinze a vinte anos - - Cr 22,50;
e) (te mais de vinte anos, mais CiS 1,50 1)01' ano -- (100

decorrei', até o enioluniemito i[iáxi 1110 (te Ci') 45,00.
1.' -- Se o interessado indicai' a (lata precisa e fôr encon-

trado o objeto (III busca e esta sv meicrir a llcriodo superior a quin-
ze anos, a metade dos eiiiolum: ieii los sui ra

2.' - -- Será devida 011111 50 busca se varlos interessados, a
Uni só (empo, requcrereni a pratica (li' 11105 clIlIlilailos (lo iliesili)
Objeto ou se a parte requerer, no flleSi(I() 1110, iliaiS de unia via Ia
nieSilia ceitidão; iii) pi'iiiieii'o ('liSO, a impoitâlicia (Ia busca será ra-
teada entre os requerentes

:1.-	Não sendo encontrado (1 (d)jeto (Ia busca,t(UScli, 110 ('1150

(10	1.	- Cr	7,50.
N: 124 - - Carta lestcIlIuiIhíIvel, [Itini (til rasa - Cr$ 9,00.

1
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N. 125	Certid5o:

1	passada nos autos, (te (leSPiltralitiail(eiito de i is ou
documentos, incluída a nota nestes lançada, aléia da rasa dos Ira sia-
(los, SC ficarem, de cada uma	Cr$ 4.50;

II	narrativa, de fatos de que tenha conhecimento ciii raz.õo
do cargo ou que cous[ai'e!n de livros e papéis de seu cartório

a)	(lo primeiro ileiii --	Cr$ 750;
1)) pelos demais, de cada uni	Cri 3,00;
III	ile teor, além (Ia rasa, (te cada docuniento, ou t)eç Ira i

unta	Cr$ 4,50.
N.v 126 -- -- Citaçiio, notificação ou inliinaçiio, inclusive a cer-

tidão, por Pessoa:

1	ciii cartório ou cai qualquer dependência do edifício da
Fóruin - Cr. 6,00;

lE - - fora (lêsses lugares ( sciii direito a diligência	Cr
10,50;

III ---- por carta ou avisos, nos casos permitidos por lei, além
do porte (lo correio	Cr$ 7,50.

NOTA Quanto is citações, intimações e notificações, obse:-
va-se o disposto no paiúgrafo único - do núniei'o 100 (testa tabela
e respectiva nota.

N. 127 Consêrto ou conferência de traslado ou cópias, :i
quarta parte da rasa devida ao serventuário que houver traslado 011
copiado o documento.

N.' 128 - Contra fé aléia da rasa -	Cr$ 0,00.
NY 129 - Diligência e coa (luçõo : OS mesmos enioluluen los

atribuídos aos escnivõcs (los processos civeis pelo nónicio 103 e seus
, nesta tabela.

N_ I 130	e(iital

Aléni da rasa do onit4iui(l e ([as cópias	Cr$ 7,50

N. 131 ---- Guia para qualquer fim, de cada via	- Cr$ 1,50.
N.v 132	la forniaçõcs a requcnin(cn los (Ias partes, vertia!

OU por escrito --- Cr,' 4,50.
Parágrafo único Sendo a infonin açiio prestadaa por ordei ii

do Juiz ou para esclareciiiicii 10 (10 processo 110 iii tcréssc da Justiça,
não há emolumento

N. 133	Inquirição (te cm la testemunha, depoimento da
parte ou acarcactio, alénu da metade da rasa --- Cr-1,;15,00.

N.' 134	Man(la(l()

1 - de prisõo, inclusive a duplicata -- Cr 15,00;

II	de citaçiio inicial, além da rasa	Cr$ 9,00;
111 - para qualquer outro fim, além (la rasa	Cr$ 6,00.
N. 135 -- Mapa (te custas, pela sua confecção -- Cm' :to,00
NOTA Os cmolumcn los devidos pela confecçõo do mapa

de custas, conquanto devam ser consignados no mesmo mapa, n53
entram no rateio e serõo pagos intcgraliuucntc pela verba l'cSpeCtiV.l

NY 136 - Ofício-

expedido para qualquer fim, além da rasa (Ias peças cuja
transcrição, fôr ordenada -- Cr$ 7,50.

Para levantaniento (te (linhewo, de tOUSa depositada 011
caucionada -- Cr$ 15,00.

N.° 137	Precatória, rogatória ou requisitória, aléni da ra:;a
-- Cr$ 22,50.

N:' 138 - Procuração:

011 sul)cstat)cleci inca lo "a pU(l acta" . Cr$ 12,00.
havendo mais de uma outogiiile, miO sendo marido e mulher ou

pessoa jurídica, p01' autorgan te (ltl(' acrescer - -- Cr$ 1,50.

N. 139	Rasa:

(te traslado, cópias e (te atos a que tenham direito, por linha
manuscrita que não contenha menos (te trinta letras - Cr$ 0,15.

Sendo a peça dactilografada, por linha que não contenha
menos de quarenta e cinco letras batidas - Cr S 0,30.

N.' 140 - Registro (te sentença ou qualquer outro, além d'i
rasa -- Cr$ 4,50.

N.' 141	Revisão:

numeração, rubrica, de cada fôlha (te documento, certidão,
traslado, cópia ou qualquer papel, para necessória autenticidade
CF$ 0,-15.

Sendo cm autos -- Cr$ 0,30,
N. 142	Tênino:

1 -- (te audiênciaência (te julganien lo, cornpreen(len (lo todos os
atos e têrmos necessórios --- Cr 30,00.

II	(te fiança, qualquer que seja o valor (lesta --- Cr.' 22,50;
III --- (te (lata ou reccl)inmcnto, juntada, vista, i'emnessa, apeui-

sarnento, publicação e conclusão ------Cr$ 1,50;
W	(mi1q111'1' outro 05(1 especificado, além da rasa ---- C i'$

4,50.
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N. I 143	Tribunal tio Júri:

Juii.aiiiento no Tribunal tio Júri, tofllf)i'((fldido,S todos OS

têrnlos e atos - - Cr 200,00.

Observações

1 - - Os atos que, a requeri inento tia parte, forem praticados
á noite, quando fôr isso peiiliiti tio, serão acrescidos de mais (te 50
dos emoluinen (os i'espeet 1 VOS, taxat los por esta tabela

2 - - A remuneração que pereeheiii os tscri vães tios proces-
sos criminais não exclui a percepção dos emolumentos integrais
a que tenham til rei lo. galvo nas causas em que fôr o Estado venci do,
nas quais entrarão em rateio, cofio de lei.

3 - - Os atos praticados a requerimento tia defesa serão pr_
vianien te pagos, devendo, para tanto, ser depositada, em cartoriú,
quantia razoável, arbitratia pelo Juiz (artigo 806, 1. do C. P. Pe-
na!)

4 - -- Os pedidos de liabeas-corpus em que o inipetrante não
fôr provatiaiiien te pobre, deveni ser acompanhados tie quantia ra-
zoável pala ocorrer às despesass respectivas.

5 - - Quando o rilu fôr piovadaitiente pobre, os processos
criminais terão andamento independentemente  do pagamento das
custas, que, afinal, serão pagas pelo vencido

6 ---- Os tieniais atos serão regulados pelas disposições refereti-
les :10 Mel, contidas nesta tabela, no que lhes fôr aplicável

NOTA -- O escrevente terá direito nos têrnios e atos que
lavrar, a uni 	das custas que forem c()iltatiasao e5ci'i'iiO

TABELA X

Atos (105 Eseiii,ries de 14 C dos O/leitas de I?e!/iSl/O Civil (Ias Pes-
soas A (1101(115

N. 144	Anotação:

à margem do têrni) de acôido com o disposto na primlleii:i
parte tio art . 115. tio I)errcto Federal 4.857, de 9 de nOveliihrt) de
1939 ---- Cr$ 7,50.

N. 145 -	Averbação:

1 - das seu tenças que decidirem nulidade ou anulação tio
casaniento, desquite e o reslaltelecinien 1() tia socie(ia(ie conjugal, nos
têriiios tio Inciso 1, tio 1.", tio "i-t. 39 do citado decreto federal -
Cr$

- 79

II - das sentenças que julgarem ilegí ti inOs os filhos conce-
bidos na constância tio casainen lo e as que provarem a fil iaçã)
legítima, conforme determina (1 inciso II tio citado parágrafo, do
mesmo artigo, de cada - Cr 30,00;

111	tios casamentos de que resultar a legitimação de filhos
havidos Ou concebidos anteriormiiente, conforme dispõe o inciso
III do mencionado parágrafo, de cada	Cr$ 15,00;

IV - - ( i05 atos judiciais ou extrajudiciais de reconliccimei-
lo de filho ilegítimo, de acôrdo (0111 O inciso IV, tio mesmo pará-
grafo; (ias escrituras de adoção e os atos que a dissolverem, hefi
COlilO das alterações ou ahi'eviatii ias de nomes, de acôrdo, respec-
tivamenle, com os ineisos \' e VI do parágrafo referido - Cr$
30,00.

das sentenças que puf;erein têrnio à interdição, da substi-
tuição de curadores tios interditositos ou ausentes, das alterações (los
limites (ia curatela, da cessação ou mudança (le internação, i)eli)
como (Ia cessação (1t ausência pelo aparecimento tio ausente, con-
forme (tetermilina o art. 11:1 e seu ta ágiafo, tio) eit1lttO Decreto
derai 4. 857	Cr 30,00;

VI -	de qualquer outra não especificada ----- Cr$ 15,00;

N.' 146 ---- Busca;
nos livros findos ou papéis arquivados, qualquer que seio

o núineiti tie livros OU (los volunies, nela (omnpreendidos, ou dos
papéis a rquivatios, rei ativos ao mesmo assunto;

a) se a parte indicar o livro e fôilia ou a data certa do
assento ou registro, a partir da data tio niesilio, por ano - Cr$ 0,75;

b) se não os indicar, por ano	Cr$ 1,50 até o niáxirno d-
Cr$ 30,00.

N. 147 •--- Casamento:

1 ---- liabil itação, coma Piefl ti tu tio iodos os atos tio l)roc('sso,
têrino OU assentamento tia celebração, inclusive a certidão tio livro-
talão, exclusive as despesas com a publicação de editais, sua expe-
dição, quando tiver de ser afixado em outro cartório, o parecer do
Representante (lo Ministériostéiio Pó biito e justificações, quando houver
- Cm 60,00;

II -- quando fôr feita afixação. 11111)1 icação e registro de edi-
tal remetido por oficial de outra circunscrição, por êsses atos, in-
clusive a respectiva certidão, além (ias despesas de imprensa, onde
houver - Cr. 15,00;

III	celebrado emii cartório diferente (lo da habilitação, pela
autuação tia petição, lavratura tio assento e respectiva certidão do
livro-talão	-Cr 15,00;

1
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IV quafl(IO se tratar (te casaniento nuncupativo ou e,-.Indo

O casamento fôr eelebra(lo à noite, nos casos especiais em que a
lei o permite, OS (mnohlmflefl Los (lOS itens 1 e III (II) presente número,
Sei':io devidos(los Cfl) dôbro

V - quando Se tratar de casamento de 'iúvo ou (te que decor-
ra a legitimação (te filho, além (los emolumentos dos itens 1 e 111
dêste númiiero, mais Cr 15,00.

Parágrafo ÚiiiC()	Se o casamento fôr realizado fora do ca.-
tório ou de outro lugar onde, usualmnen te, se faça:

a) dentro do períni( , tmo da cidade ou vila	Cr$ 200,00;
h)	fora dêsse períiiielro -	Cm	400,00.
Nota 1	-A parte que requerei- a diligência ministrará con-

dução e hospedageni ao ol icial
Nota 2 . 0 -	Se o casamento tiver que se realizar:

a) em outro cartório, terá o oficial que processar a habili-
tação, pela certidão que fornecer -	Cr 45,00;

h) perante Ministro de Confissão religiosa, para efeitos civis,
nos têrmnos da lei 379, de 16 (te janeiro (te 1937 terá o oficial que
processara habilitação, pela certidão que fornecer (te acôrdo com
o	1., (lo art. 2., da citada lei	Cr$ 7,50;

Nota 3•0 --- Se houver oposição de impedimento ao casamento,
pela tomada por têrmo (Ias declarações do opositor	Cr 15,00.

Pela nota fornecida aos pretendentes nos têrmos do art. 191
do Código Civil -- Cr 15,00.

Nota 40 Nos casos de dispensa de publicação de proclamas
ou do decurso (lo prazo legal, nos têrmos (los artigos 199 do Código
Civil e 744 do Código (te Processo Civil (Decreto-lei n.° 1 .6(18, de
18 (te setembro (te 1939), além dos emolumentos devidos ao juiz e
ao Representante do Ministério Público, mais Cr$ 30,00.

N: 148 - --- Certidão:

1 - - narrativa e em relatório, além da busca ---- Ci-8 7,50;
II -- (te teor, além (la busca e da rasa --- Cr$ 3,75;
N.° 149 . - Edital

aléia da rasa dc original e (Ias cópias - Cr$ 7,50.
N. 150 -- Inscrição:

1 (te emancipação por outorga (le pai ou (te mãe ou por
sentença do Juiz, interdição dos loucos, surdos-mudos e dos pró.
(tigos e das sentenças (leclaratórias da ausência, enumerados nos
itens IV, V e VI do referido artigo 39, (lo mencionado Decreto Fe-
deral 4.857,  de cada - Cr 30,00;

II - de casamento religioso, de acôrdo com o disposto no
art. 4.11 , da citada Lei n. 9 379 será gratuita; se o oficial fornecer cer-
tidão da inscrição, o que só se dará a pedido de quem houver
apresentado o respectivo têrmo, será devido o emolumento do § 6.
do referido artigo, no valor de Cr$ 15,00;

III - de casamento, quando a prova da celebração legal
resultar de processo judicial, confome determina o artigo 205 do
Código Civil - Cr$ 30,00;

IV - de casamento de brasileiros feito no estrangeiro, de
acôrdo com a disposição contida no artigo 82, do Decreto Federal
4.857, já aludido - Cr$ 45,00.

N. 151 - Rasa:

1 - por linha manuscrita, que não contenha menos de 30
letras - Cr$ 0,15;

II - por linha dactilografada, que não contenha menos
de 45 letras batidas -- Cr$ 0,30.

Parágrafo único A parte preambular, declarativa do nome,
qualidade ou título do serventuário, nem a do encerramento do
estilo, na certidão, não dará direito à rasa.

N.° 152 - Retificação:

aludida no artigo 118 do Decreto Federal já referido - Cr$
7,50.

153 - Registro:

1	de nascimento:

a) dentro do prazo legal, de acórdo com o Item 1 do arti-
go 39 do referido Decreto Federal, inclusive a certidão do livro-talão
- Cr$ 7,50;

b) fora do prazo legal, conforme determina o artigo 55 do
mesmo Decreto, modificado pelos Decretos 13.556, de 30 de setem-
bro de 1943 e 16.146, de 20 de julho de 1944, inclusive a respec-
tiva certidão, excluída a multa, em sêlo - Cr$ 15,00;

II - de óbito:

a) (Te acôrdo com o item III do artigo 39 do mesmo decreto
já citado, inclusive a respectiva certidão - Cr$ 7,50;

b) fora do prazo legal, de acôrdo com o artigo 89, do De-
creto Federal referido, inclusive a respectiva certidão - Cr$ 15,00,

N.9 154 --- Rubrica:

e numeração de cada fôlha -- Cr$ 0,45.
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Observações:	 II	de jornais, em que tiverem sido publicados:
1) Não será cobrado emolumento algum, pelo registro civil

e respectiva certidão, das pessoas comprovadamente pobres, à vista
de atestado de autoridade policial ou do prefeito municipal, nos
têrmos da determinação do artigo 40, do citado Decreto Federal n.
4.857, modificado pelo Decreto 13.556 já referido, bem como o dos
menores abandonados, de acôrdo com o disposto no mesmo Decreto
13.556.

2) Pelo casamento de pessoa cuja miserabilidade fôr ates-
tada na forma do art. 6. 1 e seus § do Decreto Federal 3.200, de 19
de abril de 1941, o oficial só terá direito à metade dos emolumentos,
que lhe serão pagos pela Municipalidade.

3 Nas certidões fornecidas gratuitamente para fins de
alistamento militar, de acôrdo com o art. 69 do Decreto Federal
15.934, de 22 de janeiro de 1923, para abono de família - confor-
me determina o citado Decreto 3.200; nas necessárias à admissão de
menores ao trabalho em estabelecimentos industriais ou à obtenção
de caderneta profissional e à matrícula de pescadores, de acôrdo
com a Consolidação das Leis do Trabalho, decreto-lei 5.452 de 1.0
de maio de 1943; e nas necessárias à obtenção de caderneta-matrí-
cula de pescador profissional, conforme determina o artigo 19,
da tabela do Decreto Federal 4 . 655, de 3 de setembro de 1942, bem
como nas destinadas à matrícula em estabelecimento de ensino
público primário, de acôrdo com o Decreto do Estado de Minas Ge-
rais n.9 10.133, de 17 de novembro de 1931, fornecidas a requeri-
mento da parte ou requisitadas pela autoridade competente, cons-
tará sempre a declaração Isenta de sélo e emolumento - Forneci-
da exclusivamente para o fim requerido.

4 - Os atos de tabelionato e de escrivania que, por lei,
competirem aos escrivães de paz, serão remunerados com os mesmos
emolumentos taxados para os tabeliães e escrivães do judicial, nas
tabelas n.0s VIII e IX.

5 - Pelo arquivamento, nos casos legais, será devida a me-
tade da quantia fixada no n.° 155, inciso T.

Nota - As custas e os emolumentos desta tabela, relativa-
mente aos escrivães de paz, são acrescidas de 20% de acôrdo com
o art. 28 desta lei.

TABELA XI

Atos dos Oficiais do Registro de Imóveis

N.9 155 - Arquivamento:

1 - de atos, certidões, contratos, escrituras por instrumen-
to particular, memoriais, plantas procurações, recibos e outros do-
cumentos, de cada um	Cr$ 18,00;

os editais de instituição de bem de família; os documentos
comprobatórios de inscrição de empréstimo por debêntures; os do-
cumentos referentes à constituição de sociedades anônimas em co-
maudita, por ações e outras, de cada exemplar - Cr$ 30,00:

III - de talões e certidões de impostos, de cada um - Cr
4,50.

Parágrafo único - - Os documentos dos processos dos regis-
tros de loteamento e torrens, não incidirão neste número.

N. Q 156 - Averbação:

1 - dos documentos mencionados na letra "c" do artigo
178, do Decreto Federal n.9 4.875, de 9 de novembro de 1939, alte-
rado pelo artigo 1. 9 do Decreto Federal 5.318 de 29 de fevereiro
de 1940, de cada um, inclusive a respectiva certidão fornecida à
parte, os mesmos emolumentos do item 1 do n.° 167 calculados sô-
bre o valor em relação ao qual tenha eficácia e averbação; se não
houver valor declarado, será devido o emolumento da letra "a"
do citado item;

II - de endôsso de cédula rural pignoratícia, bem como de
cancelamento de inscrição de penhora rural, de acôrdo com o que
determina o artigo 34 da Lei n.° 492, de 30 de agôsto de 1937, ra-
tificado pelo artigo 2.' do decreto lei 2.612 de 20 de setembro de 1940,
de cada um - Cr$ 7,50;

III de escritura de compromisso de compra e venda em
geral cujo preço deva ser pago a prazo, de acôrdo com o disposto
no artigo 22, do Decreto Federal 3.079, de 15 de setembro de 1938,
conforme o estabelecido nas letras "b" e "e" do artigo 25, do mesmo
Decreto Federal, além dos emolumentos devidos pelos demais atos,
de cada uma -- Cr$ 7,50.

N.9 157 - Busca:

nos livros findos ou papéis arquivados, qualquer que seja
o número de livros ou dos volumes nela compreendidos ou dos
papéis arquivados, relativos ao mesmo imóvel ou ao mesmo assun-
to:

a) até 6 meses	Cr$ 4,50;
b) de 6 meses a 2 anos - Cr$ 7,50;
e) de 2 a 15 anos	Cr$ 15,00;
d) de 15 a 20 anos - Cr$ 22,50;
e) de mais de 20 anos, - Cr$ 1,50 por ano, até o máximo

de Cr$ 45,00.
§ 1.' Se o interessado indicar a (lata precisa e fôr encontra-

do o objeto da busca e esta se referir a período superior a 15 anos,
a metade dos emolumentos supra.

11,
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§ 2. -- Não sendo encontrado o objeto da busca, no caso
do parágrafo anterior, será devido o emolumento da letra "b" do
presente número.

§ 3•Q - Será devida uma só busca, se vários interessados,
a um tempo, requererem a prática de atos emanados do mesmo obje-
to ou se a parte requerer, no mesmo ato, mais de uma via da mes-
ma certidão: no primeiro caso, a importância cia busca será ratea-
da entre os requerentes.

§ 4.' - Não será devida a busca quando a parte indicar o
número exato do registro ou quando se tratar do exame, em cartó-
rio, dos documentos de loteamento de acôrdo com a determinação
do § 6.', do artigo 1.' do Decreto Federal 3.079, de 15 de setembro
de 1938.

N.9 158 - Cédula:

rural pignoratícia, pela sua expedição, conforme dispõe o
artigo 34, da Lei 492, de 30 de agôsto de 1937, ratificada pelo arti-
go 2.' do decreto-lei n. 2.612, de 20 de setembro de 1940 - Cr$
15,00.

N.' 159 - Certidão:

1 - de alienação e ônus, em conjunto - Cr$ 45,00;
11 - de alienação ou ônus, em separado	Cr$	30,00;
III - '-m relatório e narrativa, além da busca	Cr$ 7,50;
IV - de teor, além da busca e da rasa - Cr$ 3,75.
Parágrafo único - Os emolumentos dêste número serão co-

brados de acôrdo com as instruções contidas no número 1 das "Obser-
vações" da presente tabela.

N.' 160 - Comunicação:

Obrigatória à autoridade ou repartição pública, além da rasa
das peças, cuja transcrição fôr ordenada e inclusive a respectiva
entrega, mediante protocolo - Cr$ 7,50.

N.' 161 - Edital:

além da rasa do original e da cópia	Cr$ 7,50.
N.° 162 - Guia:

para pagamento de impôsto, de cada via - Cr$ 1,50.
N.' 163 - Indicação:

de registro - Cr$ 7,50.
Parágrafo único	A Indicação deverá conter:

a) número do registro, sua data, livro e página;
b) menção do imóvel a que se refere;
e) assinatura do Oficial ou do seu auxiliai- responsável.

N. 164	Intimação:

feita por intermédio do Oficial ou de seu auxiliar respo1-
sável, nos têrnos do § 3•9, do artigo 14, do Decreto Federal 3.079,
de 15 de setembro de 1938 - Cr$ 7,50.

Parágrafo único	Feita por edital não será devido o emolu-
mento dêste número.

N.° 165 - Prenotação:

no protocolo no caso de não se efetivar o registro - Cr$ 9,00.
N. 166 - Rasa:

1 - por linha manuscrita, que não contenha menos de 30
letras - Cr$ 0,15;

II - por linha dactilografada, que não contenha menos d2
45 letras batidas - Cr$ 0,30.

Parágrafo único - A parte preambular, declarativa do nome,
qualidade ou título do serventuário, nem a do encerramento do es-
tilo, na certidão, não dará direito à rasa.

N.° 167 - Registro:

1 - completo, inscrição ou transcrição, de todos os casos
enumerados em as letras "a" e "b" do artigo 178, do Decreto Fede-
ral 4.857, de 9 de novembro de 1939, alterado pelo artigo 1. do
Decreto n.' 5.318, de 29 de fevereiro de 1940, no decreto-lei 1.271,
de 16 de maio de 1939, no decreto-lei 2.061, de 7 de março de 1940
e o aludido no artigo 29, do decreto-lei 3.365, de 21 de junho de 1941,
inclusive tôdas as anotações, rubricas, indicações, referências, betn
como a certidão a que se refere o artigo 226, do citado Decreto
4.857, a saber:

a) até o valor de Cr$ 1.000,00 - Cr$ 50,00;
b) excedendo de Cr$ 1.000,00 até Cr$ 4. 000,00 - Cr$ 60,00;
e) excedendo de Cr$ 2.000,00 até Cr$ 500.000,00 por milhar

de cruzeiros ou fração - Cr$ 5,00;
(1) excedendo de Cr$ 500.000,00 mais por milhar de cruzei-

ros ou fração Cr$ 2,00; não I)odCfl(l0 ultrapassar o limite le
Cr$ 20.000,00;

II - de edifícios de mais de cinco andares, sob a forma
de apartamentos, de acôrdo com o estabelecido no artigo 249, do
Decreto Federal 5.318, de 20 de fevereiro de 1940, e artigo 1.' da
Lei n. 5.481, de 25 de junho de 1928, o emolumento do item 1
será calculado conforme determina o número 2, das "Observações"
da presente tabela;

III - de loteamnento, instituído pelo decreto-lei 58, de 10 de
dezembro de 1937, inclusive o depósito ciii cartório dos respectivos

1
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documentos, nos têrmos da determinação da letra 'a" ([O artigo 25, Jo
Decreto Federal 3.079, de 15 de setembro de 1938, além dos emolu-
mentos devidos pelos demais atos -- Cr$ 150,00;

IV - de penhor rural, inscrição, de acôrdo com a determi-
nação do artio 34, cia lei 942, de 30 de agôsto de 1939, ratificado
pelo artigo 2. 1 do decreto-lei 2.612, de 20 de setembro de 1940, o
emolumento do item 1 não excederá de Cr$ 75,00:

V - de sindicatos agrícolas e profissionais, de acôrdo com
o artigo 181 do mencionado Decreto 4.857, será devido o emolu-
mento da letra "a" do item 1;

VI - Torrens, instituído pelo Decreto Federal 451-B, de 31
de maio de 1890, regulamentado pelo Decreto 955-A, de 1 dc novem-
bro do mesmo ano e processado de acôrdo com os artigos 457 e
464 do Código do Processo Civil (Decreto-lei 1.608, de 18 de setembro
de 1939), pela matrícula, inclusive o extrato da matriz fornecido
ao requererente, serão devidos os emolumentos do item 1, que
deverão ser calculados pela metade, quando se tratar de título de
concessão de terras públicas: serão devidas também as custas e
emolumentos abaixo, a saber:

a) as custas do processo, no qual o Oficial exerce as atri-
buições de Escrivão do Juízo, contadas de acôrdo com a tabela res-
pectiva dêste Regimento;

b) de cada nôvo extrato da matriz - - Cr[ 45,00;
e) de cada extrato, quanto à parte do imóvel não alienada

- Cr$ 30,00;
d) de cada anotação de alienação ou hipoteca - Cr$ 30,00;
e) de cada anotação de qualquer outro ato constitutivo de

direito real que tenha de ser lançado na matriz	Cr$ 22,50;
f) de cada recebimento ou menção de oposição	Cr$

15,00;
g) de exame de planta ou documento, facultado, no cartó-

rio, a qualquer interessado - Cr$ 15,00;
VII - "verbo ad verbum", quando a pai-te o exigir, além

do lançamento por extrato, o emolumento do item 1 será cobrado
em dôbro, desde que não haja limitação de emolumento estabele-
cida em lei: quando se ti-atar (le instituição de bem de família,
aludida no artigo 277 do Decreto Federal 4.857, de 9 de novembro
de 1939 e para cumprir a exigência do artigo 650 do Código Proces-
so Civil (Decreto-lei 1.608, de 18 de setembro de 1939), serão de-
vidos o emolumento do citado item e rasa.

Parágrafo único Nos casos indicados no artigo 345, do
Código do Processo Civil, do citado decreto-lei, o Oficial terá direi-
to também às custas do processo, que serão contadas de acôrdo com
a Tabela dos Escrivães do Judicial, dêste Regimento.

87 -

NY 168 - Rubrica:

e numeração, de cada fôllia - Cr$ 0,45.

Observações:

1 As certidões gerais sôbi-e a situação jurídica de um
imóvel, ainda que constituído por diversos lotes de terreno, quando
a pai-te fornecer as indicações precisas sôbi-e o mesmo, serão co-
bradas conforme dispõe o item  do n. 9 159; na falta das indicações,
os emolumentos serão calculados de acôrdo com o disposto no iten
Ill do mesmo número. Em ambos os casos, os emolumentos serão
devidos por imóvel qualquer que seja o número dos condomínios.

2 - Em se tratando de edifícios de mais de cinco andares,
sob a foi-ma de apartamentos isolados, contendo cada um, três peças,
no mínimo, destinados a escritórios ou residências, bem como os
conjuntos (te casas, vulgarmente denominados "avenidas", serão de-
vidos tantos emolumentos quantos forem os apartamentos ou casas.

3 À presente tabela se integram, para eleito das operações
realizadas pela Carteira de Crédito Agrícola e Industrial do Ban-
co do Brasil S/A., as determinãções contidas no Decreto-lei 2.612,
de 20 de setembro de 1940, que dispõe sôbre o registro de penhor
rui-ai.

TABELA XII

Atos dos Oficiais do Registro e Títulos e Docmmnmcntos e do Registro
Civil de Pessoas Jurídicas

N. 169 - Arquivamento:

1 de alas de sociedades; certidões contratos inclusive de
sociedades civis, compromissos ou estatutos de sociedades religiosas,
pias, moi-ais, científicas de associações de utilidade pública, e das
fundações; requerimentos de cancelamento de registro e de quais-
quer omiti-os documentos, de cada um - Cr$ 18,00;

II	de jornais em que tiverem sido publicados os estattutos,
compromissos ou contratos de sociedades, de cada um - Cr$ 30,00;

III - de talões e certidões de impostos, de cada um - Cr$
4,50.

N.° 170 - Averbação:

dos documentos mencionados nos artigos 132, letra "b", item
1, 138, 174 a 177, do Decreto Federal 4.857, de 9 de novembro de
1939, alterado pelo ai-t. 1. do Decreto 5.318, de 29 de fevereiro
de 1940, inclusive a respectiva certiciiío de cada uni, os mesmos emo-
lumentos do item 1, do n 9 181, calculados sôbre o valor de documen-
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to apresentado; se •êste não contiver valor declarado, será devido
o emolumento da letra "a" do citado item.

Parágrafo único - No emolumento do presente número, estão
compreendidas tôdas as anotações, referências e rubricas neces-
sárias:

N.° 171 -- Busca:

nos livros findos ou papéis arquivados, qualquer que seja o
número de livros ou dos volumes nela compreendidos ou dos papéis
arquivados, relativos ao mesmo assunto:

a) até 6 meses - Cr$ 4,50;
b) de 6 meses a 2 anos - Cr$ 7,50;
c) de 2 a 15 anos - Cr$ 15,00;
d) de 15 a 20 anos - Cr$ 22,50;
e) de mais de 20 anos, Cr$ 1,50 por ano, até o máximo ile

Cr$ 45,00.
1.' Se o interessado indicar a data precisa e fôr encon-

trado o objeto da busca e esta se referir a período superior a 15
anos, a metade dos emolumentos supra.

§ 2.' - Não sendo encontrado o objeto da busca, no caso do
parágrafo anterior, será devido o emolumento do letra "b" do pre-
sente número.

§ 30 - Será devida uma só busca se vários interessados, a
um tempo, requererem a prática de atos emanados do mesmo obje-
to ou se a parte requerer, no mesmo ato, mais de uma via da mesma
certidão: no primeiro caso, a importância da busca será rateada
entre os requerentes.

§ 4.'	Não será devida a busca quando a parte indicar o
número exato do registro.

N.' 172 - Certidão:

1 -- narrativa e em relatório, além da busca	Cr$ 7,50:
II - de teor, além da busca e da rasa - Cr$ 7,50.
N.' 173 - Comunicação:

obrigatória à autoridade ou repartição pública, além da rasa
das peças cuja transcrição fôr ordenada e inclusive a respectiva en-
trega, mediante protocolo - Cr$ 7,50:
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1	na sede da comarca - Cr$ 30,00:
II - fora da sede da comarca - Cr$ 45,00.
§ 1.' - Se a diligência, podendo realizar-se em cartório ou

no edifício do forum, realizar-se fora, a requerimento da parte,
pagará ela o excesso e emolumento.

§ 2.' - Havendo mais de uma diligência, na ocasião, para
o mesmo lugar, proceder-se-á, entre as partes, o rateio dos emolu-
mentos dêste número e das despesas que houver.

§ 3.' - A parte que requerer a diligência ministrará condução
e hospedagem ao Oficial ou Suboficial.

N.' 175 - Edital:

além da rasa do original e das cópias - Cr$ 7,50.
N.' 176 - Guia:

para pagamento de impôsto, de cada via	Cr$ 1,50.
N.° 177	Indicação:

de registro	Cr$ 7,50.
Parágrafo único - A indicação deverá conter:

a) número de registro;
b) sua (lata, livro e página;
e) referência ao documento registrado;
d) assinatura do Ofiial ou do Suboficial.
N.' 178 - Intimação:

1 - por carta ou oficio, feita por intermédio do Oficial ou
Suboficial, inclusive a notificação aludida no artigo 167, do Decre-
to 4.857, de 9 de novembro de 1939, além das despesas do correio
- Cr$ 7,50.

II	por pessoa, em cartório ou no edifício do forum - Cr$
6,00.

N.' 179 - Prenotação:

no protocolo, no caso de não se efetivar o registro, de acôrdo
com o artigo 164 - do Decreto Federal 4.857, de 9 de novembro
de 1939, alterado pelo artigo 1.' do Decreto 5.318, de 29 de fevereiro
de 1940 - Cr$ 9,00.

N.' 180 - Rasa:
N.9 174 - Diligência:	 1 - por linha manuscrita, que não contenha menos de 30
quando sair do cartório o Oficial ou Suboficial, para os atos	letras - Cr$ 0,15;

do ofício e incluídas quaisquer notificações, além do que para o,	 II - por linha datilografada, que não contenha menos de
mesmos atos estiver taxado:	 45 letras batidas - Cr$ 0,30.

1 1
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Parágrafo único -- - A parte pi'eaiiibular, declarativa do nome,
qualidade ou título do serventuário, nem a do encerramento do esti-
lo, na certidão, não dará direito à rasa.

N. 181 - Registro:

1 - completo de sociedades civis que revestirem as formas
estabelecidas nas leis comerciais (Código Civil, artigo 16, n.° 2,
e 1.364; de instrumento particular para prova das obrigações con-
vencionais de qualquer valor, bem como da cessão de crédito e de
outros direitos, por êles criados; do penhor comum sôbre cousas
móveis, por instrumento particular e de animais, não compreendi-
do no artigo 781, número 5, do Código Civil; da caução de título
de crédito pessoal e de dívida pública federal, estadual ou munici-
pal, ou de bôlsa, ao portador; de parceria agrícola ou pecuária
(artigo 134, letra "a", números 1 a VI e letra "b", número 1 e seu
§; artigos 135, 136 e 137, do Decreto Federal 4.857, de 9 de no-
vembro de 1939, alterado pelo artigo 1.' do Decreto n.° 5.318,
de 29 de fevereiro de 1940), inclusive tôdas as anotações, refe-
rências, rubricas, bem como a respectiva certidão e a rasa, nos
casos indicados nos artigos 150 e 163, do citado Decreto Federal
4.857, a saber:

a) sem capital determinado ou de capital de valor até Cr$
10.000,00 - Cr$ 150,00;

b) excedendo de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 20.000,00 por mi-
lhar ou fração, mais Cr$ 2,00;

e) excedendo de Cr$ 200.000,00 até Cr$ 500.000,00 por mi-
lhar ou fração de cruzeiros, mais Cr$ 5,00;

d) excedendo de Cr$ 500.000,00 por milhar ou fração, mais
Cr$ 2,00.

Não podendo os emolumentos ultrapassar de Cr$ 20.000,00 em
caso algum:

II - completo dos atos constitutivos, estatutos ou compro-
missos, das sociedades civis, religiosas, pias, morais, científicas,
literárias, das associações de utilidade pública e (Ias fundações; da
matrícula de jornais e outros periódicos, e oficinas impressoras
(artigo 122 e seu parágrafo e 13() do Decreto Federal 4.857, de 9
de novembro de 1939, o último artigo alterado pelo artigo 1. ao
Decreto 5.318, de 20 de fevereiro de 1940), inclusive tôdas as ano-
tações, referências, rubricas, bem como a respectiva certidão, além
da rasa - Cr$ 100,00;

III - facultativo de documentos, para conservação dos mes-
mos (art. 134, número 'VII, alterado pelo artigo 1 . 1 cio Decreto 5.313,
de 29 de fevereiro de 1940), inclusive tôdas as anotações, referência,s
rubricas, bem como a respectiva certidão, além da rasa -- Cr 50,00;

IV -- firma ou razão comercial, de marca de comércio ou 'de
indústria, de nomeação de caixeiro, guarda-livro ou outro prepos-
to comercial, inclusive tôdas as anotações, referências, rubricas,
bem como a respectiva certidão, não sendo devida a rasa - Cr$
100,00.

N.9 182	Rubrica:

e numeração, de cada fôlha	Cr$ 0,45.
Observações:

1 - Os emolumentos devidos pelo registro de cartas de fian-
ça, destinadas à obtenção de empregos públicos ou particulares, não
poderão exceder da importância taxada no item 1, letra "a", do
a 9 181 da presente tabela.

2 - À presente tabela se integram, para efeito das operações
realizadas pela Carteira de Crédito Agrícola e Industrial do Banco
do Brasil, S/A., as determinações contidas no Decreto lei n.9 2.612,
de 20 de setembro de 1940, que dispõe sôbre o registro de penhor
rural.

TABELA XIII

Aios dos Oficiais de Protestos

N.9 183	Anotação:

e apontamento de qualquer título de dívida:

a) até o valor de Cr$ 1 .000,00 - Cr$ 7,50;
b) excedendo de Cr$ 1.000,00 até Cr$ 2.000,00	Cr$ 15,00;
e) excedendo de Cr$ 2.000,00 até Cr$ 10.000,00, mais Cr$

1,50 por milhar de cruzeiros ou fração, até o máximo de Cr$ 27,09;
d) excedendo de Cr$ 10.000,00 mais Cr$ 0,75 por milhar de

cruzeiros ou fração até o máximo, de Cr$ 75,00.
N.9 184 - Averbação:

(te qualquer circunstância a requerimento de interessado ou
por ordem judicial, em livro de registro de protestos de títulos -
Cr$ 15,00.

N.9 185 - Busca:

nos livros findos ou papéis arquivados qualquer que seja o
número de livros ou dos volumes nela compreendidos ou dos
papéis arquivados relativos ao mesmo assunto:

a) até 6 meses - Cr$ 4,50:
b) de 6 meses a 2 anos - Crf$ 7,50;
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c) de 2 a 15 anos - Cr$ 15,00;
d) de 15 a 20 anos -- Cr 22,50;
e) de mais de 20 anos, Cr$ 1,50 por ano, até o máximo de

Cr$ 45,00.

§ 1.0 - Se o interessado indicar a data precisa e fôr en-
contrado o objeto da busca, e esta se referir a período superior a 15
anos, a metade dos emolumentos supra.

§ 2.0 Não sendo encontrado o objeto da busca no caso (10
parágrafo anterior, será devido o emolumento da letra "1)" do pr--
sente número.

§ 30 - Será devido uma só busca, se vários interessados a
um tempo requererem a prática de atos emanados do mesmo objeto
ou se a parte requerer no mesmo ato mais de uma via da mesma
certidão; no primeiro caso, a importância da busca será rateada
entre os requerentes.

§ 4. - Não será devida a busca quando forem indicados com
precisão o número do livro e a fôlha.

N.9 186 - Certidão:

1 - narrativa e em relatório, além da busca	Cr$ 7,50;
II - de teor além da busca e da rasa	Cr$ 3,75.
N.Q 187 - Edital:

além da rasa do original e das cópias	Cr$ 7,50.
N.° 188 - Instrumento:

de protesto, inclusive o respectivo registro cm livro próprio
Cr$ 18,00.

N.9 189 - Intimação:

de cada obrigado ou co-obrigado, para aceite ou pagamen-
to de título ou notificação de protesto, qualquer que seja a forma
de notificação ou intimação, exceto por edital, sem direito ao cm-)-
lumento de diligência.

a) em cartório ou fora dêle, mas dentro do perímetro urba-
no de sede da comarca	Cr$ 7,50;

b) no perímetro suburbano da sede (Ia comarca - Cr$ 15,00;
c) fora do perímetro suburbano - Cr$ 22,50.

§ 1. 0 Se a intimação, foi feita por edital além do emolumen-
to do n.o 187 será devida também a importância da despesa com a
publicação na imprensa.

§ 2.° - Não se efetuando a intimação ou notificação, por
motivos alheios à vontade do Oficial, será devido pela certidão res-
pectiva metade do emolumento (Ia letra "a" do presente número.

N 190	Rasa:

a) por linha manuscrita, que não contenha menos de 30
letras - Cr$ 0,15;

b) por linha dactilografada, que não contenha menos de
45 letras batidas	Cr$ 0,30.

Parâgrao único - A parte preambular, declarativa do nome,
uualidade ou título (to serventuário, nem a do encerramento do
estilo, na certidão, não dará direito a rasa.

N.9 191 - Rubiica:

e numeração de cada fôlha --- Cr$ 0,45.

Observação:

À presente tabela se integram pala efeito das operações rea-
lizadas pela Carteira de Crédito Agrícola e Industrial do Banco 113
Brasil S/A as determinações contidas no Decreto-lei n.° 2.612, de
20 de setembro de 1940, que dispõe sôbre o registro de penhor
rural.

TABELA XIV

Atos dos Contadores, Distribuidores e Parlidores

Dos Contadores e Distribuidores

N. 192 - Busca:

em livros findos ou papéis arquivadoi-es, qualquer que seja
o número de livros nela compreendidos, ou dos papéis arquivados.

a) até seis meses	Cr$ 10,00;
b) de seis meses a dois anos - Cr$ 20,00;
c) de dois a quinze anos	Cr$ 10,00.
d) de mais de quinze anos, por ano - Cr$ 2,00.
Nota - Aplicam-se aos contadores e distribuidores os dis-

positivos dos § 1., 2. 1 e 31 do número 97 da tabela IX, referentes
aos escrivães.

N.° 193 -- Cálculo ou liquidação:

a) para o pagamento do impôsto de transmissão "causa
mortis" sôbre o valor do monte, qualquer que seja o número de
herdeiros, a espécie ou natureza dos bens:

1	- CIII arrolamento até o valor de Cr$ 10.000,00 - - Cr$
50,00;
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II - em espólio de valor de mais de Cr$ 10.000,00 até
Cr$ 30.000,00 - Cr$ 100,00;

111	de mais de Cr$ 30. 000,00 até Cr$ 100. 000,00 - Cr$
150,00;

IV	de mais de Cri 100.000,00, por milhar ou fração, mais
Cr$ 2,00.

Nota - Nos casos acima especificados havendo instituição de
usufruto ou fideicomisso, não será devida nenhuma taxa pelo cálculo
da instituição;

b) de instituição de usufruto ou fideicomisso; da cobrança
de impostos pela sua extinção de sub-rogação de bens inalienáveis
e dos respectivos impostos de liquidação de bens de defunto,
ausentes e vagos; para a verificação de responsabilidade de tutores,
corretores, depositários ou qualquer outro administrador de bens
alheios, ou para cumprimento de concordata, para verificação de
saldo de arrematação, e requerimento do interessado do Órgão
do Ministério Público ou por determinação do Juiz:

1 - de ativo até Cr$ 10.000,00 - Cr$ 20,00;
II	de mais de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 30.000,00 -- Cr$ 60,00;
III - de mais de Cr$ 30. 000,00, por milhar ou fração, mais

Cr$1,00;
e) de fiança às custas - Cr$ 15,00;
d) de honorários, comissões, percentagens e outros quais-

quer, Cr$ 1,50 por milhar de cruzeiro ou fração, até o máximo de
Cr$ 150,00;

e o mínimo de Cr$ 4,50;
e) de comissão de síndicos e liquidatário em prestação de

contas, a metade dos emolumentos acima, conforme preceitua o
art. 190 da Lei de Falências.

Nota - Quando o ativo fôr absorvido pelo passivo, ou nos
casos de reforma ou emenda do cálculo ou liquidação, metade dos
emolumentos taxados salvo se a reforma ou emenda resultar de
êrro ou culpa do contador, hipótese em que nada perceberá.

N. 194 -- Certidão:

de (listribuição, além (Ia busca de vida	Cr$ 7,50.
N.v 195	Conta:

a) nas arrematações, adjudicação, remissões e licitações:

1 - até Cr$ 10.000,00	Cr$ 20,00;
II - de mais de Cr$ 10.000,00 até Cr 50.000,00 - Cr$ 30,00;
III - de mais de Cr$ 50.000,00, por milhar ou fração - -

Cr$ 2,00, até o máximo de Cr$ 300,00;

b) em processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha
para o julgamento do impôsto de transmissão "causa mortis":

1 -- monte de valor até Cr$ 10.000,00	Cr$ 20,00;
II - de Cr$ 20.000,00 a Cr$ 50.000,00 - Cr$ 30,00;
Ill	de mais de Cr$ 50.000,00, mais Cr$ 2,00;
por milhar ou fração - até o máximo de Cr$ 300,00.
Parágrafo único - Qualquer outro no processo:

1	em inventário - Cr$ 15,00;
II - cm arrolamento --- Cr$ 7,50;
e) em ações e execuções de qualquer natureza, inclusive

rateio, se houver:

1 - até o valor de Cr$ 3.000,00	Cr$ 10,50;
II	de mais de Cr$ 3. 000,00 até Cr$ 6. 000,00 - Cr$ 15,00;
III	de mais de Cr$ 6.000,00 até Cr$ 20.000,00 - Cr$ 18,00;
IV	de mais de Cr 20.000,00 ou de valor inestimável --

Cr$ 30,00.
Nota	Se não houver contestação ou defesa, os emolu-

mentos acima serão devidos, com a redução de 20%;
d) de qualquer incidente no processo, tais como os de

falsidade, atentado, caução, exceções, embargos à sentença, embar-
gos de terceiros e recursos em geral, a metade dos emolumentos
supra (letra "e")

e) carta precatória ou rogatória, justificação, notificação,
protesto, interpelação por quaisquer outros processos que não admi-
tirem defesa e os de jurisdição meramente graciosa, referidos no
artigo 53 do C.P.C. e que não tenham taxação especial - Cr$ 9,00;

f) de preferência ou rateio, em concurso de credores -
Cr$ 7,50;

e mais Cr$ 1,50 por milhar de cruzeiros ou fração, da quanta
a ser dividida ou rateada, qualquer que seja o número de credores
ou concorrentes, até o máximo de Cr$ 75,00;

g) de juros, de prêmios ou rendimentos:

1 -- total dos juros :dé Cr$ 500,00	Cr$ 3,00;
II - total dos juros de mais de Cr$ 500,00 até Cr$ 2. 000,011)

Cr$ 7,50;
III - total dos juros de mais de Cr$ 2.000,00 até Cr$ 10.000,00

Cr$ 15,00;
IV -- total dos juros de mais de Cr$ 10.000,00 até Cr$ . .

20.000,00 - Cr$ 30,00;
V - total dos juros de mais de Cr$ 20.000,00 - Cr$ 1,50;
por milhar de cruzeiros ou fração, até o emiiolummmcnto máxi-

mo de Cr$ 225,00.

i,-



97

1 Atos (lOS Pcz,'iidores

- 96 -

§ 1. -- Se a conta envolver cálculo de amortização ou capi-
talização, mais a têrça parte dos emolumentos supra.

§ 2. - Na contagem de juros de diversos títulos ou créditos,
os emolumentos serão calculados sôbre cada um;

h) de liquidação nos processos de arrecadação de bens da
ausentes, defuntos e vagos:

1 - de valor até Cr$ 1. 000,00 - Cr$ 4,50;
II - de mais de Cr$ 1.000,00 até Cr$ 2.000,00 -- Cr$ 7,50;
III - de mais de Cr$ 2. 000,00 até Cr$ 10.000,00— Cr$ 12,00;
IV - de mais de Cr$ 10.000,00, mais Cr$ 0,75 por milhar de

cruzeiros ou fração, até o emolumento máximo de Cr$ 45,00;
i) qualquer outra não especificada	Cr$ 1,50.
N. 9 196 - Distribuição:

de autos, requerimentos, escrituras e documentos, de cada
uma	Cr$ 10,00,

pela baixa ou cancelamento da distribuição	Cr$ 5,00.

Nota:

1 - Nas distribuições para tabeliães o emolumento será
devido por escritura e não por atos ou estipulações nela contidos.

2 - Nas distribuições para registro o emolumento será devido
por adquirente, quando se tratar de formal de partilha, e por trans-
crição, inscrição ou qualquer outro registro que deva ser prati-
cado, quando se tratar de escritura ou outro documento.

N. 9 197 - Glosa:

de custas indevidas ou excessivas, paga pelo serventuário
que lhe deu motivo - Cr$ 50,00.

N. 9 198 - Redução:

1 - de papéis de crédito ou título de (lívida pública a moe-
da corrente, e vice-versa:

a) sendo o valor total até Cr$ 5.000,00	Cr$ 6,00;
b) sendo o valor total superior a Cr$ 5.000,00	Cr$ 12,00.
II -- de valores em moeda estrangeira para moeda nacion si,

e vice-versa:

a) sendo o valor total até Cr$ 5.000,00 - Cr$ 9,00;
h) sendo o valor total superior a Cr$ 5.000,00	Cr$ 18,00

Observação: - Ao contador serão devidas pela metade 'is
custas dos atos que praticar, nos processos regidos pela lei (te fa-
lência, consoante dispõe o artigo 190 da mesma lei.

N.' 199 - - Partilha e sobrepartilha:

1 - - sôbre o valor do acêrvo, de cada milhar de cruzeiro ou
fração, além da rasa do lançamento:

a) até Cr$ 50.000,00	Cr$ 5,00;
b) de mais de Cr$ 50.000,00 até Cr$ 100.000,00 -- Cr$ 3,00;
c) (te mais (te Cri 100.000,00 até Cr$ 1.000.000,00 - Cr$

2,00;
d) de niais de Cr$ 1.000.000,00, por milhar ou fração --

Cr$ 0,50;
II	comenda ou reforma que não seja por êrro ou culpa do

partidor, (bis terços (lêsses emolumentos.
Nota -- Se a emenda não fôr total, (obra-se apenas da parte

reformada.
N. 9 200	Busca:

Os mnesmiios emolumentos atribuídos aos contadores pelo nú-
mero 192 desta tabela.

N.' 201 - Certidão:

Os mesmos emolumentos atribuidos aos contadores pelo nú-
mero 194 (lesta tabela.

l'AltELA XV

1 los dos .1 volic,doi'es

N. 9 202 - Avaliação de bens de qualquer natureza:

Por milhar ou fração:

a) até Cr$ 50.000,00 - Cr$ 8,00;
b) de Cr$ 50.000,00 até Cr$ 100.000,00 --- Cr$ 0,00;
c) de Cr$ 100.000,00 a Cr$ 200.000,00 - Cr$ 4,00;
(1) de mais de Cr$ 200.000,00 até Cr$ 500.000,00 - Cr$

3,00;
e) de mais de Cr$ 500. 000,00 até um milhão --Cr$ 2,00;
f) de mais de um milhão -- Cr$ 1,00.

Nota --- Quando a avaliação se referir à parte de um todo,
embora indivisível, os emolumentos serão calculados sôbre a parte,
objeto da avaliação, e não sôbre o lodo.

N. 9 203 - Diligência:

a) no perímetro urbano	Cr 50,00;
1)) fora dêle	Cr 100.00.
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Pará,g rafo único - - Não será contada mais de urna diligêi-
cia para o niesinn feito, salvo quando as avaliações se fizerem
em distritos ou Zonas (liferentes

Nota Pela avaliação de bens que entrarem para o (lepó.
sito, nos têrnios do art. 51 do decreto n. 1 .346, de 2 (te janeiro de
1900, a metade dos eiiioluiiientos respectivos (lei ti." 346, de 17 de
setembro tie 1902, artigo 2.)

N. 204 -- Condução

A parte que tiver interêsse no andaiiien lo tio feito, niinis-
tia ráac ou d tição e liospedageni aos avaliadores, sendo as respe-
tivas despesas i neitijilas na conta dos autos. mediante compro-
vantes e sob fiscfíl iz;oão lo juiz, que desatendeiã O (I UC fôr exces-
sivo.

Não sendo a cond ução e liospe(iaeni forneci das pela parto,
pagará esta i niportán e ia c orrespondente a essas desPesas, que serio
as de tosttinie no ilWai

ObSci'i,acões

1) Quando a avaliação tiver de se repetir 1)01 êrio, engano
011 culpa do avalia(lor, não lhe será  devido niais nenhum outro
emolumento.

2) Nos processos de falência ser -lhe -ão abonadas, pela
metade, as custas desta tabela. (Lei (le Falências, art. 190, 4. alinea)

'l'A.l-ELA XVI

1/os dos J)eposildrios l'iíb/icos

N. 205	Prêmio de depósito (10 seu podei

1 ---- de dinheiro, sôbre a iinpoitãncia, ao lonupt> da entrada
para o depósito, de peças (te ouro, prata, jóias e pedras preciosas,
sôbre o seu valor afinal apurado em arre neotação, adjudicação ou
remissão, ou, na falta, pelos avaliadores judiciais três por cento;

li - - ole títulos 011 papéis de crédito público ou particular,
compreendidos apólices, letras tio tesouro, ações e tiehênttii'ts de
conipanhias, (tias lnpotecárias e qUaisquer obrigações por so-
mas ou valores noini nativos, (te otioleni ou ao portador, sobre o valor
verificado na arrematação, adjudicação. remissão, transação oa
Composição entre US l)artes. 11110 e IlieiO Por (culto.

1. -- A reununeracão acna não pooleuá exceder de Cr$
3.000,1)1) (art. 336 da lei 1.098, de 22 de junho de 1954)

2. - - Na falta das bases acima estabelecidas, o cálculo íLk
percentagem	será feito pela cotação oficial (lo (lia da entrada do

depósito e, na falta desta, pelo valor real do título, segundo ava-
liação procedida pelo avaliador judicial;

III - - de imóveis:

a) até o valor de Cri 2)4(1. 000,00, uni e meio 1)01' cento;
b) exc eden do de Cri 200.000,00, mais uni e meio décimo por

cento.

Parágrafo único Nos imóvei s,  cuja lenta dependa de admi-
nistração tio depositário, terá êste, aléiii (los eniotumentos dêste nó-
mero, inciso til, iiu;ois, sôbre a renda líquida, (01(0 por cento;

IV dc (iii ba i't;t 0õ(s iiióvei 5, seilioven les, artigos de co-
mnércio e quaisquer outros objetos, sôbre O valor apurado em arrc-
matação, oijmidic;orão. i'enossao ou determinado por avaliação, até
Cr 100.000,00. três por cento;

a)	excedendo de Cr-'- l00.000,00, niais, sôhi'e o excesso,
um décimo e illeio por cento.

Nota Nos exocul i vu.s fiscai
s serão OS eiiiolunientos de de-

positário ( , al(ulaitos sempre sóbre o vnlor da dívida, observadas is
disposições se,ui nies

a)	nos valores até (r 100,00	- CrS 15,04);
1)) nos que (xoeoleieimi de (5 14)44,0)) até (ris 500,00, niais,

sôioe O eXcesso, tioz e uleio por cInto;
(')	nos ( i UC excedertiti de CrS 500,)))) até Cri 1 .000,00, nmais,

sôbre O excesso, sete e meio ftpor (('ii lo;

ii)	nos que ex,edereiii de Cri 1 .4)4)0,04) até Cr$ 2.000,00,
mais sôhre o excesso, três por cento;

e) nos que excederem de Cr52 .000,00 até Cr 200.000,W),
mais, sôbre o ex(eso, 11111 e meio por cento

1)	sôlmre o que exceder de Cr	200 .000,00,44)4)))))), niais uni e meio
décimo 1)01' cento.

Obseivtu'ões

1) Quando, sôlije O uliesiuio Objeto (leltoSitailO, recair mais
(te (mina 1)eilhol'a, O) O i ('l tOS la rio perceberá, além tios emolumentos
integrais refeienles á P rimeira , muietade tios emiioiumnentos que lhe
competi remo pias oleni;o is.

2) Qua n tlo houver substitui tão de bens penhorados, também
pela mmuetao e, serão devid os, os emnoluiiiemm los (1(1 depositário, pelo
depósito dos bens dados ciii substituição.

3) s (1110111 111(1 1 los tio d epi sitá rio não excluem a indeni-
zação a que teni direito pelas despesas justificadas com a guarda,
conservação e admiu nistração dos bens depositados

1



- 101 -

1
100 -

4) Nenhuma penhora ou depósito serão levantados sem que
tenham sido pagos ao depositário os emolumentos a que tem direi-
to, bem como as despesas efetuadas com os bens depositados.

TABELA XVII

Aios dos Oficiais de Justiça

N.9 206 Auto de penhora, seqüestro, arresto, embargo, des-
pejo, depósito, arrolamento, levantamento, arrombamento, prisão,
detenção pessoal e outros não especificados - Cr$ 25,00.

N.° 207	Certidão negativa, sem direito à condução nem di-
ligência:

1 -. - de citação, intimação ou notificação -	Cr$ 10,00;
II - - de qualquer diligência -- Cr$ 8,00

Nota -- Os emoluiiientos só serão devidos, quando o oficial
de Justiça por motivo alheio à sua vontade não realizar o ato.

N.9 208 - - Citação, intimação ou notificação, inclusive a
certidão, por pessoa natural ou jurídica, ou cônjuge, qualquer que
seja o número de vêzes que tenham sido procurados:

1 --- de partes (10 l)I'o('CSsO	-- Cr$ 12,00;
II	se houver mais de uni "titis (onsortes", não se tratan-

do de cônjuges ou sócios, de cada - Cr$ 6,00;
III	(te testemunhas, peritos, arbitradores, representantes da

Fazenda e do Ministério Público ou quaisquer outras pessoas cons-
tantes de ordem judicial	Cr$ 9,00.

N.9 209	Condução e diligência:

	

1 -- dentro (Ia sede da comarca OU da vila	Cr 25,00;
TI - fora dêsses lugares -- Cr 50,00.

Nota --- - Nos mandados em que houver menos de quatro, ci.
tandos ou notificandos, o oficial de justiça só terá direito a uma
condução e a uma diligência.

§ 1. --- llavendo mais (te unia diligência, na ocasião, para o
mesmo lugar, ainda que em causas diferentes, proceder-se-á, entre
as partes, o rateio dos emolumentos e mais despesas.

2. A parte que requerer a diligência ou que tiver inte-
rêsse no andamento do feito, ministrará a condução e hospedagem
ao oficial de justiça, sendo as respectivas despesas incluídas na con-
ta dos autos, à vista de documentos e sob a fiscalização do Juiz, que
desatenderá ao que fôr excessivo. Não sendo a condução e hospe-
dagem fornecidas pela parte, esta pagará a importância correspon-

dente a essas despesas, que serão as do costume no lugar e não
Poderão exceder, por dia, de Cr$ 37,50.

N. I 210	Contrafé, (te cada pessoa, além da rasa -- Cr$ 10,00.
N.° 211 Serviços prestados ao Tribunal do Júri, além dos

emolumentos devidos pelos atos que praticarem e taxados nesta ta-
bela, mais, por dia de sessão --- Ci'$ 100,00.

Observação ---  Os oficiais de Justiça do Tribunal de Justiça,
terão, pelos atos idênticos que praticarem, os mesmos emolumentos
desta tabela e bem assim no caso (lo n. 9 214 da tabela seguinte.

TABELA XVIII

.-l(os dOs Porteiros dos Audj1ójo5

N.' 212 -	Abertura ou encerramento:

1 - de assembléia de credores cio falência ou concordata
Cr$ 5,00;

II ---- de qualquer sessão ou audiência do Juízo, inclusive o
apregoainento das partes - Cr$ 4,00.

N. 213 - Arrematação de bens ciii praça ou leilão, ou venda
judicial, sôbre o valor dos bens arrelnata(los, pagos pelo arre-
matante:

1 --- até o valor de Cr$ 5.000,00, 1,5%;
II -- sôbre o que exceder de Cr 5.000,00 até Cr$ 10.000,00,

mais 1%;

Iii - sôbre o que exceder (te Cr 10.000,00, mais 5%, até
o emoluinento máximo de Cr 300,00.

§ 1. -- Se os bens forem remidos, ou adjudicados na praa
ou depois desta, os mesmos emolumentos, pagos pelo reinidor ouadjudicatário.

§ 2. -. No processo contencioso, se realizada a praça, sem
licitantes, não houver leilão, em virtude de acôrdo ou composição das
partes, 10% dos emolumentos supra, pagos por quem competir o
pagamento das custas.

NOTA - - Não se aplica aos
neste § 2.1'.	 executivos fiscais o disposto

§ 3.9--- Quando as partes preferirem o leiloeiro público ao
porteiro dos auditórios, para venda de bens em leilão público (art.
972 do C. P. C.) ao porteiro dos auditórios serão devidos 20% dos
emolumentos taxados pelo respectivo ato, nesta tabela, pagos pel'
produto da arremafação.
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N. 214 -	Condução (li autos:

de cada vez que forem conclusos ao Juiz •- Cr( 6,00;
não CXCe(lCflClO OS (ll101Ulfl(lltOS (111 &'ada feito, de Cr$ 60,00.
N. Q 215 - - Licitação (art. 503 parágrafo único do C. P. C
Os mesmos en)olurnentos do núiiiero 213 desta tabela.

Observação - Ao contínuo e porteiro (lo Tribunal de Justiça
serão atribuídos os eiiiolumentos, (lesta tabela, pelos atos idênticos
que praticarem.

I'ARELA XIX

.1 los dos 1 ibili(1loies e Peritos

N. 216 - - Arl)itralncn lo

1 --- de liança e multa	Cr$ 15,00;
II -- do valor às causas de qualquer natureza processadas cm

juízo e de responsabilidade para especialização da hipoteca legsl
Cr$ 15,00;

III -- de Ii norários de médicos, de advogados e de outras
profissões liberais, salários por serviços (te outra natureza, de Cr
30,00 a Cr$ 300,00;

IV	de frutos, interêsses, perdas e danos, alimentos, ou
qualquer outro não especificado, de Cr$ 40,00 a Cr I, 400,00;

V --- nas causas de divisão e demarcação, terão os arhitradors
os mesmos emolumentos taxados para os avaliadores e partidorcs
nas tabelas XIV e XV pela avaliação e partilhas que fizerem.

NOTA Além destas custas, os arbitradores terão direito
às de diligências e à hospe(lagelll atribuídas aos e seriVà('S 1)01' êste
Regimento.

N. 217	- Corpo de delito

quando não depender (te exame médico ou cirúrgico -- Cr
20,00

N. 218 - - Exame médico, compreendendo o de corpo te
delito

1	no cadáver:

a) inspeção externa, de Cr$ 50,00 a Cry 100,00;
b) autópsia simples, de Cr$ 100,00 a Cr$ 300,00;
e) autópsia precedida de exumação de Cr 200,0 a Cr

600,00;

103 -

II - - no indivíduo \1V()

a) ele sanidade física ou qualquer outro exame médico ou
cirúrgico, de Cr, 10,00 a Cr$ 80,00;

b) de sanidade relativa à moléstia mental, de Cr$ 50,00 a
CrS 500,00;

e) físico ou químico, ou eni geral no laboratório, inclusive )S
para pesquisas de tóxico detern(inado ou indeterminado, de Cr$
30,00 a Ci 500,00;

d) radioscópico, (1C Ci-$ 30,00 a Cr 50,00;
e) radiográfico, de Cr$ 30,00 a Cr$ 150,00:

N. 219 -- Exames de livros C, CIII geral, os de escrituração
mercantil em livros ou Papéis comerciais:

1 - para verificação de balanço, de Cr$ 30,00 a Cr$ 400,00;
11 ---- para verificação (le conta, de Ci', 25,00 a Cr$ 150,00:
III	para levantamento de balanço (te Cr$ 50,00 a Cr$ 500,00;
IV - - para levantaiiiento (te escrita por Inês de escrita, de Cr$

40,00 a Cr$ 300,00;

V -- para Ievantatiiejito de inventário comercial (ativo e pas-
sivo), de Cr$ 40,00 a Cr 300,00;
50,00; VI - - para levantamiien lo (te balancetes, de Cr$ 15,00 a Cr$

N. 9 220 --- Exame:

1 - CIII documentos, livros ou firmiias, para verificação te
falsidade ou adulteração, de Cr$ 50,00 a Cr, 600,00;
100,00. -- qualquer outro não especificado, de Cr$ 20,00 a Cr$

N. 221 -- Vistoria, com ou sem arljitraniento, de Cr$ 50,00 a
Cr$ 600,00.

Observação - - 1) Nos exames e vistorias de maior comple-
xidade e de verificação demorada, bem como nas reproduções de
mapas, plantas e cópias totostáticas, permitir-se-á ao perito pedir a
Prévia determinação (la taxa ou contratar seus serviços por salário
maior, com aprovação do .Juiz, ouvidos os interessados e o órgo
do Ministério Público, nas causas em que êste intervier.

2) Os emolumentos (testa tabela serão fixados entre o mmi-
1110 C o máximo, pelo Juiz, levando-se cmii consideração o valor 'la
causa, trabalho, tendo o conhecimento técnico necessários.

3) Além das Custas (testa tabela, os peritos terão direito à
condução e hospedagem, na conformidade do que ficou estabele-
cido para o escrivão do judicial cível por êste Regimento.
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4) Ao assistente técnico (art. 132 do C. P. C.) serão atri-
buidos, pela metade, os emolumentos taxados nesta tabela, pelas
atos que praticarem.

TABELA XX

Atos dos / n lérJ)Ve les e Tii:du lo z,es

N.' 222 - - Exames para verificação de traduções	Cr$ 50,00.

N.Q 223- Intervenção em depoimento interrogat()rto ou outro
ato judicial, de cada ato -• -- Cr$ 50,01).

N. 224 - - Traduçao de documento

1 -	de cada linha (lactilogralada de 45 letras I,atidas, peI'
menos - Cr$ 1,00;

II - -- de cada liiilia ltnuscr(la de 2a I(t(as, pelo menos

Cr$ 0,50.
Pelas segundas ou mais vias traduçoes, efl('OWefl(ladaS pelas

partes ou necessárias ao processo, devidamente autenticadas, cobra-
se-á, de cada via, mais a metade dos emolumentos (têste número.

TABEL,\ XXI

1 los do Policio .Jt,(ljciÚliU

N.9 225 - O Cheft de Policia, Corregedor. Auxiliar de Cori-
gedor, Diretores de I)epartalflefltOs, Delegados e Subdelegados de
Polícia, pelos atos que praticarem na Polícia Judiciária, terão os
emolumentos taxados por atos idêntiros aos Juizes, da tabela IV,
n.s 30 e 37 dêste Regimento.

N. 226 --• Os Escrivães terão os dfliOluhll(fltoS taXa(lOS para
os mesmos atos aos Escrivães dos processos criminais na latada IX,

n.9s 120 e seguintes, dêste Regimento.
N. 227 --- Os Peritos, lntrpretes e Tradutores terão os einol 1-

mentos taxados para os mesmos atos aos )eritos, intérpretes e tradu-
tores, nas tabelas XIX e XX, dêste Regimento.

N.9 228 Os Investigadores e agentes ile policia terão o
emolumentos taxados para os mesmOs atos (los ()tciais de Justiça,
na tabela XVII, (lêstc Regimento.

TABELA XXII

A tos (1(1 Po!iia .1 dnlinisll'alil)O

N. 229 -- O Corregedor, Auxiliar de Correge(1or, Diretores le
Departamentos, Delegados e subdelegados de Polícia, pelos atos
que praticarem na Polícia AdminislratiV, terlo os seguintes eflIO-
lumen tos:
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a) Alvará:

1 - Para bailes e festivais	Cr 10,00;
II - idem, para funcionamento de barraquinlias -- Cr$ 10,00;

.sIII -- ideni, para funcionamento de cabarés, dacing, boates,
etc. (por dia) - Cr$ 10,00:

IV	m ara	 mide, p	funcionamento de cinemas, teatros e circos,
mil	 maiscapacidade para	pessoas ou ais (por sete (lias) -- Cr$ 20,00;

V -- ideiii, ideni, com capacidade para quinhentas a mil pe-
soas (por sete (lias) - Cr$ 15,00;

VI -- ideni, ideia, com capacidade inferior a quinhentas pes-
soas (por sete dias) ----- Cr 10,00:

VII	1(1cm, para ftmncionaiiicn lo (te parques de (liversõts
(por sete (lias)	- Cr 10,00;

--VIII -	((tem, para funcionamento te rin	 omks, tauródro,
jôgo de futebol - - Cr$ 10,00;

IX - - ideni, para jogos permitidos (por sete dias) - - Cr$
10,00;

X ---- idcin, para funcionamento de alto-falantes de objetivo
comercial (por sete dias) -	Cr$ 10,00;

XI	- idemn, para funcionamento de diversão pública -- - Cr$
10,00;

XII	iltelil, para porte ou licença e registro de armas -- Cr
10,00;

XIII - - idemu, para licença pala exercício da profissão l
armeiro, ou depósito, comércio ou indústria de armas, munições,
inflamáveis, explosivos produtos químicos agressivos ou matérias
primas, ou venda de fog d

	

os e artifício	Cm' 10,00;
b) Atestado -	Cr 10,00;
e) Atestado de conduta ou antecedentes, e (te identidade

1 - pela expedição --•- Cr$ 5,0));
II --- pela assinatura -	Cr$ 5,00;
d) Cancelamento de notas - - Cr20,()0;
e) Carteira de i(lcnlida(le

1 --- pela expedição	-Cr$ 5,00;
II -- pela assinatura -	Cr$ 5,00;
f) Certificado de propriedade de arma --- Cr 10,00;
g) i'êrmos de abertura e encerramento de livros de hotéis e

estabelecimentos congêneres •- pelos (bis têrmos - Cr$ 3,00;
h) Rubrica dos mesmos livros, por fôllia de 0,33 por 0,22 --

Cr$ 0,20;
se as fôlhas excederem a essas dimensões por fôlha, qualquer

que seja o tamanho - Cr$ 0,40;
i) Visto (quando exigido pelo m-egulamiiento policial) -

5,00.

1
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1 - Veículos automotor es

À Autoridade mie Trânsito --- (',r 10.1)0;
Ao Escrivão	Cr 10,00;
Ao Vistoriador - - Cr$ 20,00;
Ao Empiacadom' --- (ris 5,00;
Ao SET - Cr 15,00.
II - Outros veículos:

A Autoridade (te Trân s ito - Cr 5,00;
Ao Escrivão - CIS 5,00;
Ao Vistoriador -- Cr$ 10,00;
Ao Enmplaea(tol- - Cr 2,50;
Ao SET -- 	7,50.
h) Baixa de Registro

A Autoridade de Trânsito --- Cr$10110
Ao Escrivão - - Cr$ 10,00;
Ao Emplaca(Ior - Cr$ 5,00;
Ao SET	Cr$ 15,0)).
e) Exame de Habilitação:

À Autoridade de Trânsito - - (x19 2(1,1)0;
Ao Escrivão -- Cr$ 20,00;
Ao Examinador	Cr$ 20,00;
Ao SEI' - Cr$ 20,00.
d) Exame Médico:

Ao Médico -- - Cr$ 30,0)).
Ao SET	Cr 20,00.
e) Exaimie Psicotécnico

À Autoridade (te Trânsito	Cr$ 10,00;
Ao Médico OU Psicólogo - - Cr$ 30,00.
Ao SEI'	Cr$ 30,00.
f) Licenças (em geral)

À Autoridade de Trânsito	Cr,' 20,00;
Ao Escrivão - Cr$ 20,00;
Ao Emplacadom' --- Cr$ 10,00;

N 230 --	Os escrivães teio direito aos seguintes eniolu-
mentos

a) Alvarã, atestado ou licença	Cr$ 20,00;
h) Alvará para funeionaiu(-ii lo de cabarés, (lancings, Imites,

etc. (por (lia)	- Cr 20,00;
c) Ideni para funcionamento de cinemas, teatros, circos,

parques de diversões, jogos permitidos, alto-falantes (por sete dias)
Cr$ 20,00.

N. 231	- Pelos atos da Polícia de Estrangeiros são devido
os seguintes emolunRfltos

a) Tradução do passaporte

1 -	Ao Diretor	Cr 10,0));
lE - Ao Tradutor	Cr 30,00;
III	Ao l)RE - -Crs 60,00
h) Expedição (te carteiras modelo 19 e temporária

1 - - Ao Diretor -	(r 10,00;
Ii -	Ao 1)HE--Cr 40,10);
e) Expedição, Visto e pmOirogaçao de passaporte:

1 -	Ao Diretor Cr' 10,00;
11	- Ao J)RE - -- Cr$ 60,00;
(i) Revalidação de carteira (te estrangeiro:

1 - Ao Diretor - - Cr 10,00;
II - - Ao l)H E --- Cr8 10,00;

e) Inscrição:

1	Ao Diretor	Cr., 10,00;
II	Ao 1)HE--Cr 10,00;
f) Anotação (te mudança de domicílio

1	- Ao Diretor --	Cr 1)),00;
II -	Ao I)BE - - (m	10,))));
g) Atestado (pala estrangeiros)

1 - Pela assinatura	-Cr 10,00;
Pela expedição -- Cr'9 20,0)).

N. 232	Pelos atos da Polícia de Trânsito são devidos os
seguintes emolumentos

a) Vistorias

À Autoridade de Trânsito --- Cr$ 20,00;
Ao Escrivão - Cr$ 10,00;
Ao SET - -- Cr$ 20,00.
g) Corte (te placa fora (Ia repartição e emplacamento a do-

micílio:
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Ao Vistoriador - Cr$ 40,00;
Ao SEI' - --- Cr$ 30,00.
h) Certificado de Registro:

À Autoridade de Trânsito - - Cr$ 10,00;
Ao Escrivão - Cr$ 10,00;
Ao SET	Cr$ 30,00.
i) Têrmo de Responsabilidade:

A Autoridade de Trânsito -- Cr$ 20,00;
Ao Escrivão	Cr$ 10,00;
Ao SET - Cr$ 30.00.
j) Empréstimo de placa de experiência

A Autoridade de Trânsito -- Cr$ 10,00;
Ao Escrivão - Cr$ 10,00;
Ao SET (por dia)	Cr$ 5,00.

k) Alvará de livre ação de veículos:

A Autoridade de Trânsito	Cr$10,00;
Ao Escrivão	- Cr$ 10,00;
Ao SET	Cr$ 5,00.
1) Alvará para funcionamento de Escola de Motorista:

A Autoridade de Trânsito	Cr$ 10,00;
Ao Escrivão	Cr$ 10,00;
Ao SET . Cr$ 10,00.
111) Expedição de Carteiras:

A Autoridade de Trânsito ---- Cr$ 10,00;
Ao Escrivão - Cr$ 10,00;
Ao Perito Lacrador - -- Cr$ 30,00;
Ao SET	Cr. 10,00.
n) Averbação de Carteiras:

A Autoridade de Trânsito	- Cr$ 10,00;
Ao Escrivão ---- Cr$ 10,00;
Ao SEI'	Cr$ 10,01).

TABELA XXIII

Atos dos Carcereiros

N.' 233	Assentamentos e respectivas averbações nos livros
dn cadeia •--- Cr$ 10,00.

N.9 234 - Atestado, a requerimento do prêso - Cr$ 12,00.

N. 235 - Certidões de assentamento nos mesmos livros -
Cr$ 12,00.

N. 236 ---- Informações, a requerimento do prêso - Cr$ 6,00.
N.9 237 - Soltura de prêso em virtude de alvará da autori-

dade competente - Cr$ 20,00.

Observações:

1 - Serão gratuitos todos êsses atos para os presos reconhe-
cidamente pobres.

II - Tratando-se de soltura sem alvará (o que ocorre nas
prisões ordenadas por autoridade policial, ilegal e arbitrâriament)
a vítima nada pagará.

LEI N. Q 1.234, DE 1)) DE FEVERLIBG DE 1955

Concede subvenções

O Povo do Estado (li' Minas Gerais, 1)i-,r seu representantes, de-
cretou e eu, cm seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1.	- Ficam concedidas, no exercício de 1955, as sub-
venções seguintes:

Abadia dos Dourados	Sociedade São Vicente de Paulo
Cr$ 10.000,00.

Abaeté --- Biblioteca do Abaeté Clube	Cr$ 80.000,00.
Abaeté - Organização das Voluntárias (municipal) -- Cr$

100.000,00.
Abaeté --- Nosso Clube	Cr$ 50. 000,00.
Abaeté - Clube Futebol Independente --- Cr$ 10.000,00.
Abaeté -- Clube Futebol Atlético -- Cr$ 10.000,00.
Ahaeté - Sociedade São Vicente de Paulo - Cr$ 10.000.00
Abaeté - Vila Vicentina -- Cr$ 15.000,00.
Abaeté - Escola Normal Nossa Senhora de Fátima	Cr$

20.000,00.
Abaeté - Biblioteca Escolar (rural) -- Cr$ 5.000,00.
Abre Campo	Fábrica (Ia Igreja Senhora Santana -- Cr$

5.000,00.
Abre Campo	Caixa Escolar do Grupo Escolar	Cr$

5.000,00.
Abre Campo - -- Conferência Vicentina de Granada, munici.

pio de - Cr$ 5. 000,00.
Abre Campo - Sociedade São Vicente de Paulo de Serecit2,

município de -- Cr$ 10.000,00.

rq
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Água Boa - Conferência São Vicente de Paulo - - Cr$
15.000,00.

Águas Formosas -- Caixa Escolar Ciemente Medrado - Cr$
10.000,00.

Aimorés -- Flospital São José ( para aquisição de iiiateri,il
cirúrgico) --- Cr 70. 000,00.

Ai Iliores	- Conferência São Vicente de Paulo - C i' 5. 000,04)
AiurUo('a ---- Hospital São Vicente (te Paulo --Cr$ 3. 000,00.
Aiuruoca --	Caixa Escolar Raul Soares	- (r 2.000,00
Aiuruoca - - Lactário Odete Valadares --- Cr 2.000,00.
Além l'a aí ba -	Externato Santa Teresi iiha - - Cr$ 20. 000,00.
Além Paraíba	- Asilo Ana Carneiro - Cr 66.000,00.
Além Paraíba - Serviços Sociais da Loja Maçônica Perfeita

União	Cr 10.000,404.
Além Paraíba -- Sociedade São Vicente de Paulo - - Cr

13. 000,00.
Além Paraíba ---- Centro Espírita Amor cio l)eus	-Cr-S,.

0(4(4,00.
Além Paraíba	- Saciedade Musical Sete de Seteiiilno	Cr$

5. 000,00.
Além Paraiba	Sociedade Musical Carlos Comes	Cr

5.000,00.
Ateia Paraíba	- 1 niao Espírita Cristã	(r	5.000,00.
Além Paraíba	Caixas Escolares da (i(la(le - Cr 5.000,00.
A léni l'amaíba	Caixa Escolar (lo Liceu Operário Heci'eat 1 vo

-.	C r	;5.000,00.
Além Paraíba	Ferroviário Esporte Clube -Cr 5.0044,00.
Além Paraíba --Esporte Clube Santa Maria -- (r .5. 000,00.
Atéia Paraíba	- Conferência São Vicente de Paulo (te Pôra

\ôV() - - Cr$ 5.000,00.
Aléiii Paraíba ---Capela de São Geraldo da Vila Laroca --

Cr.	5.04)44,4)0.
Além Paraíba	- Capela de Vila Caxias (para construção) --

Cr" 5. ((00,4(0
Alfenas	Canipaulia do Quilo do Centro Espírita Alan Ka-

dcc	CiS 1)). (400,)))).
AI fenas - Grupo de Atores Teatrais Carvalho Júnior - Cr$

5.000.0(4.
Alfenas	- 0 Alfenense (jornal)	-Cr 5.000,00.
Alfenas	Asilo São Vicente de Paulo - Cr,< 2.000,00.
AI fen as	Paróquia ( para obras da reforma (la Igreja Ma-

triz) - - (r	30. 000,00.
Alfenas	- Associação Rural dc Alfcnas (para obras de seu

Parque de Exposição) - -Ci' s 100-000,00-00(4,00
Alnicnara	Hospital l)eraldo Guimarães -- Cr 10.000,00.

Àlinenai'a - Caixa Escolar do G . E Afonso Celso - Cr$
5.000,00.

Alpinópolis - - Ilospi tal São Vicente de Paulo	Cr
10. 000,0o.

Alpinópolis - - Apostolado Ia Oração de São José da Barra,
município (te --Cr 5.4)00,1)0,

Alterosa - - Conferência São Vicente te Paulo	C s 3. 000,10.
Andrelíindia -	Conferência Nossa Senhora do Pôi'to -Cr.

3. 000,00.
Antônio Carlos	Sociedade São Vicente de Pauto -

10, 000,00.
Antônio Cai'los - --- Escola São Vicente (te Pauto	Cm	.

16. ((00,00.
Antonio Dias	- Caixa Escalam' do Grupo Escolar	Cr$

10. ((00,0)).
Amagimari -Lia' (la Criança	Cr 12-500,00
Araguari	Escola São Luis (an( , xa ao Colégio Sagrado Co-

ração te Jesus)	Cri 13. ((00,10).
Araguari ---Santa Casa (para ampliação e nielhoi'aiiicntos)

- Cr 7.500.140.
Araguari	Santa Casa (par:) nmellmur:mmmmentos)	Cr 7.500,00.
Àraguai'i	Educandário Eunice \\'eaver do Pre'entói'io do

Triângulo Mineiro	- Cr 10. 000,00.
Araguari --- Educandário Espírita	- Ci'	10. ((0(4,0(4.
Araguam'i - -- Escola Popular Brasileira -. Cr, 5.000,00.
Araguari --. Caixa EIscojar doEscota 	G. E. il:uit Soares	- Cr$

10. 000,00.
Araguam'i --Caixa Escalam (II) G. E. \isconde de Ouro Prêto

- Cr* 3. ((00,4))).
Araguiri --- Caixa Escolar das Escolas Reunidas Pc. Da-

mEio --- Crs 2.5(4(4,)))).
Araguari ----Liga Araguarina mIe Futebol	Crs 5. 000,00.
Araguari -- - Goiás Atlética Associa,-10 dos Funcionários 't

E. Ferro (te Goiás	- Ci's2 .000,00.
Avaúlos	Conferência São Vicente te Pauto	Cr 2. 000,00.
Araxá - - - Orfanato Santa 'l'ei'ezinlia	- Cr	12.01)0,0(1.
Ar:mxá	Sociedade São Vicente (te Paulo --Ci	10.000.00.
Araxa	- Clube União	- (r5 20.000,00.
Araxá	- Sociedade Opei'ái'i:m	-- CrS 10.000,00.
Ar( os	Santa Casa --Crs 10. 00)4,00.
Arcos	Ipiranga Esporte Clube	1 (ri 3,1400,00.
Areato - - Associação (te Proteção a Maternidade e à Infâri-

eia da Santa Casa	- Cr*' 20.1)0(4.)))).
Arcado - - Conferência São \'icente de Pauto --- Cr$ 3.000,00.
Astotfo Dutra - Fundição Abel Gonies -- Cr( 10. 000,00.

1
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Astolfo Dutra	Conferência Santo Antônio da Sociedade Sã
Vicente de Paulo - Cr$ 5.000,00.

Astolfo Dutra	Sociedade São Vicente de Paulo	.
15.000,00.

Astolfo Dutra	Caixa Escolar (lo G. E. Dr. Francisco de
Barros - Cr$ 7.500,00.

Astolfo Dutra -- Caixa Escolar do G. E. l)oiniciano Esteve8
de Vila D. Euzebia - Cr$ 2.500,00.

Astolfo Dutra - Esporte Clube Portuense	Cr$ 20.000,00.
Ataléia --- Hospital São Vicente de Paulo - Cr$ S. 000,00.
Baependi - -- Conferência São Vicente de Paulo -- - Cr$

2000,00.
Baepenli - - Caixa Escolar Amaro Nogueira do Grupo Esco-

lar - Cr$ 22.000,00.
Bambui - Orfanato São José. - Cr$ 15.000,00.
Bambui	Caixa Beneficente (lo Leprosário-- Cr 15. 000,00.
Bambui - Caixa Escolar do G. E. Dr. Antônio Torres -

Cr$ 16. 000,00.
Bambui --- Caixa Escolar do G. E. José Alamora - Cr

5.000,00.
Bambui ---- Conferência de São José (Ia Sociedade São Vicen-

te de Paulo -- Cr$ 3. 000,00-
Barnhui - Santa Casa Nossa Senhora do Brasil - CiS .

lc.000,00.
Barbacena --- Santa Casa de Misericórdia (para a compra

de material cirúrgico e medicamentos) - Cr 330.000,00.
Barbacena - Asilo (las Orfás (los SS CC. de Jesus e Maria.

-- Cr$ 110.000,00.
Barbacena .- Associação das Mães Cristãs	Cr$ 11000,00.
Barbacena - - Instituto Bom Pastor --- Cr 20.000,00.
Barbacena - Externato São Miguel (anexo ao Instituto Ima-

culada Con,ceição) - Cr 20.000,00.
Barbacena - - Escola de Comércio --- Ci 6.000,00.
Barbacena -- Corporação Musical Lira Barbacenensc - Cr$

6.000,00.
Barbacena ---- Grêmio Litero, Recreativo Soares Ferreira do

Colégio Estadual --- Cr$ 2. 000,00-
BarJ)acc na ---- Mosteiro de Nossa Senhora da Caridade de

Bom Pastor de Angers - Cr$ 10.000,00.
Barbacena --- Conselho Particular da Conferência São Vi-

cente (te Paula da 1 . Paróquia - --- Cr$ 7.000,00-
Barbacena -- Conselho Particular da Conferência São Vi-

cente de Paulo da 2 . Paróquia Cr$ 7.000,00.
Barbacena -	Associação (Ias Damas de Caridade da 1.'

Paróquia	Cr$ 5.000.00.
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Barbacena - Associação das Damas de Caridade da 2.'
Paróquia - Cr$ 5. 000,00.

Barão de Cocais -- Banda de Música Santa Cecilia -
Cr$ 10.000,00.

Barão de Cocais -- Escola Comercial Barão de Cocais
Cr$ 10.000,00.

Belo horizonte -- Sociedade Mineira de Agrônomos
Cr$ 10.000,00.

Belo horizonte -.- Liga de Amadores Brasileiros de Rádio-
emissão -- Cr$ 10.000,00.

Belo Horizonte	Conferência de Nossa Senhora da Penha
do Conselho Particular (Ia Paróquia do Senhor Bom Jesus
Cr$ 3. 000,00.

Belo Horizonte -- Associação das ex-alunas do Colégio Sacre-
Coeur de Marie - Cr$ 10.000,00.

Belo Horizonte - Federação Mineira de Xadrez - Cr$
5.000,00.

Belo Horizonte - Colégio Tristão de Ataide - Cr$ 10.000,00.
Belo Hori7onte - Associação das Viúvas de Minas Gerais --

Cr$ 10. 000,00.
Belo Horizonte - Província Fluminense de Nossa Senhora

do Carmo - Cr$ 20.000,00.
Belo Horizonte - Santa Casa de Misericórdia (Hospital do

Pênfigo) - Cr$ 20.000,00.
Belo Horizonte - Instituto de Educação (para restauração

da Biblioteca) - Cr$ 3.000,00.
Belo Horizonte -- Centro de Educação Física de Belo Ho-

zonte - Cr$ 10.000,00.
Belo Horizonte	Associação dos Datilógrafos de Minas Ge-

rais - Cr$ 2.000,00.
Belo Horizonte - Organização Maternal da Santa Casa -

Cr$ S. 000,00.
Belo Horizonte - Serviços Sociais de Centro Redentor -

Cr$ 70. 000,00.
Belo Horizonte - Orquestra Sinfônica Mineira - Cr$

10.000,00.
Belo Horizonte - Obras das Vocações Sacerdotais do Se-

minário - Cr$ 6. 000,00.
Belo Horizonte - Sociedade de Amparo à Sopa dos Pobres

Cr$ 1.000,00.
Belo Horizonte - Conferência São João de Deus - Cr$

2.500,00.
Belo Horizonte ---- Abrigo Monsenhor Artur de Oliveira -

Cr$ 20. 000,00.

1
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Belo Horizonte - Biblioteca do Ginásio Tiradentes	Cr$
20.000,00.

Belo Horizonte - Caixa de Pecúlio dos Sargentos da Poli-
cia Militar - Cr$ 50.000,00.

Belo Horizonte - Ginásio Pio XII - Cr$ 2.000,00.
Belo Horizonte - Sociedade Beneficente dos Empregados

dos Correios e Telegráfos de Minas Gerais	Cr$ 20.000,00.
Belo Horizonte - Paróquia de Santa Helena (para constru-

ção da Matriz) - Cr$ 10.000,00.
Belo Horizonte - Instituto das Pequenas Missionárias de

Maria Imaculada - Morro das Pedras - Cr$ 10.000,00.
Belo Horizonte - Ginásio São Pascoal	Cr$ 5.000,00.
Belo Horizonte	Associação de Defesa Coletiva da Vila

de São Vicente de Paulo (antiga dos Marmiteiros) - Cr$
15.000,00.

Belo Horizonte - Colmeia - Centro de Educação e Pro-
fissão - Cr$ - 15000,00.

Belo Horizonte - Centro de Estudos Jurídicos da Facul-
dade Mineira de Direito - Cr$ 17.000,00.

Belo Horizonte - Carmelo Nossa Senhora Aparecida -
Cr$ 15. 000,00.

Belo Horizonte - Liga Independente Católica - Cr$
3.000,00.

Belo Horizonte	Assistência Social de Santa Rita, anexa
à Paróquia de Santa Rita	Cr$ 5.000,00.

Belo Horizonte - Campanha do Missionário do Colégio
Santo Agostinho - Cr$ 10.000,00.

Belo Horizonte - Conferência Vicentina Nossa Senhora da
Boa Morte da Boa Viagem - Cr$ 4.500,00.

Belo Horizonte - Preventório São Francisco - Cr$ .
2.000,J0.

Belo Horizonte - Fundação Furtado de Menezes - Cr$
10.000,00.

Belo Horizonte - Convento Nossa Senhora do Cenáculo
Cr$ 5. 000,00.

Belo Horizonte - Paróquia Nossa Senhora das Graças d
Vila Concórdia - Cr$ 3.000,00.

Belo Horizonte - Ginásio Nossa Senhora Aparecida
Cr$ 2. 000,00.

Belo Horizonte -- Conferência São Vicente de Paulo de
Nossa Senhora das Graças cia Vila Concórdia - Cr$ 3.000,00.

Belo Horizonte - Conferência São Vicente de Paulo Jesus,
Maria e José da Paróquia da Floresta - Cr$ 5.000,00.

Belo Horizonte - Conferência São Paulo do Bairro de Carlos
Prates - Cr$ 26.000,00.

Belo Horizonte - Conferência São Vicente de Paulo Santos
Anjos da Paróquia Nossa Senhora das Dores da Floresta --
Cr$ 5. 000,00

Belo Horizonte -- Obras sociais da Paróquia de São Cristovão
- Cr$ 5. 000,00.

Belo Horizonte - Capela de Santana da Serra - Cr$
5.000,00.

Belo Horizonte	Ação Social São Francisco de Assis -
Cr$ 5. 000,00.

Belo Horizonte -- Abrigo Noturno Farmacêutico Jair Pereira
de Souza	Cr$ 6.500,00.

Belo Horizonte	Diretório Acadêmico da Faculdade de
Direito Mineira	Cr$ 10.000,00.

Belo Horizonte - Cantina Frei Orlando da Irmandade Nossa
Senhora das Vitórias	Cr$ 17.000,00.

Belo Horizonte --- Escola Profissional Feminina	Cr$
10.000,00.

Belo Horizonte -- Centro Espírita Nova Luz - Cr$ 5.000,00.
Belo Horizonte - A Reforma (Sociedade de Imprensa e

Propaganda, Cultura e Política) - Cr$ 30.000,00.
Belo Horizonte	Conferência Santa Olímpia de São Vicente

de Paulo do Bairro da Serra	Cr$ 3. 000,00.
Belo Horizonte -	Lactário Querubina Viana dos Frades

Carmelitas da Paróquia Nossa Senhora do Carmo - Cr$ 3.000,00.
Belo Horizonte - Associação das Damas de Caridade da

Paróquia Nossa Senhora das Dores da Floresta - Cr$ 10.000,00.
Belo Horizonte - Conselho Vicentino cia Paróquia de Santa

Teresa - Cr$ 6.000,00.
Belo Horizonte	Paróquia de São Francisco das Chagas --

Cr$ 3. 000,00.
Belo Horizonte	Orfanato Sagrada Família - Cr$ 11.000,00.
Belo Horizonte - Conselho Particular São Vicente de Paulo

de, Bairro do Prado	Cr$ 5.000,00.
Belo Horizonte - Conselho Particular São José do Calafate

Cr$ 4.000,00.
Belo Horizonte --- Ação Social da Serra - Cr$ 1.000,00.
Belo Horizonte -- Amigos da Criança da Fazenda do Rosário

(ACRIFAR) - Cr$ 2.000,00.
Belo Horizonte - - Associação das Damas de Caridade da

Paróquia dos SS.CC . do Padre Eustáquio - Cr$ 20.000,00.
Belo horizonte --- Sociedade Musical Carlos Gomes - Cr$

5.000,00.
Belo Horizonte	- -- Escola Doméstica Sagrada Família

Cr$ 1.000,00.
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Belo Horizonte - Conferência São Vicente de Paulo do
Bairro da Cachoeirinha - Cr$ 20.000,00.

Belo Horizonte - Obras sociais da Paróquia de Bom Jesus
do Amparo - Cr$ 5.000,00.

Belo Horizonte - Orion Volei Clube - Cr$ 5.000,00.
Belo Horizonte - Esporte Clube Radium - Cr$ 5.000,00.
Belo Horizonte - Social Olímpico Ferroviário - Cr$

10.000,00.
Belo Horizonte	Campanha Nacional de Educação e Assis.

tência	Cr$ 2.000,00.
Belo Horizonte - Conferência São Vicente de Paulo São

Samuel do Hôrto - Cr$ 3.000,00.
Belo Horizonte - Associação das Damas de Caridade da

Paróquia de Nossa Senhora do Carmo	Cr$ 2.000,00.
Belo Horizonte - Obras das Missões - Cr$ 10.000.00.
Belo Horizonte - Instituto Cura D'Ars - Cr$ 5.000,00.
Belo Horizonte	Paróquia São Vicente de Paulo da Game-

leira (para construção da Igreja) - Cr$ 1.000,00.
Belo Horizonte	Inconfidência Esporte Clube - Cr$

1.000,00.
Belo Horizonte	Conferência Nossa Senhora de Fátima -

Cr$ 5.000,00.
Belo Horizonte	Ação Social da Paróquia de Nossa Senhora

de Fátima - Cr$ 1. 000,00.
Belo Horizonte	Grêmio Cultural Rui Barbosa da Faculda-

de Mineira de Direito	Cr$ 8.000,00.
Belo Horizonte	Ação Social da Paróquia do Senhor Bom

Jesus -- Cr$ 190.000,00.
Belo Horizonte -- Federação das Associações Rurais do

Estado de Minas Gerais	Cr$ 10.000,00.
Belo Horizonte -- Federação dos Trabalhadores nas Indús-

trias de Fiação e Tecelagem -- Cr$ 20.000,00.
Belo Horizonte - Sindicato dos Trabalhadores nas Indús-

trias de Fiação e Tecelagem - Cr$ 40.000,00.
Belo Horizonte	Irmandade do Santíssimo Sacramento do

Barro Prêto	Cr$ S. 000,00.
Belo Horizonte - Beneficência Social São Sebastião da

Paróquia do Barro Prêto -- Cr$ 4.000,00.
Belo Horizonte	Associação das Damas de Caridade d

Paróquia de São Sebastião do Barro Prêto - Cr$ 3.000,00.
Belo Horizonte -- Paróquia do Barro Prêto - Cr$ 20.000,00.
Belo Horizonte -- Congresso dos trabalhadores de Minas

Gerais - Cr$ 50.000,00.
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Belo Horizonte --- Instituto D. helena de Barros Pinheiro
Cr$ 5.000,00.

Belo Horizonte -- Associação Mineira de Combate ao Câncer
Cr$ 2.000,00.

Belo Horizonte - Caixa Escolar Cristiano Monteiro Ma-
chado, anexa ao G. E. Hugo Wernek - Cr$ 5.000,00.

Belo Horizonte - Caixa Escolar do G. E. João Pessoa
Cr$ 9. 000,00.

Belo Horizonte - Caixa Escolar do G.E. Sandoval Azevedo
- Cr 26.000,00.

Belo Horizonte	Caixa Escolar do G.E. José Donato da
Fonseca	Cr$ 5.000,00.

Belo Horizonte - Caixa Escolar do G. E. Odilon Behrens
Cr$ 10.000,10.

Belo Horizonte - Caixa Escolar do G. E. Barão de Macaúbas
Cr$ 5.000,00.

Belo Horizonte -- Caixa Escolar do G. E. Barão do Rio
Branco -- Cr$ 10.000,00.

Belo Horizonte	Caixa Escolar do G. E. Pandiá Calógeras
- Cr$ 10.000,00.

Belo Horizonte -- Caixa Escolar do 6. E. Helena Pena -
Cr$ 10.000,00.

Belo Horizonte - Caixa Escolar Benjamin Guimarães anexa
às Escolas Reunidas Benjamin Guimarães - Cr$ 10.000,00.

Belo Horizonte - Caixa Escolar do G. E. Silviano Brandão
- Cr$ 10.000,00.

Belo Horizonte - Caixa Escolar do G. E. Presidente Antonio
Carlos - Cr$ 5.000,00.

Belo Horizonte - Caixa Escolar do G E. henrique Diniz
- Cr$ 13.000,00.

Belo Horizonte - Caixa Escolar do G. E. Flávio dos Santos
- Cr$ 2.000,00.

Belo Horizonte	Escola Infantil Bueno Brandão - Cr$
2.000,00.

Belo Horizonte	Cantina do G. E. Pedro II	Cr$ 3.000,00.
Belo Horizonte - Cantina do G. E. Sandoval Azevedo

Cr$ 3. 000,00.
Belo horizonte - Cantina do G.E. Augusto de Lima -

Cr$ 5. 000,00.
Belo Horizonte - Sociedade de Proteção aos Lázaros

Cr$ 3. 000,00.
Belo Horizonte - Conselho Particular São Vicente de Paulo

- Cr$ 1.000,00.
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Belo Horizonte - Sociedade São Vicente de Paulo Arcanjo
São Rafael - Cr$ 2.000,00.

Belo Horizonte - Sanatório Marques Lisboa	Cr$

149.000,00.
Belo Horizonte * Obras Sociais das Irmãs SacramentiflaS Ia

Vila Operária da Cidade Industrial - Cr$ 39.500,00.
Beso Horizonte - Orfanato São João Batista - Cr$ .

48.000,00.
Belo Horizonte - Pobres Clarissas do Mosteiro (te Santa

Clara - 37.000,00.
Belo Horizonte	Instituto Bom Pastor - Cr$ 79.500,00.
Belo Horizonte - Sociedade Mineira do Amparo à Mater-

nidade e à Infância - Cr$ 90.500,00.
Belo Horizonte - Obras sociais Padre Eustáquio - Cr$

103.000,00.
Belo Horizonte - Conferência São Tomaz de Aquino da

Sociedade São Vicente de Paulo - Cr$ 36.500,00.
Belo Horizonte - Apoio Social Cristão - Cr$ 111.500,00.
Belo Horizonte - Orfanato Santo Antonio - Cr$ 28.000,00.
Belo Horizonte - Obras sociais da Paróquia da Boa Viagem

- Cr$ 24.000,00.
Belo Horizonte	Ação Social de Santo Antonio	Cr$ -

76.000,00.
Belo Horizonte - Associação Mendes Pimentel - Cr$

50.000,00.
Belo Horizonte	Organização das Vo1untári.s	Cr$

41.000,00.
Belo Horizonte	Sociedade Mineira de Esperanto - Cr$

52.000,00.
Belo Horizonte - Fundação São José -- Cr$ 21.000,00.
Belo Horizonte - Ação Social ArquidiOCeSana - (ASA)

Cr$ 37. 000,00.
Belo Horizonte - Mosteiro Imaculado Coração de Maria das

Irmãs Redentoristas - Cr$ 47.000,00.
Belo Horizonte - Abrigo Jesus - Cr$ 90.000,00.
Belo Horizonte	Creche Menino Jesus - Cr$ 31.000,00,
Belo Horizonte - Mosteiro Nossa Senhora das Graças -

Cr$ 41.000,00.
Belo Horizonte - Lactário Tia Amância	Cr$ 11.000,00.
Belo Horizonte - Pôsto de Puericultura Mário Campos

Cr$ 67. 000,00.
Belo Horizonte - Fundação Imaculada contra a Tuberculose

Cr$ 31.000,00.
Belo Horizonte	Saiiatôrio Imaculada Conceição - Cr$ -

110.000,00.
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Belo horizonte	Casa do Triângulo Mineiro - Cr$
33.000,00.

Belo Horizonte	Centro de Pesquisas Lingüísticas e Taqui-
gráficas	Cr$ 23.500,00.

Belo Horizonte - Casa dos Funcionários - Cr$ 5.000,00.
Belo Horizonte - Clube dos Funcionários - Cr$ 25.000,00.
Belo Horizonte - Casa do Retiro São José dos Padres Re-

dentoristas - Cr$ 38.000,00.
Belo Horizonte - Associação Cultural, Beneficente e Re-

ei-cativa José do Patrocínio	Cr$ 8.000,00.
Belo Horizonte - Revista de Identificação e Ciências Co-

nexas - Cr$ 29.000,00.
Belo Horizonte - Sociedade Senhoras de Nazaré - Cr$

27.000,00.
Belo Horizonte	Casa das Domésticas - Cr$ 6.000,00.
Belo Horizonte -- Casa das Moças	Cr 23.000,00.
Belo Horizcnte	Casa Transitória - Cr$ 5.000,00.
Belo Hoi-Lonte	Casa da Professôra Primária - Cr$

17.000,00.
Belo Horizonte - Fundação Valdomniro Lôbo - Cr$

205.000,00.
Belo Horizonte	Sanatório de Tuberculosos Eugênia Vargas

da Polícia Militar - Cr 167.000,00.
Belo Horizonte - Educandário Nossa Senhora do Perpétuo

Socorro - Cr$ 48.000,00.
Belo Horizonte	Hospital São Francisco de Assis (para

aquisição de material cirúrgico)	Cm 149.000,00.
Belo Horizonte	Obra do Bêrço - Cr$ 15.000,00.
Belo Horizonte -- Escola Doméstica Maria Imaculada

Cr 71.000,00.
Belo horizonte - Cidade Ozanan Cr 19.000,00.
Belo Horizonte - Lar da Criança - Cr 19.000,00.
Belo Horizonte - Lactário Nossa Senhora da Pompéia

Cr$ 14. 000,00.
Belo Horizonte - Diretório Central dos Estudantes da Uni-

versidade Católica	Cr$ 12.000,00.
Belo horizonte - Lar dos Meninos Dom Orione	Cr$

11.000,00.
Belo Horizonte - União Universitária Mineira	Cr$

3.000,00.
Belo Horizonte	Sociedade de Proteção à Criança Excep-

cional - Cr$ 16.000,00.
Belo Horizonte	Escola de Serviço Social	Cr$ 6.000,00.
Belo Horizonte - Juventude Universitária Católica (para

construção da Colônia de Férias) - Cr 24.000,00.
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Belo Horizonte	Juventude Operária Católica - Cr$
11.000,00.

Belo Horizonte - Obras sociais da Paróquia de Nossa Se-
nhora da Consolação e Correias dos Padres Agostinianos - Cr$
10.000,00.

Belo Horizonte - Escola Comercial Pio X - Cr$ 8.000.00.
Belo Horizonte - Associação Civitas - Cr$ 362.000,00.
Belo Horizonte - Sociedade Santo Rosário	Cr$ 6.000,00.
Belo Horizonte - Jardim da Infância Wanderlei Vilela --

Cr$ 11.000,00.
Belo Horizonte	Jardim da Infância Cinderela -- Cr$

25.000,00.
Belo Horizonte - Conferência Santa Clara da Sociedade

São Vicente de Paulo de Carlos Prates - Cr$ 25.000,00.
Belo Horizonte -- Centro Cultural Lúcio José dos Santos

Cr$ 15.000,00.
Belo Horizonte - Irmãs Oblatas do Santíssimo Redentor -

Cr$ 16.000,00.
Belo Horizonte -- Hospital André Luiz - Cr$ 6.000,00.
Belo Horizonte	Campanha Estadual contra a Tuberculose

Cr$ 100.000,00.
Belo Horizonte -- Missões do Colégio Imaculada Conceição

- Cr$ 17.000,00.
Belo Vale - Obra da Paróquia Cr$ 40.000,00.
Belo Vale - Paróquia de São Gonçalo (para reconstrução

da Capela de Barreiros) - Cr$ 10.000,00.
Belo Vale - Carijós Atlético Clube - Cr 20.000,00.
Belo Vale - América Futebol Clube Cr$ 5.000,00.
Betim - Lar Batista Rosalee Appleby - Cr$ 77.000,00.
Betim	Conferência São Vicente de Paulo - Cr$ 7.000,00.
Betim - Clube Recreativo Mário Campos	Cr$ 2.000,00.
Betim	Caixa Escolar do G. E. Afonso Pena - Cr$

5.000,00.
Betiin - Ind. Atlético Clube - Cr 10.000,00.
Bicas - Abrigo Noturno Jair Pereira de Sousa -- Cr$

10.000,00.
Bicas - Centro Espírita São Francisco de Assis - Cr$

4.000,00.
Bicas	Conferência Vicentina SS. Coração de Jesus

Cr$ 3.000,00.
Bicas	Conferências São Vicente de Paulo - Cr$ 10.000,00.
Bicas - Leopoldina Futebol Clube - Cr$ 5.000,00.
Boa Esperança	Sociedade São Vicente de Paulo	Cr$

5.000,00.
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Boa Esperança - Vila Vicentina - Cr$ 5.000,00.
Boa Esperança - Fundação Sinhá Leite - Cr$ 5.000,00.
Bocaiúva -- Sociedade São Vicente de Paulo - Cr$ 3.000,00.
Bocaiuva - Santa Casa São Vicente de Paulo - Cr$

45.000,00.
Bocaiuva -- Bocaiuva Clube - Cr 10.000,00.
Bocaiuva	Caixa Escolar Francisco de Assis Dumont da

Escola Isolada de Conceição do Barreiro	Cr$ 15.000,00.
Bom Despacho - Jardim da Infância Cinderela - Cr$

20.000,00.
Bom Despacho - Sociedade São Vicente de Paulo - Cr$

52.000,00.
Bom Despacho	Lactário Menino Jesus da Santa Casa de

Misericórdia	Cr$ 20. 000,00.
Bom Despacho -- Associação das Filhas de Maria	Cr$

3.000,00.
Bom Despacho --- Casa das Meninas - Cr$ 10.000,00.
Bom Despacho - Santa Casa de Misericórdia - Cr$ .

10.000,00.
Bom Despacho - Clube Bom Despacho - Cr$ 10.000,00.
Bom Sucesso - Asilo de Caridade e Orfanato Benjamin

Guimarães	Santa Casa - Cr$ 5.000,00.
Bom Sucesso - Caixa Escolar do G. E. Protásio Guimarães

- Cr$ 5.000,00.
Bom Jardim de Minas - Caixa Escolar do G. E. Monsenhor

Marciano - Cr$ 13.000,00.
Bom Jardim de Minas - Conferência São Vicente de Pauto

- Cr$ 5.000,00.
Bom Jardim de Minas - Corporação Musical de Arantina,

município de - Cr$ 10.000,00.
Bom Jesus do Amparo - Obras sociais da Paróquia - Cr$

10.000,00.
Bom Jesus do Galho	Conferência São Vicente de Paulo

Cr$ 2.000,00.
Bom Jesus do Galho	Sociedade Corregonovense de Pro-

teção à Maternidade e à Infância - Cr$ 30.000,00.
Bom Repouso - Caixa Escolar do Grupo Escolar - Cr$

10.000,00.
Boni Repouso - Sociedade de Assistência Social - Cr$

24.000,C0.
Braz Pires - Sociedade São Vicente de Paulo - Cr$ . .

20.000,00.
Braz Pires	Aliança Esporte Clube - Cr$ 30.000,00.
Brazópolis -- Orfanato Santa Terezinha --- Cr$ 18.000,00.

1



- 122 -

Brazópolis - Sociedade São Vicente de Paulo - -. Cr$

5.000,00.
Brazópolis - Santa Casa de Misericórdia -- Hospital São

Caetano (para aquisição de material cirúrgico) - Cr$ 8.000,00.
Brazópolis - Caixa Escola' do G. E. Cel. Francisco Bráz

Cr$ 3.000,90.
Brazópolis - Asilo dos Inválidos Maria Adelaide - Cr$

5.000,00.
Bruniadinho	Conselho Particular Vicentino --- Cr$

14.000,00.
BrumadinhO - Obras sociais da Paróquia de Piedade do

Paraopeba, município de - Cr 10.000,00.
Brumadinho - Conferência São Vicente de Paulo de Aranha,

município de - Cr$ 5.000,00.
BrumadinhO - Conferência São Vicente de Paulo de Mercês

dos Três Irmãos, distrito da cidade -- Cr$ 5.000,00.
Bueno Brandão - Caixa Escolar do G. E. local - Cr$

18.000,00.
Bueno Brandão -- Clube Literário e Recreativo - Cr$

15.000,00.
Buenópolis - Sociedade São Vicente de Paulo - Cr$

8.000,00.
Cabo Verde - Asilo Santa Zita - Cr$ 20.000,00.
Cachoeira de Minas -- Conferência São Vicente de Paulo -

Cr$ 15. 000,00.
Cachoeira de Minas	Caixa Escolar do G. E. local -

Cr$ 18.000,00.
Caeté - Asilo São Luiz da Serra da Piedade - Cr$ 11.000,00.
Caeté - Sociedade São Vicente de Paulo - Cr$ 4.000,00.
Caeté - Santuário Nossa Senhora da Piedade Cr$ 100.000,00.
Caeté - Sociedade São Vicente de Paulo de José Brandão,

município de Cr$ 4.000,00.
Caeté - Sociedade São Vicente de Paulo de União de Caeté,

município de Cr$ 9.000,00.
Caeté - Obras sociais da Paróquia de União de Caeté, mu-

nicípio de - Cr$ 5.000,00.
Caeté - Corporação Musical Nossa Senhora Madre de Deus

de Roças Novas, município de - Cr$ 10.000,00.
Camanducaja -- Sociedade Amigos de Camanducaia - Cr$

5.000,00.
Camanducaia -- Santa Casa de Misericórdia - Cr$ 10.000,00.
Camanducaia - Camanducaia Esporte Clube - Cr$

10.000,00.
Cambui - Assistência Social Nossa Senhora do Carmo -

Cr$ 60. 000,00.
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Cambuquira -- Caixa Escolar do Grupo Escolar local
Cr$ 5.000,00.5.000,00.

Campanha - Casa dos Trabalhadores - Cr$ 50.000,00.
Campanha - Assistência Carnpanhense de Proteção à Ma-

ternidade e à Infância - Cr$ 15.000,00.
Campanha - Palmeira Futebol Clube - Cr$ 6.000,00.
Campanha	Caixa Escolar do Grupo Escolar local	Cr$

5.000,00.
Campanha - Asilo de Orfãs São José - Cr$ 25.000,00.
Campanha - Ação Católica Rural	Cr$ 6.000,00.
Campestre - Ginásio Municipal - Cr$ 70.000,00.
Campestre - Casa da Criança Desamparada - Cr$ 20.000,00.
Campestre - Escola Cônego Artur - Cr$ 12.000,00.
Campina Verde -- Sociedade São Vicente de Paulo - Cr$

35.000,00.
Campina Verde - Hospital São Vicente de Paulo - Cr$

60.000,00.
Campina Verde -- Instituto Nossa Senhora das Graças -

Cr$ 10.000,00.
Campina Verde	Educandário Sagrada Família -- Cr$

4.000,00.
Campo Belo - Pôsto de Puericultura Cinira Silva - Cr$

10.000,00.
Campo Belo - Vila Vicentina Furtado de Menezes	Cr$

10.000,00.
Campo Belo	Conferência Nossa Senhora Aparecida -

Cr$ 1.000,00.
Campo Belo - Caixa Escolar do G. E. Cônego Ulisses -

Cr$ 1. 000,00.
Campo Belo -- Caixa Escolar do G. E. José Monteiro -

Cr$ 5. 000,00.
Campo do Meio	Asilo Santa Amália da Fundação Margarida

Azevedo - Cr$ 2.000,00.
Campo do Meio - Conferência São Vicente de Paulo

Cr$ 10.000,00.
Campo Florido -----Sociedade São Vicente de Paulo - Cr$

12.000,00.
Campos Altos	Santa Casa (para construção) - Cr$

45.000,00.
Cana do Reino - Conferência São Vicente de Paulo -

Cr$ 2.000,00.
Canápolis - Sociedade São Vicente de Paulo - Cr$

12.000,00.
Canápolis - Caixa Escolar das Escolas Reunidas Alvarenga

Peixoto - Cr$ 2.000,00.
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Capela Nova	Caixa Escolar do Grupo Escolar local -
Cr$ 5.000,00.

Capelinha - Caixa Escolar do Grupo Escolar local - Cr
10.000,00.

Capeting' - Conferência São Vicente de Pauju - Cr$
8.000,00.

Capim Branco - Obras da Matriz - Cr$ 5.000,00.
Capim Branco	Caixa Escolar do G. E. Francisco Sales

Cr$ S. 000,00.
Capinópolis - Sociedade São Vicente de Paulo - Cr$

15.000,00.
Capinópolis - Educandário Fé e Caridade de Haraldo Si-

queira Júnior	Cr$ 5.000,00.
Capitólio	Sociedade São Vicente de Paulo - Cr

10.000,00.
Capitólio - Sociedade São Vicente de Paulo de Macaúbas,

município de - Cr$ 5. 000,00.
Carandaí - Corporação Musical Santa Cecilia - Cr$

5.000,00.
Carandaí - Conselho Particular Vicentino São José de Hr-

milo Alves, município de - Cr$ 5.000,00.
Carangola - Sociedade dos Amigos de Carangola - Cr$

15.000,00.
Carangola - Casa de Caridade - Cr$ 20.000,00.
Caratinga - Ginásio Nossa Senhora das Graças - Cr$

50.000,00.
Caratinga - Colégio Nossa Senhora do Carmo	Cr$

40.000,00.
Caratinga - Colégio Nossa Senhora Auxiliadora - Cr$

50.000,00.
Caratinga	Patronato Nossa Senhora do Rosário	Cr$

50.000,00.
Caratinga - Banda de Música Santa Cecilia - Cr$ .

26.000,00.
Caratinga - Obras de construção da Igreja Católica lo

bairro da Esplanada, município de --- Cr 30.000,00.
Careassu - Caixa Escolar Franco da Rosa	Cr$ 6.000,00.

Carmo da Mata	Santa Casa de Misericórdia - Cr$ .
10.000,00.

Carmo de Minas - Praça de Esportes Ubiratan - Cr$ .
269.000,00.

Carmo de Minas	Asilo São Vicente - Cr$ 5.000,00.
Carmo do Cajuru - Conferência S. Vicente de Paulo --

Cr$ 6. 000,00.
Carmo do Cajuru - Caixa Escolar do G. E. local - Cr$

1.000,00.

Carmo do Cajuru - Sociedade São Vicente de Paulo de São
José dos Salgados, município de - Cr$ 7.000,00.

Carmo do Paranaíba - Hospital da Santa Casa de Miseri-
córdia (para aquisição de material cirúrgico) - Cr$ 50.000,00.

Carmo do Rio Claro	Caixa Escolar do G. E. Cel. Manuel
Pinto - Cr$ 1.000,00.

Carmo do Rio Claro	Conferência São Vicente de Paulo -
Cr$ 5. 000,00.

Carmópolis de Minas	Caixa Escolar do Grupo Escolar
Américo Leite -- Cr$ 8. 000,00.

Carrancas -- Conselho Particular da Sociedade São Vicente
de Paulo - Cr$ 7. 000,00.

Carrancas - Caixa Escolar do G.E. D. Sara Kubitschek
Cr$ 5. 000,00.

Cascalho Rico - - Caixa Escolar do G. E. Benedito Valadares
- Cr$ 3.000,00.

Cascalho Rico - Conferência São João da Sociedade São
Vicente de Paulo	Cr$ 3. 000,00.

Cascalho Rico	Caixa Escolar das Escolas .Estaduais do
sub-distrito de Santa Luzia da Boa Vista, município de - Cr$
1.000,00.

Cataguases --. Orfanato Dom Silvério - Cr$ 25. 000,00.
Cataguases ---- Caixa Beneficente da Assembléia de Deus -

Cr$ 20. 000,00.
Cataguases	Núcleo Municipal da Organização das Volu-

tárias - Cr$ 250.000,00.
Caxambu	Lactário da Sociedade Virgo Potens - Cr$ -

4.000,00.
Caxambu - Vila dos Pobres Santo Antônio - Cr$ 4.000,00.
Caxambu --- Caixa Escolar Dr. Policarpo Viotti - Cr$

2.000,00.
Caxambu	Casa de Caridade São Vicente de Paulo -

Cr$ 3. 000,00.
Centralina	Sociedade São Vicente de Paulo	Cr$ .

12.000,00.
Centralina	Caixa Escolar das Escolas Reunidas Carlos

Prates - Cr$ 2.000,00.
Chiador - Igreja 0itó1ica --- Cr$ 5.000,00.
Chiador --- Cixa Escolar do Grupo Escolar --- Cr$ 5.000,00.
Chiador	Conferência São Vicente de Paulo - Cr$ . .

10.000,00.
Claraval --- Claraval Esporte Clube - Cr$ 20.000,00.
Cláudio - Sociedade São Vicente de Paulo - Cr$ 5.000,00.
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Cláudio - Sociedade São Vicente de Paulo de Monsenhor
Alexandre, município de	Cr$ 3. 000,00.

Coimbra	Associação Beneficente	Cr$ 20.000,00.
Coimbra	Cantina do Grupo Escolar - Cr$ 5.000,00.
Coimbra - Sociedade São Vicente de Paulo - Cr$ 5.000,00.
Comendador Gomes - Asilo São Vicente de Paulo - Cr$

2.000,00.
Conceição Aparecida - Conferência São Vicente de Paulo

- Cr$ 17.000,00.
Conceição Aparecida	Caixa Escolar do G. E .Escolar

Tiradentes	Cr$ 5.000,00.
Conceição Aparecida	Sociedade São Vicente de Paulo

(para construção do Hospital) - Cr$ 10.000,00.
Conceição Aparecida - Aparecida Futebol Clube - Cr$

1.000,00.
Conceição das Alagoas	Sociedade São Vicente de Paulo -

Cr$ 30. 000,00.
Conceição das Alagoas - Hospital João Henrique - Cr$

8.000,00.
Conceição das Alagoas - Caixa Escolar do G. E. Carlos

Luz - Cr$ 11.000,00.
Conceição das Alagoas	Associação Atlética Garimpense -

Cr$ 20.000,00.
Conceição das Alagoas -- Associação Esportiva Arco Iris

Cr$ 20. 000,00.
Conceição do Mato Dentro	Ginásio São Francisco

Cr$ 35. 000,00.
Conceição do Mato Dentro - Asilo São Joaquim (Orfanato)

- Cr$ 20.000,00.
Conceição do Mato Dentro -- Asilo São Joaquim (construção

da Gruta) --- Cr$ 5.000,00.
Conceição do Mato Dentro - Obras Sociais da Paróquia de

Congonhas do Norte (luz elétrica) - Cr$ 100.000,00.
Conceição do Mato Dentro - Obras sociais da Paróquia de

São João e São Sebastião da Fazenda Cap. Felizardo da Vila Costa
Sena, município de - Cr$ 5.000,00.

Conceição do Mato Dentro -- Obras Sociais da Paróquia de
Santo Antonio do Rio Abaixo, município de - Cr$ 10.000,00.

Conceição do Rio Verde ----- Caixa Escolar do Grupo Escolir
- Cr$ 10.000,00.

Conceição do Rio Verde -- Clube Literário e Recreativo -
Cr$ 12. 000,00.

Conceição dos Ouros -- Sociedade São Vicente de Paulo -
Cr$ 20. 000,00.
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Congonhal -- Sociedade de Assistência Social	Cr$
10.000,00.

Congonhas	Conferência São Vicente de Paulo - Cr$
10.000,00.

Congonhas -	Santa Cruz Esporte Clube - Cr$ 5.000,00.
Congonhas - Conferência São Vicente de Paulo de Santa

Quitéria	Cr$ 5.000,00.
Congonhas -- Conferência São Vicente de Alto Maranhão,

município de Cr$ 5.000,00.
Congonhas --- Caixa Escolar do G. E. de Alto Maranhão,

município de --- Cr$ 2.000,00.
Conquista	Colégio Imaculada Conceição	Cr$ 5.000,00.
Conselheiro Lafaiete --- Hospital Nossa Senhora do Carmo

- Cr$ 100.000,00.
Conselheiro Lafaiete -- - Conferência São Vicente de Paulo

- Cr$ 10.000,00.
Conselheiro Lafaiete	-- Construção da Igreja de Nossa

Senhora das Candeias - Cr$ 10.000,00.
Conselheiro Lafaiete - -- Colégio Nossa Senhora de Nazaré

Cr$ 10.000,00.
Conselheiro Lafaiete ----- Sociedade Musical Nossa Senhora das

Graças - Cr$ 10.000,00.
Conselheiro Lafaiete -- - Sociedade Musical Santa Cecilia -

Cr$ 5. 000,00.
Conselheiro Lafaiete --- Guarani Futebol Clube	Cr$ .

5.000,00.
Conselheiro Lafaiete - Caixa Escolar do G.E. Inconfidência

- Cr$ 5.000,00.
Conselheiro Lafaicte -- Caixa Escolar do G. E. Domingos

Bebiano -- Cr$ 5.000,00.
Conselheiro Lafaiete -- Caixa Escolar do G. E. Pacífico

Vieira	Cr$ 5.000,00.
Conselheiro Lafaiete -- Conferência São Vicente de Paulo

de Itaverava, município de --- Cr$ 25. 000,00.
Conselheiro Lafaicc	Conferência São Vicente de Paulo

de Catas Altas da Noruega, município de --- Cr$ 20.000,00.
Conselheiro Lafaiete	Conferência São Vicente de Paulo

de Cristiano Otoni, município de	Cr$ 3.000,00.
Conselheiro Lafaiete --- Caixa Escolar das Escolas Reunidas

Alcides Dutra, de Cristiano Otoni, município de -- Cr$ 2.000,00.
Conselheiro Lafaiete --- Aliados Esporte Clube de Santana

dos Montes, município d --- Cr$ 10. 000,00.
Conselheiro Lafaiete -- - Caixa Escolar do G. E João No-

gueira de Santana dos Montes, município de - - Cr$ 2.000,00.
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Conselheiro Lafaiete - Conferência Santo Antônio dos
Pobres de Santana dos Montes, município de Cr$ 7.000,00.

Conselheiro Lafaiete - Conferência São Vicente de Paulo
de Joselândia, município de - Cr$ 3.000,00.

Conselheiro Lafaiete	Caixa Escolar do G. E. de Jose.
lândia, município de	Cr$ 2.000,00.

Conselheiro Lafaiete - Construção da Igreja São Vicente de
Paulo de São Vicente de Paulo - Cr$ 10.000,00.

Conselheiro Lafaiete - - Caixa Escolar de São Vicente de
Paulo - Cr$ 2.000,00.

Conselheiro Lafaicte	Conferência São Vicente de Paulo
de São Vicente de Paulo	Cr$ 2.000,00.

Conselheiro Lafaiete - Igreja Nossa Senhora da Paz - Cr$
5.000,00.

Conselheiro Lafaiete - Associação Agropecuária (para cons-
trução de sua sede) - Cr$ 10.000,00.

Conselheiro Lafaiete	Meridional Esporte Clube - Cr$
7.000,00.

Conselheiro Pena - Conferência São Vicente de Paulo -
Cr$ 5.000,00.

Contagem - Obras da Santa Casa	Cr$ 160.000,00.
Contagem	Conselho Particular Vicentino	Cr$ 30.000,00.
Contagem	Caixa Escolar do G. E. Sabino Barroso -

Cr$ 10.000,00.
Contagem - Ambulatório Médico Bernardo Monteiro

Cr$ 20. 000,00.
Coqueiral - Sociedade São Vicente de Paulo - Cr$

11.000,00.
Coqueiral	Caixa Escolar do Grupo Escolar - Cr$

10.000,00.
Coração de Jesus - Caixa Escolar do G. E. Cel. Francisco

Ribeiro	Cr 15.000,00.
Corinto - Educandário Frei Luiz --- Cr$ 5.000,00.
Corinto	Asilo São Vicente de Paulo	Cr$ 5.000,00.
Corinto - Centro Operário Beneficente - Cr$ 2.000,00.
Corinto - Conferência São Vicente de Paulo de Nossa

Senhora da Glória, município de - Cr$ 5.000,00.
Coroaci - Casa de Caridade Santa Teresinha - Cr$

10.000,00.
Coromandel	Colégio Nossa Senhora das Graças (para sua

construção) - Cr$ 11.000,00.
Coronel Fabriciano - Conferência São Vicente de Paulo

Cr$ 1. 000,00.
Coronel Fabriciano - Sindicato dos Trabalhadores nas In-

dústrias Metalúrgicas local -- Cr$ 20. 000,00.
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Coronel Fahiiciano - Construção da Matriz de São Sebas-
tião (le Ti ilioteo, lIiUniCíl)i() de --- Cr$ 10. 000,00.

Cónego do Bom Jesus ---Sociedade Bom Jesus (te Assistência
Social - - Cr$ 20.000,00.

Córrego do Bom Jesus -- Caixa Escolar local -- - Cr$ 5.000,00.
Cristina - - Caixa Escolar do G. E. Carneiro de Rezende

Cr$ 3. 000,00.
Cristina --- Biblioteca das Escolas Reunidas de Olímpio No-

ronha, município de -- Cr 3.000,00.
Cristina - Caixa Escolar (Ias Escolas Reunidas de Olímpio

Noronha, município de	Cr$ 7.000,00.
Crucilândia	- Con ferciicia São Vicente de Paulo	Cr$

2.000,00.
Crucilândia - - Obras da Matriz da Paróquia Cr$ 2.000,00.
Ci'uzília --- Conferência São Vicente (te Paulo - Cr$ 2.000,00.
Cruzítia --- Caixa Escolar 1). Leonina Nunes Maciel -- Cr$

2. 000,00.
Curvclo ---- Sociedade São Vicente de Paulo	Cr$ 5.000,00.
l)elfinópolis	Sociedade São Vicente de Paulo ---- Cr$

10.000,00.
Descoberto - - Hospital São Vicente de Paulo	Cr$ 5. 000,00.
Descoberto	Caixa Escolar (lo Grupo Escolar local -- Cr$

7.000,00.
Descoberto - - Clube Futebol Descoberto - Cr$ 15.000,00.
Desterro dc Entre Rios -- - Sociedade São Vicente (le Paulo

- Cr$ 5. 000,00.
Desterro de Entre Rios - -- Caixa Escolar do G. E. local -

Cr$ 2. 000,00.
Desterro de Entre Rios - - Paróquia de São Sebastião de Gil,

município de (pala reconstrução da Igreja)	Cr$ 50.000,00.
J)iainantina	- Sociedade Protetora da Infância -- Cr$ -

7.000,00.
J)ianianlj ii a - - 1) i sJ)('nsS rio dos Pobres São Vicente de Paulo

-- Cr$ 7.000,00.
Diamantina	- Orfanato Nossa Senhora (Ias Dores	Cr$

7. *00,00.
J)iaitiantina	-- Associação das Daiiias (te Caridade	Cr$

5.000,00.
l)iainantina -- Caixa Escolar do G. E. Joaquim F'elício

Cr$ 5. 000,00.
Diamantina - -- Caixa do G. E. Mata Machado -- Cr$

5.000,00.
l)ionísio - Denioci'ata Esporte Clube - Cr$ 2.000,00.
J)ivinópolis - - Patronato Bom Pastor - Cr$ 20.000,00.
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Esmeraldas - Casa de Caridade São Vicente de Paulo —
CrS 5. 000,00.

Esnieraltias --- Caixa Escolar tio G. E. Visconde de Caeté
— Cr$ 2.000,00.

Esiiieraldas - - Conferência São Vicente de Paulo de Caracois,
município de	Cr$ 6.000,00.

Espera Feliz	Obras sociais (Ia Paróquia --- Cr$ 50.000,00.
Espeta Feliz — igreja Católica (para obras) — Cr$ 5.000,00.
Espera Feliz -- -- Caixa Escolar tias Escolas Reunidas (te Ca-

paraá, município de	- Cr II). 0)10,0))
Estréia i)aiva	Caixa Escolar do G. E. local - - Cr$ 5.000,00.

Estréia tio Intittiá - -- Sociedade São Vicente de Paulo —
Cr$ 3. 000,00.

Estreia tio Indaiá	ipiranga Futebol Clube -- Cr$ 5.000,00.
Estréia tio lntiaiá	Caixa Escolar tio G. E. local -- Cr$

S. 000,00.
Estrêla tio Sul - -- Santa Casa (I)ara ampliação e melhora-

mentos)	- Cr$ 20.000,00.
Estréia do Sul	-- C(ttégit) Nossa Senhora de Fátima -	Cr$

10. 000,00.
Estréia (lo Sul	-Conferência de Nossa Senliojtt Mãe tios

Homens --- - Cr$ 10.000,00.
EstréIa tio Sul	- Conferência de Nossa Senhora de Fátima

Crs 10.000,00.
Estréia tio Sul - - Banda de Música	Cr$ 1 .01)0,110.
Estréia tio Sul - - Associação Recreativa Estrelassulense

Cr 1 . 000,0()
Estrêla do Sul -	Caixa Escolar tio G. E. Monsenhor Horta

Cr$ 1 .000,00.
Estiêttt tio Sul ---- Triângulo Atlético Clube -- 	5.000,00.
Estjé ia tio Sul - Caixaa Escolar das Escolas Isoladas tia Vila

de Chapada tie Minas, itiunicípio de --- Cr$ 1.o00,00.
Estréia tio Sul - - Caixa Escolar das Escolas Reunidas Cel.

José Faleiros de Aguittt da Vila tte (irlipiara, município de Cr$
1 .1)00,1)0.

	

Fstrêitt titt Sul	- Caixa Escolar tias Escolas Reunidas da
Vila tie Santa Rita tia Estréia, litunicipio tie - - Cr$ 1.000,00.

Eugenópolis --- - Seminário Nossa Senhora de Lourdes dos

	

Padres Assuncionistas	-Cr$ 30.000,00.
Eugenópolis - --- Conferência São \'icente de Paulo -- - Cr$

5. 000,00.
Eugenópolis - - Igreja Metodista - - Cr$ 8.000,00.

	

Eugenópolis -- 	Beneficente dos pobres ---- Cr$ .
5.0011,00.
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J)ivinópolis - Caixas Escolares (los três G. E locais (cio
partes iguais)	Cr$ 3.000,00.

l)ivinópolis	Associação tle Proteção à Infância --- Cr$
9.000,00

1)ivinópolis	-- Círculo Operário	Cr$ 2.000,00.
Diviiiópolis - Sindicato (105 Trabalhadores tias Indústrias

de Fiação e Tecelagem	Cr 20. 000,00.
1)oiii .Joaquint	- Caixa Escolar do G. E. Crisi iaii o Machado

Cf$ 5.000,00.
I)oni Silvério	Caixa Escolar do G. E. local	(rt .

10. 000,00.
J)oiti Silvério	Independente Volci Clube	(r 5.000,00.
Doai Viçoso -	Obras da Matriz - Cit 10.000,00.
Dores do Indaiá - -- Dispensário tios Pobres - Cr 10.000,00.
Dores tio Ind ai á -	Caixa Escolar lo G. E. Benjamin Gui-

niarães	Cr 2. 000,01).
Dores tio lndaiá	Caixa Es(oitti do G. E. I)i. Zacarias

Cr$ 2. 000,00.
Dores tlo inda itt - Conferência São \ i(entc de Paulo de

Comentla(ioi Viana, município de - Cr$ 2. 000,0))
1)ores tio Turvo - - -Sociedade São Vicente de Paulo - Cr$

20. 000,00.
Flui Mendes --- Ginásio São Luiz ---- Cr$ 40.000,00.
Eloi M(fl(les	Lar São \'iceiite	Crt 10.000,00.
Entre Rios de Minas --Conselho Particular Vicentino

Cr 50.000,00.
Entre Rios de Minas -	Conjunto Musical Primavera ---- Cr$

3.000,01).
Entre Rios de Minas	('dxi Escolar de Pedra Branca

Cr$ 10. 000,00.
Entre Rios de Minas ---- Conferência São Vicente de Paulo

de Crasto	Cr$ 2.000,00.
Ervái ia -- - Hospital Nossa Senhora tias Graças	- Cr .

50.000,00.
Ervália -- Obras da Igreja Matriz ---Ci	10.000,00.
Erválitt -- - Sociedade São Vicente de Paulo --- Cr$ 5. 000,00.
Ervt'tlia -- Cantina tio G. E. Monsenhor Botiolfo	Cr

10.000.00.
Ervália	- Esporte Clube Montanhês ---CrS 5.000,00.
Ervá lia	- Obras tia igreja Matriz de Araponga, município

de - - Cr	5.000,00.
Ervál ia	- Cantinana ti as Escolas Priinári as Estaduais dc Es-

tevão de Araújo, município de ---Cr 20.000,00.
Esmeraldas -- - Sociedade São Vicente dv Paulo	- Cr$

6.000,00.
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Eugenópolis - Caixa Escolar do G. E. Américo Lopes --
Cr$ 2. 000,00.

Fama - Conferência São Vicente de Paulo	Cr$ 5.000,00.
Felixlândia - Sociedade São Vicente de Paulo - - Cr$

25.000,00.
Ferros - Caixa Escolar do G. E. Silveira Drumond -

Cr$ 10.000,00.
Formiga - Santa Casa - Cr$ 12.000,00.
Formiga - Associação de Assistência aos Menores Desvalidos

- Cr$ 10.000,00.
Francisco Sã	Sociedade São Vicente de Paulo - Cr$

1.000,00.
Frutal - Asilo Júlia de Carvalho - Cr$ 5.000,00.
Frutal - Caixa Escolar cio G. E. Gomes da Silva - Cr$

2.000,00.
Frutal •---- Sociedade São Vicente de Paulo	Cr$ 20. 000,00.
Frutal	Paróquia Nossa Senhora do Carmo - Cr$ 5.0J0,00.
Frutal	Associação Recreativa Frutalense - -- Cr$ 4.000,00.
Gouveia - Hospifal Andreliano Brandão (com construção)

- Cr$ 10.000,00.
Governador Valadares -- "Avante"	órgão da União Co-

legial - Cr$ 10.000,00.
Governador Valadares - - Conferência São Vicente de Paulo

de Martins Soares - Cr$ 10.000,00.
Governador Valadares --- Conferência São Vicente de Paulo

de Chonim, município de -- Cr$ 10.000,00.
Governador Valadares -- Para continuação das obras da

Igreja da Vila Matias, município de	Cr$ 10.000,00.
Grão Mogol	Conferência São Vicente de Paulo	Cr$

65.000,00.
Grão Mogol Igreja Matriz Santo Antônio --- Cr$ 60.000,00.
Guanhães - Curso Regional Getúlio Vargas - Cr 35.000,00.
Guanhães - Hospital Imaculada Conceição ---- Cr$ 10.000,00.
Guanhães	Pôsto de Puericultura - Cr$ 15.000,00.
Guanhães	Conferência São Vicente de Paulo -- Cr$

5.000,00.
Guanhães - Santa Cruz Esporte Clube	Cr$ 5.000,00.
Guanhães	Bom Sucesso Futebol Clube --- Cr$ 5.000,00.
Guanhães -. Conferência São Vicente de Paulo de Corre-

tinho, município de - Cr$ 15.000,00.
Guanhães - Conferência São Vicente de Paulo Sapucaia de

Guanhães, município de - Cr$ 10.000,00.
Guanhães	Ideal Esporte Clube de Sapucaia de Guanhães,

município de - Cr$ 10.000,00.
Guapé - Santa Casa de Misericórdia - Cr$ 20.000,00.
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Guapé -- Conferência São Vicente de Paulo - Cr$ 5.000,00.
Guaraciaba - Casa São Vicente de Paulo - Cr$ 10.000,00.
Guaraciaba - Conferência São Vicente de Paulo de Santa

Maria -- Cr$ 5.000,00.
Guaranésia - Ginásio Municipal -- Cr$ 30.000,00.
Guaranésia - Clube Operário de R. Esportes - Cr$ -

30.000,00.
Guaranésia - Sociedade São Vicente de Paulo de Santa Cruz

da Prata, município de	Cr$ 10.000,00.
Guarani	Casa Espírita João de Freitas - Cr$ 5.000,00.
Guarani	Ginásio Guarani	Cr$ 19.000,00.
Guarani - Associação Guaraniense de Proteção e Assistência

à Maternidade e à Infância	Cr$ 20.000,00.
Guarani - Hospital -- Cr 10.000,00.
Guarani --- Conferência São Vicente de Paulo - Cr$ .

14.000,00.
Guarani	Obras do Tabernáculo - Cr$ 10.000,00.
Guarani -- Caixa Escolar do G. E. local	Cr$ 2.000,00.
Guarani - - Independência Futebol Clube - Cr$ 11.000,00.
Guarani - Guarani Futebol Clube - Cr$ 9.000,00.
Guarará - Conferência São Vicente de Paulo --- Cr$ 5.000,00.
(ivarará --- Caixas Escolares	Cr$ 10.000,00.
(ivarará - Conferência São Vicente de Paulo de Maripá,

mwnicípio de - Cr$ 5. 000,00.
(ivarará - Sociedade Musical de Maripá, município de --

Cr$ 5. 000,00.
Guarará	Congregação Mariana de Maripá, município de

Cr$ 5. 000,00.
Guaxupé - Semmiinário Nossa Senhora das Dores -- Cr$

40.000,00.
Guaxupé -- Escola Técnica de Comércio São José - Cr$

50.000,00.
Guaxupé - Ginásio São Luiz Gonzaga -- Cr$ 40.000,00.
Guaxupé	Catedral Nossa Senhora das Dores - Cr$

25.000,00.
Guaxupé --- Pôsto de Puericultura Ismael Libânio - Cr$ -

15.000,00.
Guaxupé - Asilo São Vicente de Paulo - Cr 10.000,00.
Guaxupé - - Conferência São Vicente de Paulo -- Cr$

15.000,00.
Guaxupé -- Caixa Escolar do G. E. Delfim Moreira -- Cr$

4. 000,00.
Guaxupé -- Jardim da Infância, anexo ao G. E. Delfim

Moreira -- Cr$ 8.000,00.

1
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(uaxupé	Caixa Escolar do G. E. BaiSo de Ciiaxupé
Cr$ 4. 000,00.

(ivaxupé -Cantina do G E. Barão de Guaxupé	Cis
1. 000,w).

UaXUl)é -- -- Caixa Bscolai (lo G. E. Cel. A a lôn io Costa Mon-
teiro -	(i	4.000,00.

Guaxupé ---- Cooperativa Agrícola de ( t1aXlil)é Lt la.	Cr
40.000,00.

Cuja lMl)es	11051)ital São Vicente de Paulo	Cr 5.000,00.
Cuidoval	hospital São Vicente (te Pauto --Cis 0.0(0(011.
Cuidoval - Sociedade São Vicente de Paulo	Cr 20. 000,00.
Cuiriceina	hospital Santa Bita de Cássia	Cr$ 5.000,00.
(muiriceiiva -• Caixa Escolar (lo C. E. local	-- Cr$ 5.000.00.
lapti	Igreja Matriz	-Cr	15. ((0)1.10).
lapu	Conferência São Vicente (te Paulo -- Cr25 .000,00.
lapui --- Igreja Matriz de Oriente, inUiil(il)i() dC	Cr	.

25.000,00.
japu	Conferência São Vicente (te Pauto de Oriente, mu-

nicípio de	Cr$ 25.000,00.
Ilná	Escola Santa 'l'eiesinlia	(i5 4.000,00.
Jliiá --- Conferência São Vicente de Pauto	(r'() 000,00.
ibm	Santa Casa (auxilio para a construção) --- Crs

100. 000,o0.
1l)iá	Esporte Clube Ferroviário	- Cr 100. 000,00.
lbiiaci - - Caixa Escolar do G. E. local -	Cr$ 3. (100,00.
Iguatania -- - Paróquia Nossa Senhora da Abadia - -Cr

5. 00)1,11)).
Iii(lianój)otiS	Sociedade São Vicente de Paulo --- (r

5. 000,00.
tu (lia nój)oljs	Conferência (te Santaii a de São Vicente 'le

Paulo --Cr 5.000,00.
Indianópohis	- Paróquia de Santana ( para obras sociais) -- --

Cr$ 5. 000,00.
In(lianópolis	Caixa Escolar do G. E. Nelson Soares dc

Oliveira	Cr$ 2.000,00.
Indianól)olis --Oiitaiiização (Ias \'oltiiitárias	- Cr	.

10.o00,00.
Inllal)iIil --	Flospital (para conliiitiação das Ol)iaS (le ('005-

trução)	Cr4 100. 000,00.
Inhapini --- Asilo Padre José Faustino -- Cr$ 20.000,00.
Inhapiin - -- Banda (te Música Santa Cecilia	- Cr 10.00000
Jnliaúnia --. Caixa Escolar --- Cr$ 10.000,00.
Ipanetua -- -- Colégio Nossa Senhora Auxiliadora ---- Cr$

a. 000,0().
Jpuiúna	- Sociedade (te Assistência Social - Cr$ 10.000.00.

1:5

habita	Hospital Nossa Senhora (Ias Dores (construção (lo
prédio nôvo) -- Cr$ 20.000,00.

Itabira -- Obras Sociais da Paróquia de Ipoema, iliunicipiO
de -- Cr$ 5.000,00.

ltabira - - Orfanato Nossa Senhora das Dores	Cr$ 3.000,00.
ltal)irito -----Orfanato Santo Antonio (te Pádua -- Cr$.

12. 000,00.
Itabirito	Cidade Ozatian	Cl	10.000,00.
Itabi rito	- Obras sociais (la Par(u[Uii( -	Cr$ 10. (100,00.
Itabi rito -	Patronato Juscelino Kubitsehek de Oliveira. (te

São Gonçalo do liação, niunicipio (te -	Ci' 20.000,00.
ltal,i rito	- Sindicato (los Trabalhadores nas Indústrias Me-

talúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico - - Cr. 32.000,00.
Itabirilo	- Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de

Fiação e Tecelagem	- Cl 32.000,00.
Itabi rito -- - Sindicato (loS Trabalhadores rias Indústrias de

Calçados -- - Cri 32 .000,00.
Itabirito - - Sindicato dos Tratialtuadores nas Indústrias de

Curtume	- Cr 32.000,00.
Itabirito ----- Associação de Proteção à Maternidade e à In.

fància	Cr 12 .000,0(1.
Ital)iruto ----- Conselho Particular das Conferências (te São

Vicente de Pauto	Cr 10.000,00.
Itabirito --- Cantina Escolar Laura Margarida, do G. E.

Soares --Ci 3.000,00.
Ital)irito - - Cantina Escolar ,Júlia Rodrigues, da Escola do

Esitieril	-- Cr 3.000,00.
Itabirito --- Ginásio Dr. Guilherme Gonçalves - - Cr$ .

30.000,00.
Itaguara	- Côto Ilegina Coelho --Cri 2.000,00.
itaguata	- Paróquia Nossa Senhora (Ias Dores -- - Cr

8.000,00.
Itaguara	- Conselho Particular (la Conferência São Vicente

de Paulo --Cr 9.000,00.
Itaguara - Conferência São Geraldo, (te Aroeiras, lilunicípio

(te -- - CrSi 1.000,00.
Itaguata	Ginásio Monsenhor João Rodrigues - -- Cr$

25.000,0)).
itaguara -- Conselho Particular Nossa Senhora das Dores --

Cr$ 9. 1)00,04)
Itaguara - Associação Cultural Salve Regina - Cr$ 3.000,00.
Itaguara - Caixa Escolar do G. E. local ---- Ci-s, 1.000,00.
htajuhã -	Santa Casa de Misericórdia - - Cr$ 5.000,00.
hlajubá - - Sociedade São Vicente de Paulo -- Cr$ 3. 000,00.
Itajubá - - Asilo Santa Izabel	- Cr 3. 0(10,00.

1
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ltajul)á ---- Sociedade Protetora dos Pobres	Cr$ 3.000,00.
Itajubá -- Granja Escola Wenceslau Neto - Cr$ 4.000,00.
Itajubá	Instituto Padre Nicolau - Cr$ 3.000,00.
Itajubá - Diretório Acadêmico do Instituto Eletro-técnico

- Cr$ 5.000,00.
Itambacuri ---- Prefeitura Municipal (para o serviço de abas.

tecimento de água na Vila Nova Módica, município - Cr$
100.000,00.

Itambacuri - Conferência Nossa Senhora dos Anjos (para o
Albergue)	Cr$ 20.000,00.

Itambacuri	Conferência Vicentina Nossa Senhora dos
Anjos (para o Hospital) -- Cr$ 20.000,00.

Itamliacuri	-- Conferência Nossa Senhora dos Anjos (pari
Órfãs Indígenas) - Cr 5.000,00.

Itaniogi --- Conferência São Vicente de Paulo -- Cr$.
8.000,00.

Itamogi	São Cristovão Atlético Clube	Cr 10.000,00.
Itarnonte	Santa Casa de Misericórdia - - Cr$ 10.000,00.
Itanionte	Caixa Escolar do G. E. Nilo Peçanha - - Cr$

.000,00.
Itarnonte -----Caixa Escolar das Escolas Reunidas Cel. P')rfírio

M. Pinto (te Alagoa, município de	Cr$ 5.000,00.
Itanhandu	Escota Normal e Ginásio Coração Eucaristi O

- Cr$ 10.000,00.
Itanhandu -- Casa de Caridade e Amparo à Maternid:de e

Infância -- Cr$ 20.000,00.
Itanhandu - Sociedade São Vicente de Paulo	Cr. .

10.000,00.
Itanhandu - Obras da Matriz	- Cr$ 10.000,00.
Itanhandu - Caixa Escolar Melo Viana -- Cr$ 5.000.00.
Itanhandu	Caixa Escolar (Ias Escolas Heuni(tas do bairro

Bom Sucesso	Cr$ 5.000,00.
Itanhorni -- Obras da Paróquia	Cr$ 40.000,00.
Itanhoini	Sociedade São Vicente de Paulo - -- Cr$.

10.000,00.
Itapagipe - Sociedade São Vicente de Paulo	Cr$.

10.000,00.
Itapecerica	Colégio Imaculada Conceição - - Cr 30.000,00.
Itapecerica	Santa Casa (te Misericórdia (para aparelha-

mento e construção)	Cr$ 100.000,00.
Itapecerica -- Asilo Infantil São João Batista - Cr$

30.000,00.
Itapecerica -- Organização das Voluntárias	Cr$ 5.000,00.
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Itapecerica - Associação de Proteção à Infância ---- Cr$
O. 000,00.

Itapecerica	Ginásio Padre Herculano - Cr$ 20.000,00.
Itapecerica -- Maternidade Santana ---- Cr$ 10.000,00.
Itapecerica - - Conferência São Vicente (te Paulo	Cr

10.000,00.
Itapecerica	Caixa Escolar do G. E. Cônego Cesário --

Cr$ 10. 000,00.
Itapecerica	- Caixa Escolai do G. E. Severo Ribeiro - -

Cri 5. 000,00.
ltaúna -	"O Vigilante" --- jornal	Cr$ 30.000,00.
ltaúna ---- Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias (te

Fiação e Tecelagem --Cr$ 20.000,00.
Itaúna - Conselho Particular Vicentino ---- Cr$ 10.000,00.
Itaúna	Asilo das l)amas de Caridade - Cr$ 3.000,00.
ltaúna --Caixas Escolares (los três G. E. locais (clii partes

iguais) ---- Cr	3.000,00.
Itaúna --Conferência São Vicente ile Paulo de ltatiaiussii,

município de	cs :3.000.00.
Itinga ---- Conferência São Vicente de Paulo -- - Cr$ 3.000,00.
Itumirim - Hospital São José (Assistência à Infância e à

Maternidade) - - - Cr 50.000,00.
Ituinirini -- - Caixa Escolar do G. E. local -- Cr$ 10.000,00.
Iturania ---- Casa Paroquial --- Cr$ 7.000,0-
Jacinto ---- Sociedade (te Assistência à Infância l)esainparada

e aos Pobres do Norte de Minas --Cr 269.000,00.
Jacuí - - - Asilo São Vicente (lc Paulo --- Cr 15.000,00.
Jacui	- Caixa Escolar do G. E. Carvalhais de Paiva

Cr$ 5. 000,00.
Jacui --- Sociedade Silo Vicente (te Paulo -- Cr$ 9.000,00.
Jacuí --(',oii ferên (ia São \icen te de Paulo de Santa Cruz

das Areias, ,,iuflicípiO de	Cr$ 2. 000,00.
Jacutinga - Maternidade (te Jacutinga ---- Cr$ 200.000,00.
Jacutinga - -- Associação de Socorro à Indigência --- Cr

7.000,00.
Jacutiiiga - - Asilo São Vicente de Paulo -- - Cr	7.000,00.
Jacutinga --- Lar A,ntrico Prado - Cr$ 7.000,00.
Jaguaraçu --- Obras Sociais (Ia Paróquia - - Cr$ 15.000,00.
Januária ---- Hospital São Vicente (te Paulo - - Cr$ 5.000,00.
Januária ----Ginásio São João Cr 10.000,00.
Jeceaba ---- Conferência São Vicente (te Paulo - Cr$ S. 000,00.
Jeceaba - Caixa Escolar (Ias Escotas Reunidas -- Cr$

2.000,00.
Jequcri -- - Caixa Escolar do G. E. local - - Cr$ 5.000.00.



1,38

.Je(juitai	Conferência São Vicente de Paulo	- Cr$	.
10.000,00.

Jequ ti 1)5	-- Sociedade S5() Vicente (te Patil()	C rS.
10.000,00.

.Teqiiitinlioiiha	Hospital SSo Miguel	Cr$ 20.000,00.
,Jesu5nia - - Auxílio 5 Matriz	Ci-s 10000,00.
,Jesuania -	Asilo São Vicente de Paulo	- CriA a. (((01,0(1.
Joaíina	Caixa Escolar (lo Grupo Escolar	Cr 5. 000,00.
.Joanésia --('uxa Escolar do G. E. local	CI	10. ((00,00.
luso Pinheiro	Sociedade SSo Vicente (te Paulo - - Cr$

20. 000,00.
.Joao Pinheiro	Coipolaça() Musical Santa Cecilia -	Cr$

5. 000,00
.Jot'danii	Caixa Escolar (lo G. E. local	Cr	4. 000,00.
Juiz de Fora	Patronato São José	Cr 24. ((1)0,00.
Juiz (te Fora	Sociedade Auxiliolora (los Guarda-Civis

Cr	10. (((1(1,1))).
Juiz de Fora	Caixa Escolar do G. E. ,José llanget

Cr	11 . 000,00.
,luiz de Fora	FacUt(tUle (te Medicina Veterinária ---- Cr$

20. (100,0)).
Juiz (te Fora	Atlético Futebol Clube - - Cr 5. ((00,00.
Juiz de Fora	Abrigo Profissional Dom Bosco - - Cr.

25.0(1(1.)))).
.Juiz (te Fora	Servas (lo Santíssimo Sacramento . - Cri

5.000.00.

	

Juiz de Fora	Esporte Clube São João Evangelista	• Cr
5.000,)))).

.Iti Vi (te Fora	Escola Técnica de Comércio Machado So-
brinho	(ri 5.000,0)1.

Juiz (te Fora	Associação (los Alunos do Ginãsio Estadual
Noturno	- Cr 10.000,00.

Juiz de Fora	Sindicato dos 'l'tahatliadores nas Indústria
te Fiação e Tecelagem	- Cii 3)) .1)00,)))).

Juiz de Fora -	Sindicato (los i'ral)alhiulores na Indústria
ile Energia Hidrelétrica -	CrS 7. 000,00.

	

Juiz de Fora	Colégio Bicalho	Cr$ '25)) . 000,00.
Juiz de Fora	Instituto Santos Anjos (lis Irmãs Carnielita

- Cr 25.000,00.

	

Juiz de Fora	Ginãsio Nossa Senhora do Carmo -- -- Cr
10. 000,00.

	

,Juiz de Fora	Boiisucesso Futebol Clube - - Cr$ 7.500,00.

	

Juiz de Fora	•13e nfica Futebol Clube	- Cs 7.500,00.

	

Juiz de Fora	Círculo Operário - - Cri 10.000,00.

	

Juiz (te Fora	- Albergue (los Pobres	-Cr	1)). (((10.00.
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Juiz dc Fora -. Catedral (para construção)	- Cr 30. ((((0,01).
Juiz de Fora - Associação Escoteira Aimoré -- Cr 1)). ((00,00.
Juiz de Fora Associação das l)anias Protetoras da Infância

- Cr$ 15.000,00.
Juiz de Fora - - Sete de Selem bio Futebol Clube	Cr$

8.00(1,00.
Juiz de Fora -- Esporte CttibeMineiio de Eletricidade -

cl"y S. 000,00.
Juiz dc Fora -- Asilo João Emílio	Cr 10.000,00.
Juiz (te Fora	Instituto .Jesus	(	15.000,00.
Juiz de Fora - -- Associação das I)aiiias (te Caridole -	Cri

23.000,00.
.Juiz (te Fora --	Centro Espírita Mensageiro de Deus -

Cr$ 5. 000,01).
Juiz de Fora - -- 'I'en(ta Espírita Cabana ilo Pai i\lilitão --- -

Cr$ 5. 000,00.
Juiz (le Fora -	Abrigo Santa helena	Cr20. 000,1)1).
Juiz (te Fora	- Temia Espírita São Sebastião - - Ci 5000,00.
.Juiz (te Fora	Obras (l( (onStruçã() da Igreja Evangélica

Assembléia (te Deus -- - Cr 30. 000.0((
Juiz de Fora -	1 iêiii io Li terúrio H uí Ea rbosa, de Coronel

Pacheco, iiiunicípio de	Cri 8. 000,00.
Juruiento -- Sociedade hospital São José do .Jtnaiiiento	-

Crs 200. ((00.))))
,JUrUaia - - Conferência São Vicente de Paulo -	Cr	.

8.000,00.
La(lainlia -- Casa dos Pobres	- Cr 10.000,00.
Lagoa Santa ------—ocie(la(te São Vicente (te Paulo -	Cr$

8. 000,0)).
Lagoa Santa - - Fluminense Futebol Clube	Cr›;20. 000,00
Lagoa Santa -	Lagoa Santa Esporte Clube	Crí l0.((00,00.
Lagoa Santa -	Conferência São Vicen te (te Paulo (te La-

l)inha, município de	(ii 10.000,0i).
Lajinha - . Hospital lelisúiio i\Iiran(la	(r	30. ))0)t,))0.
I.iijinlia	Colégio Flui B)il'l)Os)( -	Ci	40L000,00.
Lajinlia ---Caixa Escolar (Lis Escolas Reunidas de Chalé.

município (l(	Cri 10.000,)))).
Lambari - - Asilo São \i('ente	- Cri 20.000,00.
Lambari	- Caixa Escolar (lo G. E. local	- Cr 1.5. 000,00 -
Laranjal	- Esporte Clube 15 te Novembro - -- Cr$ 5.000,00.
Laranjal	- Caixa Escutar da (i(la(le	CrS 5. 000,00.
Lassance - --- Conferência São Vicente de Paulo --Ci$ .

10. 0))0,00
Lavras - -- Escola Normal e G inúsi() Nossa Senhora (l

LOLIi-(leS	Cr$ 3. 000,00.

1
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Lavras - Associação Lavrense de Amparo aos Pobres (Asilo
e Orfanato) - Cr$ 5.000,00.

Lavras - Hospital Vaz Monteiro	Cr$ 15.000,00.
Lavras -- - Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de

Fiação e Tecelagem - Cr$ 20.000,00.
Leopoldina - Asilo Santo Antônio -- Cr$ 15.000,00.
Leopoldina - Lactário l)r. Custódio Junqueira	Cr$

.5.000,00.
Leopoldina	União Beneficente Operária Leopoldinense -

Cr$ 5. 000,00.
Leopoldina - - Albergue Major Zeferino - Cr$ 5. 000,00.
Leopoldina --- União Musical Leopoldinense - Cr$ 5. 000,00.
Leopoldina Caixas Escolares da cidade -- Cr$ 5. 000,00.
Liberdade -- Conferência São Vicente de Paulo - Cr$

3.000,00.
Liberdade -- Caixa Escolar (lo 

6 E. local - Cr$ 1. 000,00-
Lima 1)uarte - Santa Casa de Misericórdia -- Cr$ 30.000,00.
Lima Duarte - Cantina Escolar do G. E. Pedro Vaz -

Cr$ 10.000,00.
Lima Duarte	Caixa Escolar do U. E. Pedro Vaz - - Cr$

3.(00,00.
Lima l)uarte -	Cantina Escolar do G. E. l3ias Fortes -

Cr 14. 000,00.
Lima l)uarte --- Caixa Escolar do G. E. Bias Fortes - -

Cr$ 3.000,00.
Lima Duarte - - Albergue São Vicente de Paulo da Confe-

rência de Nossa Senhora das Dores -- Cr 15.000,00.
Lima i)uarte	Pôsto de Puericultura --- Cr$ 15.000,00.
Lima Duarte - Minas Esporte Clube - Cr$ 15.000,00.
Lima l)uarte - - Escola Normal Santa Brigida	Cr$ .

10. 000,00.
Liiiia l)uarte	Corporação Musical Santa Cecilia - -- Cr$

12.000.00.
Liama I)uarte --Teixeira Esporte Clube	Cr$ 1.000,00.
Lima Duarte -	Manejo Esporte Clube -- Cr$ 1.000,00.
Lima Duarte -----Sub-liga de l)esportos da Vila de São José

dos Lopes, município (te	- Cr$ 1.000,00.
Lima Duarte - Organização das Voluntárias - Cr$ .

.35.000,00.
Lima Duarte - - Corporação Musical Olariense Nova Aurora

Cr N 5.000,00.
Lima Duarte -- Banda de Música da Vila de São Domingos

•a Bocaína, município (te	Cr$ 1 .000,00.
Lima Duarte --- Conferência São Vicente de Paulo (Ia Vila

-de São Domingos (Ia Bocaína, município (te -- Cr$ 4.000,00.

Lima Duarte -- Conferência São Vicente de Paulo de Santana.
do Garamhéu, município de - - Cr 6.000,00-

Lima Duarte - Conferência São Vicente (te Paulo (te Con-
ceição de Ibitipoca, município (te - -. Cr$ 4.000,00.

Lima Duarte - Conferência São Vicente de Paulo de Pedro
Teixeira, município de --- Cr$ 2.000,00.

Lima Duarte - Conferência São Vicente (te Paulo de Olaria,
município de -- Cr$ 2.000,00.

Luminárias	Conferência Nossa Senhora do Carmo da
Sociedade São Vicente de Paulo - Cr$ 5. 000,00.

Luz	Lactário Nossa Senhora (la Luz	Cr$ 11 .000,00.
Luz --- Colégio São Rafael - Cr$ 10.000,00.
Luz - Caixa Escolar do G. E. Sandoval Azevedo - Cr$

2.000,00.
Luz --- Esteios Futebol Clube de Esteios, município de (para

obras do campo)	Cr$ 20.000,00.
Machado	Asilo São Vicente	Cr 10.000,00.
Machado - Liga Operária Machadense --- Cr$ 5.000,00.
Machado - "o Imparcial" -- Jornal Cr$ 5.000,00.
Machado - Obras sociais do bairro Ouvidor (para recons-

trução) - Cr$ 10.000,00.
Madre de Deus de Minas - Conferência Vicentina Nossa

Senhora Madre de Deus - - Cr$ 5.000,00.
Madre de Deus de Minas	Conferência Vicentina São José-

- Cr$ 5.000,00.
Madre de Deus (te Minas	Caixa Escolar (10 G. E. local

—Cr$ 1 .000,00.
Malacacheta - - Hospital São Vicente de Paulo - Cr$....

15.000,00.
Manhuaçu --- Patronato Asilo São Vicente de Paulo ---- Cr.

5.000,00.
Manlivaçu - Hospital - - Cr 30.000.00.
Manhumirim - Orfanato Padre Júlio Maria -- Cr$ 53. 000,00.
Manhumirim	Hospital e Asilo São Vicente de Paulo -

Cr$ 70. 000,00.
Manhuniirim --- Patronato Agrícola Santa Maria - - Cr$

40.000,00.
Manhumirim ---Abrigo São Vicente de Paulo = Cr$ .

10.000.00.
Manhumirim --. Caixa Escolar do G. E. Alfredo Lima -

Cr$ 10.000,00.
Manhumirim .- Caixa Escolar do 2. 9 G. E. (G. E. Alfredo

Breder) - - Cr 10.000.00.
Maravilhas - Conferência São Vicente de Paulo - - Cr

32.000.00.
Maravilhas -- Maravilhas Esporte Clube --- Cr 30.000,00.

1
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Mar de Espanha	Sociedade São Vicente de Paulo - Cr$
27.000,00.

Mar de Espanha - -- Sociedade de Caridade -- Cr$ 10.000,00.
Mar de Espanha	Hospital (para obras de sua construção)

Cr$25.000,00.
Mar de Espanha	Caixas Escolares (Ia cidade - Cr$

.5.000,00.
Maria da Fé - - Sociedade São Vicente (te Paulo -- Cr$

2. 000,00.
Mariana -	Obras Sociais (to Arcebispado --- Cr ,' 5(). (100,00.
Mariana	Hospital São Vicente	- Cr 33.000,00.
Mariana	Oliinpic Espuile Clube	Cr$ 3.000,00.
Mariana	Ginásio Noturno 1). Fiei Manoel da Cruz

Cr S 12. 000,400.
Mariana	Guarani Futebol Clube	Cr$ 100(1(10,)))).
Mariana -- Clube dos Ferroviã tios	Cr$ 5.0014,00.
Mariana --Sociedade Musical São Domingos -	Cr .

10. 000,00.
Maria ia	Caixa Escolar do G. E. l)oiii Benevides	Cr$

10. 000,W).
Mariana -	Caixa Escolar (lo G . E. Prof. Soares Ferreira -

Cr$ 10.000,00.
Mariana --Caixa Escolar do G . E. Cel. Nicolau Sanipaio

Cr$ 2. 000,00.
Mariana •- Caixa Escolar do G. E. Padre Simm	(r

2. 000,00.
Mariana	Caixa Escutai lo G. E. Monsenhor Morais - -

Cr 2. 000,00.
Mariana	Caixa Escolar do G. E. Cônego Braga - Cr$

2.000.0)).
Mariana	Conferência São Vicente de Paulo	C IS, .

11). 000,00.
Mariana	Independente Esporte Clube de Acaiaca, muni-

Cíl)iO de	Crs 20.000,00.
\latiana	Conferência São Vicente de Paulo de Acaiaca,

município de -- Cr 2.000.0)).
i\larian a	Soei eda le Musical de Cainargos, município de

Cr 5.000,00.
Mariana ---- Conferência São Vicente (te Paulo de Caiiiargos,

Ui1(ÍPIO (te -	Cr	5.
Marian a -	Sociedade Musical de Padre \iegas, município

de - Cr$ 5.000,00.
Mariana	Conferência São Vicente (te Paulo (te Padre

Viegas, iliunicípio de	Cr 5. ((00,00.

-1 1')
1-1,)

Mariana	Igreja Matriz de São Sebastião de Bandeirantes,
município (te ---- Cr$ 4.000,00.

Mariana - -- Conferência São Vicente de Paulo (te Ba n (lei-
rantes. iiiUflicíl)io de	Cr$ 7) . 000,0().

Marian a	Conferência São Vicentete de Paulo de l)iogo de
Vasconcelos, iiiunicí4)io de ---- Cru 1)). )0))),))0.

Mariana	Conferência São Vicente (te Paulo de Monsenhor
Horta, tilunicípio de -	Cr$ 5.000,00.
Mariana	Conferência São Vicente de Paulo de Furquiiii,

mnhii(ípio de	Cr 5. 000,00.
.\laiiani	-- Conferência São Vicente de Paulo ((e Santa Rita

Duiio. iiluiiicípio de - Cr	5. ()00,)))).
Mariana	Conferência São Vicente de Paulo de Ciãtulio

Manoel, município de, --- Cr$ 5. 000,00.
Mariana	Sociedade Musical de Cláudio Manoel, município

de --Crs 5.1)1)0,)))).
.\lariana	Sociedade Musical de Passagem, niuiiicípio de

('•	5. 000,0)1
Mariana	Conferência São Vicente de Paulo de Miguel

Bodriues, iliunicípio de	Crs2 .000,00.
Matiana	Conferência São Vicente de Paulo de Bento

Rodrigues, iiutiilicíl)i(i de	- (i'$ 1.4400,)))).
Mariana	Conferência São Vicente de Paulo de i\lavnard,

município de -	Cr 1 .000,00.
Ma ii au a	Con ferêncii São Vicente de Paulo de Paracatu,

município de ---- Cr$ 1. 000,00.
Mariana — Conferência São Vicente de Paulo de Palmeiras,

município de - - Cr$ 2.1)00,00.
i\l a ri a na	Con fetência São Vicente (te Pauto de Bela Vista,

mUni(i pio de	Cr$ 1. ))00,00
\1ariani	igreja Católica de Ribeirão (lo Carmo	- Cr$

4. 00(L)))).
Mart i nlio Campos Conferência São Vicente de Paulo

Cr$ 5.
Mateus Leitie - - Esperança Futebol Clube ---- Cr$ 5. 000,00.
Mateus Leme Obras Sociais da Paróquia - Cr$ 10.000,00.
Mateus leme - Sociedade São Vicente de Pauto --  Cr$

4.000,01).
Mateus Leme ---- Associação Lítero-Beneficente de Azurita,

muni('ípio ite	Cr$ 1.o00,00.
Mateus Leme ---- Esporte Clube de Juatuba, município de --

Cr$ 10.000,00.
Matias Barbosa -- Caixa Escolar cio G. E. Cônego Joaquim

Monteiro	--- Cr$ 11.000,00.
Matias Barbosa -- Esporte Clube Matiense - Cr$ 5.000,00.

1
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rMatias Barbosa - Associação Atlética Matiense	Cr$
3.0.10,00.

Matias Barbosa	Pôsto (te Puericultura Condessa Carneira
- Cr$ 3. 000,00.

Matias Barbosa	Esporte Clube Duarte de Abreu, de Simão
Pereira, município (le -- Cr$ 3.000,00.

Matipó	Obras da Matriz	Cr 15.000,00.
Matipó - Obras sociais (Ia Paróquia - Cr$ 5.000,00.
Matipó	Hospital Nossa Senhora das Dores e Jesus Cristo

Cr$ 5.000,00.
Matipó -- Caixa Escolar do ti E. Waldoiniro Magalhães -

Cr$ 2. 000,00.
Matosinhos - Orfanato Maria F'elisbina	Cr$ 58.000,00.
Matosinhos -- Escola Normal Regional	Cr$ 25.000,00.
Matosinhos -- - Conselho (la Sociedade (le São Vicente de

Paulo -- Cr 5.000,00.
Matutina - - Conferência Nossa Senhora da Abadia -- Cr$

20.000,00.
Matutina - - Conferência São Vicente te Paulo -	Cr .

5.000,0(1.
Mercês -- Sociedade São Vicente de Paulo - Cr$ 10. (100,00.
Mercês -- Hospital São Vicente de Pauto	Cr$ 25. 000,0.
Mercês - Clube Independente	Cr$ 5.000,00.
Mercês - Renovador Esporte Clube	Ci 5.000,00
Mercês -- - Caixa Escolar (lo G.	. Sena Figueiredo -- Cr$

5.000.00.
Minduri - -- Caixa Escolar (lo Grupo Escolar	(i 10.000,00.
Miradouro -	Hospital Asilo São Vicente (te Paulo	Cr$

196. 000,0).
Miradouro ---- Caixa Escolar do G. E. 1)esenibargador Alberto

Luz -- Cr$ 5. 000,00.
Mirai - - Casa de Caridade São Vicente de Paulo - Cr$

s. 000,w).
Miraí -	Sociedade São Vicente (te Paulo - - Cr$ 50. 000,00.
Miraí	Abrigo Frederico Ozanai' - Cr 50. 000,00.
Miraí - - Obra Assistencial da Igreja-Matriz -- Cr$ 40.000,00.
Moeda -- Obras da Paróquia - - Cr 25. 000,00.
Moeda - - Conselho Particular (Ias Conferências (te São Vi.

ccnte (le Paulo --- Cr$ 7.000,00.
Moema --- Conferência São Vicente (te Paulo	Cr$ 2.000,00.

	

Monsenhor Paulo ---- Caixa Escolar (lo G. E. local	Cr$
20.000,00.

Monte Alegre de Minas - - Abrigo Padre Chico - -- Cr$.
2. 000,00.
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Monte Alegre de Minas -- Conferência São Vicente de Paulo
- Cr$ 5. 000,00.

Monte Belo - Caixa E:coliir (lo ti E. local -- Cr 10.000,00
Monte Belo ---- Sociedade São Vicente de Paulo -- Cr

10.000,00.
Monte Belo	Conferência São Vicente de Paulo de Jurêia,

município de -- Cr$ 1.000,00.
Monte Belo	Caixa Escolar (Ias Escolas Reunidas (te Juréia,

município de - Cr$ 2.000,00.
Monte Carmelo - Associação Atlética Carmeli tana (Clube

dos 100) --- Cr$ 10.000,00.
Monte Carmelo - Caixa Escolar (lo G. E. Letícia Chaves

- Cr$ 12.000,00.
Monte Carmelo -- Caixa Escolar (to G. E. Melo Viana - -

Cr$ 3. 000,00.
Monte Carmelo --- Colégio Nossa Senhora do Amparo -

Cr$ 11.000,00.
Monte Carmelo	Santa Casa da Sociedade São Vicente dc

Paulo (para ampliação e melhoramentos) - Cr$ 8.000.00.
Monte Carmelo	Conferência (te Nossa Senhora do Carmo

da Sociedade São Vicente de Paulo --- Cr$ 5.000,00.
Monte Carmelo	Organização das Voluntárias - Cr$ -

1.000,00.
Monte Carmelo --- Casa Paroquial	Cr 10.000,00.
Monte Carmelo - Casa do Estudante -- Cr$ 10.000,00.
Monte Carmelo	Biblioteca Gregoriano Canedo do G. E.

Letícia Chaves -- Cr$ 10.000,00.
Monte Carmelo	Caixa das Escolas Reunidas (te Romaria,

município de	Cr$ 10.000,00.
Monte Carmelo - Caixa Escolar das Escolas Reunidas :lc

Douradoquara, município de ---- Cr 10.000,00.
Monte Carmelo --- Caixa Escolar (Ias Escolas Reunidas dc

Irai (te Minas, município (te	Cr$ 10.000,00.
Monte Carmelo - Obras da Matriz de Traí (te Minas, muni-

cípio de	Cr$ 10.000,00.
Monte Santo de Minas - Santa Casa de Misericórdia

Cr$ 2. 000,00.
Montes Claros --- Escola Profissional Nossa Senhora das

Mercês das Irmãs Mercedárias -- Cr$ 47.500,00.
Montes Claros --- Escola Apostólica São Norberto Cr$

10.000,00.
Montes Claros - Asilo São Vicente de Paulo - Cr$ 10.000,00.
Montes Claros --- Círculo Operário - Cr$ 8.000,00.
Montes Claros - Associação das Damas de Caridade --

Cr$ 6. 000,00.
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Montes Claros - - Orfanato Nossa Senhora do Perpétuo So-
corro - Cr$ 40.000,00.

Montes Claros - Caixa Escolar do G. E. Gonçalves Chaves
Cr$ 5.000,00.

Montes Claros - Caixa Escolar do G. E. Carlos Versiani
- Cr$ 15.000,00.

Montes Claros	Sociedade de Proteção à Infância Santa
Teresinha	Cr$ 10.000,00.

Montes Claros	Caseiniro de Abreu Esporte Clube	Cr
5.000,00.

Montes Claros - Esporte Clube João Rabelo	Cr$ 5.000,00.
Montes Claros --- Colégio Imaculada Conceição - Cr$

20.000,00.
Montes Claros -- Irmandade Nossa Senhora de Fátima -

Cr$ 5. 000,00.
Montes Claros - Organização das Voluntárias -- Cr$

5.000,00.
Morada Nova de Minas -.- Lar dos Meninos --- Cr$

20.000,00.
Morada Nova de Minas ---- Vila Nova Futebol Clube de

Frei Orlando, município de - Cr$ 10.000,00.
Muriaé --- Pequena Obra Santo Antônio dos Pcbres	Cr$

15.000,00.
Muriaé	Centro Espírita Anjo Gabriel - Cr$ 15.000,00.
Nanuque --- Educandário Santo Antônio - Cr$ 150.000,00.
Nanuque -- Hospital Américo Machado	Cr$ 5.000,00
Nanuque -- Sociedade Beneficente - Cr$ 15.000,00.
Nanuquc	Caixa Escolar Franz Schapena - Cr$ 3.000,00.
Nanuque Liga Católica Serra dos Aimorés Cr$ 5.000,00.
Natércia -- Sociedade São Vicente de Paulo - Cr$ 7.000,00.
Natércia -- Caixa Escolar do G E. local - Cr$ 5. 000,00.
Nazareno -- Conferência São Vicente de Paulo --- - Cr$

5.000,00.
Nepomuceno	Ginásio São José - Cr$ 12.000.00.
Nepomueno --- Sociedade Beneficente - Cr$ 5. 000,00.
Nepomuceno	Cantina do G. E. local - - Cr$ 5. 000,00.
Nova Era - Orfanato dos Menores Desamparados São Pedro

de Alcântara, das Irmãs Alcantarinas - Cr$ 6. 000,00.
Nova Era - Caixa Escolar do G. E. local - Cr$ 5.000,00.
Nova Lima	Sociedade São Vicente de Paulo -- Cr$ .

10.000,00.
Nova Lima	Cantina (Ia Criança Pobre Frederico Ozanan

Cr$ 7.000,00.
Nova Linia	Associação das Damos de Caridade	Cr$

(L000,00.
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Nova Lima - Sociedade Frederico Ozanan (pró Abrigo de
Menores) -- -- Cr$ 5.000,00.

Nova Lima - Corporação Musical Santa Efigênia - Cr$
20.000,00.

Nova Lima - Corporação Musical União Operária - Cr$
20.000,00.

Nova Ponte - Sociedade São Vicente de Paulo - Cr$
10.000,00.

Nova Resende -- Vila São Vicente de Paulo - Cr$ 20. 000,00.
Nova Resende -- Caixa Escolar do G. E. Meio Viana

Cr$ 3. 000,00.
Nova Resende - Matriz Santa Rita	Cr$ 7.000,00.
Nova Resende	Conferência São Vicente de Paulo ---- Cr$

4.000,00.
Oliveira -•-- Patronato -- Cr$ 20.000,00.
Oliveira	Casa da Criança	Cr$ 21.000,00.
Oliveira - Ação Social Diocesana	Cr$ 7.000,00.
Oliveira	Escola Profissional São José - Cr$ 6.000,00.
Oliveira	Escola Iniciação Agrícola Rural	Cr$ 7.000,00.
Oliveira	Damas de Caridade São Vicente de Paulo -

Cr$ S. 000,00.
Oliveira --- Seminário da Santíssima Trindade - Cr$ .

7.000,00.
Oliveira -- Conferência São Vicente de Paulo de São Fran-

cisco	Cr$ 1.000,00.
Ouro Branco --- Patronato Agrícola Dom Orione - Cr$

10.000,00.
Ouro Prêto	Asilo Santo Antonio e Santa Isabel da Hungria

- Cr$ 15.000,00.
Ouro Prêto - Cantina do G. E. Pedro II - Cr$ 20.000,00.
Ouro Prêto ---- Conselho Particular da Sociedade São Vicente

de Paulo - Cr$ 10.000,00.
Ouro Prêto - Clube Recreativo 15 de Novembro	Cr$

4.000,00.
Ouro Prêto - Sociedade Musical Bom Jesus das Flôres - --

Cr$ 4. 000,00.
Ouro Prêto - Sociedade São Vicente de Paulo de Cachoeira

do Campo, município de	Cr$ 4. 000,00.
Ouro Prêto - Orfanato Nossa Senhora Auxiliadora de Ca-

choeira do Campo, município de - Cr$ 14.000,00.
Ouro Prêto - - Oratório Festivo I)orn Bosco de Cachoeira do

Campo, município de --- Cr$ 2.000,00.
Ouro Prêto - Associação de Proteção à Maternidade e à

Infância de Cachoeira do Campo, município de - Cr$ 10.000,00.
Ouro Prêto - Sociedade Beneficente Musical de Santa Rita

de Ouro Prêto, município de - Cr$ 4. 000,00.
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Ou'o Prêto -- Sociedade São Vicente de Paulo de Glauro,
município (te	Cr$ 4.000,00.

Ouro Prêto - Sociedade São Vicente de Paulo de Amarai-
tina, município de - Cr$ 4.000,00.

Ouro PrClo - Sociedade Amigos de Ainarantina, município
de -- Cr$ 5. 000,00.

Ouro Prêto	Sociedade São Vicente (Te Paulo de Santo
Antonio do Leite, município de - Cr$ 4.000,00.

Ouro Prêto	Associação São José de Engenheiro Correia,
município de - Cr$ 4.000,00.

Ouro Prêto -- 	São Vicente de Paulo de Rodrigo
Silva, município (te - Cr$ 4.000,00.

Ouro Prêto	Sociedade São Vicente (te Paulo (te São Bar-
tolomeu, município de —Cr$ 4. 000,00.

Pains - Clube Recreativo Painense -- Cr$ 10.000,00.
Palma	Conferência São Vicente de Paulo	Cr$ 13.000,00.
Palma - Sociedade Musical Santa Cecília	Cr$ 2.500,00.

Palma	Obras Assistenciais da Paróquia - Cr$ 10.000,00.
Patina -- Escola Técnica de Comércio Nossa Senhora Apa-

recida --- Cr$ 10.000,00.
Palma	Caixa Escolar da cidade	Cr$ 5.000.00
Papagaios - - Salão Paroquial (para sua construção) - - Cr$

15.000,00.
Papagaios	Caixa Escolar (lo G. E. local -- Cr$ 10.000,00.
Papagaios	Vila Vicentina --- Cr$ 16.000,00.
Papagaios --- Conferência São Sebastião - -- Cr$ 15.000,00.
Papagaios ---- Juv entus Futebol Clube - Cc 10.000,00.
Paracatu - Santa Casa (Te Caridade -- 	70.000,00.
Paracatu --- Associação Paracatuense de Proteção à Mater-

nidade e à Infãricia -- -- Cr$ 10.000,00.
Paracatu	Centro Social da Liga Paracatuen se	Cr$

10.000,00.
Paracatu - Instituto ( Ias Irmãs Terceiras Missionárias de

Santa Teresa (lo Menino Jesus do Brasil - Cr$ 20. 000,00.
Paracatu ---- Santana Esporte Clube	Cr$ 10.000,00.
Paracatu - Amoreira Esporte Clube - Cr$ 10.000,00.
Paracatu -- Biruta Esporte Clube -- Cr 10.000,00.
iaracatu -- Sociedade Operária Paracatuense - Cr$

20.000,00.
Paracatu - Corporação Musical Futerpe	Cr$ 5.000,00.
Paracatu	Caixa Escolar (lo G. E. Afonso Arinos - Cr$

10.000,00.
Pracatu --- Caixa Escolar (lo G. E. Dom Serafim -- Cr$

10. 000,03.
Paracatu ---- Confcrênc ia São Vicente 1c Paulo

10. 000,o0.

Pará (te Minas -- . Asilo Padre José Pereira Coelho - Cr$
10.000,00.

Pará (te Minas	Flunii mm ense Futebol Clube (te Florestal,
municípo (te	- Cr$ 5.000,00.

Paraguaçu ---- Juvenato Sagrado Coração -- Cr$ '2 . 000,00.
Paraguaçu - Ginásio Domingos Sávio	Cr$ 50.000,00.
Paraguaçu	Conferência São Vicente (le Paulo -- Cr$

8.000,00.
Paraguaçu - Democrata Clube (te Paraguaçu --- Cr$ 5.000,00.
Para-uaçu --- Liga Operária Paraguaçu --- Cr$ 10.000,00.
Paraisópolis -- Casa de Caridade - Cr$ 2. 000,00.
Paraisópolis	Assistência Social Monsenhor Dutra --- Cr$

50. 000,()0.
I > uaiópohs -- Escota Normal Santa Ângela	Cr$ 12.000,00.
Paraisópolis ----- Esporte Clube São José ---- Cr$ 5.000,00.
Paraopeba	Sociedade São \icente (te Paulo (para o Ilos-

pital) -- Cr$ 25.000,00.
Passa Quatro	Santa COSO (le Misericórdia - Cr$ 10.000,00.
Passa Quatro ----- Sociedade São Vicente de Paulo -- Cr$

10. 000,00.
Passa Quatro - Caixa Escolar (lo G. E. Presidente Roose-

velt --- Cr$ 5.000,00.
Passa Quatro ---- Grêmio Negro - Cr$ 10. 000,00.
Passa Quatro	Correio (Ia Mantiqueira - Ci 5.000,00.
Passa Tempo --- Conferência São Vicente (te Paulo --- Cr$

10.000,00.
Passa Vinte ---- Caixa Escolar do G. E. local -. . Cr$ 20.000,00.
Passos - União Mineira pró-Homens (te Côr .....- Cr$ 5.000,00.
Passos - Associação (Ias Daumas de Caridade - Cr$ .

30.000,00.
Passos - -- Caixa Escolar do G. E. Jaime Gomes -- Cr$

10.000,00.
Passos -- - Caixa Escolar (lo 6. E. Abraão Lincoin -- Cr$

10.000,00.
Passos - Cantina Otto Krakauer, do G. E. Venceslau Braz

- -- Cr$ 1 .030,00.
Passos --- Santa Casa (te Misericórdia (para aquisição de

medicamentos e material cirúrg i co) -- -- Cr$ 25.000,00.
Patos (te Minas --- Sociedade São Vicente (te Paulo -- Cr$

5.000,00.
Patos de Minas ---- União Recreativa (los Trabalhadores -- -

Cr$ 70. 000,00.
Patos (te Minas - Vila dos Meninos (sob a direção do Pc.

Tomás ()livieri ) -- 	30. 000,0(1.



.1

150

Patos de Minas - Corporação Musical Lira Patense - Cr$
30.000,00.

Patos de Minas - Centro Cultural Rui Barbosa ---- Cr$
20.000,00.

Patos de Minas --- Cantina do G. E. Marcolino de Barros
Cr$ 20.000,00.

Patos de Minas - Tupis Esporte Clube	Cr$ 20.000,00.
Patos de Minas --- Conferência São Vicente de Paulo de

Guiinarânia, município de --- Cr$ 10.000,00.
Patos de Minas - Conferência São Vicente de Paulo de

Santana de Patos, município de	Cr 10.000,00.
Patos de Minas - Conferência São Vicente de Paulo de

Lagoa Formosa, município de	Cr$ 10.000,00.
Patos de Minas	Conferência São Vicente de Paulo de

Capelinha do Chumbo, município de - Cr$ 10.000,00.
Patrocínio - Lar das Crianças, anexo ao Patronato Cel.

João Cândido - Cr$ 5.000,00.
Peçanha --- Orfanato Santa Luzia - Cr$ 15.000,00.
Peçanha --- Escola São José - Cr$ 5.000,00.
Peçanha -- Conferência São Vicente de Paulo	Cr$

20.000,00.
Pedra Azul —Caixa Escolar do G. E. Dr. Clemente Faria

Cr$ 5.000,00.
Pedra Azul - Caixa Escolar do G. E. Cel. Pacifico de

Faria - Cr$ 5.000,00.
Pedra Azul ---- Hospital Ester Faria de Almeida - Cr$ .

60.000,00.
Pedra Azul -- Pôsto de Puericultura Clemente de Faria - --

Cr$ 20.000,00.
Pedra Azul - Associação Rural de Pedra Azul - Cr$

50.000,00.
Pedra Azul ---- Maternidade Odete Valadares - Cr$ .

20.000,00.
Pedra Azul -- Sociedade Beneficente de Pedra Azul -- Cr$

10.000,00.
Pedia Azul -- Caixa Escolar do G. E. de André Fernan-

des, município de	Cr$ 5.000,00.
Pedra Azul	Hospital Dr. Otávio Gonçalves, de André Fer-

nandes, município de (para aparelhamento)	Cr$ 15.000,00.
Pedro Leopoldo - Clube de Caça e Pesca --- Cr$ ......

20.000,00.
Pedro Leopoldo	Caixa Escolar do G. E. Rui Barbosa

- Cr$ 7.000,00.
Pequi	- Conferência São Vicente de Paulo --- Cr$ 2.000.00.
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Perdões -- Lactário São Vicente de Paulo - Cr$ 10.000,00.
Perdões	Santa Casa --- Cr$ 10.000,00.
Piau	Caixa Escolar do G. E. local -. - Cr$ 7.500,00.
Piau - - Sociedade São Vicente de Paulo --- Cr$ 2.500,00.
Piau -- Atlético Clube	Cr$ 2. 500,00.
Piau	Operário Clube ---- Cr$ 2.500,00.
Piedade do Rio Grande -- Obras Sociais da Paróquia --

Cr$ 10.000,00.
Piedade (lo Rio Grande -- Caixa Escolar do G. E. Hilde-

brando Teixeira --- Cr$ 2.000,00.
Pimenta - Caixa Escolar do G. E. local - Cr$ 2.000,00.
Piranga	Nacional Esporte Clube ---- Cr$ 30.000,00.
Piracema - Lira Nossa Senhora da Conceição -- Cr$.

10.000,00.
Pirajuba - Sociedade São Vicente de Paulo -- Cr$ 20.000,00.
Piranga - Ginásio Leão XIII --- Cr 50.000,00.
Piranga	Hospital São Vicente de Paulo - C'$ 50.000,00.
Piranga - Sociedade São Vicente de Paulo	Cr$ .

20.000,00.
Piranga	Corporação Musical Nossa Senhora da Concei-

ção - Cr$ 10.000,00.
Piranga	Corporação Musical Santa Cecilia --- Cr$.

8.000,00.
Piranga	Caixa Escolar do G. E. Cel. José Ildefonso

Cr$ 5.000,00.
Piranga ---- Conferência São Vicente de Paulo de Pinheiros

Altos, município (te - Cr$ 10.000,00.
Piranga - Conferência São Vicente de Paulo de Santo Antô-

nio de Pirapetinga, município de - Cr$ 20.000,00.
Pirapetinga ---- Serviços Sociais da Loja Maçônica Nova Ea

Cr$ 10.000,00.
Pirapetinga --- Hospital (para obras de sua construção)

Cr 10.000,00.
Pirapetinga -- Caixa Escolar da cidade -- Cr$ 5.000,00.
Pirapetinga --- Igreja Evangelista Assembléia de Deus -- Cr

10.000,00.
Piraúba	Sociedade São Vicente de Paulo - Cr$ 9.000,00.
Ptangui - Asilo Padre Américo	Cr$ 10.000,00.
Pitangui - Conferência São Vicente de Paulo - Cr$

10.000,00.
Pitangui - Santa Casa - Cr$ 10.000,00.
Pium-í --- Associação Beneficente D. Odete Valadares ---- Cr

180.000,00.
Pium-í - Caixa Escolar do G. E. Avelino Queiroz --- Cr

10.000,00.

1	1
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Pium-í	Caixa Escolar do G. E Josino Alvim	Cr$
10.000,00.

Piurn-í	Sociedade São Vicente de Paulo	Cr 10.000,00.
Piuin-í	Santa Casa de Misericórdia	Cr$ 10.000,00.
Pium-í	Sociedade São Vicente de Paulo de Perobas, muni-

(ÍJ)iO de - Cr) 5.000,00.
Poço Funda	Ginásio São Marcos	Cr 20.000,00.
Poços de Caldos -- Escola Profissional Dom Bosco, cia Fun-

dação de Assistência ao Menor -	Cr$ 15. 000,00.
Poços de Caldas ---- Conferência São Vicente (le Paulo

Cr$ 10.000,00.
Poços dc Cabias -- . Escola Profissional de Vila Cruz, da

Associa;áo dos Padres Oblatas Maria Imaculada -- Cr 15.000,00.
Poços de Cabias - - Círculo Operário Vila Nova -- Cr$

10.000,00.
Poços (iC Cabias - - Conselho Particular São Vicente de

Paulo - - Cr$ 2.000.00.
Poços de Cabias	Asilo Centro Espírita Vinha do Se-

nhor - - Cr$ 2.000,00.
Poços dc Cabias --- Centro Espírita Irma Catarina (Mater-

nidade em construção) -- Cr$ 2.000,00.
Poços de Cabias -- Asilo Abrigo e Centro Espirita União

Maternal - Cr$ 2.000,00.
Poços de Caldas -- Centro Espírita Benedito Assunção Cor-

rei (cm construção)	Cr$ 2.000.00.
Poinpu	- Santa Casa (le Misericórdia	Cr 190. 000,00.
Poiiipéu - -- Cristalino Futebol Clube - -- Cr$ 10.000,00.

Clube Atlético Poinpeano - - Cr 10.000,00.
Pompu --- Caixa Escolar das Escolas Reunidas de Silva

Campos, niunicípi o de	-- Cr$ 10.000,00.
Ponte Nova ---- Granja Menino Jesus da Associação Ponte-

l1OVCflS de Proteção à Criança	Cr$ 3.000,00.
Ponte Nova	Loja União Cosmopolita (Departamento

Social)	Cr 25. 000,00.
Ponte Nova - Albergue dos Espíritas do Humildes da

Última Hora	Cr$ 30.000,00.
Ponte Nova - Associação das Senhoras de Caridade de São

Vicente de Paulo - Cr$ 10.000,00.
Ponte Nova - Grêmio Literário Artístico Desportivo do

Ginásio Dom Helvécio - Cr$ 15.000,00.
Ponte Nova - Orfanato da Escola Normal Nossa Senhora

Atxiliadora - Cr$ 5.000,00.
Ponte Neva - Esporte Clube Palmeirense - Cr$ 5.000,00.
Ponte Nova - Caixa Escolar do G. E. de Urucânia, municí-

pio de - Cr$ 3. 000,00.
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Porteirinha - Conferência São Vicente de Paulo - Cr$
50.000,00.

Pôrto Firme - Conferência São Vicente de Paulo	Cr$
10.000,00.

Poté - Sociedade São Vicente de Paulo - Cr$ 5.000,00.
Pouso Alegre - Obras diocesanas - Cr$ 50. 000,00.
Pouso Alegre - Associação de Proteção à Infância - Cr$

250.000,00.
Pouso Alegre - Escola Doméstica Santa Terezinha - Cr$

2.000,00.
Pouso Alegre	Mosteiro da Sagrada Família - Cr$

10.000,00.
Pouso Alegre	Clube 28 de Setembro - Cr$ 5. 000,00.
Pouso Alto - Casa de Caridade São Vicente de Paulo

Cr$ 10. 000,00.
Pouso Alto	Caixa Escolar do G. E. Ribeiro da Luz	-

Cr$ 5. 000,00.
Pouso Alto - Caixa Escolar das Escolas Reunidas dc San-

tana do Capivari, município de - Cr$ 5.000,00.
Prata - Hospital Madre Teodora - Cr$ 20.000,00.
Prata - Sociedade São Vicente de Paulo - Cr 10.000,00.
Prata - Prata Clube	Cr$ 1. 000,00.
Prata - Caixa Escolar do G. E. Noraldino Lima	Cr$

1.000,00.
Prata - Associação de Beneficência e Cultura - Cr$

1.000,00.
Pratápolis	Pratápolis Esporte Clube - Cr$ 20.000,00.
Pratápolis - Conferência São Vicente de Paulo	Cr$

8.000,00.
Pratápolis - Pratápolis Clube - Cr 20.000,00.
Pratápolis - Associação Recretiva Trabalhista - Cr$

20.000,00.
Pratápolis - Associação Profissional dos Trabalhadores nas

Indústrias de Calcáreos e Pedreiras de Itau de Minas, município de
- Cr$ 5.000,00.

Pratinha - Escola Particular São José	Cr$ 1.000,00.
Presidente Bernardes - Sociedade São Vicente de Paulo -

Cr$ 30. 000,00.
Presidente Bernardes	Filarmônica Mestre Domingos	-

Cr$ 10.000,00.
Presidente Olegário	Cantina do G. E. Cel. Farnese Maciel

- Cr$ 20. 000,00.
Presidente Soares - Centro Espírita Retiro Filhos de Deus

- Cr$ 15.000,00.
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Presidente Soares	Sociedade Beneficente e Casa de Saúde

de Alto Jequitai (para aquisição de medicamentos e material cirúr-
gico) - Cr$ 50.000,00.

Quartel Geral - Caixa Escolar das Escolas Reunidas - Cr$
5.000,00.

Quartel Geral - Conferência São Vicente de Paulo - Cr$
10.000,00.

Raposos - Sociedade São Vicente de Paulo - Cr$ 5.000,00.
Raposos - Corporação Musical Sagrado Coração de Jesus

- Cr$ 10.000,00.
Raposos Sociedade Beneficência dos Operários - Cr$

10.000,00.
Raul Soares - Loja Esperança no Arquiteto (Departamento

Social) - Cr$ 120.000,00.
Raul Soares -- Conferência São Vicente de Paulo de Ver-

melho Nôvo, município de - Cr$ 15.000,00.
Raul Soares	Conferência São Vicente de Paulo de Ver-

melho Velho, município de - Cr$ 10.000,00.
Raul Soares - Conferência São Vicente de Paulo de Corné-

lio Alves, município de - Cr$ 15.000,00.
Raul Soares - Conferência São 'Vicente de Paulo de Santana

do Taboleiro, município de - Cr$ 15.000,00.
Raul Soares	Conferência São Vicente de Paulo de Bicuíba,

município de --- Cr$ 10.000,00.
Recreio - Albergue Noturno - Cr$ 3.500,00.
Recreio - Dispensário Pão de São Vicente - Cr$

14.000,00.
Recreio - Sociedade Musical Operária Flor da Mocidade -

Cr$ 7. 000,00.
Recreio - Esporte Clube Recreio	Cr$ 10.000,00.
Recreio - Botafogo Futebol Clube	Cr$ 4.000,00.
Recreio - Congregação Mariana - Cr$ 3.000,00.
Recreio - Caixa Escolar da Cidade - Cr$ 5.000,00.
Resplendor - Hospital Nossa Senhora do Carmo - Cr$

70.000,00.
Rio Acima	Cantina do G. E. local - Cr$ 2.000,00.
Rio Casca - Sociedade Esportiva Riocasquense - Cr$

20.000,00.
Rio Casca - Grêmio Dramático Cônego Scotti	Cr$

20.000,00.
ilio Casca - Automóvel Clube - Cr$ 20.000,00.
Rio Casca -	Gabinete Dentário cio G.E. Dr. Cupertino --

Cr$ 5. 000,00.
Rio Casca - Conferência São Vicente de Paulo Imaculada

Conceição	Cr$ 5.000,00.
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Rio Casca -- Conferência São Vicente de Paulo São Sel,as-
liSo	Cr$ 5.000,00.

Rio Casca - Conferência São Vicente de Paulo São Geraldo
- Cr. 5.000,00.

Rio Casca -- - Conferência São Vicente de Paulo Nossa Se-
nhora das Dores - Cr$ 5.000,00.

Rio do Prado	Caixa Escolar das Escolas Reunidas -- -
Cr$ 4. 000,00.

Rio Espera - Caixa Escolar do G. E. local	Cr$.
5.000,00.

Rio Espera - Hospital São Vicente (para aquisição de ma-
terial cirúrgico) Cr$ 30.000,00.

Rio Espera	Conferência São Vicente de Paulo (te Lamin,
município de - Cr$ 8.000,00.

Rio Espera - Caixa Escolar do G. E. de Lamin, municípia
de - Cr$ 2.000,00.

Rio Espera - Igreja de Boa Vista (para sua construção) --
Cr$ 3.000,00.

Rio Espera -- Caixa Escolar do G. E. de Boa Vista
Cr$ 2.000,00.

Rio Espera --- Paróquia de Nossa Senhora (ia Piedade (para
a construção do Estádio) -- 	10.000,00.

Rio Nôvo - Caixa Escolar do G. E. Olímpio Araújo
Cr$ 7. 000,00.

Rio Nôvo -- Casa de Saúde Nossa Senhora da Consolação -
Cr$ 10.000,00.

Rio Nôvo - Hospital Cônego Augustinho Augusto França
Cr$ 5.000,00.

Rio Nôvo - Sociedade São Vicente de Paulo - Cr$ 2.000,00,
Rio Nôvo	Clube Renitentes	Cr$ 2.000,00.
Rio Nôvo	Clube Explosivos	Cr$ 2.000,00.
Rio Nôvo -- Clube Colar de Pérolas - - Cr$ '2.000,00.
Rio Nôvo - Clube o Nosso é Outro - Cr$ 2.000,00.
Rio Nôvo --- Clube Prainha - Cr$ 2.000,00.
Rio Nôvo --- Euterpc Carlos Comes	Cr$ 2.000,00.
Rio Nóvo -- 15 de Novembro Futebol Clube	Cr$ 5.000,00.
Rio Nôvo ---- Obras Sociais da Paróquia - Cr$ 5.000.00.
Rio Nôvo	Ginásio do Rio Nôvo - Cr$ 5.000,00.
Rio Nôvo - Escola Normal Dr. Basilio Furtado - Cr$

5.000,00.
Rio Nôvo - "A Gazeta" --- Cr$ 2.000,00.
Rio Nôvo - Caixa Escolar das Escolas Reunidas de Goiana,

murlicpio de ---- Cr$ 2.000,00.
Rio Nôvo - Minas Futebol Clube de Goianá, município de

--Cr$ 2.000,00.
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Rio Nôvo -	EUtcrl)e de (ioianá, município de	Cr$ .

2.000,00.
Rio Nôvo - Caixa Escolar da Escola Municipal de Furtado

ele Campos - - Cr$ 2.000,00-
Rio Nôvo -- América Futebol Clube de Furtado de Campos

Cr$ 2.000,00.
Rio Paranaíba	Sociedade São Vicente (te Paulo (para

obras sociais da Paróquia) - Cr$ 250.000,00.
Rio Paranaíba	Sociedade São Vicente de Paulo -- Cr$

10.000,00.
Rio Pardo de Minas	- Sociedade de Beneficência Santo

Antonio de Pádua -- Cr$ 2.000,00.
Rio Piracicaba -- Conferência São Vicente ele Paulo	Cr

3.000,00.
Rio Piracicaba - - Igreja EvangéPca Assembléia de Deus de

Monlevade, município de	Cr 10.000,00.
Rio Piracicaba -- Conferência São Vicente de Paulo (te João

Monlevade, município de -- - Cr 5.000,00.
Rio Piracicaba - - Éden Clube -- - Cr$ 15.000,00.
Rio Piracicaba -- Firacicaha Esporte Clube -- -- Cr 5.000,00.
Rio Piracicaba --- Caixa Escolar (Ias Escolas Rurais de Pc.

Pinto, município ele -	CiS 0.000,00.
Rio Piracicaba - - Corporação Musical Nossa Senhora Auxi-

liadora de Padre Pinto, município (te ---- Cr$ 5.000,00.
Rio Piracicaba -- - Conferência São Vicente de Paulo ele

Conceição ele Piracicaba, município de ---• Cr$ 5.000,00.
Rio Piracicaba -	Caixa Escolar elas Escolas Reunidas de

Cr$ 5.000,00.
Rio Piracicaba ---- Caixa Escolar (para a Biblioteca Peda-

gogica) --- Cr$ 5.000,00.
Rio Pomba - Ginásio Municipal	Cr$ 200.000,00.
Rio Pomba --- Sociedade São Vicente de Paulo	Cr$

45.000,00.
Rio Pomba - Banda de Música Santa Cecília	Cr$ 5. 000,00
Rio Pomba - Sociedade de Ensino e Assistência Social Pc.

Manuel Jesus Maria - Cr 145.000,00.
Rio Pomba -- Paróquia São Manuel (para suas obras) --

Cr$ 5. 000,00.
Rio Pomba --- Paróquia ele Silverania, município de (par

obras) - Cr$ 5. 000,00.
Rio Pomba - Caixa Escolar das Escolas Reunidas de Silve-

rania, município de - Cr$ 2. 000,00.
Rio I'oneba - Conferêacia São Vicente de Paulo (le Silve-

ran ia. mun i cí p io de - Cr$ 10.000,00.
Rio Prêto - Caixa Escolar do G. E. local - Cr$ 5. 000,00-

^m
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Rio Prêto - Santa Casa de Misericórdia - Cr$ 20. 000,00-
Rio Prêto - Asilo São Vicente de Paulo - Cr$ 15.000,00.
Rio Prêto - Obras Sociais da Paróquia - Cr$ 2.000,00.
Rio Prêto - Corporação Musical Lima Santos - Cr$ 5. 000,00.
Rio Vermelho	Caixa Escolar elo G. E. local ----- Cr$ .

5.000,00.
Rio Vermelho -- Albergue elos Pobres da Paróquia Mãe dos

Homens -- Cr$ 4.000,00.
Rubim	Caixa Escolar Meio Viana do G. E. Cardeal Leme

—Cr$ 5. 000,00.
Rubim	Hospital São Vicente de Paulo - Cr$ 3.000,00.
Sabará --- Sociedade São Vicente de Paulo ---- Cr$ 10.000,00.
Sabará	Vila São Vicente (te Paulo	-Cr$ 5.000,00.
Sacramento - Dispensário (los Pobres -- Cr$ 5.000,00.
Sacramento	Lar ele Eurí pedes	Cr 15.000,00.
Sacramento -- Santa Casa (para ampliação e melhoramentos)

-- Cr$ 5.000,00.
Sacramento	Caixa Escolar elo G. E. Afonso Pena Júnior

- Cr$ 10.000,00.
Sacramento - Albergue Mariano da Cunha Júnior (entre

Conquista e Sacramento - em construção) -- - Cr$ 10.000,00.
Sacramento - Sociedade São Vicente de Paulo - Cr$ .

10.000,00.
Salinas --- Instituto Nossa Senhora Aparecida -- - Cr$ .

47.500,00.
Salinas --- Conferência São Vicente de Paulo	Cr$ .

47.500,00.
Salinas -- Ginásio (em construção)	- Cr 200.000,00.
Salto ela Divisa --- Hospital Nossa Senhora elo Bonfim

Cr$ 5. 000,00.
Santa Bárbara - Escola Apostólica do Caraça -- Cr$ ....

14.000,00.
Santa Bárbara	Conselho Particular da Sociedade São

Vicente ele Paulo --- Cr$ 3.000,00.
Santa Juliana ---- Sociedade São Vicente de Paulo - Cr

10.000,00.
Santa Juliana -- Santa Juliana Esporte Clube - Cr$ ....

10.000,00.
Santa Luzia - -• Convento de Macaúbas --- Cr$ 8.000,00.
Santa Luzia ---- Hospital São João ele Deus --- Cr$ 4.000,00.
Santa Margarida	Caixa Escolar do G. E. Pc. Bento Souza

Lima - Cr$ 15.000,00.
Santa Margarida -- Conferência São Vicente ele Paulo -

Cr$ 15. 000,00.
Santa Maria de Itabima -- Corporação Musical de Passabémmm,

município ele --- Cr$ 15.000,00.
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Santa Maria de Itabira	Conferência São Vicente de Paulo
de Passabém, município de	Cr$ 15.000,00.

Santa Maria do Suaçuí - Caixa Escolar do G. E. José Raidan
-	Cr$ 15.000,00.

Santana de Pirapama	Sociedde São Vicente de Paulo
Cr$ 10.000,00.

Santana do Deserto	Sociedade São Vicente de Paulo --
Cr$ 5. 000,00.

Santana do Deserto - Caixa Escolar do G. E. local - Cr$
5.000,00.

Santana do Jacaré - - Caixa Escolar do G. E. local -- Cr$
10.000,00.

Santa Rita do Jacutina	Santa Casa de Misericórdia --
Cr$ 5.000,00.

Santa Rita do Jacutinga - Cantina do G. E. Dom Antonio
Almeida - Cr$ 10.000,00.

Santa Rita (lo Jacutinga -- Caixa Escolar do G. E. local -
Cr$ 10.000,00.

Santa Rita do Sapucaí	Casa (te Vitor	Cr$ 3.000,00.
Santa Rita do Sapucaí	Hospital Antônio Moreira da Costa

- Cr$ 20.000,00.
Santa Rita do Sapucaí --- Sociedade de Assistência aos Pobres

- Cr$ 12.000,00.
Santa Rita do Sapucaí	Caixa Escolar do G. E. Delfim

Moreira --- Cr$ 5.000,00.
Santa Rita do Sapucaí •-- Caixa Escolar do G. E. Joaquim

Inácio - Cr$ 5.000,00.
Santa Rita do Sapucaí - Cantina Mindoca Moreira - Cr$

5.000,00.
Santa Rita do Sapucaí - Caixa Escolar da Escola Normal

- Cr$ 4.000,00.
Santa Rita do Sapucai	Escola Técnica de Comércio Dr.

Delfim Moreira - Cr$ 7.000,00.
Santa Rita do Sapucai	Grêmio XI de Agôsto	Cr$

5.000,00.
Santa Rita do Sapucaí -	Associação Santarritense José do

Patrocínio - Cr$ 5.000,00.
Santa Rita do Sapucaí - - Centro Operário Santarritense --

Cr$ 5.000,00.
Santa Rita do Sapucaí --- Liga Santarritense de Futebol -

Cr$ 7. 000,00.
Santa Rita do Sapucai - Cantina do G. E. Delfim Moreira

CrS 5.000,00.
Santa Rita do Sapuraí	União Operária Beneficente -

Cr$ 5.000,00.
Santa Rita do Sapucaí	- Instituto Moderno de Educação

Ensino (reforma do prédio)	Cr$ 72.000,00.
Santa Rita do Sapucaí	Caixa Escolar Francisco Vilela da Palma
de São Sebastião de Bela Vista, município de - Cr$ 5.000,00.

Santos Dumont	Casa do Trabalhador	Cr$ 5.000,00.
Santos Dumoiit - Ginásio Vigário Raimundo - Cr$

4.000,00.
Santos Dumont	Paróquia da Igreja de Eubanque da Câ-

niara - Cr$ 5.000,00.
Santos Dumont - Igreja Evangélica Assembléia de Deus

Cr$ 5. 000,00.
São Braz do Suaçui --- Obras sociais da Paróquia	Cr$

50.000,00.
São Domingos do Prata -- Conferência São Vicente de Paulo

Cr$ 2.000,00.
São Francisco ---- Associação São Vicente de Paulo - Cr$

10.000,00.
São Geraldo --- Caixa Escolar São Geraldo do G. E. Álvaro

Giesta -. Cr$ 10.000,00.
São Geraldo	Conferência São Vicente de Paulo - Cr$

3.000,00.
São Geraldo	Sociedade Musical Scipião Rocha	Cr$

6.000,00.
São Gonçalo do Abaeté -- Conferência São Vicente de Paulo

- Cr$ 15.000,00.
São Gonçalo do Pará	Irmandade do Hospital Geral da

Divina Providência (para construção e aparelhamento) - Cr$
25.000,00.

São Gonçalo do Sapucaí - Casa (Ia Criança Pobre	Cr$
20.000,00.

São Gonçalo do Sapucai - Caixa Escolar do G. E. local
Cr$ 5.000,00.

São Gonçalo do Sapucaí - Conferência São Vicente de Paulo,
dirigida por Vasco Lemos --- Cr$ 10.000,00.

São Gotardo -- Sociedade São Vicente de Paulo --- Cr$
10.000,00.

São Gotardo --- Caixa Escolar do G. E. Conselheiro Afonso
Pena	Cr$ 20.000,00.

São Gotardo -- Sociedade São Sebastião de Rosalinda, muni-
cípio de - Cr$ 60.000,00.

São João Batista do Glória - Hospital São Vicente de Paulo
- Cr$ 5.000,00.

São João da Ponte - Conferência São Vicente de Paulo -
Cr 10.00000.

São João del-Rey -	Caixa Escolar do G. E. Prof. lago
Piinentel --- Cr$ 1.000,00.

São João del-Rey -- Social Futebol Clube -- Cr$ 10.000,00.
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São João (lel-Hey -	Sociedade de Veteranos de Guerra do
Brasil, Seção de São João (le1-Rey - Cr$ 5.000,00-

São João dei-Rey - - Conferência Vicentina da Igreja de São
Francisco de Assis -- --Cr$ 3.000,00.

São João (lo Paraíso --- Sociedade São Vicente de Paulo
Cr$ 10.000,00.

São João Ncpomureno --- Botafogo Futebol Clube	Cr$

72.000,00.
São João Nepomuceno -- Ginásio São João -Cr$ 25. 000,00.
São João Neponiuc' no	Associação Beneficente Santo

Antônio de Pádua - Cr$ 5.000,00.
São João Ncporniieno	Caixa Escolar (lo G. E. José Bráz

-- 	7.000,00.
São João Nepomuceno --- Caixa Escolar do G. E. Carlos

Chagas	Cr$ 2.000,00.
São João Nepímuceno - Lactário Cr$ 5.000,00.
São João Ncpomuceno -- Tiro de Guerra 151	Cr$ 5.000,00.
São João Nepomuceno -- Clube dos Democráticos - Cr$

5.000,00.
São João Nepomuceno -- Pôsto de Puericultura M. Sarinento

-	Cr$ 5.000,00.
São João Nepomuceno - Abrigo Ambrosina de Matos --

Cr$ 5. 000,00.
São João Nepomuccno ---- Hospital São João -- Cr$ 5. 000,00.
São João Nepomuceno	Acro-Clube	Cr$ 5. 000,00-
São João Nepomuceno --- Conferência São Vicente de Paulo

Cr$ 2. 000,00.
São João Nepomuceno ---- Mangueira Futebol Clube --- Cr$

2.000,00.
São João Nepoinuceno - - Operário Futebol Clube --- Cr$

2.000,00.
São João Nepomuceno - -- Patronato de Menores ---- Cr

5.000,00.
São João Npoiiiuccno - Sociedade São Vicente de Paulo

de Rochedo (te Minas, município de	Cr$ 5.000,00.
São João Nepomuceno	Caixa Escolar do G. E. ole Ro-

cliedo de Minas, município de -- - Cr$ 7.000,00.
São João Nepomuccno - - Caixa Escolar (Ia Escola de Ta.

ruaçu, município de - Cr$ 2.000,00.
São João Nepomuceno - - Caixa Escolar da Escola (te Carlos

Alves, município (te - Cr 2.000,00.
São João Nepomuceno	Caixa Escolar das Escolas de Itui,

município de - Cr$ 2.000,00.
São João Nepomuceno - Caixa Escolar da Escola ole Roçb

qrande, município (te -- Cr$ 2.000,00.
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São José do Goiaba! - Caixa Escolar do G. E. local -
Cr$ 10.000,00.

São José do Goiaba!
	

Cantina Prof. Colombo - Cr$
5.000,00.

São José do Jacuri
	

Caixa Escolar do G. E. local
Cr$ 5. 000,00.

São José do Jacuri - Conferência São Vicente de Paulo --
Cr$ 10.000.00.

São Lourenço	Santa Casa - Cr$ 10.000,00.
São Lourenço	Orfanato São Lourenço - Cr$ 7.000,00.
São Lourenço - Sociedade São Vicente de Paulo -.- Cr$

2.000,00.
São Lourenço	Caixa Escolar do G.E. Antônio Cândido

Mascarenhas - Cr$ 5.000,00.
São Lourenço - Caixa Escolar do G. E. Melo Viana - -

Cr$ 5. 000,00.
São Miguel do Anta - Sociedade São Vicente de Paulo -

Cr$ 20. 000,00.
São Miguel do Anta - Obras da Igreja Matriz - Cr$

10.000,00.
São Miguel do Anta - Escola Rural do P. R. M. (para

a Cantina) - Cr$ 10.000,00.
São Pedro da União - Conferência São Vicente de Paulo

Cr$ 15.000,00.
São Pedro dos Ferros -- Hospital (obras de sua construção)

- Cr$ 25.000,00.
São Pedro dos Ferros - Caixa Escolar da cidade - Cr$

5.000,00.
São Romão - Cantina do G. E. local - Ciii 10.000,00.
São Romão -- Asilo São Vicente de Paulo - Cr$ 10.000,00.
São Sebastião do Maranhão - Obras sociais da Paróquia

Cr$ 10.000,00.
São Sebastião do Maranhão	Paróquia (para construção

da Matriz) - Cr$ 5.000,00.
São Sebastião do Paraíso	Pôsto de Puericultura Dr. No-

raldino Lima - Cr$ 10.000,00.
São Sebastião do Paraíso - Escola Reinington Santa Tere.

sinha - Cr$ 6.000,00.
São Sebastião do Paraíso ---- Instituto Monsenhor Felipe -

Cr$ 10.000,00.
São Sebastião do Paraíso --- Santa Casa de Misericórdia

Cr$ 5. 000,00.
São Sebastião do Paraíso - Aeroclube - Cr$ 10.000,00.
São Sebastião do Paraíso ---- Operário Esporte Clube - Cr$

10.000,00.
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São Sebastião do Paraíso - Centro Municipal da Legião	
Soledade de Minas - Liga Operária Católica - Cr$Brasileira de Assistência - Cr$ 60.000,00	 2.000,00.São Sebastião do Paraíso	Caixa Escolar do G. E. Cel.	 Soledade de Minas	Sociedade São Vicente de Paulo -José Cândido - Cr$ 2. 000,00.	 Cr$ 5. 000,00.

São Tiago - Caixa Escolar do G. E. Afonso Pena Júnior	
Soledade de Minas - Banda de Música Santa Cecilia -— Cr$ 5.000,00	 Cr$ 10.000,00.São Tiago	Vila Ozanan	Cr$ 5.000,00.	
Taboleiro -- Sociedade São Vicente de Paulo -- Cr$ 5.000,00.São Tiago - Conferência São Vicente de Paulo	Cr$	 Taiobeiras - Sociedade São Vicente de Paulo - Cr$5.000,00	 10.000,00.

São Tomás de Aquino	Caixa Escolar do G. E. Olegário	 Teixeiras	Sociedade São Vicente de Paulo - Cr$ 10.000,00.Maciei - Cr$ 18.000,00.	 Teixeiras	Cantina do G.E. local	Cr$ 10.000,00.São Tomás de Aquino - Conferência São Vicente de Paulo	
Teixeiras -- 1 , de J- Cr$ 20.000,00.	 aneiro Esporte Clube - Cr$ 10.000,00.

São Tomás de Aquino ---	 Teixeiras -- Sociedade São Vicente de Paulo de Pedra doHospital Nossa Senhora Aparecida
- Cr$ 10.000,00.	 Anta, município de - Cr$ 10.000,00.

Senador Firmino	Sociedade São Vicente de Paulo - Cr$	 Teófilo Otoni	União Operária Beneficente - Cr$
2.000,00.20.000,00.	

Teófilo Otoni - Círculo Operário -- Cr$ 2.000,00.Senhora de Oliveira - Conferência São Vicente de Paulo	
Teófilo Otoni - Orfanato Coração de Jesus - Cr$ 2.000,00.Cr$ 10. 000,00.	
Teófilo Otoni	Instituto Paroquial de Assistência SocialSenhora de Oliveira - Caixa Escolar cio G.E. local	Cr$	Cr$ 42. 000,00.3.000,00.

Serrania	 Teófilo Otoni - Hospital Santa Rosália (para aquisição de-- Abrigo Colônia São Vicente de Paulo	Cr$	
material cirúrgico)	Cr$ 40. 000,00.41.000,00.

Serrania	Tamoio Futebol Clube	Cr$ 3.000,00	 Teófilo Otoni -- Sociedade de Assistência à Maternidade
Serranos - Caixa Escolar das Escolas do município - Cr$	e a Infância - Cr$ 15.000,00.

Teófilo Otoni - Patronato Dom Bosco	Cr$ 15.000,00.5.000,00.	
Teófilo Otoni - Sociedade de Amparo aos Detentos daSêrro	Caixa Escolar São João Nepomuceno	Cr$ ..	

Cadeia - Cr$ 10.000,00.5.000,00.	
Teófilo Otoni - Albergue Frei Dimas - Cr$ 15.000,00.Sêrro - Dispensário São Vicente de Paulo - Cr$	 Teófilo Otoni	Orfanato Coração de Jesus	Cr$ 5.000,00.5.000,00.	
Teófilo Otoni - Associação Promotora do Progresso Reli-Sêrro - Clube Ivituruy - Cr$ 15.000,00	

gioso e Social Nossa Senhora de Fátima - Cr$ 20.000,00.Sete Lagoas - Orfanato Regina Pacis	Cr$ 20.000,00.
Sete Lagoas

	

	 Teófilo Otoni - Associação Promotora do progresso Reli--- Rádio Cultura - Cr$ 55.000,00
Sete Lagoas	Conselho d	 gioso e Social de São Jacinto	Cr$ 3.000,00.a Sociedade São Vicente de Paulo	

Teófilo Otoni - União Estudantil - Cr$ 2.000,00.da Paróquia de Santo Antônio	Cr$ 5.000,00.	
Teófilo Otoni - Centro Espírita São Jorge - Cr$ 2.000,00.Sete Lagoas - -- Abrigo Setelagoano de Menores - Cr$ .Teófilo Otoni	São Jacinto Futebol Clube - Cr$ 2.000,00.40.000,00.

Sete Lagoas - Maternidade Odete Valadares	Cr$	
Teófilo Otoni	Caixa Escolar Sandoval de Azevedo - Cr$-.	 5.000, 00.10.000,00.	 Teófilo Otoiii	Clube Recreativo Operário 7 de setembroSilvianópolis - - Hospital Maternidade de Maria Eulália	 - Cr$ 3.000,00.Cr$ 210.000,00.	
Tiradentes -- Sociedade São Vicente de Paulo - Cr$Silvianópolis	Liga Esportiva Sabinopolense -- Cr$ .	 10.000,00.24.000,00.	
Tiros - Conferência São Vicente de Paulo - Cr$ 10.000,00.

15 00000
Silvianópolis	Conferência Sãoão Vicente de Paulo -	Cr$	

Tiros - Santa Casa de Misericórdia -- Cr$ 70.000,00.
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Tocantins - Colégio Prof. João Loiola - Cr$ 5.000,00.
Tombos - Hospital São Sebastião -- Cr$ 10.000,00.
Três Corações - Caixa Beneficente dos Internados da Colô-

nia Santa Sé - Cr$ 2. 000,00.
Três Ponta; - Caixa Escolar de Santana da Vargem, muni-

cípio de - Cr$ S. 000,00.
Tupaciguara - Sociedade São Vicente de Paulo	Cr$

15.000,00.
Tupaciguara - Caixa Escolar do G. E. Elias Teotônio -

Cr$ 2. 000,00.
Ubá - Tiro de Guerra	Cr$ 10.000,00.
Ubá - Sociedade Anália Franco	Cr$ 10.000,00.
Ubá - Sociedade Amigos da Imprensa - Cr$ 100.000,00.
Ubá - Hospital São Vicente de Paulo - Cr$ 30.000,00.
Ubá - Asilo São Vicente de Paulo	Cr$ 30.000,00.
Ubá - Patronato São José - Cr$ 30.000,00.
Ubá - Centro dos Lavradores de Ubá - Cr$ 30.000,00.
Ubá - Diamante Esporte Clube de Diamante de Ubá, muni-

cípio de - Cr$ 20. 000,00.
Ubá	Sociedade São Vicente de Paulo de Rodeiro, muni-

cípio de - Cr$ 10.000,00.
Ubá	Sociedade São Vicente de Paulo de Ubari, municí-

pio de - Cr$ 10.000,00.
Ubá - Sociedade São Vicente de Paulo de Divino de Ubá,

município de - Cr$ 10.000,00.
Uberaba - Instituto dos Cegos do Brasil Central - Cr$

95.000,00.
Uberaba	Orfanato Santo Eduardo - Cr$ 18.000,00.
Uberaba - Sociedade São Vicente de Paulo - Cr$ 18.000,00.
Uberaba - Abrigo dos Menores Desamparados - Cr$

10.000,00.
Uberaba - Escolinha Profissional Leonrencina Palmério

Cr$ 7. 000,00.
Uberaba - Juventude Operária Católica Feminina - Cr$

10.000,00.
Uberaba - Hospital da Criança - Cr$ 8.000,00.
Uberaba - Santa Casa - Cr$ S. 000,00.
Uberaba - Curso Gratuito Primário do Colégio Nossa Se-

nhora das Dores - Cr$ 4. 000,00.
Uberaba -.-- Escola de Enfermagem Frei Eugênio - Cr$

8.000,00.
Uberaba	Escola de Filosofia - Cr$ 3.000,00.
Uberaba	Orfanato Lar Espírita	Cr$ 3.000,00.
Uberaba	Caixa Escolar do G. E. Uberaba - Cr$

1.000,00.
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Uberaba - Caixa Escolar do G. E. Minas Gerais	Cr$
1.000,00.

Uberaba - Caixa Escolar do G. E. Brasil - Cr$ 1.000,00.
Uberaba	Caixa Escolar do G. E. América - Cr$

1.000,00.
Uberaba	Caixa Escolar do G. E. Professor Chave-,-

Cr$ 1. 000,00.
Uberlândia	Caixa Escolar do G. E. Bueno Brandão

Cr$ 2. 000,00.
Uberlândia - Sociedade São Vicente de Paulo - Cr$

5.000,00.
Unaí	Obras da Igreja	Cr$ 20.000,00.
Una! - Conferência São Vicente de Paulo - Cr$

10.000,00.
Una! - Caixa Escolar do G.E. Domingos P. Brochado --

Cr$ 10.000,00.
Unaí - Rio Prêto Esporte Clube - Cr$ 10.000,00.
Vargem Bonita	Sociedade São Vicente de Paulo - Cr$

5.000,00.
Vargem Bonita - Caixa Escolar Rui Barbosa - Cr$

5.000,00.
Varginha - Orfanato Dr. José Resende Pinto	Cr$

2.000,00.
Varginha - Sociedade São Vicente de Paulo - Cr$ 2.000,00.
Várzea da Palma - Conferência São Vicente de Paulo --

Cr$ 10.000,00.
Vazante - Caixa Escolar do G. E. Dr. Sérgio Ulhoa -

Cr$ 10.000,00.
Veríssimo	Conferência São Vicente de Paulo	Cr$

2.000,00.
Veríssimo - Caixa Escolar das Escolas Reunidas Deodoro

da Fonseca - Cr$ 2.000,00.
Veríssimo	Biblioteca das Escolas Reunidas Deodoro	da

Fonseca - Cr$ 2.000,00.
Vespasiano	Caixa Escolar local - Cr$ 10.000,00.
Viçosa	Escola Normal Nossa Senhora do Carmo - Cr$

20.000,00.
Viçosa - Casa de Caridade - Cr$ 20.000,00.
Viçosa - Colégio de Viçosa (Biblioteca) - Cr$ 5.000,00.
Viçosa	Liga Operária Viçosense - Cr$ 15.000,00.
Viçosa	Cantina do G. E. Cel. Antônio da Silva Ber-

nardes - Cr$ 20.000,00.
Viçosa - Conferência São Vicente de Paulo - Cr$ 15.000,00.
Viçosa - Viçosa Atlético Clube - Cr 10.000,00.
Viçosa - Cantina do G. E. Cel. Arnaldo Andrade, de Cajuri,

município de -- Cr$ 10.000,00.

1
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Viçosa -- Sociedade São Vicente (te Paulo de Cajuri, muni-
cípio de - Cr$ 10.000,00.

Virgem da Lapa - Conferência São Vicente de Paulo -
Cr$ 3. 000,00.

Virgínia Sociedade São Vicente de Paulo Cr$ 10. 000,00-
Virgínia - Caixa Escolar do G. E. local - Cr$ 5.000,00.
Virginópolis - Ginásio de Virginópolis - Cr$ 70.000,00.
Virginópolis - Santa Casa de Misericórdia São José - Cr$..

22.000,00.
Virginópolis - Associação de Proteção à Maternidade e a

Infância - Cr$ 10.000,00.
Virginópolis - Associação de Educação e Cultura -- Cr$

40.000,00.
Virgolândia - Hospital São Gonçalo - Cr$ 40.000,00.
Visconde do Rio Branco - Conferência São Vicente de

Paulo - Cr$ 5.000,00.
Visconde do Rio Branco -- Hospital São João Batista -

Cr$ 10.000,00.
Visconde do Rio Branco - Caixa Escolar do G. E. Dr.

Carlos Soares - Cr$ 5.000,00.
Visconde do Rio Branco - Caixa Escolar do G. E. Álvaro

Giesta - Cr$ 5.000,00.
Volta Grande	Caixa Escolar da cidade -. Cr$ 5.000,00.
Volta Grande	Lactário Josefina Rocha - Cr$ 8.000,00.
Art. 2.' - As subvenções, concedidas pela presente lei, só

serão recebidas pelos beneficiários, mediante a prova do seguinte:

a) existência da sociedade subvencionada;
b) idoneidade dos seus dirigentes.
Parágrafo único - Os requisitos das letras "a" e "b" serão

provados mediante atestado com firma reconhecida, da autoridade
judiciária, sob cuja jurisdição se encontrar a sociedade subven-
cionada.

Art. 3•9 - As despesas decorrentes da presente lei correrão
por conta da verba própria do Orçamento (te 1955.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade em Belo Horizonte, aos 10
de fevereiro de 1955.

JUSCELINO KUBITSCIIEK DE OLIVEIRA

Odilon Behrens

LEI N. Q 1.235, DE 14 DE FEVEREIRO DE 1955

Cria o Ginásio Estadual de Nova Era, e em outras cidades, e dá
outras providências

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

Art. 1.' - Fica criado o Ginásio Estadual de Nova Era.
Art. 2.' - O Ginásio de que trata o artigo anterior terá os

seguintes cargos e funções que ficam criados no Quadro Gera!,
Parte Permanente, instituído pela Lei n.° 858, de 29 de dezembro
de 1951.

Cargo de Diretor, Tabela 1, padrão 1-39;
13 cargos de Professor, Tabela II, padrão 1-21;
1 cargo de Técnico de Educação, Tabela III, padrão N;
4 cargos de Inspetor de Alunos, Tabela II, padrão 1-5;
1 função gratificada de Secretário, Tabela IV, com a grati-

ficação mensal de Cr$ 750,00 (setecentos e cinqüenta cruzeiros);
1 função gratificada de Chefe de Portaria, Tabela IV, com

gratificação mensal de Cr$ 300,00 (trezentos cruzeiros).
Parágrafo 1.' - Os cargos de Técnico de Educação são de

carreira; os de Inspetor de Alunos são isolados, de provimento
efetivo; os de Professor são também isolados, de provimento me-
diante concurso de provas e títulos, na forma da lei, podendo o
Governador do Estado provê-los, em caráter interino, até a reali-
zação dos mencionados concursos.

Parágrafo 2.' - O cargo de Diretor é isolado, de provimento
em comissão.

Art. 3 11	Para atender às despesas decorrentes desta lei,
fica aberto à Secretaria da Educação o crédito especial de Cr$
833.440,00 (oitocentos e trinta e três mil, quatrocentos e quarenta
cruzeiros), com vigência até 31 de dezembro de 1955, sendo, Cr$
633.440,00 (seiscentos e trinta e três mil, quatrocentos e quarenta
cruzeiros) para pagamento do pessoal, e Cr$ 200.000,00 (duzentos
mil cruzeiros) para aquisição de móveis e material, podendo o
Govêrno, se necessário, realizar operações de crédito.

Art. 4.' - Fica igualmente criado o Ginásio Estadual de
Lima Duarte, com os cargos e funções enumerados no artigo 2.
e seus parágrafos.

Art. 5.' - Para atender às despesas decorrentes da criação
do Ginásio de Lima Duarte, fica o Poder Executivo autorizado a
abrir o crédito respectivo, podendo realizar, se necessário, ope-
rações de crédito.

1
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Art. 6.' - Fica igualmente criado o Ginásio Estadual de
Juiz de Fora, com os cargos e funções enumerados no artigo 2.'
e seus parágrafos.

Art. 7.' - Para atender às despesas decorrentes da criação
do Ginásio de Juiz de Fora, fica o Poder Executivo autorizado a
abrir o crédito especial respectivo, podendo realizar, se necessário,
operações de crédito.

Art. 8.' - Fica criado o Ginásio Estadual de São Domingos
do Prata, criando-se os cargos mencionados no artigo 2. 1 e abrindo
o crédito a que se refere o artigo 3.9.

Art. 9.'	Ficam criados os Ginásios Estaduais em Guarani
e Astolfo Dutra, com os cargos mencionados no artigo 2.' e abrindo
o crédito a que se refere o artigo 3.9.

Art. 10 - Fica criado um Colégio Estadual em Leopoldina
com a denominação de "Colégio Prof. Clóvis Salgado", nos moldes
mencionados pela presente lei.

Art. 11 - Fica criado o Ginásio Estadual em Entre Rios de
Minas, criando-se os cargos a que se refere o artigo 2.' e abrindo-se
crédito de que trata o artigo 39

Art. 12 - Fica criado um Ginásio Estadual, em Poço Fundo,
abrindo-se os créditos necessários e criando-se os cargos enume-
rados no artigo 2., para o referido Ginásio.

Art. 13	Ficam encampados a Escola Normal e o Ginásio
Municipal de Sacramento, pelo Estado, sem ônus para o mesmo.

Art. 14	Ficam criados os Ginásios Estaduais nas cidades
de Barão de Cocais e Patos de Minas, neste Estado.

Art. 15 - Para atender às despesas do artigo anterior fica
aberto o crédito necessário à sua instalação e criação de cargos
necessários.

Art. 16 - Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 14 de
fevereiro de 1955.

O Presidente, (a) Ribeiro Pena.
O 1.' Secretário, (a) Teófilo Pires.
O 2.' Secretário, (a) Gil Vilela.

LEI N.' 1.236, DE 14 DE FEVEREIRO DE 1955

Cria o CUFSO secundário de 2.' ciclo no Ginásio Estadual "Professor
Pinheiro Campos", da cidade de Oliveira, Ginásios Estaduais em

outras cidades e dá outras providências

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

Art. 1. Ficam criados no Ginásio Estadual "Professor
Pinheiro Campos", de Oliveira, as cadeiras de Filosofia, Espanhol,
Física, Química e História Natural para integrarem o "Curriculum"
do segundo ciclo secundário, que funcionará nesse Estabelecimento.

Art. 2. Para atender ao que dispõe o artigo anterior,
ficam criados no Quadro Geral, Parte Permanente, Tabela II, ins-
tituído pela Lei n.° 858, de 29 de dezembro de 1951, 5 (cinco)
cargos de Professor, padrão 1-27, de provimento mediante concurso
de provas e títulos, na forma da lei, podendo o Governador do
Estado provê-los, em caráter interino, até a realização dos alu-
didos concursos.

Art. 3.' - Para ocorrer às despesas do artigo 2.' desta lei,
fica aberto à Secretaria de Educação o crédito especial de Cr$
213.600,00 (duzentos e treze mil e seiscentos cruzeiros), com vi-
gência até 31 de dezembro de 1955, podendo o Govêrno, para isso,
se necessário, realizar operações de crédito.

Art. 4.' - Fica criado um Ginásio Estadual em Pouso Alto,
abrindo-se os créditos necessários, e criando-se outrossim os cargos
enumerados no artigo 2.' para o referido Estabelecimento.

Art. 5.' - Fica criado um Ginásio Estadual em Inhapim,
abrindo-se os créditos necessários e criando-se os cargos enume-
rados no artigo 2. 1 para o referido Ginásio.

Art. 6. - Ficam criados no Ginásio Estadual de Paraisó-
polis, as cadeiras de Filosofia, Espanhol, Física, Química e His-
tória Natural, para integrarem o "curriculum" do 2. Ciclo Secun-
dário, que funcionará nesse Estabelecimento, a partir de janeiro
de 1956.

Art. 7. - Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 14 de fe-
vereiro de 1955.

O Presidente, (a) Ribeiro Pena.
O 1.' Secretário, (a) Teófilo Pires.
O 2. Secretário, (a) Gil Vilela.

LEI N.' 1.237, DE 14 DE FEVEREIRO DE 1955

Cria um Ginásio Estadual na cidade de Rio Pomba e em outras
cidades e autoriza outras providências

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

Art. 1.' - Fica criado um Ginásio Estadual na cidade de
Rio Pomba.

1
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Parágrafo único Para a instalação e funcionamento do
estabelecimento de ensino ora criado, fica o Executivo autorizado
a receber doação de todos os bens móveis e imóveis integrantes
do patrimônio do Ginásio Municipal Pombense.

Art. 2. - O Ginásio Estadual de Rio Pomba terá os seguintes
cargos e funções, que ficam criados no Quadro Geral, Parte Per-
manente, instituído pela Lei n. , 858, de 29 de dezembro de 1951:

1 cargo de Diretor, Tabela 1, padrão 1-39;
13 cargos de Professor, Tabela II, padrão 1-25;
5 cargos de Professor, Tabela II, padrão 1-27;
4 cargos de Inspetor de Alunos, Tabela II, padrão 1-5;
1 cargo de Técnico de Educação, Tabela III, padrão N;
1 função gratificada de Secretário, com a gratificação mensal

de Cr$ 750,00;
1 função gratificada de Chefe de Portaria, com a gratificação

mensal de Cr$ 300,00.
1. - O cargo de Técnico de Educação é de carreira; os

de Inspetor de Alunos são isolados, de provimento efetivo; os de
Professor são, também, isolados, de provimento mediante concurso
de títulos e provas, na forma da lei, podendo o Govêrno, até a
realização dos referidos concursos, provê-los em caráter interino.

§ 2. - O cargo de Diretor é isolado, de provimento em
comissão.

§ 3•1 - Os cargos de Professor, Tabela II, Padrão 1-27,
criados neste artigo, referem-se às cadeiras de filosofia, espanhol,
física, química e história natural, que integrarão o curriculum do
segundo ciclo secundário do Colégio Estadual de Rio Pomba.

Art. 3•9 - A fim de atender às despesas decorrentes desta
lei, fica aberto, pela Secretaria da Educação o crédito especial com
vigência até final de 1955, de Cr$ 1.200.000,00, sendo Cr$
847.040,00 para pagamento do pessoal, e a quantia restante para
aquisição de material e demais despesas de instalação, prdendo
o Govêrno, para êsse firo, se necessário, realizar operações de
crédito.

Art. 4•0 - Nas mesmas condiçõe', fica criado o Ginásio Es-
tadual de Mariana, com a denominação "Ginásio Dom Frei Manuel
da Cruz", com os mesmos cargos e aberto igual crédito do art. 3.9.

Art. 5. - Fica criado o Colégio Estadual em Cataguases.
Art. 6.° - O Colégio Estadual de Cataguases, terá os seguintes

cargos e funções, que ficam criados no Quadro Geral, Parte Per-
manente, instituído pela Lei n. Q 858, de 29 (Te dezembro de 191:

1 cargo de Diretor, Tabela 1, padrão 1-39;
5 cargos de professor, Tabela II, padrão 1-27;
13 cargos de professor, Tabela II, padrão 1-25;
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4 cargos de Inspetor de alunos, Tabela 1 padrão 1-5;
1 cargo de Técnico de Educação, Tabela III, padrão N;
1 função gratificada de Secretário, Tabela IV, com a grati-

ficação mensal de Cr$ 700,00 (setecentos cruzeiros);
1 função gratificada de Chefe de Portaria, Tabela IV, com a

gratificação mensal de Cr$ 300,00 (trezentos cruzeiros)
Art. 7.	Fica criado um Ginásio Estadual na cidade de

Abaeté.
Art. 8. - O Ginásio Estadual de Abaeté terá os seguintes

cargos e funções, que ficam criados no Quadro Geral, Parte Per-
manente, instituído pela lei n.9 858, de 29 de dezembro de 1951:

1 cargo de Diretor, Tabela 1, padrão 1-39;
13 cargos de professor, Tabela II, padrão 1-25;
4 cargos de Inspetor de Alunos, Tabela II, padrão 1-5;
1 cargo de Técnico de Educação, Tabela III, padrão N;
1 função gratificada de Secretário, com a gratificação men-

sal de Cr$ 750,00;
1 função gratificada de Chefe de Portaria, com a gratificação

mensal de Cr$ 300,00.
Art. 9•9 - Para atender às despesas decorrentes do art. 8.'

desta lei, fica aberta à Secretaria da Educação o crédito especial de
Cr$ 1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros), para o Ginásio de
Abaeté, com vigência até 31 de dezembro de 1955, podendo o
Govêrno, para isso, se necessário, realizar operações de crédito.

Art. 10 - Fica criado um Colégio Estadual em Montes
Claros, de acôrdo com o disposto nos artigos 1., 2. e 39 e seus
parágrafos.

Art. 11 - Fica criado o 2. (segundo) ciclo colegial anexo
à Escola Normal Oficial de Montes Claros, sem prejuízo do curso
de formação de professôra.

Art. 12 - Ao artigo 39, acrescente-se Cr$ 1.200.000,00 para
oatender ao pagamento de pessoal e aquisição de material.

Art. 13 - Fica criado um Colégio Estadual, em Manhumi-
rim, de acôrdo com o disposto nos artigos 1.', 2. 9 e 3.9 e seus
parágrafos, que se denominará "Colégio Estadual Padre Júlio
Maria".

Art. 14	Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 14 de feve-
reiro de 1955.

O Presidente: Ribeiro Pena.
O 1.9 Secretário: Teófilo Pires.
O 2 1 Secretário: Gil Vilela.

1
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LEI N.' 1.238, DE 14 DE FEVEREIRO DE 1955

Cria o Ginásio Estadual de Guanhães, e em outras cidades, e dá
outras providências

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

Art. 1.' - Fica criado o Ginásio Estadual de Guanhães.
Art. 2.' - O Ginásio Estadual de Guanhães terá os seguintes

cargos e funções, que ficam criados no Quadro Geral, Parte Per-

manente, instituído pela Lei n.Q 858, de 29 de dezembro de 1951;

1 cargo de Diretor, Tabela 1, padrão 1-39;
13 cargos de Professor, Tabela II, padrão 1-21;
4 cargos de Inspetor de Alunos, Tabela II, padrão 1-5;
1 cargo de Técnico de Educação, Tabela III, padrão N;
1 função gratificada de Secretário, Tabela IV, com a grati-

ficação mensal de Cr$ 750,00 (setecentos e cinqüenta cruzeiros);
1 função gratificada de Chefe de Portaria, Tabela IV, com a

gratificação mensal de Cr$ 300,00 (trezentos cruzeiros).

§ 1.' - O cargo de Técnico de Educação é de carreira; os
de Inspetor de Alunos são isolados, de provimento efetivo; os de
Professor são também isolados, de provimento mediante concurso
de provas e títulos, na forma da lei, podendo o Governador do
Estado provê-los, em caráter interino, até a realização dos aludidos
concursos.

§ 2.' - O cargo de Diretor é isolado, de provimento em

comissão.
Art. 3.' - Para a instalação e funcionamento do Ginásio

ora criado, fica o Executivo autorizado a receber doação de todos
os bens, móveis e imóveis, do Ginásio Mineiro de Guanhães, de
propriedade da Sociedade Educadora São Miguel Ltda.

Art. 4' - Para atender às despesas decorrentes do art. 2.'
desta lei, é aberto à Secretaria de Educação o crédito especial de
Cr$ 633.440,00 (seiscentos e trinta e três mil, quatrocentos e qua-
renta cruzeiros), com vigência até 31 de dezembro de 1955, poden-
do o Govêrno, para isso, se necessário, realizar operações de cré-

dito.
Art. 5.' - Fica criado o Ginásio Estadual de Jacutinga.
Art. 6.' - O Ginásio Estadual de Jacutinga terá os seguintes

cargos e funções, que ficam criados no Quadro Geral, Parte Per-
manente, instituído pela Lei n.' 858, (Te 29 de dezembro de 1951:
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1 cargo de Diretor, Tabela 1, padrão 1-39;
13 cargos de Professor, Tabela II, padrão 1-21;
4 cargos de Inspetor de Alunos, Tabela II, padrão 1-5;
1 cargo de Técnico de Educação, Tabela III, padrão N;
1 função gratificada de Secretário, Tabela IV, com a gratifi-

cação mensal de Cr$ 750,00 (setecentos e cinqüenta cruzeiros);
1 função gratificada de Chefe de Portaria, Tabela IV, com

gratificação mensal de Cr$ 300,00 (trezentos cruzeiros).

§ 1.' - O cargo de Técnico de Educação é de carreira; os
de Inspetor de Alunos são isolados, de provimento efetivo; os de
Professor são também isolados, de provimento mediante concurso
de provas e títulos, na forma da lei, podendo o Governador do
Estado, provê-los, em caráter interino, até a realização dos aludidos
concursos.

§ 2.' O cargo de Diretor é isolado, de provimento em
comissão.

Art. 7.' - Para atender às despesas decorrentes do artigo
6.<1 desta lei, é aberto à Secretaria de Educação o crédito especial
de Cr$ 633.440,00 (seiscentos e trinta e três mil, quatrocentos e
quarenta cruzeiros), com vigência até 31 de dezembro de 1955,
podendo o Govêrno, para isso, se necessário, realizar operações
de crédito.

Art. 8.' - Fica criado o Ginásio Estadual de Silvianópolis.
Art. 9.' O Ginásio Estadual de Silvianópolis terá os se-

guintes cargos e funções, que ficam criados no Quadro Geral,
Parte Permanente, instituído pela Lei n.' 858, de 20 de dezembro
de 1951.

1 cargo de Diretor, Tabela 1, padrão 1-39;
13 cargos de Professor, Tabela II, padrão 1-21;
4 cargos de Inspetor de Alunos, Tabela II, padrão 1-5;
1 cargo de Técnico de Educação Tabela III, padrão N;
1 função gratificada (Te Secretário, Tabela IV, com a grati-

ficação mensal de Cr$ 750,00 (setecentos e cinqüenta cruzeiros);
1 função gratificada (Te Chefe de Portari, Tabela IV, com

a gratificação mensal de Cr$ 300,00 (trezentos cruzeiros)
§ l. - O cargo de Técnico de Educação é de carreira, os

de Inspetor de Alunos são isolados, (Te provimento efetivo; os de
Professom- são também isolados, de provimento mediante concurso
de provas e títulos, na forma da lei, podendo o Governador do Esta-
do provê-los, em caráter interino, até a realização dos aludidos
concursos.

§ 2.'	O cargo de Diretor é isolado, de provimento de
çornissão.

l"
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Art. 10 - Para instalação e funcionamento do Ginásio ora
criado, fica o Executivo autorizado a receber doação de todos os
bens móveis e imóveis pertencentes ao ex-hospital São João de
Deus, de propriedade do Orfanato Santa Agueda, em Silvianópolis.

Art. 11 Para atender às despesas decorrentes do artigo
10 desta lei, é aberto à Secretaria de Educação o crédito especial
de Cr$ 633.440,00 (seiscentos e trinta e três mil, quatrocentos e
quarenta cruzeiros) com vigência até 31 de dezembro de 1955
podendo o Govêrno para isso, se necessário, realizar operações de
crédito.

Art. 12	Fica criado o Ginásio Estadual de Pompéu.
Art. 13 - O Ginásio Estadual de Pompéu terá os mesmos

cargos de que trata o art. 2.' e seus parágrafos 1.0 e 2.'.

Art. 14 - Para atender às despesas decorrentes com a cria-
ção e instalação do Ginásio Estadual de Pompéu, fica o Govêrno
do Estado autorizado à realizar operações de crédito a importância
de Cr$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros).

Art. 15 - Fica criado o Ginásio Estadual de Alfenas.

Art. 16	O Ginásio Estadual de Alfenas terá os mesmos
cargos e funções de que trata o art. 2.' e seus parágrafos 1.0 e 2.'

Art. 17 - Para atender às despesas decorrentes com a cria-
ção e instalação do Ginásio Estadual de Alfenas, fica o Govêrno
do Estado autorizado à realizar operações de crédito até a impor-
tância de Cr$ 800. 000,00 t oitocentos mil cruzeiros).

Art. 18	O Ginásio Estadual de Itajubá terá os mesmos
cargos e funções de que trata o art. 2.' e seus parágrafos 1.' e 2.9.

Art. 19 - Para atender às despesas decorrentes com a cria-
ção e instalação do Ginásio Estadual de Itajubá, fica o Govêrno
do Estado autorizado à realizar operações de crédito até a impor-
tância de Cr$ 800. 000,00 (oitocentos mil cruzeiros).

Art. 20 - Fica o Govêrno do Estado autorizado a receber
da Prefeitura Municipal de Lambari e demais acionistas, a doação
das ações do Ginásio Duque de Caxias e bem assim os bens mó-
veis e imóveis pertencentes à instituição, fazendo instalar naquela
cidade um Ginásio Estadual.

Art. 21 Fica o Govêrno do Estado autorizado a criar o 2.'
ciclo (curso científico) no Ginásio anexo à Escola Normal Oficial
de Paracatu.

Art. 22 - Fica criado o Ginásio Estadual de Itambacuri.
Art. 23 - Para atender às despesas decorrentes do art.

22 desta lei, fica aberto à Secretaria da Educação o crédito especial
de Cr$ 1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros), para o Ginásio de
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Itambacuri, com vigência até 31 de dezembro de 1955, podendo o
Govêrno, para isso, se necessário, realizar operações de crédito.

Art. 24 -- Revogadas as disposições em contrário esta lei en-
trará em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência em Belo Horizonte, aos 14 de feve-
reiro de 1955.

(na) O Presidente: Ribeiro Pena.
O 1.' Secretário: Teófilo Pires.
O 2.' Secretário: Gil Vila.

LEI N.° 1.239, DE 14 DE FEVEREIRO DE 1955

Autoriza o Podei Executivo a criar um Conservatório de Música,
nos municípios de Conselheiro Lafuiete, Montes Claros, Ouro Fino,

Divinópolis, Itaúna, Almeriara, Bom Despacho e Alfenas

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

Art. 1 . 0 - - Fica o Poder Executivo autorizado a criar, nos
municípios de Conselheiro Lafaicte, Montes Claros, Ouro Fino,
Divinópolis, Itaúna, Almenara, Bom Despacho e Alfenas, um Con-
servatório de Música, nos moldes dos congêneres existentes no
Estado.

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

Palácio da Inconfidência aos 14 de fevereiro de 1955.

(aa) O Presidente, Ribeiro Pena.
O 1.0 Secretário, Teófilo Pires.
O 2.1 Secretário, Gil Vilela.

LEI N.' 1.240, DE 5 DE ABRIL DE 1955

Autoriza o Poder Executivo a doar, à Faculdade de Ciências Médicas
de Minas Gerais, área de terreno e dá outras providências

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

Art. 1.0 Fica o Govêino do Estado autorizado a doar à
Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais a área de terreno,
de propriedade do Estado, sita à Alamêda Ezequiel Dias, nesta
Capital, de 4.500 metros quadrados, com frente de 50 metros para
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a citada Alamêda Ezequiel Dias, e confrontando com terrenos da
Previdência dos Servidores do Estado, do Centro de Saúde Carlos
Chagas e do Instituto Borges da Costa.

Art. 2. - Esta área de terreno destina-se à construção do
edifício-sede da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais.

Art. 30 -- o terreno objeto da doação reverterá ao domínio
do Estado, de pleno direito e independentemente de qualquer inde-
nização se, no prazo de seis anos, não forem cumpridas as fina-
lidades da doação.

Art. 4•0 - Fica concedido à Faculdade de Ciências Médicas
de Minas Gerais o auxílio de Cr$ 3.000.000,00 (três milhões de
cruzeiros) para a construção de sua sede própria.

Art. 5•Q Para atender à despesa mencionada no artigo
anterior, fica aberto o crédito especial de Cr$ 3.000.000,00 (três
milhões de cruzeiros), com vigência prorrogada até final do exer-
cício de 1956, podendo o Govêrno realizar para isso, se necessário,
operação de crédito.

Art. 6. -- Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 5 de abril
de 1955.

CLóvIs SALGADO GAMA

Tristão Feri-eira da Cunha

LEI N." 1.241, DE 30 DE ABRIL DE 1955

Autoriza doação de imóvel à Casa do Triângulo Mineiro

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

Art. 1. Fica o Executivo autorizado a doar à Casa do
Triângulo Mineiro, para a construção de sua sede, um terreno com
a área aproximada de 500 m2; de propriedade do Estado, situado
no quarteirão 57, da 12. 1 seção urbana desta Capital, com 14 metros
de frente para a rua Uberaba.
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O desvirtuamento da destinação estabelecida nesta
lei, importará na reversão do imóvel ao patrimônio do Estado.

Art. 3Q - -- Revogadas as disposições eni contrário, esta lei
entrará em vigor na data (Id sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 30
de abril de 1955.

Ci.óvis SALGADO (si.
Tristão da Guri/ia

LEI N. 1.242, DE 12 DE MAIO DE 1955

Concede auxilio financeiro ao Centro Acadêmico "Afonso Pena"

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

Art. 1. --- Fica o Govêrno do Estado autorizado a conced.r
o auxílio financeiro de Cr$ 600. 000,00 (seiscentos mil cruzeiros)
ao Centro Acadêmico "Afonso Pena", da Faculdade de Direito da
Universidade de Minas Gerais, para patrocinar uma semana te
estudos jurídicos, a ser realizada, no 2.- semestre dêste ano, em
Belo Horizonte.

Ar!. 2.° - Para atender ao disposto no artigo anterior, fica
aberto, pela Secretaria das Finanças, o crédito especial de Cr
600.000,00 (seiscentos mil cruzeiros), podendo o Poder Executivo,
para isto, realizar as operações de crédito que se tornarem neces-
sárias.

Art. 3Q - - Revogadas as disposições eni contrário, eu trará
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  façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, cm Belo horizonte, aos 12
de maio de 1955.

Cróvis SALGADO

Bolivar de Freitas
Tristão Feri-eira da Cunha

W11
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LEI N. 1.2t3, 1)E 23 DE MAIO 1)E 1955
	

LEI N 1 1.244, 1)E 28 DE MAIO DE 1955

Autoriza o Govérno do Es/ido a subscrevei, no aumento do capilal
social (Ia ERIMíS.t, (((é (1 iiu(J)Oi'tôfl('i(i de Cr .,-* 	e

contem outras providéncias

() Povo do Estado de Minas Gerais, 1)01' seus representantes,
decretou e ((1, ciii sei! I101(I(', sanciono a seguinte 1(1:

Art. 1." - - Fica o (ovCI'no do Estado autorizado -,i subscrever
no atiniento tio capital social da "Frigoríficos Minas Gerais S. A.
(FB IMISA) pala Cr 50)). 00() . 000,00 (quinhentos milhões de cru-
zeiros) até a illlporlôncia de (i	250.000. 000,00 (duzentos e cia-
qiienta lllill!oeS	te ('luzeiros)

Pa I'iIgra fo ó nico	( ) Estado assegura r-se-ó, de (UalqU,r
foi-ma, maioria da s ações ('0111 direito a voto.

Art. 2. - - Para atender ao disposto no artigo anterior, fica
o Govêm'no (lo Estado autorizado a abrir os flcceSSó rios créditos
especiais, até a til port5n eia de Cr' 250. 0)10. 000,00 (duzentos e
cinquenta 110 ltIõeS de cruzeiros), podendo, pal'a isso, realizar, se
necessário, opel'açao (te ('redito.

Art. 3.	Passa a vigorar ('0111 a seguinte redaçao o artigo
3f da lei n .' 939, de 18 de junho de 1953

"Ai-t. - - A Frigoríficos Minas Gerais S A. (FIIIMISA) fica,
pelo prazo (te 4 anos, a (011 tai' tia (lata da 5(111 constituição legal,
isenta do pagamento dos ilIlpOSlOs e taxas estaduais que recaem
sôbi'e a lI'IlIl snlissao de i IIIóveis (' 011tI'05 Contratos,'.

Art. 4.' Fica a F'rigorífieos Minas Gerais S. A . (FRIMISA)
isenta, pelo prazo de um ano, a parti r (lo início da sua fase (te

operaçílo ii) (tu stI'i ai, (lo pagamllen lo do i III pôsto (le vendas e consig-
nações.

.5."	Esta lei entrara eia vigor na data (te sua publicação,
revogadas as tisposiçtes ('Iii coiitróm'io

Mando. portanto, a lô(tas as atlioI'ida(tts,a (Iticili ti conhe-
cimento e txec'iiçiio (testa lei pem'iencer, que a cninpm'an( e façam
cumprir, tiio intcii'amnemite ('01110 nela se ('Ontélil

Dada no Patócio tia Liberdade, Belo JltO'izoflte, 23 (te 110110

de 1955.

CI.óVIS Sm,(, \1>o (h M.\

(2óuidtdo (;on'atves 1/11da
Tris/ão l'e ('PC i!'U da Cii alui

'i 'raflfOi'li((, C(ii',(Jo lia Chefia (te POli('i(( (' (Id 0(111(15 j)i'ovidéncias

O Povo (lo Estado de i\Iin as ( iem'ai s, p01' 5US representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1." -- Fica ti'ansfoi'iiiatlo, no quad o especial a que se
m'el'em'c a lei II.' 1.232, de 10 dc i'evereim'n de 1g55, o cargo de 6.
Delegado Auxiliam', padl'ijt) 1-55, no de Consultor Jurídico, (te Pi'O-
\'iIiIento efetivo (' lo mI(esIIIo padrio, lema o (jimal é transferido o
titular (laquele

Art. 2."	O Comisul tom' Jui'ídico leri os milesmmlos \'encineiitos
C vuilagemis dos Delegados Auxiliares.

Art. 3.-	- As despesas tlecoi'i'en les (testa lei ('Ol'i'erão, neste
txeI'cicio, pela verba 8-240-13-16-14-002.

Am't. 4.'	Esta lei enti'arít ('III vigor mla data de sua publicação,
revogadas as disposições ('111 ('Oflti'úi'iO

Mando, portanto, a todas as autoridades, 1 çjueiii o conhe-
cimento e exccuçõo (tesla lei l)el'tencem', que a eimmmipi'amii e façam
CUIilpi'ir, tão imiteii'iinente ('01(1(1 nela se ('Olhem

Ditta (1(1 P,itac'io la Liberdade, eu Belo 1 loiizOnte, aos 23
de 1(100 (te 1955.

Cm,ôvis Sm,000

João Ao(/liei,'(( de I?ezeiu/e
Ti'is/oo l"t'j'j'cij'	du Coa/ia

LEI N: 1,245, DE 3 DE' .ltTNlI() DE 1955

Autorizo ciqutisicão dc iiiiduiet, ('111 LI'O/)Útdil((l, pala instalação do
CoIéjio 'I 'i' o fesso i' Botellmo Reis'' e (1(1 outras providências

O Povo (lo Estado (te Mil! 15 Gera i s, 1(01' SCUS representantes,
decretou e eu, em seu ilonie, sanciono a seguinte lei:

Am't, 1." - Fica o Govêm-no tio Estado autorizado a adquirir
lodos os bens tio Colégio Leopoldiiieiise, (te pm'opm'iedade da Dio-
cese de Leopoldina, conslando de edifica ções, õrcas de 45.000
1112 (te terreno piano c' 1 .2)14,31 9,23 m2 (te terras de cultura, i'espec-
tivis toní'eilorias e pei'tenees, pela iinpom'tôiieia de Cr ......
1)1.000. ((00,0)) (dez milhões de crnz( , im'os), tiara o tini de iiéle ins-
-miam-se o Colégio "Professor Ilotetlio Reis", criado pela lei n'
1,235, (te 14 de fevereiro tte 195s

li
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Art. 2.' - Para atender às despesas resultantes desta lei fica
aberto, no orçamento vigente, o crédito especial de Cr$ ......
10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), com vigência prorrogada
até 31 de dezembro de 1956, podendo o Govêrno realizar, para êsse
fim, operações de crédito que se fizerem necessárias.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 3
de junho de 1955.

CLovis SALGADO GAMA

Bolivar de Freilus
Tristão Ferreira da Cunha

LEI N.' 1.246, DE 4 DE JUNHO DE 1955

Considera de utilidade pública a Sociedade Médica de Uber-
lândia.

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 Sociedade
Médica de Uberlândia.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 4 de junho
de 1955.

Cmovrs SALGADO GAMA

João Nogtie ira (te Rezende

LEI N. 1.247, DE 4 DE JUNIIO DE 1955

Autoriza o Executivo a doar ao Govêrno da União duas faixas
de terreno na área onde está localizado o Manicômio Judiciário
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 o Executivo autorizado a doar ao Govêrno da
União, para a construção de residências destinadas a oficiais e
sargentos em exercício na Escola Preparatória de Cadetes do Ar,
do Ministério da Aeronáutica, duas faixas de terrenos, de proprie-
dade do Estado, compreendidas na área em que se acha localizado
o Manicômio Judiciário, no município de Barbacena, tendo as se-
guintes confrontações:

Faixa A --- situada entre a casa residencial da viúva Ernani
de Oliveira Lima e a Praça de Esportes do 9.' B.1., com frente
para a rua Coronel José Máximo, com uma profundidade de 30 m,
e área total aproximada de 3.000 m2.	Faixa B - situada entre
a alameda do portão principal e Casas Populares, dando frente
para a rua Dr. Pena, com uma profundidade de 30 m, em tôda
a sua extensão, que é de 130 m de comprimento, numa área total
aproximada de 3.900 m2.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 4 (te junho
de 1955.

Crovis SALGADO GAMA

João Nogueira de Resende
Tristão Ferreira da Cunha

LEI N, 1 .248, DE 4 DE JUNHO DE 1955

Dispõe sôbre a doação de terreno à Telefônica de Patos le
Minas S. A.

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

Art. 1.' - Fica o Govêrno do Estado autorizado a doar à
Telefônica de Patos de Minas S.A., onde já se encontra construído,
a título precário, o "Centro telefônico" da cidade de Patos de Minas,
uma faixa de terreno ao lado do edifício do Forum local, com 11,45
metros de frente, sito em área de propriedade (to Estado, consoante
recente doação feita pela Prefeitura do citado município.

•1
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Art. 2. -- Reverterá ao patrimônio do Estado o terreno refe-
rido no artigo anterior, caso, dentro (le cinco anos, não forem
instalados os serviços telefônicos da cidade de Patos de Minas

Art. 3. - Entrará esta lei em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições CIII contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo horizonte, 4 de junho de
1955

Ci.ovm s S.i.o.no 1).' (Mx

7'i-istão Ferreira da Cunha.

LEI N: 1 .249, DE 4 1)E JUNHO DE 1955

Concede isenção do iiiipdslo de transmissão "inter ViVOS" e taxas
à Sociedade São Vicente de Paulo de Rochedo de Minas, município

de São João Nepomuceiio

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

Art. 1 Fica concedida isenção do imposto de transmissão
"inter vivos" e taxas á Sociedade São Vicente de Paulo de Rochedo
de Minas, município (le São João Nepomuceno, para aquisição de
uma casa e terreno para instalação (te um hospital, à rua 9 de
Janeiro, s/n, naquele distrito.

Art. 2 9	- Esta Lei entrará ciii vigor na (lata de sua publi-
cação, revogadas as disposições ciii contrário.

Mando, poitan lo, a [ô(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 da Liberdade, Belo Florizonte, 4 dc junho
de 1955.

Ciovms S.LG\DO DA

Tristão Ferre ira da Cunha
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LEI N 1.250, DE 4 1)E .JE TNII() 1)E 1955

Prorroqa os efeitos do a1li!/o 14 da Lei n. 936, de 5 de junho
de 1953

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

Ari.	1 .	- Ficam prorrogados os efeitos do artigo 14 da
Lei n 936, (te 5 (te junho (te 1953, até 31 de dezembro de 1955.

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

Man(lo, Portanto, a tôdas as autoi-idadcs, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prii-, tão inteiramente como nela se contmii

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 4 de junho
de 1955.

Cr.ovis S u.;tuo GAMA
TrisiCo Ferreira da Cunha
Cândido Goiuealves Ulhôu
.José Augusto Ferreira Filho.

LEI N:' 1.251, 1)E 8 DEI JUNHO DE 1955

Modifica dispositivos da Lei ii.' 1.233, (te 10 de fevereiro de 1955
(Reqiine,uto de Custas)

O Povo (10 Estado de Minas Gerais, P01 Seus representantes,
decretou e eu, cm seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. - Passa a ter  seguinte redação o art. 27:
"Art. 27 Observadas as modificações introduzidas por esta

lei, ficam mantidas as tabelas olo atual REGIMENTO DE CUSTAS,
aplicando-se ao mesmo o disposto no art. 14 das Disposições Finais
e Transitórias da Lei n' 1.098, de 22 de junho de 1954.

Art. 2.' - Fica supri nido o ai-t. 28.
Art. 3." - O n" 93 da TABELA IX passa a ter a seguinte

redação:

N. 93 Arrematação: adjudicação efetuada ou não em
praça, ou remissão de bens, 0,75% sôhme o valor da arrematação,
adjudicação ou remissão, pagos pelo arrematante adjudicatário ou
remi(lor, até o emolumento máximo de Cr$ 1.000,0011.

^1
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Art. 4 •9 - - O	5•9 do a.° 110 - - TABELA IX - passa a ter a

seguinte redação:

" 5.	As custas e emolumentos (preparo) referidos neste

número não pO(lCriiO CXCC(1C1 de Cr$ 20.000,00".

Art. 5 • 1 - Substitua-Se, na TABELA XIII	n. 783 -- letra

"(1", por:

"d)	excedendo (te Cr$ 10.000,00, mais Cr$ 1,00 por milhar
de cruzeiros ou fração até o máximo de Cr$ 200,00".

Art. 6 . v -- - A alínea IV do a.' 193 - TABELA XIV - passa a

ter a seguinte redação:

"IV - - de mais (te Cr 100.000,00 por milhar de cruzeiros

ou fração - - Cr$ 2,00, não podendo exceder (te Cr$ 20.000,00".

Art. 7.' -- O n.9 199, da TABELA XIV, pala a ter a seguinte

redação:

"a) -- até Cr 50.000,00 - 7,50;
b) --- de niaiS de Cr 50.000,00 até 1

0 0 . 000 , 00 - -- 6,50;

(-)	ile Inais de (r	100. 000,0() até Cr$ 1 .000.000,00 --

2,50;
d) --- de mais de Cr$ 1.000.000,00, 1)01 milhar (te cruzeiros

ou fração - - 1,00, não podendo exceder (te Cr 20.000,0)".

Art. 8.'	A letra f do a.9 202 - - TABELA XV, passa a ter

esta redação:

"f) de lilíliS de Cr$ 1.000.000,00 -	1,00, 9d)l militar de

cruzeiros ou fração, não podendo exceder de Cr$ 20.000,00".

Art. 9. - - A nota de a. 9 209 - TABELA XVII, passa a ter

esta redação:

"NOTA - - O Oficial de Justiça só terá direito a unia diligên-

cia, no cumprimento de mandados cm que houver menos (te quatro
(4) citandos, notificandos ou interpelandos, se êstes residirem no

mesmo imóvel e a liiCfl((S ile 111`]  (1UilôiTietFO (liii (lO ((titio"

Art. 10	- A alínea 111 do n.' 213 - TABELA XVIII, passa

a ter a seguinte redação:

"III - sôbre o que exceder (te Cr$ 10.000,0) mais 0,75%

até o máximo (te Cr$ 1.000,00."
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Art. 11 - Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade. Belo horizonte, 8 de junho
de 1955.

CLÓVIS SALGADO GAMA
João Nogueira de Rezende
Tristão Ferreira da Cunha
Cândido Gonçalves UlJmôa
Bolivar de Freitas
José Augusto Ferreira Filho
Clemente Medrado Fernandes

LEi N. 1.252, DE 11 J)E JUNHO DE 1955

Autojiza o EXCCUIiIJO a erigir tnouineIO ezii honra a "Nossa
Senhora de f"átiina" e dá outras providências

O Povo do Estado (te Minas Gcras, por seus representantes,
decretou e eu, ciii seu flOfli(, sanciono a seguinte lei

Art. 1 . ? - Fica o Executivo autorizado a erigir, na cidade
de Curvelo, Uni inonuniento ciii honra a "Nossa Senhora de Fá-
tima", podendo dispender, para êssc fim, até a importância de
Cr$ 500.000,00 (quinhentos nu! Cruzeiros).

Art. 2.' Para Ocorrer às despesas resultantes desta lei
fica aberto pela Secretaria (Ias Finanças, o crédito especial de
Cr$ 500. 000,00, podendo o Executivo realizar, para tanto, as ope-
rações de crédito que se fizerem necessárias.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo horizonte, 11 de junho
de 1955.

CióvIs SAm.G.00 ('iM.\
Tristão Ferreira da Cunha
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LEI N. » 1 .253, DE 20 DE JUNHO DE 1955

Autoriza o Podei Exeeulwo (1 adquirir imóvel na cidade de .Juiz
de Faia

O Povo (lo Estado (le Minas (jelilis, por SeUS representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei

Art. 1. " - Fica o Poder Executivo autorizado a adquirir na
cidade de .Juiz (te Fora o prédio da avenida Ilio Branco, li. 9 3.146,
e seu respectivo terreno, (0111 OlCO iproxiiiiada de 2.100 n12, para
nêle ser instalada a Escola de Enfiuuia ''lietinan tina Beraldo''.

Art. 2.-' - - Para atender ao disposto no artigo anterior, fiÈa
aberto à Secretaria (te Saúde e Assistência o crédito especial de
Cr$ 2. 600. 000,00 (dois milhões e seiscentos mil cruzeiros), com
vigência até 31 (te (lezellll)1() (te 1955, podendo o Govêrno, para
isso, SC necessário, realizar operações de crédito.

Art. 3." - - Hcvogdas OS disposições cio contrário, esta lei
entrará &iii vigor na (lata (te SUO publicação

Mando, portanto, a lôdas as autoridades, a (lU111 o conhe-
cimento e execução (testa lei pertencer, (IUC a cumpram e façam
Cumpri i, tão inteiramente (01110 neta se contém.

Dada no Pataeio da Liberdade, lIdo horizonte, 20 de junli
de 1955.

Ci,úvi s Su,(.no (M.s
Ti'isluo leirejiu (1(1 Ciin/Iu
(lei:ieii(e ,líe(/i(i(10 Fernandes

LEI N.'-' 1254, DEI 23 DE' JUNIR) 1)E 1955

Autoriza enewlIpaeüo (te po!(l('s sóbre o rio Pirapelinga e o Córreqo
I('ijã() ('ia

() l'ovo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e (,ti, dO) SdIl 1101(0, Sanciono ii seguinte lei:

Art. 1.'-' - - Fica o Govêrno autorizado a encailipar, pelo l)CÇO
de Crs 348. 039,10, duas pontes, sôbie o rio Pirapetinga, respecti-
vamen te na estiada Leopol din a--Pirapetinga, reconstruída pelo
cidadão Ovídio Ferreira da Si Iva, e na estrada Leopoldina -Volta
Grande, (tenolilinada ''hioqueirão'', construída pela Prefeitura de
Leopoldina, lieiii (01110 a ponte sôlne o córrego Feijão Cru, nas
proximidades (la cidade de Leopoldina, taiiitiéoi construída pela
Municipatiolade
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Art. 2. 9 - - Para ocorrer ao pagaiiicnto (lii indenização rela-
tiva às encampações autorizadas nesta lei fica aberto, à Secrc-
tarja da Viação e Obras Públicas, o crédito especial de Cr
348.039,10, podendo o Govêrno realizai, para êsse fim, as opera
cões de crédito que se fizerem necessárias.

Art. 3.' -- ilevogam-se as disposições eu) (OlitiliO, entrando
esta lei em vigor na (lata de sua publicação

Mando, portanto, a tô(ias as autoridades, a quem o conhe-
cimento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam
cuiiiprir, tão inteiramente colho nela se contém

Dada no Palácio da Li herda te, Pelo Horizonte, 23 (te junho
de 1955.

Ciovis Suosuo GAMA

José Aiiqusio Ferreira Filho
Tristão Ferreiro da Cunluz

LEI N.' 1.255, 1)E 23 1)E .JUNH() DE 1955

Aulóiiza (1 (IO((Ç(io de imóvel (1 Sociedade de São Vicente de Paulo,
na cidade de Ouro Prélo, e dá outras providências

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

Art. 1." - - Fica o GovCrno (lo Estado autorizado a doar à
Sociedade São Vicente de Paulo, Conselho Particular de Ouro
Préto, O prédio (te sua propriedade, sito à lua Alvarenga, no bairro
(las Cabeças, na iiiesmmma cidade, coimliocido (01110 "Casa ole Bernar-
do Guimiiarães, e que veia sendo ocupado, a título precário, pelo
Abrigo da Velhice Desamparada, mantido pela referida associação.

Art. 2." - - Fica assegurada á donatária isenção dos impostos
e taxas para aquisição do imóvel aIu(li(t0 no artigo anterior, condi-
c('Ilad OS ' ditas isenção e doação a instalação e funcionamento, fli)
imóvel, do estahelecinmento a que se refere esta lei.

Art 3.-' - - Esta lei entrará clii vigor na data de sua publi-
CiIÇSO, revogadas as disposições cio contrário

Mando, poitanto, a tôotas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei l)ertencr, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente  como nela se contém

Dada no Palácio da Liberdade, Belo 1 lorizonte, 23 de junho
de 1955

Ciávis Sm,(\Do (jM.\
Trisluo Ferreira da Coa/la

-
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LEI N.' 1 .256, DE 30 DE JUNHO 1)E 1955

189 -

LEI N.' 1.258, DE 30 DE JUNHO DE 1955

1

Concede auxilio financeiro ao III Congresso da Associação Médica
de Minas Gerais.

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

Art. 1. ---- Fica o Govêrno do Estado autorizado a conceder
um auxílio financeiro de Cr$ 300.000,00 (trezentos mil cruzeiros),
ao III Congresso da Associação Médica dc Minas Gerais, que se
realizará no mês de setembro do corrente ano, nesta Capital.

Art. 2.0	Para atender ao disposto no artigo anterior, fica
aberto 5 Secretaria das Finanças o crédito especial de Cr$ .
300.000,00 (trezentos mil cruzeiros), podendo o Govêrno, para
isso, se necessário, realizar operações de crédito.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 30 de junho
de 1955.

Cmóvis SI,Gno Gui .
Tristão Ferreira d(  Cunha.

LEI N.' 1.257, DE 30 DE JUNHO DE 1955

Abre crédito especial para execução do Convênio firmado com O
Instituto Borges da Cosia.

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

Art. 1. 0 - Fica aberto à Secretaria de Saúde e Assistência o
crédito especial de Cr$ 4.000.000,00, para fazei' face aos compro-
missos financeiros assumidos pelo Estado no Convênio firmado
com o Instituto Borges da Costa, consoante os têrmos das cláusulas
1.' e 2.; daquele documento.

Art. 2.' - Para atendei' ao disposto no artigo anterior, fica
autorizado o Executivo a realizar, se necessário, operações de
crédito.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 30 de junho
de 1955.

ii

Concede isenção de impôsto de transmissão "inter vivos" ao "O
Correntes Clube", de Sabinópolis.

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

Art. 1. Fica concedida isenção de impôsto de transmissão
"inter vivos", ao "O Correntes Clube", da cidade de Sabinópolis,
para aquisição de terreno, destinado à sua sede social, situado à
rua Vigário Marcelino, naquela cidade.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 30 de junho
de 1955.

CLóvis S.u.Gxm)o Gxrix
Tristão Ferreira da Cunha

CLÓVIS SALGADO GAMA

Clemente Medrado Fernandes.

Tristão Ferreira da Cunha

LEI N.' 1.259, DE 11 DE JULHO DE 1955

Revoga o art. 14, da Lei n.' 1.232, de 10 de fevereiro de 1955.

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

Art. 1.' -- Fica revogado o art. 14 da Lei n. 1.232, de 10
de fevereiro de 1955, que transformou cai cargo (te provimento
efetivo o cargo de Diretor do Abrigo de Menores "Afonso (te Morais",
e mantida, para o mesmo cargo, a forma de provimento em comis-
são, de acôrdo com a Tabela 1, Parte Permanente, do Quadro Geral,
instituído pela Lei n.' 858, de 29 (te dezembro de 1951.
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Ai-t. i.'>- Ilevogalil-se as (lisJ)OSIÇOCS em ('ontral'iO, entran	 Ocorrer as OcSpesaS COlO o VIII Congresso Nacional (te Enfermagem

do esta lei ('III Vigor na data de Sua publicação.	 a realizar-se (le 10 a 15 (le jul tIO do corrente ano nesta Capital.

Mando, portanto, a tôdas as autOI'i(l mies, a quem o conheci-	 At. 2. - - Para atendei' àdespesa autorizada no artigo anterior,

Mento e eX ('('UÇii() (testa lei pertencer, que a cuiliprain e façam	 fica aberto, pela Secretaria das 1"i 11,1 iiças, o crédito   especial de

cumprir. t,-, ( > i ntei i • ano'n te (0010 neta se contém.

	

	 Cr$200.000,00, podendo o Exe ul VO. paraf'sse fito, se necessói-io,
realizai- operaçao (teDadacréli 1(1.

ada no Pakielo da LiIWI'(l(Idc, Belo Horizonte, 11 d(( julho -
(le	

ii. 3,'.- - Revogadas	s disposiçoes (111 i'onlrório, estalei
ntri1r(I em vigor 11(1 (lata (te 511(1 t)ti ldieilçiiO

3

COVIS S\1,(; 500 G.s M.\

João Xojii e ff1! (/2' Rezende(le
71/51(0 J"e,'i'eii'o li (iiiihu

LEI N.- 1 .2(d), l)E 11 l)E ,IEJLHO l)E 1955

1) e e 1(11(1 2/e 1,1/li (/(I(( ' públicu (1 A ss o ciação  11 ('/i ('[1 ('('1(11' í/OS

Sw'rienlos 2/e Belo lIoriZOI( (e

O Povo (1(2 Estado (te \iiis (1ertiis, p01' seus representantes,
decretou e eu, clii seu 11((liI(', sanciono ui seguintelei:

Art. 1 .	li('(( (t(('tai'ad(( (II' utilidade 1)úl(liea a Associação
Beiicliecnte ((05 Sargentos de Belo 1 lorizontc

Art. 2.'	- Esta lei entrara cio vigor na data (te sua publicação,
revogadas as (1 isposições ela contrario

Mundo. po(lunio, a ladas as uutoudades. a queuii o conhe-
cimento e esceuç - w (testa lei t(ertcnee r. (tUC a euiiipraul( e façam
cumprir, Lio inteiramente (000) nela se ('Ontf'lfl.

1)mta 110 l'alóeio da Liherd(td(', Belo Horizonte, 11 (lC julho
2k' 1955.

Ciúvis S \l.(i\I)O Gv.i.s
João ,'\'o(Juei;'o de J?e:eíole

LEI N. 1 . 261, DEI 12 I)E JULHO DE 1955

(,oiieede aii,rí fio 12010 O l'eo/i(f('õO do \'IlI Coiigi't'sso Nacional de
Enfef'niagelli

() Povo do Fstmto de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, t'iii seu iloliie, sanciono a seguinte lei

Art. 1."	- Fica concedido 5 ,-\ssociaç5o Brasileira (te Enfer-
ma'gem, seção (te Minas (iei'ais, o auJiio (te Cr 200. 000,00 para

\laiido, j)Ül'tailto, (2 lôd((S ((5 ((iitOlid(l(tes, ii ( l 11 ' I1 O ('011he-.
Cinlen lo e exeeuçiio (t('sl(( lei peitelier, (Inc ii euhiipi'aiii e façam
(iIIlll)rir. 152) inteiramente ('0110) uda se eoiitéiii

I)aita 112) Patócio da Lit(erdotc, lIdo horizonte, 12 de julho
(le 1955.

Ci.óvis Ssia-,.soo Gssi.s
'l'i'isi(o I'('I'!'('lI'(l (12! (]unho

LEI N; 1.262, DE 12 1)E .tt'LII() DE 1955

Crio 11111 G0I(SeJ'v(Ild fio ESl(I(l11(1f de ,lInsie(1 1(0 ('/1102/e de Cal'OIi(Jok!

() Povo (1,0 Estado (te Minas ( 'o'iais, p0!' 5(115 representantes,
decretou e eu, elo seu iioiiie, sanciono (2 seguinte lei:

ArI. 1.' ---- Ê el-i(oto 11111 Coiisei'val( 'O'io Estmdual (te Música
na o'i (mdc (te Carangota

Art. 2:' - - JSSO' Gollserva[( 'u'io tem p01' objetivo foi'inar pro-
fessoi'es (Ii' música, calulloi'('s 1' illStl'lIiliel(tiStas, hei!! ('01110 desen-
volver a ('1111111(1(21 tístieo-iiiusicat (tu POVO, iiiedi:iiile exercícios
pi'úticos e audições (te alunos, audições e conceitos de profes-
SÔres, nos quais sejam ('xecnl(otas as 11005 seletas composições mu-
sicais antigas e 1110' tei'nas. de ((11101 - es nacionais e estrangeiros.

Art. 3.'	No Coti 5(1v lório ora criado o ensino abrangera
OS Sei4Uiiites ('(lisos

a) Cuui'so (te Professor (te Musica para (IS ('íltedras de Canto
Coral e OrfeSo (l,(5 Escotas Normais, Institutos, Orfanatos, Grupos
Escolares o' dcmais esta l(elecilllentos (te ensino do Estado;

h) Curso (te Canto;

	

c)	Cui'so (te insti'umenlistas. (]estillmlO 5 l 'oi'iiiiição de mú-
S('Os excculan les e v'luoses -

Art. 4.'-' -- O Curso de Professôres de Música, em 5 anos,
constará (Ias seguintes matérias

1i
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1 - Solfejo, Ditado e Teoria (3 anos)
II - - Canto Coral (3 anos);
III - Pedagogia aplicada à Música (2 anos);
IV - - Piano (5 anos)
Art. 5. --- C) Curso (te Canto, CIII 6 anos, constara das se

guintes matérias:

1 - Solfejo, Ditado e Teoria (3 anos)
II	Piano (facultativo: 5 anos)
III --- Canto (6 anos).
Art.	O Curso de Viola, (te Flauta e Clarinete constará

das seguintes matérias:

1 - Solfejo, Ditado e Teoria (3 anos);
II - Viola, Flauta ou Clarinete (6 anos)

Art. 7q	O Curso de Violino, Violoncelo ou Piano, Clii 9 anos,

constará (Ias seguintes matérias:

1 -- Solfejo, Ditado e Teoria (3 anos);
II - Violino, Violoncelo ou Piano (9 anos)
Art. 8. - Fica criado, no Conservatório a que se refere

esta lei, o Curso (te Professor (te Música, para preenchimento pre-
ferencial das cadeiras de Canto Coral e Orfeão das Escolas Normais,
Institutos, Orfanatos, Grupos Escolares e demais estabelecimentos
de ensino do Estado.

Art. 9.	São criadas, igualmente, no Conservatório, nove

(9) cadeiras, assim (liscriminadas

1 - cadeira (te Solfejo, Ditado e Teoria;
1 - cadeira (te Canto Coral e Pedagogia aplicada à Música;

1 -- cadeira de Canto;
1 --.- cadeira de Flauta;

1	cadeira de Clarinete;
1 - - cadeira dc Violoncelo;
1 - -- cadeira de Piano;
1 - - cadeira (te l'i ston e Trombone;
1 --- cadeira de Violino e Viola.
Parágrafo único	Cada cadeira terá um Professor, Padrão

1-24, que será obrigado a ministrar até 12 horas de aulas semanais.

Art. 10	O Conservatório se regerá pelas leis que regulam
os Estabelecimentos (ir ensino normal e secundário do Estado.
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Art. 11 O Govêrno do Estado, anualmente, consignará em
Drçamento dotação suficiente para o custeio das despesas e reno-
fação do material e instrumental do Conservatório.

Art. 12 - O Conservatório, criado por esta lei, fica dire-
amente subordinado à Secretaria de Estado dos Negócios de Edu-
ação.

Art. 13 O quadro administrativo do Conservatório com-
or-se-á dos seguintes cargos e funções, que ficam criados io
ua(lro Geral, Parte Permanente, instituído pela Lei n. 9 858, de
9 de dezembro de 1951:

1 - cargo de Secretário, Tabela II, Padrão 1-19;
1 - cargo de Afinador-Consertador, Tabela II, Padrão 1-13;
1 - cargo de Inspetor de Alunos, Tabela II, Padrão 1.10;
1 - cargo de Porteiro-Servente, Padrão 1-12;
1 - função gratificada de Diretor, Tabela IV, com a grati-

ficação mensal de Cr$ 1 .200,00 (hum mil e duzentos cruzeiros).
Parágrafo único Os cargos de Secretário, Afinador-Con-

sertador, Inspetor de Alunos e Porteiro-Servente são isolados, de
provimento efetivo.

Art. 14 - O Diretor, designado pelo Governador do Estado
dentre os Catedráticos, pelo prazo de 3 anos, será escolhido trie-
nalmente pela maioria absoluta da Congregação a que pertence,
podendo ainda ser reconduzido pelo voto de maioria de dois
terços.

Parágrafo único --- Excetua-se a primeira designação, que
será de livre escolha do Governador do Estado e recairá em um
dos professôres que interinamente exercer a cátedra, até que se
constitua definitivamente a Congregação, com a nomeação dos
Catedráticos por concurso, quando se seguirá a regra do artigo.

Art. 15 - O Govêrno do Estado entrará em entendimento
com o Govêrno Municipal ou entidades artísticas e culturais, no
sentido de obter, sem ônus para o Estado e mediante convênios,
a instalação do Conservatório criado.

Art. 16 - As primeiras nomeações para professôres do Con-
servatório serão feitas livremente pelo Governador, com o caráter
de interinidade, ficando os respectivos titulares obrigados a, dentro
do prazo de um ano, a contar do provimento, se submeterem a
concurso de provas e títulos, na forma da lei.

Art. 17 - O Conservatório Estadual de Música de Carangola
reger-se-á pelo Regulamento aprovado pelo Decreto n. 9 3.970, de
8 de setembro de 1952.

1
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Art. 18	Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

	

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-	 114.9- Terão, também, preferência sôbre os pedidos refe-

	

mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam	ridos no § 1.1 os dos contribuintes que tenham sido convocados
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.	 para o serviço militar, no período de 1942 a 1945 e que estejam

	

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 12 de julho	inscritos para o empréstimo imobiliário até a presente data, dentre

de 1955.	 os inscritos no mesmo ano."

Art. 1. - Fica acrescido o art. 49 da Lei n.9 1.195, de 23
de dezembro de 1954, do seguinte parágrafo:

Cr.ovls SALGADO DA GAMA
Bolivar de Freilas
Tristão Ferreira da Cunha

LEI N.° 1.263, DE 12 DE JULHO DE 1955

Revigora, para o exercício de 1955, o saldo do crédito especial
aberto pela Lei n.' 901 de 27 de agósto de 1952

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

Art. 1. - Fica revigorado, para o exercício de 1955, o saldo
do crédito especial aberto à Secretaria das Finanças pela lei a.'
901, de 27 de agôsto de 1952, para auxílio à reconstrução do Se-
minário de Diamantina.

Art. 2. Para ocorrer às despesas decorrentes desta lei,
fica o Poder Executivo autorizado a realizar as operações de crédito
que se tornarem necessárias.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 12 de julho
de 1955.

CLÓVIS SALGADO GAMA
Tristão Ferreira da Cunha

LEI N.9 1.264, DE 13 DE JULHO DE 1955
--

Acrescenta o § 4•9 ao art. 49 da Lei n.' 1.195, de 23 de dezembro
de 1954

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 13 de julho
de 1955.

CLóvIs SALGADO GAMA

Tristão Ferreira da Cunha

LEI N. 1.265, DE 15 DE JULHO DE 1955

Cria o curso científico na Escola Normal Oficial "Júlia Kubitschek",
de Passos

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

Art. 1.' - Ficam criadas na Escola Normal Oficial "Júlia
Kubitschek", de Passos, as cadeiras de Espanhol, Filosofia, Física,
Química e História Natural, tôdas no padrão 1-21, para integrarem
o "curriculum" do curso científico, que funcionará no estabele-
cimento, a partir do ano letivo de 1955.

Art. 2. - As cadeiras de Português, Francês, Inglês, Ma-
temática, História Geral e cio Brasil, Geografia Geral e do Brasil,
Desenho e Educação Física, integrantes do "curriculum" colegial,
serão regidas pelos professôres das mesmas disciplinas nos cursos
ginasial e de formação de professôres primários, correndo o res-
pectivo pagamento pela verba de aulas extranumerárias.

Art. 31 - Fica o Govêrno autorizado a abrir o crédito ne-
cessário para a execução desta lei.

1
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Art. 4.'	Revogam-se as disposições em contrário, entrando
a presente lei em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 15 de julho
de 1955.

CLÓVIS SALGADO GAMA

Bolivar de Freitas
Tristão Ferreira da Cunha

LEI N.' 1.266, DE 2 DE AGÔSTO DE 1955

Concede auxílio à Faculdade de Medicina para a construção da
cantina anexa

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 à Faculdade de Medicina da Uni-
versidade de Minas Gerais o auxílio de Cr$ 500.000,00 (quinhentos
mil cruzeiros) para a construção da cantina-restaurante anexa à
mesma Faculdade, destinada a uso dos respectivos alunos.

Art. 2.' - Para atender à despesa prevista nesta lei fica
aberto o crédito especial de Cr$ 500.000,00 (quinhentos mil cru
zeiros), podendo o Governo realizar, para isso, se necessário, ope-
ração de crédito.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 2 de agôsto
de 1955.

LEI N.° 1.267, DE 9 DE AGÔSTO DE 1955

Declara de utilidade pública a 1ssociação dos Empreiteiros da
Construção Civil de Minas Gerais.

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

Art. 1.' - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Empreiteiros da Construção Civil de Minas Gerais.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 9 de agôsto
de 1955.

CLóvIs SALGADO GAMA
João Nogueira de Rezende

LEI N.v 1.268, DE 9 DE AGÔSTO DE 1955

Dispõe sôbre concessão de auxílio financeiro à Escola de Enfer-
magem "Frei Eugênio", de Uberaba

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

Art. 1. - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder
auxílio de Cr$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros) à Escola de
Enfermagem "Frei Eugênio", de Uberaba, destinado a ocorrer às
despesas com construção e equipamento da referida Escola.

Art. 2. - Para atender ao disposto no artigo anterior, fica
aberto à Secretaria de Saúde e Assistência o crédito especial de
Cr$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros), podendo o Govêrno,
para isso, se necessário, realizar operações de crédito.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 9 de agôsto
de 1955.

CLÓvIs SALGADO GAMA

Tristão Ferreira da Cunha

CLÓVIS SALGADO GAMA
Clemente Medrado Fernandes
Tristão Ferreira da Cunha

'LI
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LEI N.' 1.269, DE 9 DE AGÔSTO DE 1955

Considera de utilidade pública a Associação de Caridade São José,
de Nova Era

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

Art. 1.	Fica reconhecida de utilidade pública a Associa.
ção de Caridade São José, da cidade de Nova Era.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 9 de agôsto
de 1955.

CLóvis SALGADO GAMA

João Nogueira de Rezende

LEI N.9 1.270, DE 9 DE AGÕSTO DE 1955

Autoriza a concessão de auxílio financeiro à Associação Rural do
Sudoeste de Minas Gerais e à Associação Rural de Alfenas.

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

Art. 1. - Fica o Govêrno do Estado autorizado a contribuir
com os auxílios financeiros de Cr$ 300.000,00 (trezentos mil cru-
zeiros) e r$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros), respectivamente,
à Associação Rural do Sudoeste de Minas Gerais, com sede na
cidade de Passos, e Associação Rural de Alfenas, com sede na
cidade do mesmo nome, para a construção de pavilhões perma-
nentes no recinto dos seus parques de exposição.

Art. 2. - Para atender à despesa resultante desta lei fica
aberto, pela Secretaria das Finanças, o crédito especial de Cr$
500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros), podendo o Govêrno reali-
zar para êsse fim, as operações de crédito que se tornarem neces-
srias.
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Art. 3.	Revogam-se as disposições em contrário, entrando
esta lei em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 9 de agôsto
de 1955.

CLÓvIS SALGADO GAMA
Tristão Ferreira da Cunha

LEI N.' 1.271, DE 9 DE AGÔSTO DE 1955

(JOzi!dera de utilidade pública a Sociedade de Proteção à Infância
e à Adolescência 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 reconhecida de utilidade pública a Sociedade
de Proieção à Infância e à Adolescência de Sete Lagoas.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 9 de agôsto
de 1955.

CLóvIs SALGADO GAMA
João Nogueira d.e Rezende

LEI N. 1.272, DE 9 DE AGÔSTO DE 1955

Autoriza a concessão de auxílio financeiro para construção de um
hospital, em Corinto, e dá outras providências.

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

Art. 1. - Fica o Govêrno do Estado autorizado a contri-
buir com auxílio financeiro para construção de um hospital na
cidade de Corinto, podendo dispender para tanto a importância
de Cr$ 500.000,00.

1
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Art. 2.' - Para atender à despesa resultante desta lei fica
aberto, pela Secretaria das Finanças, o crédito especial de Cr$
500.000,00, podendo o Govêrno realizar, paia êsse fim, as operações
de crédito que se tornarem necessárias.

Art. 3.' - O auxílio autorizado nesta lei será pago desde
que atendidas as exigências da lei n.' 1.085, de 30-4-54, que dispõe
sôbre o regime obrigatório de subvenções e auxílios do Estado a
obras de assistência pública, sem fins lucrativos.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 9 de agôsto
de 1955.

CLÓVIS SALGADO GAMA
Tristão Ferreira da Cunha

LEI N.' 1.273, DE 17 DE AGOSTO DE 1955

Abre à Secretaria da Educação o crédito especial de Cr$
844.391,90

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

Art. 1.' - Fica aberto à Secretaria da Educação o crédito
especial de Cr$ 844.391,90 (oitocentos e quarenta e quatro mil,
trezentos e noventa e um cruzeiros e noventa centavos), para paga-
mento das seguintes despesas:

Jesus Jeová do Amaral - Aluguel do prédio ocupado
pelas Escolas Reunidas "Cel. José Faleiros de
Aguiar", de Grupiara, município de Estrêla do
Sul, durante o mês de dezembro de 1953 .....

João Batista Rossi - Aluguel do prédio ocupado pelo
Grupo Escolar "Bueno Brandão", de Ouro Fino,
no período de 1 .0 de Janeiro a 10 de abril de
1953	..........................

Moreira e Cia. - Fornecimento de luz ao Grupo Esco-
lar "Raul Soares", de Alto Rio Doce, nos anos de
1949, 1950 e 1951 ..................

Diretora do Grupo Escolar "Monsenhor José Paulino",
de Pouso Alegre - Indenização de despesa
feita com a reforma de móveis do estabeleci-

	

mento, em 1953 ..................	5.660,30
Diretora do Grupo Escolar "Padre Eustáquio", da

Capital	Indenização de despesa feita com

	

fornecimento de água, no ano de 1953 ......	829,40
José Luiz dos Reis Aluguel do prédio ocupado pelo

Grupo Escolar "Intendente da Câmara", de
Itabirito, no período de 21 de abril a 31

	

de dezembro de 1953 ................	8.333,30
João Batista Rossi Indenização da despesa com

serviço efetuado no prédio para o funcionamento
do Grupo Escolar "Bueno Brandão", de Ouro
Fino, no período de 1.0 de janeiro a 10 de abril

	

de 1953 ........................	7.688,00
Fernando Batista de Macedo	Aluguel de salas para

o funcionamento das Escolas Reunidas de "Mon-
senhor Horta", município de Mariana, durante

	

o ano de 1953 ......................	3.600,00
Felipe José de Sales - Aluguel do prédio para o

Grupo Escolar "Antônio Marques", de Caran-

	

gola, em dezembro de 1951 ............	1.200,00
Florescena da Fonseca Filha Professôra da Escola

Normal Oficial de Patos de Minas - Aulas extra-
numerárias, no período de 5 de agôsto a 12 de

	

outubro de 1953 ....................	1.950,00

	

Dr. Durval Caixeta de Meio	Exames médico-biomé-
tricos feitos nos alunos da Escola Normal Oficial

	

de Patos de Minas, em 1949 e 1950 ........	12.400,00

	

Emília de Caux	Pagamento de aulas extranumerá-
rias na Escola Normal Oficial de Itabira, no
período de 8 de março a 27 de abril de 1952

	
780,00

Guiomar Meireles - Pagamento de aulas extranumerá-
rias no Instituto de Educação de Minas Gerais,
no período de abril de 1949 a fevereiro de
1951	..........................	687,50

Leide Morais - Aulas extranumerárias na Escola
Normal Oficial de Ouro Fino, no período de
8 de março a 30 de novembro de 1941, de 1.
de março a 30 de novembro de 1942 e 1.0 de

	

março a 3 de maio de 1943 ............	11.370,00
Imperial Transportes Aéreos Ltda. - Transporte for-

	

necido a esta Secretaria, em 1952 e 1953 ......	26.021,70

200.00

2.000,00

576,00
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Carmen Amador Passos - Auxiliar de Diretoria do
Grupo Escolar da Capital, com exercício na Se-
cretaria - Diferença de serviço extraordinário
de janeiro a dezembro de 1953 ..........

Metrópole Hotel da Capital	Hospedagem fornecida
às professôras convocadas para o Curso de Fé-
rias, em 1952	....................

Viação Férrea Federal Leste Brasileiro	Transporte
fornecido, em 1950 ..................

Liga Belorizontina de Estudantes Secundários e Co-
merciários de Belo Horizonte = Despesas com
difusão pedagógica, em 1953 ............

Raimundo Rodrigues da Silva - Zelador do Grupo
Escolar "Ana Cintra", da Capital - Adicionais
de 10% no período de 28 de agôsto a 31 de
dezembro de 1953 ..................

José Vilela da Costa Pinto - Exames médico-biomé-
tricos nos alunos do Colégio Estadual de Bar-
bacena. durante o período de 1 a 15 de no-
vembro de 1953 ....................

Dorcelina Andrade Assalariada do Curso de Aper-
feiçoamento Rural da Fazenda do Rosário -
Salário de novembro de 1952 ..........

Iraci Pena Orientadora das Escolas Rurais de Tei-
xeiras - Indenizações de despesas de transpor-
tes, em outubro de 1952 ..............

José Barbosa de Oliveira	Orientador das Escolas
Rurais de Mateus Leme	Diárias vencidas no
ano de 1952	......................

Antonio Pádua Monteiro Machado - Professor
de carpintaria do Curso de Aperfeiçoamento da
Fazenda do Rosário	Honorários de dezembro
de	1952	........................

Bento de Oliveira Castanheira Exames médico-
biométricos feitos em alunos do Ginásio da Escola
Normal Oficial de Bom Sucesso, nos 1.' e 2.'
semestres, de 1952 ..................

Geraldo Marques Gontijo - Exames médico-biomé-
tricos feitos em alunos do Ginásio Estadual
de Bom Despacho, durante o ano de 1952

Imprensa Oficial - Despesas com publicações, durante
o 2.' semestre de 1952

Transportes Aéreos "Nacional" Ltda. - Transportes
fornecidos à Secretaria de 1950 a 1953 .

José Pereira da Cunha - Aluguel do prédio para o
Grupo Escolar "Conselheiro Afonso Pena", de
Betim, durante o ano de 1953 ............

Eva Efigênia Sena - Fornecimento de água ao Grupo
Escolar "José Bento Nogueira", de MinasNovas,
no 2.' semestre de 1953 ................

Rita Soares - Fornecimento de água ao Grupo Escolar
"Dr. José Martinho Campos", durante o 2.'
semestre de 1953 ....................

Antônio Bolognani - Aluguel do prédio ocupado pela
Escola do Bairro da Estação , em Bom Sucesso,
durante o ano de 1953 ................

Prefeitura Municipal de Itamarandiba - Aluguel do
prédio para as Escolas Reunidas de Carbonita,
de 1.0 de abril a 31 de dezembro de 1953

Beraldina Pinto Manata - Confecção de 2.000 mapas
de Minas Gerais para distribuição a escolas
públicas em 1952 ..................

Olavo Gouvêa - Gratificação de função, inclusive
abono familiar no período de 1.' de junho a 31
de dezembro de 1953 ..................

Federação dos Círculos Operários de Minas Gerais -
Despesas com difusão pedagógica em 1953

Célia da Gama Cerqueira - Diferença de vencimentos
no período de 20 de setembro a 11 de dezem-
bro de 1948	....................

Art. 2.' - Para atender às despesas decorrentes da presente
lei, fica o Poder Executivo autorizado a realizar as operações de
crédito que se tornarem necessárias.

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

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

Dado no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 17 de agôstode 1955.

CLÓVIS SALGADO GAMA
Bolivar de Frei/as
Tristão Ferreira da Cunha

7.440,00

7.395,00

107,10

8.000,00

444,00

5.430,00

300,00

575,00

3.200,00
	

j

2.860,00

3.330,90

2.775,00

625.009,20

21.024,00

1.800,00

350,00

360,00

2.400,00

4.50,00

50.000,00

5.670,00

2.000,00

4.626,40

844.391,90
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LEI N.' 1.274, DE 17 DE AGÓSTO DE 1955

Declara de utilidade pública o Instituto Brasileiro de Língua Inglêm

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

Art. 1.' - É declarado de utilidade pública o Instituto Bra-
sileiro de Língua Inglêsa, entidade cultural-educativa filiada à Or-
ganização das Entidades não Governamentais da ONU, com sede
em Belo Horizonte.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 17 de agôsto
de 1955.

CLóvIs SALGADO GAMA
João Nogueira de Rezende

LEI N. 9 1.275, DE 17 DE AGÕSTO DE 1955

Concede isenção do impósto de transmissão "inter-vivos" à Socie-
dade Ginásio Perdizes, da cidade do mesmo nome.

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 isenção do impôsto de transmis-
são "inter-vivos" à Sociedade Ginásio Perdizes, na cidade do mes-
mo nome, para aquisição de um terreno, situado naquele municí-
pio, pertencente aos Srs. Boaventura Pereira Alvarenga, Eurípedes
Fraga e Patrimônio Eclesiástico, destinado a ampliar suas instala-
ções técnicas e profissionais.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 17 de agôsto
de 1955.

CLóvIs SALGADO GAMA
Tristão Ferreira da Cunha
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LEI N.' 1.276, DE 17 DE AGÕSTO DE 1955

Dispõe sóbre o provimento das funções de Chefe do Departamento
de Educação da Secretaria de Educação.

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

Art. 1.0 - As funções de Chefe do Departamento de Educa-
ção da Secretaria de Educação sômente poderão ser exercidas por
elemento retirado dos quadros do magistério normal, secundário
ou superior, oficial ou não.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 17 de agôsto
de 1955.

CLÓvIS SALGADO GAMA

Bolivar de Freitas

LEI N.° 1.277, DE 17 DE AGÕSTO DE 1955

Abre à Secretaria da Viação e Obras Públicas o crédito especial
de Cr$ 900.000,00.

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

Art. 1.0 - Fica aberto à Secretaria da Viação e Obras Pú-
blicas o crédito especial de Cr$ 900.000,00 (novecentos mi
cruzeiros) para ocorrer ao pagamento da subvenção à Compa-
nhia "Serviços Interestaduais de Transportes Aéreos S. A. (Aéro-
Sita)", nos têrmos da Lei n.' 63, de 20-12-1947, e correspondente
aos exercícios de 1952, 1953 e 1954.

Art. 2.' - Para atender à despesa decorrente desta lei fica
o Govêrno do Estado autorizado a realizar as operações de crédito
que se tornarem necessárias.

1
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Art. 3,9 - Esta lei entrará cm vigor na data de sua publi-	 Art. 4.' - Revogadas as disposições em contrário, esta lei
cação, revogadas as disposições em contrário,	 entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 17 de agôsto
de 1955.

CLóvIs SALGADO GAMA

José Augusto Ferreira Filho
Tristão Ferreira da Cunha

LEI N.' 1.278, DE 17 DE AGÔSTO DE 1955

Autoriza doação de terreno à Mitra Diocesana de Uberaba, na
Estância de Araxá

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

Art. 1.' Fica o Govêrno do Estado autorizado a doar à
Mitra Diocesana de Uberaba o terreno situado no Parque de Águas
do Barreiro de Araxá, município de Araxá, de forma irregular,
medindo aproximadamente 1.870M 2 (mil oitocentos e setenta me-
tros quadrados), limitado, de um lado, pela Praça situada em frente
da fachada principal do Grande Hotel e à distância de duzentos e
oitenta metros da escadaria da entrada; de outro lado pela rua
que vem das fontes sulfurosas, na qual há um dreno de manilhas,
ainda com a Avenida do Contôrno e com uma rua do ajardina-
mento, área essa a ser demarcada de acôrdo com o Projeto de Ur-
banização do Parque daquela Estância, de autoria do Sr. Burle
Marx.

Art. 2.' - O terreno, objeto desta doação, será destinado à
construção de uma igreja e reverterá ao patrimônio do Estado
caso não lhe seja dada, dentro de 5 anos, a destinação estabelecida
nesta lei.

Art. 3,' - A igreja e o jardim a ela circunjacente, a serem
construídos, obedecerão, respectivamente: aquela, ao estilo arquite-
tônico dos prédios do Grande Hotel e das Termas; êsse, ao do
Parque da Estância já referido, de forma a ficar assegurada a
uniformidade urbanística existente.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, aos 17 de
agôsto de 1955.

CLÓVIS SALGADO GAMA
Tristão Ferreira da Cunha
Cândido Gonçalves Ulhôa

LEI N.' 1.279, DE 19 DE AGÕSTt DE 1955

Autoriza o Executivo a receber doação de terreno para a instalação
de uma escola rural.

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

Art. 1.' Fica o Executivo autorizado a receber doação de
uma área de terreno, medindo aproximadamente 10.000 (dez mil)
metros quadrados, situada no Povoado de Tavares, da cidade de
Pará de Minas, pertencente à Mitra Arquidiocesana, para a instala-
ção de uma escola rural.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 19 de agôsto
de 1955.

CLÓVIS SALGADO GAMA
Tristão Ferreira da Cunha
Bolivar de Freitas

LEI N.' 1.280, DE 19 DE AGÔSTO DE 1955

Dispõe sôbre isenção do impôsto de transmissão "inter-vivos"
à Associação Atlética Banco do Brasil, nesta Capital

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

E
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Art. 1.	Fica o Govêrno do Estado autorizado a conceder	 Art.	 em vigor na data de

	

isenção do imposto de transmissão inter vivos' a Associação Atlé	 cação, revogadas as disposições em contiário

ca Banco do Brasil, sediada nesta Capital, na aquisiçao de duas
áreas de terreno, situadas na 2. ; gleba do "Balneário Água Limpa",
município de Nova Lima, de propriedade da Construtora Alfa S.A.,
medindo a primeira 200 (duzentos) metros, de frente para a Ave-
nida Poços de Caldas a começar na Ponte sôbre o Canal do início
do Lago, defronte ao quarteirão n.' 175 até o início do quarteirão
n. 0 163 e de extensão até à margem do Lago da 2. ; gleba, terreno
êste compreendido entre o Lago e a Avenida Poços de Caldas,
faixa não loteada e defronte ao Departamento Náutico do Minas
Tênis Clube; a segunda, compreendendo os lotes de n. 9s 1 a 19, do
quarteirão 271, com área aproximada de 20.000 (vinte mil) metros
quadrados, tudo de acôrdo com os limites e confrontações da planta
de loteamento, a fim de nelas construir a sua sede campestre.

,	 n o conhe-

Art. 1.0 --- Os extra n ume rários mensalistas que contem ou
venham a contar mais de cinco anos de serviço público estadual,
ininterruptos ou não, em função de caráter permanente, serão equi-
parados aos funcionários efetivos, para efeitos dos artigos 108,
110, 111, 113 e 152 da Lei n.° 869, de 5 de julho de 1952.

Parágrafo único - Os dispositivos constantes dêste artigo
se aplicam aos processos em curso.

Art. 2 • 9 - Revogam-se as disposições em contrário, en-
trando esta lei em vigor na data de sua publicação.
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sua publi-

cimento e execução (lesta lei pertencei-, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiiaiiiente como nela se contém.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 19 de agôstc
de 1955.

CLóvIs SALGADO GAMA
Tristão Ferreira da Cunha

LEI N.9 1.281, DE 22 DE AGÔSTO DE 1955
	 L.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 22 de agôsto
de 1955.

CLóvIs SALGADO GAMA
Tristão Ferreira da Cunha

LEI N.° 1.282, DE 27 DE AGÔSTO DE 1955

Estende aos Extranumerórios os benefícios dos artigos 108, 110,
111, 113 e 152 da Lei n.' 869, de 5 de julho de 1952

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

Concede isenção do impôsio de transmissão "inter vivos" à Coope-
rativa de Consumo dos Funcionários do Banco do Brasil Lida., nesta

Capital

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

Art. 1.0 Fica o Govêrno do Estado autorizado a conceder
isenção do impôsto de transmissão "inter vivos" à Cooperativa de
Consumo dos Funcionários do Banco do Brasil Ltda., sediada nesta
Capital, na aquisição do terreno e benfeitorias, situado à Rua Ia-
nuária n.0s 401 a 411, de propriedade de Dona Maria do Carmo
Henrique de Mendonça, constituído do lote n.' 18, quarteirão 15-E
* a 6.' Seção Suburbana, medindo 13 metros pela frente, 25,75 metros
pelo lado direito, 30,50 metros pelo lado esquerdo, e 13,70 metros
pelos fundos, a fim de nêle construir a sua sede própria.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 27 de agõsto
de 1955.

Cióvis SALGADO GAMA
João Nogueira de Rezende
Tristão Ferreira da Cunha
Cândido Gonçalves Ulhóa
Bolivar de Freitas
José Augusto Ferreira Filho
Clemente Medrado Fernandes
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RAZÕES DO VETO 4 211 --

LEI N. 1.283, DE 1.° DE SETEMBRO DE 1955

Ao considerar a Proposição de Lei n. 9 1.321, que altera dis-
posições de Lei n. Q 616, de 11 de setembro de 1950, e (1(1 outras
providências, VejO-lHe na coutingéicia de opor-lhe veto parcial,
pelos motivos que passo a expor:

A llero 1isposi!ii'-ss (1(1 Lei n.' 616, <te 11 de setembro de 1950, e
(l(í ou/ias providências

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

Aludido veto diz respeito à parte final do art. 11, que esta-	 Art. 1. - - O Título 1, Capítulo II, art. 50, da Lei n.° 616,
belece

	

	 (te 11 (te setembro de 1950, fica acrescido (te um inciso, assim
redigido:

"Art......- É ve(lado ao membro do Ministério Público o
exercício (le qualquer outro cargo ou função pública, salvo a tte
magistério, Secretarias de Estado e Chefia de Polícia", sendo êste
o trecho vetado	"Secretarias de Estado e Chefia de Polícia".

Efetivamente, de acôr(lo com o preceito (lo art. 76 da Cons-
tituição Mineira, ao membro do Ministério Público foi proibida
a atividade político-partidária. E nem se discute se esta norma
entra ou não cm choque com a Lei Maior. A I)roibiÇaO existe, e,
enquanto não fôr modificada pelo Poder Judiciário, merece acata-
mento. Desrespeito, pois, ao invocado art. 76, seria o acolhimento
da referida parte vetada, sabido que os Secretários de Estado e
o Chefe de Polícia, normalmente, são recrutados nos quadros das
organizações político-partidárias.

Acresce que a orientação que o Govêrno adotou, (te acôrdo
com sugestões da Procuradoria Geral do Estado, foi dado fixar
o proiotor de justiça às atividades do Ministério Público, sistema
que seria quebrado com a vigência do texto em referência.

Saliente-se, por último, que poderia haver sérias dúvidas
na interpretação respectiva, eis que a exceção abrange, além (ia
função de magistério, as "de Secretarias de Estado e Chefia de
Polícia", o que deixa evidente que a redação não está bastante
clara, no sentido (te favorecer unia aplicação exata.

Pelas razões expostas oponho veto parcial à mencionada
Proposição, na forma indicada e incidente sôbre o trecho:

"Secretarias (te Estado e Chefia de Polícia"

ll;cio (Ia Liberda(le, Belo 1 lorizonte, 1. 1 de setembro (te
1955.

(:,óV1S S.m,GAoo GMa

(lovernaderdo EsuIo de Mins Gera s

designar membros do Ministério Público, nas
comarcas onde haja mais (te um titular, para funcionarem perante
determinados Juízos e Cartórios."

Art. 2.	Acrescente-se ao art. 6., da Lei n° 616, de 11
(te setembro (te 1950:

"g - -- desempenhar, junto à Corregedoria (te Justiça, quando
necessário, por solicitação do Desembargador-Corregedor e (lesig-
nação do procurador-geral, as funções de sindicante (art. 201, 11.0
X, da Lei n.° 1.098, de 22/6/954)

Parágrafo único O exercício das funções a que se refere
o itemu anterior compete, anualmente, a (bis Subprocuradores-
Gerais, designados pelo sistema de rodízio".

Art. 39 -	O art. 15, cia Lei o. 9 616, (te 11 (te setembro de
1950, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 15 - - O adjunto dc Promotor substituirá o titular dii-
rante o afastamento (lêste ou vacância do cargo, percebendo VCfl-
cimentos integrais, se bacharel inscrito na Ordem dos Advogados,
e um têrço (1/3), se se tratar (le leigo".

Art. 4•9 O Título II, da Lei 11. 9 616, (te 11 (te setembro
de 1950, fica acrescido (te um artigo e dois parágrafos, com a
seguinte redação:

"Ai-t. 31 -	.' pruimioção por merecimento e antigüidade
obedecerá ao disposto nos 1.0 e 2., do art. 75, da Constituição
Estadual, e será feita por macio (te listas organizadas mediante
votação, em reunião secreta, por uma comissão formada pelo
Procurador-Geral, que a presidirá, e pelos Subprocuradores-Gerais.

§ 1	- --- A comissão deverá retinir-se dentro de dez (10)
dias, a contar da abertura da vaga e só poderá deliberar e orga-
nizar listas com  participação (Ia maioria (te seus membros.

§ 2,	- No COSO (te anti güidade, a possível deliberação da
Comissão ite não ser indicado o mais antigo, deverá, sob pena de

1k1
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nulidade, ser escrita e fundamentada de fato e
de permitir ampla defesa ao prejudicado".

Art. 5•Q - O Título VI, da Lei n. 9 616,
de 1950, fica acrescido de um artigo e dois
seguinte redaão:

"Art. . . . - O Promotor de Justiça exonerado a pedido, ou
cm virtude de nomeação ou de admissão para outro cargo ou função
pública, poderá voltar ao Ministério Público, mediante parecer
favorável da Comissão de Promoções e a juízo da administração,
em comarca de entrância igual àquela que ocupava, se, quando do
seu afastamento, contava quatro (4) anos, no mínimo, de serviços
cio Ministério Público.

§ 1. - Ao Promotor de Justiça, readmitido anteriormente
à vigência desta lei, fica assegurado o direito conferido no artigo.

§ 2.1 - Decretada a readmissão, esta se fará na primeira
vaga que deva ser provida por merecimento".

"Art. 6. ? -- O art. 52 da Lei n.Q 616, de 11 de setembro de
1950. nassa a ser assim redigido:

Art. 52 - Os vencimentos do Procurador-Geral do Estado
são iguais aos dos desembargadores, os dos subprocuradores-Gerais
corresponderão a oitenta e cinco por cento dos que perceba o
Procurador-Geral, e os dos Curadores e Promotores a noventa por
cento dos que percebem os juizes de direito perante os quais
servirem."

Art. 7Q	Passa a ser a seguinte redação do art. 61, e de
seu § 2., da Lei n.9 616, de 11 de setembro de 1950:

"Art. 61 Quando em diligência fora da comarca, no de-
sempenho de comissões de que forem incumbidos pela Procura-
(lona-Geral ou pelo Govêrno, ou quando forem a outra comarca,
a fim de funcionar em sessão do Júri, julgamentos cíveis, ou cri-
minais, aos membros do Ministério Público será abonada, além
(Ia indenização das despesas de transporte, uma diária correspon-
(lente a meio dia de vencimentos, respeitado o mínimo de cem
cruzeiros (Cr$ 100,00).

§ 2. - Quando em serviço fora da sede, o Procurador-Geral
e os Subprocuradores vencerão uma diária nos têrmos déste artigo".

Art. 8.° -- Passa a ser a seguinte redação do art. 62, da
Lei n. ? 616, de 11 de setembro de 1950:

"Art. 62 - Os membros do Ministério Público serSo sUl)S-

tiluídos:
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a) - - o Procurador-Geral pelos Subprocuradores, por rodízio
e pela ordem de antigüidade, não podendo cada um exercer a
substituição, de cada vez, por mais de sessenta dias;

Ii)	Os Subprocuradores pelos membros do Ministério Pú-
blico (Ia Capital, por ordem de antigüidade;

e) -- nas comarcas onde haja mais de um titular, o Pro-
motor de Justiça pelo da promotoria imediata, e o da última pelo
da primeira;

(1) -- nas demais comarcas, o Promotor de Justiça pelo
respectivo Adjunto;

e)	os Curadores, entre si, e, na falta, pelos Promotores
da respectiva Comarca, por ordem de antigüidade".

Art. 99	O Título VII, da Lei n.' 616, de 11 de setembro
de 1950, fica acrescido de um artigo, assim redigido:

"Art. 63 - Nos casos das alíneas "c" e "e" do artigo ante-
nor, o substituto perceberá os vencimentos do seu cargo e metade
dos do substituído, não sendo permitida mais (le uma substituição".

Art. 10 - O art. 71, da Lei n.° 616, (te 11 de setembro
de 1950, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 71 - Os membros do Ministério Público não podem
advogar, salvo nas causas cujo patrocínio oficial lhes caiba por
lei ou delegação de entidades de direito público ou paraestatais.

Parágrafo único - Na arrecadação da dívida ativa do Esta-
do, o Promotor (te Justiça perceberá vinte por cento (20%) ou
doze por cento (12%) cio que fôr arrecadado por seu intermé-
dio, segundo se tratar de cobrança judicial ou de cobrança amigá-
vel, respectivamente".

Art. 11	O Título IX, da Lei n.° 616, de 11 de setembro
de 1950, fica acrescido de um artigo, assim redigido:

"Art. - Ê vedado ao membro do Ministério Público o exer-
cício de qualquer outro cargo ou função pública, salvo a de magis-
tério (Vetada a parte final)".

Art. 12 - Passa a ser a seguinte a redação do § 1. do art.
73, da Lei n. Q 616, de 11 de setembro de 1950:

" 1. Na Comarca de Belo Horizonte, haverá dez (10)
Promotores de Justiça, um Curador de Menores e um Curador de
Ausentes, Órfãos e Massas Falidas".

Art. 13 - O Título X, da Lei n. 9 616, de 11 de setembro
de 1950, fica acrescido de um artigo, com a seguinte redação:

"Art. - Ficam criados mais seis cargos de Subprocuradores
Gerais do Estado".

de direito, a fim

de 11 de setembro
parágrafos, com a
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Art. 14 -	Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições Cfl1 contrário.

Mando, i)OitafltO, a tôdis as autoridades, a quem o conhe-
cimento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram  façam
cumprir tão inicirametite como nela se contém

Dada no Palácio da Liberdade, Belo 1-lorizonte, l. 1 de setem-
bro de 1955.

Ci.óvis Su.u.uio GAMA

João Nogueira de Rezende
Tristão Ferreira da Cunha

LEI N.' 1.284, DE 1. 1)E SETEMBRO DE 1955

Fixa o efe tivo do Corpo de Bombeiros e coniéni outras providências.

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

Art. 1. ,, -- - É fixado em 197 (quatrocentos e noventa e sete)
elementos o efetivo cio Corpo de Bombeiros, o qual terá a organi-
zação constante do quadro anexo.

Art. 2: - O Tenente-Coronel-Comandante, o Major Sub-
comandante, o Capitão-Médico e o Primeiro-Tenente-Dentista do
Corpo de Bombeiros serão retirados dos Quadros da Polícia Militar,
cio comissão, e receberão seus vencimen [os pela Corporação a (IUC
servem.

Art. 3. Q A despesa com  pessoal e a que se refere o artigo
l. (]esta lei correrá por dotações próprias a serem consiadas no
Orçamento do Estado para o próximo exercício.

Art. 4. 1 Fica o Executivo autorizado a celebrar convênio
com os Municípios para o fim (te instalação e manutenção, nas
respectivas sedes, de destacamentos cio Corpo de Bombeiros.

Art. 5 . - - O Govêrno (lo Estado regulamentará, dentro de
90 (noventa) (lias, a promoção aos postos (te oficiais do pessoal
efetivo cio Corpo (te Bombeiros, expedindo para tal as instruções
especiais

Art. 6.0	Revogam-se as disposições em contrário, entran-
do esta lei em vigor em 1.0 (te janeiro de 1955.

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

Data no Palácio cia Liberdade, B-]o horizonte, 1.0 (le se-
tembro de 1955.

Ci,óvs SALGADO GAMA

João Nogueira de Rezende
Tristão Ferreira da Cunha
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LEI N.- 1.285, de 1. 1 DE SETEMBRO DE 1955

Estabelece a subdivisão dos distritos (te Mantena e Bana do Arira-
nha, no município e comarca de Mwiteima.

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

Ai-t. 1. -- Ficani os distritos de Mantena e Barra cio Arira-
nha, do município e comarca (te Mamitena, divididos em dois suo-
distritos, (lime se clenoniinarão primeiro e segundo subdistritos.

Art. 2. - - O primeiro subdistrito compreenderá a cidade
de Mantena pripriamen te dita e o território rural adjacente e o
segundo subdisti-ito abrangerá os povoados de Santa Luzia e São
José e os territórios vizinhos.

Art. 30 - O primeiro subdistrito compreenderá a vila le
Barra do Ariranha  prôp ii anie n 1 e dita e o território rural adjacente,
e o segundo subdistrito abrangerá o povoado de São Jorge e os
territórios vizinhos.

Art. 4•0 -- E a seguinte a linha divisória entre os subdistri-
[os (te Manteria e Santa Luzia:

"Começa no divisor geral entre os rios Doce e São Mateus,
no ponto fronteiro à Cabeceira do rio São José, na divisa com o
município de Conselheiro Pena; segue pelo divisor de águas da
vertente (Ia margem esquerda (lo rio São José, passando pela serra
do Pega Bem e Pedra (lo Itaúna, até a serra (lo Pancas, do Souza
ou Aimorés, nos limites com o Estado (lo Espírito Santo".

Art. 50	É a seguinte a linha divisória entre os subdistritos
de Barra (lo Ariranha e São Jorge:

"Coimieça na confluência (to córrego (lo Garfo no rio São
Mateus; segue pelo divisor dia margem esquerda do rio São Mateus
até o seu entroncamento com o divisor da vertente cia margem
esquerda (10 córrego que vem da fazenda (te Manuel Gomes, segue
por êste divisor até a foz dêste córrego no córrego do Ariranha;
daí, segue pelo divisor (Ia vertente (Ia margem esquerda (lo córrego
do Ariranha até o seu entroncamento com o divisor da vertente
da margem direita do ribeirão Águas Claras, no ponto fronteiro

cabeceira cio córrego do Garfo".

1 1
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Art. 6.' - Revogadas as disposições eia contrário, esta lei
entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 1.' de
setembro de 1955.

CLóvIs SALGADO GAMA
João Nogueira de Rezende.

LEI N:' 1.286, DE 2 DE SETEMBRO DE 1955

Concede isenção de impósto de transmissão "inter vivos" à Coope-
rativa de Consumo de São João dei-Rei Lida.

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

Art. 1.' Fica a Cooperativa Popular de Consumo de São
João dei-Rei Ltda. isenta do pagamento cio impôsto de transmis-
são "inter vivos" na compra que fêz de um prédio, situado à Ave-
nida Hermnilo Alves, 224 e 266, na cidade de São João dei-Rei.

Parágrafo único	A isenção de que trata êste artigo será
até o limite máximo de Cr$ 400.000,00 (quatrocentos mil cruzeiros).

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonté, 2 de setemn-
bro de 1955.

Ci.óvis SALGADO GAMA
Tristão Ferreira da Cunha

LEI N.' 1.287, DE 2 DE SETEMBRO DE 1955

Concede auxílio financeiro ao 1.' Congresso Médico da Zona da
Mata.

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

Ai-t. 1.' - Fica o Podem- Executivo autorizado a conceder,
por intermédio da Sociedade de Medicina e Cirurgia, da cidade de
Cataguases, um auxilio Financeiro de Cr$ 50.000,00 (cinqüenta
mil cruzeiros) ao 1.' Congresso Médico da Zona da Mata, que s
realizou em julho de 1955, naquela cidade.

Art. 2.' Para atender às despesas decorrentes do artigo
anterior, fica abei-to, pela Secretaria das Finanças, o crédito espe-
cial de Cr$ 50.000,00 (cinqüenta mil cruzeiros), podendo o Govêrno,
para isso, se necessário, realizar operações de crédito.

Art. 3. Q -- - Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará em viga!- na (lata de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 2 de seteni-
bro de 1955.

CLÓVIS SALGADO GAMA
Tris tão Ferreira da Cunha

LEI N.° 1.288, DE 2 l)E SETEMBRO DE 1955

Estabelece a subdivisão cio distrito da cidade de Mendes Pimencl
no município do mesmo nome e na comarca de Manteju,.

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

Art. 1 . ' -- Fica o distrito da cidade de Mendes Pijimenlel,
município cio mesmo nome e comarca de Mantena, dividido em dois
sul)distritos, que se denoniinaião primeiro e segundo sUl)dlistritos.

Art. 2. 1' --- O primeiro sul)dlistrito compreenderá a cidade
de Mendes Pimentel prôpi-iamnente dita e o território rural adja-
cente, e o segundo distrito compreendi- os limites (lo córrego Frio
até sua foz, no rio Mantena, e o ribeirão São Fdix.

Art. 3:	- A linha divisória entre os (bis subdistritos com-
preende a Bacia dos córregos Frio e São Félix, respectiviinejite

Art. 4. - - Esta lei entrará cai vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
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Mando, portanto, a tôdas as autoridades a quem o conheci-
incuto e execução desta lei pertencer, que a cuml)raIll e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém

Dada no i'alácio da Liberdade, Belo Horizonte, 2 de setem-
bro de 1955.

Cróvis SALGADO GAMA
João Nogueira de Rezende

LEI N.9 1.289, DE 2 DE SETEMBRO 1)E 1955

Declara de utilidade pública o Colégio Nossa Senhora Aparecida,
de Lavras.

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

Art.	Fica declarado de utili(la(le pública o Colégio
Nossa Senhora Aparecida, com sede na cidade de Lavras.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 2 de setem-
bro (le 1955.

Ci.óvis SALGADO GAMA
.João Nogueira (te Rezende

LEI N. 1.290, DE 2 DE SETEMBRO DE 1955

Concede isenção dos tributos de ti'cinsnmissão "inter vivos" à Casa
do Triângulo Mineiro.

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

1. 1 Fica a Casa (lO Triângulo Mineiro, com sede nesta
Capital, isenta (lo pagamento (los tributos (te transmissão "inter
vivos" para aquisição do iin6vel consL luído pelo terreno sito à
rua Uberaba, com a área de 500 ms2 (quinhentos metros quadra-
(tos) sendo 14 metros de frente, situado no quarteirão 57 da 12.'
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seção urbana, (lesta Capital, de propriedade do Estado, imóvel
êsse que será doado pelo Executivo Estadual, conforme Lei mi.'
1.241, (le 1. 1 de mai (lêste ano, e destinado á instalação de sua
sede própria

ArE , 2.' Os tributos previstos no artigo 1 . serão devidos
ao Estado, no caso de a entidade beneficiada mudam' (te finali-
(jade.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 2 de setem-
bro de 1955.

Cióvms SALGADO GAMA
Tristão Ferreira da Cunha

RAZÕES DE VETO

Oponho o meu veto ao art. 17 não obstante reconhecer justiça
em se atribuírem vencimentos condignos aos advogados das autar-
quias, porque razões de ordem jurídica e (le conveniência t'omi-
venceni-mite (le que não deverá o aludido texto merecer sanção.

À medida que se procura fixar no dispositivo ora vetado,
além da imprecisão de seus têrnios, faz com que seja ofendido,
sem dúvida, o requisito miiíninio da existência da autarquia, que é
a sua autonomia econômica. Não poderá o Estado, por via
da lei, fixar vencimentos para o pessoal da autarquia, sem a ini-
ciativa (lesta. Se o fizer, estará nulificando êsse princípio da
auto-suficiência, o que importará na conseqüência não querida de
retirar-se (lo ente a sua qualidade de autarquia.

As leis vigentes, em obediência ao princípio de auto-sufici-
ência, estabelecem que o quadro do pessoal (Ias autarquias, com os
vencimentos respectivos, serão fixrdos pelos Conselhos Diretores,
sendo após aprovados pelo Governador do Estado. A iniciativa da
despesa, pois, pertence com exclusividade aos óigãos de (lireção
das autarquias. Ar'.edida consubstanciada no art . 17 viria cons-
tituir, assim, um precedente injurídico e (le sérios resultados para
a administração dos órgãos personalizados.

A redação (lo artigo envolve, ainda, identidade (te venci-
mentos entre os advogados efetivos das autarquias e OS assistentes

1



È . '220

jurídicos.	Ora, os assistentes jurídicos são organizados em car-
reira, com as classes correspondendo, CIII vencimentos, aos promo-
tores de jusiiç a (1 . 0 , 2.0 e 3) A qual das classes corresponderia
a identidade se os advogados (ias autarquias são titulares de cargos
isolados?

Se à 1. classe, a identidade corresponderia a prejuízo, já
que os vencimentos dos advogados das autarquias são superiores
aos que se fixam aos assistentes daquela categoria.

Se à última classe, por outro lado, estaria a identidade esta-
belecendo a cs(irúxula situação dos advogados passarem a possuir
vencimentos superiores àqueles dos próprios diretores das autar-
quias.

Então, só seria de se acomodar a identidade aos assistentes
jurídicos da 2.' classe, o que o texto não diz, nem a sua redação
favorece seja êle assim interpretado.

Estas as razões que me levam a opor o presente veto à
noticiada proposição.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 6 fie setembro de 1955

Ci.óvis SALGADO GAMA
Governador (lo Estado de Minas Gerais.

LEI N. 1.291, DE 6 DE SETEMBRO DE 1955

Regula a cobrança da dívida ativa estadual, reorganiza o Deporta-
incuto Jurídico do Estado e dá outras providências

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

Art. 1.0 A cobrança da dívida ativa estadual será contro-
lada pelo Departamento Jurídico do Estado, em cooperação com a
Secretaria das Finanças, nos têrmos (lesta lei.

Parágrafo único - Para contrôle da cobrança, na conformi-
dade do que estabelece a presente lei, o Departamento Jurídico
terá urna Seção própria, que será chefiada por um dos Assistentes
Jurídicos do seu quadro, designado pelo Advogado-Geral do Estado.

Art. 2. 0 - O Serviço da Dívida Ativa cio Estado e as Cole-
torias darão ciência ao Departamento Jurídico, nas épocas próprias,
(las certidões que houverem entregue aos Promotores de Justiça
ou aos advogados incumbidos (te cobrar a dívida ativa, bem como
notificarão ao mesmo Departamento quaisquer providências ou
ocorrências em relação à referida cobrança.

Art. 3 9 - -- Dentro dos sessenta dias seguintes ao recebi-
mento das rectidões, os Promotores de Justiça ou Os advogados
incumbido; da cobrança da dívida ativa iniciarão o procedimento
judicial em relação a todos os débitos a que aquelas se refiram,
ou devolverão às coletorias as certidões das dívidas comprovada-
mente incobráveis ou as que demandai-em esclarecimentos ou pro-
vidências mais demoradas.

§ 1.' - As coletorias enviarão, em duas vias, ao Departa-
mnento Jurídico cio Estado e à Secretaria das Finanças, dentro do
Prazo de trinta dias, a relação das certidões devolvidas, com as
informações que julgarem de utilidade acrescentar.

2.' --- As certidões devolvidas poderão ser livremente dis-
tribuídas pelo Departamento Jurídico a quaisquer advogados ha-
bilitados, após audiência do Serviço cia Dívida Ativa do Estado.

§ 3o -- Não ajuizando tempestivamente as certidões que
lhe forem distribuídas, os Promotores fie Justiça ou os advogados
perderão o direito a quaisquer percentagens sôbre o seu recebi-
inento, os quais caberão aos advogados que forem designados para
substitui-los.

4.' Não devolvendo o Promotor ou o advogado a cer-
tidão recebida, ou perdendo o prazo para seu ajuizamento, ficará
de pleno direito sem eficácia a certidão que lhe houver sido en-
tregue, providenciando a Coletoria ou o Serviço (Ia Dívida Ativa a
extração de uma segunda via, com a qual será procedida a cobrança.

§ 5.' - Cada certidão cia dívida ativa conterá, além dos
demais requisitos legais, a declaração do prazo de sua validade
para o início da ação de cobrança, devendo o Juiz indeferir o
pedido inicial se excedido o mesmo prazo, salvo se,-/apresentado
ofício do Serviço da Dívida Ativa cm que se estabeleça prorrogação.

Art. 40 - O Departamento Jurídico cio Estado providenciará
no sentido fie ser cia(iu delegação (te po(iêrcs a outro advogado
habilitado, sempre que verificada falta, negligência ou impedi-
mento do Promotor de Justiça ou do advogado incumbido de cobrar
a dívida ativa, em relação às responsabilidades a êie entregues.

Parágrafo único Idêntica delegação de I)Odêres será feita
sempre que o Promotor de Justiça ou o advogado recusarem ou
não exem-ceremn convenientemente o patrocínio de causas do in-
terêsse do Estado.

Art. 50 Os Promotores fie Justiça ou advogados incum-
bidos da cobrança da dívida ativa enviarão ao Departamento Ju-
rídico cópia (Ias alegações ou razões que oferecei-eni cm Juízo, sôbre
questões de maior importância, e deverão seguir a orientação quer,w
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fôr dada por aquêle Departamento no sentido de fixar uniformi-
dade (te procedimento em todo o Estado.

Art. 6. Os Promotores ou advogados serão obrigados a
registrar em livro especial, com indicação de nome (lo devedor,
número da certidão (Te inscrição, espécie e importância da dívida,
Cartório e Juízo, data da petição inicial e coluna para anotações,
o andamento (los executivos fiscais e demais ações ou processos
do interêsse do Estado, ajuizados, bem como a exibir êsse livro a
funcionários incumbidos da fiscalização (Ias rendas do Estado ou
a funcionários determinados pelo Departamento Jurídico.

§ i -- Nas comarcas cio que o número de feitos fôr avul-
tado, o Departamento Jurídico poderá admitir outro qualquer sis-
tema de registro que permita acompanhar com segurança o anda-
niento dos processos.

§ 2.' -- Sempre que os Promotores ou advogados se ausen-
tarem da comarca entregarão ao seu substituto, mediante têrino,
indicando também o motivo do afastamento, o livro ou registro
mencionado neste artigo e todos os papéis que se relacionarem
com a arrecadação da (lívida C ações (Te interêsse do Estado.

§ 3.' ---- Não havendo substituto, a entrega, far-se-á à Cole-
toria da sede da Comarca, onde aguardará o nôvo advogado da
Fazenda Estadual.

§ 49	Do têrmo referido acima, em duas vias, será enviada
uma via ao Departamento Jurídico.

Art. 7.' - Em minuciosos relatórios trimestrais, em março,
junho, setembro e dezembro, os Promotores e advogados coinu-
nicarão ao Departamento Jurídico e ao Serviço da Dívida Ativa
as ocorrências com cada certidão em seu poder, prestando, outros-
sim, as informações que lhes forem solicitadas.

Art. 8.' Quando o devedor fizer proposta de solução
amigável da dívida, considerada conveniente aos interêsses do
Estado, desde que pague no mínimo 50% do débito e mais as
custas vencidas, o representante (Ia Fazenda fará o encaminha-
tricoto ao Departamento Jurídico, que sul)nleterá o assunto à con-
sideração da Secretaria (Ias Finanças.

Parágrafo único - Na hipótese (lêste artigo, será solicitada
a suspensão da ação executiva, até o pronunciamento (Ia Secre-
taria das Finanças.

Art. 9.' --- Nos executivos fiscais ciii que funcionarem dois
ou mais Promotores ou advogados, a percentagem sôbre aarre-
cadação será partilhada entre êles, quando (10 recolhimento parcial
ou total da divida, em proporções que serão fixadas pelo Advo-

gado-geral à vista do trabalho efetivamente prestado por todos e
cada um no. respectivos processos.

Parági-afo único A decisão do Advogado-geral será dis-
pensável desde que os interessados referidos neste artigo acordem
quanto ao modo de partilha da percentagem.

Art. 10 -- Ao Departamento Jurídico, na comarca da Capital,
e aos Promotores ou advogados da Fazenda, nas coniarcas do in-
terior, cumpre acompanhar as ações e execuções em andamento
no fôro e os editais forenses, a fini (le assegurar o pagamento ou
a preferência cio crédito fiscal nos referidos processos, pelos meios
legais.

Ai-t. 11 -•-- Os agentes arrecadadores do Estado, nos municí-
pios-sede de comarca, poderão arrecadar (lívida com certidão em
podei- (los advogados da Fazenda, desde que lhes seja exibido o
recibo do pagamento das custas ou declaração do escrivão de que
não há executivo fiscal pi-oposto em relação á dívida.

§ 1.' -- Tratando-se de coletoria cuja sede não coincida
com a do Juízo, o recebimento será com a ressalva de que as
custas vencidas deverão sei- (Te pronto pagas no cartório compe-
tente, sob pena de ter prosseguimento o executivo para sua
cobrança.

§ 2.' -- A arrecadação, na forma dêstm. artigo, (leve ser co-
municada ao advogado da Fazenda, no mesmo dia em que fôi efe-
tuada, para que não inicie a ação executiva, ou, se já pi-oposta,
para que providencie o arquivamento da mesma ou o prossegui-
mento dela apenas para o fim (lo pagamento (las custas (leVi(laS.

Art. 12 - O Depai-tainento Jurídico do Estado acompanhará,
em segunda instância, por todos os meios facultados em direito:

a) os executivos fiscais, inventários ou recursos em que
se discuta a constitucionalidade da lei fiscal;

b) todos os executivos fiscais e recursos em que seja de-
mandado crédito fiscal.

Art. 13	O Departamento Jurídico (lo Estado, para atendei-
a seus fins, executai-á os seguintes serviços:

a) advocacia e consultoria gerais;
b) assistência jurídica a Secretarias de Estado, Departa-

mentos autônomos e outro ,, setores (Ia administração, a juízo do
Advogado-gei-al do Estado;

e) assistência judiciária, na justiça gratuita;
ci) coa trôle (Te cobrança (Ia (lívida ativa.
§ 1.' - -- I'ai-a as finalidades indicadas nesteartigo o Dcpar-

taniento Jurídico terá os seguintes órgãos:

4
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a) Serviço Auxiliar, compreendendo
inentação e a Seção Administrativa;

b) Divisão de Assistência Judiciária;
c) escritório na Capital da República;
d) Seção de Contrôle (Ia cobrança da
§ 2. - As atribuições e competências serão fixadas no regu-

lamento do Departamento Jurídico, a ser baixado em decreto exe-
cutivo, no prazo (te 120 dias, a contar da data desta lei.

Art. 14 O quadro do pessoal técnico do Departamento
Jurídico (to Estado, sob a direção do Advogado-geral do Estado,
será constituído de Advogados-Consultores, Assistentes-Jurídicos e
Assistentes-Judiciários.

Art. 15 -- O Advogado-Consultor, cargo isolado, em número
(le 10 (dez), a ser provido, em comissão, pelo Governador do
Estado, será escolhi(lo dentre os Assistentes-Jurídicos e designado
pelo Advogado-geral para funcionar como Advogado ou como Con-
sultor, segundo conveniência do serviço.

Parágrafo único O Advogado-Consultor perceberá venci-
mentos na base de 85% (oitenta e cinco por cento) (lo vencimento
(lo Advogado-geral do Estado.

Art. 16 A carreira de Assistente-Jurídico, constante do Qua-
tIro-Geral, P.P., Tabela III, (Ia Lei n.° 858, (te 29 de dezembro
de 1951, passa a compreender três classes apenas, com nove cargos
cada, sendo que á classe inicial, 1.v classe, são atribuídos venci-
nientos equiparados aos dos Promotores (te Justiça (te i. 1 entrância,
à classe intermediária, 2. ; classe, vencimentos equiparados aos dos
Promotores de 2. ; entrãncia e à classe final da carreira, 3. 1 classe
vencimentos iguais aos (los Promotores de 3. 4 entrância.

1. -- A classificação (los atuais Assistentes-Jurídicos na
carreira escalonada nos têrmos do parágrafo anterior far-se-á da
seguinte maneira:

a) jia classe final da carreira, os Assistentes-Jurídicos de
padrões P e

1)) na classe intermediária, os Assistentes-Jurídicos (te pa-
drões S-37 e O;

c) na classe inicial, os (lenlais
§ 2. •- Fica integrado na carreira (le Assistente-Jurídico, na

classe final, com a denominação própria da mesma, o atual Proca-
rador da Junta Comercial, lotado na Secretaria (Ia Agricultura.

§ 3•0 - Os Assistcntcs-Jurídicos que forem designados pala
funcionar como Advogados (Ia Fazenda Pública, no Departamento
Jurídico (lo Estado, terão, na comarca da Capital, além de suas
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atuais funções, a competência para propor ações de sonegados
e promover processos de arrecadação de bens de ausentes e heran-
ças jacentes, sem prejuízo (Ia competência deferida às demais auto-
ridades pela legislação vigente.

§ 4; - A lotação dos Assistentes-Jurídicos em Secretarias,
Departamentos autônomos ou outros órgãos da administração esta-
dual se fará, e poderá ser alterada, mediante decreto do Governa-
dor do Estado, tendo em vista o interêsse do serviço.

Art. 17 - Vetado.
Art. 18 - A Assistência Judiciária continua a se reger

pelas disposições do Decreto-lei n.° 2.131, de 2 de julho de 1947,
e pelo Decreto n." 2.481, de 23 de setembro de 1947, e o provi-
mento do cargo de Assistente-Judiciário se fará mediante concurso
de provas e títulos, na forma da lei.

§ 1.° - Passa a ser de 16 (dezesseis) o número dos Assis-
tentes-Judiciários, sendo que 5 (cinco) dêles serão lotados, por
decreto do Governador, para servirem junto a comarcas do inte-
rior do Estado.

§ 2.1 - A alteração na forma de provimento do cargo de
Assistente-Judiciário não afeta a situação dos atuais titulares, pro-
vidos em caráter efetivo.

§ 39 -- O Assistente-Judiciário perceberá vencimentos iguais
aos do Assistente-Jurídico de 2. 1 classe.

Art. 19 As modificações operadas pela presente lei em
relação aos vencimentos dos cargos técnicos do quadro do Depar-
tamento Jurídico não reduzirão, em qualquer caso, os vencimentos
ora percebidos.

Art. 20 - Quando em viagem de serviço, o pessoal técnico
do Departamento Jurídico vencerá diária, na base mínima corres-
pondente a um dia de vencimento do cargo respectivo.

Art. 21 - Os honorários pela cobrança da dívida ativa, fixa-
dos no art. 24 do Decreto-lei n.° 2.131, de 2 de julho de 1947,
quando caibam ao Departamento Jurídico do Estado, bem como
honorários que lhe serão pagos, na mesma base, quando proceder
a arrecadação de valores para o Estado, constituirão uma caixa
cujo montante será rateado, obrigatóriamente, na primeira quin-
zena de dezembro de cada ano.

Art. 22 - Nas causas em que couber a aplicação das san-
ções previstas nos artigos 3.9 , 63 e 64 do C.P.C., o Advogado do
Estado deverá pedir ao juiz condenação da parte inclusive no paga-
mento de honorários de advogado.

h
a Seção de Doeu-

dívida ativa.

1
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Parágrafo único Na hipótese de condenação da parte,

nos têrmos dêste artigo, a renda que se apurar será assim distri-
buída:

a) 50% serão recolhidos em sêlo próprio à Caixa de Assis-
tência dos Advogados da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção
de Minas Gerais;

b) - 50% serão recolhidos à Caixa de que cogita o art.
21, para fins de rateio.

Art. 23 - Ficam criados, no Quadro Geral, PP, Tabela 11,
da Lei n.° 858, de 29 de dezembro de 1951, no Departamento Jurí-
dico do Estado, 10 cargos de Estagiário, padrão 1-15, a serem
preenchidos por universitários de Direito.

§ 1.0 - Competirá aos Estagiários a função de auxiliar
os Advogados e Consultores do Departamento Jurídico, bem como
os Assistentes-Judiciários, conforme instruções que forem fixadas
pelo Advogado-Geral do Estado.

§ 2.9 - Os Estagiários serão nomeados pelo Governador do
Estado, em comissão, após o concurso de provas, que se realizará
no mês de dezembro de cada ano, e ao qual sõinente serão admi-
tidos alunos aprovados no terceiro ano do curso de bacharelado.

§ 3.' - As nomeações dos Estagiários far-se-ão em número
de cinco em cada ano, perdendo o nomeado, automàticamente, o
cargo, ao se diplomar bacharel em direito ou se sofrer reprovação
em qualquer disciplina do curso jurídico.

§ 40 - o Estagiário nomeado deverá, para se empossar,
fazer a prova de sua inscrição como solicitador na Ordem dos
Advogados do Brasil, sob pena de ficar sem efeito a sua nomea-
ção.

§ 50 - Cinco dos cargos de Estagiário deverão ser providos
até janeiro de 1956 e os outros cinco cargos providos em 1957,
de modo a que, em tal têrmo, se complete o provimento dos
cargos ora criados.

Art. 24 Ficam criadas, na tabela de Extranumerários
mensalistas do Departamento Jurídico do Estado, duas funções de
Auxiliar de Documentação, Referência XX, e (luas de Assistentes-
Técnicos-Fiscais, Referência XXXIX.

Art. 25	Fica revogado o disposto no art. 3•0 e parágrafo
único do Decreto-lei n.' 126, de 2 de setembro de 1938.

Art. 26 Nos processos judiciais, contenciosos ou admi-
nistrativos, preventivos ou preparatórios, justificações, reconven-
ções e embargos de terceiros, será cobrada uma Taxa Judiciária, à
razão de 1 010 sôbre o valor da causa, até o limite máximo de gra-
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vação de Cr 10.000,00 (dez mil cruzeiros), cujo produto se des-
tinará à manutenção dos serviços de assistência judiciária.

§ 1.' - Na cobrança da Taxa Judiciária, ter-se-á em vista:

a) o valor do pedido, quando certo (C.P.C., arts. 42 a 47);
b) se o pedido não fôr de quantia certa em dinheiro, o

valor arbitrado pelo autor (C.P.C., art. 48);
e) nas causas inestimáveis, o valor dado pelo autor, não po-

dendo a taxa ser inferior a Cr$ 100,00 (cem cruzeiros)
§ 2.'	São isentos da Taxa Judiciária:

a) os conflitos de jurisdição;
b) os feitos criminais, salvo os de ação privada, que paga-

rão o tributo sôbre o valor mínimo de Cr$ 10.000,00 (dez mil cru-
zeiros)

c) os processos incidentes;
d) as execuções de sentença;
e) as desapropriações;
f) os inventários e arrolamentos, ressalvada a taxa de

"preparo";
g) o beneficiário de justiça gratuita, ressalvada a cobrança

afinal, caso vencedor da demanda, ou na hipótese do art. 77, do
C.P.C.;

h) as prestações de contas testamentárias, de tutela ou Je
curatela;

i) as habilitações para casamento;
j) os feitos com pedido de quantia certa até o valor de

Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros).
§ 3.' - A Taxa Judiciária será paga antes da distribuição

do feito, ou do despacho do pedido inicial pelo juiz competente.
§ 4.<1 Apurando-se ser o valor da causa maior do que o

dado pelas partes, será cobrada a diferença na conta final e
antes da interposição do recurso (C.P.C., art. 56, § 2. 0 ), e pelo
dôbro, caso tenha havido êrro manifesto.

Art. 27 - Para atender, no corrente exercício, às despesas
decorrentes (Ia execução da presente lei, fica aberto um crédito
especial de Cr$ 862.000,00 (oitocentos e sessenta e dois mil cru-
zeiros).

Art. 28 - Continuam em vigor, no que não contrariarem o
disposto na presente lei, tôdas as leis e decretos sôbre a matéria,
cm especial o Decreto-lei n. 9 2.131, de 2 de julho de 1947 e o
Decreto n.° 3. 754, de 27 mie março de 1952.
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Art. 29 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, salvo quanto ao disposto nos artigos 25 e 26, cuja vigência
se dará a partir de LQ de janeiro de 1956.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades a que o conhecimento
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, 6 de
setembro de 1955.

CLÓVIS SALGADO GAMA

Tristão Ferreira da Cunha

João Nogueira de Rezende

LEI N.° 1.292, DE 6 DE SETEMBRO DE 1955

Cria a estância hidromineral de Patrocínio

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

Art. 1.0 - Fica criada a estância hidromineral de PaIro-
Cnio.

Parágrafo único O Estado de Minas Gerais, através da
Secretaria da Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho, e em
colaboração com a Prefeitura Municipal de Patrocínio, tomará pro-
vidências para que sejam satisfeitas as exigências legais necessárias
para a instalação e funcionamento da estância.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 6 de setem-
bro de 1955.

CLóvIs SALGADO GAMA

Cândido Gonçalves Ulhóa

LEI N.' 1.293, DE 6 DE SETEMBRO 1)E 1955

Autoriza o Govêrno do Estado a cilcwnpar a estiada Conselheiro
Pena-Man lena

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

Art. 1.' - Fica o Govêrno do Estado autorizado a encampar
a estrada de rodagem de Conselheiro Pena a Mantena, sem ônus
para o Tesouro, a não ser o da conserva.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 6 de setem-
bro de 1955.

CLóvIs SALGADO GAMA

José Augusto Ferreira Filho
Tristão Ferreira da Cunha

LEI N.' 1.294, DE 6 1)E SETEMBRO DE 1955

Concede um auxílio financeiro de Cr$ 60.000,00 ( Sessenta mil cru-
zeiros) ao IV Congresso Nacional de Estudantes de Arquitetura e

Urbanismo.

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

Art. 1.' Fica o Poder Executivo autorizado a conceder,
por intermédio do Diretório Acadêmico da Escola de Arquitetura
da U.M.G., um auxílio financeiro de Cr 60.000,00 (sessenta mil
cruzeiros) ao IV Congresso Nacional dos Estudantes de Arquite-
tura e Urbanismo, a ter início cai 29 de agôsto do corrente ano,
nesta Capital.

Art. 2.'	Para atender ao disposto no artigo anterior, fica
aberto à Secretaria das Finanças o crédito especial de Cr$ .
60.000,00 (sessenta mil cruzeiros), podendo o Govêrno, para isso,
se necessário, realizar operações de crédito.

1
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Art. 3 •9 - Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará em vigor na data de su. publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 6 de
setembro de 1955.

CLÓVIS SALGADO GAMA
Tristão Ferreira da Cunha

RAZÕES DE VETO

Ao sancionar a proposição de Lei n.' 1.324, que nesta data
e converte na Lei n.9 1.295, vejo-me na contingência de opor-lhe

veto parcial, incidente sôbre o seu art.
Assim procedo tendo em vista que a disposição ali contida

não guarda conformidade com o espírito cia proposição, além de
conter norma de exceção que, como tal, se faz desaconselhada pelo
interêsse público.

Convém acentuar, ademais, que a matéria ali cogitada ganha
lugar, com propriedade, nos estudos que ora se promovem, visan-
do solução abrangente cia situação de todos os inativos civis e mili-
tares do Estado.

Atento, pois, a essas considerações, oponho o presente veto
ao art. 2. 9 da proposição de lei n.' 1.324, para que novamente se
faça objeto do douto pronunciamento (ia egrégia Assembléia Legis-
lativa.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 12 de setembro de

1955.

CLÓVIS SALGADO GAMA, Governador do Estado de Minas
Gerais.

LEI N.9 1.293, DE 12 DE SETEMBRO DE 1955

Altera dispositivos da Lei iz.' 1.172, de 7 de dezembro de 1954.

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

Art. 1. - Nenhum servidor público ou pensionista benefi-
ciado pelo art. 18 da Lei n.9 1.172, de 7 de dezembro de 1954,
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perceberá, ciii 1955 e 1956, aumento de proventos inferior a cento
e cinqüenta cruzeiros (Cr$ 150,00) mensais.

Parágrafo único O benefício concedido por esta lei será
distribuído, proporcionalmente, entre os beneficiários de uma mes-
ma pensão.

Art. 2.o	Vetado.
Art. 3•0 - Esta lei vigorará a partir de 1.' de janeiro do

corrente ano, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 12 de setem-
bro de 1955.

CLóvIs SALGADO GAMA
João Nogueira de Rezende
Tristão Ferreira da Cunha

RAZÕES DE VETO

Ao sancionar a Proposição de Lei n.° 1.326, que se converte
na Lei n.I 1.296, desta data, oponho veto ao Parágrafo único do
seu art. 1. 1 , assim redigido:

"Parágrafo único O Govêrno do Estado de Minas Gerais
outorgará e assinará a escritura definitiva de doação, sem condi-
ções ou encargo, imediatamente após a conclusão do nôvo edifício
especificado neste artigo".

Ocorre, como se vê dos têrnio., do art. 1. da Proposição,
que já foi outorgada à donatária a escritura de doação do imóvel,
autorizada pelo Decreto-lei n.° 1.347, de 26 de julho de 1946, o
que torna inaceitável a determinação constante do dispositivo ve-
tado.

Por outro lado, o intejêsse púbiico permanente guarnecido,
não obstante o veto ao dispositivo aludido, já que, nos têrmos do
artigo 1. 9 da Proposição, ora consagrado eiii lei, a revogação da
cláusula de reversão estará condiciorada à edificação de nôvo
próprio para o estabelecimento de ensino secundário. Mantida
estará, assim, mediante transposição de objeto, a finalidade da
doação anterior.

1
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Nessas condições, oponho ao citado parágrafo único, do art.
1., da Proposição de Lei n.0 1.326, o presente veto, para que seja
a matéria submetida ao nôvo e esclarecido pronunciamento da
egrégia Assembléia Legislativa.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 12 de setembro de
1955

CLóvIs SALGADO GAMA
Governador do Estado de Minas Gerais.

LEI N.0 1.296, DE 12 DE SETEMBRO DE 1955

Revoga o ari. 2.9 do Decreto-lei n.° 1.347, de 26 de julho de 1945
modificando a cláusula de doação.

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

Art. 1.0 - Fica revogada a cláusula de reversão constante
da doação feita pelo Estado de Minas Gerais, por escritura pública
de 18 de setembro de 1946, à Sociedade Brasiliense de Belas Letras
e Ciências (Ordem dos Clérigos Regulares de São Paulo Apóstolo
ou Barnabitas), de uni imóvel de sua propriedade, desde que a
donatária edifique uni nôvo prédio para o Ginásio ou Colégio, na
cidade de Caxambu, dêste Estado.

Parágrafo único - Vetado.
Art. 2.° - Revogadas as disposições Cl]! contrário, entrará

esta lei em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 12 de setembro
de 1955.

CLÓVIS SALGADO GAMA
Tristão Ferreira da Cunha

RAZÕES DO VETO

Ao sancionar a proposição de Lei 11. 9 1.327, que dá nova
redação ao parágrafo único do art. 17 da Lei n. 0 1.172, de 7 de
dezembro de 1954, vejo-me nu contingência de opor-lhe veto parcial,
incidente sôbre a expressão	"e 287"	contida em seu art. 1.',

o que faço pelos fundamentos que alicerçalil as considerações a

seguir.
Aludida proposição n.0 1.327 objetiva modificar o mencio-

nado art. 17, do diploma em referência, o qual, em seu parágrafo
único, dispõe sôbre contagem de tempo para efeito de gratificação
por qüinqüênio, disciplinando- lhe O sistema, com aplicação das

normas legais que menciona.
Visando desfazer situação de desigualdade, contida naquele

dispositivo, o projeto de lei que deu origem à proposição em caua
estabelece, através de nova redação, a inclusão entre as normas
aplicáveis à contagem de tempo para efeito de gratificação por
qüinqüênio, daquela contida na letra "b" do art. 89, da Lei n. o 869,

de 5 de julho de 1952, que contém o Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis do Estado, relacionada com o período correspon-
dente ao serviço ativo no Exército, na Armada, nas fôrças aéreas
e auxiliares.

Não se ajuste, assim, ao escopo visado no projeto, a inda-
são, no texto da proposição, do art. 282 da citada Lei n.0 869, de
vez que aludido dispositivo cogita de providência específica, ati-
nente à aposentadoria dos que trabalham ou tenham trabalhado,
pelo menos cinco anos, ciii serviço interno, nas oficinas do "Minas
Gerais".

A par dêsse desvirtuamento do espírito que orientou a ela-
boração da proposição n.Q 1.327, com imediata repercussão no
sistema estatutário atual que o intcrêsse público aconselha seja pre-
servado, acresce a circunstância de que, se acolhida a expressão
vetada, estaria a proposição, de maneira incongruente, faltando .mo
seu objetivo primordial, para dar agasalho a nova situação de
desigualdade, pois outros setores do funcionalismo existem, pela
natureza dos seus encargos, que de igual modo fariam jus a trata-
mento idêntico.

Ademais, se consagrada em lei a expressão vetada, decorre-
ria o resultado anômalo de se obter o qüinqüênio, que pressupõe
cinco anos de efetivo exercício, em espaço de tempo de tão-sàmente
quatro anos, o que, evidentemente, não se justifica, pois a norma
especial e de exceção contida no art. 287, mencionado, tem a sua
aplicação limitada à hipótese da aposentadoria.

Essas razões, ditadas pelo interêsse público, impõem o pre-
sente veto, com o qual é aberta à egrégia Assembléia Legislativa
oportunidade para reexame da matéria.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, aos 12 de setembro

de 1955.

Cmóvis SALGADO GAMA
Governador do Estado de Minas Gerais.
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LEI N.' 1.297, DE 12 DE SETEMBRO DE 1955

Dá nova redação ao parágrafo único do artigo 17 da Lei n.' 1.172,
de 7 de dezembro de 1954.

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

Art. 1.' - O parágrafo único do art. 17 da Lei n.' 1.172,
de 7 de dezembro de 1954, passa a ter a seguinte redação:

"Para a contagem de tempo de serviço a que se refere êste
artigo, adotar-se-á o disposto nos artigos 87, § 2.9 e 3.', 88 (vetado),
da Lei n.' 869, de 5 de julho de 1952, e no artigo 89, letras a, b, c, d,
e e f e parágrafo único, modificado pela Lei n.' 937, de 18 de
junho de 1953".

Art. 2.	Os efeitos desta lei retroagirão a partir de 1.' de
janeiro de 1955.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 12 de se-
tembro de 1955.

Cróvis SALGADO GAMA
João Nogueira de Rezende.

LEI N.' 1.298, DE 18 DE SETEMBRO DE 1955

Cria o Ginásio Estadual de Divinópolis e dá outras providências

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

Art. 1.' - Fica criado o Ginásio Estadual de Divinópolis
e autorizado o Executivo, para êsse fim, a receber doação de tods
os bens do Ginásio Santo Tomás de Aquino Ltda., bem como
a concluir as obras iniciadas por êsse estabelecimento, podendo,
para isso, dispender até a importância de Cr$ 1.000.000,00 (um
milhão de cruzeiros).

Art. 2.' - O Ginásio Estadual de Divinópolis terá os seguin-
tes cargos e funções, que ficam criados no Quadro-Geral, Parte

Permanente, instituído pela Lei ii.' 858, de 29 de dezembro de
1955:

1 cargo de Diretor, Tabela 1, padrão 1-39;
13 cargos de Professor, Tabela II, padrão 1-21;
1 cargo de Técnico de Educação, Tabela III, padrão N;
4 - cargos de Inspetor de Alunos, Tabela II, padrão 1-5;
1 função gratificada de Secretário, Tabela IV, com a gratifi-

cação mensal de Cr$ 750,00 (setecentos e cinqüenta cruzeiros);
1 função gratificada de Chefe de Portaria, Tabela IV, com a

gratificação mensal de Cr$ 300,00 (trezentos cruzeiros).

§ 1.' - Os cargos de Técnico de Educação são de carreira;
os de Inspetor de Alunos são isolados, de provimentos efetivos; os
de Professor são também isolados, de provimento mediante con-
curso de Øovas e títulos, na forma da lei, podendo o Governador
do Estado provê-los, em caráter interino, até a realização dos alu-
didos concursos.

§ 2.' - O cargo de Diretor é isolado, de provimento em
comissão.

Art. 3.' -- Para atender às despesas decorrentes desta lei,
fica aberto à Secretaria da Educação o crédito especial de Cr$
1.633.440,00 (um milhão, seiscentos e trinta e três mil, quatro-
centos e quarenta cruzeiros), com vigência até 31 de dezembro de
1955, sendo Cr$ 1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros) para con-
clusão das obras previstas pelo art. 1.' e Cr$ 633.440,00 (seis-
centos e trinta e três mil, quatrocentos e quarenta cruzeiros), para
ocorrer ao pagamento do pessoal, podendo o Govêrno, se necessá-
rio, realizar operações de crédito.

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

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

Dada no Palácio do Govêrno, em Divinópolis, 18 de setembro
de 1955.

CLóvIs SALGADO GAMA

Nelly Morais Silva, respondendo pelo expediente da Secre-
taria de Educação.

Tristão Ferreira da Cunha1
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LEI N.9 1.299, DE 26 DE SETEMBRO DE 1955

Dispõe sôbre contagem d.e tempo de serviços prestados por ser-
vidores do Estado aos "Serviços Hollerith S. A."

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

Art. 1. É contado aos servidores do Estado de Minis
Gerais, únicamente para os efeitos de disponibilidade e aposenta-
doria, o tempo de serviço por êles prestado como empregados
dos "Serviços Hollerith S. A. ", junto às repartições públicas, desde
que tal serviço tenha sido anterior ao seu ingresso nos quadros
dos servidores estaduais.

Art. 2. - A contagem do tempo de serviço, a que se refere
a presente lei, será feita à vista de atestado fornecido pelos "Servi-
ços Hollerith S. A.", autenticado, pelo menos, por um de seus
diretores e visado pelo chefe da repartição pública, junto à qual
tenha servido o interessado.

Art. 31 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 26 de setem-
bro de 1955.

Cióvis SALGADO GAMA

João Nogueira de Rezende
Tristão Ferreira da Cunha
Cândido Gonçalves Ulhóa
Nelly de Morais Silva, respondendo pelo expediente da Se-

cretaria da Educação.

José Augusto Ferreira Filho
Clemente Medrado Fernajides

LEI N. 1.300, DE 26 DE SETEMBRO DE 1955

Dispõe sôbre doação de imóvel à Casa da Prol essóra Primária

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seuseu nome, sanciono a seguinte lei:
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Art. 1. Fica o Govêrno do Estado autorizado a doar, à
Casa cia Professôra Primária, para construção de sua sede, o ter-
reno constituído dos lotes n. 0s 10 e 12, do quarteirão n.° 28, da 8.'
seção urbana, desta Capital.

Art. 2.° - - Reverterá ao patrimônio do Estado o imóvel re-
ferido no artigo anterior se desvirtuada, a qualquer tempo, a fina-
lidade prevista nesta lei.

Art. 3•9	Revogam-se as disposições em contrário, entrando
esta lei em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 26 de setembro
de 1955.

CLóvIs SALGADO GAMA

Tristão Ferreira da Cunha

LEI N.° 1.301, DE 26 DE SETEMBRO DE 1955

Autoriza doação de terreno à Associação de Proteção à Materni-
dade e à infância de Andrelôndia.

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

Art. 1.0 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Asso-
ciação de Proteção à Maternidade e à Infância de Andrelândia,
para construção de um Pôsto de Puericultura pela referida Asso-
ciação, o terreno de propriedade do Estado, situado naquela cida-
de, à Avenida Getúlio Vargas, com a área de 19,50 m de frente
por 13,50 m de comprimento, do qual são confrontantes Maria Ia
Glória Pereira e José Salomão.

Parágrafo único - Se dentro de cinco (5) anos, contados
(Ia data da escritura da doação, não fôr construído o prédio a que
fica obrigado a construir aquela Associação, voltará o respectivo
terreno ao patrimônio do Estado.

Art. 2.0 - - Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

1
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Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 26 de se-
tembro de 1955.

CLÓVIS SALGADO GAMA
Tristão Ferreira da Cunha

LEI N.° 1.302, DE 26 DE SETEMBRO DE 1955

Revoga o art. 1. 1 do Decreto-lei n.° 63, de 15 de janeiro de 1938

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

Art. 1. Fica revogado o disposto no art. 1. 1 do Decreto-lei

n.9 63, de 15 de janeiro de 1938, no que diz respeito à Escola
Normal de Curvelo, e restabelecida a vigência do Decreto n. 0 8.972,
de 14 de fevereiro de 1929.

Art. 2.9 - O estabelecimento cujo ensino se restabelece
por esta lei funcionará nos têrmos do Decreto-lei n. 0 1.873, de 28
de outubro de 1946 (Lei Orgânica do Ensino Normal).

Art. 3.° - Serão aproveitados os funcionários em disponi-
bilidade que serviam na antiga Escola Normal de Curvelo, ao tem-
po de sua extinçAo, observado o disposto nos artigos 57 e 60 aa
Lei n.9 869, de 5 de julho de 1952.

Art. 4•9 - Para atender às despesas decorrentes da execu-
ção desta lei, fica aberto à Secretaria da Educação o crédito espe-
cial de Cr$ 1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros), podendo
Govêrno, para êsse fim, se necessário, realizar operações de cré
dito.

Art. 5•0 -- Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cacão, revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conhed
menta e execução desta lei pertencer, que a cumpram e facam
cumprir tão inteiramente como nela se contém.

Dada nu Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 26 de setem-
bro de 1955.

CLóvIs SALGADO GAMA
Nelly de Morais Silva, respondendo pelo expediente da Secre-

taria da Educação.
Tristão Ferreira da Cunha
José Augusto Ferreira Filho
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LEI N.9 1.303, DE 26 DE SETEMBRO DE 1955

on cede o auxílio financeiro ao II! Congresso da Seção Brasileira
do Colégio Internacional de Cirurgiões.

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

Art. 1.0 Fica o Poder Executivo autorizado a conceder,
or intermédio da Comissão Organizadora Regional, um auxílio
inanceiro de Cr$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros) ao III Con-

gresso da Seção Brasileira do Colégio Internacional de Cirurgiões
que se realizará em outubro de 1955, em Belo Horizonte.

Art. 2. 1 Para atender às despesas decorrentes do artigo
anterior, fica aberto, pela Secretaria das Finanças, o crédito
especial de Cr$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros), podendo o
Govêrno, para isso, se necessário, realizar operações de crédito.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 26 de se-
tembro de 1955.

CLÓvIs SALGADO GAMA
Tristão Ferreira da Cunha

LEI N. 0 1.304, DE 4 DE NOVEMBRO DE 1955

Abre à Secretaria da Viação e Obras Públicas o crédito especial de
Cr$ 43.164.280,00

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

Art. 1. 0 Fica aberto à Secretaria (Ia Viação e Obras Pú-
blicas o crédito especial de Cr$ 43.164.280,00 (quarenta e três
milhões cento e sessenta e quatro mil duzentos e oitenta cruzeiros),
sendo Cr 25.164.280,00 (vinte e cinco milhões cento e sessenta e
quatro mil duzentos e oitenta cruzeiros), para ocorrer ao paga-
mento de despesas com as obras de construçõo do prédio destinado
à Biblioteca Pública do Estado de Minas Gerais, na Capital do

1
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Estado; e Cr$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de cruzeiros), para
fazer face ao pagamento de despesas decorrentes de reajustamento
previsto no contrato firmado para a construção do prédio bem
como de serviços extraordinários verificados nas obras referidas.

Art. 2. - Para atender às despesas decorrentes da presente
lei, fica o Poder Executivo autorizado a realizar as operações de
crédito que se tornarem necessárias.

Art. 3•9 - Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 4 de no-
vembro de 1955.

CLÓVIS SALGADO GAMA

José Augusto Ferreira Filho
Tristão Ferreira da Cunha

RAZÕES DO VETO

Ao sancionar a Proposição de Lei n.° 1.335, que reconhece
a Associação dos Empregados no Comércio de Minas Gerais como
de utilidade pública e concede isenção de impostos, vejo-me com-
pelido, por manifestas razões de interêsse público, a opor veto aos
seus artigos 39 e 49 e Parágrafo único, a fim de que não adquiram
fôrça de lei.

Assim procedo tendo em vista que o interêsse do Estado
acha-se convenientemente resguardado, e com maior objetividade,
no art. 5 •9 que condiciona a favor da isenção ao cumprimento de
sua finalidade, no prazo de cinco anos, o que torna supérflua a
disposição do art. 3•Q que, ademais, se ressente de equívoco ao
fazer remissão ao art. 1. 9 que dispõe sôbre matéria de natureza
diversa.

Por outro lado, é norma consagrada que os favores fiscais
têm caráter excepcional e devem restringir-se a casos concretos,
legitimados pelo interêsse público, regra a que não se atém, pela
sua amplitude e generalidade, o favor estatuído no artigo 4.' e
Parágrafo único, da Proposição.

Por essas ra'zõeS, oponha o presente veto aos artigos 3•5 e
4•9 e Parágrafo único da Proposição n. 1.3:15, para que volte a
mat('ria ao douto e eS(lare(al() leeXamne (la e 4 rgia Asseiiibléia

Legislativa.
Palácio da Liberdade, ciii lielo horizonte, aos á dc novembro

(11' 1955.

Ci.óvis S,i.coo Ci
(',nvern a (lor do Estado

LEI N.' 1 . 305, l)E 5 1)E NOVEMBB() I)E 1055

Reconhece u .1 ssoeiaeao (/05 E MI) reqw/os no Comércio de Minas
Gerais COfio (te lilili(I(l(/C pública e concede isenção de impostos

O Povo do Estado de M nas Ci (i IS, pol.SeUS representantes,
decretou e eu. ('lii Seu nome, siin(ii(iiO :i seguinte lei:

Art. l." - -- Fica a Associaçao dos Empregados no Comércio
(10 Estado de Minas Gerais, tatu sede nesta C:uiiital. reconhecida
('orno e'ti(la	(II	nt idade p:l')licl(

Fica concedua Ia('nçao de ile)OSt('S (Te trans-
missão ''Intel vivos'', à Associação (11)5 Etiipregados no Comércio
do Estado (te \linas el'aiS, para aquisição (Te umt ia área de terreno
de 132.000 metros quadrados, localizada no quilômetro 25, da
estrada de roilageiii Belo 1 lorizonte-Pedr() Leopoldo, destinada à
construção (Te Colônia de F( ' lilus e outros benefícios para (IS seus

a S 1) eia (lOS

Art. :1:	Vetado
Art. 4.'	Vetado, inclusive o Parágrafo único

Art. 5 • " --A isenção (lO' que traia o (II. 2. lesta lei, COO-

liciona-se ao ctitnpritiiento (Te sua finalidade (leultro (lo prazo (Te
cinco anos.

Art. ).	- Esta lei entrara ((li vigor na (lala de sua 11111)11-
ação, revogadas as disposições clii contrario

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem O conlie
cimento e execução (lesta lei perteticer, que a cumpralii e façam
cumprir tão ioteiramiienle (01110 nela se cOlit('luI

l)ada n( Palácio la lilxrdade, Belo lloiizonte, 5 de no-
vembro (Te 1055.

Cl.ÓvIS S.ia.soo (i.\ MA

João Noqtieira de Re rende
l'ristao I'erreiia da (tzit/ia
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LEI N.9 1. 306, DE 5 DE NOVEMBRO DE 1955

Dispõe sõbre a construção de um monumento a Santos Dumont,
na cidade do mesmo nome

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 construir,
na cidade (te Santos Dumont, mediante concorrência pública, um
monumento cm homenagem à memória de Alberto Santos Duniont,
como parte das comemorações (lo cinqüentenário do primeiro vôo
<to "mais pesado que o ar", a ocorrer em 1956.	 fi

Art. 2. Para atender às despesas decorrentes (lesta lei,
fica aberto á Secretaria de Educação o crédito especial de Cr$
500. 000,00 (quinhentos mil cruzeiros), com vigência prorrogada
até o (lia 31 de dezembro de 1956, podendo o Executivo, para êsse
fim, realizar, se necessário, operação de crédito.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo horizonte, 5 de no-
vembro (lv 1955.

CLóvIs SALGADO GM.k

Bolivar (te Preitos
Tristão Ferreiro da Cunha

LEI NY 1.307, DE 5 DE NOVEMBRO DE 1955

Autoriza auxílio financeiro à Associação Cristã de Moços de
Belo horizonte

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

Art. 1.' - Fica o Executivo autorizado a conceder o auxílio
de Cr 300.000,00 (trezentos mil cruzeiros), à Associação Cristã
de Moços de Belo Horizonte, para aquisição dc sede própria.

Art. 2. -- -- Para atender ao disposto no artigo anterior, fica
aberto à Secretaria mias Finanças o crédito especial (te Cr	.

' 1')LI,)

300.000,00 (trezentos mil cruzeiros), com vigência prorrogada até
31 de dezembro de 1956, podendo o Poder Executivo, para isso, se
necessário, realizar operações de crédito.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 5 de no-
vembro de 1955.

CLóvIs SALGADO GAMA
Tristão Ferreira da Cunha

LEI N.9 1 .308, DE 5 DE NOVEMBRO DE 1955

Autoriza o Poder Executivo a efetuar pagamento de zna'enização
ao sr. Raimundo Alpes dos Reis

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

Art. 1. Fica o Executivo autorizado a pagar, ao cidadão
Raimundo Alves dos Bei,a importância (te Cr$ 200.000,00 (du-
zentos mil cruzeiros), Proveniente de indenização por acidente,
(te responsabilidade (lo Estado, na conformidade do têrmo de
acôr(lo firmado ('0111 o liieflciOna(l() cidadão, com (lata (1v 16 de
junho (le 1955.

Art. 2. Q A fim de ocorrer ás despesas decorrentes (lesta
lei, fica aberto à Secretaria das Finanças o crédito especial (te
Cr$ 200. 000,00 (duzentos mil cruzeiros), como vigência prorrogada
até 31 de dezembro (te 1956, podendo o Executivo realizar, se ne-
cessário, operações (te crédito.

Art. 3•9	Esta lei entrará (01 vigor na (lata (te sua pubil,
cação, revogadas as disposiçõis em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conhe-
cimento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir tão inteiramente ('0010 nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 5 de no-
vembro de 1955.

Cr.óvis SALGADO GAMA
Tristão Ferreira da Cunha

1

1



211 -	 - 215 -
LEI N: 1.309, DEI 5 DE NOVEMIIB() 1)E 1955

Dispõe sdl,re isenriio (lo inlp(5510 (le lj'aii.sii(iSXÕO "inler tiiios" ao
Clube p01,1 Pastor, de Juiz de Fora

O Povo (10 Estado (te Minas Gerais, por SeUS representantes,

(lt'ci'etOu e eu, ('lïi seu nonie, Sanciono i seguinte lei

Art. 1 Fica O Govêrno (10 Estado autorizado fl conceder

i';ençôo (te iinpôsto (te transiliissi(0 ''inter ViVOS'' ao Clube Bom
Pastor, da cidade (te Juiz (te Fora, na aquisiç5o da úrea de terreno
situada 110 Bairro Jardim Uoii Pastor, entre as ruas Coronel José
M5rio Vilela, Avenida Salgado Filho, Cristovam Malta e o lago
atualmente existente, dividindo e confrontando com as referidas
inas 1' COlO OS lotes ii.5 4, 5, (, 7, 8, e 9 da quadra "M'', medindo

8.793 1112 a fins de nête construir a sua sede social.

Art. 2. - Os tributos l)reViSt OS no ad. 1-<',  sei'aO devidos
ao Estado, em caso da entidade uSo construir Sua sede social.

Art. 3.` - Revogadas as (liS)osiçUeS elo contrário, esta lei
entrarb cio vigor na (lata (te sua puhlicaçao

Mando, portanto, ,i as aoloridoles, a qUcnl o conhe-
cimento e execuçiio (testa lei pertencei', que a ('umpralu e façam
cumprir t5o inteiramente ('01110 neta Se contém

Dada 110 Pidioio da lihel'dad(, fluo horizonte, 5 (te no-
veinbi'o (te 1955.

Ci,óvis S1.( oo
Tristão Ferreira da Cunha

LEI N. 1.310, 1)E 5 DE NOVEMBI BO DE 1955

Abre ao J)eparlomuenlo Geoçiró/ieo o crédito especial de
Cr', 3. 73h,60

O Povo (lo Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e ('ii, (111 5(11 n011(e, Sanciono a seguinte lei

Art. 1." Fica aberto ao Departamento Geogrófico o crédito
especial (te CiS 3.7:l(;,(')0 (lês mil setecentos e trinta e seis cru-
zeiros e sessenta (('11 ia\'OS) para pagamento (te adicionais (te 101/
inelusve abono (te família, no pel'íodo (te :t (te agôslo de 1954 a
31 (te (1 ('zelo hm'o de 1955, ao senhor Antônio Cletuen te Duarte,
continuo daquela Repartiçiio

Am't. 2.' - lLii'i atendei' as (!espcsas (lc(Ori'('ntcs\(la presente
lei fica o Poder Executivo autorizolo ii realizar as operações (te
Ci'Cl li tu (lOC se tornarem mmeccssó rias.

Art. 3 • 1 - Revogadas as disposições ciii conti'ói'io, eiiti'ai'ii
esta lei u'iii vigor 1111 (lata (li' Sua publicação.puhlicaçi'io

Mando, portanto, a todas as autoridades, a (li11 o conhe-
cimento e exeeu'i(o (testa lei pertencer, (liii' a ('umimpralu e façam
cumprir tóo 111 teim'auien te ('uniu nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo 1 torizou te, 5 dc 110
vciiibi'o (te 1955.

Cióis Ssi.uno
José Augusto Fei'i'eiru !"ihlw
i'rishi.io Ferreira de Cunha

LEI N: 1.311, DE li DE NÚVllltltt) DE 1955

Dispõe .sol(ie ttui,rihjo / U(aJi(elro /)(l(1 ii ('Oi(,shillli(íiO do puhr'indiut.
(Ia Sociedade Cu/h11I'(ll 111(l!(l('iledOl(l Lida,, (/C Ubá

O Povo (10 Estado (te Minas Gerais, por SeUS icpi'esciitantes,
(tccreií(U e eu, (.1(1 SCU nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1.' -	Fica o (ovêrno do Estado L(1!tOl'iZid0 a contribuir
pala Li ionstituiçõo (10 patrimônio da SoHedade Cultural Mantene-
dora Ltdi., (te Ubó, a fim (te auxiliar a construção (lo prédio e
instalaçiio (te unia Facul (1 ((te de Odontologia, no Município de
Ubá, ('010 a iluportâliciil (te Cr$ 5.000. 000,00 (eiiieo uuihioes de
cruzeiros), ('lii apólices iFidielsóveis, que emitirá e ('UJO i'endiiiieiito
SerS de 5Y	( ( ' ill('O p01' ('('isto) (te juros, amivatiiieiite

Parógl'afo 1111 !('O O EStLOtO efetuará o pagalliento dos juros,
(IUC constituem o rciidiiiieiito das aj)oliceS, ('lii (tuas quotas anuais,
Ciii março e setemul)l'o

Art. 2: No caso (te (tiSS011iÇ'So (iii Sociedade ML(fltclie(lora
citada no artigo alIleriol', 0(1 (te sua tmailSíOFlii((ÇiiO ou, ainda, no
(te Cstiiti/.L(Ç50 (tL( F'iciitdote pelo (;ovêrm(o l'edci'at ((Li MUiiicil)(il
reverterão as apólices, a que se i'efeic esta lei, a Fazenda (lo Estado,
PLSI'iI 05 devidos fins.

Art. 3.' - O rendimento das apólices (010 ( 1 1W O Estolo
concorre para o património (tL( Sociedade Cultural Man tenedor:s
Ltda., (te IJLÚ, só SeIS empre gado na construção do prédio, insta-
laçSo e lnanutcncóo da Farutdade (te Odontologia, no Município
de Ubó, podendo o (ovêrno (ti) Estado (te('lal'al' ('adllCa a con-

1
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cessão por decreto do executivo, e determinar a respectiva reversão
das apólices, na forma do artigo 2Y, se fôr comprovado desvio
dcquela renda para outros fins particulares.

Art. 4•Q	Revogadas as disposições cm contrário, entrará
esta lei cio vigor na (lata de sua publicação.

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

Dada no Palácio (Ia Liberdade, Belo horizonte, 14 (le no-
vembro de 1955.

Cióvis SALGADO GAMA

Trisiao Ferreira da Cunha

LEI N. 9 1.312, DE 14 1)E NOVEMBRO DE 1955

Autoriza o Govérno do Estado a fazer doação de área de terrenos
à ZYC. 4, Rádio Ubaense Lida

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

Art. 1.v - -- Fica o Govêrpo (lo Estado autorizado a doar à
Rádio Sociedade Ubaense Ltda., prfixo ZYC. 4, a área (le terrenos
situada na cidade de Ubá, de sessenta e cinco metros de largura
por noventa de fundos, que se comunica com a A fli(la (lOS An
(Iradas por uma passagem dc sete metros de largura, e com divisas
por seus diferentes lados com terrenos (te \Valdeniar Teixeira,
Nilo Veríssimo de Paula, Gráfica Montanhesa Ltda., Rio Ubá e
Praça de Esportes Minas Gerais.

Art. 2.	- Revogam-se as disposições em contrário, entrando
esta lei ciii vigor na (lata (te sua publicação.

Mando, portanto, a tôilas as autoridades, a quem o conhe-
cimento e execução (lesta lei pertencer, que a cUfllf)ram e façam
cumprir tão inteiraiiientc (01110 nela se contém.

Dada no Palácio (Ia Liberdade, Belo Ilorizonte, 14 de no-
vembro de 1955.

Ci.óvis SALGADO GAMA
Tristão Ferreiro da Cunha
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LEI N.9 1.313, DE 14 DE NOVEMBRO DE 1955

Declara de utilidade pública a Sociedade Mineira de Engenheiros

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
Mineira de Engenheiros.

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

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

Dada no Palácio (Ia Liberdade, Belo Horizonte, 14 de no-
vembro de 1955.

Cióvms SALGADO GAMA

João Nogueira de Rezende

LEI N. 1.314, DE 11 DE NOVEMBRO DE 1955

Dispõe sôbre doação de imóveis ao Instituto de Aposentadoria e
Pensões dos Bancários.

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

Art. 1. Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Ins-
tituto de Aposentadoria e Pensões (los Bancários, para construção
de Sanatório destinado a tratamento de associados portadores de
tuberculose, (luas glebas dc terrenos, medindo, respectivamente,
72.000 metros quadrados e 5.000 metros quadrados, com as cons-
truções e benfeitorias nelas existentes, situadas na Fazenda "Bom
Sucesso", de propriedade do Estado, com as seguintes divisas e
confrontações:

1.' Gleba
Ponto inicial:	travessia (Ia estrada antiga Bom Sucesso—

Belo horizonte sôbre o córrego, 70 mii a montante da confluên-
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('ia (10 e('iregO Bom Sucesso coni seu afluente que contorna o
Sanatório do Estado pelo lado Oeste.

I)êste ponto a divisa segue pelo referido córrego Boiii Sucesso
ãciffla, até o ponto (, til ( I UC a divisa (lo Sanatório deixa o córrego; dai,
flexionan (lo a direita, ciii linha reta, até a cêrca de arame que existe
no CSI)igãO e que separa a bacia de captação (te águas para 0
Instituto "João Pinheiro"; (lêste ponto, voltando a esquerda, segue
a referida cêrca, na parte reta, e depois o prolongamento (lesta reta,
ate ali ngit' novamente o córrego 130111 Sucesso, em tini ponto situa-
do a 80 III aprox iiiiad aniente, a jui.aflte (Ia captação. Daí, segue
em reta (le aziniuth verdadeiro 3220' NE, pelo divisor de águas
(te montante e (le juzan te (la ca)tação, até atingir as divisas exter-
nas (los terrenos (lo Estado; (lêste ponto, - - voltando a esquerda,
e dividindo (0111 proprietários particulares, segue até atingir o
ponto dc partida. A ár ( (testa gleba é de 72. 000 1112

2. Gleba
Ponto dc partida Ponte sôbre o afluente (lu Bom Su-

cesso que colitorna o Sanatório (lo Estado (lo lado Oeste, na estrada
(le acesso to 1)1(51110 San alório

Dêste poii tu, segue a divisa Pelo referido afluente acima até
a cêrca (Ir araliie da Iiiargcni esquerda, que separa 05 terrenos do
Estado de propriedade particular; daí, por esta cêrca até a estrada
(te rodagem que vai pala o Barreiro de Cima; dêste ponto, vol-
tando á direita, pela referida estrada e depois por unia estrada
antiga e abandonada até o ponto (te partida	Área	5.000 lu->.

 único Ileverterilo ao (tolníliio do Estado os imã-
veis descritos neste artigo caso ilão lhes seja dada, no prazo (te
cinco anos, a (lestinaÇao aqui li revista

Art. 2. ---Fica revogada a Lei n. 1.101, de 13 de agôsto
(te 1954.

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

Mando, portanto, a todas as aul oridades, a queni o conlie-
(ililen lo e execução (testa lei pertencer, que a culupialil e façam
cuniprir tão inteiramente como nela se cojiteni

Dada mio Palácio da Liberdade, Belo horizonte, 11 (le novem-
bro de 1955.

Cióvis S.ti.c,tno G.\M.t
Txisiao Ferreira da Cunha

LEI N.' 1.315, DE 14 DE NOVEMBRO DE 1955

Dispõe sóbie rescisão do coo/iato enlie o Estado e a Universidade
de Minas Gerais.

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

Art. I . v	Fica revogado o Decreto-lei n. 1 .759, lhe 11 de
junho de 1946.

Ari. 2. ---- Fica o Poder Execuhi s'o autorizado a rescindi' o
contrato firmado cmii a Universidade de Minas Gerais na (lata (te
5 de novembro de 1943, nos têrnios (Ias cláusulas que P15'Ull a fa-
er parte integrante (lesta lei.

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

Mando, portanto, a lódas as autoridades, a quem o cunhe-
cimento e execução (lesta lei pertencer, cjiie a cuniprani e façam
cumprir tão inteiramente como neta se contém

Dada no Palácio da Liberdade, Belo horizonte, 14 de no-
veiubro de 1955.

Ci.óvis SALGADO GAMA
Bolivai de 1"reilas

CLÁUSULAS A QUE SE BEF'EIIE A LEI N. 1.315, 1)E 14 DE
NOVEMBRO DE, 1955

Cláusula L --Fica rescindido (te pleno direito, em relação
a todos os têrnios e cláusulas, o con lato firmado entre a Universi-
dade de Minas Gerais e o Govêmno (lo Estado de Minas Gerais, na
data (te 5 (te novembro (te 1943, e (011 stan te (ia escritura pública
da iliesnia (lata, lavrada a fôltias 47 v. a 50, do Livro n. 37-13, do
Tabelião Bolivar, do 5. Oficio de Notas, (testa coniarca

Cláusula 2. - ----Extinto o Serviço (te Construção da Cidade
Universitária, criado pelo Decreto-lei Estadual li." 1.759,  (te 11 (te
junho (te 1046, por tem sido êste revogado, o (iovêrno do Estado
(te Minas Gerais responderá pelos possíveis direitos (los Sel'i(lOieS
que trabal tiavani no órgão executivo daquele serviço e a Universi-
dade (te Minas Gerais terá a miosina respoiisahilidade ciii relação
aos servidores (11H coiiStirrii1 da fôltia ito órgão fiscal (lo niesino
serviço.

1
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Cláusula 3.' - - O material adquirido para as obras da Cida-
de Universitária durante a vigência do contrato de que cogita a
cláusula 1.', quer à conta da verba orçamentária própria do Estado,
quer pelos recursos decorrentes da venda de terrenos pertencentes
à Universidade (te Minas Gerais, será inventariado e entregue a
Reitoria da Universidade, mediante têrino especial de entrega o
recebimento.

Cláusula 4.' -- Nos têrinos dc que dispõe a escritura de doa-
ção (te imóveis, que à Universidade fêz o Govêrno do Estado de
Minas Gerais na (lata (te 26 de julho de 1929, como consta do ins-
trumento lavrado a fis. 110 a 112 v., do Livro 61, (lo Cartório
Ferreira de Carvalho, (lesta Capital, e ratificada pela Lei Estadual
n.9 1.086, de 8 (te outubro (te 1929, poderá a Universidade (te Minas
Gerais dispor (los terrenos a que se refere a doação em aprêço,
para aliená-los da maneira que lhe parecer melhor, vinculando o
produto (Ia venda, porém, obrigatèriamente, à Construção da Cida-
de Universitária.

Cláusula 5.' - - Em virtudevirtude (lo que dispõe a cláusula ante-
rior e pereluptos os contratos respectivos que têm findos os prazos
de vigência, declara o Govêrno do Estado (te Minas Gerais, neste
têrnio, e com o conhecimento do Banco (te Crédito Real de Minas
Gerais S. A., cujo representante credenciado subscreve êste, que
está seio efeito o contrato (te constituição (te abertura (te crédito
em conta corrente garantida, celebrado entre êle e aquêle Banco, na
(lata de 5 (le iioveiiibro (te 1934, bem como o aditamento e altera-
ção do mesmo contrato, firmado na data de 3 de dezembro de
1948.

LEI N.' 1.316, DE 16 DE NOVEMBRO DE 1955

Dispõe sôbre doação de tcrxeiw ao município de Conceição da
Aparecida

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

Art. 1.' -- Fica o Poder Executivo autorizado a doar, ao
município (te Conceição (Ia Aparecida, o terreno de propriedade
do Estado, também por doação de José Bento de Melo Carvalho.
situado na sede daquele município, as ruas Tiradentes e Barão do
Carmo, confrontando de um lado com o seu doador José Bento
de Melo Carvalho e, de outro, com o Sr. Amanho L. Oliveira, com
a área (te dois mil metros quadrados (2.000 m 2 ), para nêle ser
'onstruí(to prédio próprio destinado ao Pôsto de Higiene local.
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Art. 2.' --- O terreno doado reverterá ao patrimônio esta-
dual se l)o1 qualquer motivo niio fôr cumprida a finalidade da doa-
ção.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, cm Belo Itorizonte, aos 16
de novembro de 1955.

CLóvIs SALGADO GAMA

Tristão Ferreira da Cunha

LEI N.9 1.317, DE 16 DE NOVEMBRO 1)E 1955

Concede isenção de inipóslo de transmissão "inter vivos" ao
Instituto Clínico 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. 1.' - - Fica concedida a isenção do imnpôstO de trans-
missão "inter-vivos" para a venda, por parte da Sociedade Propa-
gadora "Esdeva", (los lotes (te fl.'S 1 a 6 e 8 a 12, da planta aprova-
da, em 27/1/55, sob o n.' 5, pela Prefeitura Municipal (te Juiz
de Fora, sitos na Avenida Olegário Maciel, daquela cidade, em
favor da sociedade em organização, que tem comimo fundadores £
Instituto Clínico (te Juiz (te Fora e outros, lotes que se destinam
à construção de um hospital.

2.' ----- A isenção (te que trata esta lei condiciona-se ao
cumprimento do seu objetivo no prazo (te cinco anos.

Parágrafo único - Caso a entidade beneficiada mude de
finalidade, ficará cancelada a isenção determinada e o impôsto
será devido ao Estado.

Art. 3.' - -- Na planta (lo prédio do Hospital a ser construido
e já aprovada pela Prefeitura (te Juiz (te Fora, deverão constar pelo
menos 30 leitos para os menos favorecidos.

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

ri
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Mando, portanto, a tõdas as autoridades a (lUe1Il o coiiheci
inentu e execução desta lei pertencei', que a cumpram e façaifi
eunipri i' tão in lei raiiiente colou nela se con téni

Dada no Palácio (la Liberdade, ciii Belo Iloi'izonte, aos 16
de iiOVeliil)i'O de 1955.

Ceóvis S.i.n.uo G.\M,\
'JI'iSíUO l'c'i'ici'a (1(1 Cunha
João Nogueira de flc:eiude

LEI N. 1.313, DE 16 DE N0VEMI3H0 DE 1955

Concede pensão ao pintor .tlbci'lo da Veiga Guignw'd e abre
credito CSpCCIUI.

0 povo do Eslado (te Minas Gerais, pui' seus representantes,
decretou e eu, ciii seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1 . - -- Fica concedida ao pintor Alberto (Ia Veiga Guig-
nard, enquanto viver, unia pensão mensal de Cr$ 5.000,00 (cinco
mil cruzeiros)

Art. 2.	Pai-a atendei . , no exercício de 1955, às despesas
decorrentes desta lei, fica aberto pela Secretaria (la Educação, um
credito especial de Cr	(i0 . 000 , ()0 (sessenta mil cruzeiros), cor-

o pagamento nos exercícios subseqüentes, por verba própria
a ser consignada no orçamento.

Art. 3.	-- Hevogaiii-se as disposições ciii contrário, entrando
esta lei ciii vigor na (lata de sua publicação

Mando, portanto, a tôdas as autoridades a quem o coube-
cimento e execução (lesta lei pei'k'iu'ei', que a cunipraui e façam
euiiipri i' tão intei 'anien te como nela se con têm

Dada no Palácio da Liberdade, ciii Belo horizonte, aos 16
de novembro de 1955.

(.ó\ is Si,n.00 (i.\Ix
liolivai' (te F1'Cil(lS
'1'i'i Ido I"ei'í'c'a da Cuizhie

LEI N:' 1 . 319, DE 16 DE NOVEMPII() 1)E 1955

(rio , Granja-Escola 1). Bel/ia,", iia cidade de Muriaé, e autoriza
o recebimento de (loução

() Povo (1(1 Estado ( Iv Minas Gerais, p01' SeUS representantes,
decretou e eu, ciii seu nona', sanciono a segui 11 te lei

Ai't. 1.	- Fica criado, na cidadee de Muriaé, um ('ducan (lário
de nieflOi'eS, que terá a denominação de Granja-Escola "D. Delfim".

Art. 2. -- Para a instalação e funcionamento do ('Siabel"-
cimento criado 110 artigo antei'ior, fica o Executivo autorizado a
receber, do Conselho Parti ciii ai da Soei edad e São Vicente (te Paulo
de Muriaí', doação de todos os bens, móveis, imóveis, semoventes,
utensílios, máquinas e benfeitorias, que e on sti tuem o patrimôniolo

do Patronato "1). Delfi m" e da Chácara "Ferreira Leite Júnior",
localizados naquela cidade, mediante coiiipt'tente inventário e ava-
liação.

Pari'igr'ifo único Na hipótese de deixar de funcionar o
estal)elecimcntd ('nado nisto lei ou de sua extinção, 10(10 o patri-
mônio constitutivo da doação autorizada neste artigo, heflI assim
as benfeitorias que nêle venham a ser feitas, serão devolvidos pelo
Estado á entidade (IOa(IO1'a, independentemente de interpelaçiio
jud icial e sem direito  a i n deu ização algunia

Art, 3.' --- A Granja-Escola "1) , Delfim" abrigará menores
desamparados, com a idade de 7 a 1 t; anos, até o 1 boi te que a sua
(lotação orçaiiicntái'ia comportar.

Ai'!. 4 • 1 - - É finalidade da Granja-Escola 9). Delfim" educar
05 menores, que lhe forem ( , u! legues, iiied i ante a sua ColilpIeta
formação morai e profis s ional para a viola prática, ministrando,
para êsse fim:

a) a instrução Primária de acôi'do ('01)1 05 padrões oficiais:
h) a instrução prál ica para as atividades agropastoris
e) o ensino técnico-profissional de artes e ofícios;
(1)	ensino religioso;
e) a educação moral e cívica;
f) o preparo prévio do menor pana a prestação obrigatória

do serviço 1)1 iii tar
Art. 5.' --- Unia vez internado, o menor sómente será des-

liga(lo da Granja-Escola 1), Delfim"
a)	com	a aLitol'izaçá() ('SCI'i!O tIo Juiz de Menores tia Co-

marca;
h) pam'a a entrega aos pais 011 tutores, mediante assinatura

de iêi'mtiO ile garantia da educação e sustento tio menor;
e) para transferência a outras instituições de amparo a

ilienoi'es
Ai'!, 6." A Granja-Escola "D. i)elfimn" será administrada

por um diretor nomiieado em coni i ssão pelo Governador (lo Estado,
e supervisionada p01' um Conselho de Administração, não remu-
nerado, cujo exe rc í cio) constitui função relevante de i .nterêsse pú-
blico.
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§ 1. O Conselho de Administração da Granja-Escola
"D. Delfim" será integrado pelo Juiz de Direito da comarca, seu
presidente nato, pelo Juiz Municipal, pelo Promotor de Justiça,
pelo Prefeito Municipal e por mais cinco membros, indicados pelo
Conselho Particular (lu Sociedade São Vicente de Paulo de Muriaé
e nomeados pelo Governador do Estado.

§ 2. -- O Diretor e o Conselho de Administração terão is
funções que o Regulamento (]esta lei determinar.

Art. 7.'	Fica criado, no Quadro Permanente, Parte Geral,
Tabela 1, 1 cargo de Diretor, padrão 1-35, em comissão.

Art. 8.° Com vigência prorrogada até 31 de dezembro de
1956, fica aberto, pela Secretaria das Finanças, o crédito especial
(te Cr$ 4.500. 000,0() para atender às despesas decorrentes desta
lei, sendo Cr$ 800.000,00 para pagamento de pessoal permanente,
extranuinerái-io e assalariado, e Cr$ 3.700.000,00 para os gastos
de instalação e manutenção, podendo o Executivo, para êsse firo,
se necessário, realizar operações de crédito.

Art. 9 --- Fica o Executivo autorizado a regulamentar a
presente lei.

Art. 10	Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará em vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a tô(las 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 16
de novembro de 1955.

CLóvrs SALGADO GAMA
João Nogueira de Rezende
Tristão Ferreira da Cunha

LEI N.' 1.320, DE 16 DE NOVEMBRO DE 1955

Autoriza o recebimento, sem multa, de débitos fiscais 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.' - As dívidas de impostos e taxas contraídas para
com a Fazenda Pública Estadual, até 30 (te junho dêste ano, poderão
ser recebidas, sem multa, até 31 de março (te 1956, ressalvados 35
casos expressamente mencionados nesta lei.
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Parágrafo único -- Não serão restituídas as quantias corres-
pondentes às multas já recolhidas aos cofres (10 Estado.

Art. 2. As multas isoladas, aplicadas por infração de
preceitos regulamentares, não são incluídas na dispensa cio artigo
anterior, mas serão reduzidas a 50 11r cia sua importância, quando,
sanadas as faltas que lhes (leram origelil, forem pagas na forma
da presente lei.

Art. 3. Perderão o direito aos benefícios referidos nos
artigos anteriores os contribuintes que, na vigência desta lei, forem
convidados pessoalmente ou por via postal, com aviso de recebi-
mento (AR), e não recolherem seus débitos dentro (le trinta (30)
dias, contados (lo convite.

Art. 4•0 O pagamento (te débito na conformidade desta
lei importa em desistência (te reclamação ou recurso porventua
em andamento na esfera administrativa, e conseqüente arquiva-
mento (los respectivos processos.

Art. 5. --- As dívidas em fase de cobrança judicial poderão
ser recebidas com os mnesriios favores, desde que pagas também
as custas vencidas nos executivos fiscais em andamento.

Art. 6. Nos casos de exclusão total (Ias multas, será co-
brado o sêlo de dez por cento (10 1/r) sôbie as importâncias rele-
vadas, previsto na tabela 6, n. 4, do Decreto-lei 67, de 1938.

Art. 7. - A Secretaria das Finanças baixará as instruções
necessárias à execução (lesta lei.

Art. 8. 1	Revogam-se as disposições em contrário, entrando
esta lei em vigor na (lata (le sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 16
(te novembro de 1955.

Cróvrs SALGADO GAMA
Tristão Ferreira da Cunha

LEI N.' 1.321, DE 16 DE NOVEMBRO DE 1955

Prorroga a vigência de créditos especiais abertos ao Departamento
de Águas e Energia Elétrica pelas Leis im.'s 708 e 1.047.

O Povo cio 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 revigora(la para 31 de (leZenibrO de 1955
a vigência dos créd i los especiais abertos ao Departamento d e Águis
e Energia Elétrica pelas Leis n. 0 s 708, de 16 de agôsto de 1951,
e 1.047, de 22 de dezembro de 1953, respectivamente de Cr$....
12.098.000,00 e Cr	4.1 25. 372,90.

Art. 2, Para atender Ss despesas decorrentes da presente
lei, fica o Podei' Executivo autOl'i'/.ad() a realizar as operações de
crédito que se tornarem ii ecess5ri as.

Art. 3•0	- Esta lei entrará em vigor na (laia de sua pubt i'
caçílo, revogadas as disposições ciii cnn tr mio.
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Art. 3.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o 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 1955.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conhe-
cimento e eXecuçô() desta lei pertencei', qtie a cunipram e façam
cumprir, t,-to inteii'aiiiente ('Orno nela se contém

Dada no Pali'icio da Liberdade, eia Belo Hoi'izonle, aos 16
(te novembro (te 1955.

Ci.óvrs S.\I,GDO GAMA

.José .-lu ,qusto I"ci'reii'a I'illio
l'rixlrío Peneira da Cita/ia

LEI N.0 1.322, DE, 16 DE NOVEMBRO DE 1955

Autoriza o Podei' E.reeutji'o a efetuar paqaiiierilO de indenização
ao Sr. .José Ifilório Peneira e (ló outras providências.

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

Art. 1 . 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a pagar ao
cidad5o José Hil5rio Ferreira, a iinpoi't5ncia de Cr 67. 823,50 (ses-
senta e sete mil. oitocentos e vinte e três cruzeiros e cinqiient:i
centavos), pI'oven iente de i 11(1 ('fl izaç5o em vi ilude de danos cau-
sados p01' :d)alroarnenlo, de responsabilidade do Estado, na con-
forniidade do têi'mo (Id acôi'd() fii'iiiado ('011) O 1iieflciO1iU1() ('idadaO,
em (lata de 11 de julho de 1955.

Art. 2. --- A tini de ocorrer ôS despesas decorrentes desta
lei, fica aberto A Secretaria das Finanças o ci'é(liIO especial e
Cr$ 67.823,50 (sessenta (' sete niil, oitocentos. e vinte e três cru-
zei ros e ciii (iil en ta centavos), com vigência prorrogada até 31 de
-dezembro de 1956, podendo o Executivo realizar, se necessArio,
operações de crédito.

CLóvIs SALGADO GAMA

Tristão Ferreira da Cunha

LEI N.' 1.323, DE 16 DE NOVEMBRO DE 1955

Concede auxílio financeiro à Escola de Enfermagem "Wenceslau
Brctz".

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

Art. 1. - - Fica o Govêrno do Estado autorizado a conceder
um auxílio financeiro de Cr$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros)
à Escola de Enfermagem "Wenceslau Braz", situada na cidade de Ita-
jubá, para a construção de dependências destinadas às alunas inter-
nas dêsse estabelecimento.

Art. 2. - Para atender ao disposto no artigo anterior, fica
aberto à Secretaria das Finanças o crédito especial de Cr$ .
200.000,00 (duzentos mil cruzeiros), podendo o Govêrno, para isso,
se necessário, realizar operação de crédito.

Art. 3•9 - Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 16 de
novembro de 1955.

CLÓVIS SALGADO GAMA

Tristão Ferreira da Cunha

1
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LEI N.° 1324, DE 16 DE NOVEMBRO DE 1955

Faz doação de terrenos à Faculdade de Medicina da Universidade de
Minas Gerais.

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

Art. 1. - Fica doada à Faculdade de Medicina da Universi-
dade de Minas Gerais, uma área de terrenos, na Alamêda Ezequiel
Dias, nesta Capital, com 47,25 metros de frente, confrontando, pelo
lado direito, com o Centro de Saúde "Carlos Chagas", pelo lado es-
querdo, com os terrenos doados à Faculdade de Ciências Médicas
e ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado, e,
pelo fundo, com a garage da Prefeitura Municipal e a Alamêda da
Instituto Borges da Costa, com a extensão total de 8.636 metros qua-
drados, de acôrdo com a planta anexa.

Art. 2. Nos terrenos doados pelo artigo anterior, a Facul-
dade de Medicina deverá construir um pavilhão para a sua Clínica
Tisiológica e o edifício para a Escola de Enfermagem "Carlos
Chagas".

Art. 3o - Se, dentro do prazo de três anos, a contar da data
de entrada em vigor desta lei, não forem iniciadas as obras das
construções referidas no artigo 2., ou se, em qualquer tempo, fôr
alterada a sua destinação especifica de ensino, os terrenos ora
doados reverterão ao patrimônio do Estado, com tôdas as benfei-
torias e independentemente de notificação judicial.

Art. 4•9 - Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 16
de novembro de 1955.

CLóvIs SALGADO GAMA
Tristão Ferreira da Cunha

LEI N." 1.325, DE 16 DE NOVEMBRO DE 1955

Concede subvenção à Associação das Voluntárias de Minas Gerais.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:
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Art. 1. - Fica concedida à Associação das Voluntárias de

Minas Gerais, uma subvenção anual de Cr$ 3.000.000,00 (três mi-
lhões de cruzeiros), que será consignada orçamentàriamente.

Parágrafo único - A subvenção de que trata êste artigo será
paga, mensalmente, em duodécimos de Cr$ 250.000,00 (duzentos
e cinqüenta mil cruzeiros).

Art. 2. Para atenaer, no corrente exercício, às despesas
decorrentes do artigo anterior, fica aberto à Secretaria das Finan-
ças o crédito especial de Cr$ 3.000.000,00 (três milhões de cruzei-
ros, podendo o Govêrno, para isso, se necessário, realizar operações
de crédito.

Art. 39	Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará em vigor, na data de sua publicação.

Mando, portanto, a tôdas as autoridader, 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 1e
novembro de 1955.

CLóvIs SALGADO GAMA
Tristão Ferreira da Cunha

LEI N. 1.326, DE 16 DE NOVEMBRO DE 1955

Prorroga para o corrente exercício os créditos abertos à Secretaria
do Interior pelas Leis n°s 1.019 e 1.139.

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

Art. 1. - Fica prorrogada para 31 de dezembro de 1955 a
vigência dos créditos especiais abertos à Secretaria do Interior
pelas Leis n.s 1.019, de 9 de dezembro de 1953, e 1.139, de 17 de
novembro de 1954, respectivamente, de Cr$ 1.457.939,70 e Cr$
1.549.146,60, cujo destino é o pagamento à Caixa Beneficente da
Polícia Militar, proveniente de abonos referentes aos exercícios
de 1952 e 1953.

Art. 2. - Para atender ao disposto na presente lei, fica o
Poder Executivo autorizado a realizar as operações de crédito que
se tornarem necessárias.

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

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o 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 1955.

Cióvis SALGADO GAMA
João Nogueira de Rezende
Tristão Ferreira da Cunha

LEI N. 1.327, DE 16 DE NOVEMBRO DE 1955

Faz doação de terrenos à Associação Leopoldinense de Proteção à
infância.

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

Art. 1.' - Fica doada à Associação Leopoldinense de Prote-
ção à Infância uma área de terreno, a ser delimitada oportunamente,
com 146.300 metros quadrados, na Fazenda denominada "Varge.n
Linda", no município de Leopoldina, destinada à construção de um
Patronato de caráter agrícola para educação de menores abandona-
dos -

Art. 2.' - A Sociedade Beneficiada obriga-se a usar o ter-
reno doado estritamente para o fim mencionado no artigo anterior,
revertendo o imóvel ao Estado, indepedentemente de interpelação
judicial, na hipótese de ser alterada a finalidade da doação ou da
extinção da Sociedade.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 16
de novembro de 1955

CLÓVTS SALGADO GAMA
Tristão Ferreira da Cunho

- 261 -

LEI N.' 1.328, DE 16 DE NOVEMBRO DE 1955

Abre à Secretaria do interior o crédito especial de Cr$ 46309,90

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

Art. 1.' - Fica aberto à Secretaria do Interior o crédito
especial de Cr$ 46.309,90 (quarenta e s°ir mil trezentos e nove
cruzeiros e noventa centavos), para atender às seguintes despesas:

Cr$
Floriano Ferreira Pires - Adicionais de 10%,

inclusive abono de família no período de 30

	

e agôsto de 1953 a 31 de dezembro de 1955
	

10.587,60
Clibas Tavares da Fonseca Professor do Ginásio

Tiradentes - Adicionais de 10%, por qüin-
qüênio no período de 5 de agôsto a 31 de

	

dezembro de 1953 ................	1.734,60
José Cupertino Bicalho Radiotelegrafista - Adi-

cionais de 10%, inclusive abono de família,
no período de 8 de março de 1954 a 31 de

	

dezembro de 1955 ................	6.650,i')
Adão Barbosa Lima -- Fiscal de Trânsito	Adi-

cionais de 10%, inclusive abono de família,
no período de 1.9 de agôsto a 31 de dezembro
de 1954	......................	700,00

Ernani Doye Silva - Estatístico-Chefe	Adi-
cionais de 10%, inclusive abono de família,

	

31 de iezemnbro de 1955 ............	15. 373,.O
Joaquim Alcântara de Oliveira - Adicionais de

10%, inclusive abono de família no período
de 27 de fevereiro de 1946 a 31 de dezembro

	

de 1952 ......................	7. 689,80
elso Rodrigues Vieira - Fiscal de Trânsito -

Adicionais de 10%, relativos ao período de
1.' de abril a 3 de dezembro de 1954

	
1. 260M

Clover de Aguiar	1.9 Tenente - Adicionais de
10% no período de 2 de outubro de 1949

	

a 9 de julho de 1950 ..............	2.314,30

Total ..................46309,90

Art. 2.' - Para atender às despesas decorrentes da presente
lei, fica o Poder Executivo autorizado a realizar as operações de
crédito que se tornarem necessárias.
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Art. 3•9 - Revogam-se as disposições ciii contrário, entrando
esta lei em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte 16 de novembro
de 1955.

CLÓVIS SALGADO GAMA
João Nogueira de Rezende
Tristão Ferreira da Cunha

LEI N.9 1.329, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1955

Autoriza doação de imóvel ao Govêrno da União.

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

Art. 1. 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Govêr-
no da União, para a construção da sede da 70 Circunscrição do
Serviço Nacional de Malária, um terreno com área aproximada de
2.868 metros quadrados, de propriedade do Estado, situado no quar-
teirão 57, da 12. 1 seção urbana desta Capital, com 81 metros de
frente para a rua Guajajaras e 28,50 metros para a Avenida do
Contôrno.

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

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

Dada no Palácio (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, aos 18
de novembro de 1955.

CLÓVIS SALGADO GAMA
Tristão Ferreira da Cunha

LEI N.9 1.330, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1955

Autoriza doação de terreno ao Círculo Militar de Belo Horizonte

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

Art. 1. 0 Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Cír-
culo Militar de Belo Horizonte, para efeito de construção de sede
própria, um terreno com a área de 435 m2 (quatrocentos e trinta
e cinco metros quadrados), situado na esquina da rua Guajajaras
com Ouro Prêto, nesta Capital.

Parágrafo único - O terreno objeto da presente doação rever-
terá ao patrimônio do Estado, caso o donatário vier a lhe dar des-
tinação diversa.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 18 de
novembro de 1955.

CiÓvis SALGADO GAMA

Tristão Ferreira da Cunha

LEI N.° 1.331, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1955

Concede isenção do impôsto de transmissão "inter vivos" ao Santar-
ritense Esporte Clube de Santa Rita de Jacutinga.

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

Art. 1 Fica concedida isenção de impôsto de transmissão
"inter vivos" ao Santarritense Esporte Clube, de Santa Rita de Jacu-
tinga, para aquisição de um terreno, situado na mesma cidade,perten-
cente ao Sr. Isaltino Isídio de Almeida e destinado à sede do Clube.

	

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

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

	

Dada	ilácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 18
de novembro de 1955.

CLÓVIS SALGADO GAMA

Tris tão Ferreira da Cunha
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LEI N.' 1.332, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1955	 Cr$

Abre à Secretaria de Saúde e Assistência o crédito especial de
Cr$ 55. 000,00.

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

Art. 1.' - Fica aberto, à Secretaria de Saúde e Assistência,
o crédito especial de Cr$ 55. 000,00 (cinqüenta e cinco mil cru-
zeiros) para ocorrer, no presente exercício, ao pagamento dos prê-
mios "Carlos Chagas", instituídos pelas leis n.'s 541, de 12 de de-
zembro de 1949 (Cr$ 5.000,09), e 943, de 21 de junho de 1953
(Cr$ 50.000,00), podendo o Executivo, para êsse fim, realizar as
operações de crédito que se tornarem necessárias.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 18
de novembro de 1955.

CLóvIs SALGADO GAMA
Clemente Medrado Fernandes
Tristão Ferreira da Cunha

LEI N.' 1.333, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1955

Abre à Secretaria de Saúde e Assistência o crédito especial de
Cr$ 161.377,50.

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

Art. 1.' - Fica aberto à Secretaria de Saúde e Assistência
o crédito especial de Cr$ 161.377,50 (cento e sessenta e um mil
trezentos e setenta e sete cruzeiros e cinqüenta centavos) para aten-
der ao pagamento das seguintes despesas:

Cr$
Caixa Econômica do Estado - 1 Compressor Wor-

thington BH, (x), cedido à Colônia "Santa Isa-
bel", em 1950, e 1 Bomba "Pomona", EL-5,
3 HP, 18 estágios, em 1951 ..........155.011,50

Hotel Amazonas -- Hospedagem do Dr. Vitor H.
Moreira Pontes, no período de 29 de março

	

a 6 de abril de 1954 ..............	2.326,00
Prudente Versiani Caldeira - Dentista - Ajuda-de-

custo correspondente a um mês de vencimento,
conforme ato de 20/2/54, por ter participado
da Jornada Odontológica realizada na cidade

	

de Vitória ....................	4.040,00

	

Total ....................	161.377,50

Art. 2.' - Para atender às despesas decorrentes da presente
lei, fica o Poder Executivo autorizado a realizar as operações de
crédito que se tornarem necessárias.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 18
de novembro de 1955.

CLóvIs SALGADO GAMA
Clemente Medrado Fernandes
Tristão Ferreira da Cunha

LEI N.' 1.334, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1955

Suspende descontos de servidores públicos nos meses de novembro
e dezembro do corrente ano.

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

Art. 1.' - Ficam suspensos, nos meses de novembro e
dezembro do corrente ano, os descontos em fôlha dos servidores
estaduais ativos e inativos, correspondentes a contratos imobiliários
e empréstimos simples em favor do Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado de Minas Gerais ou de entidades subordi-
nadas ao Estado.

Parágrafo único --- Não se consideram como empréstimo, para
os fins dêste artigo, as importâncias acaso adiantadas ao servidor,
para desconto nos aludidos meses.

1
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Art. 2. 9 -- O benefício conferido por esta lei é extensivo

pessoal da Magistratura, do Ministério Público, do Magistério, da
Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, das Autarquias e aos con-
tribuintes ou sócios que, por qualquer motivo, recolham diretamente
à bôca do cofre do referido Instituto de Previdência ou de entida-
des subordinadas ao Estado.

Art. 3.' - A suspensão de pagamento de que trata o art.
1.0 não obriga o devedor ao pagamento de juros de mora, acarre-
tando, apenas, uma prorrogação de dois (2) meses no vencimento
das obrigações contratuais.

Art. 4•9 - Revogadas as disposições em contrário, entrará
esta lei em vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades a quem c conheci-
rrento 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
novembro de 1955.
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Art. 2.' - O contrato de admissão de Assistentes k isiflo
previsto no artigo anterior deverá obedecer ao disposto nos arts.
79 e seguintes, do Capítulo II, da Lei n.' 347, de 30 de dezembro
de 1948.

Art. 3.' - - Fica criado o cargo de Chefe de Policlínica da
Faculdade de Odontologia de Diamantina que será admitido me-
diante contrato, percebendo os mesmos vencimentos do professor
catedrático, padrão "Q".

Art. 4.' - Para atender às despesas decorrentes desta lei,
fica o Poder Executivo autorizado a realizar as operações de cré-
dito que se tornarem necessárias.

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

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

CLÓVIS SALGADO GAMA
João Nogueira de Rezende
Tristão Ferreira da Cunha
Cândido Gonçalves Ulhôa
Bolivar de Freitas
José Augusto Ferreira Filho
Clemente Medrado Fernandes

LEI N.' 1.335, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1955

Abre à Secretaria de Educação o crédito especial de Cr$ 402.000,00
(quatrocentos e dois mil cruzeiros), e dó outros providências.

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

Art. 1.' - Fica aberto à Secretaria da Educação o crédito
especial de Cr$ 402.000,00 (quatrocentos e dois mil cruzeiros),
sendo Cr$ 252.000,00 (duzentos e cinqüenta e dois mil cruzeiros)
para ocorrer ao pagamento de despesas com a admissão, mediante
contrato, de Assistentes de ensino para as cadeiras da Faculdade
de Odontologia de Diamantina, e Cr$ 150.000,00 (cento e cinqüenta
mil cruzeiros) para atender, no corrente exercício, aos encargs
provenientes de funcionamento do aludido Estabelecimento.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 19
de novembro de 1955.

CLÓvIS SALGADO GAMA

Bolivar de Freitas
Tristão Ferreira da Cunha

LEI N.' 1.336, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1955

Abre crédito especial para custear o tratamento médico do Juiz
Eleitoral de Cambuquira

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

Art. 1.' Fica aberto, pela Secretaria das Finanças, o cré-
dito especial de Cr$ 52.659,90, a fim de custear as despesas com
o tratamento médico-hospitalar do Dr. Geraldo Cordeiro Valadares,
Juiz Eleitoral de Cambuquira, vitimado em julho de 1954 por um
atentado, quando se encontrava no exercício de sua função.

Art. 2.' - As despesas, a que se refere o artigo anterior, estão
assim discriminadas:

Despesas de tratamento no Hospital-Geral de Cambuquira -
Cr$ 7.000,Q0.
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Honorários médicos do Dr. Afrânio Oliveira Leite - Cr$
18.000,00.

Honorários médicos do Dr. Manuel Brandão	Cr$ 3.000,00.
Honorários médicos do Dr. Antônio de A. Oliveira - Cr$

12.000,00.
Honorários médicos do Dr. Valentin Alencar de Souza	Cr$

1.600,00.
Conta da Farmácia Nossa Senhora Aparecida, de Cambu-

quira	Cr$ 4.715,00.
Despesas de viagem da vítima e sua família	Cr$ .

1.344,90.
Art. 30 - Para ocorrer às despesas de que trata esta lei,

fica o Executivo autorizado a realizar, se necessário, operações de
crédito.

Art. 49 - Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 19
de novembro de 1955.

CLÓVIS SALGADO GAMA

Tristão Ferreira da Cunha

LEI N. 9 1.337, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1955

Abre á Secretaria de Viação e Obras Públicas o crédito especial
de Cr$ 17.351.103,70.

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

Art. 1. - Fica aberto à Secretaria de Viação e Obras Pú-
blicas o crédito especial de Cr$ 17.351.103,70 (dezessete milhões
trezentos e cinqüenta e um mil cento e três cruzeiros e setenta
centavos) para atender ao pagamento de despesas com as obras
de construção do "Colégio Estadual", (Ia Capital do Estado.

Art. 2. - Para atender às despesas decorrentes da presente
lei, fica o Poder Executivo autorizado a realizar as operações de
crédito que se tornarem necessárias.
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Art. 3 •9 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 19
de novembro de 1955.

CLÓvIs SALGADO GAMA
José Augusto Ferreira Filio
Tristão Ferreira da Cunha

LEI N.9 1.338, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1955

Retifica o art. 1.9 da Lei n .9 1.245, de 3 de junho de 1955

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

Art. 1. - Passa a ter a seguinte redação o art. 1. 9 da Lei
n. 1.245, de 3 de junho de 1955:

"Art. 1. - Fica o Govêrno do Estado autorizado a adquirir
todos os bens do Colégio LeopondinenSe, de propriedade da Diocese
de Leopoldina, constando de edificações, áreas de 130.680,00 m2
de Leopoldina, constando de edificações, áreas de 130.680, m2
(cento e trinta mil seiscentos e oitenta metros quadrados), loteada,
e 45.000 m2 (quarenta e cinco mil metros quadrados) de terreno
plano, bem como as respectivas benfeitorias e pertences, pela im-
portância de Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), para o
fim de nêle instalar-se o Colégio "Professor Botelho Reis", criado
pela Lei n.9 1.235, de 14 de fevereiro de 1955".

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 19
de novembro de 1955.

Ci.óvms SALGADO GAMA
Bolivar de Freitas
Tristão Ferreira da Cunha
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LEI N.' 1.339, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1955

Declara de utilidade Pública a Associação de Proteção à Saúde, à
Maternidade e à Infância de São José do Barroso.

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

Art. 1.' Fica declarada de utilidade pública a Associação
de Proteção à Saúde, à Maternidade e à Infância de São José io
Barroso, sediada no município de Paula Cândido.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 24
de novembro de 1955.

CLÓVIS SALGADO GAMA

Henrique Furtado Portugal, respondendo pelo expediente da
Secretaria do Interior.

LEI N.' 1.340, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1955

Concede isenção do impôsto de transmissão "inter-vivos" ao Clube
Recreativo Araguarino.

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

Art. 1.' - Fica concedida ao "Clube Recreativo Araguarino",
com sede na cidade de Araguari, isenção do impôsto de transmis-
são "inter vivos", incidente na doação que lhe será feita de dois
terrenos situados naquela cidade na zona urbana, e destinados à
expansão das atividades desportivs daquela 'ntidade.

Art. 2.' - O tributo previs$o no artigo 21rior será devido
ao Estado, no caso de a entidade beneficiada mudar de finalidade.
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Art. 39 - Revogadas as disposições em contrário, entrará
esta lei em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte, aos 24
de novembro de 1955.

Ci.Óvis SALGADO GAMA
Tristão Ferreira da Cunha

LEI N.' 1.341, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1955

Concede isenção de impostos de transmissão "inter vivos" à "Asso-
ciação Brasileira de Ajuda ao Menor", de Uberlândia

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

Art. 1.' - Fica concedida isenção de impostos de trans-
missão "inter vivos" à "Associação Brasileira de Ajuda ao Menor",
da cidade de Uberlândia, a fim de que possa receber da "Fundação
Brasil Central", em caráter de doação, a fazenda "Rio das Pedras",
situada no mesmo município, fazenda destinada a ser a sede de
uma escola de menores abandonados e desajustados sociais.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 24
de novembro de 1955.

Cr.óvjs SALGADO GAMA
Tristão Ferreira da Cunha

LEI N.° 1.342, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1955

Concede um auxílio financeiro de Cr$ 60. 000,00 (sessenta mil cru-
zeiros) ao IV Congresso Estadual dos Estudantes de Comércio.

O Povo do Estado de 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 conceder,
por intermédio da Comissão Organizadora, um auxilio financeiro
de Cr$ 60.000,00 (sessenta mil cruzeiros) ao IV Congresso Esta -
dual dos Estudantes de Comércio, realizado de 20 a 24 de julho
do corrente ano, nesta Capital.

Art. 2. - Para atender às despesas de que se trata o artigo
anterior, fica aberto, pela Secretaria das Finanças, o crédito espe-
cial de Cr$ 60.000,00 (sessenta mil cruzeiros), podendo o Govêr-
no para isso, se necessário, realizar operações de crédito.

Art. 39	Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 24 de no-
vembro de 1955.

CLóvIs SALGADO GAMA

Tristão Ferreira da Cunha

LEI N.' 1.343, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1955

Dispõe sôbre doação de terreno à Mitra Arquidiocesana, 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 o Poder Executivo autorizado a doar à Mitra
Arquidiocesana, de Juiz de Fora, uma área de terreno, de proprie-
dade do Estado, de formato retangular, medindo 1.800 m2, onde
funciona a Granja-Escola Chácara de Menores, situada naquela cidi-
de, com frente para a Rua Barão de Linhares.

Art. 2. - A área de terreno a que se refere êste artigo se
destinará a Construção da Igreja Nossa Senhora Aparecida e suas
obras sociais, e reverterá ao patrimônio do Estado caso não lhe seja
dada, dentro de cinco anos, a destinação prevista.

Art. 3•0 - Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 24 de no-
vembro de 1955.

CLóvIs SALGADO GAMA
Tristão Ferreira da Cunha

LEI N.° 1.344, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1955

Concede isenção de impôsto de transmissão "inter vivos" à Asso-
ciação Comercial de Curvelo.

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

Art. 1.0 - Fica o Govêrno do Estado autorizado a conceder
isenção de impôsto de transmissão "inter vivos" à Associação Co-
mercial, de Curvelo, na aquisição do prédio situado na Praça Be-
nedito Valadares, de propriedade do doutor Alu Marques, com a
área de 540 m2, a fim cc instalar a sua sede social.

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

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

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 24 de nevem-
bro de 1955.

CLÓvIs SALGADO GAMA
Tristão Ferreira da Cunha

LEI N.0 1.345, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1955

Concede isenção do impôsto de transmissão "inter vivos" ao Esporte
Clube Farol, de Sabará

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

r
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Art. 1.' - Fica concedida isenção do impôsto de transmissão	

LEI N.' 1 .347, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1955"inter-vivos" ao Esporte Clube Farol, da cidade de Sabará, para
aquisição de prédio e respectivo terreno, situado à Rua Mestre

Concede auxílio financeiro ao Conselho Particular de Pará de Minas,Caetano, n.' 33, naquela cidade, destinado à instalação da sua sede
social.	 da Sociedade São Vicente de Paulo

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 24
de novembro de 1955.

CLÓVÍS SALGADO GAMA
Tristão Ferreira da Cunha

LEI N.' 1.346, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1955

Concede isenção do impôsto de transmissão "inter vivos" ao Piranga
Esporte Clube, com sede na cidade de Piranga.

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

Art. 1.' - Fica o Govêrno do Estado autorizado a conceder
isenção do impôsto de transmissão "inter vivos" ao Piranga Espor-
te Clube na aquisição do terreno que lhe será doado pela Prefeitura
Municipal de Piranga, situado no perímetro urbano da cidade, com
uma área de 10.652 m2 e que confronta com as Ruas Senhor dos
Passos, Santa Efigênia, com o grupo escolar e com propriedades
de Antônio Apolinário Neponiuceno, Elpídio Novais, Vicente Pei-
xoto, Dr. Cícero Ildefonso, Hospital São Vicente de Paulo, João
Peixoto da Silva, José Napoleão Reis e José Anselmo, a fim de nêle
construir a sua praça de esportes.

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

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o 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 novembro de 1955.

CLÓvIS SALGADO GAMA
Tristão Ferreira da Cunha

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

Art. 1.' - Fica o Govêrno do Estado autorizado a conceder
auxílio financeiro de Cr$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros )ao
Conselho Particular de Pará de Minas, da Sociedade São Vicente de
Paulo, destinado à aquisição de um imóvel onde será construída
a "Cidade Ozanan de Pará de Minas".

Art. 2.1 - Para atender ao disposto no artigo anterior, fica
aberto, pela Secretaria das Finanças, o crédito especial de Cr$
500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros), podendo o Poder Executivo
realizar, para êsse fim, as operações de crédito que se tornarem
necessárias.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 29
de novembro de 1955.

CLóvIs SALGADO GAMA
Tristão Ferreira da Cunha

LEI N.' 1.348, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1955

Orça a Receita e Fixa a Despesa do Estado de Minas Gerais, para
o exertcio de 1956

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

Art. 1.0 - O Orçamento do Estado de Minas Gerais para o
exercício de 1956, estima a Receita em Cr$ 4.670.900.000,00
(quatro bilhões, seiscentos e setenta milhões e novecentos mil
cruzeiros) e fixa a Despesa em Cr$ 5.611.448.370,90 (cinco bilhões,
seiscentos e onze milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil,
trezentos e setenta cruzeiros e noventa centavos).
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Art. 2 - A Receita será realizada com o produto do que
fôr arrecadado sob os seguintes títulos e subtítulos:

1 - RECEITA ORDINÁRIA

Cr$
a) Receita Tributária . .	3.835. 500.000,00
b) Receita Patrimonial . .	45.000.000,00
e) Receita Industrial . .	115.100.000,00
d) Receitas Diversas . .	150.000.000,00

II -- RECEITA EXTRAORDINÁRIA

4.670.900.000,00

Art. 3•9 - A Despesa, discriminada em anexos, relativa a
Pessoal Permanente e Variável, Material Permanente e de Consumo
e Despesas Diversas, distribuir-se-á pelos seguintes órgãos:

Palácio do Govêrno ..................
Assembléia Legislativa ................
Tribunal de Contas ..................
Departamento Jurídico do Estado ........
Departamento de Administração Geral ......
Departamento Estadual de Informações .
Departamento Estadual de Estatística ......
Assessoria Técnico-Consultiva ..........
Departamento Geográfico ............
Departamento de Águas e Energia Elétrica
Departamento Estadual de Estradas de Rodagem
Biblioteca Pública ................
Secretaria do Interior ..............
Secretaria das Finanças ..............
Secretaria da Agricultura, Indústria, Comércio

e Trabalho ..................
Secretaria da Educação ..............
Secretaria de Saúde e Assistência ........
Secretaria da Viação e Obras Públicas .
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§ 1. - De acôrdo com o estabelecido no Decreto-lei n.9
1.636, de 18 de janeiro de 1946, correrão pelo Departamento de
Compras e Fiscalização as aquisições de material, bem como a
movimentação e contrôle das respectivas verbas, nas importâncias
seguintes, já incluídas nos totais a que se refere êste artigo e cons-
tantes de tabelas explicativas anexas:

Cr$

Palácio do Govêrno ..................
Assembléia Legislativa ................
Tribunal de Contas ..................
Departamento Jurídico d3 Estado ..........
Departamento de Administração Geral ........
Departamento Estadual de Informações ......
Departamento Estadual de Estatística ........
Assessoria Técnico-Consultiva ............
Departamento Geográfico ..............
Biblioteca Pública ....................
Secretaria do Interior ................
Secretaria das Finanças ................
Secretaria da Agricultura, Indústria, Comércio e

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

§ 2. - Além das verbas de material, de que trata o para-
grafo anterior, ficarão, também, a cargo do referido Departamento
de Compras e Fiscalização, visando a melhor fiscalização e mais
eficiente contrôle dos respectivos gastos, as verbas destinadas ao
serviço de fôrça e luz, distribuídas pelos diversos Órgãos Admi-
nistrativos.

Art. 4•Q - Fazem parte integrante da presente lei os anexos
que acompanham, especificando a Receita e discriminando a
Despesa.

Art. 5•	Enquanto não fôr baixado o Decreto a que se
referem os artigos 5•1 e 22, da Lei n.9 858, de 29 de dezembro de
1951, prevalecerão, para efeito de lotação, os quadros de pessoal
publicados em volume anexo ao Orçamento.

Cr$
6. 417. 330,80

30.038.740,00
9.691. 968,40
5.718.500,00

13.014. 921,30
3.440. 648,50

11.768.680,00
3. 107.200,00
8.637.086,40

20.557.171,80
300.000.000,00

2.195.363,60
906.592.358,70

1.961.017.348,70

399.169.432,30
947.365.124,30
425. 903,426,20

556.813. 069,90

5.611.448.370,90

Cr$

4.145.600.000,00

525.300.000,00

570.000,00
346.000,00
237.000,00
172. 000,00

1.332.000,00
69.000,00

819.500,00
121.400,00
207.000,00

1.010.000,00
116. 796.449,80
41.305.000,00

91.662.392,60
17.013.424,00

144.066.000,00
293.858.602,30

709.585. 768,70
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Art. 6. - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir cré-
ditos suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) da
despesa fixada para cada dotação, bem como realizar operações
de crédito para cobertura do "deficit" e as que se tornarem ne-
cessárias, como antecipação de Receita, observado o limite de 1/3
(um têrço) da Receita prevista.

Art. 7.' - A presente lei vigorará durante o exercício de
1956, a partir de 1.0 de janeiro, revogadas as disposições em
contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 29
de novembro de 1955.

CLóvIs SALGADO GAMA

João Nogueira de Rezende
Tristão Ferreira da Cunha
Cândido Gonçalves Ulhôa
Bolivar de Freitas
José Augusto Ferreira Filho
Clemente Medrado Fernandes

LEI N.' 1.349, DE 1.0 DE DEZEMBRO DE 1955

Abre à Secretaria da Educação o crédito especial de Cr$ 457.606,10.

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

Art. 1.0 Fica aberto à Secretaria da Educação o crédito
especial de Cr$ 457.606,10 (quatrocentos e cinqüenta e sete mil,
seiscentos e seis cruzeiros e dez centavos), para atender ao paga-
mento das seguintes despesas:

Cr$
Petrônio Costa - 50 aulas extranumerárias dadas na

Escola Normal Oficial de Paracatu no período
de 28/9 a 31/12/1953 ..............	750,00

Maria Filomena de Andrade - Fiscalização dos
Trabalhos do Curso Normal Regional "Getúlio
de Carvalho", de Guanhões, no período de
abril a junho de 1954 ..............	750,00

Valdemar Campos - Exames médico-biométricos
realizados nos anos de 1953 a 1954, na Escola
Normal Oficial de Pitangui ..........

Luiza Valadares Versiani Caldeira - Aulas extranu-
merárias dadas no Instituto de Educação
de Belo Horizonte, no período compreendido
entre 1949 e 1952 ................

Osvalda Guilhermina Lemos Jardim Aulas dadas
na Escola Normal Oficial de Ouro Fino, nos
meses de novembro e dezembro de 1950

Bento Oliveira Castanheiro - Exames médico-biomé-
tricos feitos nos alunos da Escola Normal ofi-
cial de Bom Sucesso, no 2. 9 semestre de 1953

José Maria de Carvalho - Exames médico-bionié-
tricos feitos nos alunos da Escola Normal Ofi-
cial de Pitangui, nos anos de 1953 e 1954

Paulo Pontes - Exames médico-biométricos feitos
nos alunos da Escola Normal Oficial de Ube-
raba, nos anos de 1949 a 1953 ........

Antônio Pereira dos Santos - Fornecimento de água
ao Grupo Escolar "Afonso Arinos", de São
Romão, durante o período de 1. 1/2 a 31 de
dezembro de 1953 ................

Dom Manuel Nunes Coelho - Aluguel do prédio
para o Grupo Escolar de Coroaci, durante o
período de 1./12/1952 a 31 de dezembro de
1954	..........................

Diretora do Grupo Escolar "Dr. João Pinheiro", de
Sêrro - Indenização de despesa com serviços
de confecção de provas escolares, em novem-
bro de 1953 ....................

Pedro Martins Guerra - Diretor da Escola Normal
Oficial de Itabira - Indenização de despesas
que excederam a verba de expediente, durante
os anos de 1951, 1952 e 1953 ........

Diretora do Grupo Escolar "Joaquim Nabuco", de Di-
vinópolis - Indenização de despesa com repa-
ros nos móveis cm janeiro de 1953 ......

José Carlos Pereira Aluguel do prédio para a Es-
cola Normal Oficial de Peçanha, nos períodos
de maio a dezembro de 1950 e de janeiro a
dezembro de 1952 ................

Cr$

4.545,00

462,50

675,00

1.920,00

4.530,00

35.220,00

600,00

7.500,00

585,00

6.648,70

220,00

9.600,00

ii
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2.400,00

9.000,00

850,00

1 .200,uO

1.426,60

2.000,00

800,00

2.978,40

7.298,00

1.350,00

14.000,00

1

Cr$

7.533,30

14.020,00

720,30

4.000,00

2.455,00

14.552,00

810,00

3.600,00

13.769,30

480,00

6.400,00

Hermelinda do Nascimento Pires - Aluguel do prédio
para a Escola do Bairro do Funda. mun. de
Peçanha nos anos de 1952 e 1953 ........

Ana Evangelista dos Anjos - Aluguel do prédio
para as Escolas Reunidas de Itaobini, muni-
cípio de Medina, durante o período de abril a
dezembro de 1953 ..................

Diretora do Grupo Escolar "Dr. Sá Brit", de Boa
Esperança - Indenização de despesas com
reparos nas instalações hidráulicas do Grupo
Escolar, em 1952 ................

Sinfrônio Vicente Bonfim - Aluguel do prédio para
o Grupo Escolar "Marechal Floriano" de Taru-
mirim, durante o período de 1. 9 de setembro
a dezembro de 1953 ................

Santos Almeida - Aluguel do prédio para o Grupo
Escolar "Cardeal Leme", de Rubim, durante
o período de 14 de agôsto a 30 de novembro
de 1953	......................

Presidente do Conselho das Conferências de São
Vicente de Paulo, do Barreiro Aluguel de
um salão para as Escolas Reunidas "Desembar-
gador Rodrigues Campos", do Barreiro, muni-
cípio de Belo Horizonte, durante o período
de 1./9 a 31/12/1953 ..............

Diretora das Escolas Reunidas "Cel. Coimbra", -
Fornecimento de água no ano de 1953 às Esco-
las Reunidas de Carbonita, município de
Itamarandiba ....................

Sociedade Carandaiense de Eletricidade de Caran-
daí - Fornecimento de energia elétrica ao
Grupo Escolar "Bias Fortes", de Carandaí
durante os anos de 1949 a 1950 ........

Geraldo Andrade Serviço executado nas instala-
ções elétricas do Grupo Escolar "Melo Viana"
de Bonfim, em 1953 ..............

Joaquim José de Oliveira - Aluguel do prédio
para as Escolas Reunidas de Senhora do
Carmo, município de Itabira, durante o período
de 1.9/4 a 31/12/1953 ..............

Herdeiros de D. Amália Gonçalves Ferreira
Aluguel de unia sala para o Grupo Escolar
"Prudente de Morais", de Mesquita, durante o
período de 1.°/2/1951 a 31/12/1953 ......

Sociedade de Assistência aos Pobres - Diferença
de aluguel do prédio para o Grupo Escolar
"Coronel Joaquim macio", de Santa Rita do
Sapucai, durante o período de 29/9/1953 a
31/12/1954	....................

Diretor da Escola Normal Oficial de Ouro Fino -
Indenização de despesas com material didático
e utensílios para a Escola Normal Oficial de
Ouro Fino, durante os anos de 1953 e 1954

Eli Sales - Fornecimento de água ao Grupo Escolar
"Dr. João Pinheiro" de Sêrro, no ano de 1954

Diretora do Gr'upo Escolar "Aureliano Pimentel", de
de São João dei-Rei - Indenização de des-
pesas com a reforma do piano, em dezembro
de 1954	......................

Joaquim Gomes - Indenização de despesa com alu-
guel do prédio para as Escolas Reunidas de
Diogo Vasconcelos, município de Mariana, du-
rante o período de 14/5/1949 a 31/1211952

Andrés José Perez Fernandes	Serviços executados
nos móveis do Grupo Escolar "Bias Fortes",
de Alvinópolis, durante o mês de setembro
de 1954	......................

Diretora do Grupo Escolar "Cristiano Machado" -
Indenização de despesa com serviços executa-
dos nos móveis do Grupo Escolar "Cristiano
Machado", da Capital, em setembro de 1954

Maria Luiza dos Santos - Aluguel do prédio para
o Grupo Escolar "Cardeal Arcoverde", de Jabo-
ticatubas, no ano de 1954 ............

Diretora do Grupo Escolar "Dr. Viriato Diniz Mas-
carenhas", de Curvelo - Indenização de des-
pesa com a reforma de móveis e utensílio esco-
lar, em abril de 1954 ..............

Antônio Augusto Duarte Ribeiro - Fornecimento de
utensílios ao Cons. Estadual de Música de
Pouso Alegre, em 1954 ..............

Agostinho Guerra - Aluguel do prédio para o Grupo
Escolar "Américo Martins da Costa", de
Aimorés, durante o período de l. 9 de setembro
a 31 de dezembro de 1954 ............

Antônio Fernandes de Meio - Aluguel do prédio
para as Escolas Reunidas "Major Custódio
Pereira", de Cruzeiro da Fortaleza, município
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de Patrocínio, durante o período de 30/5 a 30
de novembro de 1953 ..............

Otoniel de Oliveira Fernandes - Aluguel de prédio
para o Grupo Escolar "Padre Jacinto Tromber",
de Senador Firnino, durante o período de
1./4 a 31/12/1954 ................

Montalia Elias Ibrain - Aluguel do prédio para o
Grupo Escolar "Antônio Carlos", de Teixeiras,
durante o ano de 1954 ................

José Avelino - Transporte de material para constru-
ção e de operários para o serviço de amplia-
ção da Rêde Escolar, em dezembro de 1954

Diretora do Grupo Escolar "Imaculada Conceição",
de São José do Goiabal - Indenização de des-
pesa com serviço na instalação elétrica, em
dezembro de 1954 ................

Diretora do Grupo Escolar "Cônego José Coelho" -
— Indenização de despesa, com fornecimento
de água para o Grupo Escolar "Cônego José
Coelho" de Senhora do Pôrto, no período
de 1.9/2 a 30/11/1954 ..............

Diretora das Escolas Reunidas de Casa de Telha -
Indenização de despesa com fornecimento de
água às Escolas Reunidas de Casa de Telha,
município de Sêrro, no segundo semestre de
1954	......................

Diretora do Grupo Escolar Padre Eustáquio Inde-
nização de despesa com fornecimento de água
ao Grupo Escolar "Padre Eustáquio", da Capi-
tal, durante o ano de 1954 ............

Antônio Geraldo de Oliveira - Aluguel do prédio
para as Escolas Reunidas de Coluna, durante o
ano de 1954 ......................

José Chaves Indenização de despesa com reforma
do prédio da Escola Rural de Baixo, município
de Comercinho, em 1954 ............

Diretora do Grupo Escolar "Dr. João Pinheiro"
Indenização de despesa com as instalações
hidráulicas e de utensílios escolares, em no-
vembro de 1954, no Grupo Escolar "Dr. João
Pinheiro", de Caeté ................

Vigário da Paróquia de Nossa Senhora da Glória -
Diferença de aluguel do prédio para o Grupo
Escolar "Professor José Eutrópio", de Juiz de

Cr$

4.500,00

2.250,00

13.200,00

70.000,00

4.505,00

1.000,00

80,00

784,10

600,00

224,00

972,00

iora, no período de 1.1 de agôsto a 31 de
dezembro de 1954 ..................

Vigário da Paróquia de Cipotânea - Aluguel do pré-
dio para o Grupo Escolar de Cipotânea, durante
o ano de 1953 ..................

José Coutinho Júnior - Aluguel de prédio para o
Grupo Escolar "Cônego Ulisses", de Campo
Belo, durante o período de 1. 9 de janeiro a 15
de fevereiro de 1954 ..............

Diretora do Grupo Escolar "Coronel José Cândido"
- Indenização de despesa com reforma de
móveis do Grupo Escolar "Cel. José Cân-
dido", de São Sebastião do Paraíso, em 1954

Diretora das Escolas Reunidas "Padre Eustáquio" -
Indenização de despesas com reforma de mó-
veis das Escolas Reunidas de Vila Iraí, de Minas,
município de Monte Carmelo, em dezembro de
1954	..........................

Diretora do Grupo Escolar "Padre Vidigal", de Nova
Era - Indenização de despesa com conserva-
ção e limpeza de salas de aula do Grupo Esco-
lar "Padre Vidigal", de Nova Era, em 1954

Diretora do Grupo Escolar "Fernando de Melo Viana"
- Aluguel do prédio para o Grupo Escolar
"Fernando de Meio Viana", de Minduri, de 1.
de dezembro de 1952, a dezembro de 1954

Diretora do G. E. "Padre Matias Lobato" - In-
denização de despesa com o conserto de um
relógio do Grupo Escolar "Padre Matias Lo-
bato", de Divinópolis, em 1954 ........

Diretora do Grupo Escolar "Padre Alfredo Kobal' -
Indenização de despesa com transporte de
material escolar do Grupo Escolar "Padre
Alfredo Kobal" de Caputira, município de
Matipó, em dezembro de 1954 ..........

Diretora do Grupo Escolar "Dom Serafim Gomes
Jardim" - Indenização de despesa com aqui-
sição de um filtro para o Grupo Escolar
"Dom Serafim Gomes Jardim", de Paracatu,
em 1954 ......................

Diretor do Ginásio Estadual "Raul Soares" - In-
denização de despesas com material gráfico
em setembro de 1954, para o Ginásio "Raul
Soares", de Ubá ..................

Cr$

7.260,00

8.400,00

500,00

774,00

1.410,00

220,00

2.400,00

120,00

300,00

180,00

941,20

ri



Cr$
Diretora do Grupo Escolar "Uberaba" - Indeniza-

ção de despesa com reforma de móveis do
Grupo Escolar "Uberaba" de Uberaba, em
outubro de 1954 ..................

Centrais Elétricas de Minas Gerais S. A. - For-
necimento de Luz a Escola Normal "Sando-
vai Azevedo", de Betim e ao Grupo Escolar
"Dr. Sabino Barroso", de Contagem, em 1952
e 1954	........................

800,00 Diremora do Grupo Escolar "José Bonifácio", da
Capital - Indenização de despesas do Grupo
Escolar "José Bonifácio", da Capital, em 1954

41,00 Diretora do Grupo Escolar "João dos Santos" de
São João del-Rey - Indenização de 'espesa
com reforma de móveis e de utensílios esco-
lares em 1954 ..................

22.000,00 Maria de Paula Sawaya - Diferença de Aluguel
de prédio para a ex-escola urbana de São
Bernardo, de Passos, durante o período de
1. 9 de janeiro de 1952 a junho de 1953 .

740,00 Diretora do Grupo Escolar "Altivo Coelho", de
Guanhães - Indenização de despesa feita
com serviço de reforma de móveis, em março
de 1954	......................

	

614,70	 Diretor dás Escolas Reunidas de Poaia -
município de Santa Maria do Suaçiií - In-
denização de despesa com serviço de trans-

	

64 000 00	 porte de móveis, em 1953 ............
Diretora do Grupo Escolar "Bias Fortes", de Ca-

randaí - Indenização de despesa com refor-
ma de móveis, em 1953 e 1954 ........

180,00

1.000,00

1.600,00

3.020,90

4.121,80

548,00

1.980,00

858,00

500,00

4.622,60
7.500,00 Olímpio de Barros Aluguel de prédio para o

funcionamento das Escolas Reunidas "Santa
Teresinha", de Matozinhos, durante o período
de 22 de julho de 1950 a 31 de dezembro de

	

4.400,00	 1954 ..........................32.000,00

457.606,10

Art. 2. - Para atender às despesas decorrentes da presente
lei, fica o Poder Executivo autorizado a realizar as operações de
crédito que se tornarem necessárias.

810,00
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Edite de Campos Ursini - Aluguel de prédio para
as Escolas Reunidas "Alphonsus de Guima-
raens", de Comercinho, no mês de dezembro
de	1954	......................

Maria da Conceição de Jesus - Fornecimento de
água ao Grupo Escolar de Jequitaí, durante
o período de 1. 9 de fevereiro de 1952 a no-
vembro de 1953 ..................

Alvaro Justino de Carvalho - Aluguel de prédio
para as Escolas Reunidas de Gororós, muni-
cípio de Dom Joaquim, nos meses de setem-
bro a dezembro de 1954 ............

Diretora das Escolas Reunidas "Almirante Taman-
daré" - Indenização de despesa com trans-
porte de material escolar, em 1954 ......

Jerônimo Maximiano da Silva - Aluguel de prédio
para o Grupo Escolar de Capinópolis, du-
rante o período de 1. 9 de fevereiro a 31 de
dezembro de 1954 ................

Diretora do Grupo Escolar "Deniz Vale" - Indeni-
zação de despesa com reforma de móveis e
conserto de uma máquina de escrever do
Grupo Escolar "Deniz Vale", de Nova Lima,
em	1954	....................

Diretora do Grupo Escolar "D. Pedro 1", de Ma-
chado - Indenização de despesa com con-
serto nas instalações sanitárias, do Grupo
Escolar, em março de 1953 ..........

Beraldina Pinto Manata - Confecção de 2.000
mapas de Minas Gerais para distribuição às
Escolas públicas, em 1954 ............

Leonel Felippi - Aluguel do prédio para o Grupo
Escolar "Bueno Brandão", de Ouro Fino,
durante o período de 1. 1 de agôsto a 31 de
dezembro de 1954 ................

Amantino de Sousa e Silva -- Aluguel do prédio
para as Escolas Reunidas de Furquim, mu-
nicípio de Mariana, no período de 1. 9 de
fevereiro a 31 de dezembro de 1954 .

Diretora do Grupo Escolar Noturno "Hugo Werneck"
- Indenização de despesa com reforma nas
instalações elétricas do Grupo Escolar No-
turno "Hugo Werneck", de Uberaba, em no-
vembro de 1954 ..................
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Art. 3.' - Esta lei entrará cm vigor na data de sua publi-

cação, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 1.'
de dezembro de 1955.

CLÓVIS SALGADO GAMA

Bolivar de Freitas
Tristão Ferreira da Cunha

LEI N.' 1.350, DE 1.' DE DEZEMBRO DE 1955

Autoriza a permuta de imóvel de propriedade do Estado, por outro
da Associação dos Professôres Primários 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. 9 - Fica o Poder Executivo autorizado a permutar
um terreno de propriedade do Estado, com a área de 500 m2 (qui-
nhentos metros quadrados), sendo (vinte) metros de frente para
a Rua Guajajaras, por Outro de propriedade da Associação dos
Professôres Primários de Minas Gerais, lote 28, quarteirão 4.' da
10.' seção urbana, que foi doado à referida entidade pelo Estado
para construção da sede própria (Lei n.' 519, de 1112/1949), cujos
terrenos se acham situados nesta Capital.

Art. 2.' - O terreno recebido em permuta pela aludida
Associação continuará com a destinação expressa na Lei n.' 519, de
1112/1949, inclusive no que diz respeito à cláusula de reversão.

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

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o 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 1.'
de dezembro de 1955.

Ci.Óvjs SALGADO GAMA

Tristão Ferreira da Cunha
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LEI N.' 1.351, DE 2 DE DEZEMBRO DE 1955

Concede isenção do impô8to de transmissão "inter vivos" às Es-
colas Pias, do município de Governador Valadares

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

Art. 1.' - Fica o Gov&no do Estado autorizado a isentar do
impôsto de transmissão "inter vivos" às Escolas Pias, do município
de Governador Valadares, dirigidas pelos padres Escolápios, na
doação que lhes será feita pela Beneficência Franciscana, de uma
área de terreno situado à Rua Israel Pinheiro.

Art. 2.' - A isenção de que trata esta lei condiciona-se ao
cumprimento de seu objetivo no prazo de 5 anos.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 2
de dezembro de 1955.

Cr.Óvrs SALGADO GAMA

Tristão Ferreiro da Cunha

LEI N.' 1.352, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1955

Concede isenção do impôsto de transmissão "inter vivos" à Asso-
ciação Atlética Bandeirante, de Ubá

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

Art. 1.' - Fica concedida à Associação Atlética Bandeirante,
sediado em Ubá, isenção do pagamento do impôsto de transmissão
"inter vivos" para aquisição de um terreno, situado na mesma
cidade, pertencente ao sr. Marinho Singulani, à Avenida dos An-
dradas e destinado à construção da Praça de Esportes da referida
Sociedade.

Art. 2.'	O impôsto a que se refere o art. 1.0 será devido
ao Estado, no caso de a sociedade atlética mudar de finalidade.
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Art. 3•9 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-

cação, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 3
de dezembro de 1955.

CLÓVIS SALGADO GAMA
Tristão Ferreira da Cunha

LEI N.' 1.353, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1955

Dispõe sóbre isenção do impôslo de transmissão "inter vivos" ao
Ginásio Padre Curvelo, na cidade de Curvelo

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

Art. 1. - Fica o Govêrno do Estado autorizado a isentar
do impôsto de transmissão "inter vivos" o Ginásio Padre Curvelo,
do município de Curvelo, dirigido pelos Padres da Congregação
do Espírito Santo, na doação que lhe será feita pela Prefeitura
Municipal de Curvelo de uma área de terreno medindo 37.000 m2,
situado no perímetro urbano, à rua do Atlético.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 3
de dezembro de 1955.

CLÓVIS SALGADO GAMA
Tristão Ferreira da Cunha

LEI N.' 1.354, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1955

Dispõe sóbre isenção do impôsto de transmissão "inter vivos" ao
Ginásio Quinto Atues Tolentino, em Cláudio

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei;
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Art. 1.' - Fica o Govêrno do Estado autorizado a conceder

isenção do impôsto de transmissão "inter vivos" ao Ginásio Quinto
Alves Tolentino, na aquisição do prédio situado na cidade de
Cláudio, à Praça São Miguel, que confronta: de um lado, com a
rua São Miguel, do outro lado, com a rua Manguinhos; aos fundos,
com terrenos pertencentes a herdeiros de João Paulo de Amorim
e, pela frente, com a Praça São Miguel, a fim de nêle instalar a
sua sede própria.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 3
de dezembro de 1955.

CLÓVIS SALGADO GAMA

Tristão Ferreira da Cunha

LEI N.' 1.355, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1955

Dispõe sôbre a doação de urna área de terreno, situada nesta
Capital, à Associação dos Ex-combatentes do Brasil, seção de Belo

Horizonte, para a construção de sede. própria

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 Asso-
ciação dos Ex-combatentes cio Brasil, seção de Belo Horizonte,
para a construção de sua sede, um terreno com a área de 600 m2,
de propriedade do Estado, situado na esquina do quarteirão 57,
da 12.4 seção urbana, desta Capital, medindo 20 metros para a
rua Uberaba e 30 metros para a rua Gujajaras.

Art. 2.' - O imóvel acima referido reverterá ao patrimônio
do Estado caso seja desvirtuada a destinação estabelecida nesta
lei, pela extinção, transformação ou sucessão da beneficiária.

Art. 3'	Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará em vigor na data de sua publicação.
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Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conhe-
cimento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente corno nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 3
de dezembro de 1955.

CLÓVIS SALGADO GAMA

Tristão Ferreira da Cunha

LEI N.° 1.356, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1955

Declara de utilidade pública a Casa de São João Nepomuceno, com
sede em Belo Horizonte

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

Art. 1.0 - Fica declarada de utilidade pública a Casa de
São João Nepomuceno, com sede em Belo Horizonte.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 3
de dezembro de 1955.

CLÓVIS SALGADO GAMA

João Nogueira de Rezende

LEI N. 1.357, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1955

Declara de utilidade pública o Clube Recreativo Araguarino

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-
creativo Araguarino", entidade com finalidade social, artística,
recreativa, cultural e desportiva, com sede na cidade de Araguari.
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Art. 2. - Revogadas as disposições em contrário, entrará
esta lei em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 3
de dezembro de 1955.

CLÓvIs SALGADO GAMA

João Nogueira de Rezende

LEI N. 1.358, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1955

Autoriza a aceitação de doação de terrenos nas cidades de Araxá
e Patrocínio

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

Art. 1.0 - Fica o Govêrno do Estado autorizado a aceitar a
doação de terreno na cidade de Araxá, com a área aproximada de
5.592 m2 de propriedade da Prefeitura local, para a construção
da sede da 7.' Residência Regional do Departamento de Estradas
de Rodagem.

Art. 2. - igualmente autorizado o Govêrno do Estado a
aceitar doação de terreno na cidade de Patrocínio, com área apro-
ximada de 12.519 m2, de propriedade da Prefeitura local, para
a construção de casas residenciais destinadas ao serviço de conser-
vação de estradas do Departamento de Estradas de Rodagem.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 3
de dezembro de 1955.

CiÓvis SALOADO GAMA

José Augusto Ferreira Filho
Tristão da Cunha

r
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LEI N• 1. 359, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1955

Dispõe sôbre a criação do cargo de 1.9 Tenente-Cirurgião-Dentista
no efetivo do Corpo de Bombeiros

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

Art. 1.0 - Fica criado, no efetivo do Corpo de Bombeiros,
o cargo de Cirurgião-Dentista, com os direitos, deveres e vantagens
do pôsto de 1.-Tenente.

Art. 2.° - Para atender às despesas decorrentes desta lei,
fica aberto, no exercício corrente, o crédito especial de Cr$

22.800,00 podendo o Executivo realizar, para tanto, se necessário,
operações de crédito.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 3
de dezembro de 1955.

CLóvIs SALGADO GAMA

João Nogueira de Rezende
Tristão Ferreira da Cunha

LEI N.' 1.360, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1955

Transfere à Universidade Rural do Estado de Minas Gerais a Escola
Média de Agricultura do Florestal e dá outras providências

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

Art. 1.0 - Fica transferida à Universidade Rural do Estado
de Minas Gerais a Escola Média de Agricultura do Florestal com
todo o seu patrimônio constituído por imóveis, móveis e semoventes.

§ 1.0 - Serão mantidos na Fazenda do Florestal, pela Uni
versidade Rural, os cursos de Iriciação Agrícola, de Mestria Agrí-
cola, de Técnicos Agrícolas, o Curso Médio, além de cursos rápidos
e práticos de interêsse para as diversas modalidades de economia
rural,

2.Q	Além do ensino técnico em seus vários graus, será
cuidada a parte experimental e de extensão.

Art. 2. - As verbas consignadas à Escola Média de Agri-
cultura do Florestal, no orçamento do Estado para o exercício de
1956, serão transferidas à Universidade Rural do Estado de Minas
Gerais, para manutenção dos cursos especificados no § 1.0 do

artigo 1.9 desta lei.
Parágrafo único - A Universidade Rural do Estado de

Minas Gerais consignará anualmente, em seu orçamento, em acrés-
cimo, nos têrmos do que dispõe o artigo 6. 9 da Lei n.9 272, de 13
de novembro de 1948, e na conformidade do disposto no Decreto
n.9 4.713, de 26 de agôsto de 1955, as dotações necessárias à ma-
nutenção do estabelecimento.

Art. 31 - Para a adaptação da Escola Média de Agricultura
do Florestal às suas novas finalidades, inclusive para construção de
dormitório a fim de que se instale o Curso de Iniciação Agrícola,
fica aberto à Secretaria da Agricultura, Indústria, Comércio e Tra-
balho, para a Universidade Rural, o crédito especial de Cr$
7.250.000,00 (sete milhões, duzentos e cinqüenta mil cruzeiros),
com vigência até 31 de dezembro de 1956.

Art. 49 - O Poder Executivo, dentro de 120 (cento e vinte)
dias, expedirá decreto regulamentando a presente lei.

Art. 59 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em ccntrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 5
de dezembro de 1955.

CLÓVIS SALGADO GAMA

Cândido Gonçalves Ulhôa
Tristão Ferreira da Cunha

LEI N.° 1.361, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1955

Abre à Secretaria da Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho
o crédito especial de. Cr$ 1 .500.000,00

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

r.^
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Art. 1. - Fica aberto, à Secretaria da Agricultura, Indústria,
Comércio e Trabalho, o crédito especial de Cr$ 1.500.000,00 (hum
milhão e quinhentos mil cruzeiros), para atender ao pagamento
de despesas com a manutenção da Escola Agrotécnica de Muzam-
binho, nos exercícios de 1954 e 1955, em virtude de convênio e
respectivo têrmo aditivo firmados pelos Governos da União e do
Estado de Minas Gerais.

Art. 2. Para atender às despesas decorrentes desta lei,
fica o Poder Executivo autorizado a realizar as operações de crédito
que se tornarem necessárias.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 5
de dezembro de 1955.

CLóvIs SALGADO GAMA

Cândido Gonçalves Ulhôa
Tristão Ferreira da Cunha

LEI N.° 1.362, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1955

Abre à Secretaria das Finanças o crédito especial de Cr$ 231 .666,70

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

Art. 1. - Fica aberto à Secretaria das Finanças, o crédito
especial de Cr$ 231 .666,70 (duzentos e trinta e um mil, seiscentos
e sessenta, e seis cruzeiros e setenta centavos), para o pagamento
de subvenção concedida ao Conservatório de Música de Uberaba,
no corrente exercício de acôrdo com o disposto no art. 3.', da Lei
n.' 1.119, de 3 de novembro de 1954.

Art. 2.' Para atender às despesas decorrentes da presente
lei, fica o Poder Executivo autorizado a realizar as operações de
crédito, que se tornarem necessárias.
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Art. 3.'	Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publi-

cação, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 12 de
dezembro de 1955.

CLóvIs SALGADO GAMA
Tristão Ferreira da Cunha

LEI N.' 1.363, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1955

Abre à Secretaria de Viação e Obras Públicas o crédito especial de
Cr$ 6.441.028,00

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

Art. 1.' - Atendendo ao disposto no artigo 2. 9, da Lei n.9
1.109, de 1.' de setembro de 1954, é aberto à Secretaria de Viação
e Obras Públicas o crédito especial de Cr$ 6.441.028,00 (seis
milhões, quatrocentos e quarenta e uni mil e vinte e oito cruzeiros),
com vigência até 31 de dezembro de 1956, para a aquisição do
imóvel situado à Praça Getúlio Vargas, n.° 67, da cidade de Ara-
guari, constituído de prédios, terreno medindo 5.918 m2, galpões
e demais benfeitorias, de propriedade de Moacir Fantini e Maria
de Lourdes Lisboa A. de Castro, onde será instalado o Colégio
Estadual de Araguari.

Art. 2. - Para atender ao pagamento previsto no artigo
anterior, fica o Executivo autorizado a realizar as operações de
crédito que se fizerem necessárias.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, aos 12 de
dezembro de 1955.

CLóvIs SALGADO GAMA
José Augusto Ferreira Filho
Tristão Ferreira da Cunha
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LEI N.' 1.364, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1955

Concede Isenção do impôslo de transmissão "inter vivos" ao Orion
Esporte Clube, 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 o Govêrno do Estado autorizado a conceder
ao Orion Esporte Clube, desta Capital, isenção do impôsto de trans-
missão na aquisição de terreno que fizer, em Belo Horizonte, para
nêle construir e manter uma praça de esportes.

Art. 2.' - O impôsto será devido ao Estado se ao terreno
adquirido fôr dada destinação diferente da prevista no artigo
anterior.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 12
de dezembro de 1955.

CLÓvIs SALGADO GAMA

Tristão Ferreira da Cunju:

LEI N.' 1.365, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1955

Concede auxílio para a construção do Seminário Diocesano de
Montes Claros

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

Art. 1.0 - Fica concedido um auxílio, na importância de
Cr$ 300.000,00 (trezentos mil cruzeiros) para as obras de cons-
trução do Seminário Diocesano de Montes Claros, neste Estado.

Art. 2.' - Para atender ao disposto no artigo acima, fica
aberto, pela Secretaria da Educação, o crédito especial de Cr$
300.000,00 (trezentos mil cruzeiros), podendo o Executivo, para
êsse fim, se necessário, realizar operação de crédito.
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Art. 3.	Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 12
de dezembro de 1955.

CLúvIs SALGADO GAMA

Bolivar de Freitas
Tristão Ferreiro da Cunha

LEI N.' 1.366, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1955

Concede auxílio financeiro ao 2.' Congresso Nacional de Prol essôres
Primários

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

Art. 1.' - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder,
por intermédio da Associação dos Professôres Primários de Minas
Gerais, um auxílio financeiro de Cr$ 200 000,00 (duzentos mil
cruzeiros), ao 2.° Congresso Nacional de Professôres Primários, a
realizar-se de 12 a 18 de dezembro de 1955, neste Estado.

Art. 2.' - Para atender ls despesas decorrentes do artigo
anterior, fica aberto, pela Secretaria das Finanças, o crédito especial
de Cr$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros), podendo o Govêrno,
para isso, se necessário, realizar operações de crédito.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 12
de dezembro de 1955.

CLóvIs SALGADO GAMA

Tristão Ferreira da Cunha



-298-
LEI N.' 1.367, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1955

Concede auxílio financeiro ao Educandário do Triângulo Mineiro
"Eunice Weaver", da cidade de Araguari

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

Art. 1. - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder,
por intermédio da Sociedade de Assistência aos Lázaros e Defesa
contra a Lepra, do Triângulo Mineiro, um auxílio financeiro de
Cr$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros) ao Educandário do
Triângulo Mineiro "Eunice Weaver", da cidade de Araguari, para
a conclusão das obras do Pavilhão Central daquele estabelecimento.

Art. 2.9 - Para atender ao disposto no artigo anterior, fica
aberto à Secretaria das Finanças o crédito especial de Cr$
500.000,00 (quinhentos mil Cruzeiros), com vigência até 31 de
dezembro de 1956, podendo o Govêrno, para isso, se necessário,
realizar operações de crédito.

Art. 3•9 - Revogadas as disposições em contrário, entrará
esta lei em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 12 de
dezembro de 1956.

CLÓvIS SALGADO GAMA

Tristão Ferreira da Cunha

LEI N.' 1.368, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1955

Prorroga a vigência de crédito especial aberto ao Departamento
Jurídico do Estado

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

Art. 1.' Fica prorrogada até 31 de dezembro de 1956, a
vigência, no saldo disponível, do crédito especial aberto ao Depar-
tamento Jurídico do Estado pela Lei n. 9 782, de 1.1 de dezembro
de 1951, que foi revigorado, para o exercício de 1953, pela Lei n.'
940, de 8 de julho de 1953, para o de 1954, pela Lei n.° 1.013, de

-299-
5 de dezembro de 1953, e para o de 1955, pela Lei n.° 1.159, de
2 de dezembro de 1954.

Art. 2. Para atendt' ao disposto no artigo anterior fica
o Govêrno autorizado a realizar as operações de crédito que se
fizerem necessárias.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 2
de dezembro de 1955.

CLÓVIS SALGADO GAMA
João Nogueira de Rezende
Tristão Ferreira da Cunha

LEI N. Y 1.369, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1955

Declara de utilidade pública a Associação dos Magistrados Mineiros

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
dos Magistrados Mineiros.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 12
de dezembro de 1955.

CLÓvIs SALGADO GAMA
João Nogueira de Rezende

LEI N.9 1.370 DE 12 DE DEZEMBRO DE 1955

Dispõe sôbre doação de terreno à Colmeia-Centro de Educação e
Profissão.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representanti3s,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:
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Art. 1.' Fica o Govêrno do Estado autorizado a doar, a
Colmeia-Centro de Educação e Profissão, com sede em Belo Hori-
zonte, uma área de terrenos com 10.500,00 1112, correspondente aos
lotes de n 9s 1 a 17, do quarteirão n.° 33, do plano de urbanização
da Fazenda da Gameleira, de propriedade do Estado, para o fim
de nela se construir o primeiro núcleo da Instituição.

Art. 2. - Reverterá ao patrimônio do Estado o imóvel refe-
rido no artigo anterior, caso não lhe seja dada, no prazo de
cinco anos, a destinação prevista nesta lei.

Art. 3•0 - Revogam-se as disposições em contrário, entran-
do esta lei em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 12
de dezembro de 1955.

CLovIs SALGADO GAMA
Cândido Gonçalves UlImóa
Tristão Ferreira da Cunha

LEI N.' 1.371, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1955

Declara de utilidade pública a Sociedade dos Viajantes e Repre-
sentantes Comerciais do Brasil

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

Art. 1. - Fica considerada de utilidade pública a Sociedade
dos Viajantes e Representantes Comerciais, entidade com finalidade
de beneficência, cultural, recreativa e de previdência, com sede na
cidade de Ubá.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 13
de dezembro de 1955.

CLóvIs SALGADO GAMA
João Nogueira de Rezende
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LEI N.o 1.372, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1955

Dispõe sôbre doação de área de terrenos à Ordem do SS. Redentor

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

Art. 1.0 - Fica o Govêrno do Estado autorizado a doar, à
Ordem do SS. Redentor, uma área de terrenos, com 4.620,00 m2,
correspondente aos lotes de n.'s 5 (parte), 6 (parte), 9, 10, 11, 12

e 13, do quarteirão n.° 68 (parte) do plano de urbanização da Fa-
zenda da Gameleira, de propriedade do Estado, para o fim de nêle
construir a beneficiária a Casa definitiva do Mosteiro Imaculado
Coração de Maria.

Art. 2. -- Reverterá o imóvel ao domínio do Estado caso não
lhe seja dada, no prazo de cinco anos, a finalidade prevista nesta
lei.

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

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o 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 1955.

CLóvIs SALGADO GAMA
Tristão Ferreira da Cunha

LEI N.' 1.373, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1955

Prorroga a vigência da Lei n.' 1.008, de 10 de novembro de 1953

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

Art. 1. 0 - Fica prorrogada por mais dois anos e a contar
do dia 15 de cutubro do corrente ano, a vigência da Lei n.' 1.008,
de 10 de novembro de 1953, que concede isenção de impostos de
transmissão de propriedade aos Oficiais e praças que serviram
na Fôrça Expedicionária Brasileira quando da Segunda Grande
Guerra.
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Art. 2.9 - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
esta lei em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 14 de
dezembro de 1955.

CLÓVIS SALGADO GAMA

Trzs(ao Ferreira da Cunha

LEI N. 9 1.374, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1955

Abre à Secretaria das Finanças o crédito especial de Cr$ 338.393,80

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

Art. 1. - Fica aberto à Secretaria das Finanças o crédito
especial de Cr$ 338.393,80 (trezentos e trinta e oito mil, trezentos
e noventa e três truzeiros e oitenta centavos) para atender as
seguintes despesas:

Astério Itabayana - Diferença de aluguel do cômo-
do ocupado pela Col. de Januária, no perío-
do de 1.1 de abril de 1953 a 31 de dezembro
de	1953	......................

Afrânio Soares de Assis - Aluguel do prédio ocu-
pado pelo Pôsto de Fiscalização de Paracatu,
no período de 15 de junho a 15 de agôsto
de	1951	.......................

Gerson da Silva Pinto Aluguel do cômodo ocupa-
do pelo Pôsto de Fiscalização de Pedra Azul,
no período de 1.1 de dezembro de 1952 a 31
de dezembro de 1954 ............

Prefeitura Municipal de Coqueiral --- Aluguel do
prédio ocupado pela Col., de 1. 1 de outubro
a 31 de dezembro de 1954 ..........

Moisés Alves Ferejra - Aluguel do cômodo ocupa-
do pelo Pôsto de Fiscalização de Paraisó-
polis no período de 21 de fevereiro de 1953
a 31 de dezembro de 1953 ..........

iBenedito Cândido de Almeida - Aluguel do cômo-
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do ocupado pelo Pôsto de Fiscalização de
Paraisópolis, no período de 21 de fevereiro
a 31 de dezembro de 1953 ..........

Prefeitura Municipal de Dom Joaquim - Aluguel
do cômodo ocupado pela Col. de Dom Joa-
quim, no período de 1. 1 de janeiro a 31 de
dezembro de 1954 ................

Fayal S.A. - Aluguel do cômodo ocupado por
Coletorias da Capital, à Rua da Bahia, no
período de janeiro de 1953 a 31 de dezembro
de	1954	......................

Antônio Salim - Diferença de aluguel do cômodo
ocupado pela Delegacia Fiscal de Caratinga,
no perioo de 10 de setembro a 31 de de-
zembro de 1951	................

Clemente Dei Isola - Diferença de aluguel do cô-
modo ocupado pelo Pôsto de Fiscalização de
Uberlândia, no período de 1.0 de janeiro de
1950 a 31 de dezembro de 1953 ........

Dercy Pereira - Aluguel do cômodo ocupado pela
Co!. de Jequitinhonha, período de 1.0 de ja-
neiro a 31 de dezembro de 1953 ......

Orminíla de Carvalho - Aluguel do cômodo ocupa-
do pela Col. de Paraguaçu, no período de
1.0 de janeiro a 31 de dezembro de 1951

Olavo Gabriel Martins Quintão - Diferença do Alu-
guel do prédio ocupado pela Col. de Nova
Era, no período de 25 de setembro de 1954
a 31 de dezembro de 1954 ..........

Domingos Baticioto - Indenização dos aluguéis
do Pôsto de Fiscalização do extravio São
Benedito, no período de dezembro de 1951
a junho de 1952 (Pôsto de Fiscalização de
Arceburgo)	....................

Sebastião Clemente - Poço Fundo - Indeniza-
ção de despesas feitas com a reforma do cô-
modo ocupado pela Coletoria local, em 1954

Manoel Cândido Pinto Sobrinho - Aluguel do pré-
dio ocupado pela Col. de Papagaio, no perío-
do de 12 de agôsto de 1954 a 31 de dezembro
de 1954	......................

Rachid Miguel - Aluguel do cômodo ocupado
Pelo Pôsto de Fiscalização de Miraceina, no
período d 1. de janeiro de 1950 a 31 de

Cr$

3.600,00

300,00

6.250,00

1.200,00

4.362,00

Cr$

1.028,80

2.000,40

48.000,00

10.000,00

1.800,00

2.400,00

2.400,00

633,30

420,00

9.270,00

2.383,20

r
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Cr$
dezembro de 1950

Waidomiro Alves de Meio - Aluguei do cômodo
ocupado pelo Pôsto de Fiscalização de Mi-
racema, no período de 1. 9 de janeiro de
1951 a 31 de dezembro de 1954 ........

Clemente Dei Isola - Aluguel do prédio ocupado
pelo Pôsto de Fiscalização de Uberlândia, no
período de 1.1 de janeiro a 31 de dezembro
de 1954	......................

José Furtado dos Santos - Aluguel do cômodo
ocupado pelo Pôsto de Fiscalização de Catiara,
no período de 1. 9 de novembro de 1947 a
14 de janeiro de 1950 ............

João Pereira da Bela - Aluguel do cômodo ocupado
pelo Pôsto de Fiscalização de "Alto Venta-
nia", no período de 1. de janeiro a 20 de
maio de 1950 ..................

Antônio Gorado - Aluguel do cômodo ocupado
pelo Pôsto de Fiscalização de "Alto Cemi-
tério", no período de 1.0 de janeiro a 20
de maio de 1950 ................

João da Costa Lima - Indenização de aluguéis
pagos pelo prédio ocupado pelo Pôsto de
Fiscalização de "Barracão", (ex-Ponte Bene-
dito Valadares), no período de 1.' de setem-
bro de 1948 a 31 de agôsto de 1950 .

João Pereira Duarte - Aluguel do cômodo ocupado
pelo Pôsto de Fiscalização "Rio Negro",
em Sapucaí Mirim, no período de 14 de ou-
tubro de 1948 a 14 de outubro de 1951

José Nazário da Silva - Aluguel do cômodo ocupa-
do pelo Pôsto de Fiscalização de Dores do
Rio Prêto, no período de 15 de outubro de
1947 a 31 de dezembro de 1953 ........

Bernardino Luiz da Silva - Aluguel do cômodo
ocupado pelo Pôsto de Fiscalização de Santa
Izabel do Rio Prêto, no período de 1.0 de
de janeiro a 30 de abril de 1950 ......

Herdeiros de Antônio Manoel de Lima - Aluguel
do prédio ocupado pelo Pôsto de Fiscalização
Barreado no período de 1.0 de maio de 1949
a 31 de dezembro de 1953 ..........

Itália Mantovani Andreata -- Aluguel do prédio

Cr$
1.800,00

7.200,00

3.000,00

2.633,30

3.033,20

3.033,20

2.880,00

3.600,00

7.450,00

200,00

2.800,00

1

ocupado pelo Pôsto de Fiscalização de Monte
Sião no período de 1. 0 de maio de 1949 a
31 de dezembro de 1953 ..........

Antônio José de Freitas - Aluguel do prédio ocupa-
do pelo Pôsto de Fiscalização de "Vila Nova",
em Poços de Caldas, no período de 28 de
maio de 1951 a 1. 9 de setembro de 1953 .

Romualdo Alves Martins - Aluguel do cômodo
ocupado pelo Pôsto de Fiscalização de Ex-
trema, no período de 1.9 de janeiro de 1949
a 20 de novembro de 1953 ........

Cícero Monteiro Marques - Diferença de aluguel
do prédio ocupado pelo Pôsto Fiscal de
Aimorés, no período de 1.0 de fevereiro de
1949 a 31 de dezembro de 1952 ......

Sextilio Bianiete - Aluguel do cômodo ocupado
pelo Pôsto de Fiscalização de "Reprêsa", em
Poços de Caldas, no período de 18 de setem-
bro de 1951 a 24 de agôsto de 1953 ......

Olinda Corrêa Borges - Aluguel do prédio ocupa-
do pela Coletoria de Campina Verde, no
período de 1.0 de janeiro a 31 de dezembro
de 1953 ......................

Ana França de Araújo - Aluguel do cômodo ocupa-
do pelo Pôsto de Fiscalização de Manga, no
período de 1.0 de janeiro de 1950 a 18 de abril
de 1952	......................

Dulce Almeida Guimarães Morais - Aluguel do
cômodo ocupado pelo Pôsto de Fiscaliza-
ção de Rio Prêto, no período de 1. 9 de abril
de 1949 a 14 de outubro de 1952 .....

Rosalvo Batista de Souza Diferença de aluguel
do prédio ocupado pela Coletoria de Pains,
no exercício de 1952 ............

Astério Itabayana - Aluguel do prédio ocupado
pela Coletoria de Januária no período de
1.9 de abril de 1953 a 31 de dezembro de
1953	........................

Wilson Alves - Aluguel do cômodo ocupado
pelo Pôsto de Fiscalização de Sta. Isabel
do Rio Prêto, no período de 1. 1' de maio de
1950 a 30 de novembro de 1951 ......

José Mancurso & Filho - Aluguel do prédio ocupa-

11.200,00

4.065,00

4.694,00

1.200,00

6.960,00

3.600,00

1.379,90

4.150,00

2.400,00

2.700,00

2.850,00



5.580,00

12.000,00

200,00

7.200,00

2.000,00

2.240,00

6.100,00

6.000,00

5.400,00

3.600,00

6.000,00
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do pelo Pôsto de Fiscalização de Arceburgo,
no período de 1.0 de julho de 1948 a 31
de dezembro de 1953 ..............

Mário Vaz Ferrer - Aluguel do prédio ocupado
pela Coletoria de São Lourenço, no período
de 1.9 de julho de 1953 a 31 (te dezembro

	

de 1953	......................

	

Osvaldo Borges	Aluguel do prédio ocupado pela
Coletoria de Nova Ponte, no período de 1.0 de
de janeiro de 1952 a 31 de dezembro de 1952

Manoel Calimério Pe-endc - - Aluguel do prédio ocu-
pado pela Coletoria de Nova Ponte, no perío-
do de 1.0 de fevereiro de 1952 a 1. 1 de agôsto
de	1953	....................

Miguel José Pontes - Aluguel do prédio ocupado
pela Coletoria de Nova Ponte, no período de
2 de de agôsto a 31 de dezembro de 1953

Pedro Bueno. do Prado - indenização de aluguéis
do cômodo ocupado pelo Pôsto de Fiscaliza-
ção de Pôrto das Flôres, no período de 1. 9 de
maio de 1949 a 31 de dezembro de 1953 .

José Cagnoni - Aluguel do cômodo ocupado pelo
Departamento Policial anexo ao Pôsto de Fis-
calização de Itamonte, no período de 3 de
março de 1948 a 31 de dezembro de 1953

Pedro Bueno do Prado - Indenização dos aluguéis
do cômodo ocupado pelo Pôsto de Fiscalização
de Pôrto das Flôres, no período de 1.0 de
janeiro de 1949 a 31 de dezembro de 1953

Tarquinio Brasiliano de Andrade - Indenização
dos aluguéis do cômodo ocupado pelo Pôsto
de Fiscalização de Andradas no período de 1.
de abril de 1949 a 30 de abril de 1952 .

Braulino Capuchinho - Indenização de aluguéis do
cômodo ocupado pelo Pôsto de Fiscalização de
Bandeira, no período de 1. 9 de janeiro de
de 1951 a 31 de dezembro de 1953 .

Oroziinbo da Cunha Peixoto	Aluguel do cômodo
ocupado pela Coletoria de Salto da Divisa,
no período de 1.9 de janeiro a 31 de de-
zembro de 1953 ................

Sérvulo de Deus Oliveira - Aluguel do prédio ocu-
pado pela Coletoria de Buenópolis, no peno-
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do de 1.0 de outubro de 1953 a 31 de de-
zembro de 1953 ..................

Prefeitura Municipal de Iguatama - Aluguel do cô-
modo ocupado pela Coletoria de Iguatama,
no período de 1.0 de janeiro a 31 de dezembro
de 1953	......................

Juventino Worns Barbosa Aluguel do cômodo
ocupado pelo Pôsto de Fiscalização de Aber-
tão, no período de 1.9 de novembro de 1948
a 10 de agôsto de 1953 ..............

Honorino Marcelino de Carvalho - Aluguel do cô-
modo ocupado pelo Pôsto de Fiscalização de
"Santa Delfina", no período de 1.9 de se-
tembro de 1951 a 31 de dezembro de 1953

Walter Martins - Diferença de aluguel do cômodo
ocupado pela Coletoria de Santo Antônio do
Amparo, relativa ao período de 9 de no-
vembro a 31 de dezembro de 1954 ......

Miguel Caetano - Aluguel do prédio ocupado pela
Coletoria de Pirapetinga, no período de agôsto
a dezembro de 1954 ..............

Edson Oliveira - Aluguel do prédio ocupado pela
Coletoria de Lajinha, nos meses de novembro
e dezembro de 1954 ..............

Honorino Ferraz Espólio Aluguel do prédio ocu-
pado pelas 1.4 e 23L Coletorias de Uberaba,
no período de janeiro de 1953 a dezembro de
1954	........................

Marciano Geraldo Simões - Aluguel do prédio
ocupado pela Coletoria da Delegacia Fiscal
e Pôsto de Fiscalização de Montes Claros, no
período de 1.9 a 31 de dezembro de 1954

Ozias Carneiro Faria	Aluguel do prédio ocupado
pela Coletoria de Soledade de Minas no perío-
do de 17 de maio de 1954 a 31 de dezembro
de 1954	........................

R. Araújo & Cia. - Aluguel do prédio ocupado
pela Delegacia Fiscal de Sete Lagoas, no
período de 1.9 de janeiro a 31 de dezembro
de 1954 ......................

.João da Costa Lima -- Indenização de despesas
com o aluguel do cômodo ocupado pelo Pôsto
de Fiscalização de Barracão ..........

Cr$ Cr$

600,00

1.200,00

4.873,30

1.400,00

255,00

2.000,00

3.000,00

48.000,00

1.500,00

3.433,20

15.000,00

3.194,00

1
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LEI N.' 1.375, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1955

Abre à Secretaria da Agricultura, Indúsiria, Comércio e Trabalho,
o crédito especial de Cr$ 529.167,60

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

Art. 1.9 Fica aberto, à Secretaria da Agricultura, Indús-
tria, Comércio e Trabalho, o crédito especial de Cr$ 529.167,60
(qüinhentos e vinte e nove mil, cento e sessenta e sete cruzeiros e
sessenta centavos), a fim de efetuar pagamentos de gratificação de
40% (quarenta por cento) sôbre os vencimentos dos funcionários,
abaixo mencionados, inclusive abono familiar, no período de 11
de dezembro de 1953 a 31 de dezembro de 1955, de acôrdo com o
disposto na letra "e" do art. 1.' da Lei n.9 755, de 1.' de dezembro
de 1951, regulamentada pelo Decreto nQ 4.121, de 10 de dezembro
de 1963:

Cr$

Ceraldo Augusto Pinlo Aluguel do COIIIÔ(10 OCU-
pado pela Coletoria (te Monte Santo, no peno-
do de 1.o de janeiro a 31 de dczelfll)I'o (te
1953	.........................

Anistjdes Antunes -- Aluguel do prédio Ocupado
pela Coletoria de Divino nos meses de no-
vembro e dezembro de 1954 ..........

(eraldino Osório de Oliveira -- Aluguel do prédio
para o Pósto de Fiscalização de Zacarias, no
período de 1. de agôsto de 1953 a 14 de
fevereiro de 1954 ................

José Benedito Morais Leme Aluguel (10 prédio
onde funciona o Pôsto de Fiscalização de
Pereiras (Co!. de Extrema), no período dc
1.0 de agôsto de 1948 a 31 de dezembro de
1952 e de 1.0 de janeiro a 31 de dezembro
de 1.954 ..........................

Panair do Brasil S. A. Passagem fornecida a
João Luiz Soares, em viagem a serviço, no
mês de dezembro de 1954 - fatura GBL
1.075/54 ........................

José Inácio Quirino - Aluguel do prédio ocupado
pelo Extravio de Francos (Co!. de Guaxupé),
no período de 1.9 de setembro de 1953 a
31 de dezembro de 1954 ............

Art. 2. -. Para atender às despesas decorrentes da pre-
sente lei fica o Poder Executivo autorizado a realizar as opera-
ções de crédito que se tornarem necessárias.

Art. 3. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o co-
nhecimento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e fa-çam cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 14
de dezembro de 1955.

CLÓVIS SALGADO GAMA

Tristão Ferreira da Cunha

Cr$

8.240,00

1.000,00

970.00

6.400,00

532,00

1.600,00

338.393,80

Elesbão Bastos de Andrade ......... . 44.845,10
Wiler Florêucio .................. 64.538,50
José Marcelino de Oliveira ............ 51.123,40
Kleber de Almeida Dutra ............ 44.845,10
Guaracy Stockier de Oliveira Junqueira	44.845,10
Maurício Guimarães .............. 57.401,70
Mílton Campos .................. 39.957,00
Fernando Peixoto ................ 47.984,20
Celso de Castro .................. 52.248,40
Aníbal Alves de Oliveira ......... . 23.973,00
Emílio Caram .................. 57.406,10

529.167,60

Ar!. 2. - Para atender as despesas decorrentes da presen-
te lei, fica o Poder Executivo autorizado a realizar as operações
de crédito que se tornarem necessárias.

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

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o 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 dezembro de 1955.

CLÓVIS SALGADO GAMA

Cândido Gonçalves Ulhôa
Tristão Ferreira da Cunha

LEI N.' 1.376, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1955

Autoriza a aceitação de doação de terreno na Cidade de Caldas.

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

Art. 1.' - Fica o Govêrno do Estado autorizado a aceitar
doação de um terreno na Cidade de Caldas, situado na localidade
denominada "Giriva", com área aproximada de 4 (quatro) alquei-
res, de propriedade do Executivo Municipal, para a construção,
pelo Departamento de Estradas de Rodagem, de um "Horto Fio.
resta!".

Art. 2.0	Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 19
de dezembro de 1955.

CLÓVIS SALGADO GAMA

Tristão Ferreira da Cunha
Cândido Gonçalves Ulhóa

LEI N.0 1.377, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1955

Abre à Secretaria das Finanças o crédito especial de Cr$ 61.997,30,

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

Art. 1.0 - Fica aberto à Secretaria das Finanças o crédito
especial de Cr$ 61.997,30 (sessenta e um mil novecentos e noventa
e sete cruzeiros e trinta centavos) para atender ao pagamento das
seguintes despesas:

Cr$

Cia. Mogiana de Estradas de Ferro - Indeni-
zação de du&s passagens fornecidas ao fis-
cal Ovídio Antônio Tavares, em dezembro de
1953 - requisições n 0 .s 44 e 45 ........	 83,40

Aerovias Brasil S/A. - Passagem concedida a
Décio Magalhães, em 1951, requisição n'- -
51 - Fatura CFPA-1 051/51 ..........	458,00

Mário Arruda Mendes - Despesas de viagem em
outubro de 1954, a serviço ..........	859,20

Geraldo Fonte Boa - Indenização de despesas de
viagem realizada em novembro de 1954

	
2.730,00

João Álvares de Abreu e Silva - Despesas de
viagem realizada em agôsto e setembro de
1954	........................	205,00

Angelo Féo Gonçalves - Despesas de viagem
realizada em setembro de 1954 ........	 95,00

José de Alencar e Souza Júnior - Despesas de via-
gem realizada em setembro de 1954 .....	658,00

Panair do Brasil S/A. - Transporte fornecido
em setembro de 1954, req. n. 9 11 ......	1.074,00

Francisco Fernandes Faria - Despesas de via-
gem realizada em agôsto de 1954 ......	4.449,00

Valdivino Martins - Despesas de viagem reali-
zada em outubro de 1954 ..........	230,00

Anésio Nogueira de Carvalho - Despesas de viagem
realizada em julho de 1954 ..........	2.000,00

Eduardo Martins Guedes - Despesas de viagem
realizada no mês de dezembro de 1954 .	 4.500,00

Juvenal Benício Gomes - Despesas de viagem rea-
lizada em outubro de 1954 ........	12.330,50

1
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Jaime Calmeto Martins - Indenização de despesas
de viagem realizada em julho de 1954

Agenor Alves de Souza - Despesas de viagem rea-
lizada em outubro de 1954 ..........

Luiz Corrêa - Despesas de viagem realizada em
novembro de 1954 ................

José Andrade Reis - Despesas de viagem realizada
em abril de 1953 ................

Gilberto Geraldo Valadares - Onze duodécimos da
quota de expediente de 1954 ..........

Célio Podestá - Quota de expediente relativa ao
exercício de 1954	..............

Wilson Coelho Lima	Indenização de despesas
com o transporte de sua mudança e famí-
lia, de Antônio Carlos para Ressaquinha,
em novembro de 1954 ............

.ergio Macedo - Quota de expediente Ie1au
ao exercício de 1954 ..............

Alfredo Boneli - Quota de expediente relativa
ao exercício de 1954 ................

Abelardo Vilela	10 (dez) duodécimos da quota
de expediente (lo exercido de 1954 ......

Luiz Carlos Fernandes Júnior - Quota de expe-
diente relativa ao exercício de 1954 ......

Artur Magalhães Mangia	Indenização de despesa
de viagem em janeiro de 1952 ..........

José Cecílio da Silva	Quota de expediente rela-
lativa ao exercício de 1954 ............

Francisco Pereira Guimarães	Quota de expe-
diente relativa ao exercício de 1954 ......

Tiago Caetano de Menezes	Quota de expe-
ao exercício de 1954 ................

Gustavo Ferrão Pôrto Gonçalves - Quota de expe-
diente relativa ao exercício de 1954 ......

Flávio Xavier Cançado - Indenização de despesa
de viagem realizada em janeiro de 1954

Vicente Rafael Picardi - Indenização de despesa
de viagem realizada nos meses de agôsto,
novembro e dezembro de 1954 ..........

João Pereira Guilherme - Quota de expediente
relativa ao exercício de 1954 ..........

Francisco Oswaldo Simões - Quota de expediente
relativa ao exercício de 1954 ..........

Cr$

386,00

585,00

6.801,00

630,00

45,70

50,00

701,00

50,00

50,00

46,10

50,00

153,0

5O,0

50,00

50,00

50,00

54,00

635,40

50,00

50,00

1
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José Rezende -- Inaenização de despesas de viagem
de transporte do Pôsto de Monte Sião para
o de Formiga em abril de 1952 ..........

Valdemiro José Silveira - Indenização de
despesas postais telegráficas realizadas no
mês de agôsto de 1954 pelo supervisor S.
Geraldo de Meio ..................

Orlando Teixeira Mendes - Indenização de despe-
sas com o transporte de sua família do Pôs-
to de Cássia para o de Itamonte, em 1954

Solon Ferreira Souro - Indenização de despesa
de transporte de sua família e bagagem de
Lagoa de Rocha para o extravio Riacho
das Antas ......................

Carmo Luiz da Costa	Indenização de despesas
de transporte de Uberaba a Belo Horizonte,
em novembro de 1954, em serviço .....

Joaquim José de Sene - Indenização de despesas
com transporte do Pôsto de Fiscalização de
Cássia para o de Itamonte, em fevereiro de
1954	........................

Pedro Rosa - Indenização de despesas de via-
gem realizada em junho de 1951, como diri-
gente dos Postos de Fiscalização de Ube-
raba........................

Manoel Marques - Indenização de despesa de
transporte de sua família e bagagem do
Pôsto de Pôrto Nôvo para Penha Longa, em
1954	........................

João Rufclo	Quota de expediente relativa ao
exercício de 1954 ................

João de Campos Monteiro Rastos - Quota de expe.
diente relativa ao exercício de 1954 .

Augusto Moreira Venancio - Quota de expe-
diente relativa ao exercício de 1954 .

Djalma Ponte - Quota de expediente relativa ao
exercício de 1954 ................

Nicolau Rodrigues da Silva Indenização de despesas
de transporte de sua família e bagagem do
Pôsto de Fiscalização Lalau para o de Laga-
mar, em dezembro de 1950 ............

Nicolau Rodrigues da Silva - Indenização de despe-
sa de transporte de sua família e bagagem

Cr$

290,00

60,30

1.140,00

2.000.00

1.169,00

425,00

400,00

2.500,00

50,00

50,00

50,00

50,00

2.150,00



do Pôsto de Fiscalização Lagamar para o de
Freire, em dezembro de 1950 ........

NLcolau Rodrigues da Silva - Indenização de des-
pesa de transporte de sua família e baga-
gem do Pôsto de Deita para o de Lalau,
em junho de 1952 ..................

Nicolau Rodrigues da Silva - Indenização de des-
pesa de transporte de sua família e ba-
gagem do Pôsto de Fiscalização de Lalau para
o de Engenheiro Bethovt, em novembro de
1954	........................

Iris Lisbôn - Indenização de despesas de via-
gem realizada em dezembro de 1954 .

Tompson Baeta Barbosa - Quota de expediente
relativa ao exercício de 1954 ..........

Alípio Maciel de Oliveira - Indenização de 10
(dez) duodécimos da quota de expediente do
exercício de 1954 ................

Alípio Maciel de Oliveira—Indenização de despesas
de viagem realizada no mês de março de 1954

Valdomiro Rocha - Indenização de despesas de via-
gem realizada em dezembro de 1954 .

Cr$

2. 800,00

1.500,00

1.500,0

954,00

50,00

45,70

44,00

4.560,00

61.997,30
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LEI N.' 1.378, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1955

Autoriza a doação do imóvel denominado "Chácara das Rosas"
situado no Município de Cambuquira, à Prefeitura local

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

Art. 1.' - Fica o Poder Executivo autorizado a doar, ao
Prefeitura Municipal de Cambuquira o imóvel denominado "Chá-
cara das Rosas", de propriedade do Estado, constante de prédio e
terreno, com a área aproximada de 55.628 (cinqüenta e cinco
mil seiscentos e vinte e oito) metros quadrados, tendo as seguintes
confrontações: Estradas de Três Corações e Lambari, Ruas Quin-
tino Bocaiúva e Floriano Peixoto, Estação Rodoviária.

Art. 2.' - O imóvel a que se refere o art. 1.' destinar-se-á
à construção de um ginásio municipal.

Parágrafo único - No caso de não ser utilizado para os
fins previstos nêste artigo, o imóvel a que se refere o artigo 1.'
reverterá ao patrimônio do Estado.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 22
de dezembro de 1955.

Art. 2.' - Para atender as despesas decorrentes da presen-
te Lei, fica o Poder Executivo autorizado a realizar as operações
de crédito que se tornarem necessárias.

Art. 3.' - Revogam-se as disposições em contrário, entran-
do a presente Lei em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 19
de dezembro de 1955.

CLóvIs SALGADO GAMA
Tristão Ferreira da Cunha

CLÓVIS SALGADO GAMA
Tristão Ferreira da Cunha

LEI N.' 1.379, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1955

Concede auxílio financeiro à União dos Reformados da Polícia Mili-
tar do Estado de Minas Gerais, para construção da sede própria

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

Art. 1.' Fica o Govêrno do Estado autorizado a conceder o
auxilio de Cr$ 350.000,00 (trezentos e cinqüenta mil cruzeiros), à
União dos Reformados da Polícia Militar de Minas Gerais, para
construção da sede própria.
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Art. 2.' .- Para atender a despesa decorrente desta lei,
fica aberto à Secretaria das Finanças o crédito especial de Cr$
350.000,00 (trezentos e cinqüenta mil cruzeiros), com vigência
prorrogada até 31 de dezembro de 1956, podendo o Govêrno do
Estado, para isso, e se necessário, realizar operações de crédito.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 22 de dezem-
bro de 1955.

CLÓVIS SALGADO GAMA

Tristão Ferrei-a da Cunha

João Nogueira de Resende

LEI N.' 1.380, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1955

Autoriza doação de terreno ao instituto de Arquitetos do Brasil

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

Art. 1.' - Fica o Poder do Executivo autorizado a doar à
Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento de Minas Gerais,
uma área de terreno de propriedade do Estado, com 7.000 m2,
mais ou menos, correspondente aos lotes n.'s 1 - 2 - 3 - 4 - 5
7 - 9 - 11 - 13 - e 15 do quarteirão n. 9 37, do plano de
urbanização da Fazenda da Gameleira.

Art. 2.' - No terreno doado pelo artigo anterior, o Institu-
to dos Arquitetos do Brasil construirá denendências para a instala-
ção do Museu de Arquitetura, da Casa do Arquiteto, e de um Nú-
icleo de Estudos.

Parágrafo único - Reverterá a área doada ao patrimônio do
Estado se, dentro de cinco (5) anos, não lhe fôr dada destinação
prevista neste artigo.

Art. 3.' - Revogadas as disposições em contrário ,esta lei
entrará em vigor na data de sua publicação.
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Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tiio inteiramente corno nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 22 de dezem-
bro de 1955.

CLóvis Suuo GAMA

Tristão Feri-eira d0 Cunha

LEI N.Q 1.381, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1955

Concede pensão ô cúva do Tabelião Bertoldo Aguiar, e abre crédito
especial.

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

Art. 1. - Fica concedida à D. Maria Gesualdo de Aguiar,
viúva do Tabelião Bertoldo de Aguiar, a pensão mensal de Cr$..
2.000,00 (dois mil cruzeiros).

Parágrafo único Na falta da beneficiária, ou no caso de
a mesma contrair novas núpcias, passará a concessão para os
filhos menores do casal, até que atinjam a maioridade.

Art. 2.° - Para atender ao disposto no artigo anterior,
fica aberto pela Secretaria das Finanças, o crédito especial de
Cr$ 28.000,00 (vinte e oito mil cruzeiros), com vigência até 31
de dezembro de 1956, correndo o pagamento, nos exercícios subse-
qüentes, por verba própria a ser consignada no Orçamento do Es-
tado.

Art. 39 - Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, aos 22 de
dezembro de 1955.

CLÓVIS SALGADO GAMA

Tristão Feri-eira da CunhQ

Ii
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LEI N.9 1.382, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1955

Concede auxílio financeiro de Cr$ 200.000,00 à Granja-Escola
Wenceslau Neto, de Itajubá.

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

Art. 1. - Fica o Govêrno do Estado autorizado a conceder
auxílio financeiro de Cr$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros) à
Granja-Escola "Wenceslau Neto", situada em Itajubá, para a cons-
trução de novas salas de aulas e reforma do prédio onde funciona
o referido estabelecimento.

Art. 2.9 - Para atender ao disposto no artigo anterior,
fica aberto, pela Secretaria das Finanças, o crédito especial de
Cr$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros), podendo o Poder Exe-
cutivo, para isto, realizar as operações de crédito que se torna-
rem necessárias.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, aos 22 de
dezembro de 1955.

CLóvIs SALGADO GAMA

Tristão Ferreira da Cunha

LEI N.I 1.383, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1955

Concede isenção de impósto de transmissão 'inter vivos" ô Escola
de Farmácia e Odontologia de Juiz de Fora.

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

Art. 1.9 Fica concedida, à Escola de Farmácia e Odon-
tologia de Juiz de Fora, isenção do impôsto de transmissão "inter
vivos" para a aquisição do prédio e respectivo terreno situado à
Rua Espírito Santo, ii.° 993, na Cidade de Juiz de Fora, e desti-
nado à sua ampliação.
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Art . 2.9	Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas 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,	Belo Horizonte, 22 de
dezembro de 1955.

CLÓVIS SALGADO GAMA
Tristão Feri-eira da Cunha

LiI Y. 1.384 DE 22 DE DEZEMBRO DE 1955

Altera o disposto no artigo 35, da Lei n.° 682, de 16 de setembro
de 1916.

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

Art. 1.9 - Na área doada pelo Estado à União, através do
artigo 35, da Lei fl.Q 682, de 16 de setembro de 1916, fica alterada
a destinação especifica ali mencionada, relativamente a uma fração
de 46.700 m2, a fim de que, nessa parte, sejam construídas casas
residenciais para sub-oficiais e sargentos da Escola Prepatória
de Cadetes do Ar do Ministério da Aeronáutica, sedeada em Barba-
cena.

Art. 2.9 - Fica o Executivo autorizado a proceder, para os
efeitos desta lei, mediante entendimento com o Govêrno Federal,
à necessária re-ratificação na escritura lavrada pelo tabelião Fer-
reira de Carvalho, nesta Capital, em 23 de abril de 1918.

Art. 3•9 - Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, aos 22 de
dezembro de 1955.

CLÓVIS SALGADO GAMA
Tristão Feri-eira da Cunha

r



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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, aos 22 de
dezembro de 1955.

CLÓvIs SALGADO GAMA

Bolivar de Freitas
Tristão Ferreira da Cunha

LEI N.Q 1.387, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1955

Abre ao Departamento de Águas e Energia Elétrica o crédito es-
pecial de Cr$ 3.753.917,50.

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

Art. 1. - Fica aberto, ao Departamento de Águas e Ener-
gia Elétrica, o crédito especial de Cr$ 3.753.917,50, (três milhões,
setecentos e cinqüenta e três mil, novecentos e dezessete cruzeiros
e cinqüenta centavos), para ocorrer ao pagamento das seguintes
despesas:

Cr$
Um motor Diesel de 300 HP, 12 cilindros, gera-

dor de 180 KWA, completo, adquirido à
firma Armando Busseti, para a Cidade de
Salinas	......................

Um motor de 150 HP, 6 cilindros, gerador de 150
KWA, completo, adquirido da firma Peliziari
B.	Ltda.....................

Um transformador adquirido da firma S.A. Indústria
Transformadores Elétricos ............

Material adquirido para instalação na Colônia San-
ta	Izabel	....................

Um motor de 22 HP com gerador de 15 KWA,
completo, com pertences para a Cidade de
Pimenta	......................

Um motor de 40/48 HP de 6 cilindros, com ge-
rador de 36/40 KWA. completo, para a
localidade de Planura ............

1.280.000,00

780.000,00

50.560,00

23.991,50

210.000,00

430.000,00

qfllF
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LEI N.9 1.385 DE 22 DE DEZEMBRO DE 1955

Considera de utilidade pública o Instituto de Arquitetos do Brasil.
Departamento de Minas Gerais

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

Art. 1. - Fica considerado de utilidade pública o Instituto
de Arquitetos do Brasil, Departamento de Minas Gerais.

Art. 2.9 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, aos 22 de
dezembro de 1955.

CLÓVIS SALGADO GAMA

João Nogueira de Rezende

LEI N.9 1.386, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1955

Revigora o crédito especial aberto à Secretaria da Educação pela
Lei a.' 1.083, de 13 de abril de 1954

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

Art. 1. - Fica revigorado para 31 de dezembro de 1956
o crédito especial de Cr$ 1.250.000,00 (um milhão duzentos e cin-
qüenta mil cruzeiros), aberto pela Lei n.° 1.083, de 13 de abril
de 1954, à Secretaria da Educação.

Art. 2.' - Para atender às despesas decorrentes da presente
lei, fica o Poder Executivo autorizado a realizar as operações de
crédito que se tornarem necessárias.

Art. 3.9 -- Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário,

321 -
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Cr$
Um motor de 70 HP, gerador KWA completo, para

'a localidade de Eremita ............	355.000,00
Material e mão-de-obra para a construção de uma

linha de transmissão do Distrito de Para-
úna, na Usina de Paraúna	 624.366,00

3.753.917,50

Art. 2. - Para atender as despesas decorrentes da presen-
te lei, fica o Poder Executivo autorizado a realizar as operações
de crédito que se tornarem necessárias.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, aos 22 de
dezembro de 1955.

CLóvIs SALGADO GAMA
José Augusto Ferreira Filho
Tristão Ferreira da Cunha

LEI N. 1.388, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1955

Cria cargos e funções para o Colégio "Professoj. Botelho Reis",
da Cidade de Leopoldina, e abre o crédito especial de Cr$ 430.700,00

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

Art. 1. O Colégio "Professor Botelho Reis", criado pelo
artigo 10, da Lei n.° 1.235, de 14 de fevereiro de 1955, assim deno-
minado pela Lei n.° 1.245, de 3 de junho de 1955, terá os seguintes
cargos e funções, que ficam criados no Quadro Geral, Parte Perma-
nente, instituído pela Lei n. 858, de 29 de dezembro de 1951

1 cargo de Diretor, tabela 1, padrão 1-39;
13	cargos de Professor, tabela II, padrão 1-25;
5 cargos de Professor, tabela II, padrão 1-27;
4 cargos de Inspetor de Alunos, tabela II, padrão 1-5;
1 cargo de Técnico de Educação, tabela III, padrão N;
1 função gratificada de Secretário, com a gratificação mensal

çle Cr$ 750,00 (setecentos e cinqüenta cruzeiros);
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1 função gratificada de Chefe de Portaria, com a gratificação
mensal de Cr$ 300,00 (trezentos cruzeiros).

§ 1. - O cargo de Técnico de Educação é de carreira; os
de Inspetor de Alunos são isolados, de provimento efetivo; os de
Professor também são isolados, de provimento, mediante concursos
de provas e títulos, na forma da lei, podendo o Governador do
Estado, até a realização dos aludidos concursos, provê-los em cará-
ter interino.

§ 2. L_ O cargo de diretor é isolado, de provimento em
comissão.

Art. 2. - Os cargos de Professor, tabela II, padrão 1-27,
criados no artigo anterior, referem-se as cadeiras de Filosofia, Es-
panhol, Física, Química e História Natural, que integrarão o
"curriculum" do segundo ciclo secundário do Colégio "Professor
Botelho Reis".

Art. 39 Para atender as despesas decorrentes desta lei,
fica 'aberto, pela Secretaria da Educação, o crédito especial de
Cr$ 430.700,00 (quatrocentos e trinta mil e setecentos cruzeiros),
sendo Cr$ 400.700,00 (quatrocentos mil e setecentos cruzeiros)
para pagamento do pessoal, e a quntia restante para ocorrer, no
corrente exercício, as despesas de	iediente, podendo o Govêr-
no, para isso, se necessário, realizar operações de crédito.

Art. 49 - Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade Belo Horizonte, aos 28 de de-
zembro de 1955.

CLÓVIS SALGADO GAMA
Bolivar de Freitas
Tristão Ferreira da Cunha

LEI N. 1.389, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1955

Considera de utilidade pública a Associação da Ciência Cristã e
lhe concede isenção do impôsto de transmissão "inter vivos"

O Povo do Estado de 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 considerar

a Associação da Ciência Cristã, com sede em Belo Horizonte, à
Rua Patrocínio, n.' 334, como entidade de utilidade pública.

Art. 2.' - Fica ainda o Govêrno do Estado autorizado a
conceder, à mesma Associação, isenção do impôsto de transmissão
"inter vivos", para aquisição do lote n.' 23, do quarteirão 38, da
6.' Seção suburbana, nesta Capital, com área de 850 metros qua-
drados, para nêle construir sua sede.

Parágrafo único - A isenção de que trata êste artigo será
condicionada ao cumprimento da finalidade acima referida.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, aos 29 de
dezembro de 1955.

CLÓVIS SALGADO GAMA

João Nogueira de Rezende
Tristão Ferreira da Cunha

LEI N.' 1.390 DE 29 DE DEZEMBRO DE 1955

Autoriza o Govêrno a alienar prédio do Estado

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

Art. 1.' - Fica o Executivo autorizado a alienar, ao Insti-
tuto de Previdência dos Servidores do Estado, e pela importância
de Cr$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil cruzeiros),
o prédio de propriedade do Estado, sito nesta Capital, constituído
pela casa n.' 1.412, da Rua Gonçalves Dias, e pelo respectivo
terreno, lote n.' um (1) e parte do n.' dois (2), do quarteirão n.'
oito (8), da quarta (4.') seção urbana, com a área total de seis-
centos e vinte e cinco metros quadrados (625 m2), aproximada-
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Art. 2.' - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-

cação, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 29
de dezembro de 1955.

CLÓVIS SALGADO GAMA
Tristão Ferreira da Cunha

LEI N.' 1.391, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1955

Concede isenção de impôsto de transmissão "inter vivos", à Coo-
perativa Agropecuária de Cordisburgo Ltda., de Cordis burgo.

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

Art. 1. -- Fica concedida isenção de impôsto de trans-
missão "inter vivos" à Cooperativa Agropecuária de Cordisburgo
Limitada, da cidade do mesmo nome, para aquisição do prédio
e respectivo terreno, situados à Rua São José e destinados à ins-
talação de sua sede social e usina de beneficiamento.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 29 de
dezembro de 1955.

CLÓVLS SALGADO GAMA
Tristão Ferreira da Cunha

LEI N.' 1.392, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1955

Concede isenção do impôsto de transmissão "inter vivos" à Coo-
perativa de Consumo dos Trabalhadores de Itabirilo Ltda., com

sede em Itabirito.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:
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Art. 1. - Fica o Govêrno do Estado autorizado a conceder,
à Cooperativa de Consumo dos Trabalhadores de Itabirito Ltda.,
isenção do impôsto de transmissão "inter vivos" para a aquisição
do imóvel e benfeitorias, situado em Itabirito, de propriedade da
viúva D. Anita Silva Tropia e outros, e que confronta: pela frente,
com a Rua Getúlio Vargas: pelo lado direito, com a Rua Rio Bran-
co; pelo lado esquerdo, com a Praça Rui Barbosa; e, pelos fundos,
com propriedade de José Antônio Nogueira a fim de nêle instalar
a sua sede.

Art. 2.9	Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 29 de
dezembro de 1955.

CLõvIs SALGADO GAMA

Tristão Ferreira da Cunha

LEI N.9 1.393, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1955

Dispõe sôbre isenção de impôsto de transmissão "inter-vivos" ao
Colégio Sul Mineiro, em Itanhandu.

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

Art. 1.0 - Fica o Govêrno do Estado autorizado a conceder
isenção do impôsto de transmissão "inter-vivos" ao Colégio Sul
Mineiro, na aquisição do prédio e terreno situados na Cidade de
Itanhandu, à Rua Professor José da Costa Brito, que confrontam:
com a mesma rua, pela frente; com o Grupo Escolar Felipe dos
Santos e terrenos de Luiz Perroni, pelo lado esquerdo; com ter-
renos dos irmãos Rodrigues Belo e Adelino Estêves da Fonseca,
pelo lado direito e com terrenos de Adelino Estêves da Fonseca,
José da Costa Brito e Luiz Perroni, pelos fundos, onde o mesmo
Colégio tem a sua sede.
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Art. 2.	Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 29
de dezembro de 1955.

CLÓVIS SALGADO GAMA
Tristão Ferreira da Cunha

LEI N.' 1.394, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1955

Concede isenção do impôsto de transmissão "inter vivos" à Asso-
ciação dos Professôres Primários de Minas Gerais.

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

Art. 1. - Fica coacedida à Associação dos Professôres
Primários de Minas Gerais, isenção do impôsto de transmissão
"intervivos" para a aquisição dos imóveis abaixo mencionados e
que se destinarão a uma colônia de férias: um, situado no Muni-
cípio de Nova Lima, neste Estado, e constituído dos lotes 1 a 10
(um a dez), inclusive, e 34 a 42, inclusive, todos do quarteirão
272, da 2.4 gleba do Balneário de Água Limpa e com a área de
20.000,00 m2.; e outro no Bairro Santa Lúcia, constituído dos lo-
tes n. 0 4, do quarteirão 398, da ex-Colônia Afonso Pena, da sub-
divisão de parte do lote n.9 38 e dos lotes n.9s 46, 48, 50, 54, 56,
61, 63, 65, 71, 69, 73, e 74, da mesma ex-Colônia Afonso Pena,
nesta Capital.

Art. 2.9 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 29 de
dezembro de 1955.

CLÓVIS SALGADO GAMA
Tristão Ferreira da Cunha

1
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LEI N.9 1.395, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1955

Cria o curso secundário de 2.9 ciclo no Ginásio anexo a Escola
Normal de Pitangui

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

Art. 1. - Ficam criadas, no Ginásio anexo a Escola Nor-
mal Oficial de Pitangui, as cadeiras de Filosofia, Espanhol, Física,
Química e História Natural, para integrarem o "Curriculum"do
segundo ciclo secundário, que funcionará no estabelecimento, a
partir do ano letivo de 1956.

Parágrafo único - As demais cadeiras do "curriculum"
colegial serão regidas pelos professôres das respectivas disciplinas
dos cursos ginasial e de formação, correndo a despesa pela verba
própria destinada ao pagamento de aulas extranumerárias.

Art. 2.0 - Para atender ao que dispõe o artigo anterior,
ficam criados no Quadro Geral, Parte Permanente, Tabela II,
instituído pela Lei n.9 858, de 29 de dezembro de 1951, 5 (cinco)
cargos de Professor, padrão 1-21, de provimento mediante con-
curso de provas e títulos, na forma da legislação vigente, podendo
o Governador do Estado provê-los, em caráter interino, até a reali-
zação dos aludidos concursos.

Art. 3•9 - Fica o Govêrno do Estado autorizado a abrir o
crédito necessário para a execução desta lei.

Art. 49 - Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 29 de
dezembro de 1955.

CLÓVS SALGADO GAMA
Bolivar de Freitas
Tristão Ferreira da Cunha
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LEI N.9 1.396, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1955

Incorpora ao Patrimônio do Grupo Escolar D. Pedro II, de Ouro
Prêto, a sua Biblioteca Dr. Américo Lopes e dá outras providências

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

Art. 1.0 - Fica incorporada, ao Patrimônio do Grupo Es-
colar D. Pedro II, de Ouro Prêto e em caráter inalienável, a Bi-
blioteca "Dr. Américo Lopes", depois de procedido o respectivo
tombamento.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, aos 29 de
dezembro de 1955.

CLóvIs SALGADO GAMA
Bolivar de Freitas

LEI N.° 1.397, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1955

Abre ao Departamento de Estradas de Rodagem o crédito especial
de Cr$ 53.000.000,00

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

Art. 1. - Fica aberto ao Departamento de Estradas de
Rodagem o crédito especial de Cr$ 53.000.000,00 (cinqüenta e três
milhões de cruzeiros) para atender ao pagamento de despesas com
a construção das estradas abaixo mencionadas:

Cr$
Governador Valadares - Mantena ..........	15.500.000,00
Araxá—Franca ......................	10.000.000,00
Itaú - Divisa - São Paulo ............	10.000.000,00
Barbacena - Rio Pomba ................	10.000.000,00
Andradas - Divisa São Paulo ............	5.000.000,00
Piumhy - Divinópolis - Passos ..........	2.500.000,00

53.000.000,00
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Art. 2.' - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar as
operações de crédito que se tornarem necessárias para atender
as despesas decorrentes da presente lei.

Art. 3.' - Esta lei entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, e terá sua vigência cessada em 31 de dezembro de 1956,
revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, aos 29 de
dezembro de 1955.

CLóvis SALGADO GAMA
José Augusto Ferreira Filho
Tristão Ferreira da Cunha

LEI N.v 1.398, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1955

Autoriza o Govêrno do Estado a encampar rodovias

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

Art. 1.0 Fica encampada pelo Govêrno do Estado, a estrada
de rodagem que liga Carrancas—Andi-elân dia—Carvalhos_Liberda-
de—Bocâjna de Minas—Ponte do Souza, bem como a de Aiuruoca
—Alagoa—Visconde do Rio Branco--Paula Cândido, sem quais-
quer ônus para o Estado, a não ser o da conserva.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 29
de dezembro de 1955.

Cróvis SALGADO GAMA
José 4ugusto Ferreira Filho
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LEI N.' 1.399, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1955

Dispõe sôbre a construção de um Monumento ao Colono Alemão,
abre crédito especial e dó outras providências

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

Art. 1.' - Fica o Executivo autorizado a construir, na Chia-
de de Teófilo Otoni, um monumento em homenagem ao Colono
Alemão, na oportunidade das comemorações do Primeiro Cente-
nário da Colonização do Vale do Mucuri, neste Estado.

Art. 2.' - Para ocorrer as despesas decorrentes desta lei,
fica aberto, pela Secretaria da Viação e Obras Públicas, o crédito
especial de Cr$ 400.000,00 (quatrocentos mil cruzeiros), com a
vigência prorrogada até 31 de dezembro de 1956, podendo o Exe-
cutivo realizar, para êsse fim, e se necessário, operações de crédito.

Art. 3•9 - Ao mesmo tempo que a construção do monumen-
to ao Colono Alemão, promoverá o Govêrno do Estado a constru-
ção da Casa do Expedicionário, nesta Capital, podendo dispor,
para êsse fim, até a importância de Cr$ 500.000,00 (quinhentos
mil cruzeiros).

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, aos 29 de
dezembro de 1955.

CLÓVIS SALGADO GAMA

José Augusto Ferreira Filho
Tristão Ferreira da Cunha

LEI N.° 1.400, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1955

Abre à Secretaria da Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho o
crédito especial de Cr$ 1.200.000,00

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

1



Art. 1.' - Fica aberto à Secretaria da Agricultura, Indús.
tria, Comércio e Trabalho, o crédito especial de 1.200.000,00 (hum
milhão e duzentos mil cruzeiros), icom vigência até 31 de dezem-
bro de 1956, para atender, no corrente exercício, as despesas
com a adaptação e manutenção das Escolas abaixo, para cumpri-
mento dos acordos celebrados entre os Governos da União e do
Estado de Minas Gerais, que será assim distribuído:

Escola de Iniciação agrícola de São João Evangelista 400.000,00
Escola de Iniciação Agrícola de Salinas ....... . 400.000,00
Escola de Iniciação de Machado ............ 400.000,00

1.200.000,00

Art. 2.' - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar as
operações de crédito que se tornarem necessárias para atender às
despesas decorrentes da presente lei.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 29 de dezem-
bro de 1955.

CLÓVIS SALGADO GAMA

Candido Gonçalves Ulhoa
Tristão Ferreira da Cunha
CLóvIs SALGADO GAMA

LEI N.' 1.401, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1955

Autoriza o Poder Executivo a relevar a prescrição a percepção de
vencimentos, gratificações, adicionais, abono familiar e outras van-
tagens em que houver incorrido o servidor público em atividade

ou aposentado

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 relevar, em
decreto, mediante requerimento do interessado, a prescrição em
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que houver incorrido servidor público, em atividade ou aposen-
tado, em seu direito à percepção de vencimentos, gratificações,
adicionais por tempo de serviço, abono familiar e quaisquer outras
vantagens que lhes forem asseguradas em lei.

Parágrafo único - O dispositivo aplica-se igualmente aos
servidores que, anteriormente à vigência desta lei, se encontravam
na mesma situação de fato.

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

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

Dada no Palácio da Liberrade, Belo Horizonte, aos 29 de
dezembro de 1955.

CLÓvIs SALGADO GAMA
João Nogueira de Rezende
Tristão Ferreira da Cunha
Cândido Gonçalves Ulhôa
Bolivar de Freitas
José Augusto Ferreira Filho
Clemente Medrado Fernandes

LEI N.' 1.402, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1955

Fixa o efetivo da Polícia Militar para o exercício de 1956 e dá
outras providências

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

Art. 1.' - Para o exercício de 1956 é fixado em 9.911
(nove mil novecentos e onze) homens o efetivo da Polícia Militar
do Estado de Minas Gerais, a qual terá a seguinte organização:

1 - Quartel General (Q.G) - Capital:

1 Comando-Geral (Comandante-Geral e seu Gabinete);
2 Estado Maior;
3 Quadro Suplementar;
II	Departamento de Instrução (D.I.) - Capital;

III - Primeiro Batalhão de Infantaria (1.' B.I.), com a
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denominação especial de Batalhão de Guardas (B.G.) -- Capital;
IV - Segundo Batalhão de Infantaria (2.9 B.I.) - Juiz de

Fora;
V - Terceiro Batalhão de Infantaria (3.9 B.I.) - Dia-

mantina;
VI - Quarto Batalhão de Infantaria (4.0 B.I.) - Uberaba:
VII - Quinto Batalhão de Infantaria (5. B.I. - Capital;
VIII - Sexto Batalhão de Infantaria (6.0 B.I.) --- Gover-

nador Valadares;
IX	Sétimo Batalhão de Infantaria (7.9 B.I.) - Bom

Despacho;
X - Oitavo Batalhão de Infantaria (8.° B.I.) - Lavras;
XI - Nono Batalhão de Infantaria (9.9 B.I.) - Barbacena;
XII - Décimo Batalhão de Infantaria (10. B.I.) - Montes

Claros;

XIII	Corpo de Serviço Auxiliar (C.S.A.)	Capital:

XIV - Ala de Cavalaria (A. C.) - Capital
XV - Serviço de Saúde (S. S.) - Capital.
Art. 2. - O efetivo das Unidades e Serviços, enumerados

nos itens 1 a XV do art. 1., será o previsto no quadro anexo n.° 1
e a sua distribuição cliscriniinativa será procedida pelo Comandante
Geral da Polícia Militar.

Art. 3•9 - De acôrdo com a organização prevista no art.
1., fica criado o Décimo Batalhão de Infantaria (10. 1 B. L), com
sede na Cidade de Montes Claros.

Art. 49 O pagamento do pessoal da Polícia Militar cor-
rerá pela verba correspondente que fôr designada no Orçamento
Geral do Estado, de acôrdo com o quadro anexo n. 9 2.

Art. 59 - Revogam-se as disposições em contrário, entran-
do esta lei em vigor a partir de 1.0 de janeiro de 1956.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 29
de dezembro de 1955.

CLÓVIS SALGADO
João Nogueira de Rezende
Tristão Ferreira da Cunha

UNIDADES

Comando-Geral - Estado-Maior
Q.S.

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

Departamento de instrução ........
atalhão de Guardas ............

2.9 B.I.....................
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5 .9 B.I.....................
6 .9 B.I.....................
7.9 B.i.....................
8 .9 B.I.....................
8 .9 B.I.....................
10.9 B.I.....................

C.S.A.....................
Ala de Cavalaria ..............
Serviço de Saúde ..............

SOMA TOTAL ..........
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RAZÕES DE VETO

Ao sancionar a Proposição de Lei n. 9 1.423, ora convertida

em Lei n. 9 1.403, que dispõe sôbre vencimentos da magistratura
e dá outras providências, vejo-me na contingência de, por razões
de interêsse público, negar sanção ao seu art. 6. 9 e Parágrafo

Único, assim redigido:

"art. 6. - Esta lei aplica-se à magistratura e, nos limites
estabelecidos em lei, também ao Tribunal de Contas do Estado,
Justiça Militar, Ministério Público e Departamento Jurídico do
Estado.

Parágrafo único - Aplicada esta lei ficam revogadas quais-
quer vinculações de aumento de vencimentos que se fizerem para
a magistratura, salvo as exceções constitucionais."

Há, na administração de Estado, os servidores que, por fôrça
de mandamento constitucional ou por determinação da Lei ordiná-
ria têm seus vencimentos fixados à base dos atribuídos à magis-
tratura.

Dessa circunstância ressalta a inoperância da disposição
contida no artigo 6., recomendando sua conversão em lei.

Ademais, pelos têrmos em que se vasa, tanto em seu corpo
como em seu parágrafo único, a disposição em causa se prestaria,
sempre que ocorresse a revisão daqueles vencimentos básicos, a
dúvidas e equívocos em tôrno de uma interpretação que o interêsse
público reclama seja tranqüila e uniforme.

Releva acentuar, afinal, que o parágrafo único, objeto do
veto, encerra diversidade de tratamento e contém, com referência
a determinadas categorias de servidores, sem que a tanto fato nôvo
autorize, uma alteração do critério já firmado pelo Estado, através
de leis específicas, inspiradas em razões ainda atuais, pois que
recentemente sancionadas.

Por essas razões oponho o presente veto ao artigo 6., e seu
parágrafo único, da Proposição n. 9 1.423, para que volte a maté-
ria ao douto e esclarecido reexame da egrégia Assembléia Legis-
lativa do Estado.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, aos 30 de dezembro
de 1955.

CLóvxs SALGADO GAMA
Governador do Estado

ÈkI
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LEI N.' 1.403, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1955

Dispõe sóbre vencimentos da magistratura 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. 1.9 - Os vencimentos da magistratura são os constan-
tes da tabela anexa, que faz parte integrante desta lei, nêles já
incorporados a gratificação a que se refere a nota da Tabela n.° 2,
anexa à Lei n.° 1. 098,  de 26 de junho de 1954, e o aumento previsto
pelo artigo 9•9 da Lei n.Q 1.172, de 7 de dezembro de 1954.

Parágrafo único - Aos juizes municipais da Capital fica
assegurada uma ajuda-de-custo correspondente a Cr$ 1. 000,00
mensais.

Art. 2.9 - Os vencimentos dos magistrados aposentados,
mantido o aumento constante do art. 18 da Lei n.Q 1.172, serão
acrescido de 30%, 20% e 10% para os que se aposentaram, respec-
tivamente antes de 1948, no período de 1948 a 1952, e de 1952 até
a vigência desta lei, não podendo ser inferiores a metade dos venci-
mentos que percebem os em atividade.

Art. 3•9 - Excluídas as previstas na letra "d" do n.' 42,
revertem aos cofres do Estado e serão recolhidos em selos as
custas a que se refere a Segunda Parte, Capitulo III, Tabela VI,
da Lei n.9 1.233, de 10 de fevereiro de 1955.

Art. 4.' - O parágrafo único do art. 71 da Lei n.° 616, de
11 de setembro de 1950, estabelecido pelo art. 10 da Lei n.° 1.283,
de 1.' de setembro de 1955, passa a ter a seguinte redação:

"Na arrecadação da dívida ativa do Estado, o Promotor de
Justiça perceberá 16% (dezesseis por cento) ou 10% (dez por
cento) do que fôr arrecadado por seu intermédio, segundo se tra-
tar de cobrança judicial ou de cobrança amigável respectivamente".

Art. 5.'	Ficam assim redigidos o parágrafo único do
art. 15 e o art. 16 da Lei n.' 1.291, de 6 de setembro de 1955:

"Art. 15 - ..............................

Parágrafo único - O Advogado-Consultor perceberá venci-
mentos correspondentes a 75% (setenta e cinco por cento) dos
que cabem ao Advogado-Geral do Estado."

"Art. 16 - A carreira de Assistente Jurídico, constante do
Quadro Geral, PP, Tabela III, da Lei n.° 858, de 29 de dezembro
de 1951, passa a compreender três classes apenas, com nove cargos
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cada, 1)cFCChCh1b0 cada classe 90% (novnta por cento) (lo que

perceberem respectivamente os Promotores da 1.,
	e 3.4 en-

trância".
Art. 6.	Vetado.
Parágrafo único -- Vetado.
Art . 7 • Q	Esta lei entrará cm vigor no (lia 1 . (te ali C 10

de 1956, revogadas as disposições eni contrário.

Mando, portanto a 1 ôda is'iutorid ades, a quem o conlice
fliclitO e eXeeUÇaO (lesta lei pertencer, (IUC a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, aos 30 do
dezembro de 1955.

CLóvis SAm.ono

João Nogueira de Rezende
i'j. js/ão Ferreira (Ia Cunha

TABELA ANEXA À LEI N.' 1.403 DE 30 DE DEZEMBRO
DE 1955

(Art. 1.')
Venc.

CARGOS	 Mensal
Cr$

I)evembargador ......................18.000,00
Juiz de Direito de 3.9 entrância ............ 14.000,00

juiz (la Direito (le 2.' entrância ............ 12.000,00
Juiz de Direito de 1. entrância ............10.000.00
Juiz Municipal ........................ 12.000,00

LEI N. 9 1.403, DE 30 1)E DEZEMBRo DE 1955

Dispõe sóbre vencimentos da Magistratura e dó outras providêncius

Dispositivo da Proposição (te Lei 11. 9 1.423, que se (OU-

verteu na Lei n.° 1.403, de 30 de dezembro de 1955, vetado pelo
Governador mio Esta do e mantido pela Assembléia Legislativa.

A Assembléia Legislativa do Estado (le Minas Gerais, oman-
teve e promulga, nos têrmflos do art. 30, § G., "in fine", da Con-
tituição do Estado, o seguinte dispositivo da Lei n.° 1.403, de 30

d	d(Z('flih1'O (Ir 1955.

1
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"Art. 6. -- - Esta lei aplica-se à magistratura e, nos limites
estabelecidos em lei, também ao Tribunal de Contas do Estado,
Justiça Militar, Ministério Público e Departamento Jurídico do
Estado.

Parágrafo único - Aplicada esta lei, ficam revogadas quais-
quer vincu1açes de aumento de vencimentos que se fizerem para a
magistratura, salvo as exceções constitucionais".

Palácio da Inconfidência, em	Belo Horizonte, aos 30 (te
julho de 1956.

O Presidente, José Augusto.
O 1.9	Secretário, Moreira Júnior.
O 2.9 - Secretário, Ulysses Escobar.

LEI N. 9 1.404, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1955

Fixa novas bases para (1 remuneração das aulas extranunierórias nos
estabelecimentos oficiais de ensino

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

Art. 1. 0 --- A remuneração, por aula extranumerária nos esta-
belecimentos de ensino superior, secundário, normal, artístico
especializado e comercial, será igual 002 (dois centésimos) dos
vencimentos mensais correspondente ao padrão dos respectivo'.
cargos, desprezada fração de cruzeiro.

Art. 2.9 - O número de aulas semanais ordinárias e extra-
numerárias, atribuíveis a cada professor, não excederá no limite
de 30 (trinta)

Art. 3•0 -- As despesas com a execução desta lei correrão
pela verba 16-26-008 - - Outras Gratificações --- do Orçamento.

Art. 4•0	Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 31
(lc dezembro de 1955.

CLóvms Su.usio GAMA
Bolivar de Freitas
Tristão Ferreiro da Cunha
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LEI N.° 1.287 de 2-9-55 - Concede auxilio financeiro ao 1.9 Con-
gresso Médico da Zona da Mata ............

LEI N.Q 1.288 de 2-9-55 - Estabelece a subdivisão do distrito da
cidade de Mendes Pimentel, no município do mesmo
nome e na comarca de Mantena ...........

LEI N.9 1.289 de 2-9-55 - Declara de utilidade pública o Colé-
gio Nossa Senhora Aparecida, de Lavras ........

LEI N.° 1.290 de 2-9-55 - Concede isenção dos tributos de trans-
missão "inter-vivos" à Casa do Triângulo Mineiro

LEI N.o 1.291 de 6-9-55 - Regula a cobrança da divida ativa esta-
dual, reorganiza o Departamento Jurídico do Esta-
do e dá outras providências ..............

LEI 1 N.s 1.292 de 6-9-55 - Cria a estância hidromineral de Pa-
trocínio	..........................

LEI N.o 1.293 de 6-9-55 - Autoriza o Govêrno do Estado a en-
campar a estrada Conselheiro Pena-Mantena

LEI N.s 1.294 de 6-9-55 - Concede um auxílio financeiro de Cr$
60.000,00 (sessenta mil cruzeiros) ao IV Congresso
Nacional de Estudantes de Arquitetura de Urbanismo

LEI N.° 1.295 de 12-9-55 - Altera dispositivos da Lei n.° 1.172,
de 7-12-54

LEI N.° 1.296 de 12-9-55	Revoga o Art 2.° de Decreto-Lei n.o
1.347, de 26 de julho de 1945, modificando a cláu-
sula de doação	......................

LEI N.Q 1.297 de 12-9-55 - Dá nova redação ao parágrafo único
do artigo 17 da Lei n.Q 1.172, de 7 de dezembro
de	1954	..........................

LEI N.Q 1.298 de 18-0-55 - Cria o Ginásio Estadual de Divinó-
polis e dá outras providências ............

LEI N.° 1.299 de 26-9-55 - Dispõe sôbre contagem de tempo de
serviços prestados por servidores do Estado aos
"Serviços Hollerith S.A." ................

LEI N.° 1.300 de 26-9-55 - Dispõe sôbre doação de imóvel a Casa
(ia Profetsôra Primária

LEI N.° 1.301 de 26-9-55 - Autoriza doação de terreno à Asso-
ciação de Proteção à Maternidade e à Infância de
Andrelândja

LEI Ns 1.302 de 26-9-55 - Revoga o art. 1.0 do Decreto-lei no
63, de 15 de janeiro de 1938 ..............

LEI N.° 1.303 de 26-9-55 - Concede o auxilio financeiro ao III
Congresso da Sessão Brasileira do Colégio Interna-
cional de Cirurgiões	..................

LEI N.° 1.304 de 4-11-55 - Abre à Secretaria da Viação e Obras
Públicas o crédito especial de Cr$ 43.164.280,00

LEI N.Q 1.305 de 5-11-55 - Reconhece a Associação dos Emprega-
dos no Comércio de Minas Gerais como de utilidade
pública e concede isenção de impostos ........

LEI N.s 1.306 de 5-11-55 - Dispõe sôbre a construção de um mo-
numento a Santos Dumont, na cidade do mesmo
nome	..........................

LEI N.9 1.307 de 5-11-55 - Autoriza auxilio financeiro à Asso-
ciação Cristã de Moços de Belo Horizonte .....

LEI N.Q 1.308, de 5-11-55	Autoriza o Poder Executivo a efetuar
pagamento de indenização ao Sr. Raimundo Alves
dosReis	..........................
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LEI N.o 1.309 de 5-11-55 - Dispõe sôbre isenção do impôsto de trans-
missão inter- p inos ao Clube Bom Pastor, de Juiz
de	Fora	............................

LEI N.° 1.310 de 5-11-55	Abre ao Departamento Geográfico o
crédito especial de Cr$ 3.730,60 ............

LEI N.o 1.311 de 14-11-55 - Dispõe sôbre auxilio financeiro para a
constituição do patrimônio da Sociedade Cultural
Mantenedora Ltda., de Ubá

IR! N.° 1.312 de 14-11-55 - Autoriza o Governador do Estado
a fazer doação de área de terrenos à ZYC.4, Rádio
Uhaense Ltda.......................

LEI N.s 1.314 de 14-11-55 - Dispõe sôbre doação de imóveis ao
Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Bancários

LEI N.° 1.315 de 14-11-55 - Dispõe sôbre rescisão do contrato entre
o Estado e a Universidade de Minas Gerais ....

LEI N.o 1.316 de 10-11-55 Dispõe sôbre doação de terrenos ao Muni-
cípio de Conceição da Aparecida

LEI N.° 1.317 de 10-11-55 Concede isenção de impõsto de trans-
missão "inter vivos" ao Instituto Clinico de Juiz de
Fora

LEI N.° 1.318 de 10-11-55	Concede pensão ao pintor Alberto da
Veiga Guignnrd e abre crédito especial

LEI N.° 1.319 de 16-11-55 - Cria a Granja-Escola D. Delfini, na
Cidade de Muriné, e autoriza o recebimento de doação

LEI N.° 1.320 de 10-11-55 - Autoriza o recebimento, sem multa, de
débitos fiscais e dó outras providências ......

LEI N.o 1.321 de 16-11-55 - Prorroga a vigência de créditos espe-
ciais aberto ao Departamento de Águas e Energia
Elétrica, pelas Leis nos 708 e 1.047 ........

LEI N.° 1.322 de 16-11-55 - Autoriza o Poder Executivo a efetuar
pagamento de indenização ao Sr. José Hilário Ferreira
e dá outras providências

LEI N.° 1.323 de 16-11-55 --- Concede auxilio financeiro à Escola de
Enfermagem Wenceslau Braz

LEI N.° 1.324 de 16-11-55 - Faz doação de terrenos à Faculdade de
Medicina da Universidade de Minas Gerais .

LEI N.° 1.325 de 16-11-55	Concede subvenção à Associação das Volun-
tárias de Minas Gerais	................

LEI N.Q 1.326 16-11-55 - Prorroga para o corrente exercício dos
créditos abertos à Secretaria do Interior pelas Leis
nos 1.019 e 1.139

LEI N.o 1.327 de 16-11-55 - Faz doação de terrenos à Assoctat'õo
Leopoldinense de Proteção à Infância

LEI N.° 1.328 de 16-11-55 - Abre à Secretaria do Interior O

crédito especial de Cr$ 46.309,90
LEI N.° 1.329 de 18-11-55 - Autoriza doação de imóvel ao Govêrno

da	União	..........................
1131 N. 1.330 de 18-11-55 - Autoriza doação de terreno ao Circulo

Militar de Belo Horizonte ................
LEI N.Q 1.331 de 18-11-55 - Concede isenção do Impôsto de trans-

missão "inter- vivos ao Santa-ritense Esporte Clube
(te Santa Rita de Jacutinga ..............

lEI N.o 1.332 de 18-11-55 - Abre à Secretaria de Saúde e Assis-
tencia o crédito especial de Cr$ 55.000,00
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lEI N. 1:133 de 18-11-55 - Abre à Secretaria de Saúde e Assis-
tência o crédito especial de Cr$ 161.377,50 ......

LEI N. 1.334 de 19-11-55 - Suspende descontos de servidores
públicos nos meses de novembro e dezembro do cor-
rente	ano	..........................

1131 N. 1.135 de 19-11-55 - Abre à Secretaria de Educação o crédito
especial de Cr$ 402. 000,00 (quatrocentos e dois mil
cruzeiros), e dá outras providências ..........

lEI N.	1 .1:16 de 19-11-55 - Abre crédito especial para custear o
tratamento médico do Juiz Eleitoral de Cambuqulra

NEI N. 1.3:17 de 19-11-55 - Abre à Secretaria de Viação e Obras
Públicas o crédito especial de Cr$ 17.351.103,70

LEI N.o 1:138 de 19-11-55 - Retifica o art. 1.5 da Lei n.Q1.245, de
3 de julho de 1955	..................

LEI N.n 1.339 de 24-11-55 - Declara de utilidade Pública a
Associação de Proteção à Saúde e à Maternidade e
à Infância de São José do Barroso ..........

LEI N.° 1.340 de 24-11-55 - Concede isenção do impôsto de trans-
missão "inter vivos" ao Clube Recreativo Araguarino

LEI N.v 1.341 de 24-11-55	Concede isenção de inipôsto de
transmissão "Inter vivos" à Associação Brasileira de
Ajuda ao Menor, de Uberlândia ..............

LEI N.s 1.142 de 24-11-55 - Concede Ufli auxilio financeiro de
Cr$ 60.000,00 (sessenta mil cruzeiros) ao IV Con-
gresso Estadual dos Estudantes de Comércio

LEI N.° 1.343 de 24-11-55 - Dispõe sôbre doação de terreno à
Mitra Arquidiocesana, de Juiz de Fora ........

LEI X.. 1.340 de 24-11-55 - Concede Isenção do impôsto de trans-
missão "inter vivos" à Assiciação Comercial de Curvelo

LEU N31 1.343 de 24-11-55 - Concede isenção (10 impôsto de trans-
missão "inter vivos" ao Esporte Clube Farol, de Sabará

LEI No 1.M6 de 28-11-55 - Concede isenção do inpôsto de transniis-
são "inter vivos" ao Piranga Esporte Clube, com sede
na cidade de Piranga ..................

1.E'I N. v 1.317 de 29-11-55 - Concede Auxilio financeiro ao Conselho
Particular de Pará de Minas, da Sociedade São Vi-
cente de Paulo	......................

LEI N.° 1.318 de 29-11-55 - Orça a Receita e Fixa a Despesa do
Estado de Minas Gerais, para o exercício de 1956

i.it N.Q 1.349 de 1.5-12-55 - Abre à Secretaria da Educação o
crédito especial de Cr	457.606,10 ..........

LEI N.° 1.350 de 1.u-12-55 - Autoriza a permuta de imóvel de pro-
priedade do Estado, por outro da Associação dos
Professôres Primários de Minas Gerais ........

1131 N.° 1.351 de 2-12-55 - Concede isenção do impôsto de transmissão
"inter vivos" às Escolas Pias, do município de Go-
vernador Valadares ....................

lEI N.° 1.352 de 3-12-55 - Concede isenção do impôsto de trans-
missão "inter vivos" à Associação Atlética Bandeirante,
deUbá	............................

LEI N.v :is:i (te 3-12-55 Dispõe sôbre isenção de Inipôsto de
transmissão "inter vivos" ao Ginásio Padre Curvelo,
na cidade de Curvelo ....................

LEI N.o 1.151 de 3-12-55 - Dispõe sAbre isenção do impôsto de
transmissão "inter vivos" ao Ginásio Quinto Alves
Tolentino, em Claúdio ..................
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LEI N.Q 1.355 de 3-12-55 - Dispõe sôbre a doação de unia área de
terreno, situada nesta Capital, à Associação dos Ex-
Combatentes do Brasil, seção de Belo Horizonte, para
a construção de sede própria ............

LEI N.Q 1.356 de 3-12-55 - Declara de utilidade pública a Casa de
São João Nepomuceno, com sede em Belo Horizonte

LEI N.° 1.357 de 3-12-55 - Declara de utilidade pública o Clube
Recreativo Araguarino ..................

LEI N. 1.358 de 3-12-55 - Autoriza a aceitação de doação de ter-
renos nas cidades de Araxá e Patrocínio ......

LEI N.° 1.359 de 3-12-55 - Dispõe sóbre a criação do cargo de 1.9
Tenente-Cirurgião-Dentista no efeito do Corpo de
Bombeiros	..........................

LEI N.° 1.360 de 5-12-55 - Transfere à Universidade Rural do
Estado de Minas Gerais a Escola Médica de Agri-
cultura do Florestal e dá outras providências

LEI N.Q 1.361 de 5-12-55 - Abre à Secretaria da Agricultura, Indús-
tria, Comércio e Trabalho o crédito especial de
Cr$	1.500.000,00	......................

LEI N.Q 1.362 de 12-12-55 - Abre à Secretaria das Finanças o
crédito especial de Cr$ 231.666,70 ..........

LEI N.° 1.363 de 12-12-55 - Abre à Secretaria de Viação e Obras
Públicas o crédito especial de Cr$ 6.441.028,00

LEI N.Q 1.364 de 12-12-55 - Concede isenção do inipósto de trans-
missão "inter vivos" ao Orion Esporte Clube, de
Belo	Horizonte	....................

LEI N.9 1,365 de 12-12-55 - Concede auxílio para a construção
do Seminário Diocesano de Montes Claros ........

LEI N.9 1.366 12-12-55 - Concede auxilio financeiro ao 2.e Con-
gresso Nacional de Professôres Primários ......

LEI N.9 1.367 de 12-12-55 - Concede auxilio financeiro ao Educan-
dário do Triângulo Mineiro "Eunice Weaver", da
Cidade de Araguari ......................

LEI N.Q 1.368 de 12-12-55 - Prorroga a vigencia de crédito especial
aberto ao Departamento Jurídico do Estado

LEI N. 1.369 de 12-12-55 - Declara de utilidade pública a Associação
dos Magistrados Mineiros ..................

LEI N." 1.370 de 12-12-55 - Dispõe sóbre doação de terreno à
Colméia-Centro de Educação e Profissão

LEI N. 1.371 de 13-12-55 - Declara de utilidade Pública a Sociedade
dos Viajantes e Representantes Comerciais do Brasil

LEI N.' 1.372 de 14-12-55 - Dispõe sóbre doação de área à Ordem do
SS.	Redendor ........................

LEI N.Q 1.373 de 14-12-55 - Prorroga a vigência da Lei n.Q 1.008,
de 10 de novembro de 1953 ................

LEI N.o 1.174 de 14-12-55 - Abre à Secretaria das Finanças o
crédito especial de Cr$ 338.393,80 ..........

LEI N.° 1.375 de 14-12-55 - Abre à Secretaria da Agricultura, Indus-
tria, Comércio e Trabalho, o crédito especial de
Cr$	529.167,60	......................

LEI N.° 1.376 de 19-12-55 - Autoriza a aceitação de doação de
terreno na Cidade de Caldas ............

lEI N." 1.377 de 19-12-55	Abre à Secretaria (Ias Finanças o
crédito especial de Cr$ 61 .997,30 ............

LEI N.° 1.378 de 22-12-55 - Autoriza a doação do imóvel denomi-
nado "Chácara das Rosas" situado no Município de
Cambuquira, à Prefeitura local ...........

LEI N. 1:179 de 22-12-55 - Concede auxilio financeiro à União
dos Reformados da Policia Militar do Estado de
Minas Gerais, para construção da sede própria

LEI N.Q 1.380 de 22-12-55 - Autoriza doação de terreno ao Instituto
de Arquitetos do Brasil ..................

LEI N.° 1.381 de 22-12-55 - Concede pensão a viúva do Tabelião
Bertoldo Aguiar, e abre crédito especial ........

LEI N.Q 1.382 de 22-12-55 - Concede auxilio financeiro de Cr$
200.000,00 - à Granja-Escola Wenceslau Neto, de
Itajubá	..........................

LEI N. 1:183 de 22-12-55 - Concede isenção de impósto de trans-
missão "inter vivos" à Escola de Farmácia e Odonto-
tologia de Juiz de Fora ....................

LEI N.° 1:184 de 22-12-55 - Altera o disposto no artigo 35, da
Lei n.Q 682, de 16 de setembro de 1916 ........

LEI N.9 1.385 cie 22-12-55 - Considera de utilidade pública o Instituto
de Arquitetos do Brasil, Departamento de Minas Gerais

LEI N.° 1.386 de 22-12-55 - Revigora o crédito especial aberto à
Secretaria cia Educação pela Lei no 1.083, de 13 de
abril	de	1954	......................

LEI N. Q 1.387 de 22-12-55 - Abre ao Departamento de Águas e
Energia Elétrica o crédito especial de Cr$ 3.753.917,50

LEI N.o 1.388 de 28-12-55 - Cria cargos e funções para o Colégio
Professor Botelho Reis, da Cidade de Leopoldina,
e abre o crédito especial de Cr$ 430.700,00 ......

LEI N. 1.389 de 29-12-55 - Considera de utilidade pública a As-
sociação da Ciência Cristã e lhe concede isenção do
impôsto de transmi'ssão "inter vivos"

LEI N. 9 1.390 de 29-12-55	Autoriza o Govérno a alienar prédio do
Estado	............................

lI N.o 1.392 de 29-12-55 - Concede isenção do impôsto de Trans-
missão "inter vivos" à Cooperativa de Consumo dos
Trabalhadores de Itabirito Lida., com sede emIta-
birito	..........................

LEI N. 1.391 de 29-12-55 - Concede isenção de impôsto de trans-
missão "inter-vivos", à Cooperativa Agropecuária de
Cordisburgo Lida., de Cordisburgo

LEI N.9 Y. 393  de 29-12-55 - Dispõe sôbre isenção de inipôsto de trans-
missão "Inter vivos", ao Colégio Sul Mineiro, em Ita-
nhandu	............................

LEI N.' 1 .394 29-12-55 - Concede isenção do impôsto de transmissão
"inter vivos" à Associação dos Professôres Primá-

rios de Minas Gerais	..................
LEI N.o 1.395 de 29-12-55 - Cria o curso secundário de 2." cicio 11)

Ginásio anexo à Escola Normal de Pitangui
LEI N.' 1.396 de 29-12-55 - Incorpora ao Patrimônio do Grupo

Escolar D.Pedro II, de Ouro Préto, a sua Biblioteca
Dr. Américo Lopes e dá outras providências .

LEI N.° 1.397 de 29-12-55 - Abre ao Departamento de Estradas de
Rodagem o crédito especial de Cr$ 53.000. 000,01)

1.11.1 N. k, 1.398 de 29-12-55 - Autoriza o Govêrno do Estado a
par	rodovias	......................
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LEI N.v 1911 de 29-12-53 - Dispõe sõbre a construção de um Mo-
numento ao Colono Alemão, abre crédito especial e
dó outras providências ....................

I.11 N. 1 1011 «Ir 29-12-55 - Abre à Secretaria da Agricultura, In-
dústria, Comércio e Trabalho o crédito especial de
Cr$ 1.200.000,00

1.111 N. 1. 101 de .- Autoriza o Poder Executivo a relevar a
prescrições a percepção de vencimentos, gratificações,
adicionais, abono familiar e outras vantagens em queque
houver incorrido o servidor público em atividade
OU aposentado

1.1`11 Xv 1. 102 de 29-12-55	-. Fixa o efeito da Polícia Militar inir
o exercido de 1956 e dá outras providências ......

lEI Xv 1.10:i de :10-12-55 - Dispõe sôbre vencimentos (Ia magistratura
e (lá outras providências

EI \v 1. ti «te 31-12-55 - Fixa novas bases para a remuneração
das aulas extranuinerárias nos estabelecimentos ofi-
ciais (11v ensino
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