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LEI N.9 4.439, DE 27 DE ABRIL DE 1967

Autoriza o Governo do Estado a obrigar-se, co-
mo fiador, na operação de empréstimo a ser con-
traído pelo Departamento Municipal de Águas e
Esgotos, da Prefeitura Municipal de Belo Horizon-

D

	 te, junto ao Banco Interamericajzo de Desenvolvi-
mento (BID).

M663	Minas Gerais. Leis, decretos, etc.

Coleção das leis de 1967. Belo

Horizonte, Assessoria Técnico-Consul-

tiva do Governador, 1979.

2 v.

1. Minas Gerais - Leis - 1967.

I. Título.

CDU 34(815.1) (094.3)

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 Governo do Estado autorizado a obrigar-se,
como fiador, em empréstimo, até o valor de US$ 15.000.000 (quinze
milhões de dólares) a ser contraído pelo Departamento Municipal
de Águas e Esgotos, autarquia da Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID),
nos termos da Lei n.' 4.238, de 29 de agosto de 1966.

Art. 2. Fica o Governo do Estado igualmente autorizado
a proporcionar ou fazer com que sejam proporcionados recursos com-
plementares que sejam necessários para a total execução do pro-
jeto financiado, na hipótese de que os recursos previstos no Contrato
de Empréstimo, provenientes da Mutuária e do Departamento Nacional
de Obras e Saneamento, comprovadamente se revelem insuficientes
ou não estejam disponíveis quando necessários.

Parágrafo Único - Para efeito do cumprimento do disposto
no artigo, o Executivo proporá ao Poder Legislativo, em cada caso
específico, a prévia abertura dos créditos especiais que se fizerem ne-
cessários.

Art. 3,9 - Revogam-se as disposições em contrário.
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Ari. i.°	Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 27 de
abril de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Pereira de Faria
Ovídio Xavier de Abreu

LEI N.'' 4.440, DE 2 DE MAIO DE 1967

Autoriza a instituição da Fundação TiradenteS
da Polícia Militar do Estado.

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

decretou e eu, cru 	nome, sanciono a seguinte lei:

Art. l. Fica o Poder Executivo autorizado a instituir, com
sede e foro em Belo Horizonte, a Fundação Tiradentes da Polícia
Militar do Estado de Minas Gerais, entidade autônoma que se regerá
por estatuto a ser aprovado por decreto do Governador do Estado.

Parágrafo único - A Fundação adquirirá personalidade jurí-
dica com a transcrição do respectivo estatuto no registro civil de
pessoas jurídicas mediante a apresentação de seu texto oficial e de-
creto que os houver aprovado.

Art. 2. A Fundação TiradenteS da Polícia Militar do Estado
tem por finalidade planejar, executar e administrar a construção de
casas ou moradias para locação ou venda, que se destinarão ao uso
ou aquisição por parte de elementos integrantes da Polícia Militar.

Parágrafo único - A Fundação terá também como finalidade
a construção, para o Estado, de quartéis para destacamentos da Polícia

Militar,

Art. 39 - Compete à Fundação:
1 - custear, total ou parcialmente projetos, institucionais ou

individuais, julgados aconsclhá'ei5 pelos órgãos competentes;
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II - manter entendimentos com órgãos internacionais federais,estaduais, municipais e entidades particulares, para a obtenção de
recursos destinados à aquisição de terrenos e construção de casas
ou moradias para o pessoal da Polícia Militar;

TU promover, em tempo oportuno, entre os elementos daPolícia Militar, um Empréstimo Facultativo Reembolsável em basese condições a serem fixadas no Estatuto da Fundação, que terá porobjetivo a obtenção de recursos financeiros para o atendimento desuas finalidades.

Art. 49 - É vedado à Fundação:
1	assumir encargos externos, sem assistência do Governodo Estado;

11 - - auxijir entidade s 
congêneres ou de qualquer outra na-tureza;

111- desvirtuar as finalidades específicas de sua instituição.
Art. 5Q - O Patrimônio da Fundação será constituído.
1 - por doações ou subvenções que lhe venham a ser feitas

Pela União, pelos Estados, Municípios ou entidades Particulares;
II - por subvenções que lhe forem destinadas, em lei própria,

pelos deputados estaduais e federais;

III -, por áreas de terrenos que lhe forem doados por entidades;
IV	por consignação de dotação orçamentária própria, cuja

importância será fixada anualmente pelo Executivo;
V	por aplicação de recursos próprios na formação de umpatrimônio rentável.
§ 1. --- A Fundação contará também com dotação orçamentáriaespecial, que se desinamà exclusivamente à construção de quartéispara destacamentos da Polícia Militar.
§ 2. - Quaisquer recursos direitos, bens ou rendas patri-

moniais da Fundação só poderão ser empregados para Consecução deseus objetivos.
§ 3•1'	No caso de extinguir-se a Fundação, o seu patrimônioreverterá ao Estado de Minas Gerais.

Art. 6. - São órgãos da Fundação:
1 -- o Conselho Administrativo;
II - o Diretor;
III --- o Conselho Fiscal.
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Parágrafo único -. O desempenho de qualquer atividade nos
tigo será considerado função pública relevan-

órgãos previstos no ar
te não remunerada.

Art. 7 • Q

 A Fundação será dirigida e administrada pelo
Conselho Administrativo, composto de 5 (cinco) membros, sendo

eles 1 - o Comandante Geral da Polícia Militar em exercício, que

terá a função de Presidente da fundaÇão

-

	

	
stado Maior da Polícia Militar em exercício,

o Chefe do E 
que terá a função de Secretário daFundação;

- 2 (dois) representantes das Unidades com sede na

Capital;
-	

das Unidades com sede no inte-
IV	1 (um) representante

rior do Estado.
da§ .' - Os representantes s Unidades da Capital e do Inte-

rior do Estado, com mandato de 2 (dois) anos, serão escolhidos pelo
Governador do Estado em listas tríplices organizadas pelo Comando
Geral e integradas por nomes de oficiais superiores da ativa, reserva
ou reformados da policia Militar, permitida a reconduÇãO.

§ 2.	o 
Conselho Administrativo escolherá, dentre SeUS

membros
Presjdente da pundação, com mandato de 2 (dois)

anos, ao qual caberá substituir Presidente emir O Pres	s, o Vice

	

	 eus impedimentos

jstt0 escolherá o Diretor Executi-
§ 3.0 -- O Conselho Admin

vo da Fundação, com mandato (te 2 (dois) anos, dentre os oficiais

superiores
 da ativa, reserva ou reformados da Polícia Militar.

§	
O mandato do Diretor Executivo poderá ser renovado,

a juízo do Conselho Administrativo.
Art. 8.' - o Conselho Fiscal será composto de 5 (cinco)

membros efetivos e 5 (cinco)	
scolhid05 pelomembros suplentes, 

Conselho Administrativo, dentre oficiais superiore
s da ativa, reserva

e reformado s da Polícia Militar.
Conselho Administrativo não poderão

§.' — Os membros do 
participar do Conselho Fiscal.

§ 2." - o mandato dos membros do Conselho Fiscal será de
2 (dois) anos, não sendo permitida a sua

 renovação.

Art. 9." - O estatuto da Fundação disporá sobre as atribuições
e o funcionamento dos órgãos previstos no artigo 6.Q desta lei.

Art. 10 A modificação do estatuto primitivo será de iniciati-
va do Conselho Administrativo e dependerá de aprovação em decreto
do Executivo, com anotação no registro civil das pessoas jurídicas.

Art. 11 Para atender às despesas de instalação da Fundação
Tiradentes da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais a que se
refere esta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito es-
pecial até a importância de NCr$ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros
novos), podendo, para isso, se necessário, realizar operações de
crédito.

Art. 12 - A Fundação prestará contas, anualmente, ao Tri-
bunal de Contas do Estado.

Art. 13	Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 14 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 2 de
maio de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
João Franzen de Lima
Ovídio Xavier de Abreu

LEI N.9 4.441, DE 2 DE MAIO DE 1967

Autoriza a abertura à Polícia Militar, para os
fins que menciona, do crédito especial de NCr$
7.000,00.

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

Art. 1." - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir à Polí-
cia Militar, para ocorrei às despesas com a realização da Semana
(Ia Criança em 1966, o crédito especial de NCr$ 7.000,00 (sete mil
cruzeiros novos).

Art. 2.' - É o Poder Executivo autorizado, para a execução
desta lei, a realizar as operações de crédito que se fizerem ne-
cessárias.
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Art. 3•9 - Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entra em vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o 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 2 de

maio de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
João Franzen de Lima
Ovídio Xavier de Abreu

LEI N.' 4.442, DE 8 DE MAIO DE 1967

Declara de utilidade público o Centro Espirila
Fé, Esperança e Caridade, com sede na Cidade de
Uberlúndia.

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

Art. 1.Q -- Fica declarado de utilidade pública o Centro Espí-
rita Fé, Esperança e Caridade, com sede na Cidade de Uberlândia.

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

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhe-
cimento e execução desta lei pertenc.1, que a e.-,am e façam

cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

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

maio de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
João Franzen de Lima
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LEI N. 9 4.443, DE 8 DE MAIO DE 1967

Declara de utilidade pública o Colégio Co-
mercial "Providência 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 declarado de utilidade pública o Colégio Co-
mercial "Providência de Minas Gerais", situado à Vila Operária, na
Cidade de Belo Horizonte.

	

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 8 de
maio de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
João Franzen de Lima

LEI N.' 4.444, DE 8 DE MAIO DE 1967

Dispõe sobre doação de imóvel à Mitra Arqui-
diocesana de Juiz de Fora.

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

Art. 1.0 Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Mitra
Arquidiocesana de Juiz de Fora o terreno, com a respectiva benfeito-
ria, de ex-propriedade da referida Mitra e que atualmente pertence
ao Estado, situado no Distrito de São Sebastião do Barreado, Municí-
pio de Rio Preto, com área aproximada de 1.480 m 2, confrontando,
pela frente, com o Largo do Povoado; pelos fundos, com o Rio
Preto; pelo lado direito, com terrenos de Vieira Monteiro e, pelo lado
esquerdo, com terrenos de herdeiros de Valentim Contruci.
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Art. 2. - Revogadas as disposições em contrário, esta lei

entrará em vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o 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 8 de
maio de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Francisco Bilac Moreira Pinto

LEI N.9 4.445, DE 8 DE MAIO DE 1967

Autoriza doação de terreno à Pref eitura Muni-
cipal de Fama.

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

Art. 1. Fica o Governo do Estado autorizado a doar à Pre-
feitura Municipal de Fama, neste Estado, um terreno com a área
aproximada de 414 m2 (quatrocentos e quatorze metros quadrados),
medindo 18 m (dezoito metros) de frente por 23 m (vinte e três)
metros de fundo, situado na confluência das Ruas Afonso Pereira
(antiga Rua Ita) com Carlos Gomes (antiga Rua 23 de agosto), na
referida cidade e destinado à construção de um Hotel de Turismo.

Art. 2. O terreno de que trata o artigo anterior reverterá
ao patrimônio do Estado se não for atendida, no prazo de 5 (cinco)
anos, a finalidade da doação ou se, em qualquer tempo, for dado
ao imóvel destino diverso do previsto nesta lei.

Art. 3•0	Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 8 de
maio de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Francisco Bilac Moreira Pinto
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LEI N.9 4.446, DE 8 DE MAIO DE 1967

Concede auxílio financeiro ao Clube Mineiro
dos Funcionários.

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

Art. 1.0 - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder o
auxilio financeiro de NCr$ 50.000,00 (cinqüenta mil cruzeiros novos)
ao Clube Mineiro dos Funcionários, destinado a possibilitar a cons-
trução da respectiva sede social, no Barreiro, Município de Belo
Horizonte.

Art. 2. - Para atender ao disposto no artigo anterior fica
o Poder Executivo autorizado a abrir, pela Secretaria de Estado da
Fazenda, o crédito especial de NCr$ 50.000,00 (cinqüenta mil cruzei-
ros novos), podendo, para tanto, se necessário, realizar operações de
crédito.

Art. 3•0	Revogam-se as disposições em contrário, entrando
esta lei cm vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o 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 8 de
maio de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Ovídio Xavier de Abreu

LEI N.ç, 4.447, DE 8 DE MAIO DE 1967

Autoriza a concessão de auxílio financeiro ao
Centro Mineiro, com sede no Estado da Guanabara.

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

Art. 1. - É o Poder Executivo autorizado a conceder o auxílio
financeiro de NCr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros novos) ao Centro
Mineiro, com sede no Estado da Guanabara, para ocorrer a despesas
com a sua manutenção no exercício de 1967.

Parágrafo único - O Centro Mineiro prestará contas à Secre-
taria de Estado da Fazenda da aplicação do auxilio previsto no artigo.
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Art. 2. - Para atender ao disposto nesta lei, fica o Poder
Executivo autorizado a abrir, pela Secretaria de Estado da Fazenda,
o crédito especial de NCr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros novos), po-
dendo, para esse fim, se necessário, realizar operações de crédito.

Art. 3. - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4•9 - Esta lei entrará cm vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 8 de
maio de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Ovídio Xavier de Abreu

LEI N.9 4.448, DE 8 DE MAIO DE 1967

Autoriza a abertura, pela Secretaria de Estado
de Administração, do crédito especial de NCr$
201.600,00.

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

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

Art. 1. - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pela Se-
cretaria de Estado de Administração, o crédito especial de NCr$
201.600,00 (duzentos e um mil e seiscentos cruzeiros novos) para a
execução, neste exercício, do convênio de intercâmbio e cooperação
técnica, celebrado entre o Estado e a Universidade Federal de Minas

Gerais.

Parágrafo único - Para o atendimento das despesas de custeio
dos serviços do convênio em 1968, serão consignadas dotações próprias

no orçamento do Estado.
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Art. 2. - Para ocorrer à despesa com a abertura do crédito
especial previsto nesta lei, ficam anuladas, parcialmente, no orça-
mento do corrente exercício, as seguintes dotações:

Código	 Parcela

3.1.1.1.-69-27 ................NCr$ 141.600,00

3.1.3.0.-69-04 ................NCr$	50.000,00
3.2.9.5.-69-03 ................NCr$	10.000,00

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

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

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o 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 8 de
maio de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Ovídio Xavier de Abreu
Francisco Bilac Moreira Pinto

LEI N.9 4.449, DE 8 DE MAIO DE 1967

Autoriza o Poder Executivo a abrir à Imprensa
Oficial do Estado o crédito especial de NCr
5.337,30.

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

Art. 1. - É o Poder Executivo autorizado a abrir à Imprensa
Oficial do Estado o crédito especial de NCr$ 5.337,30 (cinco mil,
trezentos e trinta e sete cruzeiros novos e trinta centavos), destinado
ao pagamento de aulas extraordinárias, relativas ao exercício de
1966, aos professores da Escola de Belas Artes e Artes Gráficas de
Belo Horizonte, na conformidade do disposto no artigo 6., da Lei n.9
4.181, de 27 de maio de 1966.
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Art. 2. - Para atender ao disposto nesta lei, fica o Poder
Executivo autorizado a realizar as operações de crédito que se tor-
narem necessárias.

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

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o 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 8 de
maio de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Pereira de Faria
Ovídio Xavier de Abreu

LEI N.9 4.450, DE 8 DE MAIO DE 1967

Autoriza a abertura de crédito especial de NCr
39.450,00, à Secretaria de Estado da Fazenda.

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

Art. 1.' - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir à Secre-
taria de Estado da Fazenda o crédito especial de NCr$ 39.450,00
(trinta e nove mil, quatrocentos e cinqüenta cruzeiros novos), para
ocorrer ao pagamento de salários, no exercício de 1967, aos servido-
res Celso Cordeiro Machado, Francisco Teodoro da Silva, Carlos
Eduardo de Souza, Eliana Queiroga Rocha, Maria do Carmo Ottoni
Cândido e Numa Soares Nogueira, contratados, em caráter eventual,
para desempenho de funções técnicas.

Art. 2.° - Para atender às despesas decorrentes da presente
lei, é o Poder Executivo autorizado a realizar as operações de crédito
que se fizerem necessárias.

Art. 3•Q	Revogam- as disposições em contrário.
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Art. 4•9 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 8 de
maio de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Ovídio Xavier de Abreu

LEI N.9 4.451, DE 8 DE MAIO DE 1967

Autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito
especial de NCr$ 267.973,20, para atender ao dis-
posto no parágrafo único do artigo 5•, da Lei n.
4.278, de 21 de novembro de 1966.

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

Art. 1.	Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pela
Secretaria de Estado da Fazenda, para pagamento à Fundação Rural
Mineira	Colonização e Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS,
o crédito especial de NCr$ 267.973,20 (duzentos e sessenta e sete mil,
novecentos e setenta e três cruzeiros novos e vinte centavos) cor-
respondentes ao produto da arrecadação da taxa de Ocupação de
Terras Devolutas do Estado de Minas Gerais, no exercício de 1966,
transferido àquela entidade por força do disposto no parágrafo único
do artigo 5•, da Lei n. 4.278, de 21 de novembro de 1966.

Parágrafo único	Para efeito deste artigo, é o Poder Exe-
cutivo autorizado a realizar operações de crédito, se necessário.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 8 de
maio de 1967

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Ovídio Xavier de Abreur
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LEI N. 4.452, DE 8 DE MAIO DE 1967

Autoriza a abertura de crédito especial, no valor
de NCr$ 10.000,00, à Secretaria de Estado da Saúde.

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

Art. 1. - o Poder Executivo autorizado a abrir à Secretaria
de Estado da Saúde o crédito especial de NCr$ 10.000,00 (dez mil
cruzeiros novos), para o custeio de despesas com a realização, nesta
Capital, em julho do corrente ano, do XVI Congresso Brasileiro de
Ortopedia e Traumatologia.

Art. 2. - Para ocorrer ao disposto no artigo anterior, fica
o Poder Executivo autorizado a realizar as operações de crédito que
se tornarem necessárias.

Art. 3. -- Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 49 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 8 de
maio de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Clóvis Salgado da Gama
Ovídio Xavier de Abreu

LEI N.9 4.453, DE 8 DE MAIO DE 1967

Autoriza a abertura, pela Secretaria de Estado
da Saúde, do crédito especial de NCr$ 337.000,00.

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

Art. 1.0 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pela
Secretaria de Estado da Saúde, o crédito especial de NCr$
337.000,00 (trezentos e trinta e sete mil cruzeiros novos) para paga-
mento de médicos contratados em 1966 e renovação desses contratos
no corrente exercício.
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Art. 2. Para ocorrer às despesas resultantes da presente
lei, fica o Poder Executivo autorizado a realizar as operações de
crédito que se tornarem necessárias.

Art. 3•1 - Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 8 de
maio de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Clóvis Salgado da Gama
Ovídio Xavier de Abreu

LEI N.9 4.454, DE 8 DE MAIO DE 1967

Prorroga a vigência e o prazo de aplicação do
crédito especial aberto pela Lei ii.' 4.187, de 8 de
junho de 1966.

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

Art. 1.0 - Ficam prorrogadas a vigência do crédito especial
aberto pela Lei n. 0 4.187, de 8 de junho de 1966, no valor de NCr$
94.333,33 (noventa e quatro mil, trezentos e trinta e três cruzeiros
novos e trinta e três centavos), e o prazo para aplicação dos re-
cursos respectivos, até 31 de dezembro de 1967.

	

Art. 2.0	Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3.' - Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publicação.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o 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 8 de
maio Je 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria Alkmim
Ovídio Xavier de Abreu

-



LEI N.9 4.457, DE 9 DE MAIO DE 1967

Declara de utilidade pública a Sociedade de
São Vicente de Paulo, Conferência Nossa Senhora
do Carmo, com sede na Cidade de Campos Gerais.

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

Art. 1.0 - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade
de São Vicente de Paulo, Conferência Nossa Senhora do Carmo,
entidade beneficente com sede na Cidade de Campos Gerais e re-
gistrada sob n.Q 30, à fls. 67, v. a 70, do Livro A, do Cartório do
1.9 Ofício da Comarca.1

d
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LEI N.9 4.455, DE 9 DE MAIO DE 1967

Autoriza doação da Fazenda Santa Rita, de pro-
priedade do Estado, à Universidade Católica de
Minas Gerais.

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

Art. 1. Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Uni-
versidade Católica de Minas Gerais, com sede em Belo Horizonte, o
imóvel de propriedade do Estado, denominado Fazenda Santa Rita,
com cerca de 604 hectares, aproximadamente, e incluindo benfeitorias,
localizado nos Municípios de Prudente de Morais e Sete Lagoas, no
Estado de Minas Gerais.

Art. 2. O imóvel doado nos termos do artigo anterior, des-
tinar-se-á à instalação dos Cursos de Engenheiro-Agrônomo, Agrônomo,
Engenheiro Agrícola e Agrimensor, integrados no Instituto Politécni-
co da Universidade Católica de Minas Gerais IPUC - que deverão
se instalar no prazo de 4 (quatro) anos, a contar da publicação desta
lei.

Parágrafo único - Além dos cursos previstos no artigo, a Uni-
versidade Católica de Minas Gerais realizará trabalhos de experimen-
tação, de pesquisas agropecuárias e extensão.

Art. 3•0 - Se não for cumprida a destinação, nem respeitado o
prazo fixado no artigo anterior, reverterá o imóvel ao patrimônio do
Estado, com todas as benfeitorias nele realizadas, independentemente
de indenização pelas mesmas.

Art. 49	Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 50	Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
7 de maio de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Francisco Bilac Moreira Pinto
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LEI N.° 4.456, DE 9 DE MAIO DE 1967

Concede à Associação Médica de Minas Gerais
o auxílio financeiro de NCr$ 10.000,00, para a rea-
lização, em Belo Horizonte, do XVI Congresso Bra-
sileiro de Otorrinolaringologia.

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

Art. 1.0 - Ë o Poder Executivo autorizado a conceder à Asso-
ciação Médica de Minas Gerais, para a realização, em Belo Horizonte,
do XVI Congresso Brasileiro de Otorrinolaringologia, o auxílio
financeiro de NCr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros novos).

Art. 2. - Para a execução desta lei, é o Poder Executivo
autorizado a realizar as operações de crédito que se tornarem neces-
sárias.

Art. 3•1	Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 9 de
maio de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Ovídio Xavier de Abreu
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Art. 2. - Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio cia Liberdade, em Belo Horizonte, aos 9 de
maio de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
João Franzeri de Lima

LEI N.9 4.458, DE 9 DE MAIO DE 1967

Declara de utilidade pública a Sociedade de
Obras de Beneficência Religiosa e Assistência So-
cial "SOBRAS", com sede na Cidade de Nova Lima.

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

Art. 1.' - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade
de Obras de Beneficência Religiosa e Assistência Social "SOBRAS",
com sede na Cidade de Nova Lima.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 9 de
maio de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
João Franzeri de Lima
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LEI N.? 4.459, DE 11 DE MAIO DE 1967

Autoriza a abertura de crédito especial, no
valor de NCr$ 10.000,00, à Secretaria de Estado
da Saúde, para as despesas com a realização da V
Jornada Brasileira de Cancerologia, em Belo Hori-
zonte.

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

Art. 1.' - É o Poder Executivo autorizado a abrir à Secretaria
de Estado da Saúde o crédito especial de NCr$ 10.000,00, (dez mil
cruzeiros novos), para o custeio de despesas com a realização, nesta
Capital, no mês de julho do corrente ano, da V Jornada Brasileira
de Cancerologia.

Ari. 2. Para ocorrer ao disposto no artigo anterior, fica
o Poder Executivo autorizado a realizar as operações de crédito que
se tornarem necessárias.

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4. - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 11 de
maio de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Ovídio Xavier de Abreu
Clóvis Salgado da Gama

LEI N.9 4.460, DE 11 DE MAIO DE 1967

Declara de utilidade pública o Centro Espírita
São Jerônimo, com sede ria Cidade de Belo Hori-
zonte.

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

Art. 1. - Fica declarado de utilidade pública o Centro Es-
pírita São Jerônimo, com sede na Cidade de Belo Horizonte.

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

Mw
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Art. 3.°	Esta lei entrará cm vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 11 de
maio de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
João Franzen de Lima

LEI N.9 4.461, DE 13 DE MAIO DE 1967

Dispõe sóbre estímulos fiscais.

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

Art. 1.0 - Na conformidade do disposto no artigo 10, do Ato
Complementar n.9 27, de 08 de dezembro de 1966, que deu nova
redação ao artigo 4.9, do Ato Complementar n. 9 24, de 18 de novem-
bro de 1966, ficam revogados os texto3 legais concessivos de isenções
de quaisquer tributos estaduais, atuais ou futuros, considerando-se
extintos desde 31 de dezembro de 1966 os efeitos dos atos que as
concederam, ressalvando-se o disposto no parágrafo único deste
artigo e na Lei n.° 4.337, de 30 de dezembro de 1966.

Parágrafo único - Ficam mantidas, pelo prazo ainda restante
do benefício fiscal, as isenções já concedidas com base nas Leis
n.°s 2.452, de 25 de setembro de 1961 e 3.205, de 29 de setembro
de 1964, cujas disposições continuam em vigor.

Art. 2.0 Relativamente às indústrias já beneficiadas, ou que
venham a beneficiar-se, com os incentivos fiscais estabelecidos pela
Lei n.9 2.323, de 07 de janeiro de 1961, bem como por outras leis
especiais, proceder-se-á, em relação ao Imposto sobre Circulação
de Mercadorias, de acordo com o disposto nos parágrafos deste artigo.

1.0 - As indústrias recolherão normalmente o imposto às
agências arrecadadoras estaduais, emitindo Notas Fiscais com o
destaque da quantia recolhida.

§ 2. - Os recursos provenientes desses recolhimentos, serão
depositados em estabelecimentos oficiais de crédito, em conta vin-
culada.

§ 3 1' - Os contribuintes referidos neste artigo farão prova,
mensalmente, perante a Secretaria da Fazenda, das importâncias
recolhidas, as quais serão registradas, em fichas financeiras indivi-
duais, para fins da liberação prevista no artigo 3.°.

Art. 3,9 - Das importâncias recolhidas nos termos dos § 1.0
e 2.", do artigo 2.0 . a indústria terá direito ao levantamento de uma
quota-parte correspondente a 6,5% (seis e meio por cento) sobre
o total das operações tributadas, desde que a quantia se destine em
4,5% (quatro e meio por cento) a ampliação da própria empresa,
melhoria de seus índices de produtividade, aquisição de máquinas,
equipamentos e reinvestimentos ou aplicação na formação de novas
indústrias e 2% (dois por cento) na construção de casas para
operários.

Parágrafo único - A quota-parte restante, correspondente ao
que exceder da aplicação da alíquota de 6,5% (seis e meio por
cento) sobre as operações tributadas, descontada a importância de-
vida ao município, nos termos do Ato Complementar n. 9 31, de 28
de dezembro de 1966, será colocada à disposição do Banco de De-
senvolvimento do Estado, para financiamento de projetos de indus-
trialização, programas de desenvolvimento agropecuário, serviços
de eletrificação rural e processos de irrigação.

Art. 4. - A liberação das importâncias, dentro do limite
referido no artigo anterior, ficará na dependência de aprovação dos
projetos específicos pelo Conselho Estadual de Desenvolvimento, que
imporá a condição de serem os recursos aplicados em território mi-
neiro.

Parágrafo Único - O projeto considerar-se-á aprovado se sobre
ele não se manifestar o Conselho Estadual de Desenvolvimento den-
tro do prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data em que for
Protocolado o requerimento.

Art. 5,0 - O sistema estabelecido nesta lei vigorará, relativa-
mente a cada empresa, até se esgotar o prazo constante do ato con-
cessivo do estímulo fiscal.

Art. 6. - As sociedades de economia mista de que o Estado
detenha o controle acionário, beneficiárias até 31 de dezembro de
1966, de leis concessivas de isenções de tributos, recolherão nor-
malmente o Imposto sobre Circulação de Mercadorias às agências
arrecadadoras estaduais, destinando-se o produto do recolhimento
ao Fundo de Desenvolvimento Econômico, previsto no parágrafo 5,9,
do artigo 159, da Lei n. 0 3.214, de 16 de outubro de 1964.
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Art. 7•Q - Ficam mantidas, ou restabelecidas as isenções ante-
riormente concedidas a estabelecimentos dedicados ao debate de eqüi-
nos, no que se refere às mercadorias por eles produzidas e destina-
das ao exterior do País.

Art. 8. - Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar
a presente lei e a prorrogar os favores dela constantes tendo em vista
os interesses da economia mineira e observados os prazos
e condições previstos na Lei n. Q 2.323, de 07 de janeiro de 1961,
e nas leis especiais a que se refere o artigo 2..

Art. 99	Esta lei entrará em vigor a partir de L Q de março
de 1967, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 13 de
maio de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Ovídio Xavier de Abreu

LEI N.ç, 4.462, DE 15 DE MAIO DE 1967

Reorganiza o Departamento de Representação
do Governo do Estado de Minas Gerais, em Brasília
(DREM).

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

Art. 1. Fica diretamente subordinado ao Governador do
Estado o Departamento de Representação do Governo do Estado de
Minas Gerais (DREM), com sede na Capital Federal.

Art. 2. - O Departamento de Representação do Governo do
Estado de Minas Gerais (DREr1), a que se refere o Decreto n.° 7.350,
de 2 de janeiro de 1964, passa a ter a seguinte estrutura:

1 - Chefia do Departamento
Ia - Seção Administrativa
II - Serviço de Representação e Assistência
lia - Assistência Técnica.
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LEI N. 9 4.466, DE 15 DE MAIO DE 1967

Declara de utilidade pública o Conselho Parti-
cular Santa Margarida Maria de A laco que da Socie-
dade São Vicente de Paulo, com sede em Belo
Horizonte.

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

Art. 1. - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Par-
ticular Santa Margarida Maria de Alacoque da Sociedade São Vicente
de Paulo, com sede em Belo Horizonte.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 15 de
maio de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
João Franzen de Lima
José Pereira de Faria

LEI N.' 4.467, DE 15 DE MAIO DE 1967

Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais,
por intermédio da Secretaria de Estado da Educa-
ção, a celebrar convênio com o Colégio "Coração
de Jesus", com sede em Varginha.

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

Art. 1. - Fica o Governo do Estado de Minas Gerais autori-
zado a celebrar, por intermédio da Secretaria de Estado da Educação,
convênio com o Colégio "Coração de Jesus", com sede na Cidade
de Varginha, para que o mesmo funcione sob o regime de integração
com os estabelecimentos oficiais do Estado.

Parágrafo único - Para assinatura do convênio de que trata
o artigo, deverão ser observadas, obrigatoriamente, as normas dos
artigos 3•9, 4.' e 5., da Lei n.° 4.147, de 29 de abril de 1966.

1
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IX informar a todos os órgãos da administração direta e

indireta do Estado sobre o andamento de projetos de lei apresen-
tados no Congresso, convênios, acordos, contratos, e consignações
orçamentárias de interesse de órgãos públicos estaduais;

X - promover recebimentos e pagamentos, devidamente au-
torizados, em entidades, repartições e instituições públicas ou priva-
das, por ordem e conta do Estado de Minas Gerais;

XI - acompanhar e comunicar ao Departamento Jurídico do
Estado, ou entidade diretamente interessada, todo o expediente em
tramitação, de interesse da Administração centralizada ou não, no
Supremo Tribunal Federal, Tribunal Federal de Recursos e Tribunal
Superior do Trabalho, relativo a autos protocolados, pautas de jul-
gamentos, publicações de acórdãos, recursos interpostos e autos com
vista aos interessados;

XII - organizar e manter serviços de informação e divulga-
ção das principais riquezas do Estado, estimulando o turismo e o in-
vestimento de capital privado no Estado de Minas Gerais.

Art. 6.' - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, no cor-
rente exercício, pela Secretaria de Estado da Fazenda, o crédito espe-
cial de NCr$ 62.000,00 (sessenta e dois mil cruzeiros novos), sendo
NCr$ 12. 000,00 (doze mil cruzeiros novos) para pagamento do pessoal
contratado nos termos do artigo 4.9, desta lei e NCr$ 50.000,00 (cin-
qüenta mil cruzeiros novos) para atender às despesas de instalação,
aquisições de móveis, veículos e outros materiais indispensáveis ao
funcionamento do Departamento de Representação do Governo do
Estado de Minas Gerais (DREM), em Brasília.

Parágrafo único - Para atender ao disposto no artigo, é o
Poder Executivo autorizado a realizar as operações de crédito que
se tornarem necessárias.

Art. 7.9 - O Poder Executivo regulamentará a presente lei,
se necessário.

Art. 8.' - Revogam-se as disposições em contrário

Art. 9.' - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 15 de
maio de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Ovídio Xavier de Abreu
José Pereira de Faria

LEI N 4.463, DE 15 DE MAIO DE 1967

Dá a denominação de Professor Mário Junquei-
ra Ferraz ao Colégio Estadual de São Lourenço,

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

Art. 1.' - Denominar-se-á Professor Mário Junqueira Ferraz
o Colégio Estadual de São Lourenço.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte, aos 15 de
maio de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria Alkmizn
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Art. 3•9 O atual cargo de Chefe de Seção de Expediente,
de provimento em comissão, fica transformado no cargo de Chefe
de Seção Administrativa, símbolo C.6.

Art. 4•9 - A Assistência Técnica, subordinada ao Serviço de
Representação e Assistência, será composta de pessoal contratado
até o máximo de 5 (cinco), nos termos da legislação trabalhista, e
de funcionários públicos estaduais lotados ou postos à disposição do
Departamento.

Parágrafo único - Os contratados previstos no artigo serão
feitos para o desempenho de atribuições de assistência técnico-legis-
lativa, assistência jurídica, procuradoria, assistência econômico-finan-
ceira ou outros encargos técnicos e especializados, devendo o con-
tratado ser diplomado em grau superior de ensino compatível com
a função a ser exercida.

Art. 5 •9 - Compete ao Departamento de Representação do
Governo do Estado de Minas Gerais (DREM)

1 prestar assistência técnica e legislativa aos Senadores e
Deputados integrantes da representação mineira no Congresso
Nacional;

II - proceder aos estudos e coletas de dados ou elementos
destinados à elaboração de proposições legislativas federais, de in-
teresse do Estado;

III elaborar relatórios, estudos, pareceres e trabalhos le-
gislativos em geral por iniciativa própria, solicitação da Bancada
ou determinação do Governo do Estado;

IV - estudar e elaborar anteprojetos de lei de interesse do
Estado, no âmbito federal;

V - acompanhar, como órgão informativo do Governo, a
tramitação de projetos de lei no Congresso;

VI - prestar informações, como órgão consultivo do Governo,
sobre matéria legislativa federal;

VII - representar e defender os interesses do Governo do
Estado de Minas Gerais, junto aos Poderes da União;

VIII - tratar, junto das repartições e entidades públicas e
privadas, em Brasília e Rio de Janeiro, de assuntos de interesse das
Secretarias de Estado, órgãos autônomos, sociedades de economia
mista e outros setores da administração estadual;
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salvo incidência de Lei Federal, dependem de parecer prévio do
Conselho Estadual de Política de Vencimentos, a ser emitido no
prazo máximo de 90 dias.

Art. 3•9 - Passa a ser de NCr$ 6,00 (seis cruzeiros novos) o
abono de família fixo concedido por dependente.

Art. 4•9 Fica criado, no Anexo III, III b, da Lei n.Q 3.214,
de 16 de outubro de 1964, 1 (um) cargo de Capelão, símbolo C-8,
de provimento em comissão, lotado na Casa de Detenção Central
"Antônio Dutra Ladeira", da Secretaria de Estado da Segurança
Pública.

Art. 5• 1' Ficam extintos os 180 (cento e oitenta) cargos de
Estagiário Acadêmico, referidos no art. 120 e no Anexo III. b, (Ia Lei
n.9 3.214, de 16 de outubro de 1964.

Parágrafo único - As dotações correspondentes aos cargos
que se extinguem são anuladas e, nos seus limites, o Poder Execu-
tivo é autorizado a abrir crédito especial para:

1 - despesas decorrentes de contratos, que se faculta cele-
brar, com médicos que tenham exercido o cargo (Te Estagiário Aca-
dêmico nos anos de 1965 e 1966;

II - custeio de bolsas de estudo de acadêmicos dos últimos
dois anos do curso respectivo, através de convênios que o Governo
do Estado tenha firmado ou venha a firmar cm Universidades sedia-
das no Estado de Minas Gerais.

Art. 6. - Ficam revogados o art. 120 e seus parágrafos da
Lei n.9 3.214, de 16 de outubro de 1964.

Art. 7•9	Fica revogado o parágrafo único do artigo 60, da
Lei n.9 4.337, de 30 de dezembro de 1966.

Art. 8.1 - Para ocorrer, no presente exercício, às despesas
resultantes desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir o
crédito suplementar de NCr$ 40.920.387,32 (quarenta milhões, no-
vecentos e vinte mil, trezentos e oitenta e sete cruzeiros novos e
trinta e dois centavos).

Parágrafo único - Para a cobertura da despesa prevista neste
artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adotar as seguintes
providências:

a) congelamento parcial ou total de dotações orçamentárias
correspondentes a despesas correntes e de capital;

b) melhoria do aparelho arrecadador.
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Art. 2.	Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3. 1' - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 15 de
maio de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria Alkmim

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte, aos 15 de
maio de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Francisco Bilac Morei pa Pinto

LEI N.9 4.469, DE 15 DE MAIO DE 1967

LEI N.9 4.468, DE 15 DE MAIO DE 1967

Autoriza permuta de imóveis no Município de
Belo Horizonte.

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

Art. 1. Fica o Poder Executivo autorizado a permutar o ter-
reno de propriedade do Estado, com a área de 17.135,00 m2 (dezes-
sete mil, cento e trinta e cinco metros quadrados), situado no Bairro
da Serra, em Belo Horizonte, ao lado dos terrenos do Colégio Esta-
dual, com as confrontações e limites descritos em levantamento e
processo organizados pelo Departamento do Patrimônio da Secre-
taria de Estado de Administração, pelas áreas dos terrenos compre-
endidos pelos quarteirões n.s 78 e 90, do Plano de Urbanização da
Fazenda da Gameleira, de propriedade da Associação Mineira de
Reabilitação, adquiridas do Estado mediante doação pela Lei n.9
4.036, de 29 de dezembro de 1965.

Parágrafo único - A permuta de que trata o artigo se rea-
lizará sem torna por qualquer das partes.

Art. 2.' - O imóvel havido pela Associação Mineira de Reabi-
litação em razão da permuta, nos termos do artigo anterior, se des-
tina à construção de um Centro de Reabilitação e Medicina Física.

Parágrafo único - Reverterá o imóvel ao domínio do Estado
caso não lhe seja dada, no prazo de 5 (cinco) anos contados da
data da escritura, a finalidade prevista no artigo.

Art. 3.9 -- Revogam-se as disposições em contrário.

Concede abono de 25% (vinte e cinco por cen-
to) aos Servidores civis e militares do Poder Exe-
cutivo 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 concedido um abono de 25% (vinte e cinco
por cento) que incidirá sobre os seguintes valores:

a) dos níveis de vencimentos de 1 a XIV e dos símbolos das
funções gratificadas constantes dos anexos V, VII e VIII da Lei
n.' 3.214, de 16 de outubro de 1964, II da Lei n.' 3.216, de 16 de
outubro de 1964, e II e IV da Lei n.' 3.230, de 27 de novembro de
1964;

b) dos vencimentos de Secretário de Estado, Comandante
Geral da Polícia Militar, Advogado Geral do Estado, Consultor-Chefe
da Assessoria Técnico-Consultiva, Procurador do Tribunal de Contas,
Chefe do Estado Maior da Polícia Militar, Chefe do Gabinete Militar
do Governador, Juiz do Tribunal de Justiça Militar, Auditor da Jus-
tiça Militar, Procurador da Justiça Militar, Promotor da Justiça Mi-
litar e Advogado de Oficio da Justiça Militar; e

e) da gratificação mensal do Fiscal Permanente junto a es-
tabelecimentos de ensino normal reconhecidos, a que se refere o art.
189 da Lei n. 9 3.214, de 16 de outubro de 1964.

Parágrafo único - Sobre o abono concedido por esta lei não
incidirá nenhuma vantagem, gratificações, quota-parte ou percenta-
gem percebida, a qualquer título, pelo servidor.

Art. 2.' - Os aumentos ou reajustamentos de vencimentos ou
salários do pessoal das autarquias e sociedades de economia mista,
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LEI N. 4.464, DE 15 DE MAIO DE 1967

Dá denominação à Unidade Sanitária de Areado.

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

Art. 1. - A Unidade Sanitária da Cidade de Areado passa a
denominar-se "Trajano de Faria".

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 15 de
maio de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Clóvis Salgado da Gama

LEI N.ç, 4.465, DE 15 DE MAIO DE 1967

Dá denominação de Nossa Senhora de Lourdes
ao Ginásio Estadual de Maria da Fé.

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

Art. 1.0 - O Ginásio Estadual de Maria da Fé passa a deno-
minar-se Nossa Senhora de Lourdes.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 15 de
maio de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria Alkmim

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
19 de maio de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Ovídio Xavier de Abreu
Evaristo Soares de Paula

LEI N. Q 4.474, DE 19 DE MAIO DE 1967

Autoriza o Governo do Estado a abrir o crédito
especial de NCr$ 90.000,00 para a restauração dos
teatros de Sabará e Ouro Preto.

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

Art. 1. - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pela
Secretaria de Estado da Educação, o crédito especial de NCr$
90.000,00 (noventa mil cruzeiros novos), a fim de que o Governo
do Estado, mediante entendimento com os órgãos federais incumbi-
dos da preservação do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional,
possa emprestar a sua colaboração no trabalho de restauração dos
teatros de Sabará e Ouro Preto.

Art. 2.° - É o Poder Executivo autorizado a realizar as opera-
ções de crédito que se fizerem necessárias à execução desta lei.

Art. 30	Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
19 de maio de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Ovídio Xavier de Abreu
José Maria Allcmim
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Art. 2. - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 18 de
maio de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria Alkmim

LEI N.9 4.471, DE 19 DE MAIO DE 1967

Autoriza a abertura do crédito especial de
NCr$ 12.363,30, à Secretaria de Estado da Saúde.

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

Art. 1.0 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir à Se-
cretaria de Estado da Saúde o crédito especial de NCr$ 12.363,30
(doze mil, trezentos e sessenta e três cruzeiros novos e trinta cen-
tavos), para ocorrer às despesas abaixo relacionadas:

NCr$
Dr. José Crepaldi Filho Vencimentos como Farma-

cêutico Bioquímico contratado da Unidade Sani-
tária de Perdões, no período de 23 de maio a 31
de dezembro de 1966 ................2.592,76

Dr. Fausto Teixeira Filho Vencimentos como Far-
macêutico Bioquímico contratado da Unidade
Sanitária de Bom Despacho, no período de 9 de
maio a 31 de dezembro de 1966 ..........2.705,95

Dr. Antônio Pedro Soares - Vencimentos como Farma-
cêutico Bioquímico contratado da Unidade Sani-
tária de São Gotardo, no período de 12 de julho
a 31 de dezembro de 1966 ..............2.040,00

- 523 -

NCr$
Dr. Élcio Pereira Vala(lão - Vencimentos como Farma-

cêutico Bioquímico contratado da Unidade Sani-
tária de Alfenas, no período de 7 de junho a 31
de dezembro de 1966 ..................2.448,00

Dr. \Vayne Morais Pereira Vencimentos como Farma-
cêutico Bioquímico contratado da Unidade Sani-
tária de Juiz de Fora, no período de 25 de maio
a 31 de dezembro de 1966 ..............2.576,59

TOTAL ......................12.363,30

Art. 2. - Para a execução desta lei fica o Poder Executivo
autorizado a realizar as operações de crédito que se fizerem neces-
sárias.

Art. 3.9 - Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, aos 19 de
maio de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Ovídio Xavier de Abreu
Clóvis Salgado da Gama

LEI N.9 4.472, DE 19 DE MAIO DE 1967

Autoriza a abertura de crédito especial à Se-
cretaria de Estado da Fazenda.

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

Art. 1. - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir à Secre-
tria de Estado da Fazenda o crédito especial de NCr$ 90,00 (no-
venta cruzeiros novos) para ocorrer ao pagamento, no exercício
de 1967, da contribuição anual devida pelo Estado ao Serviço de
FiscrPzação da Dívida Externa, do Conselho Técnico de Economia
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Art. 3. - A Inspetoria de Obras terá em sua estrutura uma
Seção de Expc'diente, incumbida dos serviços de protocolo, redação,
datilografia, expedição, arquivo, cadastro de obras, controle do ma-
terial e outros que lhe sejam cometidos.

Art. Passam a integrar o Anexo n. 9 1 da Lei n.9 3.214,
de 16 de outubro de 1964, sob o código 4.349, o cargo de Inspetor-
-Chefe, símbolo C-11, e, sob o código 4.350, a Função Gratificada
de Engenheiro-Inspetor símbolo FC-8.

Art. 5•o - Para os efeitos desta lei ficam criados, nos Anexos
da Lei n.9 3.214, de 16 de outubro de 1964:

1 - No Anexo III, lhe.:

1 cargo de Inspetor-Chefe, símbolo C-1;

1 cargo de Chefe de Seção, símbolo 'C-6.

11 - No Anexo 1V:

5 funções gratificadas de Engenheiro-Inspetor, símbolo
FG-8.

Art. 6. Terá a duração de 2 (dois) anos o exercício (ia
função gratificada de En genheiroInspetor, que não poderá ser exer-
cida por mais de duas vezes consecutivas.

Art. 7•9 - Ø engenheiro que tiver sob sua responsabilidade a
execução, por administração direta, de obra pública do Estado,
não poderá integrar o quadro da Inspetoria de Obras.

Art. 8.9 - Fica transformado no cargo de Secretário de Estado
para Assuntos de Planejamento e Coordenação Econômica um cargo
de Membro do Conselho Estadual do Desenvolvimento.

Art. 9e Caberá ao Secretário de Estado para Assuntos de
Planejamento e Coardenação Econômica exercer a Vice-Presidência
do Conselho Estadual do Desenvolvimento.

Art. 10 - Ficam extintas as funções de 1. 1 e 2. 1 Vice-Presiden-
tes do Conselho Estadual do Desenvolvimento.

Art. 11 - É o Poder Executivo autorizado a alienar imóveis
do Estado, situados em áreas urbanas, até o limite de NCr$
15.000.000,00 (quinze milhões de cruzeiros novos).

§ 1. - O produto da alienação autorizado será depositado em
conta especial na Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais,
vinculada à construção de prédio para a Secretaria de Estado de
Administração e conclusão cio Palácio da Inconfidência, na razão,
respectivamente, de 40% e 60% (quarenta e sessenta por cento).

Art. 9•o - Os efeitos desta lei retroagirão a 9 (nove) de feve-
reiro de 1967, exceto no que se refere aos cargos integrantes das
classes de Exator, Fiscal de Rendas e Agente de Fiscalização, para
as quais o abono vigorará a partir de 19 de março de 1967.

Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
esta lei em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 15 de
maio de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Pereira de Faria
João Franzen de Lima
Ovídio Xavier de Abreu
Joaquim Ferreira Gonçalve
Clóvis Salgado da Gama
José Maria Alkmim
Evaristo Soares de Paula
José de Lima Barcelos
Francisco Bilac Moreira Pinto
Ângelo Correa Viana

LEI N.9 4.470, DE 18 DE MAIO DE 1967

Dá denominação a Grupo Escolar da Cidade
de São João dei-Rei.

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

Art. 1. - O Grupo Escolar do Bairro Senhor dos Montes, da
Cidade de São Jøi0 dei-Rei, passa a denominar-se Idalina Horta
Galvíle.

A
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LEI N. 9 4.475, DE 19 DE MAIO DE 1967

Dá a denominação de Nelson dede Senna ao Pó-
rum (Ia Comarca de Elói Mendes.

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

Art. 1."	Denomjnarsi	Nelson de Senna o Fórum da
Comarca de Elój Mendes,

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

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução (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 maio de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
João Franzen de Lima

Parágrafo único Para a cobertura da despesa prevista
neste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adotar as seguintes
providências:

a) congelamento parcial ou total de (lotações orçamentárias
correspondentes a despesas correntes e de capital;

h) melhoria do aparelho arrecadador.
Art. 3•0 - Os efeitos desta lei retroagirão a 9 (nove) de feve-

reiro de 1967.
Art. 4•1	Revogam-se 's disposições em contrário, entrando

esta lei em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, cio Belo Horizonte, aos
26 de maio de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
João Franzeji de Lima
Ovídio Xavier de Abreu

LEI N.9 4.476, DE 26 DE MAIO DE 1967

Concede abono de 25% ao pessoal da Justiça
de 1.' Instância e dá outras providências.

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

Art. 1.	Fica concedido um abono de 25% (vinte e cinco
por cento) que incidirá sobre os valores dos níveis de vencimentos
de 1 a XIV, constantes do anexo 1 da Lei n. 9 3.215, de 16 de outubro
(te 1964.

Parágrafo único	O percentual do abono não servirá de
base para cálculo de vantagens percebidas, a qualquer título, pelo
funcionário.

Art. 2. •- Para ocorrer, no presente exercício, à despesa resul-
tante (lesta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir o crédito
suplementar de NCr$ 460.217,52 (quatrocentos e sessenta mil, du-
zentos e dezessete cruzeiros novos e cinqüenta e dois centavos)

LEI N.Q 4.477, DE 26 DE MAIO DE 1967

Dá nova denominação à Secretaria de Estado
das Comunicações e Obras Públicas, dispõe sobre
a Inspetoria de Obras Públicas, transforma cargo
no de Secretário de Estado para Assuntos de Pla-
nejamento e Coordenação Econômica, e autoriza
alienação de imóveis do Estado.

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

Art. 1.° - A Secretaria de Estado das Comunicações e Obras
Públicas passa a denominar-se Secretaria de Estado da Viação e
Obras Públicas.

Art. 2. -- A Inspetoria de Obras, integrante da composição
orgânica da Secretaria a que se refere o artigo anterior, é o órgão
incumbido de inspecionar, em nome do titular da Pasta, ao qual è
diretamente subordinada, a execução de obras e serviços realizados
pela Secretaria, ou por ela mantidos.
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e Finanças, do Ministério da Fazenda, podendo, se necessário, reali-
zar as operações de crédito que se fizerem necessárias à execução
desta lei.

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

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
19 de maio de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Ovídio Xavier de Abreu

LEI N.9 4.473, DE 19 DE MAIO DE 1967

Autoriza a abertura à Secretaria de Estado da
Agricultura, para os fins que menciona, do crédito
especial de NCr$ 8.902,15.

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

Art. 1.' - É o Poder Executivo autorizado a abrir à Secretaria
de Estado da Agricultura o crédito especial de NCr$ 8.902,15 (oito
mil, novecentos e dois cruzeiros novos e quinze centavos) destinado
a ocorrer despesas de exercícios findos dos Restaurantes Populares,
a cargo do Departamento de Abastecimento.

§ 2.' - A alienação de imóveis prevista no artigo far-se-á
com observância (Ias normas reguladoras das licitações e será orien-
Ia(!a por Comissão de que participe um representante da Assembléia
Legislativa, um do Poder Executivo, um da Sociedade Mineira de
Engenheiros, um do Conselho Regional de Corretores de Imóveis e um
Avaliador Judicial.

Art. 12 - Para atender, no corrente exercício, as despesas
resultantes (lesta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir o cré
(fito especial de NCr$ 8.310,00 (oito mil, trezentos e dez cruzeiros
novos), podendo, para tanto, se necessário, realizar operações de
crédito.

Art. 13	O Poder Executivo regulamentará a presente lei
no prazo de 60 (sessenta) dias contados de sua publicação.

Art. 14	Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 15 - Revogam-se as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Lilxrdade, em Belo Horizonte, aos
26 de maio de 1967.

ISRAELEL PINHEIRO DA SILVA
José Teixeira de Faria
João Franzen de Lima
Ovídio Xavier de Abreu
José (te Lima Barcelos
Francisco Bilac Moreira Pinto

LEI N.9 4.478, DE 26 DE MAIO DE 1967

Declara de utilidade pública a Sociedade Colé-
gio Carongolense, com sede em Carczngola.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
Art. 2.' - Para a execução desta lei, fica o Poder Executivo	decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

autorizado a realizar as operações de crédito que se fizerem ne-	Art. 1. - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade
cessârias.	 Colégio Carangolense, com sede em Carangola.
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Art. 2. - Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
26 de maio de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
João Frarizeri de Lima

LEI N. ç, 4.479, DE 26 DE MAIO DE 1967

Declara de utilidade pública o Operário Futebol
Clube, da Cidade de Viçosa.

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

Art. 1. - Fica declarado de utilidade pública o Operário
Futebol Clube da Cidade de Viçosa.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
26 de maio de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
João Franzen de Lima
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LEI N. ç, 4.480, DE 26 DE MAIO DE 1967

Autoriza a abertura do crédito especial de NCr$
19.725,02 ao Gabinete Civil do Governador.

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

Art. 1. E o Poder Executivo autorizado a abrir ao Gabi-
nete Civil do Governador o crédito especial de NCr$ 19.725,02
(dezenove mil, setecentos e vinte e cinco cruzeiros novos e dois
centavos), destinados ao pagamento das seguintes despesas de exer-
cícios findos:

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Serviços te-
lefônicos prestados ao Serviço de Radiodifusão
(te 1.1 de julho a 30 de setembro de 1966, confor-
inc faturas 11. 9 s 958-GE, 959-GE, 960-GE, 961-GE,
1 . 500-GE,  1 . 503-GE e 1 . 557-GE  ..........

Companhia Telefônica de Minas Gerais -- Serviços te-
lefônicos prestados ao Serviço de Radiodifusão
de L Q de outubro a 31 de dezembro de 1965, con-
forme fatura n. 9 1. 470-GEMG ............

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Serviços te-
lefônicos prestados ao Serviço de Radiodifusão
de 1. de abril a 30 de junho de 1966, confor-
me faturas números 504-GE, 521-GE, 533/34-GE
705-GE e 724-GE .................. 3.441,21

Companhia Telefônica de Minas Gerais Serviços te-
lefônicos prestados ao Sei-viço de Radiodifusão
de I. Q de maio a 12 de julho de 1966, confor-
me faturas n.s 469-GE e 866-GE ......... . 1.140,02

Companhia Telefônica (lo Minas Gerais - Serviços te-
lefônicos prestados ao Sei-viço de Radiodifusão
no ano (te 1966, LINHAS PRIVADAS - PROVI -
SÓRIAS PARA IRRADIAÇÕES	conforme fatu-ras n.9s 880-GE e 911-GE ................

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Serviços
prestados ao Serviço de Radiodifusão de 1.
de janeiro a 31 de março de 1966, conforme
faturas n.°s 1-GE. 17-GE, 276-GE, 54-GE, 55-GE,
75-GE, 88-GE, 89-GE, 322-GE e 440-GE ......

NCr$

2.777,19

689,57

2.297,70

7.600,93
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NCr$
Companhia Telefônica de Minas Gerais Serviços

prestados ao Serviço de Radiodifusão de 1.0 de
outubro a 31 de dezembro de 1966, conforme
faturas n.m s 1.180-GE,  1.181-GE, 1.182-GE e
1.183-GE ..........................1.775,90

Auto Silva Ltda. - Fornecimento de peças de automó-
veis para o Palácio do Governo em 1966, confor-
me Processo n.° 472/67 do D.A.M.........2,50

TOTAL ......................19.725,02

Art. 2.	Para a execução desta lei, fica o Poder Executivo
autorizado a realizar as operações de crédito que se fizerem
necessárias.

Art. 3•0	Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, aos
26 de maio de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Pereira de Faria
Ovídio Xavier de Abreu

LEI N.9 4.481, DE 26 DE MAIO DE 1967

Autoriza a abertura de crédito especial de
NCr$ 756,98 ao Departamento Jurídico do Estado.

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

Art. 1.0 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao De-
partamento Jurídico do Estado o crédito especial de NCr$ 756,98
(setecentos e cinqüenta e seis cruzeiros novos e noventa e oito cen-
tavos), para ocorrer às despesas abaixo relacionadas:

1L,- (Um Do,l,'nc-. Roli,	Tndnni,Q000 do docnncec nor1•
reembolso postal de coleções de leis de 1966, con-

	

forme fatura n. 0 23-R4.076 ..............	39,00

Companhia Telefônica de Minas Gerais	Serviços te-
lefônicos prestados ao Departamento Jurídico de
1.0 de abril a 31 de dezembro de 1966, conforme

	

faturas n.0s 510-GE e 718-GE, 934-GE e 1.156-GE
	

717,98

	

TOTAL ......................	756,98

Art. 2. - Para a execução desta lei, fica o Poder 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 data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 26
de maio de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
.Joio iranzen de Lima
Ovi'tio Xavier de Abreu

LEI N.° 4.482, DE 26 DE MAIO DE 1967

Autoriza a abertura do crédito especial de
NCr$ 88.562,76, à Secretaria de Estado da Fazenda.

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

Art. 1. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir à Secre-
taria de Estado da Fazenda o crédito especial de NCr$ 88.562,76
(oitenta e oito mil, quinhentos e sessenta e dois cruzeiros novos e
setenta e seis centavos), para ocorrer às despesas abaixo relacio-
nadas:
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Will.ys Overlanci (lo Brasil S.A.	Aqusição dc Utilitá-
rios para o Departamento de Arrecadação e Fisca-

	

lização, conforme Processo n. 305-34 (66) . . ..	88.560,00

Empresa Luz e Força ltuiutahana S.A. Fornecimento
de en?rgia elétrica à Coletoria Estadual de Ituiuta-
ba, em novembro e dezembro de 1966, conforme

	

Proeesso n.9 465-9 (67) (10 D.A.M.........	2,76

	

TOTAL ......................	88.562,76

Art. 2. - Para a execução desta lei, fica o Poder Executivo
autorizado a realizar as operações de crédito que se fizerem neces-
sárias.

Ar[. 3Q	Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 26
de maio de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Ovídio Xavier de Abreu

LEI N.9 4.483, DE 26 DE MAIO DE 1967

Autoriza ci abertura à Imprensa Oficial, do cré-
dito especial de NCr$ 88.477,65.

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

Art. 1. - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir à Impren-
sa Oficial o crédito especial de NCr$ 88.477,65 (oitenta e oito mil,
quatrocentos e setenta e sete cruzeiros novos e sessenta e cinco
centavos), para ocorrer às despesas abaixo relacionadas:

NCr$
Diretor da Imprensa Oficial	Despesas realizadas com

aquisições (te materiais de oficina, nos exercícios
de 1964 e 1965 ......................87.836,40

Cooperativa Central dos Produtores Rurais de Minas
S.A. - Fornecimento de leite em novembro de
1966, conforme Processo 626-18 (67) do D.A.M.	641,25

	

TOTAL ......................	88.477,65

Art. 2. - Para a execução (lesta lei, fica o Poder Executivo
autorizado a i'(ihZaI as operações (te crédito que se fizerem neces-
sárias.

Art. 3•0	Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 26
de maio de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Pereira de Faria
Ovídio Xavier de Abreu

LEI N.? 4.484, DE 26 DE MAIO DE 1967

Autoriza a abertura, pela Secretaria de Estado
da Segurança Pública, do crédito especial de NCr$
38.503,88.

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

Art. 1.0 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pela
Secretaria de Estado da Segurança Pública, o crédito especial de
NCr$ 38.503,88 (trinta e oito mil, quinhentos e três cruzeiros novos
e oitenta e oito centavos), destinado a atender despesas referentes
ao exercício de 1965, assim especificadas:
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NCr$	 NCr$

	

Major Wilson Soares, Tesoureiro do Corpo de Bombeiros	 Tesoureiro do 7.' Batalhão de Infantaria	Indenização

	

Indenização por despesas realizadas no exercício	 por pagamento de lubrificantes, em dezembro

	

de 1965, cm obras de construção no edifício (ia
	 de 1966, conforme Processo n.' 668-1 (67), cio De-

	

Corporação ........................38.303,88
	 partamento dc Administração (te Material .	100,00

Major Wilson Soares, Tesoureiro cio Corpo de Bombeiros
Indenização por despesas com hospedagem e ali-

mentação, realizadas no exercício de 1965 ....200,00

Art. 2.' - Para ocorrer às despesas previstas nesta lei, fica
autorizado o Poder Executivo a realizar as operações de crédito
que se tornarem necessárias.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 26
de maio de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Ovídio Xavier de Abreu
Joaquim Ferreira Gonçalves

Tesoureiro do 4.' Batalhão (te Infantaria - Indenização
por pagamento (te combustíveis e lubrificantes,
em dezembro de 1966, conforme Processo n.'
435/67, do Departamento de Administração (te Ma-
terial ............................100,00

Tesoureiro cio 12.' Batalhão (le Infantaria Indenização
por pagamento de combustíveis e lubrificantes,
em novembro (te 1966, conforme Processo n.'
436/67, do Departamento de Administração de Ma-
terial ............................122,88

Guimarães (te Andrade e Companhia Ltda. Forneci-
mento de materiais à Polícia Militar, cm dezembro
de 1966, conforme Processo n.' 557/1 (67) tio
Departamento (te Administração (le Material	124,40

(iuimarães (te Andrade e Companhia Ltda. - Forneci-
mento de materiais à Polícia Militar, cm 1966, con-
forme Processo n.' 557 (67), cio Departamento

	

de Administração de Material ..........	87,00

Guimarás de Andrade e Companhia Ltda. - Forneci-
LEI N. Q 4.485, DE 26 DE MAIO DE 1967

	 mento de materiais à Polícia Militar, em 1966, con-
forme Processo n.' 557-2 (67), do Departamento (te

	

Autoriza a abertura do crédito especial de	 Administração (le Material ..............
NCr$ 112.565,59 à Polícia Militar.	

Ferragens Carvalho Comércio e Indústria - Forneci-

	

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,	 mento de materiais à Polícia Militar, em 1966, con-

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

	

	 forme Processo n.' 483 (67), tio Departamento (te
Administração de Material ..............

Art. 1.'	É o Poder Executivo autorizado a abrir à Polícia

	

Militar o crédito especial de NCr 112.565,59 (cento e doze mil,	Auto Elétrica Platina Ltda.	Fornecimento de mate-

	

quinhentos e sessenta e cinco cruzeiros novos e cinqüenta e nove	 riais para veículos da Polícia Militar, em 1966,

	

centavos) destinado ao pagamento olas seguintes despesas (te exerci-	 conforme Processo n.' 622-1 (67), do Departamen-
cios anteriores:	 [a de Administração de Material ............

176,00

80,01

380,00
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NCr
Tesoureiro do 11. 1 Batalhão de Infantaria - Indeniza-

ção por pagamento de combustíveis e lubrifican-
tes, em Manhuaçu, nos meses de novembro e de-
zembro de 1966, conforme Processo n. 627 (67),

	

do Departamento de Administração de Material	200,00

Empresa Sebastião Júlio de Souza - Transportes requi-
sitados em 1965, conforme Processo n.° 4.396	42,88

Air Bruno da Silva	Cabo do 11. 9 B.I. - Indenização
por transportes pagos em	dezembro de 1965,

	

conforme SC/PROC. n.9 4.063 ............	150,00

Empresa Sebastião Júlio de Souza -- Transportes requi -
sitados em 1965, conforme SC/PROC. n.9 4.329	9,88

Januzzi Paiva Bueno	Transportes requisitados em
junho, julho, setembro, outubro e novembro de

	

1962, conforme SC/PROC. n.9 4.776 ........	2,06

Januzzi Paiva Bueno - Transportes requisitados de
janeiro a junho de 1963, conforme SC/PROC. n.

	

4.765 ............................	9,42

Transporte Coletivo Uberlândia Ltda. - Transportes re-
quisitados cm abril, junho, julho e setembro de

	

1965, conforme SC/PROC. n.9 4.064 ........	7,53
Francisco Alberto Bandeira - Cabo do S.S. - Indeni -

zação por transportes pagos cm julho de 1965,

	

conforme SC/PROC. n.9 4.468 ............	60,00
José Efigênio Duarte	Transportes requisitados em 1965,

	

conforme SC/PROC. n.? 4.281 ............	1,69

Osvaldo Silveira Filho - Transportes requisitados em

	

1965, conforme SC/PROC. n.9 3.934 ........	1,40
Mário Elias dos Santos Soldado do 7•0 B.I. -

Indenização por transportes pagos em abril de
1965, conforme SC/PROC. n. I 4.066 ........

Miguel Gonçalves Lara - Transportes requisitados em
1965, conforme SC/PROC. n. 9 4.600 ........

Estrada de Ferro Leopoldina - RFFSA - Transportes
requisitados em setembro de 1965, conforme
SC/PROC. n.9 4.724 ..................

NCr$
Empresa Monte Castelo Ltda. •.-- Transportes requisita-

(tos em 1965, conforme SC/PROC. n.9 3.907 .	 3,90

Empresa Antônio Pontífice Alves	Transportes requisi-
tados em dezembro de 1965, conforme SC/PROC.
n.	4.999 ..........................	3,01

Valdo Zanatelli -- 3. Sargento do 8.° B.I. - Indeni-
zação por transportes pagos em dezembro de 1965,

	

conforme SC/PROC. n.? 4.062 ............	2,47

Viação Planalto Ltda.	Transportes requisitados de
set1nl)ro a dezembro de 1965, conforme SC/PROC.
n.	4.377	........................	106,27

Viação Alteza Ltda. -	Transportes requisitados em
junho, julho e setembro de 1965, conforme SC/

	

PROC. n.' 4.065 ....................	10,94

Cia. Mogiana de Estradas de Ferro - RFFSA - Trans-
portes requisitados em junho de 1965, conforme

	

SC/PROC. n. 3.961 ..................	672,56

Empresa Unido Mansur & Filhos Ltda.	Transportes
requisitados em dezembro de 1965, conforme SC/

	

PROC. 11. 9 4.906 ....................	34,04

Elpídio Xavier Vieira	Cabo do 9.' B.I. - Indenização
por transportes pagos em setembro de 1963, con-

	

forme SC/PROC. n.° 4.467 ..............	20,00

Expresso Santa Cruz Transporte Coletivo	Transportes
requisitados em outubro de 1965, conforme SC/

	

PROC. n. Q 4.233 ....................	1,00

	

50,00	Tesoureiro Geral (Ia Polícia Militar - Pagamento re-
ferente a aluguéis (te máquinas do Serviço de Ma-

	

1,06	 nutenção e Transportes da Polícia Militar, em
1965 ..........................110.000,00

	

5,19
	 TOTAL ....................112.565,59



l'.A	- 541 -

NCr$
Casa da Borracha S.A.	Fornecimento de materiais

ao Posto Estadual de Combustíveis cm 1966, con-
forme Processo n. Q 1.569-6 (66), cio DAM ... . 34,80

Companhia de Fiação e Tecelagem São Geraldo Paga-
mento de imposto de consumo e adicional dos ma-
teriais fornecidos cm 1966, conforme Processo
n.9 1.578 (66), cio DAM .............. 2.053,80

TOTAL .................... 4.423,19

Art. 2. - Ê o Poder Executivo autorizado a realizar as ope-
rações de crédito quu se fizerem necessárias à execução desta
lei.

Art. 3.	Fiovogam-se as disposições em contrário.
Art. 49	Esta lei entrará em vigor na (lata de sua pu-

blicação.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhe-

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 26
de maio de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Ovídio Xavier de Abreu
Francisco Bilac Moreira Pinto

LEI N' 4.487, DE 26 DE MAIO DE 1967

Concede auxílio financeiro para a realização,
nesta Capital, do III Simpósio Internacional de Tu-
rismo, promovido pela Associação Interparlamentar
de Turismo.

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 destinar,
pela Secretaria de Estado da Fazenda, um auxílio financeiro de
NCr$ 50.000,00 (cinqüenta mil cruzeiros novos) para a realização,

Art. 2. -- Para a execução desta lei fica o Poder Executivo
autorizado a realizar as operações de crédito que se fizerem ne-
cessárias.

Art. 39	Revogam-se as disposições em contrário, entrando
esta lei em vigor na (lata de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 26
de maio de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
João Franzen de Lima
Ovídio Xavier de Abreu

LEI N.ç, 4.486, DE 26 DE MAIO DE 1967

Autoriza a abertura do crédito especial de NCr$
4.423,19, à Secretario de Estado de Administração.

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

Art. l; - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir à Se-
cretaria de Estado de Administração o crédito especial de N'Cr$
4 .423,19 (quatro mil, quatrocentos e vinte e três cruzeiros novos
e (lczenove centavos), destinado a atender a despesas de exercícios
anteriores, como segue:

NCr$
Mitra Arquidiocesana de Belo Horizonte - Quota-parte

do imposto predial devido pela ocupação das salas
901 e 915, do Edifício Pio XII, relativa ao exer-
cício de 1965, onde funciona o Instituto de Ad-
ministração Pública .................. 1 .827,09

Sociedade Anônima White Martins - Fornecimento
de materiais ao Serviço de Recuperação do Ma-
terial, em 1966, conforme Processo n. 9 648-2-(67),
do DAM ........................	507,50
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nesta Capital, entre 30 de agosto e 3 de setembro do corrente	 Art. 2. - Revogadas as disposições ciii contrário, esta lei
ano,do III Simpósio Internacional de Turismo, promovido pela	entrará cm vigor na data de sua publicação.
Associação Interparlamentar de Turismo.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 26
de maio de 1967.

Art. 2.	Para atender ao disposto no artigo anterior, é o
Executivo autorizado a abrir, pela Secretaria de Estado da Fa-
zenda, o crédito especial de NCr$ 50.000,00 (cinqüenta mil cruzei-
ros novos), podendo, para tanto, se necessário, realizar operações
de crédito.

Art. 39 -- O auxílio previsto por esta lei se destina ao aten-
dimento de despesas com o supervisionamnento e coordenação do
111 Simpósio Internacional de Turismo, de que se incumbirá a
HIDROMINAS Águas Minerais de Minas Gerais S.A., empresa
estatal que tem a seu cargo as atribuições de promover o turismo
no Estado.

	

Art. 4•1	Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará em vigor na (lata de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 26
de maio de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Ovídio Xavier de Abreu

LEI N.9 4.488, DE 26 DE MAIO DE 1967

Dá denominação de José Patrício da Silveira
às Escolas Reunidas de Caçw'ema, no Município de
Capitão Enéas.

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

Art. 1. - Passam a denominar-se José Patrício da Silveira
as Escolas Reunidas do Distrito de Caçam-ema, no Município de
Capitão Enéas.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

José Maria Alkmim

LEI N.v 4.489, DE 26 DE MAIO DE 1967

Dá a denominação de Amáncio Romeiro às Es-
colas Combinadas da Cidade de Paiiiras.

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

Art. 1.	Fica atribuída a denominação de Amâncio Ro-
meiro às Escolas Combinadas (Ia 'Cidade de Paineiras.

Art. 2.9 	Revogam-se as disposições em contrário.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 26
de maio de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

José Maria Alkmim
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LEI N.9 4.490, DE 26 DE MAIO DE 1967

i)e,wrniiia Floréncio E. Lima ao 2. 1 Grupo Es-
colar cia Cidade de Monte Azul.

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

Art. 1. Passa a denominar-se Florêncio F. Lima o 2.
Grupo Escolar (Ia Cidade de Monte Azul, criado pelo Decreto n.0
5.876, de 2 de setembro de 1960.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 26
de maio de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

José Maria Alkmim

LEI N.9 4.491, DE 29 DE MAIO DE 1967

Reorganiza a Caixa Econômica do Estado de

Minas Gerais e dó outras providências.

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

Art. 1.0 A Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais,
corno órgão da administração descentralizada, é urna autarquia com
personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e fi-
nanceira

Art. 2. - A Diretoria da Caixa Econômica do Estado de
Minas Gerais passa a constituir-se dos seguintes cargos de provi-
mento em comissão:

1 - Presidente

1 - Diretor Secretário

1 - Diretor Administrativo

1 - Diretor Financeiro

1 - Diretor da Carteira Agrícola e Industrial

1	Diretor da Carteira Habitacional.

§ 1.0 Os cargos previstos neste artigo, atendidas as exi-
gências da Lei Federal, serão providos pelo Governador do Estado,
devendo a nomeação para o cargo de Diretor Financeiro recair
em servidor de comprovada capacidade profissional, que conte, pelo
menos, 10 (dez) anos de serviços prestados à Caixa Econômica
do Estado de Minas Gerais.

2. Os vencimentos dos cargos de Diretores da Caixa
Econômica (lo Estado de Minas Gerais serão fixados mediante
proposta da Diretoria e prévia e expressa aprovação do Governador
do Estado.

Art. 30	Além (Ias atribuições que lhe forem cometidas pelo
Regimento Interno, compete ao Presidente:

1	representar a Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais
em juízo ou fora dele;

II	submeter à aprovação do Tribunal de Contas o balanço
anual da autarquia;

III designar um dos Diretores para substituí-lo nos casos
de impedimento ou ausência eventuais, mediante homologação do
Governador do Estado.
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L9 4.492, DE 14 DE JUNHO DE 1967

Dispõe sobre a cobrança de taxas estaduais.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por Seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:
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Parágrafo único - Para efeito do disposto no item III deste

artigo, considera-se ausência ou impedimento o afastamento do
Presidente por prazo superior a 15 (quinze) dias.

Art. 4. - Compete à Diretoria, através de Resolução, baixar

o Regimento Interno da Caixa Econômica do Estado de Minas
Gerais e as normas especiais referentes aos atos da vida adminis-

trativa, econômica e financeira da autarquia.
TITULO 1

Parágrafo único O quadro do pessoal da Caixa Econômica
do Estado de Minas Gerais será sempre organizado pela Diretoria

e submetido à aprovação do Governador do Estado.

Art. 5. - O pessoal da Caixa Econômica do Estado de Minas

Gerais reger-se-á pela legislação trabalhista.

§ 1. - Ficam respeitados os direitos adquiridos e de esta-
bilidade dos atuais servidores da Caixa Econômica do Estado de
Minas Gerais, ressalvada a faculdade de opção, dentro de 90 (no-
venta) dias, para continuarem como funcionários autárquicos, na
forma da legislação vigente.

§ 2. - Os servidores que optarem pela situação de funcio-
nários autárquicos passarão a integrar um quadro suplementar, que

se extinguirá com a vacância dos respectivos cargos.

Art. 6.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário.

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

cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 29
de maio de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Ovídio Xavier de Abreu

Das Taxas de Serviços de Trânsito e da Indenização de Material
de Emp lacamento

CAPÍTULO 1

Taxa Rodoviária

Da Incidência

Art. 1.	A Taxa Rodoviária, cobrada em cada exercício,
tem como fato gerador os serviços de fiscalização do trânsito.

Art. 2.° - Sujeitam-se ao pagamento anual da taxa todos os
veículos que trafegam no território do Estado, independentemente
de sua procedência, tipo, espécie, categoria ou finalidade.

Art. 30 A base de cálculo da taxa é o salário mínimo
vigente na Capital do Estado, em dezembro do ano anterior, obser-
vando-se as seguintes alíquotas:

1 -.-- veículos importados, de até 3 anos de fabricação	40%
II	veículos nacionais, de até 3 anos de fabricação	30%

III - veículos nacionais ou importados de mais de
até 10 anos de fabricação ................25%

IV - veículos de mais de 10 até 20 anos de fabri-
cação .................................20%

V - veículos de mais de 20 anos de fabricação	15%
VI	motocicletas, motonetas, triciclos, reboques,

tratores e máquinas industriais quando utilizados nas vias

	

públicas, bem como placas de experiência ........	10%
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CAPITULO II

Taxa de Registro

Da Incidência

Art. 4.9 - A Taxa de Registro, que tem como fato ge
a atividade estatal exigida para a legalização de veículos,
arrecadada por ocasião do registro inicial, de sua renovação
e da transferência.

Art. 5•Q - A Taxa terá como base de cálculo o salário
nimo vigente na Capital do Estado, em dezembro do ano ante
com a alíquota de:

1 - 15% (quinze por cento), no registro inicial e na
ferência;

II	10% (dez por cento), em sua renovação anual

CAPITULO III

Taxa de Emplacamento

Art. 6. - No registro inicial do veículo ou na renov,
do registro nos exercícios posteriores, seu proprietário estará
jeito à taxa de emplacamento, cujo fato gerador é a atividade
Estado empregada no ato.

Art. 7•0 - A taxa de emplacamento será exigida, consi
rando-se o salário mínimo vigente na Capital do Estado em
zembro do ano anterior, à alíquota fixa de 10% (dez por cento).

Art. 8. - A receita proveniente da taxa destina-se à
sição, pelo Departamento Estadual de Trânsito, do material
cessário ao emplacamento, observadas as normas fixadas em
gulamento.
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'CAPITULO IV

Das Imunidades e Isenções

Art. 9 • - Não estão sujeitos às Taxas de Serviços de Trân-
sito os veículos pertencentes a:

1	Governo Federal, Estadual ou Municipal;

II - representações estrangeiras acreditadas junto ao Gover-
no Brasileiro, nos termos da legislação em vigor;

III - instituições filantrópicas, assistenciais, educacionais e
culturais, sem fins lucrativos, cujas rendas sejam integralmente apli-
cadas no País, e que seus diretores não sejam remunerados.

Art. 10 - São isentos das Taxas de Serviços de Trânsito
os veículos:

1	pertencentes a autarquias ou entidades que, por lei, gozem
de isenção de tributos estaduais;

II - destinados exclusivamente ao transporte de enfermos ou
assistidos de entidades filantrópicas de finalidade hospitalar, edu-
cacional ou cultural, que não tenham fins lucrativos, cujas rendas
sejam aplicadas integralmente no País, e que seus diretores não
sejam remunerados, direta ou indiretamente;

III - de outros Estados quando, em viagem esporádica, aqui
permanecerem por um prazo não superior a 60 (sessenta) dias,
se o Estado de procedência conceder igual isenção aos veículos
mineiros.

Art. 11 - Os veículos ainda que isentos ou imunes de paga-

mento da Taxa Rodoviária, excetuando-se os referidos nos itens
1 e II do artigo 9.°, ficam obrigados à Taxa de Registro e à indeni-
zação do material de emplacamento.
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CAPITULO V
	 VII - ano de fabricação;

Das condições para Reconhecimento das Imunidades e Isenções
	 VIII - categoria;

IX - placa;
Ari. 12 - As imunidades a que se referem os itens 1 e

do artigo 9.°, serão automaticamente reconhecidas pela reparti
do trânsito.

Art. 13	A isenção prevista no item III, do artigo 9•1,
reconhecida, mediante despacho, em requerimento à Secretaria
Estado da Fazenda, acompanhado dos seguintes documentos:

a) atestado de autoridade local -- Juiz de Direito ou Co!
Estadual, de que a entidade existe e funciona regularmente e
seus diretores não são remunerados;

b) exemplar dos estatutos;
e) cópia do balanço financeiro do exercício anterior, e

comprovante, da aplicação de suas rendas no País.

Art. 14 A isenção referida no item 1 do artigo 10 será
reconhecida pela Secretaria de Estado da Fazenda, à vista de re-
querimento onde se mencione o dispositivo legal que a favorece.

Art. 15 - Os requerimentos de isenções a que se referem
os itens 1, II e III, do artigo 10, serão encaminhados por intermédio
da exatoria local, já devidamente informados, à Secretaria de Estado
da Fazenda, para despacho da autoridade competente.

CAPÍTULO VI

Do Cadastro de Veículos

Art. 16 -- Manter-se-á no Estado, na repartição competente
de cada município, um cadastro geral de veículos ali registrados,
constando da ficha os seguintes elementos:

1 - nome e endereço do proprietário;
II - marca;
III - motor;
IV - série ou chassi;
V - espécie;
VI	lotação ou tonelagem;

X	nome e endereço do vendedor, (lata da aquisição e
quitação pela transferência do veículo;

XI - colunas para anotar número e data dos conhecimentos
das Taxas de Serviços de Trânsito.

l. O Departamento Estadual de Trânsito encaminhará
mensalmente ao Departamento de Cadastro e Análise Econômica
Fiscal, (Ia Diretoria de Rendas, dados estatísticos referentes à venda,
baixa e transferência de veículos de cada município do Estado,
para efeito do disposto neste artigo.

§ 2.	O proprietário de veículo registrado no município
e incluído no cadastro passa a ser considerado, em caráter perma-
nente, contribuinte anual das Taxas de Serviços de Trânsito.

CAPITULO VII

1)0 Baixa de Registro de Veículo

Art. 17 - A obrigatoriedade do pagamento da Taxa Rodo-
viária cessa quando, retirado o veículo de circulação, o proprietário
obtiver baixa do registro.

§ 1. - O deferimento do pedido de baixa fica na depen-
dência (Ia regularização de qualquer débito fiscal ou multa por
infração do Código Nacional do Trânsito.

§ 2.° - Transferem-se ao comprador os débitos fiscais e
multas por infração do Código Nacional do Trânsito que onerem
o veículo adquirido.

§ 3• 1 - Quando o veículo já registrado no Estado, que tiver
sido retirado de circulação sem processamento na necessária baixa,
voltar a trafegar mediante pedido de novo registro, seu adquirente
estará sujeito ao prévio pagamento da importância correspondente
ao total das Taxas de Registro devidas e não pagas nos exercícios
anteriores.
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CAPITULO VIII	 CAPÍTULO X

Dos Contribuintes	 Da Fiscalização

Art. 18 - São contribuintes das Taxas de Serviços de Trân-
sito os proprietários de veículos que trafegam no território do
Estado.

Art. 19 - Responde, também, pelo pagamento das Taxas de
Serviços de Trânsito, quando já vencido o prazo de seu recolhi-
mento, quem estiver na posse do veículo.

CAPÍTULO IX

Da Arrecadação

Art. 20 - A arrecadação das Taxas de Serviços de Trânsito
será feita anualmente, observando-se a seguinte classificação e prazos:

1	veículos de placas terminadas em 1 e 2 até 15 de fe-
vereiro;

II - veículos de placas terminadas em 3 e 4 até 15 de março;
III - veículos de placas terminadas em 5 e 6 até 15 de abril;
IV - veículos de placas terminadas em 7 e 8 até 15 de maio;
V - veículos de placas terminadas em 9 e O até 15 de junho.

§ 1.9 A numeração das placas, a que se refere este artigo,
compreende todas as espécies, tipos e categorias de veículos re-
gistrados.

§ 2.° - Se o veículo não possuir placa de identificação, pre-
valecerá o último algarismo da numeração de seu motor.

§ 3. - Se o veículo não possuir placa e não for possível
identificar-se a numeração de seu motor, prevalecerá o último al-
garismo da numeração de sua série ou chassi.

4. Quando o veículo for adquirido ou voltar a trafegar
após o pedido de baixa, e o seu registro se fizer no correr do
exercício, a Taxa Rodoviária será cobrada proporcionalmente aos
trimestres restantes, contando-se por inteiro a fração de trimestre.

§ 50 - Nas hipóteses previstas no parágrafo anterior, o
recolhimento se fará na data da aquisição, aposta no documento
respectivo, ou no dia do retorno à circulação, conforme o caso.

Art. 21 - Nenhum veículo poderá transitar no Estado sem
estar com a sua situação regularizada quanto ao pagamento das
Taxas de Serviços de Trânsito.

Art. 22 - A vistoria e o emplacamento só poderão ser efe-
tuados à vista da prova de quitação com as Taxas de Serviços (Te
Trânsito.

Art. 23 - O conhecimento do pagamento das Taxas de Ser-
viços de Trânsito e o certificado de propriedade deverão ser con-
servados no veículo.

Parágrafo único	Será pedida a apreensão do veículo, quando
não foi- cumprido o disposto neste artigo.

Art. 24 - Para a fiscalização de todos os tributos incidentes
sobre veículos, os funcionários da Fiscalização de Rendas deverão,
sempre que necessário, solicitar o auxílio das autoridades do trân-
sito ou policiais.

CAPÍTULO XI

Das Penalidades

Art. 25 O pagamento das Taxas de Serviços de Trânsito,
fora (lOS prazos previstos no Capítulo IX, será acrescido das se-
guintes multas:

a) (te 50% (cinqüenta por cento) quando feito esponta-
neamente;

b) dc 100% (cem por cento) quando encontrados em cir-
culação ou em virtude de notificação.

Art. 26 - Os proprietários e condutores de veículos que se
negarem a exibir os documentos ou a prestar os esclarecimentos so-
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licitados pela Fiscalização de Rendas, ficam sujeitos à multa de 10%
(dez por cento) a 50% (cinqüenta p01 cento) do salário mínimo
vigente na Capital do Estado.

Art. 27 - Esgotado o prazo previsto no artigo 20, as cole-
torias, com base nos elementos de cadastro, inscreverão em dívida
ativa os débitos relativos às Taxas de Serviços de Trânsito, com a
multa de 100% (cem por cento), enviando imediatamente as cer-
tidões aos encarregados da cobrança executiva.
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VI - os inventários e arrolamentos;
VII	os processos incidentes promovidos e julgados nos

mesmos autos de ação principal, salvo as reconvenções;
VIII - as execuções de sentenças;

IX - as prestações de contas testamentárias, de tutela ou
curatela;

X -- as habilitações para casamento.

TITULO II
	 II
	

CAPITULO III

Da Base de Cálculo
Da Taxa Judiciária

CAPITULO 1

Dc, Incidência

Art. 28 A Taxa Judiciária, que tem como fato gerador a
utilização dos serviços (Ia Justiça mantidos pelo Estado, incide sobre
ação ou processo judicial, contencioso ou adminTstrativo, ordinário,
especial ou acessório, ajuizado perante qualquer Juízo ou Tribunal.

CAPITULO II

Das Isenções

Art. 29 - São isentos da Taxa Judiciária:

1 - os efeitos criminais de ação pública e os incidentes a
eles relativos;

II - os processos em que forem vencidos os beneficiários da
Justiça gratuita;

III - os conflitos de jurisdição;

IV - as desapropriações;

V - as ações populares;

Art. 30 -. A Taxa Judiciária será calculada na seguinte base:
1	no ingresso em Juizo, ou na propositura de reconvenção,

sobre o valor da causa:
a) sem valor declarado ou em processos acessórios -

NCr$ 10,00;
b) valor até NCr$ 3.000,00	1%, com o mínimo de

NCr$ 10,00;

e) valor entre NCr$ 3.000,01 e NCr$ 10.000,00 - 0,5%;
d) valor entre NCr$ 10.000,01 e NCr$ 25.000,00	0,3%;
e) valor entre NCr$ 25.000,01 e NCr$ 50.000,00	0,2%;
f) valor acima de NCr$ 50.000,01, até o máximo de NCr$

80.000,00 - 0,1%;
II na execução de sentença, ou na condenação, com sen-

tença transitada em julgado, que dispense execução ou quando
findo o processo por desistência ou transação nos autos, a parte
condenada pagará, sobre o valor da liquidação, ou da condenação
2% (dois por cento), abatido do total a pagar o que já tiver sido
despendido, a título da Taxa, para ingresso em Juízo.

§ 1. - Quando incerto o valor do pedido, este será, para
efeito (le incidência (Ia Taxa, arbitrado pelo autor ou reconvinte,
não podendo ser inferior a valores já reclamados ou conhecidos na
petição inicial ou na reconvenção.

§ 2. - Se o objeto da ação consistir em prestações vencidas
ou vincendas, tomar-se-á como base de incidência da Taxa o valor
de uma e outras.
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§ 3. - Quando a obrigação for por tempo indefinido, o
valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual.

§ 4. - Se a obrigação for por prazo determinado, o valor
das prestações vincendas será igual à soma das prestações.

§ 5. - Nos mandados de segurança observar-se-ão as normas
seguintes:

a) havendo obrigação de natureza econômica exigível do
impetrante, a taxa será devida sobre o respectivo valor, aplicando-se,
se for o caso, o disposto nos parágrafos 1.9 ao 4•9, deste artigo;

b) não havendo obrigação do impetrante, ou nos casos de
mandado impetrado contra ato insuscetível de apreciação pecuniária,
a taxa será exigida pelo seu valor mínimo.

§ 6.1 Nos mandados de segurança, a Taxa Judiciária será
recebida do impetrante como depósito, e somente será convertida
em renda ordinária se o mandado for, ao final, denegado, proce-
dendo-se (lc modo igual cm relação às custas ou preparo.

CAPITULO IV

Dos Prazos para Pagamento

Art. 31 - A taxa será paga antes da distribuição do feito
ou do despacho do pedido inicial ou da reconvenção.

Parágrafo único Nas ações propostas por beneficiário da
Justiça gratuita ou pela Fazenda Pública, a taxa será paga, ao final,
pelo réu, se vencido.

Art. 34 Nenhum escrivão poderá tirar mandados iniciais,
dar andamento a reconvenções ou fazer conclusões de autos para
sentença definitiva ou interlocutória, em autos sujeitos à Taxa Ju-
diciária, sem que a mesma esteja paga.

Art. 35 O relator do feito, em segunda instância, quando
lhe for presente algum processo em que se tenha deixado de pagar
a Taxa devida, providenciará, antes de qualquer outra diligência
e da revisão para julgamento, no sentido de fazer efetivo o pa-
gamento.

CAPITULO VI

Das Penalidades

Art. 36 - Apurando-se falta de recolhimento ou pagamento
insuficientes da taxa, a importância devida será exigida com acrés-
cimo da multa de 100% (cem por cento), juntamente com a conta
de custas.

Parágrafo único O não cumprimento do disposto nos ar-
tigos 33, 34 e 35 sujeita o infrator à multa de 100% (cem por cento)
sobre o valor da taxa que deixou de ser recolhida.

TITULO III

Da Taxa de Expediente

CAPITULO V

Da Fiscalização

Art. 32 - Compete especialmente aos advogados do Estado
e exatores, como representantes da Fazenda, a fiscalização da Taxa
em autos e papéis que transitarem na esfera judiciária.

Art. 33 Nenhum juiz ou tribunal poderá despachar peti-
ções iniciais ou reconvenção, dar andamento ou proferir sentença
em autos sujeitos à Taxa Judiciária, sem que deles conste o respec-
tivo pagamento.

CAPITULO 1

Da Incidência

Art. 37 - A Taxa de Expediente tem como fatos geradores:
1 - a atividade especial dos organismos do Estado no sen-

tido de licenciamento e controle das ações que interessem à comu-
nidade;

II o ressarcimento de gastos com pessoal e material, por
parte de organismos do Estado, no que concerne a interesses divi-
síveis e pessoais nos serviços públicos;
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III o poder de polícia do Estado no tocante à segurança
pública, à saúde e à higiene, à ordem, aos costumes, à tranqüilidade
pública e à garantia oferecida ao direito de propriedade.
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CAPÍTULO III

Da Base de Cálculo

Parágrafo único -- Os fatos geradores de que trata este artigo
terão cm vista os serviços burocráticos, administrativos, técnicos ou
policiais de registro, inscrição, segurança policial, fiscalização dos
costumes e da saúde, que o Estado mantém, oferece e presta à po-
pulação.

Art. 38 - A Taxa de Expediente incidirá sobre:
1 - atos praticados pelos órgãos do Estado, tendo em vista

os serviços gerais, por repartições ou autoridades estaduais, com
sentido de:

a) licenciamento;

b) fiscalização;
(-) rotina de registro ou autenticidade pública;

II - uso de serviços especiais divisíveis prestados pelo Es-
tado em órgãos de sua administração;

III atividades de indivíduos ou empresas que exijam, do
Poder Público Estadual, permanente vigilância policial, sanitária
ou administrativa.

Art. 39 - A receita proveniente das Taxas alusivas a servi-
ços do Departamento de Identificação destina-se à aquisição de ma-
teriais necessários à sua efetiva prestação, observadas as normas
fixadas em regulamento.

CAPÍTULO II

Das Isenções

Art. 40	Estão isentos da Taxa de Expediente os atos e
papéis relativos:

1 - a fins escolar, militar ou eleitoral desde que declarados;

ii	à vida funcional dos servidores do Estado;
III - aos interesses de entidades de assistência social, de

beneficência, de educação ou de cultura;
IV	a carceragem de presos reconhecidamente pobres.

Art. 41 - A Taxa de Expediente é devida de acordo com as
seguintes alíquotas, com base no salário mínimo vigente, em de-
zembro do ano anterior, na Capital do Estado, com exceção (Ias
hipóteses previstas nos parágrafos deste artigo:

A -- Autoridades policiais:
1 - Alvarás ou portarias policiais:
1 - para bailes, cinemas, representações ou diversões

por ingresso vendido:
a) em Belo Horizonte, Juiz de Fora, Governador

	

Valadares, Montes Claros, Uberaba e Uberlândia	0,1%
b) nas demais cidades ..................0,05%

2 - Para funcionamento de "boite", "dan-
cing" ou estabelecimento semelhante, por dia:

a) em Belo Horizonte, Juiz de Fora, Governador
Valadares, Montes Claros, Uberaba e Uber-

	

lândia ..........................	10%
b) nas demais cidades ................	7%

3 - Para cinema ambulante, com ou sem re-

	

muneração pelo público, por função ou sessão ......	1%
4 - Para exibição ou demonstração, com ca-

ráter instrutivo ou recreativo, com entrada paga por

	

função..............................	1%
5 - Para clubes ou empresas que ministrem

	

aulas de danças, por semana ..................	2%
6 - Para  funcionamento de clubes sociais,

urbanos ou campestres, de tipo corporativo, por dia:
a) em Belo Horizonte, Juiz (te Fora, Governador

Valadares, Montes Claros, Uberaba e Uber-

	

lândia ........................	1,5%
b) nas demais cidades ................	1%

7 - Para esportes profissionais, por ingresso:
a) em Belo Horizonte, Juiz de Fora, Governador

Valadares, Montes Claros, Uberaba e Uber-

	

lândia ........................	0,1%



20%
10%

1%
2%
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h) nas demais cidades	 .

8 - Para corridas de cavalos ou similares,
porvez	................................

9	Para jogos, inclusive carteados, por dia:

a) em Belo Horizonte, Juiz de Fora, Governador
Valadares, Montes Claros, Uberaba e Uber-
lândia, inclusive nas estâncias hidrominerais,
em clubes ou não ..................

b) nas demais cidades ................

10 - Para bilhares ou "snookers", em esta-
beleimento comercial, por mesa e por dia:

a) em Belo Horizonte, Juiz de Fora, Governador
Valadares, Montes Claros, Uberaba e Uber-
lândia	..........................

b) nas demais cidades ................

11 - Para funcionamento de alto-falante e
propaganda comercial, por dia ................

12 Para afixação de anúncios em frente à
casa comercial ou em qualquer outro ponto permitido,
inclusive em estradas públicas, por mês ou fração de mês:

a) em Belo Horizonte, Juiz de Fora, Governador
Valadares, Montes Claros, Uberaba e Uber-
lândia, inclusive estâncias hidrominerais

b) nas demais cidades ................

13 - Para funcionamento de circos ou par-
ques de diversão, por dia:

a) em Belo Horizonte, Juiz de Fora, Governador
Valadares, Montes Claros, Uberaba e Uber-
lândia ..........................

b) nas demais cidades ................

14 - Para saída de propagandistas, em tra-
jes característicos, por vez:

a) individualmente ..................

b) em conjunto ....................
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15 - Para baile, "matinée" ou vesperal dan-
çante, carnavalesca ou à fantasia, festas juninas ou "reveil-
lons", por vez, se realizado em hotel, cinema, teatro, rin-
gue, pavilhão ou recinto aberto:

a) em Belo Horizonte, Juiz de Fora, Governador
Valadares, Montes Claros, Uberaba e Uber-
lândia	........................

b) nas demais cidades ................

16 - Idem, se realizado em cabarés, "dan-
cing", "boites" ou assemelhados:

a) em Belo Horizonte, Juiz de Fora, Governador
Valadares, Montes Claros, Uberaba e Uber-
lândia	........................

b) nas demais cidades ................

17 - Para o comércio, depósito ou indústria
de armas e munições, inflamáveis, explosivos, produtos
químicos corrosivos ou agressivos ou fogos de artifício,
por dia:

a) em Belo Horizonte, Juiz de Fora, Governador
Valadares, Montes Claros, Uberaba e Uber-
lândia ........................

b) nas demais cidades ..................

18	Para o porte de arma de defesa, por ano

19 - Para o porte de arma de caça ou espor-
te, por ano ....................

20 - Para registro de posse de arma de fogo
de qualquer espécie, em residência, por ano

21 - Para o registro de hotéis, pensões, hos-
pedarias, casas de cômodos e assemelhados, por ano:

a) até 5 quartos ....................
b) de 6 a 10 quartos ...................
e)	de 11 a 25 quartos ..................
d) de 26 a 50 quartos ................

e) demais de 50 quartos ..............

0,05%

2%

2%
1%

1%

1%
0,5%

2%
1%

10%

5%

20%

10%

2%

0,5%

5%

3%

1%

10%

25%

50%

75%

100%
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Em Belo Horizonte, Juiz de Fora, Governador
Valadares, Montes Claros, Uberaba e Uberlândia, nas es-
tâncias hidrominerais e cidades de turismo as taxas serão
acrescidas de 50% de seu valor.

22 Para o registro e fiscalização policial
de hóspedes em hotéis, pensões, hospedarias, motéis e
assemelhados, sobre a conta individual do hóspede:

a) hotéis ou assemelhados que cobrem diárias
até 10% do salário mínimo vigente na Capi-
tal, por conta ....................

b) hotéis ou assemelhados cujas diárias sejam
cobradas entre 10% e 15% do salário míni-
mo em apreço, por conta ............

e) hotéis ou assemelhados, com diárias entre 15%
e 20% do salário mínimo por conta ......

d) hotéis ou assemelhados que cobrem diárias
superiores a 20% do salário mínimo da Capi-
tal, por conta ....................

23 - Para outros alvarás não especificados

	

II	Atestados para qualquer fim, por lauda
de 30 linhas ............................

III -- Certidão, por lauda ............
IV - Certidões, busca, por ano ........

	

V	Carteira de identidade, expedida e assi-
nada................................

VI	Certificado de propriedade de armas

VII - Carteira de estrangeiro, modelo 19 e
temporária, pela expedição ou revalidação ..........

VIII	Expedição de passaporte ........

IX - Prorrogação de passaporte ........
X - Visto em passaporte ............
XI -- Tradução de passaporte e documentos

XII	Carteira de estrangeiro, provisória

XIII - Inscrição de estrangeiro ........

XIV - Transformação de permanência
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XV - Prorrogação de permanência ......
XVI	Mudança de profissão ..........
XVII	Averbação ................
XVIII	Autenticação de livros de entrada e

saída de hóspedes em hotéis e assemelhados:
Pelos termos de abertura e encerramento e

rubrica de folhas ........................
XIX - Carceragem, por dia ..........
XX - Aprovação de programação de diversões:

a) cinemas e teatros por semana:
1 - em Belo Horizonte, Juiz de Fora, Gover-

nador Valadares, Montes Claros, Uberaba e Uberlândia
II - nas demais cidades ............

b) circos, parques de diversões e assemelhados,
por programa ....................

e) rádio e televisão, por programa, por dia .

XXI	Pela segurança e fiscalização policial,
por dia:

1 -. Bancos (por unidade), sociedades de
investimento, financiamento ou crédito (por unidade),
agências de câmbio e agências de corretagem de títulos
e valores:

I

a) em Belo Horizonte, Juiz de Fora, Governador
Valadares, Montes Claros, Uberaba e Uber-2%	 lândia ........................

b)	nas demais cidades ................

2 -- Cooperativas de crédito (por unidade)
empresas de construção civil, agências de turismo, agên-
cias de publicidade, seguros e capitalização:

a) em Belo Horizonte, Juiz de Fora, Governador
Valadares, Montes Claros, Uberaba e Uber-
lândia ........................

b) nas demais cidades ................

517, 
1	3 - Eletrodomésticos, joalherias, perfumarias,

venda ou representação de automóveis, comércio de pra-
5%	taria e louças:

0,25%

0,5%

0,75%

1%

1%

0,5%
0,5%
0,1%

0,5%

10%
100%
100%

2%
10%

2%

5%
5%
5%

2%
1%

10%
1%

2%
2%

5%
1%

2,5%
1%
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a) em Belo Horizonte, Juiz de Fora, Governador
Valadares, Montes Claros, Uberaba e Uber-
lândia	........................

b) nas demais cidades ................

XXII - Folha corrida ..............
XXIII - Cancelamento de notas criminais
XXIV	Retificação de nome ........

B .- Autoridades Judiciárias e Serventuários de Justiça
1 - Alvarás de qualquer natureza ......
II	Atestados de qualquer natureza ......
III - Certidões ..................
IV - Petição dirigida à autoridade judiciá-

ria, cada ..............................
V - Traslado de documentos ou peças, por

documento ou peça ......................
VI - Titulo ou documento apresentado nos car-

tórios de registro de imóveis, de protestos ou de títulos
e documentos, cada ......................

C - Polícia de Trânsito

1	Inscrição para habilitação e direção de
veículos motorizados:

a) amadores ......................

b) profissionais ....................

II - Inscrição para habilitação de veículos
não motorizados ..........................

III - Inscrição para averbação de carteira
de habilitação ............................

IV - Exame médico periódico ........
V .- Exame psicotécnico ............
VI - Exame de habilitação de motorista:

a) amadores ......................

b) profissionais ......................

VII - Licença provisória expedida pelo De-
partamento Estadual de Trânsito ..............

1%
0,5%

1%
1%
1%

2%
1%
1%

0,2%

0,25%

0,25%

20%
10%

5%

5%
10%
10%

10%
5%

2%
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VIII - Licença para funcionamento de Esco-
la de motorista, por ano ....................

IX - Licença para aprendizagem ......
X - Depósito de veículo apreendido, por dia
XI	Expedição de segunda via de carteira

de habilitação de motorista ..................
XII - Expedição de segunda via de certifi-

cado de registro de veículo ..................
XIII - Termo de responsabilidade ......
XIV	Laudo de perícia .. ..........
XV - Vistoria de veículo requerida pela parte
XVI -. Rebocamento de veículo:

a) zona urbana ....................
b) zona suburbana ....................
c) zona rural, por quilômetro ............
D - Aios dos Cartórios de Registro

1 - Certidões ....................
II - Registro ou cancelamento de registro

de tradutores, de documentos diversos, de procurações,
de autorizações maritais, de escritura de emancipação,
de título de depositário ..................

III - Rubrica de livros, por autenticação,
cada................................

IV - Outros atos não especificados, por folha

E - Autoridades Administrativas
1 - Alvarás de licença, ou sua renovação,

expedidos por qualquer autoridade administrativa:
1 - para abertura e funcionamento de esta-

belecimento farmacêutico e laboratórios farmacêuticos:
a) farmácia ou posto de socorro farmacêutico,

por mês de licença:
em Belo Horizonte, Juiz de Fora, Governador
Valadares, Montes Claros, Uberaba e Uberlândia
nas demais cidades ................

b) laboratórios farmacêuticos ............

10%
2%
2%

2%

2%
2%

10%
2%

10%
15%
1%

1%

2%

2%
0,5%

10%
5%

20%
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V - Concessão de linhas de transporte cole-
tivo intermunicipal ou sua transferência:

a) estradas pavimentadas, por quilômetro .
b) estradas de terra, por quilômetro ......

VI - Baixa de concessão de linha de trans-
porte coletivo intermunicipal ................

VII - Conhecimento de arrecadação de tri-
butos, depósitos, fianças e cauções, exceto da Taxa de
Expediente ............................

VIII - Guia de recolhimento ou declaração
de isenção de tributo, por qualquer meio ..........

IX	Documentos não especificados, de inte-
resse da parte, expedidos pela autoridade ........

X - Inscrição:
a) em concurso para cargos ..............
b) para exame de suficiência ou outros ......
e) para contribuinte do Imposto sobre Circula-

ção de Mercadorias ................
d) de contribuintes por divida ativa ........

XI	Proposta em concorrência pública
XII - Expedição de títulos de nomeação de

oficial de registros públicos, tabelião ou escrivão judi-
cial, não remunerados pelo Estado, por ofício ou cartório:

a) nas comarcas de entrância especial ......
b) nas comarcas de terceira entrância ......
e) nas comarcas de segunda entrância ......

d) nas comarcas de primeira entrância ......

e) nos distritos de paz ................

XIII - Registro de diploma ou titulo pro-
fissional	..............................

XIV - Rubrica de livros, por livro ......
XV - Revalidação, retificação de conheci-

mento de tributos ou documentos fiscais, quando permi-
tido em lei ..............................

2	para funcionamento de laboratórios de
prótese dentária, por mês:

a) em Belo Horizonte, Juiz de Fora, Governador
Valadares, Montes Claros, Uberaba e Uber-

	

lândia ........................	5%

b) nas demais cidades ................	2,5%

3	Para inspeção prévia e abertura ou ins-
talação de estabelecimento ou de indústria:

a) de produtos alimentícios, bebidas e substân-

	

cias assemelhadas ..................	5%

b) de aromatizantes e substâncias conservadoras
	10%

c) de conservas alimentícias de origem animal
	10%

d) de leites e derivados, industrializados .	 10%

e) outros não especificados ..............	5%

4 - Para fiscalização sanitária, por ms de
vigência:

a) de restaurantes e assemelhados ........	50%

b) de bares, botequins, leiteria e outros ......	30%

c) de mercearias e armazéns ............	50%

d) de usinas de leite e fábricas de laticínios
	30%

e) de padarias e assemelhados .........	30%

f) de fábricas de bebidas ..............	100%

g) de venda de verduras e frutas ..........	10%

II - Atestados expedidos por qualquer auto-
ridade administrativa ......................	1%

III - Carteira de saúde e outras não espe-
cificadas..............................	1%

IV - Certidões:

a) não especificada pela rasa ............0,5%

b) idem, busca, por ano ................0,2%

e)	negativa de débito fiscal ..............2%

5%
2,5%

50%

0,5%

0,5%

0,5%

1%
0,5%

5%
1%

5%

100%
50%
30%
20%
10%

5%
0,5%

0,5%
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XVI - Termos:

a) lavrados em Repartição Pública para efeito
de fiança, caução, depósito e outros fins,

	

quando de interesse da parte ..........	0,5%

b) de abertura e encerramento de livros fiscais	0,5%

XVII - Transferência de conhecimento de ar-
recadação de tributo estadual, quando permitida	 10%

XVIII - Títulos de aquisição de terras de-
volutas:

a) até 100 hectares .................	50%

b) por hectare excedente ..............	2%

XIX - Petição de reclamação administrativa
contra atos de autoridade fiscal ..............0,5%

XX - Ficha rodoviária acobertando produ-
tos ou mercadorias de outros Estados em território mi-
neiro................................5%

	

XXI - Avaliação de bens imóveis ......	5%
§ 1. - Nas hipóteses abaixo especificadas não

se levará em consideração o salário mínimo, exigindo-se
a Taxa de Expediente da seguinte forma:

1 - atos praticados por serventuários ou au-
xiliares da Justiça não remunerados pelo Estado, sobre

	

o valor das custas ou emolumentos percebidos ......	5%

II - arquivamento ou registro, nos cartórios
próprios, de atos constitutivos de sociedades ou associa-
ções e alterações de contratos sociais ou estatutos, bem
como de qualquer outros atos ou contratos sobre o valor	0,2%

III fiscalização das linhas intermunicipais
de transporte coletivo sob concessão do Estado, nos ter-
mos de regulamento a ser baixado sobre o montante do

	

valor das passagens vendidas em cada viagem .. ..	5%
§ 2. - A receita proveniente da incidência prevista no in-

ciso 1 do parágrafo anterior destina-se a fazer face aos encargos
com a aposentadoria dos serventuários e auxiliares da Justiça,
não remunerados pelo Estado.

§ 3Q - Na expedição de passaportes, ou sua prorrogação,
pagarão a Taxa somente à razão de 50% sobre o salário mínimo
os que comprovarem que viajam ao exterior com bolsa de estudo
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rizada e formalizada, ou em serviço da União, do Estado ou
município, representação, corporativa ou não, em Congressos

ou Conferências internacionais ou para mudança de domicílio.

§ 4. - A Taxa sobre avaliação de bens imóveis, prevista
no inciso XXI (Ia Tabela E Autoridades Administrativas, compre-
ende a alíquota de 4% do tributo propriamente dito e 1%, como
emolumentos e indenização de despesas, devidos ao Avaliador.

Art. 42	A Taxa de Expediente será exigida:

1 - antes da prática do ato ou da assinatura do papel ou
documento, nos casos próprios, ou quando por vez;

II no dia seguinte à prática do ato ou à realização do
tato, nas hipóteses em que incida por função, sessão, espetáculo
ou na base de ingresso;

III - no primeiro dia, após o mês vencido, quando inci-
da por mês, por semana ou por dia, inclusive na espécie do n.
22 do inciso 1 dos Atos de Autoridades Policiais;

IV - até o dia 10 do mês de janeiro, quando a cobrança
for por ano;

V	na hipótese do inciso III, do § 1.°, do art. 41, nos ter-
mos do regulamento a ser baixado.

§ 1. - Nos casos do item III deste, poderá o contribuinte
preferir o recolhimento por semana ou por dia no primeiro dia
da semana vencida ou no dia seguinte ao do uso da licença, ao
invés de pagar mensalmente.

§ 2.° - Na incidência sobre atos praticados por serventuá-
rios ou auxiliares da Justiça, não remunerados pelo Estado, o re-
colhimento far-se-á até o último dia do mês, com relação às custas
e emolumentos percebidos.

Art. 43 - A arrecadação será feita por guia de recolhimento,
por estampilha ou por verba, conforme o caso e nos termos de
ordens de serviço a serem baixadas pela Diretoria de Rendas da
Secretaria de Estado da Fazenda.

1
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CAPITULO IV

Do Contribuinte

Art. 44 - Contribuinte da taxa é a pessoa natural ou ju-
rídica que provoca as atividades enumeradas no artigo 38 desta lei,

CAPÍTULO V

Da Fiscalização

Art. 45 - A fiscalização e a exigência da taxa competem
aos funcionários da Fazenda às autoridades judiciais, policiais e
administrativas, aos servidores das repartições e autarquias estaduais,
bem como aos serventuários da Justiça em geral.

Parágrafo único - As autoridades e funcionários indicados
neste artigo não permitirão a prática de atos nem a movimentação
de papéis sujeitos à Taxa de Expediente sem a comprovação
de seu pagamento, sob pena de responsabilidade solidária, in-
clusive pela multa cabível.

CAPITULO VI

Das Penalidades

Art. 46 - A falta de pagamento da Taxa de Expediente,
assim como seu pagamento insuficiente ou intempestivo, acarre-
tará a aplicação de multa de 100% (cem por cento) sobre a impor-
tância devida.
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deral n. 4.771, de 15 de setembro de 1965) e de convênio firmado
com o Governo Federal, por intermédio do Ministério da Agricultura.

Parágrafo único - A Taxa Florestal corresponde às ativida-
des fiscalizadoras, administrativas, policiais e de estímulo, de
competência do Estado, no setor da política florestal, e às oriundas
de delegação federal quanto à execução, no Estado, por intermédio
do Instituto Estadual de Florestas, das medidas decorrentes do
Código Florestal e do Código de Caça.

CAPITULO II

Das Atividades Tributáveis

Art. 48 - Sujeitam-se à incidência da Taxa Florestal os
produtos e subprodutos de origem florestal.

1. São produtos florestais, para os fins da incidên-
cia, a lenha, a madeira apropriada à indústria, as raízes ou tubér-
culos, as cascas, folhas, frutos, fibras, resinas, seivas, sementes e,
em geral, tudo o que for destacado de espécies florestais e que
se preste diretamente ao uso do homem.

	

§ 2.	Constituem subprodutos florestais o carvão vegetal
e os resultantes da transformação de algum produto vegetal por
interferência do homem ou pela ação prolongada dos agentes naturais.

CAPÍTULO III

Da Base de Cálculo
TÍTULO IV

DA TAXA FLORESTAL

CAPÍTULO 1

Da Incidência

Art. 47 - A Taxa Florestal é contribuição parafiscal des-
tinada à manutenção dos serviços de fiscalização e polícia florestal,
a cargo do Instituto Estadual de Florestas (autarquia criada pela
Lei n.9 2.606, de 5 de janeiro de 1962), nos termos do Decreto
n.9 7.923, de 15 de outubro de 1964, do Código Florestal (Lei Fe-

Art. 49 - A Taxa Florestal será exigida à base de 5%
(cinco por cento) sobre o valor dos produtos ou subprodutos flo-
restais e sobre o valor do desmatamento, calculado este segundo
pauta publicada semestralmente pelo Instituto Estadual de Florestas.

§ 1. - Na hipótese de ter sido a taxa paga na oportunida-
de do desmatamento, será o montante pago abatido do tributo de-
vido na fonte de utilização dos produtos ou subprodutos.

§ 2. - A taxa incidirá, igualmente, sobre a autorização para
queimadas prevista na lei, segundo pautas variáveis por quantida-
de e por qualidade e estabelecidas em valores fixados por uni-
dades qualificadas.



- 572 -
- 573 -

§ 3.1' - A taxa poderá ser reduzida a 2,5% (dois e meio
por cento) a critério da Diretoria do Instituto, e mediante ato ho-
mologatório do Secretário de Estado da Fazenda, relativamente à
companhias siderúrgicas que provarem, cabalmente, perante o Ins-
tituto Estadual de Florestas, o reflorestamento à base de seu consumo.

CAPITULO IV

Da Arrecadação

Art. 50 - A Taxa Florestal será arrecadada diretamente pelo
Instituto Estadual de Florestas, seus órgãos delegados ou pelas
exatorias estaduais, mediante contabilização e livros especiais cor-
respondentes à contribuição parafiscal, como renda do Instituto
Estadual de Florestas.

§ 1. - O recolhimento será feito pelas indústrias quinzenal-
mente, em relação aos produtos ou subprodutos florestais usados,
transformados, empregados ou vendidos durante a quinzena anterior.

§ 2. - O órgão arrecadador expedirá guias especiais, ex-
traídas em três vias, nas quais serão consignados:

a) nome, endereço e inscrição do contribuinte;

b) espécie, quantidade e valor dos produtos ou subprodutos
florestais;

c) cálculo da contribuição;

d) data e assinatura do responsável.

Art. 51 - Para efeito de controle, os contribuintes da Taxa
Florestal deverão manter e escriturar, sempre atualizados, os se-
guintes livros:

1 - livro de registro de compras, a ser usado pelos que
adquirem os produtos e subprodutos florestais;

II - livro de registro de produção, destinado às indústrias
extrativas, à produção rural e outros que não sejam industriais ou
comerciantes.

Art. 52 - Se a arrecadação se fizer por exatoria estadual, o
produto arrecadado será depositado, no dia seguinte ao do rece-
bimento em qualquer Banco vinculado ao Estado ou na Caixa Econô-
mica Estadual, à disposição ou à ordem do Instituto Estadual de
Florestas.

§ 1. - Os chefes das exatorias deverão encaminhar, no
mesmo dia, ao Instituto Estadual de Florestas, uma via da guia de
pagamento da Taxa e o comprovante do depósito bancário.

§ 2. - Ficarão retidos na exatoria, como renda do Estado,
20% (vinte por cento) do total arrecadado, a título de despesas
de expediente e pessoal.

Art. 53 - No caso de desmatamento e queimadas, os pro-
prietários rurais responsáveis, condôminos, arrendatários, foreiros
ou ocupantes terão de obter, previamente, o respectivo alvará de
licenciamento, concedido pelo Instituto Estadual de Florestas, pa-
gando na oportunidade, diretamente ou na exatoria, a Taxa respectiva.

Art. 54 - Quando o recebimento for feito diretamente pelo
Instituto Estadual de Florestas, deverá ser contabilizado em livro
próprio, com extração das guias de recolhimento, como se fosse a
exatoria, e recolhidos ao Estado 10% (dez por cento) do total ar-
recadado, a título de fiscalização e participação nos planejamentos
(Ia Autarquia.

Art. 55 - O Instituto Estadual de Florestas terá o seu orça-
mento anual de receita e despesa organizado nos moldes do orça-
mento estadual e será aprovado previamente pelo Governador do
Estado.

Parágrafo único - As contas de exercício, que a autarquia
deverá prestar ao Tribunal de Contas do Estado, deverão merecer,
antes, exame por parte da Secretaria de Estado da Fazenda, à
qual serão submetidas até 15 de janeiro de cada ano.

CAPITULO V

Dos Contribuintes

Art. 56 - São contribuintes diretos da Taxa Florestal os
proprietários rurais ou possuidores, a qualquer título, das terras ou
florestas, nos casos de queimada ou desmatamento, e respondem
pela Taxa, como contribuinte de direito:

1 - as indústrias em geral, e em especial siderúrgicas, meta-
lúrgicas, panificadoras, usinas, engenhos, cerâmicas ou minerações,
que utilizem, como combustível, lenha ou carvão extraídos no
Estado;

ii - os laboratórios, as drogarias ou indústrias químicas que
utilizem espécies vegetais no preparo de medicamentos, essências,
óleos, extratos ou perfumarias;
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III -- quaisquer indústrias de aproveitamento d produtos
vegetais, inclusive serrarias, carpintarias e fábricas de móveis, que
usem madeira em bruto ou beneficiada;

IV as empresas de construção que utilizem madeira
em bruto ou beneficiada ou os depósitos de material de construção
em idêntica situação;

V - as empresas cuja finalidade principal ou subsidiária
seja a produção ou a extração de madeira.

CAPITULO VI

Das Penalidades

Art. 57 A falta de pagamento, o pagamento a menor ou
fora do prazo da Taxa Florestal sujeitará o contribuinte à multa
de 100% (cem por cento), que será reduzida a 50% (cinqüenta por
cento) se o responsável se prontificar a recolher o débito até
20 (vinte) dias após a notificação.

Art. 58 - Nos casos de desmatamento ou queimada, quando
feitos sem observância do licenciamento prévio, a Taxa será devida
com 100% (cem por cento) de acréscimo, sem prejuízo das multas
e ações penais previstas no Código Florestal Federal (Lei n. 9 4.771,
de 15 de novembro de 1965).

TITULO V

Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 59 - Fica o Governo do Estado autorizado a, no cor-
rente exercício, cobrar a Taxa de Ocupação de Terras Devolutas
com base na Lei n.' 1.858, de 29 de dezembro de 1958 e no De-
creto n° 6.132, de 13 de janeiro de 1961.

Parágrafo único A contar do exercício de 1966 serão
acertados, com os ocupantes de terras devolutas (parágrafo único
do art. 373, do Decreto n.° 6.132/61), contratos particulares para
pagamento da renda de ocupação, a qual passará a ser contabi-
lizada como renda patrimonial, tendo como base mínima da con-
venção a alíquota atualmente fixada na lei.
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Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 61 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 14
de junho de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
João Fran.zen de Lima
Joaquim Ferreira Gonçalves
Ovídio Xavier de Abreu

LEI N.9 4.493, DE 14 DE JUNHO DE 1967

Altera disposição de Lei n.' 1.043, de 16 de
dezembro de 1953, que organiza o Departamento
de Estradas de Rodagem.

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

Art. 1.0 - O art. 9.', da Lei n.' 1.043, de 16 de dezembro
de 1953, modificado pelo art. 1. 9, da Lei n.' 2.360, de 12 de janeiro
de 1961, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 9.' - Os membros do Conselho Rodoviário
Estadual perceberão uma gratificação, por sessão a que
comparecerem, que será fixada pelo Governador do
Estado."

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

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o 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 junho de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna



- 576 -

LEI N. 9, 4.494, DE 14 DE JUNHO DE 1967

Considera de utilidade pública o Arquivo Ecle-
siástico da Arquidiocese de Mariana, com sede na
Cidade de Mariana.

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

Art. 1° Fica considerado de utilidade pública o Arquivo
Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana, com sede na Cidade de
Mariana.

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

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o 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 junho de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
João Franzen de Lima

LEI N. 9 4.495, DE 14 DE JUNHO DE 1967

Cria o Parque Estadual do Itaeolomi, nos Mu-
nicípios de Ouro Preto e Mariana, em terrenos de-
volutos do Estado de Minas Gerais.

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

Ai-t. 1.1' - É criado o Parque Estadual do Itacolomi, na Serra
do mesmo nome, nos terrenos devolutos existentes entre os Municí-
pios de Ouro Preto e Mariana, numa área de, aproximadamente
7.000 ha. (sete mil hectares), situada dentro da região compreen-
dida, nas folhas topográficas daqueles municípios, entre os para-
lelos de 209 22' 30" (vinte graus, vinte e dois minutos e trinta se-
gundos) e de 20° 30' 00" (vinte graus, trinta minutos), de latitude
sul, e os meridianos de 43° 32' 30" (quarenta e três graus, trinta
e dois minutos e trinta segundos) e de 43 1 22' 30" (quarenta e três
graus, vinte e dois minutos e trinta segundos) de longitude oeste
de Greenwich, e delimitada por uma poligonal mistilínea que, partiu-
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do da confluência do córrego dos Prazeres no Rio Acima (ex-May-
nari), segue, pela margem esquerda (leste, até a barra do ribeirão
Bechior; em seguida, pea margem direita (leste último, até uma
escarpa quartzítica, que corre ao sul do distrito de Passagem, muni-
cípio de Mariana, e do Rio (lo Carmo, guardando (leste rio uma
distância que oscila de 1.000 m (mil metros) a 1.500 m (mil qui-
nhentos metros); em seguida, no rumo oeste, pela linha de cumiada,
di referida escarpa, que contém os pontos de triangulação de cotas
1.213 tu duzentos e treze metros) e 1.179 rn (mil cento e se-
tenta e nove metros), até o ponto, na altura do paralelo de 20° 25'
00" (vinte graus e vinte e cinco minutos), de latitude sul, e que dista
cerca de 400 mn (quatrocentos metros), na direção ENE (este-nor-
(leste), do ponto de triangulação de cota 1.322 m (mil trezentos e
vinte e dois meti-os), ponto esse onde encontra a faixa de domínio
da linha de transmissão da Usina do Salto para a Fábrica do Sara-
mentia, município de Ouro Preto, da "Alumínio Minas Gerais S.A.
"ALUMINAS"; (lesse ponto, com rumo aproximadamente sul, segue,
pelo lado oriental da referida faixa de domínio, até um ponto dis-
tante de 200 m (duzentos metros), na direção ENE (este-nordeste),
do ponto de triangulação de cota 1.367 in (mil trezentos e sessenta
e sete metros), de onde, com rumo de aproximadamente, 45 1 SE (qua-
renta e cinco graus sudeste), segue por uma linha até encontrar o
mencionado córrego dos Prazeres, pela margem esquerda do qual con-
tinua, até sua foz no Rio Acima, fechando o polígono.

Parágrafo único	As terras devolutas adjacentes, havidas
como úteis ou necessárias ao Parque, poderão ser-lhe anexadas.

Art. 2.° O Poder Executivo declarará de utilidade pública,
para efeito de desaproprieção, os terrenos de domínio privado exis-
tentes dentro dos limites da área descrita no artigo anterior, bem
como os direitos de posse que possam ser reclamados dentro da
mencionada área.

Parágrafo único Poderão sei- excluídas das disposições deste
artigo as fazendas de cultivo de chá da India, ou (te outras finali-
dades agropecuárias que, após estudos e prévios acordos, venham a
ser consideradas atrativos do Parque sob o ponto de vista turístico,
instrutivo ou recreativo, ou úteis à manutenção de sua vida orgâ-
nica ou de seu equilíbrio biológico.

Art. 3.1 - À Secretaria de Estado da Agricultura caberá pro-
ceder a demarcação da área descrita no artigo 1. 9 desta lei, após
eventuais retificações, se necessárias, tomando por base o projeto
elaborado, sem ônus para o Estado, pela Sociedade dos Ex-Alunos
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da Escola de Minas de Ouro Preto SEMOP, com sede no Esta-
do da Guanabara, bem como tomar as demais providências indispen-
sáveis à fiel execução da presente lei.

Art. 4•9 - O Parque Estadual do Itacolomi ficará sob a admi-
nistração da Secretaria de Estado da Agricultura, que, se julgar con-
veniente, poderá propor a criação de Fundação destinada a promo-
ver o cumprimento dos objetivos desta lei.

Art. 5Q - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem 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, •aos
14 de junho de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Evarislo Soares de Paula

LEI N.9 4.496, DE 14 DE JUNHO DE 1967

Dá ao Colégio Estadual de Caralinga a deno-
minação de "José Augusto Ferreira".

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

Art. 1.' - Passa a denominar-se "José Augusto Ferreira" o
Colégio Estadual de Caratinga.

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

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem 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, aos
14 de junho de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria Alkniim
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LEI N. 4.497, DE 15 DE JUNHO DE 1967

Declara de utilidade pública a Galeria de Arte
Celina, com sede na Cidade de Juiz de Fora.

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

Art. 1.0	Fica declarada de utilidade pública a Galeria de
Arte Celina, com sede na Cidade de Juiz de Fora.

Art. 2. 0 -- Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
15 de junho de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna
João Franzen de Lima

LEI N.9 4.498, DE 16 DE JUNHO DE 1967

Dá o nome de Rodovia Dr. Paulo Menicucci ao
ramal asfaltado que liga a Cidade de Lavras à Fer-
nãd Dias (BR-381).

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

Art. 1. - Denominar-se-á Rodovia Dr. Paulo Menicucci o
ramal asfaltado que liga a Cidade de Lavras à Fernão Dias (BR-381).

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

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem 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, aos
16 de junho de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José de Lima Barcelos
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LEI N.9 4.499, DE 21 DE JUNHO DE 1967

Dá denominação às Esco la Rurais do Municí-

pio de Passa Quatro.

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

Art. 1.	As Escolas Combinadas do Bairro de Boa Vista
e do Bairro de Caxambu, no Município de Passa Quatro, ficam,
respectivamente, denominadas "Padre Apetche" e "Filadeipho Bus-

tamante".

Art. 2.' - Passam a denominar-se "Custódio Mota" e "Rôniulo
Rodrigues Vieira", respectivamente, as Escolas Singulares situadas
nos Bairros de Registro e de Palmital, em Passa Quatro.

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

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem 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, aos

21 de junho de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria Alkmim

LEI N.9 4.500, DE 21 DE JUNHO DE 1967

Dá denominação de São Marcos ao Ginásio Es-
tadual de Poço Fundo.

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

Art. 1.' - O Ginásio Estadual de Poço Fundo denominar-se-á

"São Marcos".

Art. 2.' - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
esta lei em vigor na (lata (te sua publicação.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem 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, aos
21 de junho de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria Alkmim

LEI N.9 4.501, DE 26 DE JUNHO DE 1967

Declara de utilidade pública o Instituto de Psi-
cologia Aplicada de Minas Gerais (i'PAMIG), com
sede em Belo Horizonte.

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

Art. 1.' Fica declarado de utilidade pública o Instituto de
Psicologia Aplicada de Minas Gerais (IPAMIG), sociedade civil com
sede em Belo Horizonte,

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

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o 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, aos
26 de junho de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
João Franzen de Lima
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LEI N.9 4.502, DE 26 DE JUNHO DE 1967

Declara de utilidade pública a Associação Recrea-
tiva e Esportiva da Guarda Civil, com sede na Cida-
de de Juiz de Fora.

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

Art. 1. - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Recreativa e Esportiva da Guarda Civil, com sede na Cidade de
Juiz de Fora.

Art. 2. 9	Revogadas as disposições em contrário, esta lei en-
trará cm vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
26 de junho de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
João Frwizen de Lima

LEI N.9 4.503, DE 27 DE JUNHO DE 1967

Dá denominação á Unidade Sanitário da Cidade
de José de Meio.

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

Art. 1. -- Fica denominada José Afonso Fernandes a Unidade
Sanitária da Cidade de José de Melo.

Art. 2.1 - Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
27 de junho de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Clóvis Salgado da Gama
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LEI N.9 4.504, DE 30 DE JUNHO DE 1967

Declara de utilidade pública a sociedade civil
"Escritório Regional do Christian Chtldren's Fund.
Inc.", com sede em Belo Horizonte.

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

Art. 1. Fica declarada de utilidade pública a sociedade civil
"Escritório Regional do Christian Children's Fund. Inc.", com sede
em Belo Horizonte.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
30 de junho de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
João Franzen de Lima
Raul Bernardo Nelson de Senna

LEI N.ç, 4.505, DE 4 DE JULHO DE 1967

Autoriza o Poder Executivo a adquirir trato-
res de esteira para serem revendidos, mediante fi-
nanciamento, às Prefeituras, Cooperativas Rurais e
Agricultores de Minas Gerais.

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

Art. 1. - É o Poder Executivo autorizado a contratar, no
exterior, mediante financiamento, diretamente do fabricante, a aqui-
sição de tratores de esteira de 60 a 80 HP, equipados com engledo-
zer hidráulico, lâminas desenraizadoras e demais especificações téc-
nicas necessárias, até o montante de US$ 3.000.000 (três milhões
de dólares), destinados ao fomento da produção.
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Art. 2. - Atendidas as exigências da legislação federal e a
condição de não existir, no mercado nacional, produção de trato-
res similares, a aquisição autorizada no artigo lf deverá ser feita	cação.

do seguinte modo:

1 - pagamento de, no máximo, 20% (vinte por cento) no
primeiro exercício, mediante crédito bancário a ser aberto a favor
do fabricante;
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Art. 6. 1	Revogam-se as disposições cm contrário.

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

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem 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, aos
4 de julho de 1967.

II - pagamento dos 80% (oitenta por cento) restantes em
prazo não inferior a 8 (oito) anos, em prestações anuais iguais, a
juros máximos de 7% (sete por cento) ao ano;

III os tratores adquiridos por força desta lei serão ven-
didos, através dos estabelecimentos de créditos oficiais, às Prefei-
turas, Cooperativas Rurais e Agricultores de Minas Gerais, median-
te financiamento, pelo preço (te custo, acrescido das despesas do
financiamento, transporte, fretes, seguro, armazenagem e outras que
decorrerem da operação, tudo de acordo com o plano de revenda
para a mecanização da agricultura mineira;

IV - o fabricante fornecedor obrigar-se-á, no contrato, a ins-
talar e manter, no Estado, pelo menos por 8 (oito) anos, oficinas apa-
relhadas para reparo dos tratores, bem como a garantir estoques de
peças destinadas à manutenção e substituição do equipamento.

Art. 3. - Fica a Secretaria de Estado da Agricultura autori-
zada a firmar ajustes com a Caixa Econômica do Estado de Minas
Gerais, ou com estabelecimento oficial de crédito, para promover,
através de suas agências, as operações financeiras relativas à venda
dos tratores de que trata o item III do artigo anterior.

Art. 4•Q - O produto obtido com a revenda dos tratores
será recolhido ao Tesouro, inscrevendo-se na receita do Estado.

Art. 5. As despesas resultantes desta lei correrão, no pre-
sente exercício, e nos subseqüentes, pelas dotações orçamentárias pró-
prias da Secretaria de Estado da Agricultura.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Evaristo Soares de Paula
Raul Bernardo Nelson de Senna

LEI N.9 4.506, DE 5 DE JULHO DE 1967

Dispõe sobre a remuneração do Professo r de
Ensino Médio, por aula extranumerária, e dá ou-
tras providências.

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

Art. 1. - O valor da aula extranumerária, nos estabeleci-
mentos oficiais de ensino médio, corresponderá a 0,02 (dois centé-
simos) do vencimento do cargo (te Professor de Ensino Médio, para:

1	o professor catedrático de ensino médio;
II	o professor de ensino médio;
III	o professor auxiliar de ensino médio admitido em vir-

tude de exame de suficiência previsto na legislação estadual.
Parágrafo único - O Professor de matéria optativa ou de prá-

tica educativa perceberá o benefício decorrente (lesta lei, desde que
possua registro definitivo no órgão competente, ou seja licenciado
por Faculdade de Educação ou de Filosofia, ou por Escola Superior
de Educação Física, com diploma devidamente registrado.

Art. 2. O Poder Executivo realizará, até 31 de janeiro de
cada ano, os exames de suficiência previstos na Lei n. 9 3.214, de 16
de outubro (te 1964, e regulados pelo Decreto n. 9 10.221, de 5 de ja-
neiro de 1967, para admissão dos professores auxiliares de ensino
médio, para as cadeiras providas em caráter precário e para as que
se encontrem vagas.

R
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§ 1. - Os professores contratados, que se acharem em exer-
cício, serão inscritos ex-officio.

§ 2. - É facultada a inscrição a todos os que comprovem o
atendimento dos requisitos estabelecidos pela legislação vigente.

Art. 3.9	Vetado.

Art. 49 - Nos termos do artigo 117, § 2.°, da Constituição
do Estado, e atendendo à natureza especial das suas tarefas típicas,
fica reduzido para 25 (vinte e cinco) anos o tempo de serviço para
a aposentadoria voluntária dos ocupantes de cargos do magistério,
no serviço estadual.

Art. 5•9 - Vetado.

Art. 6. - Vetado.

Art. 7 •9 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
especial até o montante da despesa resultante desta lei, podendo,
para isso, adotar as seguintes providências:

1 - congelar ou anular, total ou parcialmente, dotações or-
çamentárias correspondentes a despesas correntes e de capital;

II - promover a melhoria da arrecadação.

Art. 8.	Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 90 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem 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, aos
5 de julho de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria Alkmim
Ovídio Xavier de Abreu

p,	
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LEI N.9 4.507, DE 5 DE JULHO DE 1967

Reorganiza a Junta Comercial do Estado de Mi-
nas Gerais e dá outras providências.

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

1	CAPITULO 1

Dos Objetivos e da Competência

Art. 1. - A Junta Comercial do Estado de Minas Gerais,
com sede e foro na Capital e jurisdição em todo o Estado, é subor-
dinada administrativamente ao Conselho Estadual do Desenvolvi-
mento e, tecnicamente, ao Ministério da Indústria e Comércio, nos
termos cia Lei Federal n.9 4.726, de 13 de julho de 1965.

Art. 2. - A Junta Comerciai do Estado de Minas Gerais é o
órgão administrador e executor do registro do comércio no Estado
de Minas Gerais.

Parágrafo único - Autorizada pelo Plenário a Junta Comer-
cial do Estado de Minas Gerais poderá propor ao Executivo a criação,
mediante lei, de Delegacias nas zonas ou regiões em que o movimen-
to cio registro de comércio assim o exigir, observado o disposto na
Lei Federal n.9 4.726, de 13 de julho de 1965.

Art. 39 As atribuições da Junta Comercial do Estado de
Minas Gerais são as disciplinadas na Lei Federal n. 9 4.726, de 13
de julho de 1965.

CAPITULO II

Da Organização

Art. 4.' - Compõem a Junta Comercial do Estado de Minas
Gerais:

1 - a Presidência, como órgão diretivo e representativo;
o Plenário, como órgão deliberativo superior;

III - as Turmas, como órgãos deliberativos inferiores;
IV - a Secretaria Geral, como órgão administrativo;
V - a Procuradoria Regional, como órgão fiscalizador e de

consultas;
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VI - a Assessoria Técnica, como órgão preparador e relator
dos processos e documentos a serem submetidos à Junta;

VII - a Contadoria, como órgão controlador da receita e da
despesa da Junta;

VIII - as Delegacias, como órgãos representativos locais da
Junta nas zonas ou regiões, em que se dividir a sua circunscrição ter-
ritorial.

§ 1. - Os órgãos referidos neste artigo têm a competência que
lhes é deferida na Lei Federal n.° 4.726, de 13 de julho de 1965, sem
prejuízo das atribuições que lhes forem determinadas em outras
norm'as legais, regulamentares ou regimentais.

§ 2. - A organização e a regulamentação da Junta Comer-
cial do Estado de Minas Gerais serão fixadas em decreto do Executi-
vo e no respectivo Regimento Interno, com observância dos disposi-
tivos legais aplicáveis à espécie.

Art. 5. A Junta Comercial do Estado de Minas Gerais terá
um Presidente e um Vice-Presidente, de livre nomeação do Governa-
dor (lo Estado e escolhidos dentre os vogais.

Ai-t. 6. - O Plenário, constituído de Presidente, cio Vice-Presi-
dente e do Colégio de Vogais e respectivos suplentes, quando no
efetivo exercício de suas atribuições, goza das mesmas prerrogativas
asseguradas aos membros (lo Tribunal do Júri.

§ 1. A Junta Comercial do Estado de Minas Gerais terá
vogais e suplentes em igual número, todos nomeados pelo Governa-
dor do Estado, na forma prevista na legislação federal e com a du-
ração do mandato limitado a 4 (quatro) anos, admitida a recondução.

§ 2. - Na sessão inaugural do Plenário os vogais serão dis-
tribuídos por turmas de 3 (três) membros, cada uma, com exclu-
são cio Presidente e do Vice-Presidente -

Art. 79 - O Secretário Geral da Junta Comercial do Estado de
Minas Gerais, nomeado em comissão pelo Governador do Estado,
dentre brasileiros de notória idoneidade moral, deverá ser bacharel
em direito, especializado em direito comercial e atender aos re-
quisitos previstos sob os n.s 1 a IV do art. 14, da Lei Federa n1.9
4.726, de 13 de julho de 1965.

Art. 8. - A Procuradoria Regional da Junta Comercial será
integrada por um ou mais Assistentes Jurídicos, designados pelo Ad-
vogado Geral do Estado, mediante solicitação fundamentada cio Pre-
sidente cia Junta e autorização cio Governador cio Estado.
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Ai-I. 9 A Assssoiia Técnica será integrada por técnicos
que atendam os requisitos determinados pela Lei Federal n. 9 4.726,
de 13 de julho de 1965.

Art. 10 -- A Contadoria da Junta Comercial será integrada por
um Contador e um Auxiliar de Contabilidade.

Art. 11 - As Delegacias da Junta, quando existentes, serão
dirigidas por Delegados nomeados pelo Governo do Estado.

CAPITULO III

Da Tabeia de Taxas e Emolumentos

Art. 12 Ficam criadas as seguintes taxas e emolumentos para
remuneração dos serviços da ,Junta Comercial do Estado (te Minas
Gerais:

1 - Taxa de Arquivamento;
II - Taxa de Registro;
III - Taxa de Matrícula ou Habilitação;
IV - Taxa de Fiscalização;
V - Taxa de Cadastro;
VI - Taxa de Autenticação;
VII - Emolumentos.
Parágrafo único As taxas e os emolumentos objeto deste ar-

tigo poderão ser revistos por iniciativa do Plenário da Junta Comer-
cial do Estado de Minas Gerais, a ser aprovada em decreto do Poder
Executivo, observados os limites adotados para a Junta Comercial
do Distrito Federal.

Art. 13 - A Taxa de Arquivamento de ato constitutivo de so-
ciedades mercantis, nacionais ou estrangeiras, e das civis que se trans-
formarem em mercantis, assim como nos casos de distrato, dissolu-
ção, alteração do capital, capital autorizado, transformação, fusão,
incorporação, transferência de sede, abertura de filial, agência ou
dependência, criação de ação ao portador ou debêntures, registro e
alteração do capital de firma individual, corresponderá a 10% (dez
por cento) (lo salário mínimo vigente na Capital do Estado de Minas
Gerais, incidindo sobre cada ato.
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§ 1. - No arquivamento de documentos traduzidos ou ver-
sões por tradutores públicos e intérpretes comerciais, exceto pas-
saportes, certidões de nascimento ou de casamento, serão cobrados:

Pelo original ................NCrS 0,50
Pelas cópias ....................NCr$ 0,25

§ 2. - Nos arquivamentos de documentos, tais como: eman-
cipações, autorizações, procurações, diplomas, registro de firma social,
publicações, atas de reuniões de diretorias, atas de assembléias, ano-
tações de firmas sociais, anotações de firmas individuais, alterações
sem aumento de capital, averbações e outros não especificados, será
cobrada a taxa única de NCr$ 10,00.

Art. 14 A Taxa de Registro das declarações de firmas in-
cide apenas sobre as firmas individuais, à razão de NCr$ 10,00 sendo
exigida por ocasião da constituição, do registro de averbações que
modifiquem o capital e no cancelamento.

Art. 15 - A Taxa de Matrícula incidirá sobre atos de habilita-
ção de acordo com a seguinte tabela:

	

1 - Habilitação de tradutor ou intérprete . . . .	10,0
II - Título de nomeação de leiloeiro, avaliador

	

comercial e corretor de mercadorias . . . .	20,0

III - Carta de Gerente ................20,0
IV	Nomeação de trapicheiro, administrador e

	

fiel de depósito ou armazém .. .. .. .. ..	20,00

Parágrafo único - A matrícula, habilitação ou nomeação de
prepostos dos profissionais acima, bem como os cancelamentos, pa-
garão a taxa da respectiva atividade com redução de 50% (cinqüen-
ta por cento).

Art. 16 - À Taxa de Fiscalização estão sujeitos:
1 - anualmente, as empresas de armazéns gerais, à razão de

NCr$ 50,00 por estabelecimento (matriz, filial ou agência);
II	os leiloeiros, à razão de NCr$ 20,00 por transporte de lei-

lão efetuado (judicial, extra-judicial ou particular).

Art. 17 - À Taxa de Cadastro, exigível apenas uma vez, no va-
lor de NCr$ 10,00, estão sujeitas todas as sociedades e firmas indivi-
duais, no ato do arquivamento dos seus atos constitutivos ou nas al-
terações respectivas, desde que ainda não paga.
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Art. 18 - A Taxa de Autenticação de livros, fichas e documen-
tos será cobrada de acordo com a seguinte tabela, observados o número
de folhas dos livros ou a quantidade das fichas:

NCr$
1 - até 250 ......................1,50
II - de mais de 250 até 500 ............3,00
III - de mais de 500 ..................5,00
1V - por documentos, cada via ...........0,50

Art. 19 - Serão cobrados emolumentos sobre:
1 - busca ou consulta a documentos arquivados	1,00

II - certidões:
a) por certidão requerida ..............1,00
b) por folha datilografada ..............1,00
e)	por fotocópia extraída ................2,00
III - oposições ou recursos ..............2,00

Art. 20 As taxas e os emolumentos criados por esta lei de-
verão ser recolhidos diretamente às Coletorias Estaduais ou a esta-
belecimentos de crédito com os quais o Estado mantenha convênio
de arrecadação de tributos, mediante guia expedida pela Junta Co-
mercial ou suas Delegacias.

CAPÍTULO IV

Das Disposições Gerais e do Pessoal

Art. 21 - A publicação no Órgão Oficial dos Poderes do Esta-
do de Minas Gerais, (te estatuto social, (te escrituras e demais documen-
tos constitutivos de sociedades mercantis por ações, bem como das
datas de suas assembléias e reuniões, deverá ser precedida de com-
petente arquivamento na Junta Comercial.

§ 1. - Ao pé da publicação deverá constar o número e a data
do respectivo arquivamento, bem como a indicação dos tributos pagos.

§ 2 - A omissão das indicações mencionadas no parágrafo
anterior dará direito à sociedade interessada de exigir a repubticação
integral do documento.



Art. 22	A Junta Comercial do Estado de Minas Gerais ob	r
vará, quanto ao seu funcionamento e serviços, as normas legais rela.
tivas ao registro do comércio, especialmente as decorrentes (Ia Lei
Federal n.9 4.726, (te 13 de julho de 1965 e (lo Decreto Federal n,'
57.651, de 10 de janeiro de 1966.	 1

Art. 23 A Junta Comercial do Estado (te Minas Gerais poderá,
mediante autorização do Governador do Estado, requisitar servidores
da administração centralizada e das autarquias estaduais, sem prejuí-
zo de vencimentos, direitos e vantagens.

Art. 24 - Ao cargo de Presidente da Junta Comercial, integran.
te do Anexo III, lua., da Lei n.° 3.214, de 16 de outubro de 1964, fica
atribuído o símbolo C-11.

Parágrafo único Em decorrência do disposto neste artigo, ao
cargo de Presidente cia Junta Comercial, previsto sob o código 1916,
do Anexo 1, da Lei n.° 3.214, de 16 de outubro de 1964, passa a cor.
responder o símbolo C-11.

Art. 25 - Fica criado, no Quadro Geral do Serviço Público
Civil, a que se refere o Anexo 1 da Lei n. 9 3.214, de 16 de outubro
de 1964, sob o código 1918, 1 (um) cargo de Vice-Presidente da Junta
Comercial, símbolo C-10, que passa a integrar o Anexo III, lua., da
referida lei.

Art. 26 Ficam extintos os cargos de Vogal da Junta Comer.1
cial, previstos no Anexo III, Ilib., da Lei n.° 3.214, de 16 de outubro
de 1964.

Art. 27 - Os vogais da Junta Comercial do Estado de Minas
Gerais farão jus à percepção de gratificação por sessões ordinárias a
que comparecerem, até o máximo de 16 (dezesseis) sessões por mês.

§ 1. - O valor da gratificação objeto deste artigo será fixado
em decreto do Executivo.

§ 2.9 - O Presidente, o Vice-Presidente, o Secretário Geral
o representante da Procuradoria Regional da Junta Comercial farã
jus à percepção da gratificação prevista neste artigo, por sessões ple-
nárias e ordinárias a que comparecerem.

Art. 28 - Os sup1ents de vogais da Junta Comercial desempe-
nharão as atribuições que lhes forem definidas na legislação federal1
pertinente.

Parágrafo único Quando no pleno desempenho das funções
cio vogal a que substitui, em virtude de impedimento ou vaga, o su-
plente fará jus à percepção da gratificação objeto do artigo anterior,
atendida as limitações ali estabelecidas.

- 593 -

Art. 29 Fica criado, no Quadro Geral do Serviço Público
Civil, a que se refere o Anexo 1 da Lei n. Q 3.214, de 16 de outubro
de 1964, sob o código 1.920, 1 (um) cargo de Secretário Geral da
Junta Comercial, símbolo C-10, que passa a integrar o Anexo III,
lUa., da referida lei.

Art. 30 - Ficam criados, no Quadro Geral do Serviço Público
Civil, a que se refere o Anexo 1 da Lei n. 9 3.214, de 16 de outubro
de 1964, sob o código 1.921, 4 (quatro) cargos de Assessor-Técnico
da Junta Comercial, símbolo C-8, que passam a integrar o Anexo III,
111h., da referida lei.

Art. 31 - Ficam criados, no Quadro Geral do Serviço Público
Civil, a que se refere o Anexo 1 da Lei n. 9 3.214, de 16 de outubro
de 1964, os seguintes cargos: sob o código 1.221 mais 1 (um) cargo
de Contador 1, nível XVI; sob o código 1.201, mais 1 (um) cargo de
Auxiliar de Contabilidade 1, nível VI; sob o código 1.821, mais 1
(um) cargo de Porteiro 1, nível III; e sob o código 1.811, mais 2
(dois) cargos de Contínuo-Servente 1, nível II.

Art. 32 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Con-
selho Estadual de Desenvolvimento, para a Junta Comercial do Esta-
do de Minas Gerais, um crédito especial de NCr$ 200.000,00 (duzentos
mil cruzeiros novos), destinado a atender a despesas com o reapare-
lhamento e com a preservação do arquivo e demais instalações da
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único - Para a cobertura da despesa prevista neste
artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adotar as seguintes pro-
vidências:

a) congelar ou anular, total ou parcialmente, dotações orça-
mentárias correspondentes a despesas correntes e de capital;

h) melhoria do aparelho arrecadador.

Art. 33 Os encargos decorrentes do disposto nos artigos 24,
25 e 27 a 31, desta lei, correrão pelas verbas Próprias (lo orçamento
do Estado.

Art. 34 - Fica revogada a Tabela D a que se refere o artigo
22, cia Lei n. 2.655. de 8 de dezembro de 1962, incidente sobre atos
da Junta Comercial.

A
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Art. 35 -- Esta lei entrará em vior na data de sua publicação

Art. 36	Revogam-se as disposições em contrário

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem 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, aos
5 ele julho de 1967-

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna
Ovídio Xavier de Abreu

LEI N.9 4.508, DE 5 DE JULHO DE 1967

Declara de utilidade pública o Sport Club Aca-
démicos, com sede na Cidade de Juiz de Fora.

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

Art. 1.0 -- Fica declarado de utilidade pública o Sport Club
Acadêmicos, cntidade esportiva com sede na Cidade de Juiz de
Fora.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
5 de julho de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
João Franzen de Lima
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LEI N.9 4.509, DE 5 DE JULHO DE 1967

Declara de utilidade pública a Escola Normal
e Ginásio São Francisco, com sede na Cidade de
Teófilo Otoni.

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 Escola
Normal e Ginásio São Francisco, com sede na Cidade (te Teófilo
Otoni.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
5 de julho de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
João Franzen de Lima

LEI N.9 4.510, DE 5 DE JULHO DE 1967

.	 Declara de utilidade pública o Instituto dos Do-
centes Militares (1DM), Seção de Belo Horizonte.

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

Art. 1. - Fica declarado de utilidade pública o Instituto
dos Docentes Militares (1DM), Seção de Belo Horizonte.

Art. 2.	Revogam-se as disposições em contrário, entrando
esta lei em viior na (lata de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
5 (te julho de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
João Fianzezi de Lima
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LEI N.9 4.511, DE 5 DE JULHO DE 1967

Declara de utilidade pública o Instituto Cultu-
ral Brasil Estados Unidos, com sede na Cidade de
Viçosa.

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

Art. 1. - Fica considerado de utilidade pública o Instituto
Cultural Brasil Estados Unidos, com sede na Cidade de Viçosa.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
5 de julho de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
João Franzen de Lima

LEI N.9 4.512, DE 5 DE JULHO DE 1967

Declara de utilidade pública o Centro Espírita
Cabana Tiranil, com sede na Cidade de Santos
Dumont.

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

Art. 1.	Fica declarado de utilidade pública o Centro Espi-
rita Cabana Tirany, com sede na Cidade de Santos Dumont.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
5 (te julho de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
João Franzen de Lima
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LEI N.9 4.513, DE 5 DE JULHO DE 1967

Modifica o art. 1.', da Lei n. 4.150, de 6 de
maio de 1966, que dispõe sobre doação de imóvel
ao Lar Betánia, de Belo Horizonte.

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

Art. 1. - O art. 1., da Lei n.' 4.150 passa a ter a seguinte
redação:

"Art. 1. - Fica o Poder Executivo autorizado a

I

doar ao Lar Betânia, para construção de sua sede e insta-
laçãodos seus serviços assistenciais, o terreno de pro-
priedade do Estado, composto por parte do triângulo
compreendido entre as Ruas A, C e Q, da Quadra 9, da
planta geral da Cidade Industrial de Contagem, medindo
3.000 m2, área esta que constitui p rolongamento daquela
em que foram edificados os Grupos Escolares "Aarão
Reis" e "Geraldo Linhares".

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
5 de julho de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria Alkinim
Francisco Bilac Moreira Pinto

LEI N. ç, 4.514, DE 5 DE JULHO DE 1967

Considera de utilidade pública a Sociedade
Mineira de Psicologia, com sede na Cidade de Belo
Horizonte.

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

Art. l - Fica considerada de utilidade pública a Sociedade
Mineira de Psicologia, de objetivos científicos e culturais, com sede
na Cidade de Belo Horizonte.
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Art. 2. - Revogam-Se as disposições em contrário, entrando

esta lei em vigor na (lata de sua publicação.

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

Dada no Palucio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos

5 de julho de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
João Franzen de Lima

LEI N.9 4.515, DE 5 DE JULHO DE 1967

Reconhece de utilidade pública o Esporte Clu-
be Fabril, com sede na Cidade de Oliveira.
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LEI N 4.516, DE 5 DE JULHO DE 1967

Considera de utilidade pública a Sociedade
Pró-Melhoramentos Bairro São Mateus, com sede na
Cidade de Juiz de Fora.

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

Art. 1.0 Fica considerada entidade de utilidade pública,
para todos os efeitos legais, a Sociedade Pró-Melhoramentos Bairro
São Mateus, com sede na Cidade de Juiz de Fora.

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

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execueão 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 julho de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
João Franzen de Lima

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
João Franzen de Lima

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

Art. 1. - Passa a denominar-se Grupo Escolar Dr. Garcia
de Lima o estabelecimento de ensino primário localizado no Bairro
das Fábricas, (Ia Cidade de São João del-Rei.

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

Mando, portanto, a to(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, em Belo Horizonte, aos
5 de julho de 1967.

IL

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

Art. 1. - Fica reconhecido de utilidade pública o Esporte
Clube Fabril, com sede na Cidade de Oliveira.

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

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

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam

cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos

5 de julho de 1967.	 .4

LEI N. 9 4.517, DE 5 DE JULHO DE 1967
Dó denominação a estabelecimento de ensino

primário da Cidade de São João dei-Rei.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria Aikmim
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LEI N.Q 4.518, DE 5 DE JULHO DE 1967

Dá denominação à Escola Normal Oficio! de
Bom Jesus do Galho.

O Povo (lO Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
d.cretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. - A Escola Normal OfLial de Bom Jesus (lo Galho,
passa a denominar-se Padre Dionísio Homem de Faria.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, tmn Belo Horizonte, aos
5 de julho de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria A!kmirn

LEI N,° 4.519, DE 5 DE JULHO DE 1967

Dá às Escolas Reunidas de Frei Serafim, Muni-
cípio de Ilambacuri, o nome de Vereador Júlio
Lages.

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

Art. L -- Denominar-se-á Escolas Reunidas Vereador Júlio
Lages o estabelecimento de ensino primário existente p ra Fr
Serafim, Município de Itambacuri.

Art. 2.	Revogam-se as disposições m contrário, entran
esta lei em vigor na (lata de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte,
5 de julho de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria Alkmim
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LEI N.° 4.520, DE 5 DE JULHO DE 1967

Dá o nome de Cônego Bento Ribeiro ao Ginásio
Estadual da Cidade de Dom Joaquim.

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

Art. 1. - O Ginásio Estadual da Cidade de Dom Joaquim
passa a denominar-se Cônego Bento Ribeiro.

Ari. 2. - Revogam-se as disposçõcs eia contrário.
Art. 3.9 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
5 de julho de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria Alkmnimn

LEI N.° 4.521, DE 5 DE JULHO DE 1967

Dá às Escolas Reunidas de Guarataia, Município
de hlwnbaeiiri, o JZ3flic de Cel. Ramiro de Souza
e Silva.

O Povo (10 Estado de Minas Gerais; por seus representantes,
cretou e eu, em seu nome, sanciono	seguinte lei:

Ai. 1. I)enomnar-se-á Escolas Reunidas Cel. Ramiro de
Souza e Silva o estabelecimento de ensino primário existente em
Guarataia, Município de Itambacuri.

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

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

Dada no Palácio (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, aos
5 de julho de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria Alkminz
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LEI N.9 4.522, DE 5 DE JULHO DE 1967 Luzia Lemos Brasileiro	Aluguéis (ia sala onde funcio-
Autoriza a abertura do crédito especial (fr	 nau a Inspetoria Escolar Municipal de Carmo (lo

NCr$ 13.650,25, d Secretaria de Estado (1(1	 Rio Claro, de l de janeiro de 1963 a 31 de de-

Educação.	 zembio fie 1965 ......................

NCr$

216,00

180,00

32,00

32,00

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

l.	Fica o Poder Executivo autorizado a abrir à Secre-
taria fie Estado da Educação o crédito especial de NCr$ 13.
(treze mil, seiseentos e cinqüenta cruzeiros novos e vinte e cinco
centavos) destinado ao pagamento das seguintes despesas de exer-
cícios anteriores:

NCr
Orsini Simões Vieira - Aluguéis do prédio onde fun-

cionavam as Escolas Reunidas "Emilio Sales", de
Itambé (lo Mato Dentro, Município fie Santa Ma-
ria do Itabira, de 10 fie outubro a 31 (te dezem-
bro de 1965 ......................27,32

32,00

Diretor do Lar dos Meninos "Dom Orione" - Aluguéis
do prédio onde funcionou o Curso Complementar

	

29,75	 eacxo ao Grupo Escolar "Professor Arduíno Boli-
var". da C:ipital, de 30 de março a 31 fie dezembro
fie 1964 ..........................1 .088,00

	

93,33	i.evinIo Borges fie Araújo	Aluguéis fio prédio situa-
do i'i Rua Tecelões, n. Q 130, que esteve ocupado com
a Escola Combinada da Vila "Parque Riachuelo",

	

(if' 1. de janeiro a 31 fie dezembro fie 1964 . . . .	180,00
186.66

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias (le Fiação
e Tecelagem de Belo I-Iorizontc A1uuéis fio
prédio onde funcionaram as Escolas Reunidas ane-
xas ao Instituto "São Judas Tadeu", da Capital,

	

233,33	 fie 25 fie agosto a 31 de dezembro de 1965 . . . .	254,00

Joflo LC01)Oldifl() (los Anjos - Aluguéis do prédio onde
funcionou o Grupo Escolar "José Ferreira Maia",
de Vila Cachoeirinha, de Timóteo ,. de 1.<> de abril
a 31 fie dezembro (li' 1965 ..............

Shastbio Dias Filho Aluguéis do prédio onde funcio-
naram as Escolas Reunidas "Assis Brasil", de
Vieiras, (te 1. de maio a 31 de dezembro de 1965

Pedro Luiz Breijiio Aluguéis do prédio onde funciona-
ram as Escolas Reunidas "Assis Brasil". de Vieiras,
fie 1. de maio a 31 fie dezembro de 1965 ......

Francisco Rodrigues Valente	Aluguéis do prédio onde
funcionaram as Escolas Reunidas "Assis Brasil",
de Vieiras, de 1. (te maio a 31 de dezembro de
1965	............................

Joaquim Neri fie Souza - Aluguéis do prédio onde fun-
cionavam as Escolas Reunidas "Emílio de Sales",
de Santa Maria do Itabira, de 1. fie janeiro a
9 de outubro de 1965 ..................

Antônio Amanto Filho - Aluguéis do prédio onde fun-
cionavam as Escolas Infantis Combinadas, fie Ubá,
de 22 de outubro a 31 de dezembro de 1965 .

Gabriel De Luca -- Aluguéis do prédio onde funciona-
ram as Escolas Infantis Combinadas de Ubá, fie
22 (te outubro a 31 (te dezembro de 1965 .

José Rodrigues (lo Nascimento Aluguéis do prédio
onde funcionaram as Escolas Infantis Combi-
nadas, fie Ubá, (te 22 de outubro a 31 de dezembro
fie1965	............................

200,00

Benedito Barros Plegrini - Aluguéis fio prédio onde
funcionou o Curso Complementar "D. Inocêncio",
de Três Pontas, de 1. de março a 31 de dezembro
de1965	..........................

Gf'raido Dias Santos - Aluguéis do prédio onde funcio-
neu urna classe das Escolas Combinadas "Dr. João
fie Matos Rodrigues", em Santo Antônio dos Araú-
jos, de 1. de fevereiro a 31 de dezembro de 1964 55,00

MI
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NCr

Alzira de Carvalho Lemos	Aluguéis do prédio onde
60,00 funcionaram as Escolas Reunidas "Presidente

Vargas", de Milagres, de 15 de fevereiro a 31 de
dezembro de 1965 ....................

W;'00 Lourdes Cecilia (lo Carmo Aluguéis do prédio onde
funcionou o Grupo Escolar "Dr. Lund", de Lagoa
Santa, de 1. de julho a 31 de dezembro de 1964

51,66 odre José Hugo de Resende Maia - Aluguéis do prédio
onde funcionou o Grupo Escolar "Abelard Perei-
ra", de Lagoa Dourada, de 1.0 de outubro a 31
dc dezembro de 1965 .................

130,00
Domingos Eloy Aluguéis do prédio onde funcionou a

classe cio Grupo Escolar "Coronel Neca Quirino",
de Passos, de 1.0 de agosto a 31 de dezembro de 1964

223,33 arcos Silveira - Diferença de aluguéis do prédio onde
funcionou o Grupo Escolar "Presidente Roosevelt",
de Passa Quatro, de 20 de agosto a 31 de dezembro
de 1965	..........................

120,00 osé Antunes Xavier - Aluguéis do prédio onde fun-
cionaram as Escolas Reunidas Temístocles Eutró-
pio, de Boa Família, Município de Muriaé, de 15
de fevereiro de 1964 a 31 de dezembro de 1965

476,00	ácio de Andrade Melo	Diferença relativa a impostos
do prédio ocupado pelas Escolas Reunidas "Eh-
zeu Laborne e Vale", cia Capital, nos exercícios de
1964 e 1965 ........................

45,00 Inácio de Andrade Melo - Aluguéis do prédio onde fun-
cionaram as classes das Escolas Reunidas "Elizeu
Laborne e Vale", cia Capital, durante o ano de 1965

Olímpio da Costa Neto - Aluguéis do prédio onde funcio-
3720	nou o Grupo Escolar "Eduardo Amaral", de Estiva,

de 1. <> de fevereiro a 31 de dezembro de 1964 .

José Voz de Meto	Aluguéis do prédio onde funciona-
420.09	ram as Escolas Combinadas "São Jorge", da Ca-

pital, de 1. 0 de junho a 31 de dezembro de 1965

Aurora Ferreiro Alves Lopes - Aluguéis do Grupo Esco-
lar "Eliza de Andrade", de Caxambu, de 1.' 1 de no-
vembro a 31 de dezembro de 1965 ........

SebastiSo Higino de Souza - Aluguéis do prédio do Gru-
po Escolar "Padre Crispiniano", de Ritápolis, (te
1964	............................

Luiz Gonzaga de Almeida - Aluguéis do prédio cio Grupo
Escolar "Odilon Behrens", (te São Sebastião do Rio
Preto, de 20 de fevereiro a 31 de dezembro de 1960

José da Silva Oliveira - Aluguéis cio prédio das Escolas
Combinadas da Vila Frei Vicente, de Conceição do
Mato Dentro, de 15 de junho a 31 de dezembro
de 1965 ............................

Marciano Alexandre e José Alexandre - Aluguéis do pré-
(lio cio Jardim de Infância "Elisa Duque Catão",
dc Andrelândia, de 25 de outubro a 31 de dezembro
de 1965 ............................

Casa Paroquial de Cajuri Aluguéis do prédio onde fun-
cionaram as classes do Grupo Escolar "Capitão
Arnaldo Dias (te Andrade", de Cajuri, no ano de
1964	..............................

Irmãos Andrade - Aluguéis do prédio onde funcionou
o Grupo Escolar "Presidente Bernardes", de Pou-
so Alegre, nos exercícios de 1957, 1958, 1959, 1960,
1961, 1962 e 1964 ....................

José Alceu Rezende Ferreiro Lopes Aluguéis do pré-
dio onde funcionou o Grupo Escolar "Abelard
Pereira", de Lagoa Dourada, (l(' 1. (le outubro a 31
(le dezembro de 1965 ..................

Genário Toledo (los Santos - Aluguéis (lo prédio onde
funcionaram as classes das Escolas Combinadas
"Santo Antônio" da Vila Ferreiro Cardoso, Barrei-
ro de Cima, nesta Capital, de 1. de fevereiro a 20
de maio de 1964 ......................

Carolina Neves Pimenta Aluguéis do prédio onde fun-
cionou o Grupo Escolar "Aristides Pôrto", de
Montes Claros, no ano de 1964 ..........

NCr$

26,25

60,00

180,00

10,00

87,99

56,25

20,55

105,60

165,00

175,00
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NC
lrmS Maria Eugênia Taveira	Aluguéis cio prédio onde

funcionou o Grupo Escolar "D. Serafim Gomes
Jardim", no período de 1.0 de abril a 31 de de-

140,00	 zembro de 1965, (te Paracatu ..............
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José Miguel do Nascimento	Aluguéis do prédio onde

funcionaram as Escolas Combinadas da Favela
Eucalipto, da Capital, de 1. 0 de s tembro a 31 de
dezembro de 1965 ....................

NCr$

180,00

360,00

474,00

Orlando Rodrigues dc Sã -- Aluguéis cio prédio onde
funcionaram as Escolas de Brejaúba, Município
de Conceição do Mato Dentro no ano (te 1965

Diamantino Gaspar - Aluguéis do prédio onde funciona-
ram as Escolas Combinadas Sagrada Família, desta
Capital, no ano de 1965 ................

Marcionílio José da Silva - Aluguéis cio prédio onde fun-
cionaram as Escolas E.R.D. José Haas (le Maram-
bainha, Município de Cai'aí, de 1.0 de fevereiro a
31 de (lez'Inbro de 1965 ................

Franciso (te Oliveira - Aluguéis do prédio onde funcio-
naram as Escolas Reunidas do B. 9 do Rosário, Mu-
nicípio de Andrelândia, de 1 . 0 de agosto a 31 de
outubro (te 1965 ....................

Antônio Marques Evangelista •- Aluguéis (10 prédio onde
funcionaram as Escolas Combinadas Deputado
Augusto Clementino, de Alvorada (te Minas, de 15
de fevereiro a 31 de dezembro de 1965 ......

Thanios Saliba Nacled - Imposto predial do prédio onde
funcionaram dependências da Secretaria na Pra-
ça Raul Soares, n.° 441, em 1965 ..........

João dos Santos Fonseca - Aluguéis do prédio onde
funcionaram as Escolas Combinadas da Mata dos
Fernandes, de Patos de Minas, de 1. 1 de julho a 10
de dezembro de 1965 ..................

Benedito Carlos Pereira Aluguéis do prédio onde
funcionou o Grupo Escolar "João de Almeida Lis-
boa", (te Jesuánia, (te 15 de fevereiro a 31 de de-
zembro de 1965 ......................

Olímpio de Souza Meireles - Aluguéis do prédio onde
funcionou o Grupo Escolar "João de Almeida Lis-
boa", (te Jesuânia, de 15 de fevereiro a 31 (te de-
zembro de 1965 ....................

Frei Telésforo Oechens - Aluguéis do prédio onde fun-
cionou o Grupo Escolar "D. Serafim Comes Jar-

90,00	 dim", de Paracatu, (te LQ de abril a 31 de dezem-
bro de 1965 ........................

240,00	Urias Sena Costa	Aluguéis do prédio onde funcionaram
8S Escolas (lo Povoado de Indaiá, (te Minas Novas,
de 1.0 de junho (te 1958 a 31 de dezembro de 1964

Ana Totti -- Aluguéis (lo prédio onde funcionaram as
11,00	 classes (lo Grupo Escolar "Prof. João Mestre", de

Monsenhor Paulo, de 1.0 de janeiro a 31 de março
de 1964 ..........................4,50

135,00 Lcozino Ferreira de Freitas Aluguéis do prédio onde
funcionaram as Escolas Combinadas "Dr. Max
Machado", de Tuparacê, Município de Medina, de
1. 1 de outubro a 31 de dezembro de 1961, de 1.0 de
setembro a 31 de dezembro ele 1964	 22,00

0,0063,00
Vigário da Paróquia de Amarantina Aluguéis do pré-

(tio onde funcionaram as Escolas Reunidas "Ma-
jor Felicíssimo", de Amarantina, Município de Ouro

163,05	Preto, no período (le 1.0 de janeiro de 1963 a 31
de dezembro de 1965 ...................126,00

Vitória Nascif	Aluguéis do imóvel onde funcionaram
10,66 os Gabinetes das Inspetorias Secionais e Mu-

nicipais de Viçosa, de julho a dezembro de 1963
e nos exercícios (le 1964 e 1965 ............

Manoel Saturnino de Andrade	Aluguéis do prédio onde
105,00
	funcionou o Grupo Escolar "Antônio Carlos"

(le Ibiraci, no ano de 1965 ..............

Aprígio Martins (te Oliveira - Aluguéis (lo prédio onde
funcionou o Grupo Escolar "Aurélio Pires", de

105,00
	Gouvêa, de 1. 1> de agosto a 31 de dezembro de 1965

960,00

60,00

60,00
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Pedro Sadot Pinheiro da 'Cruz Aluguéis do prédio onde
funcionaram classes (Ias Escolas Reunidas de
Jenipapo, Município de Francisco Badaró, de 15
de fevereiro de 1962 a 31 de dezembro (le 1963

Cândida Mendes Álvares Aluguéis (10 prédio onde fun-
cionou o Grupo Escolar "Fernão Dias", de Pira-
pora, de 1., de agosto de 1964 a 31 de dezembro
de 1965 ..........................

Associação de Caridade São José Aluguéis do prédio
onde funcionou o Grupo Escolar "Padre Vidigal",
(1V Nova Era, no mês de dezembro de 1963

Raimundo de Paula Vilaça - Aluguéis do prédio onde
funcionaram as Escolas Combinadas de "Rio do
Peixe", (Te PiLngui, (Te 1.0 de julho a 31 de de-
zembro de 1965 ......................

Cornélio Lopes Cançado Filho Aluguéis do prédio
onde funcionaram as Escolas Combinadas de "Rio
do Peixe", de Pitangui, de 1.0 de maio a 31 de
dezembro (Te 1964 ....................

Ester Bitencourt Fialho - Aluguéis do prédio onde
funcionou a D°legaeia Regional (Te Ensino (1V Pon-
te Nova, de 15 a 31 de dezembro de 1965 .

Antônio Alves de Magalhães - Aluguéis do prédio onde
funcionou o Grupo Escolar "Olímpio de Araújo",
d Rio Novo, (lo 1.0 (Te janeiro a 30 de junho de
1963	............................

João Rodrigues Neves - Aluguéis do prédio onde funcio-
naram as Escolas Combinadas de Santo Antônio
(Te Pontal, de Governador Valadares, de 21 de abril
a 31 de dezembro de 1965 ............

Elza Nogueira Papandréa - Consumo de luz do Grupo Es-
colar "Eurípedes Prazeres", (Te São Lourenço, em
1966, conforme Processo 457 (67), do Departa-
mento (lo Administração de Material ..........

Maria Antonieta Matos - Consumo (lo luz do Grupo Es-
colar "Nossa Senhora da Paz", no ano de 1966,
conforme Processo 642 (67), (lo Departamento de
Administração (lo Material ................
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NCr$
Terezinha Rocha Raslan - 'Consumo de luz do Grupo Es-

colar "Frei Francisco", de Malacacheta, em 1966,
conforme Processo 599 (67), do Departamento de

12,00	 Administração de Material ..............

Maria Auxiliadora Machado Gregório Consumo de
luz do Grupo Escolar "Jorge Mascarenhas", de
Araçaí, de janeiro a novembro de 1966, con-

300,00	 ferine Processo 530 (67), do, Departamento de
Administração de Material ..............

Empresa Luz e Força Ituiutabana S.A. - Fornecimento
12,00 de energia elétrica ao Grupo Escolar "Camilo

Chaves", em 1964, conforme Processo 465-5 (67),
do Departamento (lo Administração de Material

Ondina Alves	Consumo de luz do Grupo Escolar
35,00 "Alfredo Catão", de Andrelândia, em 1966, con-

forme Processo 563 (67). do Departamento de
Administração de Material ................

40,00 Alcina Maria (Ia Cunha Consumo de luz do Grupo Es-
colar "Professor José Estevão", (lo Liberdade, em
1966, conforme Processo 458 (67), do Departamen -
to de Administração de Material ..........

80,00
Ligia Morgan Costa - Consumo de luz do Grupo Es-

colar "Dr. Raul Soares", de Itabirito, em 1966,
conforme Processo 486 (67), do Departamento

36,00	de Administração de Material ............36,16

Companhia Geral de Eletricidade Fornecimento de
energia elétrica ao Ginásio Estadual e Grupos Esco-
lares: Carvalho Brito, Inácio de Monte, de Guara-

250 00	nésia, de julho a dezembro de 1966, conforme
Processo 509-1 (67), (to Departamento de Adminis-
tração de Material ..................209,72

Companhia Geral de Eletricidade .- Fornecimento de
19,60 energia elétrica aos Grupos Escolares: Dona Que-

ridinha, Barão de Guaxupé, Delfim Moreira, da
Cidade de Guaxupé, (le julho a dezembro de 1966,
conforme Processo 509 (67), do Departamento de

	

12,19
	Administração de Material ..............23,77

NCr$

6,67

5,04

11,13

40,68

3,89
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,Cr$	 NCr$
Companhia Prada de Eletricidade - Fornecimento de

energia elétrica à Delegacia Regional do Ensino,
em Uberlândia, em dezembro de 1966, conforme
Processo 413 (67), do Departamento de Admi-
nistração de Material ..................

Companhia Prada de Eletricidade - Fornecimento de
energia elétrica aos Grupos Escolares: Bom Je-
sus, 6 de Junho, Clarimundo Carneiro, Padre
Mário Forestan, Felisberto Alves Carrejo, Honório
Guimarães, da Cidade de Uberlândia, em dezembro
de 1966, conforme Processo 413 (67), do Depar-
tamento de Administração de Material ......

Companhia Prada de Eletricidade - Fornecimento de
energia elétrica ao Instituto de Educação de Uber-
lândia, em dezembro de 1966 ..............

Companhia Prada de Eletricidade - Fornecimento de
energia elétrica ao Colégio Estadual de Uber-
lândia, em dezembro de 1966, conforme Proces-
so 413 (67), do Departamento de Administração
de Material ........................

Roberto Parentoni - Aluguéis do prédio da 105. Ins-
petoria Seccional de Ponte Nova, de 3 de maio de
1963 a 31 de dezembro de 1965 ..........

Companhia Industrial Paraense - Fornecimento de
energia elétrica ao Grupo Escolar "Torquato de
Almeida", de setembro a dezembro de 1966, con-
forme Processo 536 (67), do Departamento de
Administração de Material ..............

Onofre Gonçalves Ribeiro e Silva - Aluguéis do prédio
das Escolas Reunidas Padre José Lanzilot, de Bom
Jesus do Galho, de 1963 a 1965 ............

Honorato José da Silva - Aluguéis do prédio das Esco-
las da Vila Fidelândia, de 1943 a 1963 ......

Escola Normal Oficial Imaculada Conceição - Aluguéis
do prédio do Grupo Escolar "São Miguel", em
Barbacena, de setembro a dezembro de 1965

Maurício dos Santos - Aluguéis da Inspetoria Escolar
Municipal de Bocaina de Minas, de 1. 9 de junho a 31
de dezembro de 1964, e de janeiro a dezembro de

	

1965 ............................	155,00
3,36

Manuel Ribeiro Alves	Aluguéis das Escolas Reunidas
"Emílio Neto", de Santo Antônio da Fortaleza,

	

cm 1965 ..........................	48,00

Wanda Gelape Bambirra Santos Pagamento de energia
elétrica do Grupo Escolar "E. Sales", em 1966,
conforme Processo 712-1 (67), do Departamento

	

247,48
	de Administração de Material ............	97,53

Edson Galvão Franco da Rosa - Pagamento de energia
elétrica do Ginásio Estadual "Prof. Souza Nilo",
de janeiro a setembro de 1966, conforme Proces-

	

32,39	so 562 (67), do Departamento de Administração
de Material ........................54,74

Euzéhio Dias Bicalho - Pagamento de energia elétrica
(Ia Representação Nacional de Alimentação Esco-
lar, de maio a agosto, setembro a dezembro de

	

22,51	1966, conforme Processo 494 (67), do Departa-

	

mento de Administração de Material .. .. .. ..	102,63

Pedro de Assunção Pedra - Aluguéis de prédio das

	

5395	Escolas Combinadas do Morro São José, da Ca-

	

pital, de junho a dezembro de 1965 .. .. .. ..	285,00

Dagmar Romanhal Tavares - Diretora do Grupo Escolar
"Pedro Furtado" Consumo de força e luz no
exercício de 1966, conforme Processo 720 (67),

	

do Departamento de Administração de Material	60,29

Terezinha Aparecida Naves Alves - Diretora do Gi-
násio Normal Oficial "Sandoval Soares de Azeve-
do" - Aquisição de combustíveis e lubrificantes,
em outubro de 1966, conforme Processo 1.650-12
(67), do Departamento de Administração de
Material .......................... 15,84

Sindicato dos Tecelões (te Belo Horizonte - Consumo
de energia elétrica do Colégio Estadual de Minas
Gerais, Departamento da Lagoinha, em 1966, con-
forme Processo 678 (67), do Departamento de
Administração de Material ..............660,62

10

160,00
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NCr$
Nirce da Silva Martins - Diretora do Ginásio Normal

Oficial "Sandoval Soares de Azevedo" - Combus-
tíveis para uso doméstico do Ginásio da Fazenda
do Rosário, em 1966, conforme Processo 460-1
(67), do Departamento de Administração de
Material	........................110,88

Nirce da Silva Martins - Diretora do Ginásio Normal
Oficial "Sandoval Soares de Azevedo" - Com-
bustíveis para uso doméstico, do Ginásio da Fa-
zenda do Rosário, em 1966, conforme Processo
460 (67), do Departamento de Administração de
Material ..........................95,04

Empresa Luz e Força Ituiutabana S.A. Fornecimento
de luz aos Grupos Escolares de Ituiutaba, no ano
de 1965, conforme Processo 465-4 (67), do Depar-
tamento de Administração de Material ......

NCr$
Elpidio Augusto Koenigkann - Aluguéis do prédio onde

funcionaram as Escolas Combinadas da Favela
"Buraco Quente" da Capital. de 1. 1 de setembro
a 31 de dezembro de 1965 ..............240,00

Olímpio Monteiro - Aluguéis do prédio onde funcionou
o Grupo Escolar "José Ferreira Maia", de Vila
da Cachoeirinha, de Timóteo, de 1. 1 de abril a
31 de dezembro de 1965 ..............180,00

TOTAL ....................13.650,25

Parágrafo único	Para atender ao disposto no artigo, poderá
o Executivo, se necessário, realizar operações de crédito.

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

Art. 3.	Esta lei entrará cai vigor na data de sua publi-
35,17 1	cação.

Herdeiros de Joaquim Rabelo da Fonseca -- Aluguéis
de prédio onde funcionaram classes do Grupo
Escolar Princesa Isabel, em Carmo do Cajuru,
de 1.' de janeiro a 30 de abril de 1964, e de
1.o de novembro a 3 de dezembro de 1964

Vicente Ambrósio Sobrinho - Aluguéis do prédio onde
funciona o Grupo Escolar Ministro Lúcio de
Mendonça, de São Gonçalo do Sapucaí, de 5 de
outubro a 31 de dezembro de 1965 ..........

Jorge Teixeira Botelho Aluguéis do prédio onde
funcionavam as Escolas Combinadas de Macáia,
Município de Bom Sucesso, de 10 de dezembro
de 1963 a 30 de abril de 1964 ............

Joviano Dias de Almeida - Aluguéis (lo prédio onde
funcionavam classes do Grupo Escolar Avelino
de Almeida, de Rubelita, durante o ano de 1964

Agostinho Guerra - Aluguéis do prédio onde funcionou
o Grupo Escolar Américo Martins da Costa, de
Simões, em 1964 ....................

Mai1(1O, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, [So inteiramente como nela se contém.

	

12.00	Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
de julho de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

	135,00	O oídio Xavier de Abreu

José Maria Alkinim

1
LEI N.9 4.523, DE 5 DE JULHO DE 1967

18,92
Autoriza a abertura de crédito especial, no va-

lor de NCr$ 901,32, à Secretaria de Estado da Via-

	

14,40
	 ção e Obras Públicas.

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

24,00
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Art. l. - É o Poder Executivo autorizado a abrir à Secre-
taria de Estado da Viação e Obras Públicas o crédito especial de
NCr$ 901,32 (novecentos e um cruzeiros novos e trinta e dois
centavos), para atender ao pagamento de despesas de exercícios
anteriores, a saber:

NCr$
Plínio Soriano Freire Indenização de despesas de ma-

nutenção do veículo da 27.' C.O.P. de Teófilo
Otoni, em dezembro de 1966, conforme Processo
n. 614 (67), do Departamento de Administra-
ção de Material ......................

Regis dos Reis - Indenização de despesas para ma-
nutenção do veículo da 16. 4 C.O.P. de Varginha,
em dezembro de 1966, conforme Processo 615
(67), do Departamento de Administração de
Material ..........................40,01

Nicolau Laterza	Indenização de despesas para nia-
nutenção do veículo da 20.' C.O.P. de Uberaba,
em dezembro de 1966, conforme Processo 616
(67), do Departamento de Administração de 53,82Material ............................ 

Otávio de Araújo Couto - Indenização de despesas para
manutenção do veículo da 6.' C.O.P. de Barba-
cena, em 1966, conforme Processo 613 (67), do
Departamento de Administração de Material

Adinar Monteiro de Paula - Indenização com o forneci-
mento de energia elétrica à 10.' C.O.P. de Ca-
rangola, em 1966, conforme Processo 422 (67), do
Departamento de Administração de Material

Eduardo Fernandes de Tolentino - Indenização de
despesas para manutenção do veículo placa 1-25-33,
conforme Processo 44.' (67), do Departamento de
Administração de Material ................

João Augusto Pinheiro Indenização de despesas com
o fornecimento de energia elétrica à 26.' C.O.P.
de Pirapora, em novembro de 1965, conforme Pro-
cesso 409-5 (66), do Departamento de Administra-
ção de Material ........................

- 615 -

NCr$
Delmiro Alvim Machado - Indenização de despesas para

manutenção do veículo que serve na 29.' C.O.P.
de Caratinga, em dezembro de 1966, conforme Pro-
cesso 441-1 (67), do Departamento de Administra-
ção de Material ......................	23,88

87,56

Antônio Moreira Calaes - Indenização de despesas com
lubrificantes para o Jeep da 1.' C.O.P. de Ouro
Preto, em 1966, conforme Processo 543 (67), do
Departamento de Administração de Material -	29,62

Luiz Gonzaga Carneiro Rodrigues - Indenização de
despesas com lubrificantes para o veículo da
14.' C.O.P. de São João del-Rei, em 1966, con-
forme Processo 632-1 (67), do Departamento de
Administração de Material ................	18,65

Luiz Fernandes de Souza - Indenização de despesas
com lubrificantes para o veículo da 13.' C.O.P.
de Divinópolis, em outubro e novembro de 1966,
conforme Processo 404-8 (66), do Departamento
de Administração de Material ..............80,52

Carlos Antônio Ribeiro Indenização de despesas com
manutenção do veículo que serve na 3.' C.O.P.
de Curvelo, em dezembro de 1966, conforme Pro-
cesso 469-1 (67), do Departamento de Adminis-

10,00	tração de Material ....................

14,70 João Augusto Pinheiro - Indenização de despesas com
lubrificantes para o Jeep da 26.' C.O.P. de Pira-
pora, em novembro e dezembro de 1966, conforme
Processo 541 (67), do Departamento de Admi-

1	nistração de Material .................... 95,73

Luiz Gonzaga Carneiro Rodrigues - Indenização de des-
pesas com combustíveis e lubrificantes para o
veículo da 14.' C.O.P. de São João del-Rei, em
dezembro de 1966, conforme Processo 632 (67),

	

30,22	do Departamento de Administração de Material - .	28,21

Ivan Batista da Silva - Indenização de despesas com
combustíveis e lubrificantes para o veículo da
C.O.P., em dezembro de 1966, conforme Pro-
cesso 551 (67), do Departamento de Administra-
ção de Material ........................ 38,35



7,
Art. 3•Q - Revogam-se as disposições em contrario.
Art. 4. - Esta lei entrará em vigor na (lata de sua pu-

blicação.
Mando, poitanto, a todas as autoridades, a quem o conheci.

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

D ada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
5 de julho de 1967.
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NCtI
Joubert Guimarães - Indenização de despesas de ma-

nutenção do veículo da 17.4 C.O.P. de Itajubá,
em novembro de 1966, conforme Processo 467
(67), do Departamento de Administração de Ma-
terial............................

Carlos Antônio Ribeiro - Indenização por pagamento de
combustíveis e lubrificantes para o veículo da 3.
C.O.P. de Curvelo, em novembro de 1966, con-
forme Processo 469 (67), (lo Departamento de Ad-
ministração de Material ................85,27

José Calazans Ferreira Indenização por pagamento
de energia elétrica a 11.' C.O.P. de Guanhães,
em 1966, conforme Processo 608-3 (66), do De-
partamento de Administração de Material ......

Adinar Monteiro de Paula Indenização por pagamen-
to de combustíveis e lubrificantes de veículos da
10.4 C.O.P. de Carangola, em dezembro de 1966,
conforme Processo 422-1 (67), do Departamento
de Administração de Material ............

Adinar Monteiro de Paula - Indenização por paga-
mento de luz da 10. C.O.P. de Carangola, em
novembro e dezembro de 1966, conforme Proces-
so 422-3 (67), do Departamento de Administração
de Material	......................

Luiz Fernandes de Souza Indenização por pagamento
de combustíveis e lubrificantes de veículos da
13.' C.O.P. de Divinópolis, cm dezembro de 1966,
conforme Processo 631 (67), do Departamento de
Administração de Material ................

Antônio Fusaro Filho - Indenização por pagamento de
combustíveis e lubrificantes de veículos da 8.'
C.O.P. de Ubá, em dezembro (le 1966, conforme
Processo 550 (67), do Departamento de Admi-
nistração de Material ..................28,00

TOTAL ......................90U2

Art. 2. - Para ocorrer ao disposto no artigo anterior, fica
o Poder Executivo autorizado a realizar as operações de crédito
que se tornarem necessárias.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Ovídio Xavier de Abreu
José Lima Barcelos

LEI N.9 4.524, DE 5 DE JULHO DE 1967

Autoriza a abertura do crédito especial de
NCr$ 20,80 ao Conselho Estadual do Desenvolvi-
mento .

O Povo (to ES[a(l() (le Minas Gerais, por seus representantes,
dccietou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. --- Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Con-
selho Estadual (lo Desenvolvimento o crédito especial no NCr$
20,80 (vinte cruzeiros novos e oitenta centavos) destinado ao paga-
mento (le Medrade-Freios Ltda. pelo fornecimento de peças para
automóveis no exercício de 1966, conforme Processo 523 (67), do
Departamento de Administração de Material.

Parágrafo único - Para atender ao disposto no artigo, poderá
o Executivo, se necessário, realizar operações de crédito.

Art. 2.	Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 39 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-

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

Dada no Palácio (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, aos
5 de julho de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Ovídio Xavier de Abreu

48,33

86,77

1
66,41

1
1,22

1
31,76
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NCr
LEI N.9 4.525, DE 5 DE JULHO DE 1967

Autoriza a abertura do crédito especial, de NCr$
12.504,84, à Secretaria de Estado da Agricultura.

Ferragens Cai-valho Comércio e Indústria S.A. - For-
necimento (te materiais, em 1966, ao I)epartamnen-
lo de Agronomia, conforme Processo 483-2 (67),
do Departamento de Administração de Material 224,80

55,00

69,90

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

Art. 1. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir à Se-
cretaria (te Estado da Agricultura o crédito especial de NCr$
12.504,84 (doze mil, quinhentos e quatro cruzeiros novos e oitenta
e quatro centavos) destinado ao pagamento (Ias seguintes despesas
do exercício anterior:

NCr$
Auto Mecânica Volpini Ltda.	Reparos realizados no

veículo SPE-1-29-54, em 1966 ............1.104,00

Rubens Albuquerque Sarmento Despesas com o paga-
mento de energia elétrica da Subestação Experi-
mental de Maria da Fé, em dezembro de 1966,
conforme Processo 529 (67), do Departamento
de Administração de Material ............72,31

Sebastião Andrade da Silva Despesas com o pagamento
de energia elétrica da Fazenda Experimental de
Criação de Leopoldina, em dezembro de 1966,
conforme Processo 506/67, do Departamento de
Administração de Material ..............19,07

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Serviços tele-
fônicos do Gabinete do Secretário, de L° de outu-
bro a 31 de dezembro de 1966 ............255,28

Nuno de Figueiredo - Despesas com o pagamento de
energia elétrica da Subestação Experimental de Ma-
ria da Fé, em junho de 1966, conforme Processo
660-12 (66), do Departamento de Administração
de Material ........................9,02

José Augusto Filho	Vencimentos e gratificações de
Tempo Integral, como Veterinário contratado, de

	

1.9 de julho a 31 de dezembro de 1966 . . .. ..	3.780,00

Bertholdo Paranahiba e Silva - Despesas realizadas em

	

1966. pelo Gabinete do Secretário . . . . . . . 	.	4.000,00

João Tito de Azevedo - Despesas relativas a combustí-
veis e lubrificantes para a 6. 4 C.S.R.D.F. de
Leopoldina, em dezembro de 1966, conforme Pro-
cesso 434/67, do Departamento de Administração
de Material ........................

Ferragens Carvalho Comércio e Indústria S.A. - Forne-
cimento de materiais ao Departamento de Pro-
dução Animal, em 1966, conforme Processo 483-4
(67), do Departamento de Administração de Ma-
terial............................

Companhia Mineira de Eletricidade Fornecimento de
energia elétrica em agosto de 1966, ao Instituto
de Laticínios "Cândido Tostes", de Juiz de Fora,
conforme Processo 411-2 (67), do Departamento
de Administração de Material ..............905,58

Companhia Mineira de Eletricidade - Fornecimento de
energia elétrica em julho de 1966, ao Instituto
de Laticínios "Cândido Tostes", de Juiz de Fora,
conforme Processo 411 (67), do Departamento de
Administração de Material ..............901,39

Companhia Mineira de Eletricidade Fornecimento de
energia elétrica em setembro de 1966 ao Instituto
de Laticínios "Cândido Tostes", de Juiz de Fora,
conforme Processo 411-3 (67), do Departamento
de Administração de Material ..........1 .055,97

S.A. White Martins Fornecimento de materiais ao
Departamento de Produção Animal, em 1966, con-
forme Processo 648-5 (67), do Departamento de

	

Administração de Material ................	52,52

	

TOTAL ......................	12.504,84

Parágrafo único - Para atender ao disposto no artigo, poderá
o Executivo, se necessário, realizar operações de crédito.

Ar[. 2. - Revogam-se as disposições em contrário.



NCr
Departamento Municipal de Eletricidade de Carangola

Fornecimento de energia elétrica ao Fórum da
Comarca de Carangola, de 1. 1 de janeiro a 31 de
dezembro de 1966, conforme Processo 673-1 (67),
do Departamento de Administração de Material	135,30

Departamento Municipal de Eletricidade de Poços de
Caldas - Fornecimento de energia elétrica ao
Fórum de Poços de Caldas, em 1966, conforme
Processo 463-1 (67), do Departamento de Admi-
nistração de Matevial ................

Empresa Luz e Força Ituiutabana S.A. --- Fornecimento
de energia elétrica ao Cartório do Crime da Cida-
de de Ituiutaba nos meses de novembro e dezembro
de 1966, conforme Processo 465-3 (67), do De-
parlamento de Administração de Material .

1
37,87
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Art. 3 • 9 -- Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publicação.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-	Sebastião Flávio Ferraz Junqueira - Transpartes requi -
	NCr$

mento e execução (testa lei pertencer, que a cumpram e façam	 suados de setenibro a novembro de 1965, conforme
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.	 DCP/SC/SEC 11. 9 6.308 ................	27,27

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
5 de julho de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Ovídio Xavier (te Abreu
Evaristo Soares de Paula

LEI N.° 4.526, DE 5 DE JULHO DE 1967

Companhia Industrial Paraense - Fornecimento de ener-
gia elétrica ao Fórum de Pará de Minas, de se-
tembro a dezembro de 1966, conforme Processo
536 (67), do Departamento de Administração de
Material	..........................

Expresso Santa Cruz Transporte Coletivo -- Transportes
requisitados em outubro e novembro de 1965, con-
forme SC/PROC.	4.189 ............

9,72

3,00

Geraldo José de Azevedo Lemos -- Despesas com transpor-

	

Autoriza a abertura do crédito especial de NCr$	 tes pagos .'11 fevereiro e março de 1965, conforme

	

652,00, à Secretaria de Estado do Interior e Justiça.	 SC/PROC. n. Q 4.096 ..................

Geraldo José de Azevedo Lemos	Despesas com transpor-O Povo cio Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

	

	 tes pagos em maio, junho, agosto e setembro de
1964, conforme SC/PBQC. n.° 4.090 ........

Art. 1. - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir à Secre-

652,00 (seiscentos e cinqüenta e dois cruzeiros novos) destinado	 tes requisitados em setembro e outubro de 1965,tarja de Estado do Interior e Justiça o crédito especial de NCr$	Expresso Santa Cruz Transporte Coletivo - Transpor-

ao pagamento das seguintes despesas (te exercícios anteriores:	 conforme SC/PBOC. n. 4.192 ............

0,54

0,51

2,28

Empresa Viação Vazantina -- Osvaldino Pereira da Con-
ceição Transportes requisitados em junho, agos-
to e setembro (te 1965, conforme DCP/SC/SEC
n.° 355	............................

Empresa de Transportes São Geraldo --- Transportes re-
quisitados em agosto de 1965, conforme SC/PROC.
n . 9 4.734	..........................

Edsel Luz de Queirós -- Despesas realizadas com trans-
portes em fevereiro de 1965, conforme DCP/SC/
SEC n.9 1.246 ........................

Sebastião Flávio Ferraz Junqueira - Transportes requi-
sitados em setembro de 1965, conforme DCP/
SC/SEC n.9 5.142 ....................

Viação Lord Ltda. - Transportes requisitados em agos-
to e setembro de 1965, conforme DCP/SC/SE•C
n.I 4.966 ............................

6,25

80,20

2,90

9,26

2,48
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Viação São José Lida. Transportes requisitados em
outubro e setembro 'te 1965, conforme DCP/SC/
SECn.9 413 ........................

NCr$	 Parágrafo único - Para atender ao disposto no artigo, poderá
o Executivo, se necessário, realizar operações de crédito.

Art. 2. - Revogam-se as disposições em contrário.
1	Art. 3•o	Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
5 de julho de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Ovídio Xavier de Abreu
João Franzen de Lima

1	LEI N.9 4.527, DE 5 DE JULHO DE 1967

Autoriza a abertura de crédito especial no va-
58 65	 lor de NCr$ 334,36 ao Poder Judiciário.

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

63,20 Art. 1. É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Poder
Judiciário o crédito especial de NCr$ 334,36 (trezentos e trinta e
quatro cruzeiros novos e trinta e seis centavos), para atender ao
pagamento de despesas (te exercícios anteriores, a saber:

Companhia Prada de Eletricidade - Fornecimento de
142,70	 energia elétrica ao Fórum (te Uberlândia, em de-

zembro de 1966, conforme Processo 413 (67),
do Departamento de Administração de Material

Universidade Federal (te Minas Gerais - Taxas de Con-
domínio das salas n. Q s 801 e 803 do Edifício Vi-
]as Boas, onde se encontra instalada a Revista Ju-20,00	
risprudência Mineira, referente a 1966 ......

Companhia Geral de Eletricidade - Fornecimento de
energia elétrica ao Fórum de Guaxupé, de julho a
dezembro de 1966, conforme Processo 509 (67),
do Departamento de Administração de Material

Pedro Minti Neto - Despesas com transportes em maio
de 1965, conforme DCP/SC/SEC n. 6.219 ......

Transporte Coletivo Uberlândia Ltda. - Transportes
requisitados em janeiro de 1965, conforme SC/
PROC. n.	3.831 ....................

Companhia Industrial Ouropretana - Fornecimento de
energia elétrica ao Fórum de Ouro Preto, de
julho a dezembro de 1966, conforme Processo n.9
466 (67), do Departamento (te Administração de
Material ..........................

Departamento Municipal de Eletricidade de Poços de
Caldas - Fornecimento de energia elétrica ao
Fórum de Poços de Caldas, de outubro a dezem-
bro de 1966, conforme Processo 463 (67), do De-
partamento de Administração de Material .

Ferragens Carvalho Comércio Indústria S.A. Forne-
cimento de materiais ao Instituto "Barão de Ca-
margos", em 1966, conforme Processo 483-3 (67),
do Departamento de Administração de Material

Copiadora Deita S.A.	Comércio Indústria e Material
de Engenharia Fornecimento de materiais de
escritório e desenho ao Departamento Social
do Menor em 1966, conforme Processo 917-10
(66), do Departamento de Administração de Ma-
terial	............................

Zoroastro Paiva Ferreira Despesa com a confecção
de um quadro de madeira, destinado aos editais
do Fórum de Cambuí, conforme Processo 480
(67), do Departamento de Administração de Ma-
terial	..........................

Elétrica São Vicente Ltda. Fornecimento de ma-
teriais em 1966, conforme Processo 519 (67), do
Departamento de Administração de Material .

TOTAL ......................

1,20

0,73

15,11

28,80

652,00

NCr$

54,63

129,62

13,09



NCr $

5,02

24,00

36,00
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Companhia Geral de Eletricidade - Fornecimento de
energia elétrica ao Fórum de Carmo do Rio Claro,
de outubro a dezembro de 1966, conforme Proces-
so 509 (67), do Departamento de Administração
de Material ..........................

Rúbio Ferreira de Souza - Abono familiar, de outubro
a dezembro de 1965 ................

Maria de Lourdes Marques Duarte	Abono familiar,

de outubro a dezembro de 1965 ............

Vera Wardil Garcia de Paiva - Abono familiar, de
outubro a dezembro de 1965 ..............

Maria (Ias Dores Ferreiro Clcmentino - Abono familiar,
de outubro a dezembro de 1965 ............
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LEI N. 9 4.528, DE 5 DE JULHO DE 1967

Autoriza a abertura à Secretaria de Estado da
Saúde, para fins que menciona, do crédito especial
de NCr$ 39.913,47.

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

Art. 1. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir à Secre-
taria de Estado ela Saúde o crédito especial de NCr$ 39.913,47 (trinta
e nove mil, novecentos e treze cruzeiros novos e quarenta e sete
(entvcs) para ocorrer às despesas abaixo relacionadas, referentes
a exercícios anteriores:

Companhia Prada de Eletricidade - Fornecimento de
energia elétrica ao Centro de Saúde de Uberlândia,
em dezembro de 1966, conforme Processo 413
(67) do Departamento de Administração (Te Ma-
terial	............................

NCm$

7,96

33 J. Paiva	Indenização por pagamento de lubrificantes,
para o veículo do Hospital Regonal Samuel Li-
i)ftfliO, de Pouso Alegre, em 1966, conforme Pro-
csso 514-1 (67), do Departamento de Administra-
ção de Material ......................

Sociedade Anônima White Martins - Fornecimento de
materiais ao Sanatório Santa Tho1 em lO

Art. 3•0 - Revogam-se as disposições em contrário. L	conforme Processo 648-4 (67), do Departamentot ............

	

Art. 4Q - Esta lei entrará Cm vigor na data de sua publicação.	
le Administração de Material

Instituto Ezequiel Dias - Fornecimento de drogas e
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conh

	

ec	medicamentos, em março de 1966, conforme Pro-

	

mento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e faça	tração de Material
cesso 85-33-1 (66), do Departamento de Adminis-

cumprir, tão inteiramente como nela se contém.	
Laboratórios Gross S.A. -. Fornecimento deMedicarnen-

	

l)ada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, a

	

	tos ao Sanatório "João Penido", de Juiz de Fora,
conforme Processo 449-1 (67), do Departamen-

5 (te julho de 1967. to de Administração de Material .......

TOTAL	...................

Art. 2. - Para ocorrer ao disposto no artigo anterior,
o Poder Executivo autorizado a realizar as operações de cr
que se tornarem necessárias.

5,06

339,76

18.179,45

189,58

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Ovídio Xavier de Abreu
João Franzen de Lima

Ferragens Carvalho Comércio e Indústria S.A. - Fome-

L

cimento de materiais ao Sanatório "Santa Isabel",
d Mário Campos, conforme Processo 483-1 (67),
do Departamento de Administração de Material 58,50
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NCr$

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

NCr$
Selma Pessoa - Bolsa de Estudos do Curso de Coordena-

dora Escolar, da Escola de Saúde Pública, de 1.0 de
oututbro a 31 de dezembro de 1966 ..........

3,89 Neuza Ramos de Castro - Bolsa de Estudos, do Curso de
Coordenadora Escolar, da Escola de Saúde Públi-
ca, de 1.0 de outubro a 31 de dezembro de 1966

Mirley Eny Piantino	Bolsa de Estudos do Curso de

	

3,59	Coordenadora Escolar, da Escola de Saúde Públi-
ca, de 1. 9 de outubro a 31 de dezembro de 1966

Mary L'ão Resende Freitas	Bolsa de Estudos do 'Curso
de Coordenadora Escolar, da Escola de Saúde Pú-

	

540,00	
!lica, de 1." dc outubro a 31 de dezembro de
1966	............................

Marise dos Santos Fonseca - Bolsa de Estudos do Curso
de Coordenadora Escolar, da Escola de Saúde Pó-

	

3.949,52	blica, de 1.0 de outubro a 31 de dezembro de 1966

Empresa Luz e Força Ituintabana S.A. - Fornecimento
de energia elétrica à Unidade Sanitária de Ituiuta-
ba, em 1966, conforme Processo 465-1 (67), do
Departamento de Administração de Material

Empresa Luz e Força Ituintabana S.A.	Fornecimento
de energia elétrica ao Centro de Saúde de Ituiu-
taba, em 1965, conforme Processo 465-7 (67),
do Departamento de Administração de Material

Wandir Ferreira de Souza Vencimentos como médico
do Posto de Saúde de Veríssimo, no período de
1.0 de novembro a dezembro de 1964 ........

Lívio Renault - Indenização por despesa com aquisição
de animais de laboratório para o Instituto Ezequiel
Dias, conforme Processo 417-11 (66), do Departa-
mento de Administração de Material ........

Instituto Ezequiel Dias - Fornecimento de medicamen-
tos a diversos órgãos, em dezembro de 1966, con-
forme Processo n. 0 85-33 (66), do Departamento
de Administração de Material ............9.595,78

Departamento Municipal de Eletricidade de Poços de Cal-
das	Fornecimento de energia elétrica ao Centro

	

de Saúde Estadual, conforme Processo n.0 463-3
	M

(67) do Departamento de Administração de Ma-
terial..............................

Victório Di lório - Vencimentos como dentista contrata-
do da Unidade Sanitária de Itabirito, de 2 de

	

julho a 31 de dezembro de 1965 ..........	1 .455,30

João Herco Filho	Vencimentos como médico contra-
tado da Unidade Sanitária de Pirajuba, de 2 de
julho a 31 de dezembro de 1965 ..........1.062,88

Maria Tcrezinha Luz Mafra	Bolsa de Estudos do Curso
de Coordenadora Escolar, da Escola de Saúde Pú-

	

blica, de 1.0 de outubro a 31 de dezembro de 1966	120,00
Maiiu do Perpétuo Socorro Sarmento Abreu - Bolsa de

Estudos do Curso de Coordenadora Escolar, da
Escola de Saúde Pública, de 1.0 de outubro a
31 de dezembro de 1966 ................120,00

Maria (ia 'Conceição Rocha Dias -- Bolsa de Estudos do
Curso de Coordenadora Escolar, da Escola de Saú-
de Pública, de 1.0 de outubro a 31 de dezembro de
1966	............................120,00

Francisa Jacinta Viana Brant	Bolsa de Estudos do2,20	Curso de Coordenadora Escolar, da Escola de Saú-
de Pública, de 1.0 de outubro a 31 de dezembro
de 1966 ..........................120,00

Sílvia Viana Salomão	Bolsa de Estudos do 'Curso
de Coordenadora Escolar, da Escola de Saúde Pú-
blica, de 1.0 de outubro a 31 de dezembro de 1966

120,00
Elizaheth Ferreira Cruz Homem - Bolsa de Estudos do

Curso de Coordenadora Escolar, da Escola de
Saúde Pública, de 1.0 de outubro a 31 de dezembro

120,00	de 1966 ............................

Zélia 'Caetano Goulart - Bolsa de Estudos do Curso de
Coordenadora Escolar, da Escola de Saúde Públi-
ca, de 1.0 de outubro a 31 de dezembro de 1966

\Vilma Azevedo Sales Bolsa de Estudos do Curso de
Coordenadora Escolar, da Escola de Saúde Pública,
de 1.9 de outubro a 31 de dezembro de 1966 .

120,00

120,00
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Maria de Lourdes Castro Souza - Bolsa de Estudos do
Curso de Coordenadora Escolar, da Escola de Saú-
de Pública, dc 1.0 de outubro a 31 de dezembro
de 1966	..........................

Célia Alves Morangas - Bolsa de Estudos do Curso de
Coordenadora Escolar, da Escola de Saúde Públi-
ca, de 1.1 de outubro a 31 de dezembro de 1966

Maria Pastorinha de Pinho - Bolsa de Estudos do Curso
de Coordenadora Escolar, da Escola de Saúde Pú-
blica, de 1.0 de agosto a 31 de dezembro de 1966

Terezinha Rodrigues Pereira - Bolsa de Estudos, do Cur-
so de Coordenadora Escolar, da Escola de Saúde
Pública, de 1. de agosto a 31 de dezembro de 1966

Maria Imaculada de Oliveira - Bolsa de Estudos do Curso
de Coordenadora Escolar, da Escola de Saúde Pú-
blica, de 1.0 (te outubro a 31 de dezembro de 1966

Célia Passos Ribeiro de Campos - Bolsa de Estudos do
Curso de Coordenadora Escolar, da Escola de Saúde
Pública, de 1.0 de outubro a 31 de dezembro de 1966

Dione Gonçalves Alkmim - Bolsa de Estudos do Curso
de Coordenadora Escolar da Escola de Saúde Pú-
blica, de 1.0 de outubro a 31 de dezembro de 1966

Esmeralda de Deus Vieira Bolsa de Estudos do Curso
de Coordenadora Escolar, da Escola de Saúde Pú-
blica, de 1.0 de outubro a 31 de dezembro de 1966

Jônia de Carvalho - Bolsa de Estudos do Curso de Co-
ordenadora Escolar, (Ia Escola de Saúde Pública,
de 1.0 de outubro a 31 de dezembro de 1966 .

Maria Amélia Rodrigues Marques - Bolsa de Estudos
do Curso de Coordenadora Escolar, da Escola de
Saúde Pública, de 1.0 de outubro a 31 de dezem-
bro de 1966 ........................

Maria José da Silva Lopes - Bolsa de Estudos do Cur-
so de Coordenadora Escolar, da Escola de Saúde
Pública, de 1.° de outubro a 31 de dezembro
de1966 ............................

NCr	
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Maria Helena Hissa - Bolsa de Estudos do Curso de
Coordenadora Escolar, da Escola de Saúde Públi-

120,00	
blica, de 1.9 de outubro a 31 de dezembro de 1966

Laura Damaceno César Bruno - Bolsa de Estudos do
Curso de Coordenadora Escolar, da Escola de Saú-
de Pública, de 1. de outubro a 31 de dezembro de120,00	1966	............................

Gláucia Maria Percope de Andrade - Bolsa de Estudos
do Curso de Coordenadora Escolar, da Escola de160,00	
Saúde Pública, de 1. de outubro a 31 de dezembro
de 1966 ..........................

Gláucia Maria Matos Rios Bolsa de Estudos do Curso
de Coordenadora Escolar, da Escola de Saúde Pú-
blica, de 1.9 de outubro a 31 de dezembro de 1966

Gilka Rabêlo Barros Ferreira Bolsa de Estudos do Cur-
so de Coordenadora Escolar, da Escola de Saúde
Pública, de 1.0 de outubro a 31 de dezembro de 1966

60,00 Gilda de Abreu e Silva - Bolsa de Estudos do Curso de
Coordenadora Escolar, da Escola de Saúde Públi-
ca, de 1.0 de outubro a 31 de dezembro de 1966

60,00	Eloysa Terezinha Monteiro Moura	Bolsa de Estudos
do Curso de Coordenadora Escolar, da Escola de
Saúde Pública, de 1.0 de outubro a 31 de dezem-

60,00	bro de 1966 ......................

Elba Pereira Guimarães	Bolsa de Estudos do Curso
de Coordenadora Escolar, cia Escola de Saúde

6000	Pública, de 1.0 de outubro a 31 de dezembro de
1966	............................

Helenice Orodones de Figueiredo - Bolsa de Estudos do
Curso de Coordenação Escolar, da Escola de Saúde

60,00
	Pública, de 1.0 de outubro a 31 de dezembro de

1966	............................

América de Pinho Souza - Bolsa de Estudos do Curso
de Coordenadora Escolar, da Escola de Saúde

120,00	Pública, de L Q de outubro a 31 de dezembro de 1966

160,00

60,00

NCr$

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

60,00

120,00
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Maria Auxiliadora de Carvalho - Bolsa de Estudos do
Curso de Coordenadora Escolar, da Escola de
Saúde Pública, de 1. 9 de outubro a 31 de dezembro
de1966	........................

Maria Inês de Ávila - Bolsa de Estudos do Curso
de Coordenadora Escolar, da Escola de Saúde
Pública, de 1.9 de outubro a 31 de dezembro de 1966

Maria de Lourdes Madureira Leão - Bolsa de Estudos
do Curso de Coordenadora Escolar, da Escola
de Saúde Pública, de 1.'> de outubro a 31 de de-
zembro de 1966 ....................

Maria de Lourdes Rodrigues Vasconcelos - Bolsa de
Estudos do Curse de Coordenadora Escolar, da
Escola de Saúde Pública, de 1.° de outubro a
31 de dezembro de 1966 ..............

Moema Augusta Soares de Castro Bolsa de Estudos
do Curso de Coordenadora Escolar, da Escola
de Saúde Pública, de LQ de outubro a 31 de
dezembro de 1966 ..................

Nina Ribeiro Marques Leite - Bolsa de Estudos do
Curso de Coordenadora Escolar, da Escola de
Saúde Pública, de 1. de outubro a 31 de de-
zembro de 1966 ....................

Rosa Maria de Melo Bonfim Mota - Bolsa de Estudos
do Curso de Coordenadora Escolar, da Escola
de Saúde Pública, de 1. 9 de outubro a 31 de
dezembro de 1966 ..................

Rosa Maria Mourão Teixeira - Bolsa de Estudos do
Curso de Coordenadora Escolar, da Escola de
Saúde Pública, de L Q de outubro a 31 de de-
zembro de 1966 ....................

Rosemary César Resende - Bolsa de Estudos do Curso
de Coordenadora Escolar, da Escola de Saúde
Pública, de 1.0 de outubro a 31 de dezembro de
1966	............................
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NCr$ Terezinha Aparecida Pagano - Bolsa de Estudos do
Curso de Coordenadora Escolar, da Escola de
Saúde Pública, de 1.0 (te outubro a 31 de de-

	

60,00	zembro de 1966 ....................

Vera Lúcia Codó Santos - Bolsa de Estudos do Curso

	

60,00	de Coordenadora Escolar, da Escola de Saúde
Pública, de L Q de outubro a 31 de dezembro
de 1966	..........................

Vilma de Oliveira Machado	Bolsa de Estudos do Curso

	

60,00	de Coordenadora Escolar, da Escola de Saúde
Pública, de LQ de outubro a 31 de dezembro
de 1966 ..........................

60,00 Heloísa Jorge Cheib - Bolsa de Estudos do Curso de
Coordenadora Escolar, da Escola de Saúde Pú-
blica, de 1. 1 de outubro a 31 de dezembro de 1966

	

60,00
	 TOTAL .................... 39.913,47

Art. 2.9 Para a execução desta lei, fica o Poder Executivo
autorizado a realizar as operações de crédito que se fizerem ne-
cessárias.

60,00
Art. 3,9 - Revogadas as disposições em contrário, esta lei

entrará em vigor na data de sua publicação.

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

	

60,00	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

	

60,00
	de julho de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

601

	

Clóvis Salgado da Gama
Ovídio Xavier de Abreu

NCr$

60,00

60,00

60,00

60,00
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LEI N.9 4.529, DE 5 DE JULHO DE 1967 L
	- 633 -

	

NCr$
Atílio Falieri -- Indenização de despesas realizadas com

	

Autoriza a abertura à Secretaria de Estado da	 aquisição de combustíveis e lubrificantes, em de-

	

Segurança Pública, para os fins que menciona, do	 zembro de 1966, conforme Processo n. 590-1
crédito especial de NCr$ 8.806,26.	 (67), do Departamento de Administração do Ma-

	

terial ..........................	50,00
O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,

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

	

	 Geraldo Ferreira dos Santos - Indenização por paga-
mento de combustíveis para o veículo de placa

Ai-t. 1.	É o Poder Executivo autorizado a abrir à Se.	1-31-42	SPE	cia Delegacia de Polícia de Co-

	

cretaria de Estado da Segurança Pública o crédito especial (te	roniandel, em julho de 1966, conforme Processo

	

NCr$ 8.806,26 (oito mil, oitocentos e seis cruzeiros novos e vinte	n.' 445 (67), cio Departamento de Administração

	

e seis centavos) destinado ao pagamento das seguintes despesas	cio Material ........................	12,10
de exercícios anteriores:

NCr$
Johnsn & Johnson cio Brasil Produtos Cirúrgicos Ltda.

Fornecimento de materiais ao Pronto Socorro, em
1966, conforme Processo n. 584 (67), do Departa-
mento de Administração do Material . . . . . . . .	3.710,10

Irmãos Diniz S.A. Comércio e Indústria - Fornecimen-
to de carne à Casa de Detenção Central "Antônio
Dutra Ladeira", em 1966, conforme Processo n.9
533 (67), do Departamento de Administração do
Material	........................ 1 .200,00

Prefeitura Municipal de Frutal -- Fornecimento de ener-
gia elétrica à •Cadeia Pública e à Delegacia de
Polícia de Frutal, em 1966, conforme Processo
n.9 491-1 (67), do Departamento de Administra-
ção do Material ..................	145,33

Sociedade Anônima White Martins Fornecimento de
Materiais ao Departamento da Guarda Civil, em
1966, conforme Processo n.9 648 (67), cio Depar-
tamento de Administração do Material ..... . 352,90

Sociedade Anônima White Martins - Fornecimento de
materiais à Casa de Detenção Central "Antônio
Dutra Ladeira", em 1966, conforme Processo n.°
648-3 (67), do Departamento de Administração do
Material	........................ 48,40

Geraldo Ferreira dos Santos - Indenização por paga-
Inento de combustíveis para o veículo de placa
SPE-1-31-42, cia Delegacia de Polícia de Coroman-
dcl, em setembro de 1966, conforme Processo n.9
445-2 (67), do Departamento de Administração
do Material ...................... 15,95

Geraldo Ferreira dos Santos - Indenização por paga-
mento de combustíveis e lubrificantes para o
veículo de Coromandel, em novembro de 1966, con-
forme Processo n. 9 445-4 (67), do Departamento
de Administração do Material	 65,17

BahiaBahia Mascarenhas & Cia. Ltda. - Diferença de preços
em fornecimento de drogas e medicamentos à
Casa de Detenção Central "Antônio Dutra Ladeira",
em novembro de 1966, conforme Processo n.
678-152 (66), do Departamento de Administração
do Material ........................ 80,00

Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S.A. - For-
necimento de medicamentos ao Departamento de
Pronto Socorro, em 1966, conforme Processo n.9
646 (67), do Departamento de Administração do
Material ........................ 336,30

Quimilabor Artigos para Laboratórios Ltda. - Forne-
cimento de materiais ao Departamento de Medicina
Legal, em 1966, conforme Processo n. Q 503 (67),
do Departamento de Administração do Material	207,12
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Cr$
Empresa Luz e Força Ituiutabana S.A. Fornecimento

de energia elétrica à Delegacia de Polícia e Cadeia
Pública de Ituintaba, em novembro e dezembro de
1966, conforme Processo n. 9 465 (67), do Departa-

	

mento de Administração do Material . . . . . . . .	56,19

Pravaz Recordati-LaboratóriOs S.A. - Fornecimento de
medicamentos ao Departamento de Pronto Socor-
ro, em 1966, conforme Processo n. 9 478-1 (67),

	

do Departamento de Administração do Material	228,25

Pravaz Recordati-Laboratórios S.A. - Fornecimento de
medicamentos ao Departamento Médico da Polícia
Civil, em 1966, conforme Processo n. 9 478 (67),
do Departamento de Administração do Material

Geraldo Ferreira dos Santos - Indenização por paga-
mento de combustíveis e lubrificantes para o veí-
culo de placa SPE 1-31-42, da Delegacia de
Policia de Coromandel, em agosto de 1966, con-
forme Processo n. 445-1 (67), do Departamento
de Administração do Material ............

Marcos Lúcio Pittella - Indenização por pagamento
de energia elétrica à Delegacia de Polícia de São
Miguel, em 1966, conforme Processo n. 630-1 (67),
do Departamento de Administração do Material

Geraldo Ferreira dos Santos - Indenização por paga-
mento de combustíveis e lubrificantes para o veí-
culo de placa SPE - 1-31-42, da Delegacia de
Polícia de Coromandel, em outubro de 1966, con-
forme Processo n. 9 445-3 (67), do Departamento
de Administração do Material ............

José Elias Miguel - Indenização por pagamento de ma-
terial de higiene para a Cadeia Pública de Jacuí,
em 1966, conforme Processo n.9 1.201 (66), do
Departamento de Administração do Material

Estrada de Ferro Santos a Jundiaí - Transportes re-
quisitados em novembro e dezembro de 1961, con-
forme DCP/207/65 ..................

- 635 -

NCr$
Companhia Geral de Eletricidade - Fornecimento de

energia elétrica à Delegacia de Polícia de Guarané-
sia, em outubro e dezembro de 1966, conforme
Processo n.9 509-1 (67), do Departamento de Ad-
ministração do Material .............. 12,59

Companhia Geral de Eletricidade - Fornecimento de
energia elétrica à Delegacia de Polícia de Guaxupé,
(te julho a dezembro de 1966, conforme Processo
n.° 509 (67), do Departamento de Administração
do Material ...................... 4,55

Companhia Geral de Eletricidade - Fornecimento de
energia elétrica à 'Cadeia Pública de Carmo do
Rio Claro, de outubro a dezembro de 1966, con-
forme Processo n.9 509 (67), do Departamento
de Administração do Material ......... . 16,68

Companhia Industrial Paraense - Fornecimento de
energia elétrica à Cadeia de Pará de Minas, de
setembro a dezembro de 1966, conforme Processo
n. 536 (67), do Departamento de Administração
do Material ......................

Companhia Industrial Paraense - Fornecimento de
energia elétrica à Delegacia de Polícia de Pará de
Minas, de setembro a dezembro de 1966, conforme
Processo n. , 536 (67), do Departamento de Ad-
ministração do Material ..............

Expres&o Leãozinho Ltda. - Transportes requisitados em
1965, conforme DCP/4.191 ............

Sebastião Flávio Ferraz Junqueira - Transportes re-
quisitados cm 1965, conforme DCP/6.359 . .

Viação Itaúna Ltda. - Transportes requisitados em 1965,
conforme SC/Proc. n. 9 3.897 ..........

Viação Peixe Vivo Ltda. - Transportes requisitados em
1965, conforme SC/Proc. n.9 3.739 ........

Viação Planalto Ltda.	Transportes requisitados em
1965, conforme SC/Proc. n. 9 4.378 ........

Sebastião Flávio Ferraz Junqueira - Transportes requi-
sitados em 1965, conforme DCP/5.144 ......

lq

74,82

a

42,47

AM

1,57

a

84,27

7,76

0,81

A

0,48

0,52

10,03

115,90

31,26

14,32

70,86

73,17
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NCr

0,67

37,25

0,30

3,40

50,00

7,19

55,96

2,94

153,00

4,59

55,00

5,00

134,33

3,00

1,14

2,00

Expresso Rio Vermelho - Adelino Fernandes Marques -
Transportes requisitados em 1965, conforme
SC/Proc. n. 9 4.757 ................

Viação São José Ltda.	Transportes requisitados em
1965, conforme DCP/495 ..............

José Efigênio Duarte	Transportes requisitados em
1965, conforme SC/Proc. n. 9 4.420 ........

João Teixeira Madureira - Transportes requisitados
em 1965, conforme SC/Proc. n.9 4.446 ......

João Mendes de Almeida - Transportes requisitados
em outubro de 1965, conforme DCP/5.537 .

José Maciel de Freitas	Transportes requisitados em
1965, conforme SC/Proc. n. 9 3.853

Padre Joaquim Quintão de Oliveira - Indenização
por transportes pagos em dezembro de 1965, con-
forme DCP/656 ....................

Frederico Flister - Transportes requisitados em 1965,
conforme DCP/5 .759 ................

Viação Férrea Centro-Oeste - RFFSA - Transportes
requisitados em 1965, conforme SC/Proc. n. 4.360

Viação Santa Marta Ltda. - Joaquim Vieira de Faria
Sobrinho	Transportes requisitados em 1965,
conforme SC/Proc. n.9 5.329 ............

Waltencil de Almeida - Transportes requisitados em
1965, conforme DCP72.179 ............

Jorge Santos - Transportes requisitados em 1965, con-
forme SC/Proc. n.9 5.340 ..............

Zanetti Dante - Transportes requisitados em 1965, con-
forme SC/Proc. n.° 4.687 ............

Viação Sandra Ltda. - Transportes requisitados em
1965, conforme SC/Proc. n. 9 4.160 ........

Jovalino Quaresma da Silva - Transportes requisitados
em 1965, conforme SC/Proc. n. 9 4.735 ........

João da Mata Pires - Transportes requisitados em
1965, conforme SC/Proc. n. 3.800 ........

	

Januzzj Paiva Bueno	Transportes requisitados em
1962, conforme SC/Proc. n. Q 4.764 ........

	

Januzzi Paiva Bueno	Transportes requisitados em
1963, conforme SC/Proc. n. 9 4.799 ........

Januzzi Paiva Bueno - Transportes requisitados em
1963, conforme SC/Proc. n. 9 4.763 ........

Manoel Macedo - Transportes requisitados em 1965,
conforme SC/Proc. n. 9 5.254 ............

José Joaquim Felipe - Transportes requisitados em
1965, conforme SC/Proc. n. 3.895 ........

	

Januzzj Paiva Bueno	Transportes requisitados cm
1962, conforme SC/Proc. n. 9 4.804 ........

Viação Alteza Ltda. - Transportes requisitados em 1965,
conforme SC/Proc. n. 9 4.166 ............

Expresso Bambuiense Ltda. - Transportes requisitados
em 1965, conforme DCP/4.639 ..........

José Pereira Barcelete - Indenização de transportes
Pagos em 1965, conforme SC/Proc. n. Q 4.731

Fábio de Oliveira - Transportes requisitados em 1965,
conforme DCP/6.149 ................

	Jesus Correia da Silva	Transportes requisitados em
1965, conforme DCP/279 ..............

Viação Sem Peixe - José Antônio Neto - Transportes
requisitados em 1965, conforme SC/Proc. n. 4.996

Transporte Coletivo Uberlândia Ltda. - Transportes
requisitados em 1965, conforme SC/Proc. n. 9 4.111

Expresso Santa Cruz - Transporte Coletivo - Transpor-
tes requisitados em outubro de 1965, conforme
SC/Proc. n. 9 4.237 ..................

Expresso Santa Cruz - Transporte Coletivo	Transpor-
tes requisitados em novembro de 1965, conforme
SC/Proc. n.° 4.205 ..................

	Expresso Santa Cruz -	Transporte Coletivo	Trans-
portes requisitados em 1965, conforme SC/Proc.

Lr..	

n.9 4.203 ........................

NCr$

1,20

7,26

3,38

29,25

30,00

5,13

25,00

8,00

4,74

9,97

0,75

4,41

0,98

6,75

210,00

2,41
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NCr$

6,03

21,12

79,07

16,00

2,67

3,34

0,61

11,47

2,15

3,05

3,52

5,71

70,00

100,00

12,46

.4

NCr$

12,35

8,70

9,36

39,45

6,11

9,05

5,66

4,67

19,94

2,47

7,41

43,65

Expresso Santa Cruz - Transporte Coletivo - Trans-
portes requisitados em outubro de 1965, conforme
SC/Proc. fl•Q 4.242 ..................

Expresso Santa Cruz	Transporte Coletivo	Trans-
portes requisitados em 1965, conforme SC/Proc.
n.9 4.349	........................

Ignácio Loyola Pinto - Transportes requisitados em
novembro e dezembro de 1965, conforme SC/Proc.
n.' 5.285	........................

Eustáquio José Câmara - Transportes requisitados em
agosto de 1965, conforme DCP/4.228 ........

Viação Santos	José Croce - Transportes requisitados
em 1965, conforme DCP/3.374 ..........

Paulo Batista de Carvalho - Transportes requisitados
em dezembro de 1965, conforme SC/Proc. n. 9 4.987

Expresso Miranda -- João Maurício de Miranda - Trans-
portes requisitados em agosto de 1965, conforme
DCP/4 230	......................

Expresso Cruzeiro do Sul Ltda. - Transportes requi-
sitados cm 1965, conforme DCP/885 ......

Oswaldo Ávila	Transportes requisitados em 1965,
conforme SC/Proc. n. 5.043 ............

Miguel Gonçalves Lara - Transportes requisitados em
1965, conforme SC/Proc. n. 9 4.610 ........

Saliba & Salomé Ltda. - Transportes requisitados em
outubro e novembro de 1965, conforme SC/Proc.
n.	4.956	........................

Rafael Ribeiro - Transportes requisitados em 1965,
conforme DCP/6.067 ................

Jesus Honório Rodrigues - Transportes requisitados
em julho de 1965, conforme DCP/3.366 .

Amantino Pinto Coelho - Transportes requisitados em
dezembro de 1965, conforme DCP/948 ......

Duarte & Lopes - Transportes requisitados em 1965,
conforme SC/Proc. n.° 3.751 ............

Empresa S. J. Souza	Sebastião Júlio de Souza -
Transportes requisitados em dezembro de 1965,
conforme SC/Proc. n.9 4.495 ..........

Empresa de Ônibus Santa Rita Ltda. - Transportes re-
quisitados em julho a setembro e novembro de
1965, conforme SC/Proc. n.' 3.806 ........

Empresa Monte Castelo Ltda. - Transportes requisitados
em dezembro de 1965, conforme SC/Proc. n. 9 3.910

Empresa Monte Castelo Ltda. - Transportes requisitados
de outubro a dezembro de 1965, conforme SC/
Proc. n.' 3.915 ....................

Empresa Monte Castelo Ltda. - Transportes requisitados
em novembro e dezembro de 1965, conforme SC/
Proc. n.° 3.914 ....................

Empresa Santa Luzia - Orlindo Lino Dornelas - Trans-
portes requisitados em novembro e dezembro de
1964, conforme DCP/6.150 ............

Empresa Santa Luzia - Orlindo Lino Dornelas - Trans-
portes requisitados cm setembro e novembro de
1965, conforme DCP/621 ..............

Empresa Santa Luzia	Orlindo Lino Dornelas	Trans-
portes requisitados cm junho de 1965, conforme
DCP/5.541	......................

Empresa Santa Luzia	Orlindo Lino Dornelas - Trans-
portes requisitados em março, maio e julho de
1965, conforme DCP/6.006 ............

Empresa S. J. Souza	Sebastião Júlio de Souza -
Transportes requisitados em dezembro de 1965,
conforme SC/Proc. n. 9 4.395 ............

Empresa S. J. Souza - Sebastião Júlio de Souza -
Transportes requisitados em dezembro de 1965,
conforme SC/Proc. n.9 4.324 ............

Antônio Dias & Cia. Ltda. - Transportes requisitados
de outubro a dezembro de 1965, conforme SC/
Proc. n. 9 3.669 ....................
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1
20,24

1,94

3,88

4,64
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Companhia Prada de Eletricidade Fornecimento de
energia elétrica à Cadeia Pública de Uberlândia,
em dezembro (te 1966, conforme Processo n. 9 413
(67), do Departamento de Administração do Ma-
terial	..........................

Companhia Prada de Eletricidade Fornecimento de
energia elétrica à Delegacia de Policia de Uberlân-
dia, em dezembro de 1966, conforme Processo n.
413 (67), do Departamento de Administração do
Material	........................

Companhia Mineira de Águas e Esgotos - Fornecimento
de água à Delegacia (te Polícia de Pedro Leopoldo,
em novembro de 1965 ................

Sílvio Celso Lages Indenização por pagamento de
água da Cadeia Pública e Delegacia de Polícia
de Pedro Leopoldo, em dezembro de 1966

Prefeitura Municipal (te Belo Horizonte - Fornecimento
(te água ao 2. Distrito Policial, em outubro e
dezembro de 1966 ....................

- 641 -

Empresa Milagres	Gamair Lourenço Ferrão - Trans-
portes requisitados em 1965, conforme DCP/913

Empresa Viação Vazantina .-.- Osvaldino Pereira da Con-
ceição - Transportes requisitados em agosto de
1965, conforme DCP/357 ..............

Alexandre Gontijo de Oliveira - Transportes requi-
sitados em dezembro de 1965, conforme DCP/1.012

Enork Lopes de Meio - Transportes requisitados em
outubro de 1965, conforme DCP/5.606 ......

Empresa de Viação Nossa Senhora de Fátima - Heleno
Rodrigues Pereira - Transportes requisitados em
dezembro de 1965, conforme DCP/1 .013 .

Empre.a Vição São Geraldo Ltda.	Transportes re-
quisitados cm outubro de 1964, conforme SC/
Proc. n.	4.534	....................

NCr$

9,90

8,60

50,00

33,00

8,19

1,30

Prefeitura Municipal (te Frutal - Fornecimento de água
à Delegacia (te Polícia e Cadeia Pública de Frutal,
durante o ano (te 1965 ................

Estrada de Ferro Goiás	Transportes requisitados em
dezembro de 1961, conforme DCP/207/65 .

Olavo Augusto Bartolomeu - Transportes requisitados
em 1960, conforme DCP/207/65 ..........

Ignácio Loyola Pinto - Transportes requisitados em
novembro e dezembro de 1961, conforme DCP/
207/65	........................

Ângelo Picorone - Expresso Picorone - Transportes
requisitados em agosto de 1965, conforme DCP/
5.221	..........................

Edgar José dc Souza - Transportes requisitados em
março de 1965, conforme DCP/2.676 ......

Empresa Antônio F. Ferreira - Transportes requisitados
em fevereiro de 1965, conforme DCP/1 .452

Hélio Ferreira da Silva - Indenização de despesas na

	

4,32	
manutcnço do veículo cia Delegacia de Polícia
de Varginha, durante o ano de 1966, conforme
Processo n.° 446-1 (67), do Departamento de

	

0,50	 Administração do Material ............ 49,82

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	Fornecimento
de água ao 6. Distrito Policial, durante o mês
de novembro de 1965, conforme conta n.° A-13	4,54

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - Fornecimento
de água ao 11. Distrito Policial, durante o mês
de novembro de 1965, conforme conta n. Q 17.615-43	8,51

Geraldo FerN ira Tótaro - Indenização referente a com-
bustíveis e lubrificantes para a Delegacia de Po-
lícia de Itambacuri cm 1966, conforme Processo
n. 507 (67), do Departamento de Administração
do Material ......................	45,20

0,39

4,75

1,00

50,00

1,08

-4
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por compra a Ilídio Caixeta de Melo e sua mulher, conforme
escritura de compra e venda lavrada aos 30 de agosto de 1939,
no livro n. 210, fls. 87 a 88v., do Cartório do 2.' Ofício de Notas
te Patos (te Minas e registrada sob o n.' 38.916, à fls. 196, do
livro 3 AP, do Cartório do Registro de Imóveis da referida
cidade:

1 A Prefeitura Municipal de Patos de Minas, para cons-
trução (te uma Estação de Tratamento de Água do sistema de água
(Ia referida cidade, um terreno com a área aproximada de 7.500
M 2 (sete mil e quinhentos metros quadrados), constituído pelo
(tuarteirAo compreendido entre as Ruas Ceará, Dr. Marcolino, Goiás
e Da. Luíza;

NCr$
Antônio Brandão Fontes Rezende Indenização por

fornecimento de energia elétrica à Delegacia de
Polícia de Pitangui, durante o mês de dezembro
de 1966, conforme Processo n.° 677 (67), do De-
partamento de Administração do Material .	 0,84

Prefeitura Municipal (te Belo Horizonte - Fornecimento
de água ao 12.' Distrito Policial, durante os meses
de agosto e setembro de 1965, conforme conta n.

	

37.849-2 ...........................	3,55

	

TOTAL ......................	8.806,26

Art. 2.' - Para a execução desta lei, fica o Poder Executivo
autorizado a realizar as operações de crédito que se fizerem ne-
cessárias.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 5
de julho de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Ovídio Xavier de Abreu
Joaquim Ferreira Gonçalves

LEI N.9 4.530, DE 5 DE JULHO DE 1967

Autoriza doação de terrenos em área do Estado,
localizada no Município de Patos de Minas e dá
outras providências.

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

Art. 1.' - Fica o Governo do Estado autorizado a doar, aos
beneficiários abaixo indicados, parte de um terreno, com a área
global aproximada de 134.740 m 2 (cento e trinta e quatro mil,
setecentos e quarenta metros quadrados), situado no local de-
nominado "Lagoa Grande", onde existiu o antigo campo de pouso
da Cidade de Patos de Minas, havido pelo Estado de Minas Gerais

II	A Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais
(COHAB MG), para construção de um núcleo habitacional, um
terreno com a área aproximada de 101.845 m 2 (cento e um mil,
oitocentos e quarenta e cinco metros quadrados), individualizado
nas plantas que integram o "Processo n 5.626 - Patos de Minas
- Campo de Aviação", do Departamento de Patrimônio da Secre-
taria (te Estado de Administração.

Parágrafo único	Os terrenos discriminados nos itens 1
e 11 (leste artigo reverterão ao patrimônio do Estado se não forem
atendidas, no prazo de 5 (cinco) anos, as respectivas finalidades
(Ias doações ou se, em qualquer tempo, forem dados aos imóveis
destinos diversos dos que acima ficaram previstos.

Art. 2.' - Fica o Governo do Estado autorizado a vender,
à Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais
(CASEMG), para construção (te um armazém e de um conjunto (te
sitos, um terreno com a área aproximada de 16.700 m 2 (dezesseis
mil setecentos metros quadrados), a ser destacado da área global
objeto do artigo 1.' desta lei e constituído pelo quarteirão com-
preendido entre as Ruas Mato Grosso, da Paz, Da. Luíza e Goiás.

Parágrafo único - A venda a que se refere este artigo de-
verá ser realizada tomando-se por base o valor do terreno apurado
em avaliação procedida pelo Departamento de Patrimônio da Se-
cretaria de Estado de Administração.

Art. 3 - Da área global mencionada no art. 1.' desta lei
o Estado de Minas Gerais se reserva, para fins de construção de
um Grupo Escolar, um terreno com aproximadamente 2.000 m2
(dois mil metros quadrados), constituído pelo quarteirão com-
preendido entre as Ruas Piauí, Ceará e Dr. Marcolino e devida-
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mente individualizado nas plantas que integram o "Processo n.'
5.626 - Patos dc Minas - Campo de Aviação", do Departamento
do Patrimônio da Secretaria de Estado de Administração.

Art. 40 - Fica o Governo do Estado autorizado a doar, à
Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais (COHAB-MG),
para a mesma finalidade aludida no item II do art. 1.° desta lei
e sob idêntica e respectiva condição à estabelecida no parágrafo
único do citado art. 1.0, os terrenos remanescentes que resultarem
apurados da área global prevista no referido art. 1.0, após os des-
taques objeto dos artigos anteriores.

Art. 5•0 - Esta lei entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 5
de julho de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Ovídio Xavier de Abreu
Francisco Bilac Moreira Pinto

LEI N.9 4.531, DE 6 DE JULHO DE 1967

Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter
imóvel ao Patrimônio do Município de Salinas.

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 fazer re-
verter ao patrimônio (10 Município de Salinas o imóvel, daquele
recebido em doação, com a área total de 10.412,50 m2 (dez mil,
quatrocentos e doze metros e cinqüenta centímetros quadrados) lo-
calizado na parte urbana da cidade, na Praça da Liberdade, con-
frontando, ao Norte e Noroeste com a Rua Rio Pardo; ao Sudoeste,
com o Rio Salinas; a Leste, com a mencionada Praça da Liberdade
e, ao Sul, com rua projetada, conforme se encontra descrito na
respectiva escritura.

Art. 2. 9	A reversão far-se-á sem ônus para o Estado.
Art. 3•1 -- Revogadas as disposições em contrário, esta lei

entrará em vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhe-
cimento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
(umpi- :li-, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 6
(te julho de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Francisco Bilc,c Moreira Pinto

LEI N.' 4.532, DE 6 DE JULHO DE 1967

Modifica o art. 8.°, da Lei ii. 0 2.865, cia 12 de
setembro de 1963, que autoriza o Executivo a criar
a Aço Minas S.A. - AÇOMINAS.

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

Art. 1.0 - O art. 8.°, da Lei n.° 2.865, de 12 de setembro
de 1963, que autoriza o Governo do Estado a constituir a Aço
Minas S.A., passa a vigorar c'n a seguinte redação:

"Art. 8.	AN instalações da Aço Minas S.A.
AÇOMINAS, deverão situar-se entre os Municípios de
Conselheiro Lafaiete e Mateus Leme, no Vale do Rio
Paraopeba, cm área a ser aprovada pela Diretoria da
empresa, e escolhida com base nos estudos que a indi-
quem como a melhor sob os aspectos técnicos e eco-
nômicos".

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 6
de julho de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Sentia
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LEI N.9 4.533, DE 10 DE JULHO DE 1967	 Art. 2. - Revogam-se as disposições em contrário, entrando

Autoriza o Governo do Estado a doar terreno	esta lei em vigor na data de sua publicação.
à Prefeitura Municipal de Natércia.

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

Art. 1. - Fica o Governo do Estado autorizado a doar à
Prefeitura Municipal de Natércia o terreno situado na Rua Virgílio
Caetano, daquela cidade, com a área de 243 m 2 (duzentos e quarenta
e três metros quadrados), onde se acha edificada a cadeia pública
local, confrontando, segundo escritura de origem, com terreno do
Patrimônio, em frente à Igreja do Rosário; por um lado, com
terreno de D. Reginalda Ernestina de Jesus, e por outro lado,
com Rua Cel. Paiva e pelos fundos, com terrenos de Cândido José
Pereira.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 10 de
julho de 1967.

O Presidente: (a) Manoel da Silva Costa
O 1.1 Secretário: (a) Nílson Gontijo
O 2. Secretário: (a) José Raimundo

LEI N.9 4.534, DE 10 DE JULHO DE 1967

Autoriza o Governo do Estado a doar terreno
à Prefeitura Municipal de Natércia.

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

Art. 1. Fica o Governo do Estado autorizado a doar, à
Prefeitura Municipal de Natércia, o terreno situado nesse Muni-
cípio, no lugar denominado Atirado, medindo 2.000 m2 (dois mil
metros quadrados), confrontando com a rodovia Santa Rita do
Sapucaí - Natércia, pela frente, e terras de Vicente Alves Fagundes,
pelos lados e pelo fundo.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 10 de
julho de 1967.

O Presidente: (a) Manoel da Silva Costa
O 1.1 Secretário: (a) Nílson Gontijo
O	Secretário: (a) José Raimundo

LEI N.9 4.535, DE 11 DE JULHO DE 1967

Devlara de utilidade pública a Santa Casa Asilo
de Caridade, da Cidade de Bom Sucesso.

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

Art. 1.9 - Fica declarada de utilidade pública a Santa Casa
Asilo de Caridade, com sede na Cidade de Bom Sucesso.

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

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o 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 11
de julho de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
João Franzen de Lima
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LEI N.9 4.536, DE 11 DE JULHO DE 1967
Declara de utilidade pública a Sociedade Edu-

cacional Três Poderes Lida., com sede na Cidade
de Belo Horizonte.

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

Art. 1. Fica declarada de utilidade pública a Sociedade
Educacional Três Poderes Ltda., com sede e foro na Cidade de
Belo Horizonte.

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

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o 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 11
de julho de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
João Franzen de Lima

LEI N. Q 4.537, DE 11 DE JULHO DE 1967

Declara de utilidade pública o Movimento da
Juventude Cristã, com sede na Cidade de Belo
Horizonte.

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

Art. 1 - Fica declarado de utilidade pública o Movimento
da Juventude Cristã, com sede e foro na Cidade de Belo Horizonte.

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

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o 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 11
de julho de 1967.
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LEI N.9 4.538, DE 11 DE JULHO DE 1967

Dá ao Fórum da Cidade de Cristina o nome
de Da. José Rezende Ferraz.

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

Art. jQ --- 	Fórum da Cidade de Cristina passa a denomi-
nar-se "Dr. José Rezende Ferraz".

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

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhe-
cimento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam

tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 11
de julho de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
João Franzen de Lima

LEI N.9 4.539, DE 11 DE JULHO DE 1967

Dá denominação ao Fórum da Comarca de
Borda da Mata.

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

Art. 1. - O Fórum da Comarca de Borda da Mata passa
a denominar-se "Mário Martins".

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 11
de julho (te 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA	 ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
João Franzen de Lima	 João Franzen de Lima
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LEI N.° 4.540, DE 11 DE JULHO DE 1967

Aulort..a a abertura a Secretaria de Estado do
Trabalho e Ação Social, para fins que menciona,
do crédito especial de NCr$ 50.000,00.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes
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LEI N.° 4.542, DE 22 DE AGOSTO DE 1967

Autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito
especial de NCr$ 1.000.000,00 ao Conselho Estadual
do Desenvolvimento e a anular dotações orçamen-
tárias, para os fins que menciona.

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

	

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

Ârt	1 9	* n Poder a,.fhn	 ,.1-..	C..	 .	 .	 -.	.....	 £.L4Â	O.I4LJL st.atttj a au. ii a OC

cretaria de Estado do Trabalho e Ação Social, para aquisição da
biblioteca do finado Professor Tancredo Martins, autorizada pela
Lei n.9 3.132, de 9 de junho de 1964, o crédito especial de NCr$
50.000,00 (cinqüenta mil cruzeiros novos).

Art. 2. Para a execução desta lei, fica o Poder Executivo
autorizado a realizar as operações (te crédito que se fizerem ne
cessárias

Art. 3•1 - Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 11
de julho de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Camilo Corrêa Viana
Ovídio Xavier de Abreu

LEI N. 4.541

Concede subvenções a diversas instituições.

(Publicada no "Minas Gerais" do dia 23-8-67)

Art. L5 E o Poder Executivo autorizado a abrir, ao ion-
selho Estadual do Desenvolvimento, o crédito especial de NCr$
1.000.000,00 (hum milhão de cruzeiros novos), destinado a atender
às despesas com o prosseguimento das obras da Cidade Industrial
te Juiz de Fora e o inicio dos serviços de infra-estrutura das
demais Cidades Industriais, criadas pelo Estado.

Art. 2. - Para atender ao disposto no artigo anterior, é o
Poder Executivo autorizado a anular totalmente as dotações
033-29-07-3.1.3.0 e 041-03-59-3.1.3.0, nos valores de, respectiva-
mente, NCr$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros novos) e NCr$
120.000,00 (cento e vinte mil cruzeiros novos), do orçamento vi-
gente do Conselho Estadual do Desenvolvimento e, parcialmente,
a dotação 136-13-42-4.1.1.2, na importância de NCr$ 380.000,00
(trezentos e oitenta mil cruzeiros novos), do orçamento vigente da
Secretaria (te Estado da Viação e Obras Públicas.

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

Art. 4•9 - Esta lei entrará em vigor na data de sua pu-
blicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 22
de agosto de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna
Dante Gonçalves Teixeira (respondendo pelo expediente da

Secretaria da Viação e Obras Públicas).
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LEI N.° 4.543, DE 22 DE AGOSTO DE 1967

Reconhece de utilidade pública o Conselho Par.
licu lar Nossa Senhora do Pilar, da Sociedade de
São Vicente de Paulo, com sede na Cidade de Belo
Horizonte.

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

Art, 1.' - Fica reconhecido de utilidade pública o Conselho
Particular Nossa Senhora cio Pilar, da Sociedade de São Vicente
de Paulo, com sdle na Cidade de Belo Horizonte.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte, aos 22
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Art. 2. - Revogadas as disposições em contrário, entrará
esta lei m vigor na (lata de sua publicação.

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

I)ada no Paláco da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 22
de agosto de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
João Franzen de Lima
Raul Bernardo Nelson de Senna

LEI N.° 4.545, DE 22 DE AGOSTO DE 1967

Declara de utilidade pública a Fundação San-
joanense de Ensino e Cultura, com sede na Cidade
de São João del-Rei.

de agosto de 1967.

	

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

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
João Franzen de Lima
Raul Bernardo Nelson de Sentia

LEI N.° 4.544, DE 22 DE AGOSTO DE 1967

D'clara de utilidade pública o 1.0 de janeiro
Foot-Ball Club, com sede na Cidade de Juiz de Fora.

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

Art. 1.v -- Fica declarada de utilidade pública a Fundação
Sanjoanense de Ensino e Cultura, com sede na Cidade de São João
dei-Rei.

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

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

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

Dada no Palácio (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, aos 22
de agosto de 1967.

Art. 1.'	Fica declarado de utilidade pública o 1.0 de
Janeiro Foot-Ball Club, entidade esportiva, com sede na Cidade	ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
de Juiz de Fora.	 João Franzen de Lima

I?eu! Bernardo Nelsol? de Senna
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Declara de utilidade pública a Associação de
Proteção à Maternidade e à Infância, com sede na
Cidade de Santo Antônio (10 Monte.

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 Maternidade e à Infância, sociedade civil com per-
sonalidade jurídica, com sede na Cidade de Santo Antônio do
Monte.

Art. 2. - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
esta lei cm vigor na (lata de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte, aos 22
de agosto de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
João Franzen de Lima
Raul Bernardo Nelson de Senna

LEI N.° 4.547, DE 23 DE AGOSTO DE 1967

Declara de utilidade públka a entidade Obras
Sociais da Paróquia de São José (Centro), com sede
na Cidade de Belo Horizonte.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:
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Ir, rt. 2.° - Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará em vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhe-
ciumento e 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 23
de agosto de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
João Franzen de Lima
Raul Bernardo Nelson de Senna

LEI N.° 4.548, DE 23 DE AGOSTO DE 1967

Dó ao Colégio Comercial Oficial de Uberlândia
o nome de Professor José Inácio de Souza.

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

Art. 1 - O Colégio Comercial Oficial da Cidade de Uber-
lândia passa a denominar-se "Prof. José Inácio de Souza".

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

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

l)ada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 23
de agosto de 1967.

Art. 1. - Fica declarada de utilidade pública a entidade
denominada Obras Sociais da Paróquia de São José (Centro), so-	ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
ciedade civil, com sede na Cidade de Belo Horizonte.	 José Maria Alkmim
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LEI N. 4.549, DE 23 DE AGOSTO DE 1967

Dá ao siabelecimento de ensino de Itambocuri
o nome de Prof. José Vicente de Mendonça.

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

Art. 1. - Fica denominado Colégio Estadual Prof. José Vi-
cente de Mendonça o estabelecimento de ensino oficial de grau
médio da Cidade de Itambacuri.

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

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

Dada no Palácio (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, aos 23
de agosto de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria Alkmim

LEI N.° 4.550, DE 24 DE AGOSTO DE 1967

Dá denominação de Osório Guimarães às Es.
colas Reunidas de Dores do lndaiá.

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

Art. 1. - As Escolas Reunidas de Dores do Indaiá passam
a denominar-se "Osório Guimarães".

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 24
de agosto de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria Alkmim
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LEI N.' 4.551, DE 30 DE AGOSTO DE 1967

Declara de utilidade pública a Fundação Acácio
Martins da Costa, com sede na Cidade de Ponte
Nova.

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

Art. 1.9	Fica declarada de utilidade pública a Fundação
Acácio Martins da Costa, com sede e foro na Cidade de Ponte Nova.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 30
de agosto de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
João Franzen de Lima
Raul Bernardo Nelson de Senna

LEI N.9 4.552, DE 30 DE AGOSTO DE 1967

Declara de utilidade pública a Associação de
Cultura Itcdo-Brasileira de Juiz de Fora, com sede
na Cidade de Juiz de Fora.

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

Art. 1. - Fica declarada de utilidade pública a Associação
de Cultura Ítalo-Brasileira de Juiz de Fora, associação civil, com
sede na Cidade de Juiz de Fora.

o

j
u
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Art. 2.0 - Revogadas as disposições em contrário, entrará

esta lei em vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhe-
cimento e execução 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 agosto de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
João Franzen de Lima
Raul Bernardo Nelson de Senna

LEI N.° 4.553, DE 31 DE AGOSTO DE 1967

Considera de utilidade pública o Colégio Norma!
Nossa Senhora do Sagrado Coração, com sede na
Cidade de Santa Bárbara.

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

Art. 1. - Fica declarado de utilidade pública o Colégio
Normal Nossa Senhora do Sagrado Coração, com sede na Cidade
de Santa Bárbara.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 31
de agosto de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
João Franzen de Lima
José Maria Atkmim

LEI N.° 4.554, DE 1. 9 DE SETEMBRO DE 1967

Altera os limites para efeito de licitação por
concorrência pública, administrativa e por coleta
de preços.

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

Art. 1.0 Ficam alterados por esta lei os limites estabele-
cidos pelos § 1., 2.Q e 30 do artigo 1.0 e § 1.0 , 2.' e 3.' do artigo
4. 1 , da Lei n.0 4.194, de 23 de junho de 1966, passando a licitação
para efeito de execução de obra, aquisição de materiais e equipa-
mentos e concessão de serviços públicos a ser regulada do seguinte
modo:

1 será obrigatória a concorrência pública para a execução
de obra de montante superior a 10.000 (dez mil) vezes o valor do
maior salário mínimo vigente no Estado;

II será obrigatória a concorrência administrativa para a
execução (le obra de montante igual ou superior a 100 (cem) e
inferior ou igual a 10.000 (dez mil) vezes o valor do maior salário
mínimo vigente no Estado;

III - será obrigatória a concorrência pública para a aqui-
sição de materiais e equipamentos de montante superior a 2.500
(duas mil e (yuinhentas) vezes o valor do maior salário mínimo vi-
gente no Estado;

IV - será obrigatória a concorrência administrativa para a
aquisição de materiais e equipamentos de montante igual ou superior
a 100 (cem) e inferior ou igual a 2.500 (duas mil e quinhentas)
vezes o valor do maior salário mínimo vigente no Estado;

V será obrigatória a coleta de preço para a execução
(te obra ou para a aquisição de materiais e equipamentos de mon-
tante igual ou superior a 10 (dez) e inferior a 100 (cem) vezes o
valor cio maior salário mínimo vigente no Estado.

Parágrafo único - Poderá ser dispensada a coleta de preços
para a execução de obra ou para a aquisição de materiais e equipa-
mentos de montante inferior a 10 (dez) vezes o valor do maior
salário mínimo vigente no Estado.

Art. 2.' - A concorrência administrativa será feita mediante
carta-convite, que atenderá ao disposto nos itens 1 a X do artigo
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10, da Lei n.° 4.194, de 23 de junho de 1966, expedida pelo menos
a 6 (seis) firmas, reconhecidamente idôneas, e com 10 (dez) dias
úteis, no mínimo, de antecedência verificada por protocolo.

Parágrafo único - O limite mínimo de firmas convidadas
poderá ser reduzido até 2 (duas) quando, no ramo, ou na espe-
cialidade, não houver no Estado o número exigido no artigo.

Art. 3•Q - A concorrência administrativa para a concessão
de serviços públicos, de que trata o artigo 5.°, parágrafo único,
da Lei n.° 4.194, de 23 de junho de 1966, só será admitida quando
o montante da concessão não exceder a 100 (cem) vezes o valor
do maior salário mínimo vigente no Estado.

Art. 40 Respeitados os limites constantes desta lei, con-
tinuam em vigor os dispositivos das respectivas Leis Orgânicas
dos órgãos da administração descentralizada, quanto à sistemática
das ocorrências.

Art. 59 - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 6.9	Esta lei entrará em vigor na data de sua pu-
blicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 1.'
de setembro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA	
ali

 ml
Ovídio Xavier de Abreu

LEI N.9 4.555, DE 1.9 DE SETEMBRO DE 1967

Autoriza o Poder Executivo a conceder pensão
vitalícia a Augusto Gonçalves Filho.

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
pensão mensal vitalícia de NCr$ 180,00 (cento e oitenta cruzeiros
novos) a Augusto Gonçalves Filho.

Parágrafo único - Para atender, no corrente exercício, ao
disposto no artigo, fica o Executivo autorizado a abrir, pela Se-
cretaria de Estado da Fazenda, o crédito especial de NCr$ 720,00

(setecentos e vinte cruzeiros novos), devendo, para tanto, congelar
ou anular, total ou parcialmente, dotações orçamentárias corres-
pondentes a despesas correntes e de capital.

Art. 2. - Nos exercícios subseqüentes, serão consignadas
dotações próprias no orçamento do Estado para ocorrer às des-
pesas resultantes desta lei.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 1.
(te setembro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Ovídio Xavier de Abreu

LEI N. 4.556, DE 6 DE SETEMBRO DE 1967

Cria o Conservatório Estadual de Música de
Uberaba.

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

Art. 1.0 - Fica criado, com sede na Cidade de Uberaba,
o Conservatório Estadual de Música de Uberaba, que se denominará
"Renato Fratesqui".

Art. 2 - O Poder Executivo, para instalação do estabele-
cimento de ensino criado por esta lei, fica autorizado a receber,
por doação, materiais do Conservatório Musical de Uberaba, bem
como a aproveitar o corpo docente deste através de exame previsto
na legislação estadual.

Art. 3•9 - O Conservatório Estadual de Música de Uberaba
terá os seguintes cargos, que ficam criados nos Anexos da Lei
a,' 3.214, de 16 de outubro de 1964:

1 - No Anexo III, lua., 1 (um) cargo de Diretor de Esta-
belecimento de Ensino Médio, símbolo C-5 e 1 (um) cargo de Se-
cretário de Estabelecimento de Ensino Médio, símbolo C-4, ambos
de provimento em comissão;
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II - no Anexo II, 9 (nove) cargos de Professor de E
Médio, nível XV, de classe singular; 4 (quatro) cargos de Im
de Alunos 1, nível III; 1 (um) cargo de Porteiro 1, nível 1
(dois) cargos de Contínuo-Servente 1, nível II.

Art. 4. - A instalação do Conservatório de Música,
criado, condiciona-se à comprovação da existência de corpo do
cente legalmente habilitado.

Art. 5•0 - As despesas resultantes desta lei correrão por
verbas próprias do orçamento do Estado para o exercício de 1968.

Art. 6. - Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entra em vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o 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 6
de setembro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria Alkmim

LEI N. 4.557, DE 6 DE SETEMBRO DE 1967

Cria Ginásio Estadual na Cidade de Canápolls,

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 um Ginásio Estadual na Cidade de
Canápolis.

Art. 2. - O Ginásio, de que trata o artigo anterior, terá
os seguintes cargos, que ficam criados no Anexo III, lua., da Lei
n.0 3.214, de 16 de outubro de 1964:

1 (um) cargo de Diretor de Estabelecimento de Ensino Médio,
símbolo C-5 e 1 (um) cargo de Secretário de Estabelecimento de
Ensino Médio, símbolo C-4, ambos de provimento em comissão.

Art. 3.° - O Ginásio criado por esta lei será instalado me
diante convênio com a Prefeitura Municipal de Canápolis.

Art. 40 - As despesas resultantes desta lei correrão pelas
verbas próprias do orçamento do Estado para o exercício de 1968,
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rt. 50 - Revogadas as disposições em contrário, esta lei
em vigor na data de sua publicação,

ando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhe-
e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam

cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 6
de setembro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria Alkmjm

LEI N. 4.558, DE 6 DE SETEMBRO DE 1967

Modifica o parágrafo único do art. 5•o, do De-
creio n. , 10.393, de 1.' de agosto de 1932.

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

Art. 1.0 - O parágrafo único do art. 50, do Decreto n.°10.393, de 1.0 de agosto de 1932, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 50 -	 .....
"Parágrafo único - O Diretor e os membros do

Conselho, a que se refere o art. 7•9, não perceberão
quaisquer vencimentos, ordenados ou proventos, assim
como não poderá o Hospital, sob qualquer modalidade
distribuir entre seus dirigentes, mantenedores e asso-
ciados, lucros, dividendos, bonificações, ajuda de custo
ou quaisquer outras vantagens."

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 6
de setembro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Clóvis Salgado da Gama
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LEI N.9 4.559, DE 6 DE SETEMBRO DE 1967

Dá ao Ginásio Estadual de Santo Antônio do
Monte o nome de Dr. Alvaro Brandão.

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

Art. 1. - O Ginásio de Santo Antônio do Monte passa a deno-
minar-se "Dr. Alvaro Brandão".

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

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o 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, aos
6 de setembro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria Alkniim

LEI N.9 4.560, DE 6 DE SETEMBRO DE 1967

Dá á Unidade Sanitária de Cristina o nome de
Coronel Godofredo Pinto da Fonseca.

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

Art. 1.' - A unidade sanitária de Cristina passa a denomi-
nar-se "Coronel Godofredo Pinto da Fonseca".

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

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o 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, aos
6 de setembro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Clóvis Salgado da Gama
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LEI N.9 4.561, DE 6 DE SETEMBRO DE 1967

Dá denominação de "Guia Lopes" a estabele-
cimento de ensino primário da Capital.

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

Art. 1.	O Grupo Escolar da Vila Parque Inconfidência,
da Cidade de Belo Horizonte, denominar-se-á "Guia Lopes".

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

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem 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, aos
6 de setembro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria Alkmim

LEI N.9 4.562, DE 6 DE SETEMBRO DE 1967

Considera de utilidade pública a Associação
Brasileira de Odontologia, Seção de Minas Gerais,
Subseção de Caxambu, com sede na Cidade de Ca-
xambu.

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 Associação
Brasileira de Odontologia, Seção de Minas Gerais, Subseção de Ca-
xambu, coso sede na Cidade de Caxambu.

1
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Art. 2. - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
esta lei em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio (Ia Liberdade, ciii Belo Horizonte, ao
6 de setembro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
João Franzeri de Lima
Raul Bernardo Nelson de Senna

LEI N.9 4.563, DE 6 DE SETEMBRO DE 1967

Declara de utilidade pública a Associação Evan-
gélica Beneficente de Itajubá, com sede na Cidade
de Ilajubá.

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
Evangélica Beneficente de Itajubá, com sede e foro na Cidade de
Itajubá.

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

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

Dada no Palácio (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, aos
6 de setembro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
João Franzen de Lima
Raul Bernardo Nelson de Senna

LEI N.o 4.564, DE 12 DE SETEMBRO DE 1967

Declara de utilidade pública a Casa da Amizade
(Ias Senhoras dos Rotarianos em Belo Horizonte.

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

Art. 1. Fica declarada de utilidade pública a Casa da Ami-
zade das Senhoras dos Rotarianos em Belo Horizonte, sociedade
civil com sede e foro na Cidade (te Belo Horizonte.

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

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento
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 setembro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
João Franzen de Lima
Raul Bernardo Nelson de Senna

LEI N. 9 4.565, DE 12 DE SETEMBRO DE 1967

Transforma em Escolas Reunidas, com a deno-
Ininação de "Alfredo Albano de Oliveira", as Escolas
Combinadas do Distrito de Luminosa, Município de
fJj,uzópolis.

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

Art. 1. - Ficam transformadas em Escolas Reunidas, com a
dnoiiiinaçuio de "Alfredo Albano de Oliveira", as Escolas Combinadas
do l)istrito de Liiiiiinosa. 'dllflieíj)io le BFU'/()1)OljS.
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	 ' 1Art. 2.9	Revogadas as disposições em contrário, esta lei

entrará em vigor na data de sua publicação. LEI N. 9 4.567, DE 12 DE SETEMBRO DE 1967

Autoriza a criação de um Ginásio Estadual na lo-Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento	

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

	

e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir, tão	 calidade de !taú de Minas, Município de Pratápolis.
inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos	etou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

12 de setembro de 1967. Art. 1. - Fica o Poder Executivo autorizado a criar um Gi---
násio Estadual na localidade de 'Itaú de Minas, Município de Pratá-
polis.

Art. 2. - Com a instalação do Ginásio previsto no artigo ante-
rior serão criados os seguintes cargos nos Anexos da Lei n. 9 3.214,
de 16 de outubro de 1964:

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria Alkmim

LEI N. 4.566, DE 12 DE SETEMBRO DE 1967

Dá ao Ginásio Estadual da Cidade de Serro o
nome de "Ministro Edmundo Lins".

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

Art. 1. - O Ginásio Estadual da Cidade de Serro passa a de-
nominar-se "Ministro Edmundo Lins".

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

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o 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, aos
12 de setembro de 1967.

1 - no Anexo III, lua: 1 (um) cargo de Diretor de Esta-
belecimento de Ensino Médio, símbolo C-5, e 1 (um) cargo de Secre-
tário de Estabelecimento de Ensino Médio, símbolo C-4, ambos de pro-
vimento em comissão;

II - no Anexo II: 10 (dez) cargos de Professor de Ensino
Médio, nível XV, de classe singular; 1 (um) cargo de Técnico de
Educação 1, nível XV; 4 (quatro) cargos de Inspetor de Alunos 1,
nível III; 1 (um) cargo de Porteiro 1, nível III, e 2 (dois) cargos de
Contínuo-Servente 1, nível H.

Art. 3.' São condições essenciais para a instalação do Gi-
násio de que trata esta lei a prévia doação ao Estado de prédio
adequado ao seu funcionamento e a comprovação da existência de
corpo docente legalmente habilitado.

Art. 4•9	As despesas resultantes desta lei correrão pelas ver-
bas próprias do orçamento do Estado.

Art. 59	Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 6.Q	Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

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

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria Alkmim

IL
Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos

12 de setembro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria Alkmim
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LEI N 4.568, DE 12 DE SETEMBRO DE 1967

Declara de utilidade pública a Congregação das
Irmãs Clarissas Franciscanas Missionárias do San-
tíssimo Sacramento, com sede em Belo Horizonte.

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

Art. 1.' - Fica declarada de utilidade pública a Congregação
das Irmãs Clarissas Franciscanas Missionárias do Santíssimo Sacra-
mento, com sede em Belo Horizonte.

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

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o 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, aos
12 de setembro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
João Franzen de Lima
Raul Bernardo Nelson de Sentia

LEI N.ç, 4.569, DE 19 DE SETEMBRO DE 1967
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Lei n.° 2.486, de 18 de novembro de 1961, ficam criados, para aten-
der ao disposto no artigo anterior, nos Anexos da Lei n.° 3.214, de
16 de outubro de 1964, os seguintes cargos:

1 no Anexo III, lua: 1 (um) cargo de Secretário de Esta-
helcciincnto de Ensino Médio, símbolo C-4, de provimento em co-
missão;

II - no Anexo II: 10 (dez) cargos de Professor de Ensino
Médio, nível XV, de classe singular, e 1 (um) cargo de Técnico de
Educação 1, nível XV.

Art. 3.' - Para atender ao disposto no artigo 1.' desta lei,
ficam transformados os seguintes cargos lotados na Escola Vocacio-
nal e de Aprendizagem Industrial de Uberlândia: 6 (seis) cargos de
Auxiliai- de Serviço, de classe singular, nível 1; 1 (um) cargo de
Mestre de Artes e Ofícios, de classe singular, nível VII; 1 (um) cargo
de Escriturário 1, nível VI; 1 (um) cargo de Contínuo-Servente III,
nível VI; 1 (um) cargo de Auxiliar de Serviço, de classe singular,
nível 1, respectivamente, em 6 (seis) cargos de Contínuo-Servente 1,
nível II; 1 (um) cargo de Escriturário II, nível VII; 1 (um) cargo
de Contínuo-Servente III, nível VI; 1 (um) cargo de Auxiliar de Al-
moxarifado 1, nível VI; e 1 (um) cargo de Auxiliar de Escritório, de
classe singular, nível V, desde que os respectivos ocupantes estejam
há mais de um ano, ininterruptamente, exercendo as tarefas típicas
dos cargos resultantes da transformação, no Estabelecimento.

Art. 4.' - Fica transformada em Ginásio Industrial Estadual,
com a denominação de Governador "Bias Fortes", a Escola Voca-
cional e de Aprendizagem Industrial Governador "Bias Fortes", de
Santos Dumont.

E:
Art. 5.' - Além dos cargos lotados na Escola Vocacional e de

Transforma as Escolas Vocacionais e de Apren-	Aprendizagem Industrial Governador "Bias Fortes", instituídos pela
dizagem Industrial das Cidades de Uberlândia e San-	Lei n.° 2.284, de 28 de dezembro de 1960, ficam criados, para atender
tos Dumont em ginásios industriais estaduais e dá ou-	ao disposto no artigo anterior, nos Anexos da Lei n.° 3.214, de 16 de
Ireis providências.	 outubro de 1964, os seguintes cargos:

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

Art. 1.' - Fica transformada em Ginásio Industrial Es-
tadual, com a denominação de "Américo Renê Gianetti", a Escola
Vocacional e de Aprendizagem Industrial "Américo Renê Gianetti",
de Uberlândia.

Art. 2.' - Além dos cargos lotados na Escola Vocacional e de
Aprendizagem Industrial "Américo Renê Gianetti", instituídos pela

1 - no Anexo III, IIIa: 1 (um) cargo de Secretário de Esta-
belecimento de Ensino Médio, símbolo C-4, de provimento em co-
missão;

II no Anexo II: 10 (dez) cargos de Professor de Ensino
Médio, nível XV, de classe singular, e 1 (um) cargo de Técnico de
Educação 1, nível XV.

Art. 6. - - Ficam revogadas as disposições do artigo 4 9 , da
Lei n.9 3.532, de 10 de novembro de 1965, na parte referente à
criação do Ginásio Industrial Estadual, de Santos Dumont.
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Art. 7.9 - Considerar-se-ão investidos no cargo de Professor
de Ensino Médio os atuais ocupantes dos cargos de Professor que
tenham 5 (cinco) anos de ininterrupto exercício do magistério nos
estabelecimentos de ensino constantes desta lei, que possuam os ele-
mentos de habilitação exigidos e satisfaçam as exigências legais para
provimento de cargo público.

Art. 8. 1' - As despesas decorrentes desta lei correrão pelas
dotações próprias do orçamento da Secretaria de Estado do Trabalho
e Ação Social.

Art. 9 • 9	Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 10 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem 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, aos
19 de setembro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Ornar de Castro Ribeiro
José Maria Alkmim

LEI N.9 4.570, DE 25 DE SETEMBRO DE 1967

Cria o Conselhó Estadual de Cultura e dó ou-
tras 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 Conselho Estadual de Cultura.
Art. 2.9 - Ao Conselho Estadual de Cultura compete:
1 - formular a política cultural do Estado e preparar os pro.

gramas e planos para sua execução;
II - articular-se com órgãos federais, estaduais e municipais,

bem como Universidades, institutos de ensino superior e entidades
culturais, no objetivo de assegurar a coordenação e a execução dos
programas e planos;

III - manter permanente intercâmbio e colaboração com o
Conselho Federal de Cultura visando à consecução dos objetivos
comuns;
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1V	decidir sobre o reconhecimento das instituições cultu-
rais mediante aprovação de seus estatutos;

V - promover a defesa e conservação do patrimônio histó-
rico e artístico do Estado, bem como dos arquivos históricos, pú-
blicos ou particulares, existentes no território estadual;

VI submeter ao Governador do Estado, em prazo hábil, pla-
no de auxílios ou subvenções a instituições culturais oficiais e parti-
culares de utilidade pública para o fim de encaminhamento ao
Conselho Federal de Cultura e de aplicação cm benefício da conser-
vação do patrimônio histórico e artístico ou da execução de projetos
específicos de difusão da cultura científica, literária e artística;

VII - promover e realizar campanhas que visem ao desenvol-
vimento da cultura, das artes e do turismo no âmbito estadual;

VIII - exercer as atribuições que lhe forem cometidas pelo
Conselho Federal de Cultura, na forma do Decreto-lei Federal n.'
74, de 21 de novembro de 1966;

IX firmar convênios com instituições governamentais ou
particulares visando à execução de programas ou planos de inte-
resse cultural;

X - emitir pareceres sobre assuntos e questões de natureza
cultural que lhe sejam submetidos pelo Governador do Estado;

XI - elaborar seu regimento Interno a ser aprovado por de-
creto do Governador do Estado.

Art. 31 - O Conselho Estadual de Cultura será composto d
16 (dezesseis) membros nomeados pelo Governador do Estado, para
um mandato de 4 (quatro) anos e escolhidos entre personalidades
eminentes da cultura e (Ias artes, residentes no território estadual e
de reconhecida idoneidade.

§ 1.° - São membros natos do Conselho Estadual de Cultura o
presidente da Academia Mineira de Letras, o Presidente do Instituto
Histórico e Geográfico de Minas Gerais, o Presidente do Instituto de
Estudos Parlamentares, o Diretor do Arquivo Público Mineiro, o Rei-

tade
da Universidade Federal de Minas Gerais, o Reitor da Univer-

 Mineira de Artes, o Reitor da Universidade Católica de Minas
Gerais, o Reitor da Universidade do Trabalho de Minas Gerais e o
Reitor (Ia Universidade Rural do Estado de Minas Gerais, enquanto
nessa condição.

§ 2. - Em caso de vaga, a nomeação do substituto será para
complementar o mandato do substituído.
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§ 3. - O Conselho Estadual de Cultura se constituirá em
maras para estudo e deliberação sobre assuntos pertinentes às ciên-
riais, às letras, às artes e ao patrimônio histórico e artístico e se reu-
nirá em sessão para decidir sobre matéria de caráter geral.

§ 4.° - As funções de Conselheiros são consideradas de rele-
vante interesse público e seu exercício tem prioridade sobre o das
outras funções públicas.

Art. 49 - O Conselho Estadual de Cultura terá um Presidente,
dois Vice-Presidentes, dois Secretários e um Tesoureiro, eleitos entre
os seus mc:n')ras, na forma do Regimento Interno, com mandato nunca
superior a dois anos.

Art. 5.° - O Conselho Estadual de Cultura terá um Secretá-
rio Geral, escolhido entre os servidores do Estado e designado, me-
diante proposta do Presidente do Conselho Estadual de Cultura, pelo
Governador do Estado.

Parágrafo único — O Governador do Estado fixará a gratifica-
ção mensal a ser atribuída pelo exercício das funções de que trata o
artigo.

Art. 6. - É facultado ao Presidente do Conselho Estadual
de Cultura convocar, para debele de meté;'as submetidas às Câmaras,
dirigentes de órgãos públicos e personalidades das ciências, letras
e artes quando se tratar de assuntos a que estejam relacionados.

Art. 7. - O Conselho Estadual de Cultura poderá criar, na for-
ma de seu Regimento Interno, Conselhos Regionais de Cultura nas
cidades de mais de cem mil habitantes e credenciar delegados repre-
sentantes nas cidades históricas.

Art. 8. Com o objetivo de evitar duplicação de serviços,
bem como dispersão de esforços e de recursos, o Plano Estadual
de Cultura e o Plano Estadual de Educação serão aprovados em
sessão conjunta do Conselho Estadual de Cultura e Conselho Esta-
dual de Educação, sob a presidência do Secretário de Estado da
Educação.

Art. 9•9 - Fica o Governador do Estado autorizado a lotar,
por decreto, ou colocar à disposição do Conselho Estadual de Cultu-
ra os funcionários que se fizerem necessários ao seu funcionamento.

Art. 10 - (Vetado).

Art. 11 - As despesas decorrentes desta lei serão previstas no
orçamento do Estado para o exercício subseqüente.

tra em vigor na data de sma publicação.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento
e execuçáo desta lei pertencei-, que a cum p ram e façam cumprir, tão
inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
25 de setembro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria Atkmim

LEI N.9 4.571, DE 25 DE SETEMBRO DE 1967

Dispõe sobre a criação dos cargos necessário
ao furicion'-menjo do Colégio Agrícola "Wenceslciu
Braz", de Itajubá, de que trata a Lei n." 3.650, de 3
de dezembro de 1965.

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

Art. 1.	O Colégio Agrícola "Wenceslau Braz", de Itajubá,
manterá os cursos ginasial, agrícola e colegial agrícola, de acordo
com o currículo e demais exigências que forem estabelecidas pelo
Conselho Estadual de Educação.

Art. 2.	O Colégio Agrícola "Wenceslau Braz" poderá fun-
cionar em reginie I' iiitei'n:ito e exicinain, a partir do ano letivo de
1968.

Art. 3. -Para efeito do disposto no artigo 31, cia Lei j•
3.650, de 3 de dezembro de 1965, o Colégio de que trata o artigo an-
terior terá os seguintes cargos, que ficam criados nos Anexos da Lei
n. 3.214, de 16 de outubro de 1964:

1	no Anexo III, lua: 1 (um) cargo de Diretor de Estabele-
cimento de Ensino Médio, símbolo C-5, e 1 (um) cargo de Secretário
de Estabelecimento de Ensino Médio, símbolo C-4, ambos de provi-
mento em comissão;

II - no Anexo II: 15 (quinze) cargos de Professor de Ensino
Médio, nível XV, de classe singular; 1 (um) cargo de Técnico de
Educação 1, nível XV; 4 (quatro) cargos de Inspetor de Alunos 1,
nivel III; 1 (um) cargo de Porteiro 1, nível III; 2 (dois) cargos de
Contínuo-Servente 1, nível II; 2 (dois) cargos de Auxiliar de Escritó-

L rAr,. 12	Revogadas as disposições em contrário, esta lei en-

675 -
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rio, nível V; 1 (um) cargo de Médico 1, nível XVII; 1 (um) cargo de
Dentista 1, nível XVII; 1 (um) cargo de Enfermeiro 1, nível XVI; 12
(doze) cargos de Auxiliar de Zeladoria e Economato 1, nível II e
2 (dois) cargos de Vigia 1, nível II.

Art. 4•9 - As despesas decorrentes desta lei correrão pelas do-
tações próprias do orçamento do Estado para o exercício de 1968.

Art. 5•Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 6. - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem 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, aos
25 de setembro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria Alkmim

LEI N.9 4.572, DE 25 DE SETEMBRO DE 1967

Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao
Município de Rio Preto.

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

Art. 1. - É o Poder Executivo autorizado a doar ao Muni-
cípio de Rio Preto o imóvel de sua propriedade constante de um
terreno com a área de 803,59 m2 (oitocentos e três metros e cin-
qüenta e nove decímetros quadrados) situado à Rua Coronel Tereziano,
com os limites e as confrontações da Planta Cadastral da Cidade de
Rio Preto, e todas as benfeitorias nele existentes.

Art. 2. - A Prefeitura Municipal de Rio Preto fica obriga-
da a instalar no imóvel doado por esta lei a Biblioteca Pública Mu-
nicipal e o Museu Regional Dr. Alípio de Araújo Silva.

Art. 3.° - No caso de ser dada ao imóvel objeto desta lei des-
tinação diferente, reverterá o mesmo ao patrimônio do Estado sem
quaisquer indenizações.
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Art. 49	Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entra em vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento
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
25 de setembro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Francisco Bilac Moreira Pinto

LEI N.° 4.573, DE 25 DE SETEMBRO DE 1967

Autoriza o Governo do Estado a reverter terre-
no doado ao patrimônio da Prefe itura Municipal de
Cambuí.

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

Art. 1. - Fica o Governo do Estado autorizado a fazer re-
verter ao Município de Cambuí o terreno por este doado ao Estado
nos termos da escritura lavrada às fis. 69 do livro n. 9 2, do 3•Q Ta-
belionato e transcrito, sob n.° 11.230, no Cartório do Registro de
Imóveis daquela Comarca, situado na mesma cidade e com as se-
guintes dimensões: 17,40 m (dezessete metros e quarenta centímetros)
de frente para a Praça Maximiano Lambert, 29,00 m (vinte e nove
metros) de fundo para a Rua Lopes Trovão, 36,50 m (trinta e seis me-
tros e cinqüenta centímetros) para a Avenida Tiradentes de um lado,
e 35,60 m (trinta e cinco metros e sessenta centímetros) do outro
lado, para a rua projetada.

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

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o 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, aos
25 de setembro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Francisco Bilac Moreira Pinto
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LEI N.9 4.574, DE 27 DE SETEMBRO DE 1967

Autoriza a criação de um Ginásio Estudual na
Cidade de Turmalina.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:
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LEI N. 4.575, DE 27 DE SETEMBRO DE 1967

Modifica a redação dos § § 1." e 2.' do artigo
2.' e artigos 3. 9 e 4. 9, da Lei ii." 3.540, de 11 de no-
vem bro de 1965, que dispõe sobre a Faculdade de Fi-
losofia, Ciências e Letras de Três Corações.

Art. 1.' - Fica o Poder Executivo autorizado a criar um !
	o Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,

Ginásio Estadual na Cidade de Turmalina.	 r decretou e eu, em seu nome 1 sanciono a seguinte 1j
Art. 2. - Com a instalação do Ginásio previsto no artigo

anterior serão criados os seguintes cargos nos Anexos (Ia Lei n.'
3.214, de 16 de outubro de 1964:

1 - no Anexo III, Tua: 1 (um) cargo de Diretor de Estai»
lecimento de Ensino Médio, símbolo C-5, e 1 (um) cargo de
cretário de Estabelecimento de Ensino Médio, símbolo C-4, am
de provimento em comissão;

II - no Anexo II: 10 (dez) cargos de Professor de Ensin
Médio, nível XV, de classe singular; 1 (um) cargo de Técnico
Educação 1, nível XV; 4 (quatro) cargos de Inspetor de Alunos
nível III; 1 (um) cargo de Porteiro 1, nível III; 2 (dois) cargos
Contínuo-Servente 1, nível H.

Art. 31 - O Ginásio Estadual de que trata esta lei só será
instalado depois de doado ao Estado, prédio adequado ao seu funcio-
namento e uma vez comprovada a existência de corpo docente
galmente habilitado.

Art. 4.' - (Vetado)
Art. 5.' - As despesas resultantes desta lei correrão pelas

verbas próprias do orçamento do Estado.
Art. 6.' - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 7.' - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicaç

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem 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, aos
27 de setembro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria Alkmim

Art. 1.0	Os § 1.0 e 2.0 do artigo 2.0, da Lei n.' 3.540, de
11 de novembro de 1965, passam a ter a seguinte redação:

"Art. 2.' - ........................

§ 1.0 - A Fundação será presidida por cidadão de
reputação ilibada e por um Conselho de Curadores com-
posto de 7 (sete) membros residentes em Três Corações,
de livre nomeação do Governador do Estado, com as fun-
ções previstas no artigo 86, da Lei Federal n.' 4.024, de 20
de dezembro de 1961.

§ 2.' - A Fundação, tão logo organizada, elaborará
seu Estatuto, onde fixará, inclusive, a duração do man-
dato de seu Presidente e dos membros do Conselho Cura-
dor, que será aprovado por Decreto do Poder Executivo
Estadual".

Art. 2.'	O artigo 3.9, da Lei n.° 3.540, de 11 de novembro de
1965, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 39 -• Para atender às despesas decorrentes da
presente lei, fica o Poder Executivo desde já autorizado
a emitir NCr$ 300.000,00 (trezentos mil cruzeiros novos),
em apólices, as quais serão inalienáveis e vencerão juros
de 5% (cinco por cento) ao ano".

Art. 3•0 - O artigo 4•0, da Lei n.' 3.540, de 11 de novembro de
1965, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 4.' - O Poder Executivo instituirá, através de
decreto, a Fundação Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras de Três Corações, que será regida pelo Estatuto
a que se refere o art. 2. 9, no seu § 2.9, desta lei".MI
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Art. 4•9 - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 5.'	Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumnrir tão inteiramente -nmç, nela se contém
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LEI N.9 4.577, DE 3 DE OUTUBRO DE 1967

Declara de utilidade pública o "Centro de Ir-
radiação Espiritual Judas Tadeu", com sede na Cida-
de de Belo Horizonte.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 1 
p

	

	O Povo d0 Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

27 de setembro de 1967.	 Art. 1.'	Fica declarado de utilidade pública o "Centro de
ISRAEL PINHEIRO DA SILVA	 Irradiação Espiritual Judas Tadeu", com sede na Cidade de Belo
Ovídio Xavier de Abreu	 Horizonte. 
José Maria Alkmim Art. 2.' - Revogadas as disposições em contrário, esta lei

entrará em vigor na data de sua publicação.

LEI N.9 4.576, DE 3 DE OUTUBRO DE 1967

Reconhece de utilidade pública a Fundação Nhd
Chica, com sede na Cidade de Baependi.

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 Fundação
Nhá Chica, com sede na Cidade de Bacpendi.

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

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

Dada no Palácio cia Liberdade, em Belo Horizonte, aos
3 de outubro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
João Franzen de Lima
Raul Bernardo Nelson de Senna

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
3 de outubro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
João Franzen de Lima
Raul Bernardo Nelson de Senna

LEI N.' 4.578, DE 3 DE OUTUBRO DE 1967

Declara de utilidade pública o Coromandel Es-

porte Clube, com sede na Cidade de Coromandel.

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 Coromandel
Esporte Clube, com sede na Cidade de Coromandel.

W.
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Art. 2. - Esta lei entrará em vigor na (]ata de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci.
1,.	 -
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LEI N. 9 4.580, DE 3 DE OUTUBRO DE 1967

Declara de utilidade pública o "Colégio Izab ela
Hendrix", com sede em Belo Horizonte.

dULU I	pei LCUUCI, que a cumpram C ii1diU	 O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
cumprir, tão inteiramente como nela se contém,	 decretou e eu em seu nome snii-,n,-, a se uint ii,

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
3 de outubro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
João Franzen de Lima
Raul Bernardo Nelson de Senna

LEI N.9 4.579, DE 3 DE OUTUBRO DE 1967

Declara de utilidade pública a "Associação Sa-
linense de Atletismo", com sede na Cidade de Sa-
linas.

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

Art. 1. - Fica declarada de utilidade pública a "Associação
Salinense de Atletismo", com sede na Cidade de Salinas.

Art. 2.1	Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
3 de outubro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
João Franzen de Lima
Raul Bernardo Nelson de Senna

Art. 1. - Fica declarado de utilidade pública o "Colégio Iza-
bela Hendrix", com sede em Belo Horizonte.

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

(lMando, portanto, a toas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumpri;', tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, aos
3 de outubro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
João Franzen de Lima
Raul Bernardo Nelson de Senna

LEI N. ç, 4.581, DE 3 DE OUTUBRO DE 1967

Declara de utilidade pública o "Clube Atlético
Caiçaras", com sede na Cidade de Juiz de Fora.

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

Art. 1. - Fica declarado de utilidade pública o "Clube Atlé-
tico Caiçaras", associação civil com sede na Cidade de Juiz de Fora.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
3 de outubro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
João Franzen de Lima
Raul Bernardo Nelson de Senna
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LEI N.9 4.582, DE 3 DE OUTUBRO DE 1967
il 1 "
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Art. 2.'	Revogam-se as disposições em contrário, entrando

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

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 Social Futebol
Clube, entidade esportiva, com sede na Cidade de Oliveira.

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

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o 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, aos

3 de outubro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
João Franzen de Lima
Raul Bernardo Nelson de Senna

LEI N.° 4.583, DE 3 DE OUTUBRO DE 1967

Declara de utilidade pública a "Associação Mi.
neira de Cronistas Esportivos - A.M.C.E.", com
sede em Belo Horizonte.

esta lei em vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem 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, aos
3 de outubro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
João Franzen de Lima
Raul Bernardo Nelson de Senna

LEI N.° 4.584, DE 3 DE OUTUBRO DE 1967

Declara de utilidade pública a Conferência
São Vicente de Paulo, com sede na Cidade de Sa-
linas.

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

Art. 1. - Fica declarada de utilidade pública a Conferência
de São Vicente de Paulo, com sede na Cidade de Salinas.

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

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

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,	Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:	 3 de outubro de 1967.

Art. 1.' - Fica declarada de utilidade pública a "Associação	ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Mineira de Cronistas Esportivos - A.M.C.E.", com sede em Belo	João Franzen de Lima
Horizonte.	 Raul Bernardo Nelson de Senna

h.
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LEI N.9 4.585, DE 3 DE OUTUBRO DE 1967

Declara de utilidade pública o "Clube de Futebol
Tijuco", com sede na Cidade de Diamantina.

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 de Fu-
tebol Tijuco", com sede na Cidade de Diamantina.

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

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

Dada no Palácio (Ia Liberdade, ciii Belo Horizonte, ao
3 de outubro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
João Franzen de Lima
Raul Bernardo Nelson de Senno

LEI N.° 4.586, DE 3 DE OUTUBRO DE 1967

J)ú às Escolas Combinados do Bairro Bom Su-
cesso, no Município de Brazópolis, a denominação
de "Dino Ambrósio Pereira".

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

Art. 1. - As Escolas Combinadas do Bairro Bom Sucesso, no
Município de Brazópolis, passam a denominar-se "Dino Ambrósio Pe-
reira".
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r	Art. 2.°	Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
3 de outubro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria Alkmim

LEI N 4.587, DE 3 DE OUTUBRO DE 1967

Dó às Escolas Combinadas do Distrito de Dias,
Município de Brcrzópolis, o nome de "Francisco de
Paula Pinto".

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

Art. 1. As Escolas Combinadas do Distrito de Dias, Muni-
cípio (te Brazópolis, passam a denominar-se "Francisco de Paula
Pinto".

Art. 2.1 - Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará em vigor na (lata de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
3 de outubro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria A lIçm(m
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LEI N.' 4.588, DE 3 DE OUTUBRO DE 1967

Dá ao Ginásio Estadual de Morro do Pilar o nome
de "Intendente Câmara".

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

Art. 1. - O Ginásio Estadual de Morro do Pilar passa a deno-
minar-se "Intendente Câmara".

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

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem 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, aos
3 de outubro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria Atkmim

LEI N. ç, 4.589, DE 3 DE OUTUBRO DE 1967

Dá ao Ginásio Estadual de Sabinópolis o nome
de "Monsenhor José Amanlino dos Santos".

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

Art. 1°	O Ginásio Estadual da Cidade de Sabinópolis passa a
denominar-se "Monsenhor José Amantino dos Santos".

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

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o 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, aos
3 de outubro de 1967.
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LEI N. 9 4.590, DE 5 DE OUTUBRO DE 1967

Dá às Escolas Combjj,a'iag do Bairro de Cruz
Vera, Município de Brczzópoljs, o nome de "Inácio
João de Faria".

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

Art. 1.0 - As Escolas Combinadas do Bairro Cruz Vera, Muni-
cípio de Brazópolis, passam a denominar-se "Inácio João de Faria".

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

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o 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, aos
5 de outubro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria Alkmim

LEI N.9 4.591, DE 5 DE OUTUBRO DE 1967

Declara de utilidade pública a "Fundação Gracie-
ma", com sede na Cidade de Bocaiúva.

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

Art. 1. Fica declarada de utilidade pública a "Fundação
Graciema", sociedade beneficente e educativa, com sede na Cidade de
Bocaiúva.

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

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento
e execução de;ta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir, tão
inteiramente como nela se contém.

l)ada no Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte, aos
5 (te outubro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
ISRAEL PINHEIRO DA SILVA	 João Franzen de Lima
José Maria Alkmim	 Raul Bernardo Nelson de Senima
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LEI N.9 4.592, DE 5 DE OUTUBRO DE 1967

Declara de utilidade pública a "Lira 30 de Ja-
neiro", com sede na Cidade de Governador Valadares.

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

Art. 1.	Fica declarada de utilidade pública a "Lira 30 de
Janeiro", com sede na Cidade de Governador Valadares.

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

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o 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, aos

5 de outubro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
João Franzen de Lima
Raul Bernardo Nelson de Senna

LEI N.° 4.593, DE 5 DE OUTUBRO DE 1967

Declara de utilidade pública a Associação Be-
neficente dos Membros das Igrejas Evangélicas As-
sembléia de Deus, com sede em Belo Horizonte.

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

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Be-
neficente dos Membros das Igrejas Evangélicas Assembléia de Deus,
com sede em Belo Horizonte.
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Art. 2.°	Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará em vígor na data de sua publicação.

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

l)ada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
5 de outubro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
João Franzeiz de Lima
Raul Bernardo Nelson de Senna

LEI N.ç, 4.594, DE 5 DE OUTUBRO DE 1967

Dispõe sobre a organização e funcionamento do
Conselho de Administração do Pessoal, previsto no
artigo 125 da Constituição do Estado.

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

Art. 1 1 - O Conselho de Administração do Pessoal, instituído
pelo artigo 125 da Constituição do Estado, é órgão administrativo
com competência para decidir sobre as reclamações dos servidores pú-
blicos estaduais contra os atos que afetam os interesses e direitos
funcionais.

Art. 2.° O Conselho de Administração do Pessoal será com-
posto de 7 (sete) membros, dois dos quais serão servidores públicos
estaduais escolhidos pelas respectivas associações de classe.

Art. 3 Integrarão o Conselho de Administração do Pessoal o
Advogado Geral do Estado, como seu presidente, um representante da
Assessoria Técnico-Consultiva do Governador, um representante da
Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de Minas Gerais, e dois téc-
nicos de Administração, indicados pelo Secretário de Estado de Admi-
nistração, sendo que a um destes técnicos caberá a tarefa de secre-
tário executivo do Órgão.

§ 1. Os representantes dos servidores públicos, menciona-
dos no artigo 2. Q desta lei, serão indicados por um Colégio de escolha
de que participem delegados de todas as associações de classe dos ser-
vidores públicos estaduais.

1.
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§ 2.' - Cada associação de classe terá, no colégio de escolha,
um delegado por trezentos filiados, o que deverá ser comprovado, atra-
vés de dados e registros próprios, perante a secretaria executiva do
Conselho.

§ 3.' - Na primeira eleição dos representantes de classe só par-
ticiparão do colégio de escolha os delegados de associações legalmente
constituídas na data desta lei.

4.' - Poderão ser indicados suplentes para cada um dos
membros do Conselho de Administração do Pessoal.

Art. 4 - Os membros do Conselho de Administração do Pes-
soal, bem como seus suplentes, serão designados por ato do Governa-
dor do Estado.

Parágrafo único -- O mandato dos membros do Conselho, com
exceção do seu presidente, será de 3 (três) anos, podendo ser re-
novado.

Art. 5' - O Conselho de Administração do Pessoal elaborará o
seu Regimento Interno e o submeterá à aprovação do Governador do
Estado.

§ 1.' - O Conselho reunir-se-á, obrigatoriamente, no mínimo,
uma vez por semana.

§ 2' - Os membros do Conselho perceberão, por reunião a
que comparecerem, gratificação previamente fixada pelo Governador
do Estado.

Art. 6.' - As reclamações dos servidores públicos, encaminhad
ao Conselho de Administração do Pessoal, depois de protocolad
distribuídas e informadas pela autoridade responsável, serão julgad
administrativamente, na conformidade do estabelecido no Regimel

a,

Interno.	
(l§ 1.' - As reclamações serão feitas em 3 (três) vias, even

conter a indicação da norma legal infringida e do direito do servid

§ 2. - Se a decisão for favorável à reclamação e contrária
ato da Administração, o Presidente do Conselho, dentro de 5 (cinco)
dias, oficiará à autoridade responsável, indicando o fato e a norma
legal infringida, para que reconsidere o ato ou a providência im-
pugnada.

§ 3.' - Se, dentro de 15 (quinze) dias, o ato não for revisto ou
reconsiderado, o Presidente do Conselho, em nome deste, recorrerá,
"cx-officio", para o Governador do Estado, que dará a decisão fin

Art. 7.° - Para atender, no corrente exercício, às despesas pro-
venientes desta lei, é o Poder Executivo autorizado a abrir crédito es-
pecial até o montante de NCr$ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros novos),
devendo, para isso, congelar ou anular, total ou parcialmente, dota-
ções orçamentárias correspondentes às despesas correntes e de capital.

Parágrafo único	Nos exercícios subseqüentes, será consig-
nada dotação própria no orçamento do Estado.

Art. 8. - Poderá o Executivo, se necessário, regulamentar a
presente lei.

Art. 9.' - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 10 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento
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
5 de outubro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Ovídio Xavier de Abreu
João Franzen de Lima
Raul Bernardo Nelson de Senna

LEI N.9 4.595, DE 5 DE OUTUBRO DE 1967

Autoriza o Poder Executivo a doar à Fundação
do Instituto Borges da Cosia (Instituto do Radium)
terreno de sua propriedade, situado entre a Alameda
Álvaro Celso e a Avenida Alfredo Balena, em Belo
Horizonte.

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

Art. 1.' - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Fun-
dação do Instituto Borges da Costa (Instituto do Radium) a área de
terreno com 11.266,20 m2 (onze mil, duzentos e sessenta e seis me-
tros quadrados e vinte decímetros quadrados) aproximadamente, de
propriedade tio E;tado de Minas Gerais, situada entre a Alameda Al-
varo Celso e a Avenida Alfredo Balena, em Belo Horizonte, conforme
planta arquivada no Departamento de Patrimônio da Secretaria de
Estado de Administração.

ma
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Parágrafo único = A área mencionada tem a linha de caminha-
mento e confrontações seguintes: parte da divisa com o terreno do
Hospital da Previdência dos Servidores do Estado com 29,50 m de
frente para a Alameda Álvero Celso Faz divisa com o 1)epartaniintu
Médico Social do Serviço do Câncer, acompanhando um muro de arri-
mo ali existente e que partindo de uma direção perpendicular se
desenvolve da seguinte maneira: 1.' um lance de 9,00 m seguido de
outro de 3,00 m, perpendicular ao 1., mas quebrando para a esquerda;
em seguida, quebrando para a direita, um lance de 13,50 in, quando,
quebrando novamente para a esquerda, o muro progride numa exten-
são de 40,00 m, quando quebra novamente para a direita e progride
mais 23,00 m, ao fim dos quais quebra novamente para a direita,
sempre fazendo ângulo reto como nas mudanças anteriores, em que
medimos sobre o muro uma extensão de 6,50 m. Deixando o muro,
a divisa quebra em ângulo reto para a direita, progride 13,00 m, que-
bra novamente para a direita numa extensão de 9,50 m, quando alcan-
ça o muro dos fundos dos terrenos da Faculdade de Medicina. A divisa
se faz então ao longo de 112,50 m do muro dos fundos dos terrenos
da Faculdade de Medicina, quando ainda seguindo o mesmo muro que-
bra 309 à esquerda constituindo um lance de 21,50 m, quebrando no-
vamente à direita a 90 v , com uma extensão de 14,00 m. Neste ponto,
atinge-se a divisa com os terrenos da Escola de Enfermagem "Carlos
Chagas", donde seguindo o antigo muro de arrimo existente no ter-
reno a divisa progride fazendo uma curva suave até atingir um ponto
situado a 12,50 m de uma das faces do prédio existente elo Hospi-
tal "Borges da Cosia", quando eflião a divisa se faz com os terrenos
do Hospital de Previdência dos Servidores do Estado, divisa essa
perfeitamente definida pelo novo muro de arrimo construído pelo Ins-
tituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, numa
extensão de aproximadamente 30 m, quando, dobrando novamente à
direita numa extLnsão de 47,00 mn e à esquerda numa extensão de 4,00
m, fica fechado o polígono que delimita o terreno, perfazendo um
total de 11 .266,20 m 2 (onze mil, duzentos e sessenta e seis metros
quadrados e vinte decímetros quadrados), aproximadamente.

Art. 2. A doação objeto desta lei tem por fim a transfe-
rência, para o domínio da Fundação Instituto Borges da Costa (Ins-
tituto do Radium), dos terrenos onde foram construídos os prédios
de seu uso.

Art. 39 - Para o fim de possibilitar o acesso à área objeto do
artigo 1. 1 desta lei, mediante a constituição de servidão de passagem,
fica o Poder Executivo autorizado, igualmente, a doar os terrenos com
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preendidos entre o Hospital Borges da Costa e a Avenida Alfredo Ba-
lena, com a área de 1.325 m2 (hum mil, trezentos e vinte e cinco
metros quadrados), aproximadamente.

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

Art. 59 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

-	Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem 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, aos
5 de outubro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Francisco Bulcac Moreira Pinto

LEI N.ç, 4.596, DE 12 DE OUTUBRO DE 1967

Denomina "Ministro Gabriel Passos à Rodovia
MG-6, que liga São João dei-Rei - Lagoa Dourada à
BR-135.

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

Art. 1.' - Fica denominada "Ministro Gabriel Passos", a Ro-
dovia MG-6, que liga São, João dei-Rei - Lagoa Dourada à BR-135.

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

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
12 de outubro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna.
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LEI N.° 4.597, DE 12 DE OUTUBRO DE 1967

Dispõe sobre extrações especiais de Natal da
Loteria do Estado de Minas Gerais.

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

Art. 1. - A receita líquida das extrações da Loteria Espe-
cial de Natal dos anos de 1967 e 1968, cia Loteria do Estado de
Minas Gerais, respeitados os dispositivos estabelecidos na Lei n.Q
1947, de 13 de agosto de 1959, será integralmente destinada à Fun-
dação Estadual do Bem-Estar do Menor - FEBEM -- com sede em
Belo Horizonte.

Art. 2. - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir à Lo-
teria do Estado de Minas Gerais o crédito especial de até NCr$
240.000,00 (duzentos e quarenta mil cruzeiros novos) relativo à
primeira das extrações de que trata esta lei e mediante a receita
referida no seu artigo 1..

Art. 3•Q	Revogadas a; disposições em contrário, esta lei
entra em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio (LI Liberdade, CIII Belo horizonte, aos
12 de outubro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Ovídio Xavier de Abreu
João Franzen de Lima

LEI N.9 4.598, DE 12 DE OUTUBRO DE 1967

Regulamenta o prazo de remessa à Assembléia
Legislativa da prestação de contas do Governador
do Estado.

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

Art. 1 - O Governador do Estado enviará à Assembléia
Legislativa, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da abertura da
sessão legislativa, a prestação de contas relativa ao exercício anterior
da administração (art. 42, III, da Constituição do Estado).
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Parágrafo único - Se o Governador do Estado, por motivo
justificado, não puder encaminhar a prestação de contas no prazo
do artigo, comunicará a circunstância, em ofício fundamentado, à
Assembléia Legislativa, ficando o mesmo prorrogado, automatica-
mente, na conformidade do art. 101, item XII, da Constituição do
Estado.

Art. 2.1	Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará em vigor na data de sua publicação.

Mando. portanto, a todas as autoridades, a quem o 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 outubro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Ovídio Xavier de Abreu
Raul Bernardo Nelson de Senna

LEI N.° 4.599, DE 12 DE OUTUBRO DE 1967

Cria a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
de Viçosa.

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

Art. 1 - Fica criada a Faculdade de Filosofia, Ciências
e Letras da Cidade de Viçosa.

Art. 2. - A Faculdade de que trata o artigo anterior fun-
cionará anexa à Universidade Rural do Estado de Minas Gerais e
integrará 'a sua estrutura universitária.

Art. 3. - A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de
Viçosa destinar-se-á, nos termos de legislação específica, à forma-
ção de professores de nível médio e superior, bem como à de téc-
nicos em pesquisa, experimentação e extensão nas especialidades
relacionadas com os cursos mantidos pelo estabelecimento.

Art. 4•9 Para atender às finalidades desta lei, poderão ser
criados, no Anexo III do Decreto n 9 8.143, de 1.'> de fevereiro de
1965, 1 (um) cargo de Diretor de Escola Superior e 1 (um) cargo
te Secretário de Escola, ambos de provimento em comissão.
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Parágrafo único - Os cargos de que trata o presente
serão preenchidos de conformidade com os Estatutos da p
Universidade.

Art. 5•0 - As despesas de instalação e manutenção d
culdade de Filosofia, Ciências e Letras de Viçosa correrão
verbas próprias da Universidade Rural do Estado de Minas Gerais,
que vierem a ser consignadas no orçamento do Estado para o ano
de 1968 e exercícios subseqüentes.

Art. 6. - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 7.' - Esta lei entrará em vigor na data de sua pu-

blicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
12 de outubro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria Alkmim

LEI N.9 4.600, DE 12 DE OUTUBRO DE 1967

Declara de utilidade pública o "Lions Clube",
com sede na Cidade de Lavras.

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

Art. 1.' -Fica declarada de utilidade pública o "Lions
Clube", com sede na Cidade de Lavras.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
12 de outubro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
João Franzen de Lima
Raul Bernardo Nelson de Senna
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LEI N.° 4.601, DE 12 DE OUTUBRO DE 1967

Dá a denominação de Nossa Senhora de Fátima
ao Ginásio Estadual e ao Colégio Normal Oficial de
Nova Era.

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

Art. 1. - Ficam denominados Nossa Senhora de Fátima o
Ginásio Estaduale o Colégio Normal Oficial de Nova Era, estabele-
cimentos anexos.

Art. 2. - Revogadas as disposições em contrário, especial-
mente a Lei n.' 4.301, de 19 de dezembro de 1966, esta lei entrará
em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
12 de outubro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria Alkmim

LEI N.9 4.602, DE 12 DE OUTUBRO DE 1967

Dá denominação de "Irmã Maria Elisa" às Es-
colas Combinadas anexas ao instituto "Nossa Senho-
ra Aparecida", com sede na Cidade de Passa Quatro,

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

Art. 1." - As Escolas Combinadas anexas ao Instituto "Nossa
Senhora Aparecida", com sede na Cidade de Passa Quatro, passam
a denominar-se "Irmã Maria Elisa".

L
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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 todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.	 r,
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LEI N.° 4.604, DE 12 DE OUTUBRO DE 1967

Declara de utilidade pública a Associação Re-
gional de Desenvolvimento Cultural e Artístico, com
sede na Cidade de Salinas.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
12 de outubro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria Alkmim	 1
LEI N.° 4.603, DE 12 DE OUTUBRO DE 1967

Dó a denominação de "Mary Lucca Chagas" às
Escolas Combinadas do Distrito de São João do
Jacutinga, Município de Caratinga.

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

Art. 1.' - As Escolas Combinadas do. Distrito de São João
do Jacutinga, Município de Caratinga, passam a denominar-se "Mary
Lucca Chagas".

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
12 de outubro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria Alkmim

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

Art. 1.9 - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Regional de Desenvolvimento Cultural e Artístico, com sede na Ci-
dade de Salinas.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
12 de outubro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
João Franzeji de Lima
Raul Bernardo Nelson de Senna

LEI N.° 4.605, DE 16 DE OUTUBRO DE 1967

Dá a denominação de Grupo Escolar "Nassif
Salim Salies" ao estabelecimento do Bairro Canaã,
da Cidade de Ipatinga.

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

Art. 1. - Passa a denominar-se Grupo Escolar "Nassif
Salim Salies" o estabelecimento de ensino primário situado no
Bairro Canaã, na Cidade de Ipatinga.
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Art. 2. - Revogadas as disposições em contrário, entrará
esta lei em vigor na (lata de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
16 de outubro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria Alkmim

LEI N.° 4.606, DE 16 DE OUTUBRO DE 1967

Dá denominação ao Grupo Escolar do distrito
de Capitão Andrade, Município de Itanhomi.

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

Art. 1.0 - O Grupo Escolar do distrito de Capitão Andrade,
Município de Itanhomi, passa a denominar-se "Levindo Dias".

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
16 de outubro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Marta Alkmim

LEI N.° 4.607, DE 16 DE OUTUBRO DE 1967

Dispõe sobre a contagem de tempo de serviço
na forma prevista .no iartigo 253 da Constituição do
Estado de Minas Gerais.

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

Art. 1. - Considera-se, para todos os efeitos, como de efe.
tivo exercício o período compreendido entre o ingresso do servidor
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no serviço público (st(tuul e a data de 15 de março de 1967, des-
conta(los apenas os afastamentos decorrentes de licença para tratar
de interesses particulares.

§ 1.	Para os fins desta lei, o ingresso corresponde:
a) à data da posse em cargo público estadual, ou à do início

do exercício em função pública estadual sob qualquer forma legal de
admissão, desde que pagos direta ou indiraameite pelos cofres es-
taduais;

b) à data da vigência da lei que houver transformado insti-
tuição de caráter privado em estabelecimento de serviço público.

§ 2. 1? - A contagem do tempo de serviço, na forma estabe-
lecida neste artigo, não dá direito a ressarcimento pecuniário e nem
modifica os atos concluídos e completados anteriormente à data
desta lei

Art. 2.0 Compete ao órgão de pessoal da repartição em
que tem exercício o servidor, o levantamento do tempo de serviço
nas condições previstas no artigo anterior, dentro do prazo de
cento e oitenta (180) dias, contados da publicação desta lei, à vista
de qualquer documento que comprove a prestação de serviço público
estadual.

Art. 3.	Revogam-se as disposições em contrário.
Art.	- Est.i lei entrará em vigor na data de sua publi-

cação.

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

l)ada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
16 de outubro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna
João Franzen de Lima
Joaquim Ferreira Gonçalves
Ovídio Xavier de Abreu
Evaristo Soares de Pauta
José Maria Alkmim
Clóvis Salgado da cama
Francisco Bitac Moreira Pinto
Ornar de Castro Ribeiro

H
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LEI N.° 4.608, DE 16 DE OUTUBRO DE 1967

Dá nova destinação ao imóvel que especifica,
doado ao Estado pelo Município de Salinas.

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

Art. 1. O imóvel (100(10 ao Estado pelo Município de Sa-
linas, nos termos da escritura de 25 de julho de 1956, registrada
sob o n.9 8.001, às fis. 52/53, do Livro 3-11-A, do Cartório de Re.
gistro de Imóveis da Comarca de Salinas, com a área de 10.412,50
M2 (dez mil quatrocentos e doze metros e cinqüenta centímetros qua-
drados), localizado na parte urbana da Cidade, na Praça da Liber.
dade, confrontando ao Norte e Noroeste com a Rua Rio Pardo; ao
Sudoeste, com o Rio Salinas; a Leste, com a mencionada Praça da
Liberdade e, ao Sul, com rua projetada, originariamente reservado
à construção de uma praça de esportes, fica destinado, conforme
manifestação do doador, à edificação de prédio para funionamento
de um Ginásio, observadas as condições constantes da Lei Municipal
n. 499, de 21 de agosto de 1967, do Município de Salinas.

Art. 2. - Fica revogada a Lei Estadual n.° 4.531, de 06 de
julho de 1967, a partir da efetivação das medidas previstas no artigo
anterior.

Art. 39 - As despesas decorrentes desta lei correrão por
conta do Município de Salinas.

Art. 4.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem  conheci•
mento e eXeCUÇãO (lesta lei pertencer, aue a cumpiafli e façam
cumprir, tão inteiraniente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo lEorizonte, aos
16 de outubro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Francisco Bilac Moreira Pinto

LEI N.9 4.609, DE 18 DE OUTUBRO DE 1967

Dá nova redação ao parágrafo único, do ar!.2.°, e ao art. 39, da Lei n. O 3.877, ide 21 de dezembro
de 1965, e dá outras Providências.

!	O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantesdecretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:
Art. 1. - O parágrafo Único, do art. 2., da Lei n.°

3.877, de 21 de dezembro de 1965, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 2. -.

Parágrafo único - A Semana do Guarda Civil será
comemorada, nos termos desta lei, no período compre-
endido entre 27 de agosto e 3 de setembro, Dia Nacio-
nal do Guarda Civil, instituído pela Lei Federal n.9 5.088,
de 30 de agosto de 1966."

Art. 2.9 - O art. 3•9, da Lei n. 9 3.877, de 21 de dezembro de1965, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 3 1' - Em reconhecimento a serviços relevan-

tes prestados pelo Guarda Civil à coletividade, fica ins-
tituída a Medalha de Honra ao Mérito, em ouro, prata
ou bronze, ficando sua forma e modelo a serem fixados
através de Portaria do Senhor Secretário de Estado da
Segurança Pública.

§ 1. - A Medalha de ouro deverá trazer no anver-
so a efígie, em alto-relevo, do falecido Delegado Amin-
thas Vida! Gomes e o dístico: Medalha de Honra ao Mé-
rito Aminthas Vidal Gomes.

§ 2.9	A Medalha de prata deverá trazer no an-
verso a efígie, em alto-relevo, do Guarda Civil Elizeu
Mariano e o dístico: Medalha de Honra ao Mérito Policial
Elizeu Mariano.

§ 3.9 - A Medalha de bronze deverá trazer no anverso
a efígie, em alto-relevo, do Guarda Civil João de Deus
Castro, e o dístico: Medalha de Honra ao Mérito João de
Deus Castro.

§ 4. - As Medalhas de ouro, prata e bronze serão
conferidas, no Dia Nacional do Guarda Civil, pelo Se-
cretário de Estado da Segurança Pública, aos com ponen-tes da Corporação que tenham 30 (trinta), 20 (vinte) e
10 (dez) anos de serviço, respectivamente e com bons
antecedentes funcionais.
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§ 5.' - Poderá também ser conferida a Medalha de
Honra ao Mérito de ouro, prata e bronze:

a) aos componentes da Guarda Civil que, no.
cumprimento do dever, tiverem praticado ato (te he-
roísmo ou de excepcional desprendimento, coragem ou
solidariedade humana;

b) às pessoas que contribuírem, ou que vierem a
contribuir, com notável destaque, para o engrandecimen-
to da Guarda Civil."

Art. 3 0 - Ficam revogados o art. 5.°, da Lei n.9 3.877, de

21 de dezembro, de 1965, e as demais disposições em contrário, en
trando a presente lei em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
18 de outubro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Joaquim Ferreira Gonçalves
Raul Bernardo Nelson de Senna

LEI N.9 4.610, DE 18 DE OUTUBRO DE 1967

Declara de utilidade pública o Centro Es
"Caminhos da Luz", com sede na Cidade de
guari.

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

Art. 1.0 - Fica declarado de utilidade pública o
Espírita "Caminhos da Luz", entidade com personalidade
com sede na Cidade de Araguari.

707 -

Art. 2. 1 - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
esta lei em vigor na data de sua publicação.

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

l)ada no Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte, aos
18 de outubro de 1967.I ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

João Franzen de Lima

LEI N.9 4.611, DE 18 DE OUTUBRO DE 1967

Dá denominação à Unidade Sanitária de Borda
da Mata.

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

Art. 1.0 - A Unidade Sanitária de Borda da Mata passa a de-
nominar-se "Antônio Megale".

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

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

I)ada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
de outubro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Clóvis Salgado da Gama

LEI N.9 4.612, DE 18 DE OUTUBRO DE 1967

Cria o Diploma do Mérito Florestal e dá outras
providências.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,tCretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:
Art. 1.9 - Fica criado o Diploma do Mérito Florestal.
Art. 2. 1' - O Diploma do Mérito Florestal será conferido a

pessoas ou entidades que mais se destacarem nas atividades de re-
florestamento no Estado.

k



RAEL PINHEIRO DA SILVA
sé Maria Alkm(m

EI N.9 4.614, DE 18 DE OUTUBRO DE 1967

Reconhece de utilidade pública o Orfanato Lar
de Maria, com sede na Cidade de Conselheiro La-
faiete.

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

-t. 1.' - Fica reconhecido de utilidade pública o Orfanato
Jaria, com sede na Cidade de Conselheiro Lafaiete.
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Art. 3 - O Diploma do Mérito Florestal será entregue
anualmente em solenidade realizada no Palácio do Governo pelo Chefe
do Poder Executivo, no dia 21 de setembro.

Art. 4' - Para deliberar sobre a execução desta lei e a
concessão, do "Diploma do Mérito Florestal", fica criada uma co-
missão especial de 5 (cinco) membros.

§ 1.9 - São membros natos da Comissão o Secretário de Es-
tado da Agricultura, o Reitor da Universidade Rural de Viçosa, o
Diretor Presidente do Instituto Estadual de Florestas, o Presidente
da Sociedade Mineira de Agricultura e o Diretor da ACAR.

§ 2.9 - A Comissão será presidida pelo Secretário de Estado
da Agricultura.

Art. 5° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
18 de outubro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson Ide Senna
Evaristo Soares de Paula

LEI N.9 4.613, DE 18 DE OUTUBRO DE 1967

Dá a denominação de "Padre Carlos" à Escola
Infantil Combinada, da Cidade de Santo António do
Aventureiro.

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

Art. 1.' - A Escola Infantil Combinada, da Cidade de Santo
Antônio do Aventureiro, passa a denominar-se "Padre Carlos".
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Art. 2.9 - Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará ciii vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
18 de outubro de 1967.

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

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
plento e 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 outubro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria AIkmim
João Franzen de Lima
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LEI N. 4.615, DE 19 DE OUTUBRO DE 1967	
- Serviço de Administração

-

lif - Seção Administrativa

Transforma em grupo escolar as Escolas Reuni-	 IIg - Seção de Suprimentos
das "Professor Mário Casasanta', da Cidade de	 iii - inspetoria Geral
rafl JUÇU.	 IV - Serviço de Antropologia Penitenciária

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes	 IVa	Seção Médico-Odontológica

decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:	 IVb - Seção de Pesquisas

Art. 1.	Ficam transformadas em grupo escolar as Esco- V - Serviço Penal
las Reunidas "Professor Mário Casasanta", ( Ia Cidade de Piranguçu. Va	Seção Judiciária

Art. 2.9 - Revogadas as disposições em contrário, esta lei Vb - Seção de Disciplina e Controle
entrará em vigor na data de sua publicação. VI - Serviço Social

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

VIa - Seção Educacional

cumprir, tão inteiramente como nela se contém.	
VIb - Seção Assistencial

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos	
VII - Serviço Industrial

19 de outubro de 1967.	
Vila - Seção de Manufatura

VIII - Serviço, Agrícola

1	
VIIb	Seção de Fabricação

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria Alkmim Vilia - Seção Agrícola

Vilib - Seção Pecuária

LEI N.9 4.616, DE 23 DE OUTUBRO DE 1967	 VIIIc - Seção Agroindustrial

Art. 2.1 - A Penitenciária Agrícola de Neves, no que diz
Reorganiza a penitenciária Agrícola de Neves respeito às atribuições de seus serviços, terá regulamento próprio

e contém outras providências,	 baixado em decreto do Executivo.
Art. 3 1 - Para atender ao disposto no artigo 1. 9 desta lei,

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,	ficam criados no Quadro Geral do Estado, 5 (cinco) cargos de

decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:	
Chefe de Serviço, símbolo C-8, 11 (onze) cargos de Chefe de Seção,

Art. 1.0 - A Penitenciária Agrícola de Neves, do Departa-	
símbolo C-6, 1 (um) cargo de Subdiretor, símbolo C-10, e 1 (um)

monto de Organização Penal da Secretaria de Estado do Interior e	
cargo de Inspetor Geral, símbolo C-8.

Justiça, passa a ter a seguinte estrutura:	
1 - Os novos cargos de Chefe de Serviço e de Chefe de

I	
Seção, de provimento em comissão, criados por esta lei, são de
r1 - Diretoria	 ecrutamento limitado e passam a integrar o Anexo III, Illc., da

II	Subdiretoria	 Lei n.° 3.214, de 16 de outubro de 1964.

lia - Secretaria	 § 2. - Os cargos de Diretor, Subdiretor e de Inspetor

lib - Serviço de Contabilidade	
Geral, de provimento em comissão, são de recrutamento amplo e

IIc - Seção de Execução Contábil	
passam a integrar o Anexo III, lua., da Lei n. 9 3.214, de 16 de ou-
tubro de 1964.

IId - Tesouraria
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Art. A  - O pagamento de pessoal, admitido pela renú u
serviço industrial, para prestação de serviços avulsos, só será per-
mitido em atividades específicas do órgão, desde que a prestação
desses serviços desaconselhem, para sua execução, a criação de
cargos ou funções de natureza permanente.

Parágrafo único	A prestação de serviço na forma do artigo
dependerá de prévia aprovação do Governador do Estado.

Art. 5. - A Penitenciária Agrícola de Neves manterá um
Centro Social, nos termos em que dispuser o Regulamento.

Art. 6. Para atender, no corrente exercício, às despesas
resultantes desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir cré-
dito especial até a importância de NCr$ 23. 040,00 (vinte e três
mil e quarenta cruzeiros novos), podendo, para isso, congelar ou
anular, total ou parcialmente, dotações orçamentárias correspon-
dentes a despesas correntes e de Capital.

Art. 7	Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 8.9 	Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-

cação.

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

Horizonte, aos 1

Autoriza, para o fim que menciona, a abertura
do crédito especial de NCiI 60.500,00, à Secretari't
de Estado da Saúde.

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

Art. 1 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pela
Secretaria de Estado da Saúde, o crédito especial de NCr$ 60.500,00
(sessenta mil e quinhentos cruzeiros novos), destinado à contrata-
ção de médicos-leprólogos, para terem exercício nos sanatórios do
Departamento de Lepra, localizados no interior do Estado. 4
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Parágrafo único - Para ocorrer à despesa prevista no artigo,
fica o Executivo autorizado a congelar ou anular, total ou parcial-
mente, (lotações orçamentárias correspondentes a despesas correntes
e de capital.

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

Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publi-
Cação.

\ln1o. portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 23
de outubro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Ovídio Xavier de Abreu
Clóvis Salgado da Gama

LEI N 4.618, DE 23 DE OUTUBRO DE 1967 ,-

Autoriza o Poder Executivo a conferir ao Banco
Nacional de Habitação poderes especiais para os
fins que menciona.

O Povo (lo 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 conferir ao
Banco Nacional de Habitação - BNH poderes especiais para le-
vantar, junto ao Governo da União, receita constitutiva do Fundo
de Participação dos Estados e do Distrito Federal, a que se refere
o art. 26 da Constituição Federal.

Parágrafo único - A autorização de que trata o, artigo será
Inscrita nos Convênios ou Contratos que forem firmados pela Com-
panhia de Habitação do Estado de Minas Gerais - COHAB-MG -
até o limite das operações neles ajustadas.

1.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo
23 de outubro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
João Franzen de Lima
Ovídio Xavier de Abreu

LEI N.9 4.617, DE 23 DE OUTUBRO DE 1967	1
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Art. 2. - Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entra em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
23 de outubro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna	 -

LEI N.9 4.619, DE 23 DE OUTUBRO DE 1967

Dá a denominação de "Coronel Luiz Marócco"
às Esolas Combinadas do Povoado São Manoel, Mu-
nicípio de Bicas.

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

Art. 1.0 - As Escolas Combinadas do. Povoado de São Ma-
noel, Município de Bicas, passam a denominar-se "Coronel Luiz

Marôcco".

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

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o 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

23 de outubro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria Alkmim

LEI N.9 4.620, DE 27 DE OUTUBRO DE 1967

Transforma em Escolas Reunidas, com a deno-
minação de "Prefeito Gentil Pereira Lima", a Es-
cola Combinada do distrito de Pedra do Sino, Mu-
nicípio de Carandaí.

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

Art. 1.0 - A Escola Combinada do distrito de Pedra do
Sino, Município de Carandaí, fica transformada em Escolas Reuni-
das, com a denominação de "Prefeito Gentil Pereira Lima".

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

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

]),ida no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
27 de outubro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria Alkrnini

LEI N.9 4.621, DE 27 DE OUTUBRO DE 1967

Autoriza a anulação de dotações orçamentários
para os fins que menciona.

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, para execução
do disposto no art. 2. 1' da Resolução Legislativa n. 9 860, de 18 de
maio de 1967, a congelar ou anular, total ou parcialmente, dota-

s orçamentárias correspondentes às despesas correntes e de capi-
até o valor de NCr$ 50.000,00 (cinqüenta mil cruzeiros novos).



- 716 -

Art. 2.9 - Revogadas as disposições em contrário, esh
entra em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
27 de outubro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Ovídio Xavier de Abreu

LEI N.° 4.622, DE 27 DE OUTUBRO DE 1967

Autoriza a abertura, à Secretaria de Estado da
Agricultura, do crédito especial de NCr$ 10.000,00
para execução de Convénio com o Instituto do
Açúcar e do Álcool.

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

Art. 1. - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir à Se-
cretaria de Estado da Agricultura, para a execução de Convênios
assinado com o Instituto do Açúcar e do Álcool, aprovado pela Reso-
lução Legislativa n. 9 723, de 5 de novembro de 1965, o crédito espe-
cial de NCr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros novos).

Art. 2.9 - Para a execução desta lei é o Poder Executivo au-
torizado a congelar ou anular, total ou parcialmente, dotações or-
çamentárias correspondentes às despesas correntes e de capital.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
27 de outubro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Ovídio Xavier de Abreu
Evaristo Soares de Paula
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LEI N.9 4.623, DE 27 DE OUTUBRO DE 1967

Dá denominação de "José Bernardes de Paiva
e Silva" a Jardim de Infáncia 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 - O Jardim de Infância, situado no Bairro do Horto,
em Belo Horizonte, passa a denominar-se "José Bernardes de Paiva
e Silva".

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
27 de outubro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria Alkmim

LEI N. ç, 4.624, DE 6 DE NOVEMBRO DE 1967

Dispõe sobre a cobrança do imposto sobre trans-
missão de propriedade "causa-inortis".

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

Art. 1. - Nos inventários e arrolamentos relativos a su-
cessões abertas até 31 de dezembro de 1966, o imposto sobre trans-
missão de propriedade "causa-mortis" será pago segundo a lei vi-
gente no dia da morte do, "de-cujos", com os seguintes descontos:

1 - de 60%, se recolhido até 31 de dezembro de 1967;
II - de 40%, se recolhido até 28 de fevereiro de 1968;

III - de 20%, se recolhido até 30 de abril de 1968.

Art. 2.° - Nos inventários e arrolamentos pendentes do
julgamento de recursos, somente terá aplicação a norma constante
desta lei se o contribuinte desistir expressamente da ação, pagando
as despesas e custas judiciais e desde que o imposto seja recolhido

m observância do artigo 1..

ei

Icei-
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Art. 3. - Não será cobrada qualquer multa incidente por	 Art. 4. - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
atraso no recolhimento do imposto sobre transmissão de proprie.	Cação.
dade "causa-mortis", se este for pago dentro dos prazos previstos no	 Mino, l)ortaflto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
artigo 1.. mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam

Art. 4,0 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aoscação, revogadas as disposições em contrário.	 6 de novembro de 1967.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-

mento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Ovídio Xavier de Abreu
Raul Bernardo Nelson de Senna

LEI N 4.626, DE 6 DE NOVEMBRO DE 1967

Autoriza o Governo do Estado a receber, em
doação, o imóvel de propriedade do Dr. Iwzcu Sleur-
man.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
6 de novembro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Ovídio Xavier de Abreu

LEI N.9 4.625, DE 6 DE NOVEMBRO DE 1967

Autoriza o Poder Executivo a anular dotações
orçamentárias e abrir à Imprensa Of icial o crédito
especial de NCiI 200.000,00.

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 abrir o cré-
dito especial de NCr$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros novos)
Imprensa Oficial, para atender à despesa com confecção de im-
pressos.

Art. 2. - Para atender ao disposto no artigo anterior, é o
Poder Executivo autorizado a congelar ou anular, total ou parcial-
mente, dotações orçamentárias correspondentes às despesas corren-
tes e de capital.

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

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 Governo do Estado autorizado a receber
do Dr. lancu Steurman e sua esposa, em doação, o imóvel constituí-
do do prédio onde se acha instalada a Escola da FazendaSolar, e
da área de 1.50,00 (hum hectare e cinqüenta ares) em torno do
mesmo prédio, no Município de Igarapé, mediante a condição de o
mesmo ser destinado exclusivamente à instalação e funcionamento
de escolas primárias lancu Steurman, Escola Agrícola e Ginásio "Ra-
chel lancu Steurman", cujas denominações não poderão ser alteradas.

Art. 2. - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 39 - Esta lei entrará em vigor na data de sua pu-

blicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
6 de novembro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Francisco Bilac Moreira Pinto
Ovídio Xavier de Abreu
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LEI N.° 4.627, DE 6 DE NOVEMBRO DE 1967

Cria Colégio Normal Of ic ial anexo ao Ginásio
Estadual de Alpinópolis.

O Povo d 0 Estado de Minas Gerais, por seus rel)l'cSefltafltcs,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1.0 - Fica criado um Colégio Normal Oficial anexo ao
Ginásio Estadual de Alpinópolis.

Art. 2.9 - O Colégio Normal criado por esta lei funciona-
rá em regime de convênio com a Prefeitura Municipal, sem ônus
para o Estado.

Art. 3•0 - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 40 - Esta lei entrará em vigor •na data de sua publi-
cação

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
6 de novembro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria Alkmim

LEI N.° 4.628, DE 6 DE NOVEMBRO DE 1967

Declara de utilidade pública a Casa de Caridade,
com sede na Cidade de Passa Quatro.

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

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

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

l)ada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
6 de novembro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
João FFWI2CR de Lima

LEI N.t 4.629, DE 6 DE NOVEMBRO DE 1967

Autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito es-
pecial de NCrt 11500,00, à Secretaria de Estado da
Fazenda, e anular, parcltl ou totalmente, dotações
orçamentárias.

O Favo d0 Estado de Minas Gerais, por seus represenjanles,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1.0 É o Poder Executivo autorizado a abrir à Secre-
taria de Estado da Fazenda, o crédito especial de NCr$ 115.040,00
(cento e quinze mil e quarenta cruzeiros novos) destinado a aten-
der às despesas previstas na cláusula quarta do convênio celebrado
entre o Estado de Minas Gerais e o Ministério da Guerra, através da
Diretoria do Serviço Geográfico do Exército.

Art. 2.9 .- Para atender ao disposto no artigo anterior, é o
Poder Executivo autorizado a anular, parcial ou totalmente, dota-
ções orçamentárias correspondentes às despesas correntes e de
capital.

Art. 3 1>	Revogam-se as disposições em contrário.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 6 de
novembro de 1967.

Art. 1.0 -_- Fica declarada de utilidade pública a Casa de	ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Caridade, com sede na Cidade de Passa Quatro.	 Ovídio Xavier de Abreu
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LEI N.9 4.630, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1967

Declara de utilidade pública o Hospital
Fernandes do Carmo, com sede na Cidade de
modinho.

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

Art. 1.0 - Fica declarado de utilidade pública o Hospital
João Fernandes do Carmo, com sede na Cidade de Brumadinho.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 8 de no-
vembro de 1967.

O Presidente: (a) Manoel da Silva Cosia
O 1.0 Secretário: (a) João Navarro
O 2.o Secretário: (a) Wilson Tanure

LEI N. 4.631, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1967

Declara de utilidade pública a Associação
Esportiva de Paraguaçu, com sede na Cidade d
Paragu4lÇU.

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

Art. 1.0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Esportiva de Paraguaçu, com sede na Cidade de Paraguaçu.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 8 de no-
vembro de 1967.

O Presidente: (a) Manoel da Silva Costa
O 1.9 Secretário: (a) João Navarro
0 2.° Secretário: (a) Wilson Tanure

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

Art. 1.0 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Fun-
dação Universitária Municipal de Conselheiro Lafaiete, uma área
de terreno com vinte e seis alqueires, mais ou menos, localizada no
Município de Conselheiro Lafaiete, no lugar denominado Bananei-
ras, tendo como limites e confrontações o Córrego Amaro Ribeiro,
os terrenos de Joaquim Lopes e Rubens Amaral ou sucessores, os de
Haras Minas Gerais, o leito da antiga estrada de ferro Santa Matil-
de e a antiga rodovia União e Indústria, bem como as casas e de-
mais benfeitorias por acaso existente nesta área e o terreno onde
localiza-se a nascente de água e sua captação, tudo devidamente ca-
racterizado no registro lançado no livro 3-F, fis. 185, sob o n.'
6.590, do Registro de Imóveis do 1.o Ofício daquela Comarca.

Art. 2. 1' - A dQnatária não poderá alienar o imóvel doado,
o qual reverterá ao patrimônio estadual, no caso de sua extinção ou
modificação de suas finalidades.

Art. 31 - As despesas com execução desta lei correrão por
Conta da donatária.

Art. 41	Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 8 de no-
vembro de 1967.

O Presidente: (a) Manoel da Silva Costa
O 1. Secretário: (a) João Navarro
O 2.° Scci[i'jo• (a) Wilso10 Tanure

723 -

LEI N.9 4.632, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1967

Autoriza doação de imóvel à Fundacão Univer-
sitária Municipal de ConslJzejro La!aiete.
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Art. 49 - Revogadas as disposições era contrário, esta leiLEI N. 4.633, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1967 entra em vigor na data de sua publicação.

Faz acréscimo do item l.a ao número 156 Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento

	

Tabela XI, da Lei n.° 3.345, de 19 de janeiro de 1965,	e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir,

	

dá nova redação à alínea "a" do artigo 62 da Lei n.'	tio inteiramente como nela se contém.

616, de 11 de setembro de 1950 e dá outras provi- Dada no Palácio, da Liberdade, em
dê,ncia-S.	

8 de novembro de 1967.	 Belo Horizonte, aos

	

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,	 ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:	 João Franzen de Lima

	Art. 1. - Fica acrescida ao número 156, da Tabela XI, da	
Ovídio Xavier de Abreu

guinte disposição, que passa a constituir o item I.A:	 - 1Lei n.°3.345, de 19 de janeiro de 1965, em seguida ao item 1, a se

LEI N.9 4634, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1967
"1-A - Pela inscrição da cédula de crédito rural

- serão observadas as disposições e tabelas do pará- 1 Autoriza o Poder Executivo a instituir Funda-

	

 1grafo único do artigo 34 e § 2. 9 do artigo 36, do Decre-	1	 ção destinada a promover o desenvolvimento sócio-

	

to-lei Federal n.9 167, de 14 de fevereiro de 1967, de-	 -econômico da área do Estado de Minas Gerais, com-
1	 preend ida no Polígono das Secas.

vendo o recolhimento, do percentual de que trata o pará-
grafo único do referido artigo 34 ser efetuado, onde não O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,

	

existir agência do Banco do Brasil S/A, em estabeleci-	decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

	

mento bancário de que o Estado, tenha o controle acio-	Art. Fica o Poder Executivo autorizado, a instituir, com

	

ômica do Estado de Minas Gerais".	sede na Cidade de Montes Claros, no Estado de Minas Gerais, a
nário ou na Caixa Econ Fundação "Centro Comunitário Mineiro do Polígono das Secas"

Art. 2.°	Não é devida a taxa de expediente instituída pela	CECOMPOL - entidade autônoma que se regerá por estatuto apro-
vado e

	

Lei n.° 4.492, de 14 de junho de 1967, pela inscrição, averbação e	
m decreto do Poder Executivo.

	

cancelamento, nos cartórios de registro de imóveis, da cédula de	Art. 2. - A Fundação de que trata esta lei adquirirá perso-
nalidade jurídica com a transcrição do respectivo estatuto no Re-

	

crédito, rural a que se refere o Decreto-lei Federal n. 9 167, de U	gistro Civil das Pessoas Jurídicas, mediante apresentação do seu

de fevereiro de 1967	
texto oficial e do decreto que o houver aprovado.

autônoma de caráter

	

Art. 3. - A alínea "a" do artigo 62 da Lei n. 9 616, de 11 de	Art.3.Q - A Fundação será uma entidade
filantrópico e assistencial,

setembro de 1950, passa a ter a seguinte redação: 
	sem fins lucrativos.

Art. 49 - A Fundação tem por objetivo custear ou subven-

	

"Art. 62 . ........ ............. ...............	cionar, total ou parcialmente, programas e projetos destinados à
promo-	Ç1O e desenvolvimento sócio-econômico da área de sua atua-

a) o Procurador Geral pelos procuradores, medi- çao, visando especialmente aos setores' da assistência social, educa-

	

ante designação do Governador do Estado, e, na falta	ção, saúde, artesanato, agricultura, abastecimento, treinamento e pre-

dessa, segundo ordem de antigilidade;"-	
paraÇ() profissional.

III.
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V - autorizar o Diretor a praticar os atos relativos a bens
1 - o Conselho Administrativo;

da CECOMPOL, observadas as exigências legais;

VI - examinar o desempenho de outras atribuições que,

Art. 59 - São órgãos da Fundação:	

dentro de suas finalidades específicas, forem recomendadas peloII - a Diretoria;
III - o Conselho Fiscal.	 Conselho Estadual do Desenvolvimento

Art. 6. -. O patrimônio da Fundação será constituído:

	

	 Art. 9. - O Presidente da Fundação, nomeado livremente
pelo Governador do Estado, presidirá o Conselho Administrativo e1 - pelo, fundo orçamentário próprio destinado à manutenção	terá poderes para representar a entidade em juízo e fora dele, com-

da Fundação;	 Petindo-lhe orientar as atividades da Diretoria, convocar as reuniões
II	por subvenções e doações feitas pela União, Estados	do Conselho Administrativo e fazer observar as decisões deste.

e Municípios;	 Art. 10 - Os membros do Conselho Administrativo, previstos
III - por doações e contribuições de pessoas físicas ou ju	nos itens 1 a V do artigo 79 desta lei, serão nomeados pelo Gover-

rídicas;	 nador do Estado.

§ 1.0 - O mandato do membro do Conselho Administrativo,IV - por toda e qualquer receita eventual.	
a que se refere o artigo, será de 3 (três) anos, podendo ser renovado.Art. 7.9 - O Conselho Administrativo se comporá de:

2. - A nomeação de membro do Conselho, nos termos

	

1 - 1 (um) representante das Associações Comerciais da	deste artigo, será acompanhada da designação do respectivo suplente.região;
II - 1 (um) representante das Associações Industriais da	Art. 11 - O Conselho Fiscal será composto de:

região; 1 - 1 (um) representante do Conselho Estadual de Desen-
III	1 (um) técnico em assunto de desenvolvimento eco- volvimento designado pelo Governador;

.nômico indicado pelo Conselho Estadual do Desenvolvimento;	 ii	1 (um) representante da Secretaria de Estado da Fa-
IV - 1 (um) representante das Associações Rurais da região;	lenda;

V - 1 (um) representante do Governador do Estado.	 III - 1 (um) contador indicado pelo Tribunal de Contas.

	

§ 1.0 - São membros natos do Conselho Administrativo os	Art. 12 - Ao Conselho Fiscal compete emitir parecer sobre
Prefeitos dos Municípios da região, compreendidos na área do Po .	as contas apresentadas pelo Diretor, relativas aos recursos finan-
lígono das Secas.	 ceiros da CECOMPOL.

§ 2. - O Conselho Administrativo se reunirá e deliberará	Art. 13 - O Diretor será nomeado pelo Presidente da Fun-
com qualquer número, desde que presentes os membros indicados	dação, mediante prévia aprovação do Conselho Administrativo,
nos itens 1 a V deste artigo.	 devendo a escolha recair em pessoa de reconhecida idoneidade e

competência sobre os assuntos relativos aos objetivos da CE-Art. 8.° - Compete ao Conselho Administrativo:	 COMPOL.
1 - aprovar o programa anual de aplicação de recursos da

Art. 14 - Compete ao Diretor:CECOMPOL;

	

II - deliberar sobre programas e projetos a serem custea-	1 - administrar a CECOMPOL, com observância de Plano
dos ou subvencionados pela CECOMPOL;	 de Trabalho aprovado pelo Conselho Administrativo;

III - votar o orçamento anual da CECOMPOL;	 II - encaminhar à deliberação do Conselho Administrativo,

IV - deliberar, após parecer do Conselho Fiscal, sobre sob a forma de proposições, a programação anual de aplicação dos

	

as	
recursos da CECOMPOL.

contas apresentadas pelo Diretor;	

J
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III	receber e examinar as solicitações das Juntas Comu-
nitárias Municipais;

IV - coordenar e fiscalizar a execução de programas afetos
à CECOMPOL;

V - inspeccionar periodicamente as obras e serviços, apre-
sentando relatórios das respectivas inspecções ao Conselho Admi-
nistrativo;

VI - administrar os recursos da CECOMPOL, realizando as
liberações e recebendo as prestações de contas, submetendo-as sem-
pre à aprovação do Conselho Administrativo;

VII - providenciar assistência técnica e administrativa às
entidades da área da atuação da CECOMPOL que a solicitarem;

VIII - punir, remover e fazer retornar à repartição de ori-
gem os servidores postos à disposição da Fundação.

Art. 15 - As proposições encaminhadas pelo Diretor ao
Conselho Administrativo deverão ser acompanhadas de pareceres
técnicos, obedecida a política econômica e social do Conselho Es-
tadual do Desenvolvimento.

Art. 16 - Compete ao Presidente do Conselho Administrativo:

1 - presidir as reuniões do Conselho;
II - assinar, juntamente com o Diretor, os cheques e outros

documentos que envolvam responsabilidades financeiras da CE-
COMPOL;

III - assinar convênios, contatos e acordos com entidades
federais, municipais e estaduais, depois de aprovados pelo Conse-
lho Administrativo.

Parágrafo Único - O Presidente do Conselho Administrati-
vo poderá delegar atribuições a qualquer de seus membros-

Art. 17 - Em cada Município da região, a Fundação orga-
nizará uma Junta Comunitária Municipal, vinculada ao Conselho Ad-
ministrativo.

Art. 18 - Cada Junta será composta de sete membros, sendo
três natos e os demais escolhidos, na forma em que dispuser o Es-
tatuto da Fundação, entre elementos das diversas camadas sociais
que integram a comunidade, designados pelo Presidente da Fun-
dação.

§ 1. - Serão membros natos:
1 - o Prefeito, que será o Presidente;

729 -

representante da Câmara Municipal;
III - representante das Associações Filantrópicas.
§ 2. - A função de membro da Junta será hoiTorífica e re-

levante.

Art. 19 - É vedada distribuição de lucros, vantagens ou
bonificações de qualquer espécie aos dirigentes da CECOMPOL e
membros das Juntas Comunitárias.

Parágrafo único - É vedado à CECOMPOL efetuar qualquer
despesa que não esteja dentro das finalidades estabelecidas no art.
4•1 desta lei.

Art. 20 - Os recursos da CECOMPOL serão, depositados em
conta vinculada, em banco oficial do Estado de Minas Gerais e
movimentados através de cheques nominais, assinados pelo Diretor
e pelo Presidente do Conselho Administrativo, de acordo com as
Resoluções do Conselho.

Art. 21 - Toda a sucata pertencente ao Estado e às entida-
des a ele subordinadas será recebida pelo órgão competente da Se-
cretaria de Estado de Administração, que efetuará a venda do ma-
terial e depositará o produto em conta vinculada à CECOMPOL.

Art. 22 - A CECOMPOL somente poderá financiar progra-
mas e projetos, bem como 'celebrar convênios, acordos ou contra-
tos, após devidamente aprovados pelo Conselho Administrativo.

Art. 23 O Presidente do Conselho Administrativo e o
Diretor, antes da posse, deverão fazer declaração de bens nos ter-
mos da legislação vigente.

Art. 24 - A CECOMPOL, 'no atendimento de suas finalidades
e obedecendo à legislação do Imposto de Renda, comunicará anual-
mente, à administração desse Órgão, as contribuições e doações de
pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado a fim de
se beneficiarem do disposto no art. 55, da Lei Federal n. 9 4.506,
de 30 de novembro de 1964.

Art. 25 - A SUDEMINAS, a CODEVALE, a RURALMINAS
e a CEPOL trabalharão em regime de mútua cooperação com a
CECOMPOL.

Art. 26 - A CECOMPOL elaborará, anualmente, o seu orça-
mento, mediante entendimento com a Secretaria de Estado da Fa-
zenda, dentro do prazo por esta estipulado, para fixação da im-
portância que irá constituir o "Fundo Global" a ser incluído na
proposta orçamentária do Poder Executivo, de acordo com o item
Ido art. 6. 1 desta lei.



- 730 -
	 1-I	—731 -

Art. 27 - A CECOMPOL funcionará com servidores do Es-
tado postos à sua disposição, mediante ato do Chefe do Executivo
e solicitação do Presidente do Conselho Administrativo.

Parágrafo único Os servidores estaduais postos à dispo-
sição da CECOMPOL poderão trabalhar em regime de tempo in-
tegral.

Art. 28 - O Conselho Estadual do Desenvolvimento, poderá
contratar, sob regime da legislação trabalhista, técnicos especiali-
zados para serem postos à disposição da CECOMPOL.

Art. 29 - O Presidente do Conselho Administrativo da CE-
COMPOL poderá solicitar, diretamente ou por intermédio do Go-
verno do Estado, sejam postos à disposição da Fundação servidores
federais ou municipais, para o atendimento dos objetivos previs-
tos no art. 4•Q desta lei.

Art. 30 A CECOMPOL poderá instalar, na Cidade de Re-
cife, em regime de cooperação com o Conselho Estadual do Desen-
volvimento, um Escritório da Fundação, para atender ao desenvol-
vimento de suas atividades específicas.

Art. 31 As contas da Fundação "Centro Comunitário Mi-
neiro do Polígono das Secas" - CECOMPOL - com parecer do
Conselho Fiscal serão submetidas, anualmente, ao exame e apro-
vação do Tribunal de Contas do Estado.

Art. 32 - No caso de extinguir-se a Fundação, o seu patri-
mônio reverterá ao Estado de Minas Gerais.

Art. 33 - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 34 - Esta lei entrará em vigor na data de sua pu-
blicação.

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

Dada no Palácio cia Liberdade, em	Belo Horizonte, aos
10 de novembro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna
Ovídio Xavier de Abreu

LEI N." 4.635, DE 14 DE NOVEMBRO DE 1967

1 Autoriza o Poder Executivo a anular, total ou
parcialmente, dotações orçamentárias para os fim
que menciona, e contém outras providências.

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

Art. 1.0 - Para efeito do disposto no art. 5•9, da Lei n.9
4,282, de 1.0 de dezembro de 1966, que autoriza o Poder Executivo
a abrir créditos suplementares até o limite de 10% (dez por cento)
da Despesa fixada, é o Executivo autorizado a anular, total ou
pchilinente. (lotações cio orçamento vigente correspondentes a des-
pesas correntes e de capital, até o referido limite.

Art. 2.9 - Para atender às despesas decorrentes dos crédi-
tos especiais autorizados pelas Leis n.°s 4.441, de 2 de maio de
1967; 4.462, de 15 de maio de 1967; 4.471, 4.472, 4.473 e 4474,
de 19 dc maio de 1967; 4.477, 4.480, 4.481, 4.482, 4483, 4.484, 4.485,
4,486 e 4.487 de 26 de maio de 1967; 4.522, 4.523, 4.524, 4.525,
4.526, 4.527, 4.528 e 4.529, de 5 de julho de 1967 e 4.540 de 11
de julho de 1967, no valor total de NCr$ 718.463,82 (setecentos e
dezoito mil, quatrocentos e sessenta e três cruzeiros novos e oitenta
e dois centavos), é o Poder Executivo autorizado a anular, total ou
parcialmente, dotações do orçamento correspondentes a despesas
correntes e de capital, até o referido valor.

Art. 3.ç - É o Poder Executivo autorizado a abrir à Se-
cretaria de Estado da Fazenda, o crédito especial de NCr$ 220.000,00
(duzentos e vinte mil cruzeiros novos) para atender às despesas com
a aquisição do imóvel destinado à sede da Diretoria de Esportes
de Minas Gerais, de que trata a Lei n. 9 4.249, de 15 de setembro
de 1966.

Parágrafo único - Para efeito, do disposto no artigo, é o
Poder Executivo autorizado a anular, total ou parcialmente, do-
tações do orçamento correspondentes a despesas correntes e de
capital, até o montante referido.
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Art. 49 - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 59 - Esta lei entrará em vigor na data de si
blic ação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
14 de novembro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Ovídio Xavier de Abreu

LEI N.° 4.636, DE 14 DE NOVEMBRO DE 1967

Declara de utilidade pública a Associação de
Beneficência e Cultura da Cidade de Barbacena,
com sede na mesma cidade.

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

Art. 1.9 - Fica declarada de utilidade pública a Associação
de Beneficência e Cultura da Cidade de Barbacena, com sede na
mesma cidade.

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

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o 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 novembro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
João Franzen de Lima
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LEI N.o 4.637, DE 14 DE NOVEMBRO DE 1967

Declara de utilidade pública a Sociedade Re-
creativa São Roque, com sede na Cidade de Juiz
de Fora.

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

Art, 1. - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade
Recreativa São Roque, associação civil com sede na Cidade de
Juiz de Fora.

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

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o 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 novembro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
João Franzeri de Lima

LEI N. ç, 4.638, DE 14 DE NOVEMBRO DE 1967

Autoriza concessão de auxílio financeiro à Bi -
blioteca Pública de Manhuaçu.

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

Art. 1.0 - É o Poder Executivo autorizado a conceder um
auxílio financeiro de NCr$ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros novos)
á Biblioteca Pública de Manhuaçu, para construção de sua sede
própria e preservação de seu patrimônio.

Art. 2.9	Para atender ao disposto no artigo anterior, fica
o Poder Executivo autorizado a abrir, pela Secretaria de Estado
da Fazenda, o crédito especial de NCr$ 20.000,00 (vinte mil cru-
zeiros novos), podendo, para esse fim, se necessário, realizar ope-
rações de crédito.

Art. 39 - Revogam-se as diposições em contrário.
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Art. 4.	Esta lei entrará em vigor na data de sua pu-
blicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
14 de novembro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Ornar de Castro Ribeiro
Ovídio Xavier de Abreu

LEI N.9 4.639, DE 17 DE NOVEMBRO DE 1967

Dispõe sobre contrato de pessoal sob regime
da Consolidação das Leis do Trabalho.

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

Art. 1 - Poderá haver no serviço público estadual con-
trato de pessoal sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho,
nos seguintes casos:

1 - para o desempenho de funções de natureza técnica ou
especializada, de caráter temporário;

II - para admissão temporária de pessoal de obras.
Parágrafo único Para os efeitos desta lei, considerar-se4

função técnica ou especializada a de caráter temporário, para cujo
exercício se exija formação de curso superior ou conhecimentos
técnicos de nível médio, e que não se inclua nas especificações das
classes da •sistemática de cargos do Poder Executivo.

Art. 2. - Para a função técnica ou especializada, que cor•
responda a cargo, poderá haver contrato, desde que não exista can-
didato habilitado em concurso, ou até que, por necessidade do ser-
viço, sejam criados novos cargos.

§ 1. - No caso do artigo, o contrato não poderá ser feito,
por prazo superior a dois anos, vedada expressamente a sua reno-
vação, desde que haja candidato aprovado em concurso realizado du•
rante o período.

A
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§ 2. - A preferência para contrato recairá sobre candida-
tos concursados, no caso de inexistência de vagas, observada a
ordem de classificação.

§ 3Q - Observado o disposto no parágrafo segundo, a pre-
ferência para contrato recairá sobre ex-combatentes, com a habili-
tação necessária, da Força Expedicionária Brasileira, da Força
Aérea Brasileira, da Marinha de Guerra e da Marinha Mercante do
Brasil, que tenham efetivamente participado de operações bélicas
na Segunda Guerra Mundial.

§ 4.9 - Os contratos previstos no artigo somente serão admi-
tidos para o desempenho das funções de Médico, Dentista, Veteri-
nário, Técnico-Agrícola Agrônomo e Farmacêutico, em municípios
do interior, ou de Técnico ou Especialista em Eletrônica, Técnico
ou Especialista em Telecomunicações, analista de Computador Ele-
trônico, Técnico ou Especialista em Artes Gráficas, Programador
de Computador Eletrônico, Engenheiro, Arquiteto, Geólogo, Econo-
mista, Enfermeiro, Radioperador e Radiotécnico na Capital ou
no Interior do Estado.

Art. 3•0 Os contratos previstos no item 1 do art. 1. 9 e no
art. 2. desta lei terão modelo próprio, elaborado pela Secretaria
de Estado de Administração.

Art. 4° - O contrato mencionado no artigo anterior, que
será proposto e assinado pelo respectivo Secretário de Estado, Di-
retor ou Chefe de Repartição, dependerá de prévia e expressa auto-
rização do Governador do Estado, publicado no Órgão Oficial.

Parágrafo único - O processo respectivo será instruído com
os seguintes elementos:

1 - nome do candidato;
II - dotação orçamentária;
III - descrição das funções a serem exercidas;
IV	habilitação para o exercício das funções;
V - certificado de quitação com o Serviço Militar;
VI - prova de quitação com o Serviço Eleitoral;
VII - atestado de boa conduta;
VIII - atestado de sanidade física e mental;
IX - certidão de nascimento ou de casamento;
X - termo de contrato, devidamente assinado pelas partes;
XI - declaração do contratado, do próprio punho, de exer-

cício ou não de outro cargo ou funrío pública.
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Art. 5.9 - O processo, devidamente instruído, será enca-
minhado ao Departamento Central do Pessoal da Secretaria de Es-
tado de Administração, que poderá:

1 - anotar o contrato, fixando prazo para o exercício através
de comunicação, escrita e de publicação;

II	determinar diligências para esclarecimentos ou comple-
mentação de documentos.

Parágrafo único Anotado o contrato, a Secretaria de Es-
tado de Administração devolverá o respectivo, processo ao órgão
de origem.

Art. 6.9 - É vedada a contratação nos 90 (noventa) dias an-
teriores e posteriores às eleições estaduais e federais.

Art. 7. - Incumbe aos Serviços de Pessoal das Secretarias
de Estado e Departamentos Autônomos:

1 - manter registro do pessoal contratado, na forma da le-
gislação própria;

II - fixar, em local de fácil acesso, quadro contendo os
nomes dos contratados e seu horário, de trabalho;

III - fazer as anotações indispensáveis na carteira do ser-
vidor;

IV - tomar as providências exigidas para o recolhimento
das contribuições devidas ao INPS e Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço;

V - estabelecer escala de férias;
VI - emitir aviso prévio, em caso de dispensa;
VII	adotar as demais providências para o fiel cumprimen-

to das normas da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 8.9 - A admissão de que trata o item II do art. 1'

desta lei só será permitida para a realização de obras públicas,
durante a sua execução ou para o desempenho de atividades bra-
çais, à conta de dotação global, recurso próprio da obra ou de-
corrente do convênio ou fundo especial.

§ 1. O rcsponsávl pela obra, depois de devidamente auto-
rizado pelo Secretário de Estado, Diretor ou Chefe da Repartição,
poderá admitir pessoal de obras, mediante salário fixado de acordo
com a natureza do serviço, observado o salário mínimo regional.

§ 2. - Para a admissão, poderá a autoridade competente dis-
pensar a apresentação de documentos, pelo prazo estabelecido na
legislação trabalhista.
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§ 3. - O pessoal de obras não poderá ser aproveitado,
mesmo transitoriamente, no desempenho de função diferente.

§ 4. - O pessoal de obras, em qualquer tempo, poderá ser
dispensado a critério da autoridade competente.

§ 5Q - Não haverá na Secretaria de Estado de Administra-
ção assentamentos individuais relativos ao pessoal de obras.

Art. 9• - O empenho de dotação orçamentária destinada a
contratação de pessoal, a que se referem o item 1 do art. 1.0 e art.
2.' desta lei, será feito, anualmente, na sua totalidade e sua apli-
cação ficará sujeita ao controle estabelecido no art. 78 da Cons-
tituição do Estado.

Art. 10 - Para o desempenho das funções de Médico, Den-
tista, Farmacêutico, Engenheiro e Professores, estes do Depar-
tamento de Instrução, poderá a Polícia Militar, mediante prévia au-
torização do Governador do Estado, celebrar contratos na forma
da legislação trabalhista, tendo em vista o disposto no art. 9•0, pa-
rágrafo único, do Decreto-lei Federal n. 0 317, de 13 de março de
1967.

§ 1.° - Para o efeito de salário, o pessoal contratado, na
forma do artigo será assemelhado a oficial ou praça, na forma pre-
vista no contrato, observada, no quadro correspondente, a previsão
do efetivo.

§ 2.0	No caso de contrato de assemelhado a praça, todas as
exigências definidas no art. 5•0, e seu parágrafo único, desta lei, fica-
rão a cargo dos órgãos próprios da Polícia Militar.

Art. 11 Poderão ser renovados, nos termos desta lei, os con-
tratos firmados na conformidade da legislação anterior, vencidos ou
por vencer, e referentes a servidores que estejam no efetivo exercí-
cio das funções para as quais foram contratados.

Art. 12 - (Vetado).

Art. 13 - Na hipótese de o contratado ocupar ou exercer fun-
ção em entidade de qualquer nível de governo, de administração cen-
tralizada ou não, inclusive autarquia, sociedade de economia mista,
fundação de direito público e empresa pública, não se lhe dará exer-
cício antes que seja examinado o decidido pelos órgãos competentes
o aspecto legal da acumulação.

Art. 14 - (Vetado).
Parágrafo único - (Vetado).

Art. 15 --- Revogam-se as disposições em contrário,



- 738 -

Art. 16 - Esta lei entrará em vigor na data de sua pu-
blicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
17 •de novembro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Francisco Bilac Moreira Pinto
João Franze,n de Lima
Raul Bernardo Nelson de Senna
Ovídio Xavier de Abreu
Joaquim Ferreira Gonçalves
Evarislo Soares de Paula
José Maria Alkmim
José de Lima Barcellos
Clóvis Salgado da Gama
Omar de Castro Ribeiro

LEI N.9 4.640, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1967

Dá nova redação ao art. 7.' e seu § 2.9;
parágrafo único do art. 9."; aos aris. 10 e ii,
Lei ,n." 2.914, de 30 de outubro de 1963.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representan1e5
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1.° - O art. 7.' e seu § 2. 1'; o parágrafo único do art.
9.9 ; os arts. 10 e 11 da Lei n.° 2.914, de 30 de outubro de 196
passam a ter, respectivamente, as seguintes redações:

"Art. 7.' - A Fundação, será administrada por tia
Conselho de Curadores, composto de 3 (três) memb
e 3 (três) suplentes, de livre nomeação do Governa
do Estado e escolhidos dentre pessoas de ilibada re
tação e notória competência, com as funções previsti
no art. 86, na Lei de Diretrizes e Bases (Lei n.° 4.02(
de 20 de dezembro de 1961)."

"1.Q —	...........................
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" 2." O Conselho de Curadores elegerá o seu
presidente, que será também o da Fundação e terá o
título (Te Reitor da Universidade, tão logo seja esta ins-
talada."

"Art. 9.'

"Parágrafo único - As unidades a se instalarem
obedecerão a critérios de prioridade elaborados pelo
Conselho de Curadores, conforme as conveniências da
Comunidade."

"Art. 10 - A estrutura da Universidade e dos es-
tabelecimentos que a integram, suas relações e respec-
tivas áreas de competência serão fixadas em Regula-
mento a ser elaborado pelo Conselho de Curadores e
aprovado por decreto do Governador do Estado."

"Art. 11 - A Fundação, p01' proposta justificada
do Reitor e mediante aprovação do Conselho de Cura-
dores, poderá encampar estabelecimento de ensino su-
perior existente na região."

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
20 de novembro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Seuna
José Maria Alkmim

LEI N.9 4.641, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1967

Declara de utilidade pública o Centro Social
Hercílio Valer Faria, com sede na Cidade de Mu-
zambinjuo.

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

Art. 1." - Fica declarado de utilidade pública o Centro
ial llei'cíljo Vater Faria, com sede na Cidade dc Muzuinbinho.
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,	DE NOVEMBRO DE 1967
Art. 2.' - Revogadas as disposições em contrário, esta!

	

LEI N.9 4.643 DE 20

Declara de utilidade pública o Pentáurea Clube,
entrará cm vigor na data de sua publicação..	 com sede na Cidade de Montes Claros.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhe-	O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu em seu nome, sanciono a seguinte lei:

cimento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam	Art. 1.9	Fica declarado de utilidade pública o Pentáurea
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.	 Clube, com sede na Cidade de Montes Claros.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos	Art. 2.	Esta lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

20 de novembro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
João Franen de Lima
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Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhe-
cimento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
20 de novembro de 1967.

LEI N.9 4.642, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1967

Declara de utilidade pública o "Grémio Espi.
rifa São Luís", com sede na Cidade de Piunhi.

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

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

Art. 1.' - Fica declarado de utilidade pública o "Grêmio

Espírita São Luís", com sede na Cidade de Piunhí.

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

entrará em vigor na data de sua publicação..

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhe-
cimento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam

cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, a

20 de novembro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

João Franzen de Lima

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
João Franzen de Lima

LEI N.9 4.644, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1967

Declara de utilidade pública o Asilo dos Sa-
grados Corações de Jesus e Maria, com sede na
Cidade de Barbczcena.

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

Art. 1.0 - Fica declarado de utilidade pública o. Asilo dos
Sagrados Corações de Jesus e Maria, com sede na Cidade de Bar-
bacena.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
20 de novembro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
João Frwizen de Lima
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Art. 1.0 - As Escolas Combinadas com sede em Amaro Ri.
beiro, Município de Conselheiro Lafaiete, passam a denominar-se

Doutor Antero Chaves. di
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LEI N.' 4.645, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1967

Declara de utilidade pública a "Divulgação Es-
pírita Cristã" (DEC), 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 declarada de utilidade pública a sociedade
civil de finalidade filantrópica denominada "Divulgação Espírita
Cristã" (DEC), com sede na Cidade de Uberlândia.

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

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhe-
cimento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façais

cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos

20 de novembro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
João Franzen de Lima

LEI N.9 4.646, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1967

Dá denominação de Doutor Antero Chaves às
Escolas Combinadas de Amaro Ribeiro, em Con-

selheiro Lafaiete.

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

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

1)ada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
20 (te novembro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria Alkmim

LEI N.9 4.647, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1967

Modifica artigos e parágrafos da Lei n.' 3.903,
de 22 de dezembro de 1965.

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

Art. 1.' - Os arts. 1. 9, 2., 4., 7., § 1.' e 10, parágrafo
único, da Lei n.9 3.903, de 22 de dezembro de 1965, passam a ter
a seguinte redação:

"Art. 1.0 - Fica o Governo do Estado autorizado
a instituir, com sede na Cidade de Bom Despacho, a
Fundação Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de
Bom Despacho, entidade autônoma que se regerá por
estatuto aprovado em decreto do Governador do Estado."

"Art. 2. - Fica o Governo do Estado, também,
autorizado a instituir, com sede na Cidade de Lavras, a
Fundação Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, en-
tidade autônoma que se regerá por estatuto aprova-
do em decreto do Governador do Estado."

"Art. 4.' - As Fundações ora instituídas terão por
objetivo criar e manter, nos termos da legislação federal
que regula a matéria, as Faculdades de Filosofia, Ciên-
cias e Letras de Bom Despacho e de Lavras, institutos
isolados de ensino superior."

"Art . 7.'

"§ - O Conselho Curador elegerá o seu Pre-
sidente, que exercerá as funções de Presidente da Fuii-
dação."



- 744 -

"Art. 10
"Parágrafo único - Cada Conselho Curador apro-

vará o regulamento interno da Faculdade."

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
20 de novembro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria Alkmim

LEI N.9 4.648, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1967

Adapta a Lei de Organização Judiciário às
Constituições Federal e Estadual.

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

Art. 1.0 - Passam a vigorar com a redação abaixo as dis-
posições enumeradas da Lei de Organização Judiciária do Estado
de Minas Gerais (Lei n.0 3.344, de 14 de janeiro de 1965, modi.
ficada pela Lei n.° 3.414, de 15 de setembro de 1965)

"Art. 9•0	O Poder Judiciário será exercido peloi

seguintes órgãos
1 - Tribunal de Justiça

II - Tribunal de Alçada

III	Juiz de Direito

IV - Juiz Seccional

V - Juiz de Paz
VI - Conselho Superior da Magistratura
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VII - Corregedoria de Justiça
VIII	Tribunal (10 Júri
IX	Tribunal de .Justiça Militar
X - Conselhos Militares
XI - Outros que a lei instituir
(Constituição Estadual, art. 126 e seu parágrafo

único, letra "b"; art. 148; art. 247).

Parágrafo único Em cada comarca haverá um
Juiz de Direito, Tribunal do Júri e outros que a lei
instituir; em cada distrito e subdistrito, um Juiz de
Paz e três suplentes; em cada zona judiciária, um Juiz
Seccional, sendo cinco na primeira zona."

"Art. 12 -- Nas comarcas de Governador Valadares,
Montes Claros, Uberaba e Uberlândia servirão 3 (três)
Juizes de Direito (Constituição Estadual, art. 264,
§ 2.)."

"Art. 13 - Nas comarcas de Além Paraíba, Aragua-
ri, Barbacena, Carangola, Caratinga, Cataguases, Con-
selheiro Lafaiete, Coronel Fabriciano, Curvelo, Divi-
nópolis, Formiga, Itajubá, Ituiutaba, Lavras, Manhua-
çu, Muriaé, Pirapora, Poços de Caldas, Ponte Nova, San-
tos Dumnont, São João dei-Rei, São Sebastião do Paraí-
so, Sete Lagoas, Teófilo Otoni e Ubá, servirão 2 (dois)
Juizes de Direito (Constituição Estadual, art. 264) ."

"Art. 17 - O preenchimento do cargo de Desem-
bargador será feito por promoção dentre os Juíze., de
Direito, pelo critério de antigüidade e merecimento,
alternadamente, e por nomeação dentre membros do Mi-
nistério Público ou advogados em efetivo exercício da
Profissão, todos de notório merecimento e idoneidade
moral, com 10 (dez) anos, pelo menos, de prática fo-
rense (Constituição Estadual, arts. 138 e 133).

°§ 1.- No caso de merecimento, a promoção será
feita dentre os Juízes de qualquer entrância e depende-
rá de lista tríplice, organizada pelo Tribunal, em escru-
tínio secreto e sessão pública, com a presença de, pelo
menos, 19 (dezenove) de seus membros efetivos (Cons-
tituição Estadual, art. 138, § 3.°).

§ 2' - Quer a nomeação de advogado, quer a de
membro do Ministério Público, dependerá de lista tri-
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plice, constituída só de advogados ou só de membros
do, Ministério Público (Constituição Estadual, art. 133,
§ 1.).

§ 39 - No caso de antigüidade, apurada na última
entrância, o Tribunal, em sessão pública e por escrutí-
nio secreto, com a presença de, pelo menos, 19 (deze-
nove) de seus membros efetivos, resolverá, preliminar-
mente, se deve ser indicado o Juiz mais antigo e, se
este for recusadq pela maioria dos Desembargadores, re-
petirá o escrutínio em relação ao imediato e assim por
diante, até se fixar a indicação (Constituição Estadual,

	

art. 138, ,	1.v e 2.°) -
§ 4. - Somente após 2 (dois) anos de exercício na

entrância respectiva, poderá o Juiz ser promovido, salvo
se não houver, com tal requisito, quem aceite a pro-
moção, ou, havendo, tenha sido recusado pelo Tribu-
nal (Constituição Estadual, art. 137, § 2.9 , letra "c").

§ 50 No Tribunal de Justiça, dos 5 (cinco) lu-
gares que constituem o quinto de sua composição, 2
(dois) são destinados à classe dos advogados e 2 (dois)
à classe do Ministério Público, preenchendo-se alterna-
damente o quinto, lugar, ora por uma classe, ora por
outra (Constituição Estadual, art. 133, § 2.) -"

"Art. 18 - Para efeito de promoção ao Tribunal
de Justiça, a última entrância compreenderá os Juizes
de entrância especial, os Juizes substitutos de segunda
instância e os Juizes do Tribunal de Alçada (Constitui-
ção Estadual, art. 138, § 4 ,0) ."

"Art. 26 - ........
§ 3. - Durante as férias coletivas, de janeiro e

julho, funcionará uma Câmara Criminal Especial, para
julgamento de habeas corpus, constituída de 3 (três) De-
sembargadores das Câmaras Criminais sorteados no mês
anterior, servindo cada um deles uma só vez por ano
e sendo substituído, se necessário, por Juiz de Direito
Substituto de Segunda Instância, designado pelo Pre-
sidente "

Art. 27 - ....
III - eleger e indicar Desembargadores e Juízes

para integrar o Tribunal Regional Eleitoral (Constitui-
ção Federal, art. 126, 1, letras "a" e "b");
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IV processar e julgar nos crimes comuns o Go-
vernador, e processar e julgar os Juizes do Tribunal de
Alçada, os Juizes do Tribunal de Justiça Militar, os Juí-
zes de inferior instância, os membros do Ministério Pú-
blico e os Secretários de Estado, nos crimes comuns
e nos de responsabilidade, ressalvada a - competência
da Justiça Eleitoral, quando se tratar de crime eleito-
ral, e o disposto no art. 122, § 2.,(Ia Constituição Fe-
deral. Nestes processos servirá como relator o Desem-
bargador de Câmara Criminal a quem o processo for
distribuído (Constituição Estadual, art. 134, letras "a"
e "b"; art. 151, § 2.9);

XIX - resolver sobre a remoção e a disponibilida-
de compulsória de magistrado de categoria inferior, e
sobre disponibilidade compulsória de Desembargador,
sempre pelo voto de 2/3 de seus membros efetivos e em
escrutínio secreto (Constituição Estadual, art. 127, §3• 1' e 4.9);

XXII - decidir, pela maioria absoluta de seus mem-
bros, sobre a inconstitucio,nalidaçle de lei ou de ato
do Poder Público, ainda que suscitada no Tribunal de
Alçada ou no Tribunal de Justiça Militar (Constituição
Estadual, art. 130)."

"Art. 34

III -- nomear e empossar Serventuário, Auxiliar e
Funcionário do Tribunal, da "Jurisprudência Mineira"
e da Corregedoria (Constituição Estadual, art. 129, II, e
Lei Estadual n. 9 4.380, de 27 de janeiro de 1967);

XXXVII - ordenar o pagamento em virtude de sen-
tença proferida contra a Fazenda, nos termos do art.
131, § 3.9, da Constituição do Estado e do art. 918, pa-
rágrafo único, do Código de Processo Civil.,,

"Art. 46 - O Tribunal de Alçada, com sede na Ca-
pital e jurisdição em todo o Estado, compol--se-á de 9
(nove) Juízes (Constituição Estadual, art. 135) e divi-
dir-se-á cm 2 (duas) Câmaras.
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§ 3 •0	Compete ao, Presidente:
1 - prorrogar por 30 (trinta) dias o prazo para a

posse do Juiz, bem como de Serventuário, Auxiliar e
Funcionário do Tribunal;

II - nomear e empossar Serventuário, Auxiliar e
Funcionário do Tribunal;

III - conceder férias individuais, férias-prêmio e
licenças até um ano a Juiz, Serventuário, Auxiliar e Fun-
cionário do Tribunal, bem como revogar as que tiver
concedido;

IV - conceder a Juiz, Serventuário, Auxiliar e Fun-
cionário do Tribunal, abono de família e título decla-
ratório de direito às gratificações de que tratam os arti.
148 e 307;

V	exonerar, demitir e aposentar Serventuário,
Auxiliar e Funcionário do Tribunal;

VI - iniciar processo de abandono do cargo de
Juiz, Serventuário, Auxiliar e Funcionário do Tribunal;

VII - presidir sessão do Tribunal;
VIII - proferir voto de desempate nos casos pre-

vistos em lei e sempre que necessário para se completari
o julgado;

IX - votar em caso de alegação de inconstitucio-'
.nalidade, quando seu voto for decisivo;

X - manter a ordem na sessão, fazendo sair aque-
le que a perturbar ou prendendo-o, a fim de remetê-lo
ao Juiz competente para o processo, depois de lavrado
o respectivo auto pelo Subsecretário;

XI - impor pena disciplinar, observando, no que
for aplicável, as disposições do livro IV;

XII - comunicar à Ordem dos Advogados as faltai
cometidas, sem prejuízo das penas de advertência e ex-
clusão do recinto;

XIII - levar ao conhecimento do Ministério Públi-
co a falta de Procurador que, indevidamente, haja reli-
do autos por mais de 30 (trinta) dias após a suspensão;

XIV - distribuir os feitos;
XV - assinar acórdão proferido em sessão a

presidir;
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XVI - expedir, em seu nome e com sua assina-
tura, ordem que não dependa de acórdão ou não seja
da competência do relator;

XVII - convocar sessão extraordinária;
XVIII informar recurso de indulto ou de co-

mutação de pena, quando o processo for da competên-
cia originária do Tribunal;

XIX - conceder licença para casamento, nos casos
do art. 183, item XVI, do Código Civil;

XX - abrir, numerar, rubricar e encerrar livros
destinados ao Tribunal e à Secretaria, podendo, para a
rubrica, usar a chancela;

XXI	processar e julgar:
a) deserção de recurso por falta de preparo;
b) suspeição oposta a Serventuário e Funcionário

do Tribunal;
c) desistência manifestada antes da distribuição

ou, quando se tratar de recurso extraordinário, antes
da remessa dos autos;

XXII	conceder fiança;
XXIII - receber e processar pedido de inscrição

em concurso para Funcionário;
XXIV	encaminhar ao. Governador proposta de or-

çamento do Tribunal;

XXV - requisitar verba destinada ao Tribunal e
aplicá-la;

XXVI - despachar petição de recurso extraordiná-
rio e de revista, resolvendo os incidentes suscitados;

XXVII - relatar conflito entre câmaras ou Juizes,
bem como suspeição oposta a Juiz do Tribunal e por
este não reconhecida;

XXVIII - oficiar ao Presidente do Tribunal de Jus-
tiça, para designar Juiz Substituto que deva substituir
Juiz do Tribunal de Alçada;

XXIX conhecer de reclamação contra a exigên-
cia ou percepção de custas indevidas por Serventuário,
Auxiliar e Funcionário do Tribunal e, em caso submeti-
do ao seu julgamento, por Serventuário, Auxiliar e Fun-
cionário, ordenando a restituição e punindo o faltoso;
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XXX - ordenar pagamento em virtude de sentença
proferida contra a Fazenda, nos termos do art. 131, §
3.°, da Constituição do Estado e do art. 918, parágra-
fo único, do Código de Processo Civil;

XXXI	informar habeas corpus requerido ao Su-
premo Tribunal;

XXXII - assinar carta de sentença e mandado, exe-
cutivo;

XXXIII - promover, ex-officio, processo. para veri-
ficação de incapacidade de Juiz do Tribunal;

XXXIV	superintender o serviço da Secretaria, ze-
lando pela arrecadação fiscal nesse Departamento;

XXXV - organizar e fazer publicar, até o mês de
março, breve relatório do serviço judiciário;

XXXVI - remeter ao Departamento Estadual de
Estatística os (lados que lhe forem enviados por Juiz;

XXXVII - despachar petição referente a autos
findos;

XXXVIII - providenciar sobre a publicação do ex-
pediente do Tribunal no "Diário da Justiça".

§ 4•9 - Ao Vice-presidente compete:

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

II - presidir a Câmara à qual pertencer;
III - nas substituições eventuais, exercer cumula-

tivamente as suas próprias funções.

§ 50 - Quando o Vice-presidente estiver no exercí-
cio da substituição, passam ao Juiz imediato, na ordem
de antigüidade, todas as suas atribuições.

§ 6. - Durante as férias coletivas, de janeiro e
julho, funcionará uma Câmara Criminal Especial, para
julgamento de habeas corpus, constituída de 3 (três)
Juizes designados pelo Presidente."

"Art. 47 - A promoção de Juizes ao Tribunal de
Alçada dar-se-á por antigüidade e por merecimento, al-
ternadamente (Constituição Estadual, art. 139).

§ 1 - A antigüidade será apurada na entrância es-1
1 

da comarca de Belo Horizonte, aí incluídos os

J

Juízes de Direito substitutos de segunda instância e,
no caso de merecimento, a lista tríplice será composta
de nomes escolhidos dentre os Juízes de Direito de
qualquer entrância (Constituição Estadual, art. 139,
§ 1).

§ 2.° O Juiz promovido para o Tribunal de Al-
çada manterá sua posição na lista de antigüidade para
promoção ao Tribunal de Justiça (Constituição Estadual,
art. 139, § 2.1).

§ 3 1/5 do Tribunal será preenchido por advo-
gado e membros do Ministério Público, observados o pa-
rágrafo único do art. 16 e os § 4 e 5. 9 do art. 17
desta lei (Constituição Estadual, art. 133, § 1. 9 e 2.
e art. 136 e parágrafo único)."

"Art. 48 _	 .....
II elaborar seu Regimento Interno e organizar

os serviços auxiliares, provendo-lhes os cargos na forma
da lei e, bem assim, propor à Assembléia Legislativa a
criação ou a extinção de cargos e a fixação dos respec-
tivos vencimentos (Constituição Estadual, art. 129, W .11

"Art. 50 - O ingresso na magistratura de carreira,
como Juiz de primeira entrância, dependerá de concur-
so de provas e de títulos; ou de concurso de provas,
seguido de estágio de dois anos no cargo de Juiz Seccio-
nal e posterior exame de títulos, nos termos desta lei
(Constituição Estadual, art. 137) ."

"Art. 64 - A nomeação para cargo de Juiz de Di-
reito ou de Juiz Seccional será feita pelo Governador,
mediante lista tríplice sempre que possível (Constitui-
ção Estadual, art. 137, § 1°), organizada pelo Tribunal
para cada comarca ou lugar vago de Juiz Seccional,
entre os respectivos inscritos, deliberando aquele com
seus membros efetivos."

"Art. 67

Parágrafo único - A nomeação para Juiz de Di-
reito poderá ser feita, excepcionalmente, antes do prazo
de 2 (dois) anos, respeitado o exercício mínimo de 6
(seis) meses, em face de parecer do Conselho Superior
de Magistratura, aprovado pelo Tribunal."

"Art. 69 - Desde o exercício, o Juiz não poderá
ser removido senão a pedido, ou compulsoriamente por
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motivo de interesse público, podendo neste último caso
ser posto, compulsoriamente, em disponibilidade pelo
Tribunal (Constituição Estadual, art. 127, § 3.0).

§ 1.0 - A remoção a pedido para outra comarca
somente poderá ser concedida depois de 1 (um) ano de
efetivo exercício na comarca, salvo se não houver para
a vaga candidato com esse requisito, e mediante lista
tríplice, quando praticável, organizada pelo Tribunal."

"Art. 70 - A remoção compulsória será decretada
pelo Tribunal, por maioria de 2/3 (dois terços) de
seus membros efetivos, em escrutínio secreto (Constitui-
ção Estadual, art. 127, § 3.9).

§ 3.9 - O processo de remoção compulsória será
o mesmo do art. 157 desta lei."

"Art. 75 - Para promoção por merecimento, o Tri-
bunal organizará lista tríplice, quando praticável, em
sessão pública e por escrutínio secreto, com a presen-
ça de, pelo menos, 19 de seus membros efetivos, obser-
'zado o disposto no art. 23, § 1. 9 e 2. (Constituição
Estadual, art. 137, § 2.°, letra "a")

Parágrafo único - Não poderá ser votado o Juiz:

a) não inscrito no prazo legal;

b) que, por informação cio Corregedor, não re•
sidir na Comarca;

c) que não tiver o estágio, legal, salvo se não houver
candidato com tal exercício (Constituição Estadual, art.
137, § 2.9, letra "c")."

"Art. 76 - ......, .......

§ 1.
d) a da decretação de remoção ou de disponibili-

dade compulsória (Constituição Estadual, art. 127,
3.)"

"Art. 78 -
VI - proceder à instrução criminal e preparar para

julamCi1 t. ploccSsO-(I'IflI( di com petência (10 Tribu•

nai do Júri, de Imprensa e de outros Tribunais de pri-
meira instância instituídos em lei (Constituição Esta-
dual, art. 126).

XXXIV - dar posse a Juiz de Paz, Promotor de Jus-
tiça ou Adjunto, Serventuário, Auxiliar ou Funcionário
(Constituição Estadual, art. 126, e art. 247)."

Art. 79 -

§ 8-9- ........
s) tomar conhecimento em grau de recurso, de

decisão de caráter disciplinar de Juiz Seccional que es-
tiver servindo na Vara (Constituição Estadual, art. 126
e art. 247)."

"Art. 106 - O Desembargador, o Juiz de Direito
e o Juiz Seccional tomarão posse do cargo e entrarão
em exercício dentro de 30 dias, contados da publica-
ção do ato no órgão oficial (Constituição Estadual, art.
126 e art. 247)."

"Art. 157 - A disponibilidade compulsória será
decretada quando, não sendo caso de perda do cargo
por indignidade em razão de incapacidade moral, se
reconhecer a existência de interesse público para o
afastamento do magistrado do exercício efetivo da fun-
ção judicial, devendo o processo respectivo observar ini-
cialmente o disposto nos arts. 152, 153 e 154 desta lei
(Constituição Estadual, art. 127, § 3. e 4.0).

§ 1. Ouvido o Procurador Geral do Estado, os
autos serão conclusos ao relator, que oferecerá relatório
escrito, circunstanciado, no prazo de 10 (dez) dias,
e pedirá dia para o julgamento.

§ 2. - Feita a designação do dia para o julgamento,
o Presidente convocará o Tribunal, que julgará o caso em
Sessão secreta.

§ 3.1 - Lido o relatório, o magistrado, por si ou por
procurador, poderá sustentar oralmente sua defesa pelo
prazo de uma hora.

§ 4,9 - Os votos serão tomados em escrutínio se-
creto, com a participação do, Presidente e de todos os
Desembargadores, não sendo motivo de impedimento
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do Presidente o fato de ter ele iniciado o processo ex-

-officio, e do Corregedor o fato de ter o processo se ins-
taurado mediante representação sua.

§ 59 - A disponibilidade será decretada por 2/3
dos membros efetivos do Tribunal, entre estes não se
computando os que se declararem suspeitos nos termos
da lei processual, nem os impedidos nos termos desta
lei (art. 142).

§ 6. - Se houver mais de um voto vencido, a de-
cisão será embargável no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 7. -.- Oferecidos os embargos, o mesmo relator
pedirá dia para o julgamento, dentro do prazo de 5
(cinco) dias, se não houver por bem re j eitá-los in II-

mine, por incabíveis ou intempestivos.

§ 8. - Da decisão do relator, que rejeitar iii li-

mine os embargos, caberá agravo, processado na forma
do art. 836 do Código de Processo Civil."

"Art. 188 - O Desembargador e o Juiz do Tribu-
nal de Alçada residirão na Capital, o Juiz de Direito
na sede da comarca e o Juiz de Paz na sede do dis-
trito. O Juiz Seccional terá domicilio na sede da zona
judiciária (Constituição Estadual, arts. 126 e 247)

"Art. 195 - A Corregedoria de Justiça, com com-
petência inspecionadora e instrutiva, coadjuvante e pe-
nal, extensiva a todos os graus da hierarquia judiciária,
terá atribuições especificadas nesta lei (Constituição
Estadual, art. 149) ."

"Art. 198 - O Conselho Superior da Magistratura,
com sede na Capital do Estado, compor-se-á do Presi-
dente e do Vice-presidente do Tribunal de Justiça, e

de quatro DesembargadQres eleitos pelo Tribunal, sendo
dois das Câmaras Civis e dois das Câmaras Criminaii
(Constituição Estadual, art. 148).

Parágrafo único - É irrecusável a função do Coa-

selheiro que servirá obrigatoriamente por dois anos e

nunca por mais de dois biênios consecutivos (Consti-
tuição Estadual, art. 148, § 1) ."

"Art. 199 - .......
Parágrafo único	O Conselheiro será substituído

por Desembargador com ele eleito (Constituição Es
dual, art. 148)."

"Art. 260 .- O Serventuário, o Auxiliar e o Fun-
cionário da Justiça serão nomeados pelo Governador ou
pelo Presidente do Tribunal, conforme o caso, dentre
os candidatos habilitados em concurso público de pro-
vas ou de provas e títulos, processado em cada comar-
ca (Constituição Estadual, art. 114, § 1, e art. 132) ."

§ 1.9 - Observado o disposto neste artigo, os can-
didatos a Comissário de Vigilância e Assistente Social
serão submetidos a teste vocacional, devendo, ainda, este
último apresentar diploma de conclusão cio Curso de
Serviço Social.

§ 2.9 - Verificada a vaga em cargo dos órgãos au-
xiliares, o Secretário do Interior e Justiça fará anunciar
pelo órgão oficial, achar-se aberta por 30 (trinta) dias
a inscrição de candidato ao seu provimento

§ 3. 1' - Sempre que o Corregedor ou Juiz de Di-
reito comunicar a existência de vaga dependente de
concurso, o, Secretário de Estado do Interior e Justiça
fará anunciar, nos 30 (trinta) (lias seguintes ao comu -
nicado, a abertura de inscrição, nos termos do § 2.9."

"Ai-t. 261 -.-	 ..
§ 6.9 - O programa para o concurso será elabora-

cio pelo Corregedor de Justiça e publicado no órgão ofi-
cial do Estado:

1 - nos 30 (trinta) dias imediatos à publicação
desta lei;

II -- no primeiro trimestre de cada ano seguinte."
"Art. 263

§ 4 - A ata, que será assinada pela Comissão,
mencionará todo o ocorrido, relacionando-se os nomes
dos candidatos aprovados."

"Art. 267 - O programa para testes vocacionais e
concurso para os cargos de Comissário de Vigilância e
Assistente Social remunerados será organizado pelo Juiz
de Direito da Vara de Menores da Comarca de Belo
Horizonte e submetido à aprovação do Corregedor de
Justiça, consistindo em provas de português e noções
elementares de direito do menor, psicologia do menor
e pedagogia (Constituição Estadual, art. 114, § 1.° eart. 123)."



"Art. 268 - Será organizado pelo Corregedor de
Justiça e publicado no órgão oficial, pelo menos uma
vez por ano, na primeira quinzena de março, o progra-
ma para o concurso de Oficial de Justiça remunerado
(Constituição Estadual, art. 114,	1.9 e art. 123) ."

"Art. 269 - (Vetado) ."

"Art. 270 -	.................1
§ 1.9 - O Escrevente não remunerado, para ser

admitido, submeter-se-á a exame de habilitação presidi-
do pelo Juiz de Direito da comarca, atendidas, no que
forem aplicáveis, as disposições dos arts. 260, § 4.'
e 5Q, e 261 a 266 (Constituição Estadual, art. 114, §
1., e art. 123) ."

"Art. 295 - O cargo de Serventuário, enquanto efe-
tivamente provido, será insuscetível de desmembramen-
to (Constituição Estadual, art. 122).

§ 4.9 - O Serventuário poderá, desde que afastado
do cargo, exercer mandato eletivo ou, por nomeação
do Governador ou mediante sua prévia autorização, car-
go de confiança ou de direção ou chefia, de provimen-
to em comissão, bem como de direção de autarquia ou
de sociedade de economia mista e estabelecimento, de
crédito de que o Poder Público participe com maioria
de ações (Constituição Estadual, art. 122) ."

"Art. 296 - O Serventuário, o Funcionário e o Au-
xiliar, admitidos mediante concurso, depois de 2 (dois)
anos de exercício, serão estáveis (Constituição Esta-
dual, art. 120, 1) e somente perderão o cargo:

1 - por exoneração a pedido;
II - por extinção do cargo, ficando em disponibi-

lidade remunerada até o seu obrigatório aproveitamen-
to em outro de natureza e vencimentos equivalentes aos
do que ocupava;

III - mediante sentença judicial ou processo admi-
nistrativo feito pela Corregedoria de Justiça, obedeci-
do, neste último caso, o que dispuser a respeito o Es-
tatuto dos Funcionários Públicos Civis."

"Art. 301 - O Escrevente não remunerado, enquan-
to não tenha 5 (cinco) anos de serviço no mesmo Car-
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tório, poderá ser dispensado livremente pelo Serven-
tuário perante o qual servir, levando o fato ao conhe-
cimento da autoridade que houver nomeado, e, decor-
rido este tempo, só por essa autoridade poderá ser de-
mitido, mediante processo administrativo em que se
prove falta no cumprimento do dever (Constituição Es-
tadual, art. 120, 1) ."

"Art. 322 Ao Escrivão dos Feitos da Fazenda Pú-
blica compete funcionai- em ação em que o Estado, o
Município ou entidade autárquica estadual ou munici-
pal figurem como autor, réu, assistente ou opoente (Cons-
tituição Federal, art. 119) ."

"Art. 378

§ 2. - Os Juízes Civis serão escolhidos dentre ba-
charéis em Direito, com 10 (dez) anos, pelo menos,
de prática forense, mediante lista tríplice organizada
pelo Tribunal de Justiça, reservado um dos lugares a
advogado com efetivo exercício da profissão e outro a
membro do Ministério Público (Constituição Estadual,
art. 151, §	1.1' e 2°)."

"Art. 389 - O Auditor, o Promotor e o Advogado
de Ofício serão nomeados pelo Governador, dentre ba-
charéis em Direito, com 4 (quatro) anos, pelo menos,
de efetivo exercício na magistratura, no Ministério Pú-
blico ou na advocacia, mediante concurso (Constituição
Estadual, arts. 114 e 123)."

"Art. 391 O Escrivão será nomeado pelo Gover-
nador, observado o art. 260 desta lei (Constituição Es-
tadual, arts. 114 e 123)."

"Art. 411 Os Juízes Civis do Tribunal e o Audi-
tor terão aposentadoria e os Juizes Militares reforma,
nas mesmas condições e com as mesmas vantagens dos
magistrados (Constituição Estadual, art. 151, § 2.9)."

"Art. 412 - A aposentadoria ou a reforma facul-
tativa será requerida ao Governador, mediante petição
com firma reconhecida e instruída com certidão de tem-
po de serviço, sendo que, quanto aos Juizes do Tribu-
nal Militar, as vantagens serão as mesmas do Juiz do
Tribunal de Alçada (Constituição Estadual, art. 151,
§ 2.)."

Art. 2. - Substitua-se, nos arts. 27, itens II, VI e XXIV;
art. 66, § 1. e 39, letra "e", art. 67 e seu parágrafo único;
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art. 78, XVIII; art. 196; art. 197; na denominação do Capitulo II, do
Título 1, do Livro IV; art. 200; art. 201; art. 202; art. 244; art.
245; § 3.; art. 246, a expressão CONSELHO DISCIPLINAR por
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA.

Art. 3Q - Acrescentem-se à Lei n.9 3.344, de 14 de janeiro
de 1965, as seguintes disposições:

a) no art. 6., o seguinte parágrafo:
" 3.9 - A criação, classificação, supressão, ane-

xação, modificação territorial ou a mudança de sede (Ia
comarca só será efetivada depois de aprovada pelo Tri-
bunal de Justiça, mediante inspeção pessoal do Corre-
gedor (Constituição Estadual, art. 146)."

b) ao art. 27, os seguintes itens:
"XXIX - propor à Assembléia Legislativa a fixa-

ção dos vencimentos da magistratura (Constituição Es-
tadual, art. 129, item V);

XXX - propor a alteração do número de Juizes
do Tribunal de Alçada (Constituição Estadual, art. 135,
parágrafo único);

XXXI - aprovar a efetivação, dcpos de inspeção
pessoal do Corregedor, de criação, classificação, supres-
são, anexação, modificação territorial ou a mudança de
sede de comarca (Constituição Estadual, art. 146);

XXXII - decidir as dúvidas de competência entre
o Tribunal de Alçada e o Tribunal de Justiça Militar,
e entre esses Tribunais e o Tribunal de Justiça;

XXXIII - declarar a extinção da comarca nos ter-
mos do art. 145, § 4•9, da CQnstituição Estadual;

XXXIV - indicar em lista tríplice nomes para a no-
meação ao cargo de Juiz Civil do Tribunal de Justiça
Militar (Constituição, Estadual, art. 151, § 1.) ."

c) ao art. 48, o seguinte item:
"IV - por seu Presidente, exercer as atribuições

mencionadas no § 3•9 do art. 131 da Constituição do
Estado."

d) ao art. 73, os seguintes parágrafos:
11 § 1. - A classificação da comarca e a categoria

do Juiz serão sempre independentes (Constituição Es-
tadual, art. 143).	

do
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§ 2 Quando for alterada a classificação da co-
marca, poderá o respectivo Juiz, se não preferir remo-
ver-se, nela continuar até ser promovido (Constituição
Estadual, art. 143, parágrafo único)."

e) ao art. 119, o seguinte parágrafo:

"Parágrafo único - O Juiz de entrância especial
ou substituto de segunda instância, quandQ promovido
para o Tribunal de Alçada manterá sua posição na lista
de antigüidade para promoção ao Tribunal de Justiça.
Se o promovido for de entrância inferior, começará a
contar antiguidade na entrância mais elevada a partir
de sua posse (Constituição Estadual, art. 139, §	1.'
e

f	ao art. 150, os seguintes itens:

- por disponibilidade (Constituição Estadual,
art. 127, § 39, e ar!. 144);

VI - por perda dos direitos políticos, nos termos
do art. 144, § 1., da Constituição Federal."

g) ao art. 156, o seguinte parágrafo:
" 5•Q	No caso de incapacidade mental, o rela-

tor inicialmente nomeará um curador ao magistrado."

Art. 4 - Suprimam-se as seguintes disposições da Lei n.
3.344, de 14 de janeiro de 1965:

"a) o parágrafo único dos arts. 10, 11, 12, 111 e
301 (Constituição Estadual, arts. 120, 1; 126; 143, pará-
grafo único; e 247);

b) o § 1.9 dos arts. 131 e 413 (Constituição Esta-
dual, arts. 126; 151, § 2.; e 247);

e) os arts. 89, 90, 91, 92, 93, 105, 133, 264, 265
e 271 (Constituição Estadual, arts. 114, § 1.; 123; 126;
e 247);

d) no art. 260 os § 3, 4•Q, 5 e 11, modifican-
do-se a partir do § 6. 9 a numeração dos parágrafos do
artigo, que passarão a ser, respectivamente, parágrafos
3. e 7 (Constituição Estadual, arts. 114 e 123, § 2.°) ."
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51 - Nas disposições finais e transitórias da Lei n,
14 de janeiro de 1965, ficam acrescentados os seguintes

"Art. 462 - Até a vacância de qualquer dos car-
gos, são mantidos em exercício, todos os atuais Juizes
de Direito das comarcas de terceira entrância nas quais
as Varas foram reduzidas a duas (Constituição Esta-
dual, art. 264)."

"Art. 463 - Ao preencher as primeiras vagas que
abrirem após a vigência da Constituição do Estado, no
quinto reservado aos membros do Ministério Público e
à classe dos advogados, o Tribunal de Justiça, cuidará
de alcançar a igualdade e a alternação estabelecidas no art.
17, § 5.9, desta lei (Constituição Estadual, art. 248).

Parágrafo único Atingida a igualdade determina-
da no artigo, a vaga alternativa será preenchida inicial-
mente por advogado (Constituição Estadual, art. 248,
parágrafo único)."
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"Art. 468 - No caso de extinção da comarca (Cons-
tituição Estadual, art. 145, § 4), os Serventuários e
Auxiliares da Justiça serão postos em disponibilidade
com os vencimentos integrais dos cargos remunerados,
ou com os proventos máximos de aposentadoria, se não
remunerados, e até o aproveitamento em cargo seme-
lhante "

"Art. 469 - (Vetado) "

Art. 6.9 - A Imprensa Oficial republicará, com a máxima ur-
gência, a Lei n.° 3344, de 14 de janeiro de 1965, inserindo em seu
texto as modificações constantes da Lei n° 3.414, de 15 de setem-
bro (te 1965 e as alterações aqui determinadas.

Art. 7. - Revogam-se as disposições em contrário, fican-
do mantidos os demais artigos e parágrafos da atual Lei de Orga-
nização Judiciária, aqui não alterados.

Art. 8 - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

"Art. 464 - Fica assegurada a vitaliciedade dos ti-
tulares de ofício de Justiça nomeados até 15 de março
de 1967, assim como a estabilidade de funcionários já
amparados pela legislação anterior (Constituiçãq Esta-
dual, art. 244)."

"Art. 465 Enquanto não for promulgada a lei a
que se refere o art. 152, § 2, da Constituição Estadual,
vigorará o disposto nos arts. 386, 401 e 405, III, da
atual Lei de Organização Judiciária"

"Art. 466 -- O Juiz Municipal da Vara de Menores,
Assistência Judiciária e Acidentes do, Traballho da co-
marca de Juiz de Fora, transformado em segundo Juiz
(te Direito da mesma (Constituição Estadual, art. 247,
parágrafo único), continuará servindo na mesma Vara,
com as restrições do art. 443 e seu parágrafo único,
desta lei "

"Art. 467 O Juiz Municipal da Vara de Menores
de Uberaba, transformado em segundo Juiz de Direito
(Constituição Estadual art. 247, parágrafo único), con-
tinuará servindo na Vara em que se encontrava em exer-
cício na data da promulgação da Constituição Estadual,
com as restrições 0o art. 443 e seu parágrafo único,
(lesta lei.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
21 de novembro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
João Franzen de Lima
Raul Bernardo Nelson de Senna

LEI N.9 4.649, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1967

Autoriza o Estado a doai' terreno à União, na
Cidade de Boa Esperança.

O Povo (10 Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. - Fica o Estado autorizado a doar à União o ter-
reno existente na Cidade de Boa Esperança, à Rua Dr. Sá Brito,
com a área de 962 m2, (novecentos e sessenta e dois metros quadra-
dos), para que nele se construa o prédio da Agência Postal-Tele-
gráfica.
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Parágrafo único Se, no prazo máximo de 5 (Cinco) anos,
a contar da vigência desta lei, não se efetuar a construção, o terre-
no reverterá automaticamente ao patrimônio do Estado de Minas
Gerais.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
21 de novembro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Serena
Francisco Bilac Moreira Pinto

LEI N.9 4.650, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1967

Autoriza o Governo do Estado a doar terreno
à Prefeitura Municipal de Cristina.

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

Art. 1. - Fica o Governo do Estado autorizado a doar à
Prefeitura Municipal de Cristina o terreno situado naquela cidade,
à Rua João Pessoa, (ex-Rua Coronel Vieira) com as seguintes me-
didas e confrontações: 30 m (trinta metros) de frente; 30 m (trin-
ta metros) do lado da Rua Silvestre Ferraz; 28 tu (vinte e oito me-
tros) do lado da Igreja Matriz e 7,50 m (sete metros e cinqüenta
centímetros) do lado do Santo Cruzeiro.

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

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o 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
21 de novembro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Sentia
Francisco Bilac Pinto
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LEI N.9 4.651, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1967

Considera de utilidade pública o Centro Espí-
rita "Paz e Fraternidade", com sede na Cidade
de Juiz de Fora.

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

Art. 1. - Fica considerada entidade de utilidade pública o
entro Espírita "Paz e Fraternidade", com sede na Cidade de Juiz
e Fora.

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

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o 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
21 de novembro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
João Franzen de Lima

LEI N.? 4.652, DE 22 DE NOVEMBRO DE 1967

Autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito
especial de NCr$ 20.850,01 às diversas repartições
estaduais que menciona e a anular dotações orça-
mentárias.

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

Art. 1. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir o crédito
especial no valor de NCr$ 20.850,01 (vinte mil, oitocentos e cin-
quenta cruzeiros novos e um centavo) para atender a despesas dc
exercícios findos referentes a várias repartições estaduais, como
segue:

TRIBUNAL DE CONTAS

L 
ompanhia Telefônica de Minas Gerais - Serviços te-

lefônicos prestados no 3. e 4.° trimestres de 1965,
conforme faturas 1.298 e 1.460 GEMG ......

NCr$

10,89



Marcelo Coelho Linhares - Transportes requisitados
em outubro de 1965, conforme DCP/SC/SEC/N.
5.919/65	..........................

Estrada de Ferro Central do Brasil - R.F.F.S.A. -
347	Transportes requisitados em julho de 1965, con-

forme DCP/SC/SEC/n.° 5.894/65 ..........
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SECRETABIA DE ADMINISTRAÇÃO

Antônio Pimenta Figueiredo - Ajuda de custo, nos ter-
mos dos arts. 132, 133, parágrafo 1. 0 , da Lei n. 869,
de 5-7-52, correspondente a um mês de vencimento
por motivo de transferência de Caratinga para
Belo Horizonte, em 1966 ................

Aloysio Lopes da Costa - Ajuda de custo, nos termos
dos arts. 132, 133, parágrafo 1.9, da Lei n.° 869,
de 5-7-52, correspondente a um mês de vencimen-
to, por motivo de sua transferência de Itanhandu
para Belo Horizonte ..................

Condomínio do Conjunto Arcângelo Maleta - Déficit
relativo à Loja n. 0 71 e do 3.° e 4•0 andar do bloco
1, no ano de 1966 ....................1.811,71

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Serviços te-
lefônicos prestados à Secretaria e dependências
durante o período de 1.0 de julho a 30 de setembro
de 1965, conforme faturas n.s 1.290, 1.295 e
1.297, GEMG ......................

Estrada de Ferro Central do Brasil - R.F.F.S.A. -
Transportes requisitados em 1965, conforme SC/
PROC. 3.210/67 ....................

Estrada de Ferro Central do Brasil - R.F.F.S.A.
Transportes requisitados em janeiro de 1965, con-
forme DCP/SC/SEC/ n. 0 2.576/65 ........

Estrada de Ferro Central do Brasil	IR. F.F.S.A.
Transportes requisitados de outubro a dezembro
de 1965, conforme DCP/SC/SEC/ n. 2.025/66

Estrada de Ferro Central do Brasil R.F.F.S.A. --
Transportes requisitados em abril de 1965, con-
forme DCP/SC/5EC/ n.° 4.921/65 ..........

Estrada de Ferro Central do Brasil - R.F.F.S.A.
Transportes requisitados de fevereiro a abril de
1965, conforme DCP/SC/SEC/n. o 4.024/65

Estrada de Ferro Central do Brasil R.F.F.S.A. -
Transportes requisitados em fevereiro de 1965,
conforme DCP/SC/SEC/n. 3.340/65 .......

NCr$

280,00

153,75

NCr$

3.819.60

142,36

410,41

175,01

332,07

32,87
Viação Férrea Centro-Oeste - R.F.F.S.A. - Trans-

portes requisitados em novembro de 1966, con-
forme SC/PROC. n. 9 106/67 ............

Estrada de Ferro Central do Brasil - R.F.F.S.A. --
Transportes requisitados em outubro e novembro496,80	de 1965, conforme DCP/SC/SEC/n. 0 915/66 150,18

470,10
Transporte Coletivo Uberlândia Ltda. - Transporte»	 Estrada de Ferro Central do Brasil - R.F.F.S.A.requisitados em julho de 1965, conforme SC/PROC	

742,	Transportes requisitados em dezembro de 1966,
n.<> 3.833/66 ..........................conforme DCP/SC/SEC/n. 1.949/67 .. .. .. ..	3.025,20

Estrada de Ferro Central do Brasil - R.F.F.S.A.	 Estrada de Ferro Leopoldina - R.F.F.S.A. - Trans-Transportes requisitados em agosto e setembro

	

53,62	portes requisitados durante o ano de 1965, con-de 1965, conforme DCp/SC/SEC/n.0 216/66 .. ..	 forme DCp/SC/SEC/n. 218/66 ............2.794,80
Estrada de Ferro Central do Brasil - R.F.F.S.A. -Estrada de Ferro Leopoldina - R.F.F.s.A. - Trans-

Transportes requisitados em outubro de 1966, con-	
2.176,20	portes requisitados em abril de 1965, conforme

forme SC/PROC. n.9 989/1967	 DCP/SC/SEC/n. 3.743/65 ..............120,80

	

Estrada de Ferro Central do Brasil - R.F.F.S.A. --.	 Estrada de Ferro Leopoldina - R.F.F.S.A	Trans-

	

Transportes requisitados em outubro e dezembro	 portes requisitados em outubro de 1965, confor-

	

de 1965, conforme SC/PROC. n. 0 3.147/67 .. ..	1.541,05	
me DCP/SC/SEC n.° 804/66 .............. 582,30
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CONSELHO ESTADUAL DO DESENVOLVIMENTO

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais - Transportes requisitados em se-
tembro de 1965, conforme DCP/SC/SEC/n.° 25/66

Estrada de Ferro Central do Brasil -- R.F.F.S.A. -
Transportes requisitados em novembro (te 1965,
conforme DCP/SC/SEC/n. 9 743/66 ..........

Estrada de Ferro Central do Brasil - R.F.F.S.A. -
Transportes requisitados em setembro de 1965,
conforme DCP/SC/SEC/n. 215/66 ........

PODER JUDICIÁRIO

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais - Transportes requisitados em ju-
lho (te 1965, conforme DCP/SC/SEC/n. 4.942/65

Departamento de Estradas dc Rodagem do Estado de
Minas Gerais	Transportes requisitados em
novembro de 1965, conforme DCP/SC/SEC
n.9 769/66	........................

o Nossa Senhora de Fátima Ltda. -- Transportes
requisitados em 1965, conforme SC/PROC.
n.°313/67	........................

Ifermon Vasconcelos Barros - Indenização de despesas
com transportes ocorridos em março (lc 1965,

	

conforme SC/PROC. n.° 1.131/67 ..........	600,00

Olímpio Soares Vargas - Indenização de despesas com
transportes ocorridos em novembro de 1965, con-

	

forme DCP/SC/SEC/n. 1.725/66 ..........	6,00

José N,,izireno de Assis Rocha - Indenização de despe-
sas com transportes ocorridos em maio (te 1965,

	

conforme SC/PROC. n. 7.001/66 ..........	10,00

Ayrton Maia	Indenização de despesas com transpor-
tes ocorridos cm dezembro de 1965, conforme

	

DCP/SC/SEC n. 9 1.082/66 ..............	2,96

NCi;
Estrada de Ferro Leopoldina - R. F. F. S. A. - - Trans-

portes requisitados em fevereiro de 1965, con-
forme DCP/SC/SEC/n.9 3.378/65 ..........	68,49

Estrada de Ferro Leopoldina - R.F.F.S.A. - Trans-
portes requisitados cm outubro e novembro de
1965, conforme DCP/SC/SEC/n.° 994/66 ......1 .358,70

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado (te
Minas Gerais - D E. R. - Transportes requisi-
tados em novembro (te 1965, conforme DCP/SC/
SEC/n.9 2.343/66 ....................2,68

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais - D.E.R. -- Transportes requisi-
tados em setembro e outubro de 1965, conforme
DCP/SC/SEC/n.° 366/66 ................16,89

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais	D.E.R. -- Transportes requisi-
tados em setembro de 1965, conforme DCP/SC/
SEC/n. 6.383/65 ....................	14,25

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais - D.E.R. -. Transportes requisi-
tados em outubro de 1965, conforme DCP/SC/

SEC/n.9 587/66 ......................	1,38

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais - D.E.R. - Transportes requisi-
tados em outubro de 1965, conforme DCP/SC/
SEC/n.	286/66 ......................	ii

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado (te
Minas Gerais - D.E.R. - Transportes requisi-
tados em novembro de 1965, conforme DCP/SC/
SEC/n. 820/66 ......................	4,11

NCr$

1,78

27,62

12,62

4,25

4,49

0,86
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NCr$
Geraldo Tasso de Andrade Bocha - Indenização de des-

pesas com transportes ocorridos em dCZ(flhl)VO

de 1965, conforme SC/PROC. n. 0 5.128/66
	 15,00

Tomé Lucas Pereira - Indenização de despesas com
transportes ocorridos em novembro e dezembro
de 1965, conforme DCP/SC/SEC/n.° 1.452 . . . .	10,74

TOTAL ......................20.850,01

Art. 2.° - Para atender ao disposto no artigo anterior, é o
Poder Executivo autorizado a anular parcial ou totalmente dotações
orçamentárias de despesas correntes ou de capital do orçamento
do Estado.

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

Art. 40 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicaç5o.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-

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

Dada no Palácio da Liberdade em Belo Horizonte, aos 22 de
novembro de 1967.

1
LEI N.° 4.653, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1967

Declara de utilidade pública o Nacional Fute-
bol Clube, associação civil com sede na Cidade de
Juiz de Fora.

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

Art. 1.0 - Fica declarado de utilidade pública o Nacional
Futebol Clube, associação civil com sede na Cidade de Juiz de Fora.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 24 (te no-
vembro de 1967.

O Presidente: (a) Manoel da Silva Costa
O 1.9 Secretário: (a) João Navarro
0 2,9 Secretário: (a) Nilson Gontijo
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LEI N.9 4.654, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1967

Declara de utilidade pública o Sport Club Ma-
riario Procó pio, com sede na Cidade de Juiz de
Fora.

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

Art. 1. - Fica declarado de utilidade pública o Sport Club
Mariano Procópio com sede na Cidade de Juiz de Fora.

Art. 2.0	Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 24 de no-
vembro de 1967.

O Presidente: (a) Manoel da Silva Costa
O 1. 1? Secretário: (a) João Navarro
O 2.9 Secretário: (a) Nilson Gontijo

LEI N.° 4.655, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1967

Altera a redação dos artigos 12 e 13 da Lei n.'
2.825, de 7 de fevereiro de 1963 que cria a Univer-
sidade de Caratinga.

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

Art. 1.0 - O artigo 12 da Lei n. 0 2.825, de 7 de fevereiro de
1963, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 12 - Será assegurado o direito de represen-
tação estudantil junto ao Conselho Universitário".

Art. 29 - O artigo 13 da Lei n.° 2.825, de 7 de fevereiro
de 1963, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 13 - Os cursos da Universidade serão gra-
tuitos apenas para os alunos que, demonstrando efetivo
aproveitamento, provarem falta ou insuficiência de recur-
sos, na forma do regimento.

Parágrafo único - Poderá a Universidade substituir, o regime
de gratuidade pelo de concessão de bolsas de estudo, exigindo o
posterior reembolso".

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Ovídio Xavier de Abreu
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Art. 3.° - Será averbada, no mesmo cartório em que se acha
registrado o Estatuto da Fundação, a alteração que ora se lhe faz.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 27 de
novembro de 1967.

1
Autoriza a abertura, ao Departamento Geográ-

fico, do crédito especial de NCr$ 73,66.

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

Art. 1. - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao
Departamento Geográfico o crédito especial de NCr$ 73,66 (setenta
e três cruzeiros novos e sessenta e seis centavos), destinado ao pa-
gamento das seguintes despesas de exercícios findos:

"Cr$

Estrada de Ferro Central do Brasil - RFFSA - Trans-
portes requisitados em dezembro de 1965, confor-
me DCP/SC/SEC/n. 9 2.065/66 ............

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Mi-
nas Gerais - Transportes requisitados em dezem-
bro de 1965, conforme DCP/SC/SEC/n.° 2.345/66

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado (tc
Minas Gerais - Transportes requisitados em se-
tembro de 1965, conforme DCP/SC/SEC/ o.
6.312/65 ..........................

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 27 de
novembro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José de Limo Barcelos
Ovídio Xavier de Abreu

LEI N.° 4.657, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1967

Cria o Instituto de Pesos e Medidas do Estado
de Minas Gerais.

O Povo d 0 Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. - Fica criado, sob forma autárquica, vinculado ao
Conselho Estadual do Desenvolvimento de Minas Gerais, com per.
sonalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e
financeira, o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Minas Ge-
rais (IPEM/MG), com a competência para executar, nos exatos
termos da delegação que lhe for outorgada pelo Instituto Nacional
de Pesos e Medidas, a atividade metrológica no Estado de Minas
Gerais.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria Alkmim

LEI N.° 4.656, DE 27 DE NOVEMBRO DE 
1967

55,24

Parágrafo único - O Instituto de Pesos e Medidas do Estado
150	de Minas Gerais (IPEM/MG) será subordinado, tecnicamente, ao Ins-

tituto Nacional de Pesos e Medidas.

Art. 2.° - A direção da Autarquia criada por esta lei será
exercida por um Diretor Geral, nomeado, em comissão, pelo

1692	Governador do Estado, atendida a exigência da legislação federal
específica.

73,66

	

TOTAL ...........................§ 1.0	O cargo de Diretor Geral será privativo de engenheiro,
Art. 2. - Para a execução desta lei, é o Poder Executivo físico ou matemático.

autorizado a anular ou congelar, total ou parcialmente, dotações	§ 2.1	o vencimento do cargo de Diretor Geral será fixado
orçamentárias de Despesas Correntes ou de Capital até o montante pelo Governador do Estado, mediante proposta fundamentada do
consignado no artigo 1..	 Conselho Estadual do Desenvolvimento.
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§ 3.0	A direção da Autarquia poderá ser assessorada por
funcionário do Instituto Nacional de Pesos e Medidas.

Art. 3•Q - O Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Minas
Gerais (IPEM/MG) será mantido com os seguintes recursos:	1

1 - verbas orçamentárias;
II - produto das multas previstas no Decreto-lei n. 9 240, de

27 de fevereiro de 1967, e na legislação metrológica;

III - créditos especiais;
IV - rendimentos dos depósitos e recursos de outras fontes

internas ou externas, públicas ou privadas;
V - remuneração de serviços realizados nos termos da le-

gislação metrológica;
VI - subvenções, doações e legados;
VII - contribuições de qualquer natureza.

Art. 4 - Os recursos da Autarquia serão depositados no
Banco do Estado de Minas Gerais ou outro estabelecimento de cré-
dito oficial do Estado e sua movimentação se fará sob a direta res-
ponsabilidade do Diretor Geral, ou do substituto eventual deste.

Parágrafo único - Na localidade em que não houver quaisquer
dos estabelecimentos referidos neste artigo, os recolhidos das taxas
e multas devidas ao Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Minas
Gerais poderão ser feitos em agências de estabelecimentos perten-
centes à rede particular de Bancos.

Art. 5. - O quadro de pessoal organizado pelo Instituto de
Pesos e Medidas do Estado de Minas Gerais, que será submetido,
através do Conselho Estadual do Desenvolvimento, à aprovação do
Governador do Estado, constituir-se-á de:

1 - servidores admitidos sob o regime da legislação traba-
lhista, à conta dos recursos da própria Autarquia;

II - servidores postos à sua disposição pelo Poder Execu-
tivo Estadual;

III - servidores admitidos para funções específicas de natu-
reza permanente, mediante aprovação em concurso público de pro-
vas, observada a ordem de classificação.

Art. 69 - O Regulamento da Autarquia, mediante prévia au
diência do Conselho Estadual do Desenvolvimento, será aprovado
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por Decreto do Poder Executivo, no qual serão estabelecidas a es-
trutura orgânica do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Minas
Gerais e as atribuições de seu Diretor Geral.

Parágrafo único - Qualquer modificação do Regulamento
dependerá de proposta motivada do Diretor Geral e será submetida
à aprovação do Governador do Estado, através do Conselho Estadual
do Desenvolvimento.

Art. 7 0 -.- O orçamento anual do Instituto de Pesos e Medidas
do Estado de Minas Gerais será aprovado, de acordo com a Lei

dera! n. 9 4.320, de 17 de março de 1964, pelo Governador do
tado.

Art. 8. - As contas da Autarquia criada por esta lei serão
submetidas à aprovação do Tribunal de Contas do Estado.

Art. 99 - Todo o equipamento de controle metrológico do
tado será tombado e transferido ao patrimônio do IPEM/MG.

Art. 10 - Ficam extintos, na atual estrutura administrativa
o Instituto de Tecnologia, o Serviço de Pesos e Medidas e as res-
ctivas Seções que o integram.

Parágrafo único - Ficam assegurados aos respectivos titula-
os vencimentos, direitos e vantagens dos cargos, de provimento
comissão, extintos por força desta lei, enquanto não forem apro-

eitados em cargo de padrão nunca inferior ao seu.

Art. 11 O Instituto de Pesos e Medidas d 0 Estado de Minas
Gerais poderá celebrar convênios com Órgãos Metrológicos Munici-
pais, delegando funções de administração e execução, mediante pré-
íIa e expressa autorização do Instituto Nacional de Pesos e Medidas.

Art. 12 - Se necessário, o Executivo regulamentará a pre-
lei.

Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 14	Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

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

ir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 27 de
bro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson ide Senna
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LEI N.9 4.658, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1967

Autoriza a abertura, à Assessoria Técnico-Con-
sultiva, do crédito especial de NCr$ 45,12.

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

Art. 1.0 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir à Asses-
soria Técnico-Consultiva o crédito especial de NCr$ 45,12 (quarenta
e cinco cruzeiros novos e doze centavos) destinado ao pagamento
de despesas telefônicas ocorridas no período de 1. 9 de outubro a 31
de dezembro de 1966.

Art. 2. - Para execução desta lei, é o Poder Executivo auto-
rizado a anular ou congelar, total ou parcialmente, dotações orça-
mentárias, de Despesas Correntes e de Capital, até o valor consignado
aio art. 1.0.

Art. 3 9 - Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entra em vigor na data de sua publicação

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 27 de
novembro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Ovídio Xavier de Abreu
Raul Bernardo Nelson de Senna

LEI N.9 4.659, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1967

Cria Ginásio Industrial Estadual em Sarame
nha, na Cidade de Ouro Preto, com a deszominaçõo
de "Dr. Albino Sartori".

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

Art. 1. - Fica criado um Ginásio Industrial Estadual em
Saramenha, na Cidade de Ouro Preto, com a denominação de "Dr.
Albino Sartori".

Art. 2. 1 O Ginásio de que fala o artigo anterior terá os
seguintes cargos, que ficam criados nos Anexos da Lei n. 3.214,
de 16 de outubro de 1964:

1 no anexo III, lua: 1 (um) cargo de Diretor de Estabele-
cimento de Ensino Médio, símbolo C-5 e 1 (um) cargo de Secretário
de Estabelecimento de Ensino Médio, símbolo C-4, ambos de provi-
mento em comissão;

lI no Anexo II 10 (dez) cargos de Professor de Ensino
Médio, nível XV, de classe singular; 1 (um) cargo de Técnico de
Educação 1, nível XV; 4 (quatro) cargos de Inspetor de Alunos 1,
nível III; 1 (um) cargo de Porteiro 1, nível III e 2 (dois) cargos
de Contínuo-Servente 1, nível II.

Art. 30 São condições essenciais para a instalação do
Ginásio Indutrial Estadual, criado por esta Lei, a prévia doação ao
Estado de prédio adequado ao seu funcionamento e a comprovação
da existência de corpo docente legalmente habilitado.

Art. 4•9	As despesas resultantes desta Lei correrão pelas
verbas próprias do orçamento do Estado.

Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 6.	Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 28 de
novembro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria Alkmim

LEI N.v 4.660, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1967

Declara de utilidade pública a Associação Pro-
tetora da Maternidade e Infância de Dores do Iii-
daiá, com sede na mesma cidade.

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

Art. 1.0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Protetora da Maternidade e Infância de Dores do Indaiá, com sede
na mesma cidade.
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Art. 2.9 - Revogam-se as disposições em contrário
Art. 3• - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 28 de
novembro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
João Frcwzen de Lima

LEI N.9 4.661, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1967

Declara de utilidade pública a "Associação das
Auxiliares Domésticas de Curuelo", com sede na
Cidade de Curveto.

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
das Auxiliares Domésticas de Curvelo", com sede na Cidade de
Curvelo.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 28 de
novembro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
João Franzen de Lima

LEI N.9 4.662, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1967
Institui o "Dia do Lavoura

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

Art. 1. - Fica instituído no Estado de Minas Gerais o "Dia
da Lavoura", a ser comemorado, anualmente, na data de 9 de junho.
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Art. 2.° - O Poder Executivo, através da Secretaria de Estado
da Agricultura, promoverá na Capital e no interior as comemorações
apropriadas à data, de preferência em colaboração com as associa-
ções rurais e entidades obreiras e patronais.

Parágrafo único	Nas comemorações a que se refere o artigo,
serão incluídas as unidades oficiais de ensino primário, médio e
superior do Estado de Minas Gerais, realçando-se o valor comuni-
tário (lo trabalho agropecuário.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 29 de
novembro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Evarislo Soares de Paula
José M«ria Alkmim

LEI N 4.663, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1967

Confere o título de "Cidadão Honorário" de Mi-
nas Gerais, ao General Edmundo de Macedo Soares
e Silva.

O Povo d0 Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. - O General Edmundo Macedo Soares e Silva fica
declarado "Cidadão Honorário" de Minas Gerais, em reconhecimento
aos relevantes serviços prestados às instituições industriais e cultu-
rais do nosso Estado.

Parágrafo único - O diploma de "Cidadão Honorário" será
entregue ao homenageado em reunião solene da Assembléia Legis-
lativa.

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

entrará em vigor na data de sua publicação.

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

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

novembro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
João Franzen de Lima

LEI N. 9 4.664 DE 29 DE NOVEMBRO DE 1967

Dá denominação às Escolas Combinadas do
Distrito de Nossa Senhora da Glória, Município de
Santo Hipólito.

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

Art. 1. - As Escolas Combinadas do Distrito de Nossa Se-
nhora da Glória, Município de Santo Hipólito, passam a denomi-
nar-se "Professor Raimundo da Silva Machado".

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

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

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

novembro de 1967.

779—

LEI N.9 4.665, DE 1.9 DE DEZEMBRO DE 1967

Dispõe sobre a execução, em convênio com o
Governo do Estado, de planos diretores em Muni-
cípios que sejam estâncias hidromije Pais, ou em
cidades históricas.

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

Art. 1.0	A execução de programas globais de obras públicas,
a título de planejamento diretor, nos municípios considerados estân-
cias hidrominerais, subordinar-se-á a assinatura de convênio espe-
cífico entre o Governo e as Prefeituras interessadas.

Art. 2.9 - A programação a que se refere o artigo anterior será
obrigatoriamente, calcada nas peculiaridades de cada município, e
terá presente, dentre outros, os seguintes pontos, consignados nos
convênios:

1 - prioridade para as obras de saneamento básico, de modo
a assegurar condições de desenvolvimento e infra-estrutura, indis-
pensáveis às demais obras necessárias;

II fixação de critérios de prioridade, adequados a cada
caso e contemplando aspectos relacionados com obras de engenha-
ria sanitária básica, urbanismo, vias de transportes e comunicações,
hotelaria, habitação e abastecimento, ensino primário, médio, inclu-
sive técnico-profissional parques e jardins e serviços de recreação,
susceptíveis de aproveitamento para fins turísticos;

III - objetivando maior rapidez na recuperação dos inves-
timentos efetuados, estes devem ser destinados, preferentemente, às
estâncias que, malgrado seu maior desenvolvimento, não disponham
ainda de serviços e obras essenciais ao preenchimento de todas as
condições urbanísticas, indispensáveis à vida de uma comunidade
moderna;

IV - (Vetado);
V - (Vetado);
VI - (Vetado).

VII - O Governo do Estado poderá também oferecer o seu
aval ao cumprimento das operações contratadas pelas Prefeituras,
e destinadas ao financiamento da execução do Plano-Diretor de obras
e serviços nos municípios-estâncias hidrominerais.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA	 Art. 39 - Estendem-se às cidades históricas de Caeté, Congo-
José Maria Alkmim	 nhas do Campo, Diamantina, Itabira, Mariana, Ouro Preto, Sabará,
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São João dei-Rei e Tiradentes, consideradas como tais, pelo Decreto-
-lei n.9 25, de 30 de novembro de 1937, do Governo Federal, Cordis-
burgo, pela Gruta de Maquiné, e Lagoa Santa, pela Gruta da Lapinha,
as disposições constantes da presente lei, para os fins de execução
de obras que mais valorizem, sob o ponto de vista turístico, as
mencionadas cidades.

Art. 4•Q - (Vetado)
Art. 5. - Revogam-se as disposições em contrário, entrando

esta lei em vigor na data de sua publicação.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 1. 1 de
dezembro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Vilor de Andrade Brito

LEI N. 4.666, DE 1.9 DE DEZEMBRO DE 1967

Dá a denominação de "Isaura Ferreira" às
Escolas Reunidas do Bairro Santa Cruz, na Cidade
de Conselheiro Lafaiete.

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

Art. 1. - As Escolas Reunidas do Bairro Santa Cruz, na
Cidade de Conselheiro Lafaiete, passam a denominar-se "Isaura
Ferreira".

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 1. <1 de
dezembro de 1967.

Í
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LEI N. 4.667, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1967

Dá a denominação de "Waldemar Araújo" à
Escola Combinada do Distrito de Contria, Municí-
pio de Corinto.

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

Art. 1.9 - A Escola Combinada do Distrito de Contria, Muni-
cípio de Corinto, passa a denominar-se "Waldemar Araújo".

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 4 de
dezembro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria Alkmim

LEI N.9 4.668, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1967

Dá a denominação de "Ana Augusta Garcia de
Faria" ao Curso Complementar da Cidade 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. 0 - O Curso Complementar da Cidade de Pouso Alegre
passa a denominar-se "Ana Augusta Garcia de Faria".

Art. 2.0	Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 4 de
dezembro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA	 ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria Alkmim	 José Maria Alkniim
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LEI N.° 4.669, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1967

Dá a denominação de Presidente Kciinedy às
Escolas Reunidas do povoado de Chonim de Baixo,
Município de Governador Valadares.

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

Art. 1.' As atuais Escolas Reunidas de Chonim de Baixo,
Município de Governador Valadares, denominar-se-ão Presidente
Kennedy.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 5 de
dezembro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria Alkmim

LEI N.Q 4.670, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1967

Autoriza a abertura, à Secretaria de Estado da
Fazendai, do crédito especial de NCr$ 9 . 314,88.

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. 3.' - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4•0 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 5 de
dezembro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Ovídio Xavicr de Abreu

LEI N.9 4.671, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1967

Abre à Secretaria de Estado da Agricultura o
crédito especial de NCr$ 31.167,49.

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 Estado da Agricultura o
crédito especial de NCr$ 31. 167,49 (trinta e um mil, cento e sessenta
e sete cruzeiros novos e quarenta e nove centavos) para atender ao
pagamento das seguintes despesas relativas a exercícios anteriores:

Luiz Mayrink Netto - Indenização de despesas com
combustíveis e lubrificantes para o veículo placa
1.044 da Inspetoria do DEC, de Ponte Nova, em
dezembro de 1966, conforme Processo n.° 768/67,
do Departamento de Administração de Material

NCr$

43,57
Art. 1.'	É o Podei- Executivo autorizado a abrir à Secretaria	João Damasceno Portugal	Indenização de despesas por

de Estado da Fazenda o crédito especial de NCr$ 9.314,88 (nove	serviços de força e luz no exercício de 1966, para
mil, trezentos e quatorze cruzeiros novos e oitenta e oito centavos),	a Subestação Experimental de Leopoldina, con-
destinado a atender ao pagamento de auxilio financeiro concedido	forme Processo n.° 742/67, do Departamento de
à Universidade Católica de Minas Gerais, consoante o disposto na Lei	Administração de Material ..............
n.' 3.944, de 24 de dezembro de 1965.	 Cid Maurício Steling - Indenização de despesas com

Art. 2.' - Para a execução desta lei, fica o Poder Executivo	aquisição de café para o Instituto de Laticínios
autorizado a anular, total ou parcialmente, dotações orçamentárias	"Cândido Tostes", durante o mês de dezembro de
correspondentes a despesas Correntes e de Capital, até o valor consig-	1966, conforme Processo n.' 741-1-67, do Departa-
nado no artigo 1.1.	 mento de Administração de Material ......

216,02

25,60
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NCr$
Argus Filmes Lida.	Serviços realizados na cobertura

cinematográfica e divulgação de exposições Agro-
pecuárias e Industriais nos diversos cinemas do
Estado e do País, em 1966 ..............3.600,00

Newton José Campos Guimarães - Indenização por
despesas de transportes ocorridos em setembro e
outubro de 1965, conforme DCP/SC/SEC/ n.?
2.987/66 ..........................

Osório de Faria Franco Indenização por despesas
de transportes ocorridos em março de 1965, con-
forme DCP/SC/SEC/ n. 9 2.862/65 ..........

Viação Férrea Centro-Oeste - Transportes requisitados
em dezembro de 1966, conforme SC/PROC n.°
1.500/67	........................

Viação Férrea Centro-Oeste - Transportes requisitados
em setembro e outubro de 1965, conforme SC/
PROC n.9 4.400/66 ..................

Estrada de Ferro Sorocabana Tranportes requisitados
em novembro e dezembro de 1965, conforme
DCP/SC/SEC n.° 1.003/66 ..............

Estrada de Ferro Leopoldina R.F.F.S.A. - Transportes
requisitados em outubro e novembro de 1966,
conforme SC/PROC n. 1.404/67 ..........

Empresa Santa Luzia - Orlindo Lírio Dorneles - Trans-
portes requisitados em setembro de 1965, conforme
DCP/SC/SEC n.° 620/66 ..............

Carmem Silva Pereira - Indenização de despesas com
transportes ocorridos em maio de 1965, conforme
DCP/SC/SEC n. 9 3.315/65 ..............

Viação Férrea Centro-Oeste -- R.F.F.S.A. Trans-
portes requisitados em outubro de 1966, conforme
DCP/SC/PROC n." 2.066/67 ............

Maria de Souza Ávila - Indenização de despesas de
transportes ocorridos em janeiro de 1965, confor-
me DCP/SC/SEC n." 1.847 ..............

Marcelo Coelho Linhares - Transportes requisitados
em junho de 1965, conforme DCP/SC/SEC
4.098/65	........................

785

Estiada de F'ciro Sororabalia - Transportes requisita -
dos em novembro de 1966, conforme SC/PROC
n.	1.361/67 .........................

Estrada de Ferro Sorocabana - Transportes requisita-
dos de setembro a outubro de 1965, conforme
DCP/SC/SEC n. 6.425 ................

Estrada de Ferro Sorocabana - Transportes requisita -
dos em julho, outubro e novembro de 1966, con-
forme SC/PROC n.° 964/67 ..............

Estrada de Ferro Sorocabana	Transportes requisita-
dos cm julho de 1966, conforme SC/PROC n.°
7.066/66	....................

Estrada de Ferro Sorocabana - Transportes requisita-
dos em julho, setembro e outubro de 1966, con-
forme SC/PHOC n. 7.067/66 ............1 .087,43

Estrada de Ferro Leopoldina - R.F.F.S.A. - Trans-
portes requisitados em novembro e dezembro de
1965, conforme DCP/SC/SEC n. 9 2.090/66

Estrada de Ferro Leopoldina - R. F. F. S . A. - Trans-
portes requisitados em agosto, setembro e outu-
bro de 1965, conforme DCP/SC/SEC n. 9 816/66

Estrada de Ferro Leopoldina - R.F.F.S.A. -- Trans-
portes requisitados em novembro de 1965, con-
forme SC/PROC n. 9 3.616/66 ............

2.309,29
Estrada de Ferro Leopoldina - R.F.F.S.A.	Trans-

portes requisitados em outubro de 1965, confor-
me SC/PROC n.° 4.470/66 ..............3,34

Estrada de Ferro Leopoldina R.F.F.S.A. -- Trans-
portes requisitados em julho, agosto, setembro e
dezembro de 1965, conforme DCP/SC/SEC n.9
249/66 ............................2.829,44

848,37

3,42

4,49

4,49

79,42

1.653,22

721,50

13,20

303,30

0,54

NCr$

104,65

296,82

891,74

201,60

1,28 Estrada de Ferro Leopoldina - R.F.F.S.A. Trans-
portes requisitados em julho, setembro e dezem-
bro de 1965, conforme DCP/SC/SEc n. 5 950/66

878,37

808,35

148,03

Estrada de Ferro Leopoldina - R.F.F.S.A. - Trans-
portes requisjtdos em julho, set'mbro a6,95	J)r() de 1905, conforme DCP/SC/SEC n, 3.309/66

-^À i
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NCr
Estrada de Ferro Central do Brasil - R.F.F.S.A. -

Transportes requisitados em junho, agosto, outu-
bro a dezembro de 1965, conforme SC/PROC n.
1.943/67	..........................

Estrada de Ferro Central do Brasil - R.F.F.S.A. -
Transportes requisitados em novembro e dezem-
bro de 1965, conforme SC/PROC n. 9 3.146/67

Estrada de Ferro Central do Brasil - R.F.F.S.A. -
Transportes requisitados em abril, junho a de-
zembro de 1965, conforme SC/PROC n.9 3.208/67

Estrada de Ferro Central do Brasil	R.F.F.S.A. -
Transportes requisitados em dezembro de 1965,
conforme SC/PROC n.9 5.945/66 ..........

Estrada de Ferro Central do Brasil - R.F.F.S.A. -
Transportes requisitados em maio de 1966, con-
forme SC/PROC n.° 6.632/66 ............

Estrada de Ferro Central do Brasil - R.F.F.S.A. -
Transportes requisitados em agosto e setembro
de 1963, conforme SC/PROC n.° 3.144/67

Estrada de Ferro Central do Brasil - R.F.F.S.A. --
Transportes requisitados em agosto a dezembro
de 1965, conforme DCP/SC/SEC n. 2.274/66

Companhia Paulista de Estradas de Ferro - Transpor-
tes requisitados em setembro de 1966, conforme
SC/PROC n.9 478/67 .................

Companhia Paulista de Estradas de Ferro - Transpor-
tes requisitados em outubro e novembro de 1966,
conforme SC/PROC n. 1.026/67 ..........

Companhia Paulista de Estradas de Ferro - Transpor-
tes requisitados em novembro de 1966, confor-
me SC/PROC n.° 965/67 ................

Cia. Mogiafla de Estradas de Ferro - Transportes re-
quisitados em dezembro de 1965, conforme SC/
PROC n. 9 4.493/66 ..................

Ângelo Picorone - Expresso Picorone - Transportes
requisitados nos meses de abril a maio de 1965,
cnforinc DCP/SC/SEC e.9 6.014/65 ........

Iva Almeida Nascimento - Indenização de despesas de
transportes ocorridos em julho de 1965, confor-
me DCP/SC/SEC n. 9 4.997/65 ............

José Carmine Dianese - Indenização de depesas de
transportes ocorridos em fevereiro de 1965, con-
forme DCP/SC/SEC n. 9 1 . 606/65 ..........

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais - Transportes requisitados em no-
vembro de 1966, conforme DCP/SC/SEC/745/67

D e partamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais - Transportes requisitados em
agosto de 1966, conforme SC/PROC n. 6.872/66

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais - Transportes requisitados em de-
zembro de 1965, conforme DCP/SC/SEC n.9
2.339/66 ..............................

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais	Transportes requisitados em ou-
tubro e novembro de 1965, conforme DCP/SC/
SEC n.9 1.463/66 .......................

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado (Te
Minas Gerais - Transportes requisitados em de-
zembro de 1965, conforme DC p/SC/SEC n.'714/66 .........................

Geraldo Mendes Ma galhães	Indenização de despesas
de transportes ocorridos em janeiro de 1965, con-
forme DCP/SC/SEC n. 9 1.846/65 ..........

Empresa Santa Luzia - Orlindo Lino Dorneles	Trans-portes requisitados em julho de 1965, conforme
DCP/SC/SEC n. 9 5.459/65 ..............

Casildo Ferreira de Carvalho - Indenização de despe-
sas de transportes ocorridos em março de 1965,
conforme DCP/SC/SEC n.° 4.979/65 ........

Expresso Picoi-one -Ângelo Picorone - Transportes
re(misilildos em outabro de 1965. conforme DCP/
SC/SEC n.	509/66 ...................

3.033,19

3.257,00

4.737,52

1.200,20

24,00

177,30

20,05

99,20

111,60

37,20

3,31

4

NCr$

8,07

8,38

3,96

1,11

42,08

9,09

45,07

2,43

1,36

1,66

,92



	Estrada de Ferro Central do Brasil -- R.F.F.S.A. -
	NCr$

Transportes requisitados em dezembro de 1962,
conforme SC/PROC n. 9 1.744/67 ..........	143,03

Horácio Martins da Silva - Indenização de despesas
de transportes ocorridos de janeiro a novembro
de 1964, conforme SC/PROC n.° 5.982/66	 3,52

	

TOTAL ......................	31.167,49

Art. 2. - Para efeito de execução desta lei, fica o Poder
Executivo autorizado a anular parcial ou totalmente, dotações orça-
mentárias de Despesas Correntes ou de Capital, até o limite con-
signado no artigo anterior.

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

NCr$

2,15

3,16

380,10

•1
3.92

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

2,24
Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 5 de

dezembro de 1967.

,72	ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Ovídio Xavier de Abreu
Evaristo Soares de Pauta

,06

LEI N.9 4.672, DE 6 DE DEZEMBRO DE 1967

1,68	 Declara de utilidade pública entidades assis-
tenciais, com sede na Cidade de São Tiago.

2,88	O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. - Ficam declarados de utilidade pública a Sociedade
898 São Vicente de Paulo, o Hospital de São Vicente de Paulo, o Colégio

Normal Santiaguense, as Obras Sociais de São Tiago, o Lactário
Maria Regina e Menino Jesus e a Lira da Imaculada Conceição, todos
com sede na Cidade de São Tiago.

501,68

L
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Othon Dias Swertes - Indenização de despesas de trans-
portes ocorridos em fevereiro de 1965, conforme
DCP/SC/SEC n.9 2.867/65 ..............

Gerson Alves Pereira - Indenização de despesas de
transportes ocorridos em janeiro, março a julho
de 1964, conforme SC/PROC n. 9 6.490/66 .

Estrada de Ferro Central do Brasil R.F.F.S.A. -
Transportes requisitados em agosto de 1964, Con-
forme SC/PROC ••Q 560/67 ..............

Sebastião Rodrigues da Silva - Indenização de trans-
portes ocorridos de janeiro a março e de julho
a dezembro de 1964, conforme DCP/PROC n.
6.136/66	........................

Pedro Celestino Vieira Indenização de despesas de
transportes ocorridos de janeiro a maio de 1964,
conforme SC/PROC n.° 6.487/66 ..........

Adaltivo Ferreira Duarte - Indenização de despesas
de transportes ocorridos em janeiro e fevereiro
de 1964, conforme SC/PROC n.° 6.486/66 .

Oswaldo Moreira de Novais - indenização de despesas
de transportes ocorridos em janeiro, maio e ju-
nho de 1964, conforme SC/PROC n. 9 5.972/66

Hélio Martins Pereira - Indenização de despesas de
transportes ocorridos em janeiro a abril de 1964,
conforme SC/PROC n. 9 5.973/66 ..........

DeocleciaflO Alves Pinto - Indenização de despesas de
transportes ocorridos de janeiro a julho de 1964,
conforme SC/PROC n. 9 6.491/66 ..........

Antônio Satil Dias - Indenização de despesas de trans-
portes ocorridos de março a dezembro de 1963.
conforme SC/PROC n.° 991/67 ..........

Estrada de Ferro Central do Brasil - R.F.F.S.A. -
Transportes requisitados em dezembro de 1963,
conforme SC/PROC n.' 1.7431/67 ..........
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Art. 2.9 - Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, cio Belo Horizonte, aos 6 de
dezembro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
João Franzen de Lima

LEI N.' 4.673, DE 6 DE DEZEMBRO DE 1967

Dá a denominação de Professora Noeme No-
gueira às Escolas Combinadas de Monsenhor Izidro.

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

Art. 1° - Passam a denominar-se Professora Noeme Nogueira
as Escolas Combinadas do distrito de Monsenhor Izidro, Município
de Itaverava.

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

Mando, portanto, a todas as autoridades, a (JUclil 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 6 de
dezembro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Mcsrin Alkmins

LEI N.° 4.674, DE 6 DE DEZEMBRO DE 1967

Dá a denominação de "São José" às Escolas
Reunidas do Distrito de Pintos Negreiros, Municí-
pio de Maria da Fé.

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

Art. 1 1 - As Escolas Reunidas do Distrito de Pintos Negreiros,
Município de Maria da Fé, p assam a denominar-se "São José".
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Art. 2° - Revogadas as. disposições em contrário, esta lei
entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 6 de
dezembro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria Alk,nim

LEI N 4.675, DE 6 DE DEZEMBRO DE 1967

Revoga a Lei n' 4.124, de 31 de março de
1966, e dá nova redação ao item 1, do ar!. /i." e ao
§ 29 do art. 7 1 , da Lei n' 3.043, de 20 de dezem-
bro de 1963.

O Povo d0 Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1 - Fica revogada a Lei n° 4.124, de 31 de março de
1966, passando a denominar-se Fundação Universidade "Minas Ge-
rais" a Universidade de que trata a Lei n.9 3.043, de 20 de dezem-
bro de 1963.

Art. 2 - Passa a ter a seguinte redação o item 1, do art. 4.',
da Lei n 3.043, de 20 de dezembro de 1963:

"1 - pela doação de NCr$ 500.000,00 (quinhentos
mil cruzeiros novos) em títulos da Dívida Pública Esta-
dual, inalienáveis, vencendo juros de 5% (cinco por cen-
to) ao ano, cuja emissão fica autorizada".

Art. 3.9 -- Passa a ter a seguinte redação o § 2' do artigo 7.9.
da Lei n 3.043, de 20 de dezembro de 1963:

" 2.'	O Conselho Diretor elegerá o seu Presidente
que será também o Presidente da Fundação".
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Art. 4.' - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 59 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 6 de
dezembro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Ovídio Xavier de Abreu
José Maria Atkmim

LEI N. 4.676, DE 6 DE DEZEMBRO DE 1967

Autoriza ,a abertura de crédito especial de NCr$
31.021,31 ao Gabinete Civil do Governador do
Estado.

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

Art. 1. - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Ga-
binete Civil do Governador do Estado o crédito especial de NCr$
31.021,31 (trinta e um mil, vinte e um cruzeiros novos e trinta e
um centavos) destinado ao pagamento das seguintes despesas de
exercícios anteriores:

NCr$
Tesoureiro do Departamento de Instrução - l)esl)csas

referentes a hospedagens de diversas delcgaç(ies
de estudantes de Araçuaí, Franca e Bahia sob a
responsabilidade do Governo do Estado, em ju-
lho e setembro de 1966, e restante de acerto em
fevereiro de 1964 ....................2.761,65

Hidrominas	Águas Minerais de Minas Gerais S/A.
Hospedagem Oficial no Grande Hotel de Araxá
no mês de novembro de 1966.............424,05

Hidrominas - Águas Minerais de Minas Gerais S/A.
Hospedagem Oficial no Grande Hotel de Araxá
e no de Poços de Caldas nos meses de julho a
outubro de 1966 ....................3 920,28

Hidrominas - Águas Minerais de Minas Gerais S/A.
Hospedagem Oficial no Grande Hotel de Araxá
e Pálace Hotel de Poços de Caldas, no exercício
de 1966	..........................

Normandy Hotel - Hospedagem de técnico mexicano
por conta do Governo do Estado de Minas Gerais,
nos dias 26 a 30 de novembro e 1.9 e 2 de dezem-
bro de 1966 ........................

S/A. Estado (te Minas (Jornal) - Publicação de inte-
resse do Governo cio Estado no exercício (te 1966

Rádio ocicdade de Juiz de Fora S/A. Publicidade
de interesse do Governo do Estado no período
(te fevereiro a dezembro (te 1966 ..........

Letro Isolante Ltda. -Fornecimento de material ra-
diotelegráfico em dezembro de 1966, conforme
processo n.9 811/67 do Departamento de Adminis-
tração de Material ....................

Ulysses Gabriel de Vasconcelos - Indenização pela
aquisição de um receptor Philco no exercício de
1966, conforme Processo n. 9 854-12/66 d 0 Depar-
tamento (te Administração do Material ......

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais Transportes requisitados em
novembro e dezembro de 1965, conforme DCP/
SC/SEC n.9 1.312/66 ..................

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais - Transportes requisitados em
dezembro de 1965, conforme DCP/SC/SEC n.9
2.329/66	........................

Departamento de Estradas de Rodagem cio Estado de
Minas Gerais Transportes requisitados em
outubro e novembro de 1965, conforme DCP/SC
SEC n.9 532/66 ....................

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado (te
Minas Gerais - Transportes requisitados em
novembro e dezembro (te 1966, conforme SC/
PROC n.' 1.709/67 ....................

NCr$

7.406,34

367,99

7.966,00

550,00

58,50

194,00

182,99

0,71

86,92

4,17
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Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais - Transportes requisitados em
dezembro (te 1965, conforme DCP/SC/SEC n.
2.493/66	........................

Estrada de Ferro Leopoldina - R.F.F.S.A. - Trans-
portes requisitados em dezembro de 1966, confor-
me SC/PROC n. 9 1.936/67 .............

Estrada de Ferro Leopoldina - R.F.F.S.A. - Trans-
portes requisitados em agosto e setembro de 1966,
conforme SC/PROC n. 9 486/67 ............

Estrada de Ferro Leopoldina - R.F.F.S.A. - Trans-
portes requisitados em agosto e outubro de 1965,
conforme DCP/SC/SEC n. Q 163/66 ..........

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais - Transportes requisitados em
agosto e setembro de 1965, conforme DCP/SC/
SEC n.	6.373/65 ....................

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais - Transportes requisitados em
novembro (te 1966, conforme SC/PROC n. 9 707/66

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais - Transportes requisitados em
agosto de 1966, conforme SC/PROC n.Q 6.874/66

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado (te
Minas Gerais - Transportes requisitados em
novembro e dezembro de 1965, conforme DCP/
SC/SEC n.9 716/66 ..................

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Serviços pres-
tados ao Serviço (te Rádiodifusão - Rádio In-
confidência no período (te 1.' de outubro a 31
de dezembro de 1966, conforme faturas n. 9s 1.701,
1.752 e 1.571 GE ..................

Estrada de Ferro Central do Brasil - R.F.F.S.A. -
Transportes requisitados em julho, agosto, outu-
bro e dezembro de 1965 conforme SC/PROC n.
3.142/67	..........................

NCr$
Marcelo Coelho Linhares	Transportes requisitados

	NCr$

em julho e setembro de 1965, conforme DCP/SC/

	

SEC .n. 9 5.925/65 ....................	6,95

Estrada (te Ferro Leopoldina - R.F.F.S.A.	Trans-
portes requisitados em setembro e novembro de

	

1,80	 1965, conforme SC/PROC n.° 3.294/66 ......	1,58

Estrada (te Ferro Leopoldina - R.F.F.S.A. - Trans-

	

509,10	portes requisitados em dezembro (Ir 1965, con-

	

forme DCP/SC/SEC n. 9 964/66 ..........	3,96

	

304
	Estrada de Ferro Leopoldina - R.F.F.S.A. - Trans-

portes requisitados em outubro de 1966, confor-

	

me SC/PROC n.9 1.493/67 ..............	4,50

Estrada (te Ferro Leopoldina - R.F.F.S.A. - Trans-

portes requisitados em novembro de 1966, con-
forme SC/PROC n.9 1.407/67 ............	3,90

	

4,15	Jorge Fahel - Transportes requisitados em agosto de
1962, conforme SC/PROC n. 9 6.377/66 ......	0,22

	

4,73	Companhia Telefônica de Minas Gerais - Serviços tele-
fônicos prestados ao Palácio do Governo e depen-
dências, durante o período de 1. de outubro a

	

160,64
	31 de dezembro de 1964 ................1.022,21

O Diário -- Publicações de interesse do Governo nos
(lias 1., 6, 11, 24 e 31 de dezembro de 1966 . .	2.803,00

TOTAL .. .. ...................31.021,31

2.379,49 Art. 2.o -- Para execução desta lei, é o Poder Executivo auto-
rizado a anular ou congelar, total ou parcialmente, (lotações orça-

mentmrias de Despesas Correntes ou (te Capital até o valor consig-

	

33,98	nado no art. 1..
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Art. 3•0 - Revogam-se as disposições em contrário.	
rArt. 4•0	Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Jarbas Elias Martins	Aluguéis do prédio onde fun-

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-	 ciona a Agência Fazendárja de Acaiaca, no pe-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-	 ríodo de 1. de janeiro a 31 de julho de 1964 e no
prir, tão inteiramente como nela se contém.	 Período de 1.0 de agosto a 31 (Ir dezembro de 1966

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo horizonte, aos 6 de
dezembro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna
Ovídio Xavier de Abreu

LEI N.ç, 4.677, DE 6 DE DEZEMBRO DE 1967

Abre à Secretaria de Estado da Fazenda o
crédito especial de NCr$ 15.091,18.

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 á Secretaria de Estado da Fazenda
o crédito especial de NCr$ 15.091,18 (quinze mil e noventa e um
cruzeiros novos e dezoito centavos) para atender ao pagamento (ias
seguintes despesas de exercício anteriores:

NCr$
Mitra Arquidiocesana de Juiz de Fora - Aluguéis cio

prédio da rua Espírito Santo 963, para Adminis-
tração Regional de Juiz de Fora, no período de
janeiro a junho de 1966 ................1.800,00

Benedito de Assis Paiva - Aluguel do prédio para a
Agência Fazendária de Timóteo, durante o mês
de dezembro de 1964 ..................

Gontram Naluf - Diferença de aluguel de prédio para
a Coletoria de Itapagipe, durante o ano de 1966

José Benedito de Morais Leme Diferença de aluguel
do prédio para o Posto de Fiscalização de Pe-
reira (Extrema) no período de 29 de novembro
a 31 de dezembro de 1966 ..............

Salvador Moreira de Andrade - Diferença dos aluguéis
cio prédio para a Coletoria de Passa Quatro, no
período de 20 de agosto a 31 de dezembro de 1966

Geraldo Zatta	Diferença dos aluguéis de prédio para
a Coletoria de Matias Barbosa, no período de 1.0
de junho a 31 de dezembro de 1966 ........

Prefeitura Municipal de Nova Era - Aluguéis do prédio
para a Coletoria Estadual de Nova Era, no período
de 20 de agosto a 31 de dezembro de 1965 e du-
rante o ano de 1966 ..................

Geraldo Rodrigues Sobrinho - Aluguéis de prédio para
a Coletoria de Pium-i durante o período de 7 de
outubro a 31 de dezembro de 1966 ........

NCi-

135,00

70,00

660,24

21,12

165,86

276,50

654,63

111,92
Luiz Gonzaga de Araújo Lima - Aluguel de prédio para

a Coletoria Estadual de Água Boa, no período de
23 de fevereiro a 31 de dezembro de 1966.....

Adelmo Pereira Guimarães - Aluguéis cio prédio onde
funciona a Agência Fazendária de Piranguinho,
nos exercícios de 1965 e 1966-............

Estevão de Souza Laet - Aluguéis do prédio onde fun-
ciona a Agência Fazendária de São José do Divino,
no período de 14 de setembro e 31 de dezembro de
1964 e no exercício de 1965 ..............

Mário Silveira - Diferença de aluguéis de prédio para

	

513,28	a Coletoria de Congonhal, no período de 11 de
maio a 31 de dezembro de 1966 ............88,69

Orlando Tavares -- Aluguéis do prédio para a Agência

	

432,00	Fazendária de Padre Paraíso, no período de 20
de fevereiro a 31 de dezembro de 1964 e nos exer-
cícios de 1965 e 1966 ................1.031,00

Alvimar Mourão --- Diferença dos aluguéis do prédio

	

155,67	para a Coletoria de Divinópolis, no período de
1	de maio a 31 de dezembro de 1966 ......	680,00

L
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NCrS NCr$

240,00

24,64

175,56

72,11

236,40

237,38

135,00

105,00

30,00

24,00

6,10

Panfilo Furtado Diferença dos aluguéis do prédio
para a Coletoria Estadual de lapu no período de
1.0 de janeiro a 31 de dezembro de 1966 .

Mário Schiavo Viana - Aluguéis do prédio para a A-
gência Fazendária de Pedra do Anta correspon-
dente aos exercícios de 1964, 1965 e 1966 .

Prefeitura Municipal de Serro Aluguéis do prédio
onde funciona a Coletoria Estadual do Serro no pe-
ríodo de 6 de setembro a 31 de dezembro de 1965

Wagner Nogueira - Diferença dos aluguéis do prédio
onde funciona a Coletoria de Lagoa da Prata no
período de 1. 1 de janeiro a 31 de dezembro de
1966	............................

Pedro Santos Ribeiro - Diferença dos aluguéis do
prédio onde funciona a Agência Fazendária (te
S. Francisco de Oliveira, no período de 1.9 de
julho a 31 de dezembro de 1966 ..........

Antônio Marcelino Gomes - Diferença dos aluguéis
do prédio onde funciona a Coletoria de São José
Goiabal, no período de 28 de outubro a 31 de
dezembro de 1966 ..................

Noé de Oliveira Fernandes Diferença de aluguéis do
prédio onde funciona a Coletoria de Senador Fir-
mino, no período de 1.0 de novembro a 31 (te
dezembro de 1966 ..................

Osvaldo Gordilho de Barbuda - Aluguéis do prédio
onde funciona a Agência Fazendária de Pavão,
no período de 13 de abril a 31 de dezembro (le
1961 e nos exercícios de 1962, 1963, 1964, 1965
e1966	............................

Henrique Leandro Pereira - Aluguéis do prédio onde
funciona o Posto de Fiscalização de Mantena,
no período de 17 de setembro a 31 de dezembro
de 1963 e nos exercícios de 1964, 1965 e 1966

Joaquim Duarte Ferreira Aluguel do prédio onde
funciona o Posto de Fiscalização de Teófilo Otoni,
no período de 18 de julho a 31 de dezembro de
1966	............................

1 Eliza Barreiros Pimenta - Alu guel do prédio onde
funciona o Posto dc Fiscalização do Extravio da
Liberdade, no período de 1. 1 de Janeiro a 31 de
dezembro de 1966 ..................

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Serviços
telefônicos prestados à Delegacia Regional de
Itajubá, no período de 1.0 de outubro a 31 de
dezembro de 1966, conforme fatura n.° 1.612-GE

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Serviços
telefônicos prestados à Delegacia Fiscal de Var-
ginha, no período de 1.0 de outubro a 31 de de-
zembro de 1966, conforme fatura fl•9 1.665-GE

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Sei-viços
telefônicos prestados à Delegacia Fiscal de Ubá,
no período (le 1.0 de outubro a 31 de dezembro de
1966, conforme fatura n. 0 1. 669-GE ........

José Maria da Lapa Aguiar - Diferença dos aluguéis do
prédio onde funciona a Coletoria de Coluna, no
período de 1.0 de janeiro a 31 de dezembro de 1966

Flaviano José Rodrigues Diferença (los aluguéis do
prédio onde funciona a Coletoria de Matutina, no
período de 24 de março a 31 de dezembro (le 1966

Isaltina Marinho de Almeida - Diferença dos aluguéis
do prédio onde funciona a Delegacia Fiscal de
Pará de Minas, no período de 1.0 a 31 de dezembro
de	1966	........................

José Moreira Alvarenga - Diferença de aluguéis do
prédio onde funciona a Coletoria de Tapirai,
no período de 1. 9 de agosto a 31 de dezembro de
1966	..........................

Francisco Alves de Oliveira Aluguéis do prédio
para a Coletoria de São Roque de Minas, no pe-
ríodo de 1.9 de janeiro a 31 de dezembro de 1962

íaria Soares da Cunha - Aluguéis do prédio para a197,24
Coletoria de Jequitinhonha, referente ao ano de
1963	..........................

José Lôbo Sobrinho - Diferença dos aluguéis do prédio
ama a Coetoria de J(ceaba, no período (le 1963108,58

473,76

144,00

57,50

181) .11))

240,00

45,91
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Santa Casa de Misericórdia da Irmandade Nossa Se-
nhora do Monte Calvário - Diferença dos alu-
guéis cio prédio para a Coletoria de Santa Rita
do Jacutinga, no período de 28 de junho a 31
de dezembro de 1963 ...............

Elias Nassif - Aluguéis do prédio para a Coletoria 1
Vespasiano, em dezembro de 1964 ........

José Fernandes Sobrinho - Aluguéis do prédio onde
funciona a Agência Fazendária de Engenheiro
Navarro, no período de 7 de dezembro de 1965
a 31 de dezembro de 1965 e no ano de 1960

Antônio da Silva Rosa - Aluguéis do prédio para a
Coletoria de Unai, no período de 1. de janeiro a
31 de dezembro de 1966 ................

Walter de Oliveira Lima - Aluguéis do prédio onde
funciona a Coletoria Estadual de Santo Antônio
do Amparo, no período de 3 de agosto a 31 de
dezembro de 1966 ..................

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Serviços
telefônicos prestados à Coletoria Estadual de Além
Paraíba, de 1. <> de outubro a 31 de dezembro de
1966, conf. fat. 1.661 G.E ...............

Companhia Telefônica de Minas Gerais Serviços
telefônicos prestados a Delegacia Fiscal do Esta-
do em Além Paraíba, de 1. de outubro a 31 de
dezembro de 1966, conforme fatura a.0 1.614 G.E.

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Serviços
telefônicos prestados à Diretoria dc Rendas, de
1.1 de outubro a 31 de dezembro de 1966, confor-
me fatura n. 1.700 G. E. e 1.712 G.E.....

Companhia Telefônica de Minas Gerais Serviços
telefônicos prestados ao Posto de Fiscalização (lC

Além Paraíba, conforme faturas n.s 1.663 G.E.
e 1.664 G.E .......................

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Serviços
telefônicos prestados ao Gabinete do Secretário,
de 1.° de outubro a 31 de dezembro de 1966, con-
forme faturas n's 1.699 6. E. e 1 .713 G. E.

NCr$
NCr$ Ercilio Augusto de Almeida e Silva - Diferença dos

aluguéis do prédio onde funcionou a Delegacia
Fiscal de Divinópolis, no período de 1.0 de março

	

a 30 de novembro de 1965 ..............	148,32

	

24,40
	Wanluil José da Costa - Aluguéis do prédio onde fun-

ciona a Agência Fazcndária de Maripá de Minas,

	

no período de 1. 1 de janeiro a 31 de dezembro 1966	180,00

	

3,00	
Eduardo Martins Guedes - Indenização de diárias de

	

viagens e transporte em 1960 e 1962 ........	9,90

Deusdedit Sebastião de Barros Leite - Diferença dos

	

255,84
	aluguéis do prédio onde funciona a Coletoria de

Carvalhos, no período de 13 de julho a 31 de

	

dezembro de 1966 ..................	84,10

960,00 José Morais Pessoa - Diferença dos aluguéis do prédio
onde funciona a Coletoria de Boa Esperança, no
período de 5 de novembro a 31 de dezembro de
1966	..........................	74,58

	

197,24	Américo Bonacorsi - Diferença de aluguéis do prédio
ocupado pela Coletoria de Candeias, no período

	

de 1.° de fevereiro a 31 de dezembro de 1966.	616,00
Miguel Bacha	Diferença de aluguéis do prédio onde fun-

	

16	ciona a Coletoria de Lambari, no período de 11

	

de julho a 31 de dezembro de 1966 .. .. .. ..	141,60

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Serviços
telefônicos prestados à Delegacia Fiscal do Estado

	

44,59	em São Sebastião do Paraíso, no período de 1.9
de outubro a 31 de dezembro de 1966, conforme
fatura n.0 1. 666/GE ................ 120,84

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Serviços

	

7,w,18	telefônicos prestados à mesa de ligações, no pe-
ríodo de 1.9 de outubro a 31 de dezembro de 1966,
conforme fatura n.° 1. 724/GE ............

Estrada de Ferro Leopoldina - R.F.F.S.A. - Trans-

	

-	 portes requisitados cru 1965, conforme DCP/SC/

	

lSi,39	SEC/N.° 2.232/66 .................. 7,25
Estrada de Ferro Leopoldina - R.F.F.S.A. - Trans-

portes requisitados em 1965, conforme DCP/SC/
SEC/N. 165/66 .................... 13,06361,30

9,57
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Estrada de Ferro Leopoldina - R.F.F.S.A. Trans-
portes requisitados em outubro de 1966, confor-
me SC/I'ROC N.9 439/67 ..............

Estrada de Ferro Leopoldina - R.F.F.S.A. - Trans-
portes requisitados em 1965, conforme DCP/SC/
SEC/N. 967/66 ....................

Estrada de Ferro Leopoldina - R.F.F.S.A. - Trans-
portes requisitados em 1966, conforme SC/PROC
N.9 1.501/67 ......................

Estrada de Ferro Leopoldina - R.F.F.S.A. - Trans-
portes requisitados em novembro de 1965, con-
forme DCP/SC/SEC/N.° 840/66 ..........

Estrada de Ferro Leopoldina - R.F.F.S.A. - Trans-
portes requisitados em novembro de 1966, con-
forme SC/PROC N.ç, 504/67 ............

Empresa Viação Salutaris Ltda. - Transportes requisi-
tados em 1965, conforme SC/PROC N.Q 459/67

Francisco Ribeiro da Silva - Transportes requisitados
em 1965, conforme SC/PROC N.° 2.667/67

Estrada de Ferro Central do Brasil - R.F.F.S.A. -
Transportes requisitados em 1965, conforme SC/
PROC N.9 3.145/67 ..................

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais - Transportes requisitados em 1965,
conforme DCP/SC/SEC N.9 2.684/66 ........

Jonas Rodrigues - Indenização de despesas de trans-
portes ocorridos de setembro a dezembro de 1965,
conforme SC/PROC N. 2.661/67 ........

José Marcolino Sobrinho - Transportes requisitados em
1065, conforme SC/PROC N. 9 2.387/67 ......

Osvaldino Pereira da Conceição - Transportes requisi-
tados em 1965, conforme DCP/SC/SEC/N.9 507/66

Pedro Rodrigues da Fonseca - Transportes requisita-
dos em 1965, conforme SC/PROC N. 9 2.976/67

- 803 -

NCr$	Pedro Rodrigues da Fonseca - Transportes requisita-
dos em junho de 1964, conforme SC/PROC/N.°

	

2.956/67	........................

Transcolin - Transportes Coletivos Interestadual
Transportes requisitados em 1965, conforme SC/
PROC N. 9 1.278/67 ..................

Ruderico de Alvarenga Mafra	Transportes requisi-
tados em 1965, conforme DCP/SC/SEC/N.°

	

6.081/65	........................

Ruderico de Alvarenga Mafra - Transportes requisita-
dos cm 1965, conforme SC/PROC/N. 5.971/66

Waldemiro Rocha Indenização de despesas de trans-
portes ocorridos em setembro de 1965, confor-
me DCP/SC/SEC/N. 80/66 ............

Osvaldo Rodrigues Silveira - Transportes requisitados
em 1965, conforme SC/PROC/N.° 2.386/67

Noé de Magalhães - Empresa de ônibus Magalhães
Transportes requisitados em 1965, conforme DCP/
SC/SEC/N. 2.938/65 ................

Márcio Mesquita de Freitas - Transportes requisitados
cm 1965, conforme SC/PROC/N.° 7.093/66

81,55 Gilberto Geraldo Valadares - Indenização de despesas
de transportes ocorridos nos meses de junho, agos-
to, setembro, outubro e dezembro de 1965, con-
forme SC/PROC/N. 3.788/67 ............

	

149,06	
Alcindo Gonçalves Cota	Transportes requisitados em

1965, conforme DCP/ SC/SEC/N. 6.330/65

	

64,35
	Alcindo Gonçalves Cota - Transportes requisitados em

1965, conforme DCP/SC/SEC/N. 4.174/65

1.96 Cia, Paulista de Estrada de Ferro - Transportes re-
quisitados em novembro de 1965, conforme SC/
PROC/N.° 3.488/66 ....................

3,65
Cia. Paulista de Estrada de Ferro - Transportes re-

quisitados em dezembro de 1966, conforme SC/

	

0,32	PROC/N.° 974/67 ....................

3,80

14,15

8,27

48,27

5,75

3,67

0,97

0,23

23,93

7,38

1,11

15,58

8,87

1,32

1,68

17,35

0,55

2,88

1,48

13,82
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Altair Leão - Indenização de despesas de transportes
ocorridos em maio de 1965, conforme SC/PROC/
N.' 7.082/66 ......................

Empresa Canaan Ltda.	Transportes requisitados em
1965, conforme DCP/SC/SEC/N. Q 4.886/65

Empresa de ônibus Santa Rita Ltda. - Transportes
requisitados em 1965, conforme SC/PROC/N.°
3.807/66	........................

Empresa Santa Luzia - Orlindo Lino Dornelas - Trans-
portes requisitados em 1965, conforme DCP/SC/
SEC/N.° 6.009/65 ....................

Antônio Marcelino Gomes - Indenização de despesas
de transportes ocorridos em dezembro de 1964,
conforme SC/PROC/N.' 261/67 ..........

Alceste da Silva Moreira - Indenização de despesas de
transportes ocorridos em outubro e novembro de
1964, conforme SC/PROC/N.° 5.479/66 ......

Antônio Durães de Souza - Transportes requisitados em
agosto de 1963, conforme SC/PROC/N.' 1.254/67

Antônio Durães de Souza - Transportes requisitados em
maio de 1964, conforme SC/PROC/N.9 1.260/67

Antônio Rosa de Oliveira - Indenização de despesas
de transportes ocorridos em dezembro de 1961,
conforme SC/PROC/N.' 446/67 ..........

Empresa Santo Antônio Ltda. - Transportes requisita-
dos em abril de 1964, conforme SC/PROC/ N.
5.723/66	........................

Empresa Santo Antônio Ltda.	Transportes requisita-
dos em novembro de 1962, conforme SC/PROC/
N.9 5.717/66	......................

José Júlio de Lemos Rodrigues - Indenização de des-
pesas de transportes ocorridos em maio de 1962,
conforme SC/PROC/N.' 260/67 ............

José Júlio de Lemos Rodrigues - Indenização de despe-
sas de transportes ocorridos em agosto de 1963,
conforme SC/PROC N.9 308/67 ............

—805-
NCr$

	

Jonis Rodrigues - Indenização de despesas de trans-	NCr$

	

6,53	 portes ocorridos em outubro de 1964, conforme

	

SC/PROC/N.s 5.460/66 ................	15,82

	

4,02	José Marcoljno Sobrinho	Transportes requisitados
em dezembro de 1964, conforme SC/PROC/N.Q

	

1,40	 1.541/67 ........................	0,65
Sebastião Pereira - Transportes requisitados em no-

	

vembro de 1964, conforme SC/PI1OC/N.' 2.375/67	1,09

José Arimatéa Gomes - Transportes requisitados em
dezembro de 1964,	conforme	SC/PROC/
N.' 2.541/67 ......................	0,71

José Maria Rodrigues - Transportes requisitados em

	

junho de 1964, conforme SC/PROC/N.' 2.865/67	1,21
TOTAL .....................15.091,18

Art. 2.' - Para efeito da execução desta lei, fica o Po-
der Executivo autorizado a anular, total ou parcialmente, dota-
ções orçamentárias de Despesas Correntes ou de Capital, até o li-
mite consignado no artigo anterior.

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

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 6 de
dezembro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Ovídio Xavier de Abreu

3,78

25,00

24,00

1,29

1,18

2,15

0,47

0,11

2,46

0,58



LEI N.9 4.678, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1967

Orça a Receita e fixa a Despesa do Estado

de Minas Gerais para o exercício de 1968.

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

Art. 1. - O Orçamento do Estado de Minas Gerais, para
o Exercício Financeiro de 1968, estima a Receita ciii NCr$

811.588.300,00 (oitocentos e onze milhões, quinhentos e oitenta e
oito mil e trezentos cruzeiros novos) e fixa a Despesa em NCr$
811.588.300,00 (oitocentos e onze milhões, quinhentos e oitenta
e oito mil e trezentos cruzeiros novos).

Art. 2. - A Receita será realizada com a arrecadação de
tributos e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da le-
gislação em vigor, sob os seguintes títulos e subtítulos:

RECEITAS CORRENTES	 NCr$

Receita Tributária .................... 531 .070. 000,00

Receita Patrimonial ................

Receita Industrial ....................

Transferências Correntes ................

9. 400.000,00

23.118.300,00

39.250. 000,00

- 806 -	 - 807 -

NCr$

11.804.210,00

1.425.861,00

9.935. 126,00

Gabinete Civil do Governador do Estado ......
Secretaria de Estado de Administração ......
Secretaria de Estado da A gricultura ........
ecretaria de Estado da Educação ........

Secretaria de Estado da Fazenda ..........
Secretaria de Estado do Interior e Justiça .
Secretaria de Estado da Saúde ..........
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social
Secretaria de Estado da Viação e Obras Públicas
Polícia Militar ......................

ÓRGÃOS AUTÔNOMOS E VINCULADOS

	

Receitas Diversas ...................... 33.200.000,00
	Arquivo Público Mineiro ......

SOMA DAS RECEITAS CORRENTES: .. .. ..	636.138.300,00	Associação de Crédito e Assitêncja Rural
Assessoria Técnico-Consultiva

	

RECEITAS DE CAPITAL ......... . 175. 4 50 .000,00	tado 
	uO Governo do Es-

	

RECEITA GERAL DO ESTADO ......... . 811 .588.300,00	Campanha de Recuperação e Restauração de Pré-
dios Escolares . .

	

Art. 3•9 - A Despesa, discriminada em anexos, relativa a	Conselho de Coordenação de Crédito Rural

	

Despesas de Custeio, Transferências Correntes, Investimentos, In-	 uraFundarão Rural Mi	
.
esen-

-	 .
	Mineira - Colonização e D

	

versões Financeiras e Transferênc ias de Capital, distribuir-se-á	volvimento Agrário

pelos seguintes órgãos:	 Conselho Estadual de Desenvolvimento ..

II

PODER LEGISLATIVO

Assembléia Legislativa ................

TRIBUNAL DE CONTAS

Tribunal de Contas ....................

PODER JUDICIÁRIO

Poder Judiciário do Estado ..............

PODER EXECUTIVO

6.221.790,00
51. 748.257,00
21.942. 490,00

131.261.495,00
226.638.399,00

8.146.760,00
42. 513.220,00
29.550.293,00

2.081.416,00

36.304.240,00

81.637.654,00

62.300,00
3.000.000,00

291.650,00

5.000.000,00
140.000,00

1. 000.000,00

3.133.981,00
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Conselho Estadual de Telecomunicações	.

Departamento de Águas e Energia Elétrica
Departamento Estadual de Estatística ......
Departamento de Estradas de Rodagem ......
Departamento Geográfico do Estado de Minas

Gerais ........................
Departamento Jurídico do Estado de Minas Gerais
Departamento de Representação do Estado de

Minas Gerais, em Brasília ..........
Escola de Belas Artes e Artes Gráficas de Belo

Horizonte	....................

Gabinete Militar do Governador do Estado
Fundação da Universidade Mineira de Arte
Fundação da Universidade do Trabalho ......

Imprensa Oficial ....................
Instituto Estadual de Florestas ............
Instituto de Laticínios "Cândido Tostes" ......
Loteria do Estado de Minas Gerais ........
Universidade Rural de Minas Gerais ........

DESPESA GERAL DO ESTADO ...........

Art. 4.9 Fazem parte integrante da presente lei os anexos
constantes do artigo 2.9 da Lei Federal n. 9 4.320, de 17 de março
de 1964, especificando a Receita e discriminando a Despesa.

Art. 5. - Fica o Poder Executivo, nos termos do artigo
59, parágrafo único, item 1, da Constituição do Estado, autorizado
a abrir crédito suplementar até 10% (dez por cento) da despesa
orçamentária podendo, para tanto, anular, parcial ou totalmente
dotações orçamentarias.

Parágrafo único - Fica igualmente o Poder Executivo au-
torizado a realizar operações de crédito por antecipação da receita
té 1/4 (um quarto) (Ia Receita estimada.

- 809 -

Art. 6.° - De acordo com o disposto no § 3o, do artigo 7•0,
da Lei Federal n. 0 4.320, de 17 de março de 1964, fica o Poder
Executivo autorizado a realizar operações de crédito até o limi-
te de NCr$ 75.000.000,00.

Art. 7.9 - Esta lei vigorará durante o exercício de 1968,
a partir de 1.0 de janeiro, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
7 de dezembro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna
João Franzen de Lima
Joaquim Ferreira Gonçalves
Ovídio Xavier de Abreu
Evaristo Soares de Paulo
José Maria Alkmim
José de Lima Barcelos
Clóvis Salgado da Gama
Francisco Bilac Moreira Pinto
Omar de Castro Ribeiro
Vitor de Andrade Brito

LEI N.9 4.679, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1967

Autoriza permuta de imóveis na Cidade de
Santa Luzia.

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 permutar
um imóvel de sua propriedade, situado na Cidade de Santa Luzia,
à Rua Direita n. 0 408 1 com o respectivo terreno com a área de
16.980 m2, confrontando à direita com Alvim Moreira Sandim,
Joaquim da Costa Vaz, herdeiros, de Mardoqueo Domingos e her-
deiros de Francisco Teixeira Silva, e à esquerda, como nos fundos,
com herdeiros do Cel. João Moreira, por outro, de propriedade
da Prefeitura Municipal de Santa Luzia, situado no setor 2 de

NCr$

3. 343.700,00
12. 269.080,00

560.520,00
91.000.000,00

543.769,00
975.499,00

101.150,00

200.990,00
525.730,00
200.000,00
600.000,00

8.407.070,00
1. 000.000,00
1 .174.050,00
6. 247 . 600,00

10. 600. 000,00

811. 588.300,00
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valorização, próximo ao Bairro Ponte Grande, junto ao loteamen-
to denominado "Parque Boa Esperança", constituído de 2 (dois)
prédios com estruturas metálicas, com a área de 316,80 m 2, e uma
coberta também com estrutura metálica, com a área de 358,00m2,
e seu respectivo terreno com a área total de 4. 100 m 2 mais ou
menos.

Parágrafo único - O imóvel, que passará a pertencer ao
Patrimônio Estadual, destinar-se-á ao funcionamento do Colégio
Estadual "Geraldo Teixeira da Costa", daquela Cidade.

Art. 2. 9 - A permuta, a que se refere o artigo l., far-se-á
sem anus para os cofres estaduais.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
7 de dezembro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Francisco Bilac Moreira Pinto
Raul Bernardo Nelson de Senna

LEI N.9 4.680, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1967

Autoriza reversão de imóvel à Prefeitura Mu-
nicipal de Coromandel.

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

Art. 1. - Fica o Governo do Estado autorizado a fazer
reverter à Prefeitura Municipal de Coromandel, neste Estado, um
terreno com a área de 1.000 m 2 (Hum mil metros quadrados), si-
tuado naquela Cidade, à Rua Presidente Vargas n. 9 59, com o res-
pectivo prédio em precárias condições de conservação, dividindo
pelos fundos com Leovegildo de Paula Júnior e Edson Rosa e nas
partes laterais com Ubaldo Rosa e Dr. Hugo Aguiar, e destinado
à construção do prédio-sede da Municipalidade.

A

Art. 2.° - O imóvel, de que trata o artigo anterior, reverterá
ao patrimônio do Estado se não for atendida, no prazo de 5 (cinco)
anos, a finalidade da reversão ou se, em qualquer tempo, for
dado ao imóvel destino diverso do previsto nesta lei.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
7 (te dezembro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Francisco Bilac Moreira Pinto
Raul Bernardo Nelson de Senna

LEI N.9 4.681, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1967

Autoriza o Poder Executivo a conceder à Pre-
feitura Municipal de Rio Pomba o auxílio finan-
ceiro de NCr$ 20.000,00, para comemoração do
bicentenói-(o da Cidade.

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

Art. 1. - É o Poder Executivo autorizado a conceder à Pre-
feitura Municipal de Rio Pomba, com o fim de ajuda para obras,
serviços e comemorações alusivas ao bicentenário da Cidade de
Rio Pomba, o auxilio financeiro de NCr$ 20.000,00 (vinte mil
cruzeiros novos).

Art. 2.9 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir à Se-
cretaria da Fazenda o crédito especial no valor e para os fins
mencionados no artigo 1..

Parágrafo único - Para ocorrer às despesas resultantes
desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a anular ou congelar
valor correspondente na dotação 136 - 11 09 - 4.1.1.7, do
Orçamento vigente.
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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 todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
7 de dezembro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Ovídio Xavter de Abreu
Raul Bernardo Nelson de Senna

LEI N.9 4.682, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1967

Dó a denominação de "Dr. Hermann Gribel"
à Escola Infan t il Combinada do Bairro São Lucas,
em Belo Horizonte.

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

Art. 1.0 - A Escola Infantil Combinada situada no Bairro
São Lucas, em Belo Horizonte, passa a denominar-se "Dr. Her-
mann Gribel".

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
7 de dezembro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria Alkmirn
Raul Bernardo Nelson de Senna

LEI N.9 4.683, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1967

Altera as tabelas e emolumentos e o xi.' 37
da Tabela V da II Seção, da Lei xi.' 3.345, de 19
de janeiro de 1965 (Regimento de Custas).

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

Art. 1.0 - Ficam elevados de 25% (vinte e cinco por cento)
os valores dos emolumentos constantes das Tabelas 1 a IV e VI a
XX, anexas à Lei n.' 3.345, de 19 de janeiro de 1965, a qual
contém o Regimento de Custas Judiciais do Estado.

Parágrafo único Os emolumentos e as parcelas de emolu-
mentos inferiores a dez cruzeiros antigos ficam arredondados
para NCr$ 0,01 (um centavo).

Art. 2.' - A Tabela V, n.' 37 da II Seção da Lei n.' 3.345,
de 19 de janeiro de 1965, passa a ter a seguinte redação:

TABELA V

Atos dos Juizes de Paz

N.Q 37 - 1 - (Vetado).

II - Ato de celebração do casamento, em car-
tório ............................Gratujito

XII - Ato de celebração do casamento em casa
Particular, a requerimento dos interessados:

a) no perímetro urbano ..............NCr$10,00
b) fora do perímetro urbano ..........NCr$14,00

Nota: Nenhum outro emolumento será devido, a qualquer
título, correndo, entretanto, por conta dos interessados as despesas
de condução e hospedagem.

Art. 30 - (Vetado).
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Art. 49 - Revogam-se as disposições em contrário, en-
trando esta lei em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, ao
12 de dezembro de 1967.
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LEI N.I 4.685, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1967

Declara de utilidade pública a Escola de Samba
Feliz Lembrança, da Cidade de Juiz de Fora.

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

Art. 1.9 - Fica declarada de utilidade pública a Escola de
Samba Feliz Lembrança, associação civil com sede na Cidade de
Juiz de Fora.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
João Franzen de Lima
Raul Bernardo Nelson de Seuna

LEI N.9 4.684, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1967

Transforma curso anexo ao "Colégio Normal
Oficial Marques Afonso", de São Domingos do Praia.

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

Art. 1. - Fica transformado em Curso Técnico de Conta-
bilidade, anexo ao Colégio Normal Oficial "Marques Afonso", o
Curso Normal Regional criado pela Lei n.° 2.334, de 11 de janeiro
de 1961, na Cidade de São Domingos do Prata.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
12 de dezembro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria Alkinim
Raul Bernardo Nelson de Senna

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 12 de de-zembro de 1967.

O Presidente: (a) Martins Silveira
O 1.9 Secretário: (a) João Navarro
O 2.' Secretário: (a) Nilson Gontijo

LEI N.9 4.686, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1967

Autoriza a doação de imóvel à Fundação "Pa-
dre Rocha", de Belim.

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

Art. 1. - Fica o Governo do Estado autorizado a doar,
à Fundação "Padre Rocha", sociedade civil com sede e foro em
Betim, Estado de Minas Gerais, o imóvel constituído pelo prédio
onde funcionou o Grupo Escolar "Conselheiro Afonso Pena" e res-
pectivo terreno, localizado na esquina da Avenida Governador Va-
ladares com a Avenida Amazonas, na referida Cidade, havido con -forme transcrição sob o n. 9 32.132, às fls. 7, do Livro n.° 3-AD,
do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Betim.

Parágrafo único - O terreno onde está construído o prédio
mencionado neste artigo tem forma irregular, limitando pela frente
com a Avenida Governador Valadares, numa extensão de 20,20m
(vinte metros e vinte centímetros) e pelas faces laterais e fundos
com Ana Melo, seus herdeiros ou sucessores, apresentando nessas
faces laterais 35,40 m (trinta e cinco metros e quarenta centímetros)
e 28,40 (vinte e oito metros e quarenta centímetros).
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Art. 2.9 - A doação, objeto desta lei, tem por finalidade pro-
porcionar à Fundação "Padre Rocha" a aquisição do domínio sobre
o respectivo imóvel, em cuja posse precária já se encontra, esta-
belecendo, assim, condições para que a entidade donatária possa
construir, no local, novo prédio destinado à instalação de um edu-
candário de grau médio.

Art. 3. O imóvel de que trata o art. L Q reverterá ao
patrimônio do Estado de Minas Gerais se não for atendida, no
prazo de 5 (cinco) anos, a finalidade da doação ou se, em qualquer
tempo, lhe for dado destino diverso do previsto nesta lei.

Art. 4•0 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
13 de dezembro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Seniia
Francisco Bilac Pinto

LEI N.9 4.687, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1967

Cria Colégio Normal Oficial anexo ao Ginásio
Estadual de Santa Vitória e um Colégio Normal
Oficial Noturno anexo ao Colégio Estadual "Dom
Lustosa", da Cidade de Patrocínio.

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

Art. 1. - Fica criado um Colégio Normal Oficial anexo ao
Ginásio Estadual de Santa Vitória, previsto na Lei n.0 3.296, de

14 de dezembro de 1964.
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Art. 2. - Fica igualmente criado um Colégio Normal Oficial
Noturno anexo ao Colégio Estadual "Dom Lustosa", da Cidade de
Patrocínio.

Art. 3•0 - Os Colégios Normais Oficiais criados por esta
lei serão mantidos, respectivamente, pela Prefeitura Municipal de
Santa Vitória e pela Prefeitura Municipal de Patrocínio, sem ônus
para o Estado.

Art. 4•9 - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 59 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-

mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façamcumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
14 de dezembro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria Alknijm

LEI N. Q 4.688, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1967

Modifica a denominação de Grupo Escolar de
Jampruca, Município de Campanário.

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

Art. 1.0 - O Grupo Escolar "Cel. Antônio Duarte Sobrinho",
de Jampruca, Município de Campanário, passa a denominar-se Grupo
Escolar "Cel. Sérgio Avelino Pinheiro".

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 14
de dezembro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria Alkmjm1
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Art. 5. - A escritura definitiva de aforamento só será
outorgada pelo Governador do Estado, depois de instalada e empleno funcionamento a indústria

Art. 6.9 - O não cumprimento das condições e cláusulasdo contrato preliminar de compromisso de aforamento importa,in dependentemente de notificação judicial ou extrajudicial, emrecisão de pica 0 direito do referido compromisso reintegrando-seim ediatamente o Estado na posse dos terrenos cujo domínio útilfora prometido, após a verificação por processo administrativo Sumá-
rio, tendo em vista:

a) não haver instalado e posto em funcionamento a indús-
hia, conforme projeto e plantas, dentro do prazo previsto;

h) houver dado destinação diversa à prevista pacticiamente.
Art. 70 - 

A caracterização da inadinplência a que se re-
fere o artigo anterior, será verificada por uma Comissão de 3
(três) membros, nomeados pelo Vice-Presidente do Conselho Es-tadual de D esenvolvimento e integrada, obrigatoriamente,por umrepresentante da Sociedade Mineira de En genheiros, um da Seçãode Minas Gerais cia Ordem dos Advogados do Brasil e um do Con-selho Estadual de Desenvolvimento.

Parágrafo único - - Dentro de 10 (dez) dias, contados da
nomeação, a comissão emitirá parecer, que será a preciado peloVicc-Presidente do Conselho Estadual de l)ese,nvolvjmento

Art. 8.9 - Cumpridas pelo compromissário todas as obri-
gações assumidas no contrato preliminar de aforamento, ser-lhe-á

a-	outorgada, por in strumento público, a escritura definitiva, peloGo'verno do Estado.

Parágrafo Único Confere-se ao compromissário, no casode recusa injustificada da outorga da escritura denifitiva, o direito
de adjudicação compulsória, nos termos do artigo 346, do Código

IS	de Processo Civil, consignando-se,na sentença, que será transcrita,e-	após transitada em julgado, no cartório de registro de imóveis,te	todas as condições e cláusulas do compromisso preliminar.
ão	Art. 9.	Sujeitar-se-á o aforamento a um foro anual (le6% (seis por cento) sobre o valor dos terrenos aforados, reajus-io	tancio-se a base do cálculo de dois em dois anos.

Parágrafo único - O pagamento do foro será feito até o últi-le	
no dia do mês de março, adiantadamente, pois o não pagamento naO,	
época determinada acarreta a multa de 20% (vinte por cento)
por trimestre vencido, até o máximo de cinco vezes, ou 100%.

LEI N.9 4.689, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1967

Dispõe sobre aforamentos de terrenos nas Cida-
des Industriais do Estado.

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

Art. 1.0 Fica o Governo do Estado de Minas Gerais auto-
rizado a aforar terrenos, que compõem as "Cidades Industriais"
para instalação de indústrias.

Parágrafo único - Os terrenos se destinam, com absoluta ex
clusividade, para fins industriais, permitindo-se, todavia, a critério
do Governo, construção de residências para o gerente e zelador d
empresa, dentro da área aforada.

Art. 2. - A competência da concessão é do Governador d
Estado, após serem os pedidos de aforamento processados peb
Conselho Estadual de Desenvolvimento, que emitirá parecer con
clusivo.

Parágrafo único - Os requerimentos de pedido de afora
mento serão acompanhados de:

a) prova dos atos constitutivos de pessoa jurídica;

b) prova de idoneidade financeira firmada por Bancos;
e) planta esquemática das construções e respectivos o

ganogramas de execução das obras;

d) projeto da indústria em todos os seus detalhes, acomp
nhado de organograma de implantação;

e) preenchimento do questionário apresentado pelo Co
selho Estadual de Desenvolvimento.

Art. 3•0 - Protocolado o requerimento com os doeument
exigidos, ouvir-se-ão os órgãos técnicos do Conselho, os quais apr
sentarão relatório minucioso, para que, a seguir, o Vice-Presiden
emita o parecer conclusivo, indo, assim, o processo à apreciaç
do Governador.

Art. 49 - Deferido o pedido, lavrar-se-á em livro própr
o contrato preliminar de compromisso de aforamento, entre o E
tado, representado pelo Vice-Presidente do Conselho Estadual
Desenvolvimento e o requerente, que será imitido, a título precári
na posse dos terrenos.
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Art. 10 A cessão do aforamento só será permitida me-
diante o pagamento de laudêmio de 10% (dez por cento) sobre
o valor global dos terrenos, construções, benfeitorias, máquinas e
equipamentos, após expresso consentimento do Governo do Estado.

Art. 11 - O Comisso - falta de pagamento do foro por
três anos consecutivos - importa na caducidade do aforamento,
consolidando-se, por imediata imissão de posse, o domínio pleno
do Estado, independentemente de qualquer procedimento judicial.

§ 1. Verificado o comisso, se o foreiro, notificado extra-
judicialmente para saldar o débito, não o fizer nos 30 (trinta) dias
seguintes à notificação, o Governo do Estado mandará avaliar ad-
ministrativamente as benfeitorias, as construções, as máquinas e
os equipamentos, para vendê-los em concorrência pública, cujo
produto, deduzido o débito, inclusive despesas e a multa de 10%
sobre o montante, será entregue ao foreiro.

§ 2.' - Se, no prazo a que se refere o parágrafo anterior,
o foreiro satisfizer o débito, ficará purgada a mora, para todos
os efeitos de direito.

Art. 12 - Os aforamentos de terrenos nas "Cidades In-
dustriais" serão resgatáveis mediante o pagamento equivalente a
20 (vinte) foros atualizados, depois de 5 (cinco) anos de fun-
cionamento da indústria, não se incluindo no preço do resgate
as quantias já pagas a título de foro.

Parágrafo único - Os terrenos, não obstante o resgate do
aforamento, continuarão com destinação vinculada exclusivamente
a fins industriais, importando, de direito, a destinação diversa, em
reversão dos terrenos ao domínio pleno do Estado.

Art. 13 - O aforamento de terras públicas do Estado, nas "Ci-
dades Industriais", se rege por esta lei, aplicando-se, para sanar
lacuna, as leis federais reguladoras do aforamento dos terrenos
da Marinha, os princípios gerais de direito público e a analogia.

Art. 14 - Em cumprimento ao Decreto Estadual número
778, de 19 de junho de 1941, já se acham rescindidas todas as
concessões de aforamento, cujos foreiros deixaram de cumprir as
condições e cláusulas, sem direito a qualquer indenização, desde
que se tornaram inadimplentes, consolidando-se por imediata imissão
de posse o domínio pleno do Estado, nos respectivos terrenos,
independentemente de qualquer procedimento judicial.

§ 1.' - Aplica-se o disposto neste artigo aos terrenos cedi-
dos a terceiros pelos foreiros sem consentimento expresso do
Governo.

§ 2.' São inatingíveis pela disposição deste artigo as ces-
sões feitas por posseiros a terceiros, desde que estes já cumpriram
todas as exigências e condições mediante o pleno funcionamento
das indústrias projetadas pelos foreiros cedentes e aprovados peloGoverno.

Art. 15 Fica o Governo do Estado autorizado a fazer,dentro de 180 dias, o reajustamento dos valores dos terrenos cia
Cidade Industrial de Contagem, para fins de pagamento de foro.

Parágrafo único -. Para os fins deste artigo, levar-se-ão emconta os quocientes de oscilação dos diversos fatores que in-
fluem na fixação dos valores, não podendo, em qualquer hipótese,
o valor d 0 atual reajustamento exceder a NCr$ 1,00 (um cruzeiro
novo) por metro quadrado.

Art. 16 Todas as finalidades e todos os efeitos oriundos
do Decreto n.9 778, de 19 de junho de 1941, passam a ser regulados
por esta lei, que terá aplicação geral e imediata.

Art. 17 - Revogadas as disposições em contrário, esta
lei entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 14
de dezembro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna
Francisco B(lac Pinto

LEI N.9 4.690, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1967

Autoriza a abertuivi do crédito especial de
NCr$ 32,20 às unidades orçamentárias que especi-
fica, e modifica o art. 1.0 da Lei n.' 4.624, de 6
de novembro de 1967.

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

Art. 1.' - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir o
crédito especial de NCr$ 32,20 (trinta e dois cruzeiros novos e
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vinte centavos), destinado ao pagamento de despesas de exercí-
cios anteriores das repartições abaixo discriminadas, como se segue:

SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
NCr$

Viação Férrea Centro Oeste - R.F.F.S.A. - Trans-
portes requisitados em dezembro de 1966, con-
forme SC/PROC N. 9 1.522/67 ............17,04

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais - Transportes requisitados em no-
vembro de 1965, conforme DCP/SC/SEC/N.?
2.326/66 ..........................2,19

Francisco Ribeiro da Silva - Transportes requisitados
em maio de 1965, conforme SC/PROC/N. 2.665/67	0,97

ARQUIVO POBLICO MINEIRO

João Gomes Teixeira - Diretor - Indenização por des-
pesas de pronto pagamento no 2.9 semestre de 1966	4,50

João Gomes Teixeira - Diretor - Assinaturas de jor-
nais, recortes e revistas, no 2.9 semestre de 1960	7,50
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LEI N.9 4.691, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1967

Cria o Centro de Processamento de Dados.

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 Centro de Processamento de Dados
(CEPRO), vinculado à Secretaria de Estado da Fazenda.

Art. 2.1' - Incumbe ao CEPRO a execução, com exclusivi-
dade, por processos eletromecânicos ou eletrônicos, de todos os
serviços de processamento de dados e tratamento de informações,
necessários aos órgãos do sistema administrativo estadual.

Art. 3.9 - A organização ou reorganização de serviços de
processamento de dados em qualquer entidade da administração cen-
tralizada ou descentralizada, inclusive autarquia, sociedades de eco-
nomia mista e fundações públicas, não se fará sem prévia audiên-
cia do CEPRO.

Parágrafo único - Mediante convênio, o CEPRO poderá
executar serviços de mecanização para órgãos dos Poderes Judiciário
e Legislativo.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Ovídio Xavier de Abreu
Ornar de Castro Ribeiro

Art. 4. - A administração do CEPRO será exercida pelo
Escritório Técnico de Racionalização Administrativa (ETRA), em
que se constitui o Convênio aprovado pela Resolução n. 0 797, de
23 de dezembro de 1966, da Assembléia Legislativa do Estado.

§ 1.0 - O Escritório Técnico de Racionalização Adminis-
trativa disciplinará a organização e funcionamento do CEPRO.

§ 2.° - Cessados os efeitos do Convênio a que se refere o
artigo, o Centro de Processamento de Dados passará a reger-se
pela regulamentação própria que vier a ser estabelecida em de-
creto do Executivo.

Art. 5.' - O pessoal do CEPRO se constituirá de servi-
dores estaduais, nos termos da legislação vigente.

§ 1.9 - Para o exercício de funções técnicas, de caráter
temporário, diretamente relacionadas com o processamento de da-1 dos, poderá haver pessoal contratado nos termos da legislação
trabalhista.

TOTAL ......................32,20

Art. 2. - Para a execução desta lei, é o Poder Executivo
autorizado a anular ou congelar, total ou parcialmente, dotações
orçamentárias de Despesas Correntes ou de Capital até o valor consig-
nado no art. 1..

Art. 3.9 - (Vetado)
Art. 4.9 - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 5 9 - Esta lei entrará em vigor na (lata de sua pu-
blicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 19
de dezembro de 1967.

§ 2.' - (Vetado).
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Art. 6.' - Os trabalhos prestados pelo CEPRO a órgão
da administração descentralizada serão pagos mediante ajuste, d
que conste cláusula prevendo a execução do serviço pelo seu eu
to real.

Art. 7.' - Fica extinto na atual estrutura administrativa
da Secretaria de Estado da Fazenda o Departamento de Mecano-
grafia e os respectivos serviços e Seções que o integram.

§ 1.' - Ficam assegurados aos respectivos titulares os ven-
cimentos dos cargos, de provimento em comissão, extintos por
força desta lei, enquanto não forem aproveitados em cargo de
padrão nunca inferior ao seu.

§ 2.9 - Terão preferência para a prestação de serviços no
CEPRO, em funções correlatas, os atuais ocupantes de cargos em
comissão do Departamento de Mecanografia da Secretaria da Fazenda.
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LEI N. 4.692, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1967

Dá nova redação a dispositivos da Lei n.' 3.503,
de 4 de novembro de 1965, que autoriza a instituição
da Fundação Faculdade de Filosofia e Leiras 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.' - A Fundação e Faculdade de Filosofia e Letras
de Divinópolis, a que se refere a Lei n.° 3.503, de 4 de novembro
de 1965, passam, respectivamente, a denominar-se "Fundação Fa-
culdade de Filosofia, Ciências e Letras" e "Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras".

Art. 2.9	(Vetado).

Art. 39 - Passam a ter a redação seguinte os artigos e
parágrafos da Lei a.° 3.503, de 4 de novembro de 1965, abaixo
indicados:

>s
e

1

Art. 8.' - (Vetado).

Parágrafo único	(Vetado).

Art. 9.9 - É o Executivo autorizado a regulamentar a pre-
sente lei.

Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 11	Esta lei entrará em vigor na data de sua pu-
blicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 19
de dezembro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Ovídio Xavier de Abreu
Francisco Bilac Moreira Pinto

"Art. 6.

§ 2.9 - O Conselho Curador elegerá o seu Presi-
dente, que será também o Presidente da Fundação.

Art. 8.9	Qualquer modificação dos Estatutos da
Fundação será de iniciativa do Conselho Curador, devendo

4	 a alteração ser aprovada em decreto do Governador do
Estado e anotada no registro civil das pessoas jurídicas.

Parágrafo único - O Conselho Curador elaborará
e aprovará o seu regulamento, bem	aprovará oregimento da Faculdade".

"Art. 11 - A fundação, por proposta do seu pre-
sidente e mediante aprovação do Conselho Curador, po-
derá e-ncampai instituto de ensino Superior existente
na região".

"Art. 12 -.0 Corpo discente será representado na
Congregação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Le-
tras, na forma a ser estabelecida em seu regimento,
observado o disposto na legislação federal que regu-
la a matéria".

Art. 4.' - (Vetado).
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Art. 5•Q - Revogam-se as disposições em contrário, entran-
do esta lei em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 19
de dezembro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria Alkmim

LEI N.9 4.692

Dá nova redação a dispositivos da Lei número
3.503, de 4 de novembro de 1965, que autoriza a
instituição da Fundação Faculdade de Filosofia e
Letras de Divinópolis e dá outras providências.

Dispositivos da Proposição de Lei número 5.192, que se con-

verteu na Lei número 4.692, de 19 de dezembro de 1967, vetados
pelo Poder Executivo e mantidos pela Assembléia Legislativa.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais mante-
ve e promulga, nos termos do artigo 30, parágrafo 6., "in fine", da
Constituição do Estado, os seguintes dispositivos da Lei número
4.692, de 19 de dezembro de 1967:

Art. 2. - Fica revogado o item III do artigo 49, da Lei

número 3.503, de 4 de novembro de 1965.

Art. 4•Q - A partir do artigo 10 a numeração dos artigos
perde a ordinal.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 30 de

abril de 1968.

O Presidente: (a) Manoel da Silva Costa
O Primeiro Secretário: (a) João Navarro
0 Segundo Secretário: (a) Fábio Notini
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LEI N.9 4.693, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1967

Declara de utilidade pública a Conferência São
Vicente de Paulo, com sede na Cidade de Gouvêa.

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 Conferên-
cia São Vicente de Paulo, com sede na Cidade de Gouvêa.

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

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
flento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam

cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 26
de dezembro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
João Franzen de Lima

LEI N 4.694, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1967

Autoriza doação de terreno à Campanha Na-
cional de Educandárjos Gratuitos, Secção de Mi-
nas Gerais, em Nova Lima.

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

Art. 1. - Fica o Governo do Estado autorizado a doar, à
Campanha Nacional de Educandárjos Gratuitos, Seção de Minas
Gerais, o terreno de sua propriedade, havido por doação conforme
escritura registrada no Livro 38, fis. 41 v. a 42 v. do Cartório de
Imóveis da Comarca de Nova Lima, e situado na Cidade do mesmo
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ÍNDICE ALFABÉTICO REMISSIVO

—A----
ABONO

- Funcionário Público - 25%, Lei n.Q 4.460, de 15-05
- Justiça de 1.' Instância - 25%. Lei n.O 4.476, de 26-05 .

AÇO MINAS GERAIS S.A. - AÇOMINAS

- Lei n.Q 2.865, de 12-09-63, art. 8.° (criação) - alteração -
Lei n.e 4.532 de 06-07 ..........................

ADICIONAL ESPECIAL RESTITUÍVEL

- Reembolso. Lei n.9 4.338, de 03-01 ...................
AUTARQUIAS

Pessoal - aumento de vencimento - critério. Lei n.o -1.469, de
15-05	..................................... 

AUXÍLIO FINANCEIRO

- Associação Médica de Minas Gerais - Belo Horizonte (realização
do XVI Congresso Brasileiro de Otorrinolaringologia.	Lei n.°4.456, de 09-05 ...............................

- Associação Interparlamentar de Turismo - Belo Horizonte (rea-
lização III Simpósio Internacional de Turismo)	Lei n.Q 4.487,de 26-05	...................................

- Biblioteca Pública - Manhuaçu. Lei n.e 4.638, de 14-11 .

- Centro Mineiro - Estado da Guanabara. Lei n.e 4.447, de 08-05
- Clube Mineiro dos Funcionários - Belo Horizonte. Lei n.Q 4.446,

de08-05	....................................
- Prefeitura Municipal - Rio Pomba (comemoração bicentenário da

cidade). Lei n.Q 4.681, de 07-12 ................

CAIXA ECONÔMICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Reorganização. Lei n.Q 4.491, de 29-05 ................

nome, à Rua Campos Sales, dividindo com o Beco do Varão, com
a Prefeitura, terreno do Hospital de Lourdes, fundos, e à esquerda
com Eduardo Clark Júnior, herdeiro de Eduardo Henrique CIark
e com moradores da Rua Ciark; herdeiros de Manoel Tito Homem,
herdeiros de Dionísio Maione e herdeiros de João Batista Gomes e
Maria Tom ázia.

§ 1.0 - O imóvel destina-se à construção de prédio que ser-
virá a estabelecimento de ensino da donatária, não podendo ser
alienado em nenhuma hipótese.

§ 2. - Se a Campanha Nacional de Educandários Gratuitos
não construir o imóvel a que se refere o parágrafo anterior, o ter-
reno retornará ao patrimônio do Estado, automaticamente.

§ 3•o - Retornará ainda o imóvel, com as edificações nele
existentes, ao patrimônio do Estado, se a donatária vier a ser
dissolvida ou encerrar as suas atividades.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 26
de dezembro de 1967.

ISRAEL PINHEIRO DA SIVA
Francisco Bilac Moreira Pinto
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COLÉGIO COMERCIAL OFICIAL

- Ver ESCOLAS ESTADUAIS

COLÉGIO NORMAL OFICIAL

- Ver ESCOLAS ESTADUAIS

COMEMORAÇÕES

- Dia da Lavoura (09-07) - Lei n.° 4.662, de 29-11 ......

- Semana do Guarda Civil - Lei n.Q 3.877, de 21-12-65, art. 5 •9 -
revogação - Lei n.9 4.609, de 1-10 ..................

- Semana do Guarda-Civil - Lei n.e 3.877, de 21-12-65, arts. 2.9 e 3.9
- Alteração - Lei n.° 4.609, de 18-10 ..............

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

- Organização - Lei n.e 4.594, de 05-10 ..................

CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA

- Criação. Lei n.Q 4.570, de 2509 ....................

CONSELHO ESTADUAL DO DESENVOLVIMENTO

- Disposições - Lei n.9 4.477, de 26-05 ................

CONSERVATÓRIOS DE MÕSICA

- Poços de Caldas - Oficialização	Lei n.o 4.422, de 09-02
Uberaba - Criação.	Lei n.a 4.556, de 06-09 ............

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO

- Contrato - Critérios - Lei n.e 4.639, de 17-11 ..........

CONVÊNIOS

- Prefeituras Municipais (estâncias hidroinineiajs e cidades his-
tóricas) Saneamento básico	Lei n.e 4.665, de 01-12 ......

- Secretaria de Estado da Educação /Colégio "Coração de Jesus" -
Varginha.	Lei n.e 4.467, de 15-05 ...................

CRÉDITO ESPECIAL

- Assessoria Técnico-Consultiva -	 t8NCr$ 45,12.	Lei n •u 4.65, (e27-11	.........................................

- Conselho Estadual do Desenvolvimento - Cr$ 4.657.986,00. Lei
fl.° 4.356, de 03-01 .............................

- Conselho Estadual do Desenvolvimento - Cr$ 567.600. Lei n.s
4.379, de 26-01	.............................

- Conselho Estadual do Desenvolvimento - Ncr$ 20,80. Lei n.s
4.524 de 05-07	.............................

- Conselho Estadual do DesenvolviIIIeIt(( - NCr$ 1.000.000,00.
Lei n.e 4.542, de 22-08 ............................

-. Departamento Estadual de Estatística - Cr$ 255.685 Lei n.v
4.357, de 03-01 ..............................

- Departamento Geográfico - Cr$ 73,66. Lei n.e 1.656, de 27-11

- Departamento Jurídico do Estado Cr$ 756,98. Lei ne. 4.481, (te
26-05	......................................

Gabinete Civil do Governador - Cr$ 15.910.882. Lei n.Q 4.374,
25-01	........................................

- Gabinete Civil do Governador - Cr$ 2.537.914. Lei n.o 4.431,
(te 09-02	..........................................

- Gabinete Civil do Governador - NCr$ 19.725,02. Lei ne 4.480,
de	26-05	.................................

776

fflMffi

705
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- Gabinete Civil do Governador - NCr$ 31.021,31. Lei n.Q 4.676, de
06-12	....................................
Imprensa Oficial - Cr$ 5.037,120. Lei n.° 4.389, de 31-01

- Imprensa Oficial - NCr$ 5.337,30. Lei is.° 4.449, de 08-05
- Imprensa Oficial - NCr$ 88.477,65. Lei n.° 4.483, de 26-05
- Imprensa Oficial - NCr$ 200.000,00. Lei n.o 4.625, de 06-11
- Loteria do Estado de Minas Gerais - Cr$ 43.595.524. Lei n.Q

4.376, de 25-01	..............................
- Poder Judiciário - Cr$ 2.697.792. Lei a. Q 4.359, de 03-01
- Poder Judiciário - Cr$ 165.920.	Lei n.9 4.433, 09-02
- Poder Judiciário - Cr$ 2.697.792. Lei n.° 4.359, de 03-01
- Poder Judiciário - NCr 334,36. Lei n.o 4.527, de 05-07
- Polícia Militar Cr$ 5.347.558. Lei n,Q 4.375, de 25-01
- Policia Militar - Cr$ 98.408.301. Lei n.o 4.391, de 31-01
- Policia Militar - NCr$ 7.000,00. l,eï n.Q 4.441, de 02-05
- Policia Militar - NCr$ 112.565,59. Lei n.Q 4.485, de 26-05
- Secretaria de Estado de Administração - Cr$ 1.863.520. Lei

n° 4.383, de 27-01	............................
- Secretaria de Estado de Administração - NCr$ 201.600,00. Lei

n.9 4.448,  de 08-05	............................
- Secretaria de Estado de Administração - NCr$ 4.423,19 Lei

n.Q 4.486, de 26-05	............................
Secretaria de Estado da AgricuItra - Cr$ 59.662.993. Lei n.9
4.355, de 03-01	..............................

- Secretaria (te Estado da Agricultura - Cr$ 8.205.941 Lei n.o
4.378, de	26-01	..............................

- Secretaria de Estado da Agricultura - NCr$ 8.902,15. Lei no
4.473, do 19-05	..............................

- Secretaria de Estado da Agricultura - Cr$ 12.504,84. Lei 11.9
4.525 de 05-07	..............................

- Secretaria de Estado cia Agricultura - NCr$ 10. 000,00. Lei n.Q
4.622, de 27-10 ................................

- Secretaria de Estado da Agricultura - NCr$ 31.167,49. Lei no
4.671, de 05-12	..............................

- Secretaria de Estado das Comunicações e Obras Públicas -
Cr$ 14 .767 .209. Lei n.° 4.354,  de 03-01 ..............

- Secretaria de Estado das Comunicações e Obras Públicas -
Cr$ 140.057.891,00. Lei n.° 4.431, de 09-02 ............

- Secretaria de Estado da Educação - Cr$ 3.900.032. Lei n.Q
4.358, de 03-01	..............................

- Secretaria de Estado da Educação - Cr$ 4.780.836	Lei n.Q
4.360, de 03-01	..............................

PÁos.
- Secretaria de Estado (Ia Educação - Cr$ 4.780.8.16	Lei n.9792	 4.:t63, de 05-01	..............................................

221	 - Secretaria de Estado da Educação	Cr$ 7.338.792 Lei n,o
.........................................501	 4.364, de 05-01

- Secretaria de Estado da Educação .- Cr$ 10.249.319	Lei n.Q4.366 1 de 05-01 ..........
718	 ....................

- Secretaria de Estado da Educação - Cr$ 4.664.613. Lei n.Q
4.370, de 11-01 ........................................

152	
- Secretaria de Estado da Educação	NCr$ 90.000,00 (restaura37	 ção teatros de Sabará e Ouro Preto). Lei n.Q 4.474, de 19-05.

457	 - Secretaria de Estado da Educação - Cr$ 1 0.168.807. Lei n.Q37	 4.386, de 27-01 ......................................
623	 - Secretaria de Estado da Educação	Cr$ 5.507.100 Lei n.o

1.393, de :11-01 .........................................

2236.346.430.- Secretaria de Estado da Educação - Cr$ei n.o4.396, de 31-01 ..................... L........495	 - Secretaria de Estado da Educação - Cr$ 2 5.507.177.	Lei n'o536 4.411,	de 02-02	..........................................

Secretaria de Estado da Educação - Cr$ 8.678.079. Lei n.o172	 4.414, de 02-02 ........................................
- Secretaria de Estado da Educação - Cr$ 4.084.233. Lei n.o500	

4.413, de 02-02 .......................................
- Secretaria de Estado da Educação	 i25.NCr$ 13.650,	Le540	 TLQ 4.522, de 05-07 ..............................
- Secretaria de Estado da Educação - Cr$ 94.333,33 - Vigência18	 - Prorrogação, Lei ao	 g.	4.454, de 08-05	.............
- Secretaria de Estado da Educação	Cr$ 8.502,157 Lei n.o154	 4.384, de 27-01 ................................

Secretaria de Estado da Fazenda	Cr$ 5. 000. 000524	 4.381, de 27-01 .............................	
.o..Lei.  n....

	

- Secretaria cio Estado da Fazenda - Cr$ 267.973,20	Lei n.o618	 4.451	de 08-05 .........................................

	

- Secretaria de Estado da Fazenda - Cr$ 26.142.201.	Lei a.0716	 4.392, de 31-01	........................................

783

	

- Secretaria de Estado da Fazenda - Cr$ 223,629.749	n.o4.397, de 31-01	................................ Lei.......
- Secretaria de Estado da Fazenda - Cr$ 510.960.466, Lei n.o14	

4.398, de 02-02 ..........................................
- Secretaria de Estado da Fazenda	Cr$ 317.400.000, Lei n.o 4.409,412	

de 02-02 ............................................
- Secretaria de Estado da Fazenda -- 	LeiL

	

Cr$ 39.111.127,	n.o27	 4.412,	de	02-02	....................................

- Secretaria de Estado da Fazenda - Cr$ 61.000.000 Li n.Q
40	 4.417, de 02-02 ............................	Lei
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- Secretaria de Estado da Fazenda - Cr$ 3.000.000. Lei n.9 4.427,
de09-02	................................

- Secretaria de Estado da Fazenda - NCr$ 39.450,00 Lei n.
4.450, de 08-05	..............................

- Secretaria de Estado da Fazenda - NCr$ 90,00. Lei n.0 4.472,
de19-05	.................................

- Secretaria de Estado da Fazenda - NCr$ 88.562,76. Lei fl.9
4.482,	de 26-05	............................

- Secretaria de Estado da Fazenda	NCr$ 115.040,00. Lei n.°
4.629,	de 06-11	............................

- Secretaria de Estado da Fazenda - NCr$ 9.314,88. Lei n.O 4.070,
de	05-12	................................

- Secretaria de Estado da Fazenda - NCr$ 15.091,18 Lei n.
4.677,	de	6-12	..........................

- Secretaria de Estado do Interior e Justiça - Cr$ 8.865.442.
Lei n.9 4.365, de 05-01	........................

- Secretaria de Estado do Interior e Justiça - Cr$ 3.228.335.
Lei n.5 4.418, de 02-02	........................

- Secretaria de Estado do Interior e Justiça - NCr$ 652,00	Lei
fl •9 4.526, de 05-07	..........................

- Secretaria de Estado da Saúde - Cr$ 46.811.658. Lei n.9 4.385,
de	27-01	..................................

- Secretaria de Estado da Saúde - Cr$ 92.328.325. Lei n.9 4.435,
de09-02	....................................

- Secretaria de Estado da Saúde - Cr$ 69.856.276. Lei n.° 4.436,
de09-02	..................................

- Secretaria de Estado da Saúde - NCr$ 337.000,00. Lei n.9
4.453, de 08-05	..............................

- Secretaria de Estado da Saúde - NCr$ 12.363,30. Lei n.° 4.471,
de 19-05	....................................

- Secretaria de Estado da Saúde - NCr$ 10.000,00. Lei n.9 4.452,
de 08-05	....................................

- Secretaria de Estado da Saúde (realização da V Jornada Bra-
sileira de Cancerologia, em Belo Horizonte) - NCr$ 10.000,00.
Lei n.° 4.459, de 11-05	........................

- Secretaria de Estado da Saúde. NCr$ 39.913,47. Lei n.Q 4.528,
de05-07	..................................

- Secretaria de Estado da Saúde - NCr$ 60.500,00. Lei flQ
4.617, de 23-10	..............................

- Secretaria de Estado da Segurança Pública - Cr$ 7.685.620.
Lei n.5 4.362, de 05-01	........................

- Secretaria de Estado da Segurança Pública - Cr$ 71.460.115.
Lei n. 9 4.394, de 31-01	........................

- Secretaria de Estado la Segurança Pública - Cr$ 16.073.279.
Lei n.94.395, de 31-01........................

- Secretaria de Estado da Segurança Pública- Cr$ 15.019.747.
Lei na 4.410, de 02-02

Secretaria de Estado da Segurança Pública - Cr$ 7.002.763.
Lei	li.9 4.430, de 09-02	........................

- Secretaria de Estado da Segurança Pública - NCr$ 38.503,88.
Lei n.0 4.484, de 26-05 .......................

Secretaria de Estado da Segurança Pública - NCr$ 8.806,26.
Lei 11.9 4.529, de 05-07	........................

- Secretaria (te Estado do Trabalho e Ação Social - Cr$ 368.055.
Lei n.9 4.432, de 09-02	........................

- Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social - NCr$
50.000,00. Lei fl.9 4.540, de 11-07 ..................

- Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social e Arquivo
Público Mineiro	NCr$ 3220. Lei 11.9 4.691, dc 19-12 .
Secretaria de Estado da Viação e Obras Públicas - NCr$
901,32. Lei 0.9 4.523, de 05-07 ......................

- Tribunal de Contas e Secretaria de Estado (te Administração -
NCr$ 20.850,01. Lei n.o 4.652, de 22-11 ..............

CURSO COMPLEMENTAR

- Ver ESCOLAS ESTADUAIS

DÉBITOS FISCAIS

- Liqüidação. Lei n.Q 4.338, de 03-01 ..................

DENOMINAÇÃO

- Cidade Industrial "Juventino Dias (Ccl.)" - Contagem. Lei
n.9 4:171,	(te 03-01	.........................
Cidade Industrial "Getúlio Vargas" - Juiz de Fora. Lei n.0
4.382, de 27-01	............................

- Cidade Industrial "Roque Rotundo"	 .4Vargiiiha. Lei n • s 402,de 02-02	...............................

- Escola Estadual "José Inácio de Souza (Prof,)" - Uberlândia
Lei 0.0 4.548,  de 23-08	........................

- Escola Estadual "Ana Angustio Garcia de Faria" - Pouso Ale-
gre. Lei n.9 4.668, de 04-12 ......................

Escola Estadual "Alice Mendonça (Dona)" - São Francisco.
Lei 11.0 4.351, de 03-01 ............................

- Escola Estadual "Alvaro Brandão (Dr.)" - Santo Antônio do
Monte. Lei n.Q 4.559, de 06-09 ........................
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- Escola Estadual "Amâncio Romeiro" -. Paineiras.	Lei nO
4.489,	de 26-05	............................

- Escola Estadual "Annibal de Pinho (Jorn.)" - Belo Horizonte.
Lei n.9 4.339, de 03-01 ..........................

- Escola Estadual "Antero Chaves (Dr.)" - Conselheiro La-
faiete (Amaro Ribeiro).	Lei n.9 4.646, de 20-11 ..........

- Escola Estadual "Arnaldo de Meio Carvalho" - Conceição da
Aparecida. Lei n. 9 4.407, de 02-02 ..................

- Escola Estadual "Cônego Bento Ribeiro" - Dom Joaquim. Lei
a.9 4.520, de 05-07 ............................

- Escola Estadual "Custódio Mota" - Passa Quatro. Lei n.9
4.499, de 21-06	............................

- Escola Estadual "Dino Ambrósio Pereira" - Brasópolis Lei
n.9 4.586, de 03-10	............................

- Escola Estadual "Dionisio Homem de Faria (Pe.)" - Bom Jesus
do Galho. Lei no 4.518, de 05-07 ..................

- Escola Estadual "Divino Espírito Santo" - Belo Horizonte.
Lei n.9 4.403, de 02-02	........................

- Escola Estadual "Dom Delfim" - Itunoirim. Lei n.9 4.437, de
10-02	....................................
Escola Estadual "Dona Cotinha" - Conceição da Aparecida. Lei
n.9 4.407, de 02-02 ..................................

- Escola Estadual "Edmundo Lins (Mia.)" - Serro	Lei n.Q
4.566, de 12-09	..............................

- Escola Estadual "Filadelpho Bustamante" - Passa Quatro. Lei
a.9 4.499, de 21-06	..........................

- Escola Estadual "Florâncio F. de Lima" - Monte Azul, Lei
a.Q 4.499, de 26-05	..........................

- Escola Estadual "Francisco de Paula Pinto" - Brasópolis
(Dias). Lei n.9 4.587, de 03-10 ..................

- Escola Estadual "Garcia de Lima (Dr.)" - São João dei-Rei.
Lei n.9 4.517, de 05-07	......................

- Escola Estadual "Geraldino Rodrigues da Cunha (Cel.)" - Ve-
ríssimo. Lei a. Q 4.344, de 03-01 ....................

- Escola Estadual "Guia Lopes" - Belo Horizonte. Lei n.9 4.561,
de06-09	....................................
Escola Estadual "Helena Magalhães (Prof.)" - Campina Verde.
Lei n.9 4.347, de 03-01	.......................

- Escola Estadual "Herrnann Gribel (Dr.)" - Belo Horizonte. Lei
a.. 4.682, de 97-12	..........................

- Escola Estadual "Idalina Horta Galvão" - São João dei-Rei.
Lei ao 4.470, de 18-05 ........................

- Escola Estadual "Inácio João de Faria" - Brasópolis Lei
a.' 4.590, de 05-10	..........................
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- Escola Estadual "Intendente Câmara" - Morro do Pilar. Lei
TI.9 4.588,	de 03-10	..........................

- Escola Estadual "Isaura Ferreira"	Conselheiro Lafaiete.Lei n.o 4.666, de 01-12	......................
- Escola Estadual "João Lourenço" - Areado.	 .39Lei n.9 49, de02-02	..................................
- Escola Estadual "José Amaiitjno dos Santos (Monsenhor)" - Sa-

bnópolis. Lei n.o 4.589, de 03-10 ..................

- Escola Estadual "José Augusto Ferreira" - Caratinga. Lei n.9
4.496, de 14-06	..............................

- Escola Estadual "José Bernarcies de Paiva e Silva"	BeloHorizonte. Lei n.o 4.623, de 27-10 ................
- Escola Estadual "José Patrício da Silveira" - Capitão Enéas

(Caçareina). Lei n.o 4.488, de 26-05 ................

- Escola Estadual "José Venâncio (Pe.)" - Pain,.	 .408Lei n.o 4,de02-02	.....................................
- Escola Estadual "José Vicente de Mendonça (Prof.)" - Itam-

bacuri. Lei n.Q 4.549, de 23-08 ....................

Escola Estadual "Jorge Morato" -- Pitangui (Rio do Peixe).
Lei n.o 4.404, de 02-02	......................
Escola Estadual "Júlio Lages (Ver)".	Itambacuri (Frei Se-
rafim). Lein n.o 4.519,  de 05-07 ..................

- Escola Estadual "Levindo Dias" - Itanhomi (Capitão Andra-
de). Lei n.o 4.606,  de 16-10 ........................
Escola Estadual "Luiz Matôcco (Cel.)" - Bicas (São Manoel).
Lei n.o 4.619, de 23-10	........................

- Escola Estadual "Manoel Jacinto de Abreu (Prof.)" - Santa-
na da Vargem. Lei n.9 4.400, de 02-02 ..............
Escola Estadual "Maria Elisa (Irmã)" - Passa Quatro Lei
n.Q	4.602,	de	12-10	........................

- Escola Estadual "Mário Junqueira Ferraz (Prof.)" - São Lou-
renço.	Lei n.o 4.463, de 15-05	..................

- Escola Estadual "Mary Lucca Chagas" - Caratinga (São João
do Jacutinga). Lei n.Q 4.603, de 12-10 ..............

- Escola Estadual "Nassif Salim Saltes" - Ipatinga. Lei a.'
4.605, de 16-10	.................................

- Escola Estadual "Noenie Nogueira (Prof.;)" - Itaverava (Mon-
senhor Izidro) . Lei no 4.673, de 06-12 ..............

- Escola Estadual "Nossa Senhora de Fátima"	Nova Era Lei11.9	4.601,	de	1210	..........................
Escola Estadual "Nossa Senhora de Lourdes" - Maria da Fé.
Lei n.Q 4.465, de 15-05	........................

- Escola Estadual "Osório Guimarães" .-.- Dores do Indaiá - Lei
n.o 4.559,	de 24-08	........................
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- Escola Estadual "Padre Apetche" - Passa Quatro.	Lei n.Q
4.499, de 21-06

- Escola Estadual "Padre Carlos" - Santo Antônio do Aventu-
reiro. Lei n.Q 4.613, de 18-10	....................

- Escola Estadual "Pedro Silvestrini" - São Lourenço. Lei n.°
4:119,	(te	03-01	............................

- Escola Estadual "Presidente 1{ennedy" - Governador Valadares
(Chonini de Baixo). Lei n.9 4.669, de 05-12 ..........

- Escola Estadual "Quintiliano Jardim"	Uberaba. Lei n.Q
4.401,	(te	02-02	..............................

Escola Estadual "Raimundo da Silva Machado (Prof.)" - San-
to Hipólito (Nossa Senhora da Glória). Lei n.9 4.664, de 29-11

- Escola Estadual 'Ramiro de Souza e Silva (Cel.)" - Itamba-
cnn	(Guaraiaia) . Lei n.Q 4.521, (te 05-07 ............

Escola Estadual "Rômulo Rodrigues Vieira" - Passa Quatro.
Lei	n.Q 4.499,	de 21-06	......................

-- Escola Estadual "Salatiel de Almeida (Prof.)" - Muzambi-
nho.	Lei n.° 4.387, de 31-01	....................

- Escola Estadual "São Joaquim" - Alterosa. Lei n.Q 4.408, de
02-02	..................................

- Escota Estadual "São José"	Além Paralha. Lei 11.9 4.342, de
93-01	..................................

- Escola Estadual "São José" - Maria da Fé. (Pintos Negrei-
ros) . Lei n.Q 4.674, de 06-12 ......................

- Escola Estadual "São Marcos" - Poço Fundo. Lei nQ 4.500,
21-06	...................................

- Escola Estadual "Sérgio Avelino Pinheiro (Cel.)" - Campaná-
rio (JaiLpruca) . Lei n.Q 4.688, de 14-12 ............

- Escola Estadual '\Valdenrar Araújo" - Corinto (Contria). Lei
n.Q 4.667, de 04-12 ..............................

- Fóruni 'José Resende Ferraz (Di.)" -- Cristina. Lei n.9 4.538,
de11-07	................................

- Fórum "Mário Martins" - Borda da Mata. Lei n.Q 4.539, (te
11-07	....................................

- Fórum "Nelson de Senna" - Elói Mendes	lei n.Q 4.475, de
19-05	...................................

-- Fundarão Universidade "Minas Gerais" - Belo Horizonte - Lei
n.s 4.675, de 06-12	..............................

- Própros do Estado.	Lei n.Q 4.126, de 09-02 ............

- Rodovia "Gabriel Passos (Mm.)" - MG-6 (São João deI-Rei -
Lagoa Dourada/BR-135). Lei 11.9 4.596, de 12-10 ........

- Rodovia "Paulo Menicucci (Dr.)"	I.avras/Fernão Dias. (BR-381).
Lei n.Q 4.498, de 16-00 ............................
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- Rodovia "Pimenta da Veiga (Pio!.)" - Nepomuceno/Fernâo
Dias. (BR-381)	Lei n.Q 4.405 de 02-02 ..............

- Rodovia - "Via Alberto". BR-04 0/Cordlsburgo e Gruta de Ma-
(lulné . Lei n.Q 4.372, de 26-01 ....................

Unidade de Saúde "António Megale"	Borda da Mata. Lei n.94.611,	de 18-10	.................................

Unidade de Saúde "Godofredo Finto da Fonseca (Cet.)" - Cris-
tina.	Lei n.s 4.560, de 06-09	..................

- Unidade de Saúde "Helena de Almeida Castro (Dona)" - Pira-
juba.	Lei n.c 4.352, de 03-01	..................

- Unidade de Saúde "José Afonso Fernandes" - José de Meio.
Lei n.9 4.503, de 27-06 ..........................

- Unidade de Saúde "José Batista de Freitas" - Nova Serrana.
Lei n.s 4.346, de 03-01	.........................

Unidade de Saúde "Laura Andrade (Dona)" - Arcos. Lei n.s
4.340, de 03-01	..................................

- Unidade de Saúde "Magalhães Pinto (Gov.)" -	 nLeiMunhoz. L4.373, de 13-01	..............................

- Unidade de Saúde "Ortigão Sampaio (Dr.)" - Barbacena. Lei
flQ 4.353, de 03-01	............................

- Unidade de Saúde - "Trajano de Faria" - Arcado. Lei nQ 4.464,
de 15-05 .............................................

790	
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

- Lei n.s 1.043, de 16-12-53, art. 9 •9 (Jeton)	Alteração -. Lei
580

fl9 4.493,	de 14-00	..........................

DEPARTAMENTO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO
817	 DE MINAS GERAIS, EM BRASILIA

- Reorganização. Lei n.9 4.462, de 15-05 ..............
781

DIPLOMA DO MÉRITO FLORESTAL

649	- Criação. Lei n.s 4.612, de 18-10 ....................707

649
-E -

528
	

ESCOLA INFANTIL SINGULAR

791
	- Ver ESCOLAS ESTADUAIS

419
	

ESCOLA VOCACIONAL E DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

- Ver ESCOLAS ESTADUAIS
695

ESCOLAS COMBINADAS

579	- Ver ESCOLAS ESTADUAIS

PÁos.

330

144

707

664

13

582

5

145

13

516

575

512



PÁGS.

774

667

720

670

070

662

816

715

669

710

814

816

678
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ESCOLAS ESTADUAIS

- Escola Estadual "Albino Sartori (Di'.)" - Ouro Preto (Sara-
menha - Criação. Lei n.e 4.659, de 28-11 ..........

- Escola Estadual "Alfredo Albano de Oliveira" - Brazópolis
(Luminosa) - Criação, por transformação. Lei no 4.565, de
12-09	......................................

- Escola Estadual de Alpinópolis - Alpinópolis - Colégio Nor-
mal Oficial - Criação. Lei n.Q 4.627, de 06-11 ........

Escola Estadual "Américo Ilené Gianetti" - Uberlândia - Trans-
formação. Lei n 'e 4.569, de 19_09

- Escola Estadual "Bías Fortes (Gov.)" - Santos Duinont -
Transformação, Lei 0.0 4.569,  de 19-09 ............

- Escola Estadual de Canápolis - Canítpolis - Criação. Lei o.'.
4.557,	de	06-09	............................

- Escola Estadual "Dom Lustosa" - Patrocínio - Colégio Nor-
mal Oficial Noturno - Criação. Lei n.e 4.687, de 14-12

- Escola Estadual "Gentil Pereira Lima (Prof.)" - Carandaí
(Pedra do Sino) - Transformação. Lei n.9 4.620, de 27-10

- Escola Estadual de Itaú de Minas. Pratápolis (Itaú de Mi-
nas).	Lei n ' e 4.567, de 12-09	..................

- Escola Estadual "Mário Casassanta (Prof.)".Piranguçu -
Transformação. Lei n.9 4.615, de 19-10 ..............

- Escola Estadual "Marques Afonso" - São Domingos do Prata
Curso Normal Regional - Transformação. Lei n.s 4,684, de
12-12	........................................

- Escola Estadual de Santa Vitória - Santa Vitória - Colé-
gio Normal Oficial Noturno - Criação, Lei n.0 4.687, de
14-12	....................................

- Escola Estadual de Turmalina - Turmalina - Criação. Lei
n.0 4.574, de 27-09	..........................

ESCOLAS REUNIDAS

Ver ESCOLA ESTADUAL

ESCOLAS SINGULARES

- Ver ESCOLAS ESTADUAIS

ESTÍMULOS FISCAIS

Ver INCENTIVOS FISCAIS

- F-

FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE TRÊS CORA-
ÇÕES

- Ver FUNDAÇÃO TRICOIIDIANA DE EDUCAÇÃO

- 841 -

FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE VIÇOSA

	

Criação,	Lei n.o 4.599, de 12-10	................

FUNCIONÁRIO PÚBLICO

Abono de Faltas. lei u.e 4.607, de 16-10 . .

FUNDAÇÃO "CENTRO COMUNITÁRIO MINEIRO DO POLÍGONO DAS
SECA S"/CE COM P0

- Criação. Lei n.e 4.634, de 10-11 ......................

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CARATINGA

- Lei n - <> 2.825, de 07-02-63, a1-Os. 12 e 13 (Criação) - Alie
ração. Lei n.o 4.655, de 27-11 ......................

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE DIVINÓPOLIS/FUNEDI

	

- Lei n.e 3.503, de 04-11-e5 - (Criação) - Alteração	Lei4.692, de 19-12 .................................. n..

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ITUJUTABA

Lei n.Q 2.914, de 30-10-63	(Criação) --	 ã

	

Alteraço	Lei .Q4.640, de 20-11	................................ n...

FUNDAÇÃO DE FILOSOFIA E LETRAS DE BOM DESPACHO

	

- Lei n. 3.903, de 22-12-05 - (Criação) - Alteração,	Lei n.94.647, de 20-11 ................................

FUNDAÇÃO FACULDADE DE FILOSOFIA E LETRAS DE DIVINÓpOLIS

Ver FUNDAÇÃO ED UCACIONAL DE I)JVINÓPOLIS/FUNEI)I

FUNDAÇÃO FACULDADE DE FILOSOFIA E LETRAS DE LAVRAS

	

- Lei n 'e 3.903, de 22-12-e5 - (Criação) - Alteração	Lei n.94.647, de 20-11	................................

FUNDAÇÃO TIRADENTES DA POLICIA MILITAR DO ESTADO

	

- Instituição.	Lei n 'e 4.440, (te 02-05 ..................

FUNDAÇÃO TRICORDIANA DE EDUCAÇÃO

- Lei n,e 3.540, de 11-11-05, arts. 2.0 3.9 e 4,9 - (Criação) -
Alteração. I.ri n.e 4.575, (te 27-09 ...................

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE "MINAS GERAIS"

- Lei o.' 3.043, de 20-12-63, arts. 4. e 7,9 - (Criação) - Al-
teração. Lei n.v 4.075, (te 00-12 ......................

- Lei n.9 4.124, de 31-01-66 (Denominação "Universidade Fre-
s,dente Kelmnedy") - i'ovogação Lei n.Q 4.675, (te 06-12 ......

PÁos.

697

702

725

769

823

738

743

743

492

679

791

791
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PÁGS.

FUNDAÇÕES EDUCACIONAIS

	

- Funcionamento - Normas disciplinares. Lei nO 4.361, de 05-01
	53

FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL

- Levantamento - Autorização - Banco Nacional de Habitação
- BNH. Lei n.s 4.618, de 23-10 ..................713

GINÁSIO ESTADUAn.

- Ver ESCOLAS ESTADUAIS

GRUPO ESCOLAR

- Ver ESCOLAS ESTADUAIS

-H -

HOSPITAL REGIONAl. DO SUL DE MINAS - VARGINHA

- Decreto n.0 10.393, de 01-08-1932, § único do art. 5 • 0 (orga-
nização) - Alteração. Lei n.9 4.558, de 06-09 ..........

IMÓVEL
- Aforamento - "Cidades Industriais". Lei n.0 4.689, de 14-12.
- Alienação -- Belo horizonte. (Construção prédio Secretaria

de Estado da Administração e palácio da Inconfidência). Lei
n.O 4.477,	de 26-05	..........................

- Alienação - Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas
Gerais/CASEMO - Patos ole Minas. Lei n.Q 4.530, de 05-07

- Doação - Associação Baihacenense de Assistência aos Excep-
cionais	Barhacena. Lei nO 4.369, de 05-01 ..........

Doação - Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais -
Patos de Minas (construção (!e um núcleo habitacional)	Lei
n.O 4.530, de 05-07	............................

- Doação - Campanha Nacional de Educandários Gratuitos - Nova
Lima. Lei n.O 4.694, de 26-12 ......................

- Doação - Cristina. Lei n.s 4.650, de 21-11 ..............
- Doação - Fama (Construção hotel de turismo). Lei n.O 4.445,

de08-05 ....................................

- Doação - Fundação do Instituto Borges da Costa. (Instituto do
Radium.) B. Hte. Lei n.o 4.595, de 05-10 ..............

- Doação - Fundação Universidade Norte-mineira - Montes Cla-
ros. Lei n.O 4.368, de 05-01 ........................

- Doação - Fundação Universitária Municipal de Conselheiro La-
fatete - Conselheiro Lafaiete. Lei n.° 4.632, de 08-11 ........

- Doação - Fundação "Padre Rocha" - Betim. Lei n.s 4.686,
de13-12	......................................

- Doação - Lar Betânia - Contagem. Lei n.s 4.150, de 06-05-66,
art. 1.5	alteração. Lei n.9 4.513, de 05-07 ............
Doação - Mitra Arquidiocesana de Juiz de Fora - Rio Preto.
Lei n.s 4.444, de 08-05 ............................

- Doação - Natércia (Atirado). Lei n.° 4.534, de 10-07 ........
- Doação - Natércia (Rua Virgílio Caetano). Lei ri. 5 4.533, de 10-07
- Doação - Patos de Minas (construção estação de tratamento de

água). Lei n,Q 4.530, de 05-07 ......................

- Doação - Rio Preto (Instalação da Biblioteca Pública e o Museu
Regional). Lei n.5 4.572, de 25-09 ..................
Doação - Smart Futebol Clube - Itajubá. Lei n.9 4.425, de 09-02

- Doação - União Atlética Areadense - Arcado. Lei n,Q 4.420,
de09-02	......................................

- Doação - Universidade Católica de Minas Gerais - Fazenda
Santa Rita (Prudente de Morais e Sete Lagoas). Lei n.9 4.455,
de09-05	....................................

- Doação à União - Boa Esperança (construção Agência Postal-te-
legráfica). Lei n.s 4.849, de 21-11 ....................

- Doação à União - São Gonçalo do Sapucai. Lei n.O 4.419, de
03-02 ........................................

- Doação ao Estado - Igarapé - Dr. Iancu Steurman. Lei n.
4.626, de 06-11 ................................

- Doação ao Estado - Salinas (construção de escola) Lei n.s
4.608, de 10-10 ................................

- Permuta - Estado/Associação Mineira de Reabilitação - Belo
Horizonte. Lei n.5 4.468, de 15-05 ....................

- Permuta - Estado/Santa Luzia. Lei 11.0 4.679, de 07-12
- Reversão - Cambul. Lei n.s 4.573, de 25-09 ............
- Reversão -- Coromandel. Lei ri.° 4-680, de 07-12 ..........

- Reversão - Mitra Diocesana de Diamantina - Diamantina. Lei
n.5 4.367, de 05-01 ..............................

Reversão) -- Salinas. Lei n.e 4.531, de 06-07 ............
IieVOi4ltÇão .	lei n.' 1.608, de 16-111	..................

IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS

- Cobrança. Lei n.Q 4.624, de 06-11 ....................

IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE PROPRIEDADE "CAUSA-MORTIS"

Ver IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS
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INCENTIVOS FISCAIS

- Disposições. Lei n.9 4.461, de 13-05 ..................

INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

- Criação. Lei fl.° 4.657, de 27-11 ....................

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

- Lei o.9 2.655, de 08-12-62, tabela D (atos da Junta) - revoga-
ção. Lei n.9 4.507, de 05-07 ........................

- Reorganização. Lei n.9 4.507, de 05-07 ................

JUSTIÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

- Pessoal - abono. Lei n.9 4.476, de 26-05 ............

-L

LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA
- Lei n.9 4.337, de 30-12-66, § único do art. 60 (multas) - revo-

gação. Lei n.9 4.469, de 15-05 ......................

LICITAÇÃO

- Lei n.9 4.194, de 23-06-66, arts. 1.9 e 4e (concorr8ncia) - alte-
ração. Lei n.9 4.554, de 01-09 ......................

LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

- Extrações especiais de natal. Lei n.9 4.597, de 12-10 ......

-M -

MAGISTÉRIO

- Aula extranumerária - remuneração. Lei n.9 4.506, de 05-07

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS

- Tratores de esteira - aquisição. Lei n.9 4.505, de 04-07 .

MINAS GERAIS

- Suplemento Literário - edição. Lei D.9 4,428, de 09-02 ......

MINISTÉRIO PÚBLICO
- Membros - substituição. Lei n.9 616, de 11-09-50. art. 62. Lei
n.Q 4.633, de 08-11 ................................

- 845 -

-o-
OPERAÇÃO DE CRÉDITO

- Empréstimos Miini-h,njs	flr.rt'm,.nto	'p'l (10 A"' e
Esgotos de Belo Horizonte / BID-fiança do Estado. Lei n9 4.439,
de 27-04-67	....................................

ORÇAMENTO ESTADUAL

- Dotações -. anulação. Lei n.e 4.621, de 27-10 e Lei n.9 4.635,
de14-11	....................................

- Exercício/1968. Lei n.9 4.678, de 07-12 ..................
ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA

Lei n.9 3.344, de 14-01-65 (Adaptação às Constituições Federal
e Estadual) - alteração. Lei n.o 4.648, de 21-11 ..........

- Lei n.9 3.344, de 14-01-65, § 2.0 do art. 225	revogação. Lei
n.9 4.380, de 27-01 ..............................

ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL

- Lei n.s 28, de 22-11-47, art. 118 (Prestação de Contas) - alte-
ração. Lei n.s 4.415, de 02-02 ......................

PARQUE ESTADUAL

- Parque Estadual do Itacolomi - Criação - Ouro Preto/Maria-
na. Lei n.o 4.495, de 14-06 ........................

PENITENCIÁRIA AGRÍCOLA DE NEVES
- Reorganização. Lei n.9 4.616, de 23-10 ................

PENSÕES

- Gonçalves Filho, Augusto. Lei n.9 4.555, de 01-09 ........

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
- Nomeação de oficiais de saúde. Lei n.Q 4.377, de 25-01 ......

PRESTAÇÃO DE CONTAS

- Governador do Estado - remessa à Assembléia. Lei n.Q 4.598,
de 12-10	.....................................

PRÓPRIOS DO ESTADO

- Denominação. Lei n.' 4.426, de 09-02 ..................

-R--
REGIMENTO DE CUSTAS E EMOLUMENTOS

- Lei n.° 3.345, de 19-01-65, tabela XI, n.s 156, 1 - alteração.
Lei n.9 4.633, de 08-11 .........................

- Lei n.o 3.345, de 19-01-65 - tabelas .- alteração. Lei n.Q 4.683,
de 12-12	.......................................

•1
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PÁos,

527

527

422

RM

519

485

610

517

162

SECRETARIA DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS

- Denominação - alteração. Lei n.9 4.477, de 26-05 ........

SECRETARIA DE ESTADO DA VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Inspetoria de Obras Públicas - disposições. Lei n.° 4.477, de

	

26-05	........................................

SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

- Estrutura. Lei n.5 4.429, de 09-02 ....................

SECRETÁRIOS DE ESTADO

- Secretário de Estado para Assuntos de Planejamento e Coorde-
nação Econômica - (Transformação - Cargo - Membro do Con-
selho Estadual do Desenvolvimento). Lei n.Q 4.477, de 26-05

SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA

Pessoal - aumento de vencimento -- critério. Lei n. 5 4.469, de

	

15-05	........................................

SUBVENÇÕES

Diversas instituições. Lei n.° 4.438, de 22-02 ............

- Diversas instituições. Lei n.5 4.541, de 22-08 ............

TAXAS ESTADUAIS

- Cobrança. Lei n.° 4.492, de 14-06 ....................

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

- Reestruturação. Lei n.9 4.380, de 27-01 ................

-U -

UNIVERSIDADE ALIANÇA - Belo Horizonte

- Ver FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE "MINAS GERAIS"

UNIVERSIDADE DE CARATINGA

- Ver FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CARATINGA

UNIVERSIDADE RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Decreto n.s 8.143, de 01-02-65, anexo III - (Criação de cargos)
alteração. Lei n.s 4.599, de 12-10 ..................

UNIVERSIDADE DO TRIÂNGULO MINEIRO

- Ver FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ITUJUTABA

UTILIDADE PÚBLICA

- Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana - Mariana.
Lei n.Q 4.494, de 14-06 ............................

- Asilo dos Sagrados Corações de Jesus e Maria - Barbacena. Lei
fl9 4.644, de 20-11 ..............................

Associação das Auxiliares Domésticas de Curvelo	Curvelo.
Lei n.Q 4.661, de 28-11 ..........................

- Associação de Beneficência e Cultura da Cidade de Barbacena.
Lei n.o 4.636, de 14-11 ............................

- Associação Beneficente dos membros das Igrejas Evangélicas As-
sembléia de Deus - B. Hte. Lei n.9 4.593, de 05-10 ......

- Associação Beneficente dos Motoristas Servidores Públicos de Minas
Gerais - (A.B.M.S.P.M.G.) - B. Hte. Lei n.Q 4.388, de 31-01

- Associação Brasileira de Odontologia - Seção de Minas Gerais,
subseção de Caxambu - Caxambu. Lei n.9 4.562, de 06-09

- Associação de Cultura Italo-Brasileira de Juiz de Fora - Juiz de
Fora. Lei n.o 4.552, de 30-08 ......................

- Associação Esportiva de Paraguaçu - Paraguaçu. Lei n.Q 4.631,
de 08-11	......................................
Associação Evangélica Beneficente de Itajubá - Itajubá. Lei n.Q
4.563, de 06-09 ................................

- Associação Mineira de Cronistas Esportivos (A.M.C.E.)
B. Hte. Lei n.s 4.583, de 03-10 ..................

- Associação de Proteção à Maternidade e à Infância - Santo An-
tônio do Monte. Lei n.° 4.546, de 22-08 ................

- Associação Protetora da Maternidade e Infância de Dores do
Indaiá - Dores do Indaiá. Lei n.s 4.660, de 28-11 ........

- Associação Recreativa e Esportiva da Guarda-Civil - Juiz de
Fora. Lei n.s 4.502, de 26-06 ......................

-- Associação Regional de Desenvolvimento Cultural e Artístico -
Salinas. Lei n.° 4.604, de 12-10 ......................

- Associação Salinense de Atletismo - Salinas. Lei n.s 4.579, de
03-10	........................................

- Câmara Júnior de Barbacena - Barbacena. Lei n.9 4.421, de 09-02

PÁos.
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666
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775
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415
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PAcs.
- Cáritas Diocesana de Belo Horizonte - B. fite. Lei n.Q 4.423, de

09-02 ........................................	417

- Casa da Amizade das Senhoras dos Rotarianos. B. Hte. Lei n.9
4.564, de 12-09 ................................	767

- Casa de Caridade - Passa Quatro. Lei n.Q 4.628, de 06-11
	720

- Centro Espirita Cabana Tirany - Santos Dumont. Lei n.° 4.512,
de 05-07 ......................................	596

- Centro Espírita "Caminhos da Luz" - Araguari. Lei n.Q 4.610,
de18-10 ......................................	706

- Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade - Uberlândia. Lei n.Q
4.442, de 08-05	.............................	498

- Centro Espírita "Paz e Fraternidade" - Juiz de Fora. Lei nO
4.651, de 21-11 ................................	763

	

- Centro Espírita São Jerônimo. B. Hte. Lei n.Q 4.460, de 11-05
	509

- Centro de Irradiação Espiritual Judas Tadeu - B. Hte. Lei n.Q
4.577, de 03-10 ................................	681

- Centro Social Hercilio Vater Faria - Muzambinho. Lei n.9 4.641,
de20-11	....................................	739

	

- Clube Atlético Caiçaras - Juiz de Fora. Lei n.Q 4.581, de 03-10
	683

	

- Clube de Futebol Tijuco - Diamantina. Lei n.Q 4.585, de 03-10
	686

- Colégio Comercial - "Providência de Minas Gerais" - Belo
Horizonte. Lei n.° 4.443, de 08-05 ....................	497

	

- Colégio Izabela Hendrix - B. Hte. - Lei n.° 4.580, de 03-10
	683

- Colégio Normal Nossa Senhora do Sagrado Coração - Santa
Bárbara. Lei n.° 4.553, de 31-08 ......................	658

- Colégio Normal Santiaguense - São Tiago. Lei n.Q 4.672, de
06-12	........................................	789

- Conferência São Vicente de Paulo - Gouvêa. Lei n.° 4.693, de
26-12	......................................	827

- Conferência São Vicente de Paulo - Salinas. Lei n.5 4.584, de
03-10	........................................	685

Congregação das Irmãs Clarissas Franciscanas Missionárias do
Santíssimo Sacramento - B. fite. Lei n.° 4.568, de 12-09

	670

- Conselho Particular Nossa Senhora do Pilar da Sociedade de
São Vicente de Paulo. Belo Horizonte. Lei n.0 4.543, de 22-08

	652

- Conselho Particular Santa Margarida - Maria de Alacoque da
Sociedade São Vicente de Paulo - Belo Horizonte. Lei n.ç , 4.466,
de15-05 ......................................	517

- Coromandel Esporte Clube - Coromandel. Lei n.9 4.578, de
03-10	........................................	681

- Escola Normal e Ginásio São Francisco - Teófilo Otoni. Lei
n.Q 4.509, de 05-07 ..............................	595

- Escola de Samba Feliz Lembrança - Juiz de Fora. Lein.9 4.685,

	

de 12-12	........................................
- Escritório Regional do Chrislian Chlldr&.ns Funcl. Inc. --

B. fite. Lei n.Q 4.504, de 30-06 ....................
- Esporte Clube Fabril - Oliveira. Lei n.o 4.515, de 05-07
- "Divulgação Espirita Cristã" (DEC) - Uberlândia. Lei n.Q 4.645,

	

de20-11	.....................................
- Fundação Acácio Martins da Costa - Ponte Nova. Lei n.9 4.551,

	

de30-08	........................................
- Fundação Gracienia - Bocaiúva. Lei n.s 4.591, de 05-10
- Fundação Nhá Chica, Baependi. Lei n.9 4.576, de 03-10 ......

- Fundação Rural Mineira - Colonização e Desenvolvimento Agrá-
rio (RURALMINAS) - B. Hte. Lei n.Q 4.416, de 02-02 ......

- Fundação Sanjoanense de Ensino e Cultura - São João dei-Rei.
Lei n.Q 4.545, de 22-08 ............................

-. Galeria de Arte Celina, Juiz de Fora. Lei n.Q 4.497, de 15-06
- Grêmio Espírita "São Luis" - Piunhi. Lei n.Q 4.642, de 20-11
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no Município de São Gonçalo do Sapucai, ao Governo Federal
(D.A. 10-02-67)

LEI N. Q 4.420, DE 09-02-07 - Autoriza o Governo do Estado a doar
à União Atlética Areadense o prédio da antiga Cadeia Pública
de Areado (MG 10-02-07) .........................

LEI N.9 1.421, DE 09-02-67 - Declara de utilidade pública a Câ-
mara Júnior de Barbacena. com sede na Cidade de Barbacena
(MG 10-02-67)

LEIN.9 4.422, DE 09-02-67 - Reconhece oficialmente o Conservatório
Musical de Poços de Caldas (MG 10-02-67)

LEI N. Q 4.423, DE 09-02-67 - Declara de utilidade pública a Cáritas
Diocesana de Belo Horizonte, com sede na Cidade de Belo Hori-
zonte (MU 10-02-67)	..........................

LEI N.° 4.424, DE 09-02-67 - Declara de utilidade pública o Hospital
Nossa Senhora Auxiliadora, caiu sede na Cidade de Caratinga
(MG 10-02-67)

LEI N.° 4.425, DE 09-02-67 - Autoriza doação de terreno ao Smart
Futebol Clube, da Cidade de Itajubá (MG 10-02-67) .

LEIN.Q 4.426, DE 09-02-67 - Dispõe sobre critérios para denominação
de estabelecimentos e próprios do Estado (MG 10-02-67) .

LEI N 4.427, DE 09-02-67 - Autoriza a abertura de crédito especial
à Secretaria de Estado da Fazenda, no valor de Cr$ 3.000.000,
para auxilio à Prefeitura Municipal de Pitangui (MG 10-02-67)

LEI N.9 4.428, DE 09-02-67	Dispõe sobre a edição do Suplemento
Literário do Minas Gerais" e dá outras providências (MG 10-02-67)

LEI N.Q 4.429, DE 09-02-67 - Dispõe sobre a estrutura da Secretaria
de Estado do Trabalho e Ação Social e dá outras providên-
cias (MG 10-02-67)

LEI N. Q 4.430, DE 09-02-67 - Autoriza a abertura de crédito especial,
no valor de Cr$ 7.002.763, à Secretaria de Estado da Segurança
Pública (MG 10-02-67)

LEI N.Q 4.431, DE 09-02-67 - Autoriza a abertura de crédito especial,
no valor de Cr$ 110.057.891, à Secretaria de Estado das Comu-
nicações e Obras Públicas (MG 10-02-67)

LEI N.9 4.432, DE 09-02-67 - Autoriza a abertura do crédito especial
de Cr$ 368.055 à Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social
(MG 10-02-67)	.................................

LEI N.v 4.433, DE 09-02-67 - Autoriza a abertura <to crédito especial
de Cr$ 165.920 (cento e sessenta e cinco mil, novecentos e vinte
cruzeiros) ao Poder Judiciário (MG 10-02-67)

LEI N.Q 4.434, DE 09-02-67 - Autoriza a abertura de crédito especial
de Cr$ 2.537.914 ao Gabinete Clvi; tio Governador (MG 10-02-67)

LEI N.Q 4.435, DE 09-02-67 - Autoriza a abertura do crédito especial
de Cr$ 92.328.325 à Secretaria de Estado da Saúde (MG 10-02-67)

LEI N.9 4.436, DE 09-02-67 - Autoriza a abertura de crédito especial
de Cr$ 69.856.276 à Secretaria de Estado da Saúde (MG 10-02-67)
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LEI N.° 4.437, DE 10-02-67 - Dá a denominação de Dom Delfim ao
G niSso Estadual de Ituniiriin (D.L 16-1)2-67) ............

LEI N.s 4.438, DE 22-02-07 - Concede subvenções a diversas institu.ições
(MG	23-02-67)	................................

LEI N.s 4.439, DE 27-04-67 - Autoriza o Governo do Estado a obrigar-se,
como fiador, na operação de empréstimo a ser contraído pelo De-
parlamento Municipal de Águas e Esgotos, da l'releituira Muni-
cipal de Belo Horizonte, junto ao Banco Interamericano de De-
senvolvinuento (BID) (MG 28-01-67)

LEI N.ç, 1. 4-10 I)IT 02-03-67 -- Autoriza a instituição da Fundação Ti-
radentes da Polícia Militar do Estado (MG 03-05-67)

LEI N.e 4.441, DE 02-05-67 --- Autoriza a abertura à Policia Militar,
Para os fins que nuenciona, do crédito especial de Cr 7.1100,00
(MG	()3-05117)	........................................

LEI N.s 4.442, DE 08-05-67 - Declara de utilidade pública o Centro
Espírita Fé, Esperança e Caridade, coou sede na Cidade de
Uberlândia (MG 09-05-)i7)

LEI N. 1.443, DE 08-05-67 - Declara de uutilidde pública o Colégio
Comercial 'Providência de Minas Gerais" (MG 09-05-67)

LEI Na 4.444, DE 08-05-117	Dispõe sobre doação de imóvel à Mitra
Arquidiocesana de Juiz de Fora (MG 09-05-67)

LEI N.o 4.443, 1)11 08-05-67 - Autoriza doação de terreno à Prefeitura
Municipal de Fama (MC 09-05-67) ....................

LEI N. o 4.416, DE 08-05-67 - Concede auxilio financeiro ai) Clube Mi-
neiro (los Funcionários (MC 09-05-67)	............L

LEI N. Q 4.447, DE 08-05-67 - Autoriza a concessão de auxilio financeiro
ao Centro Mineiro, com sede no Estado da Guanahar 5 (MG 09-1)5-67)

LEI N.ç, 4.448, DE 08-05-67 - Autoriza a abertura, pela Secretaria de
Estado de Administração do crédito especial te NCr

. 201 6(MG 09-05-67)	...........................00,1)0......

LEI N.v 4.449, DE 08-05-67 - Autoriza o Poder Executivo a abrir à
Imprensa Oficial do Estado o crédito especial de NCrS 5. :t37,;to
(MG	09-05-67)	...................................

LEI 1.150, DE 08-05-67 - Autoriza a abertura (te crédito especial de
NCr$ 39.450,00, à Secretaria de Estado da Fazenda (MG 09-05-67)

LEI N.9 4.451, DE 08-05-67 - Autoriza o Poder Executivo a abrir o cré-
dito especial de NCr$ 267.973,20, para atender ao disposto no
parágrafo (in ico do aI izo 3v, da Lei na 1.278, de 21 de no vem lutode 1966 (MG 09-0567)	.........................

LEI N.Y 1.452, 1)11 0-05-67 - Aumtorza a abertura do crédito especial,
no valor de NCr$ 10.000,00, à Secretaria de Estado tia Saúde
(MG 09-05-67)	..................................

1.1.1 N. 4.453, DE 08-05-67 --- Autoriza a abertura, pela Secretaria de
Estado da Saúde, do crédito especial de NCr$ 337.1)00,00 (MG
09-05-67)	....................................

LEI N.v 4.454, DE 08-05-67 - Prorroga a vigência e o prazo de apli-
cação do crédito especial aberto pela Lei n.v 4.187, de 08 de
junho de 1966 (MG 09-05-67)	......................
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LEI N.° 4.455, DE 09-05-67 - Autoriza doação da Fazenda Santa Rita,
de propriedade do Estado, à Universidade Católica de Minas
Gerais (MG 10-05-67)	...........................

LEI N. Q 4.456, DE 09-05-67 - Concede à Associação Médica de Minas
Gerais o auxílio financeiro de NCr$ 10.000,00 para a realização,
em Belo Horizonte do XVI Congresso Brasileiro de Otorrinola-
ringologia (MG 10-05-67)

LEI N.Q 4.457, DE 09-05-67 - Declara de utilidade pública a Sociedade
São Vicente de Paulo, Conferência Nossa Senhora do Carmo, com
sede na Cidade de Campos Gerais (MG 10-05-67)

LEI N. Q 4.458, DE 09-05-67 - Declara de utilidade pública a Sociedade
de Obras de Beneficência Religiosa e Assistência Social "SOBRAS",
com sede na Cidade de Nova Lima (MG 10-06-67) ........

LEI N.Q 4.459, DE 11-05-67 - Autoriza a abertura de crédito especial,
no valor de NCr$ 10.000,00, à Secretaria de Estado da Saúde,
para as despesas com a realização da V Jornada Brasileira de
Cancerologia, em Belo Horizonte (MG 12-05-67)

LEI N.Q 4.460, DE 11-05-67 - Declara de utilidade pública o Centro
Espírita "São Jerônimo", com sede na Cidade de Belo Horizonte
(MG 12-05-67)	..............................

LEI N.9 4.461, DE 13-0547 - Dispõe sobre estímulos fiscais (MG
16-05-67)	....................................

LEI N.s 4.462, DE 15-05-67 - Reorganiza o Departamento de Representa-
ção do Governo do Estado de Minas Gerais em Brasília (DREM)
(MG	16-05-67)	..............................

LEI N. 4.463, DE 15-05-67 -- Dá a denominação de Professor Mário
Junqueira Ferraz ao Colégio Estadual de São Lourenço (MG
16-05-67)

LEI N.9 4.464, DE 15-05-67 - Dá denominação à Unidade Sanitária de
Areado (MG 16-05-67)	..........................

LEI N. 4.465, DE 15-05-67 - Dá denominação de Nossa Senhora de
Lourdes ao Ginásio Estadual de Maria da Fé (MG 16-0567)

LEI N 9 4.466, DE 15-05-67 - Declara de utilidade pública o Conselho
Particular Santa Margarida Maria de Alacoque da Sociedade de São
Vicente de Paulo, com sede em Belo Horizonte (MG 16-05-67)

LEI N.ç, 4.467, DE 15-05-67 - Autoriza o Governo do Estado de Minas
Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado da Educação, a
celebrar convênio com o Colégio "Coração de Jesus", com sede
em Varginha (MG 16-05-67) ........................

LEI N.9 4.468, DE 15-05-67 - Autoriza permuta de imóveis no Municí-
pio de Belo Horizonte (MG 16-05-67) ..................

LEI N.9 4.469, DE 15-05-67 - Concede abono de 25% (vinte e cinco por
cento) aos servidores civis e militares, do Poder Executivo e dá
outras providências (MG 16-05-67) ..................

LEI N.9 4.470, DE 18-05-67 - Dá denominação a Grupo Escolar da
Cidade de São João dei-Rei (MG 10-05-67)

LEI N.o 4.471, DE 19-05-67 - Autoriza a abertura de crédito especial,
de NCr$ 12.363,30, à Secretaria de Estado da Saúde (MG 20-05-67)
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LEI N.e 4.472, DE 19-05-67 - Autoriza a abertura de crédito especial,
à Secretaria de Estado da Fazenda (MG 20-05-67) ..........

LEI N.9 4.473, DE 19-05-67 - Autoriza a abertura à Secretaria de Estado
da Agricultura, para os fins que menciona, do crédito especial de
NCr$ 8.902,15, (MG 20-05-07)	......................

LEI N.e 4.474, DE 19-05-67 - - Autoriza o Governo do Estado a abrir
o crédito especial de NCr$ 90.000,00, para a restauração dos
teatros de Sahará e Ouro Preto (MG 20-05-67)

LEI N.o 4.475, DE 19-05-67 - Dá a denominação de Nelson de Sentia
ao Fórum da Comarca de Elói Mendes (MG 20-05-67)

	

LEI N.9 4.476, DE 26-05-67	Concede abono de 25% ao pessoal da Jus-
tiça de 1.4 Instância e dá outras providências (MG 27-05-67)

LEI N.e 4.477, DE 26-05-67 - Dá nova denominação à Secretaria de
Estado das Comunicações e Obras Públicas, dispõe sobre a Inspe-
toria de Obras Públicas, transforma cargo no de Secretário de Esta-
do para Assuntos de Planejamento e Coordenação Econômica, e
autoriza alienação de imóveis do Estado (MG 27-05-67) ......

LEI N.o 4.478, DE 26-05-67 - Declara de utilidade pública a Sociedade
Colégio Carangolense, com sede em Caratigola (M. 6. 27-05137)

LEI N.9 4.479, DE 26-05-67 - Declara de utilidade pública o Operário
Futebol Clube, da Cidade de Viçosa (MG 27-05-67) ........

LEI N.° 4.480, DE 26-05-67 - Autoriza a abertura do crédito especial
de NCr$ 19.725,02, ao Gabinete Civil do Governador (MG 27-05-67)

LEI N.9 4.481, DE 26-05-67 - Autoriza a abertura de crédito especial
de NCr$ 756,98, ao Departamento Jurídico do Estado (MG 27-05-67)

LEI N.t 4.482, DE 26-05-67 - Autoriza a abertura do crédito especial
de NCr$ 88.562,76, à Secretaria de Estado da Fazenda (MG 27-05-67)

LEI N e 4.483, DE 26-05-67 - Autoriza a abertura á Imprensa Oficial
do crédito especial de NCr$ 88.477,65 (MG 27-05-67)

LEI N.o 4.484, DE 26-05-67 - Autoriza a abertura, pela Secretaria de
Estado da Segurança Pública, do crédito especial de NCr$ 38.503,88
(MG 27-05-67)	..................................

LEI N.o 4.485 DE 26-05-137 - Autoriza a abertura do crédito especial
de NCr 112.565,59, à Polícia Militar (MG 27-05-67) ........

	

LEI N.Q 4.4813, DE 26-05-67	Autoriza a abertura de crédito especial
de NCr$ 4.423,19, à Secretaria de Estado (te A(lininistração (MG
27-05-67)	.......................................

LEI N.e 4.487, DE 26-05-67 - Concede auxilio financeiro para a reali-
zação nesta Capital, do III Simpósio Internacional de Turismo,
promovido pela Associação Interparlamentar de Turismo (MG
27-05-67)	.....................................

l.EI N.e 4.488, DE 26-05-67 - Dá denominação de José Patrício da Silveira
às Escolas Reunidas de Caçarema, no Município de Capitão Enéas
(MG 27-05-67)	...................................

LEI N.s 4.489, DE 26-05-67 - Dá a denominação de Amâncio Ribeiro
às Escolas Combinadas da Cidade de Paineiras (MG 27-05-67) .
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LEI N. 4.490, DE 29-05-07 - Denomina Florêncio F. Lima ao 2.Q

Grupo Escolar da Cidade de Monte Azul (MG 27-05-07) ......

LEI Ne. 4.491, DE 29-05-67 - Reorganiza a Caixa Econômica do Estado
de Minas Gerais e (lá outras providências (MG 30-05-67) .

LEI N. Q 4.492, DE 14-06-67 - Dispõe sobre a cobrança de taxas esta-
duais (MG 15-00.67)

LEI N. 4 -193, DE 14-06-67 - Altera disposição de Lei n.9 1.043, de
16 de dezembro de 1953, que organiza o Departamento de Estradas
de Rodagem (MG 15-06-67)

LEI N. 4.494, DE 14-06-67 - Considera de utilidade pública o Arquivo
Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana, com sede na Cidade
de Mariana (MG 15-06-67)

LEI N.° 4495, DE 14-06-67 - Cria o Parque Estadual do Itacolomi,
nos Municípios de Ouro Preto e Mariana, em terrenos devolutos
do Estado (te Minas Gerais (MG 15-06-67)

LEI N.9 4.490, DE 14-06-67 - Dá ao Colégio Estadual de Caratinga
a denominação (te José Augusto Ferreira (MG 15-06-67) .

LEI N.9 4.497, DE 15-00-07 - Declara (te utilidade pública a Galeria de
Arte Ceilua, com sede na Cidade (IC Juiz (te Fora (MG 16-00-67)

LEI N.9 4.498, DE 16-06-07 Dá o nome de Rodovia Or. Paulo Me-
nicucci, ao ramal asfaltado que liga a Cidade de Lavras à Fernão
Dias (BR-381) (MG 17-00-67)

LEI N.Q 4,499, DE 21-06-07	Dá denominação às Escolas Rurais do
Município de Passa Quatro (MG 22-06-67) ................

LEI N.k, 4.500, DE 21-0047 - Dá denominação de São Marcos ao Gi-
násio Estadual de Poço Fundo (MG 22-06-67)

LEI N e 4.501, DE 26-00-67 - Declara (te utilidade pública o Instituto
de Psicologia Aplicada de Minas Gerais (IPAMIG), com sede
em Belo Horizonte (MG 27-06-67) ................-

LEI N.° 4.502, DE 2646-117 Declara de utilidade pública a Associação
Recreativa e Esportiva da Guarda-Civil, com sede na Cidade de
Juiz de Fora (MII 27-00-67) ........................

LEI N. Q 4.503, DE 27-06-67 - Dá denominação à Unidade Sanitária da
Cidade (te José de Mello (MG 28-06-67) ..............

LEI N. Q 4.504, DE 30-06-67 - Declara de utilidade pública a sociedade
civil Escritório Regional do Christian Children's Fund. Inc.,
com sede em Belo Horizonte (MG 01-07-67)

LEI N.° 4.505, DE 04-07-67 - Autoriza o Poder Executivo a adquirir
tratores de esteiras para serem revendidos, mediante financiamento,
às Prefeituras, Cooperativas Rurais e agricultores de Minas Gerais
(MG 05-07-67)	..................................

LEI N.9 4.506, DE 05-07-67 - Dispõe sobre remuneração de professor
do ensino médio, por aula extranumerária e dá outras providên-
cias	(MG 06-07-67)	............................

LEI N.s 4.507, DE 05-07-67 - Reorganiza a Junta Comercial do Estado
de Minas Ge.-ais e dá outras providências (MG 06-07-67) .
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LEI N.o 4.508, DE 05-07-67 - Declara de utilidade pública o Sport
Club Acadêmicos, com sede na Cidade	 Juizuiz (lo Fora (MG00-07-67)	......................................

LEI N.e 4.509, DE 05-07-67 - Declara de utilidade pública a "Escola
Normal e Ginásio São Francisco", colo sede na Cidade de TeófiloOtoni	(MG 06-07_)17)	............................

LEI N.Q 4.510, DE 05-07-67	Declara de utilidade pública o Instituto
dos Docentes Militares (1DM) Secflo de Belo Horizonte (MG 06-07-67)

LEI N,s 4.511, DE 05-07-67 - Declara de utilidade pública o Instituto
Cultural Brasil-Estados Unidos, mui sede na Cidade de Viçosa
(MG 06-07-67)	......................................

LEI N.e 4.512, DE 05-07-67 - Declara de utilidade Pública o Centro
Espirita Cabana Tiranv, colo sede lia Cidade de Santos Duniont
(MG 06-07-67)

LEI N.e 4.513, DE 05-07-67 - Modifica o art. 1., da Lei n.s 4.150,
de 6 de maio de 1966, que dispõe sobre (Inação (te imóvel ao
Lar Bctfinia, (te Belo Horizonte (MG 06-07-07)

i,El N. 1.514, DE 03-07-67 - Considera de Utilidade pública a So-
ciedade Mineira de Psicologia, com sede na Cidade (te Belo tio-
rizontc (MG 06-07-07) ...........................

lEI N. 4.515 DE 0507-67 - Declara de utilidade pública o Esporte
Clube Fabril, com sede na Cidade (te Oliveira (MG 06-07-67)

LEI N. Q 4.516, DE 05-07-67 - Considera de utilidade pública a So-
ciedade Pró-Melhoram entos Bairro São Mateus, com sede na Cidade
de Juiz de Fora (MG 06-07-67) ......................

LEI N.° 4.517, DE 05-07-67 - Dá denoiiinação a estabelecinient i deensino primário da Cidade (10 São João dei-Rei (MG 06-07-67)

LEI NQ 4.518, DE 05-07-67 - Dá denominação à Escola Normal Oficial
de Bom Jesus do Galho (MG 06-07-67) ................

LEI N.e 4.519, DE 05-07-67 - Dá às Escolas Reunidas do Frei Serafim,
Muiiicipio de Itambacuri, o nome de "VereI-ir Júlio l.ages" (MG
06-07-67)	.............................................

l.EI N. a 4.520, DE 05-07-67 - Dá o nome de "Cônego Bento Ribeiro'
ao Ginásio Estadual da Cidade de Dono 	(M(- 06-07-67)

LEI N.a 4.521, DE 05-07-67 - Dá às Escolas Reunidas de Guarataia
Município de Itambacuri, o nome (te "Ccl.	 SRamiro de Souza eSilva (MG 06-07-67)	............................

LEI N.e 4.522, DE 05-07-67 - Autoriza a abertura de crédito especial
(te NCr$ 13.650,25, à Secretaria de Estado da Educação (MG 06-07-67)

LEI N.e 4.523, DE 05-07-67 - Autoriza a abertura (10 crédito especial,
no valor de NCr$901,32, à Secretaria (te Estado da Viação e
Obras Públicas (MG 06-07-07)

LEI N. Q 4.524, DE 05-07-67 --- Autoriza a abertura (lo crédito especial
de NCr$ 20,80, ao Conselho Estadual do Desenvolvimento (MG
06-07-67) .............................................

LEI N.e 4.525, DE 05-07-67 - Autoriza a abertura do crédito especial
de NCr$ 12.504,84, à Secretaria de Estado da Agricultura (MG
06-07-67) .............................................
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LEI N.° 4.526, DE 05-07-67 - Autoriza a abertura do crédito especial
de NCr$ 652,00, à Secretaria de Estado do Interior e Justiça
(MG 00-07-07)	..................................

LEI N.Q 4.527,  DE 05-07-67 - Autoriza a abertura de crédito especial
no valor de NCr$ 334,36, ao Poder Judiciário (MG 06-07-67)

LEI N.9 4.528, DE 05-07-07 - Autoriza a abertura à Secretaria de
Estado da Saúde, para fins que menciona, de crédito especial de
NCr$ 39.913,47 (MG 06-07-67) ......................

LEI N.° 4.520, DE 05-07-07 - Autoriza a abertura à Secretaria de
Estado da Segurança Pública, para os fins que menciona, do cré-
dito especial de NCr$ 8.806,26 (MG 06-07-67) ............

LEI N. o 4.530, DE 05-07-67 - Autoriza doações de terrenos em área do
Estado, localizada no Município de Patos de Minas, e dá outras
providências (MG 06-07-67)

LEI N.ç, 4.531, DE 06-07-67 - Autoriza o Poder Executivo a fazer rever-
ter imóvel ao patrimônio do Município de Salinas (MG 07-07-67)

LEI N.o 4.532, DE 00-07-67 - Modifica o art. 8.9 da Lei n.° 2.865, de
12 de setembro de 1063, que autoriza o Poder Executivo a criar
a Aço Minas S.A. - AÇOMINAS (MG 07-07-67) ..........

LEI N. 4.533, DE 10-07-67 - Autoriza o Governo do Estado a doar ter-
reno à Prefeitura Municipal de Natércia (DL 12-07-67) ......

LEI N.9 4.534, DE 10-07-67 - Autoriza o Governo do Estado a doar ter-
reno à Prefeitura Municipal de Natércia (D.L 12-07-67) ......

LEI N.Q 4.535, DE 11-07-07 - Declara de utilidade pública a Santa Casa
Asilo de Caridade, da Cidade de Bom Sucesso (MG 12-07-07) .

LEI N.Q 4.536, DE 11-07-67 - Declara de utilidade pública a Sociedade
Educacional Três Poderes Lida., com sede na Cidade de Belo
Horizonte (MG 12-07-67)

LEI N.° 4.537, DE 11-07-67 - Declara de utilidade pública o "Movimento
da Juventude Cristã", com sede na Cidade de Belo Horizonte
(MG 12-07-67)	..................................

LEI N.9 4.538, DE 11-07-07 - Dá ao Fóruin da Cidade de Cristina o nome
do Dr. José Rezende Ferraz (MG 12-07-67) ..............

LEI N. 4.539, DE 11-07-67 - Dá denominação ao Fórum da Comarca de
Borda da Mata (MG 12-07-67) ......................

LEI N.° 4.540, DE 11-07-67 - Autoriza a abertura à Secretaria de Estado
do Trabalho e Ação Social, para fins que menciona, cio crédito es-
pecial de NCr$ 50.000,00 (MG 12-07-67) ................

LEI N.Q 4.541, DE 22-08-67 - Concede subvenções a diversas instituições
(MG 23-08-67)	..................................

LEI N.ç 4.542, DE 22-08-67 - Autoriza o Poder Executivo a abrir o cré-
dito especial de NCr$ 1.000.000,00 ao Conselho Estadual do Desen-
volviniento e a anular dotações orçamentárias, para os fins que men-
ciona (MG 23-08-07)	............................

LEI N.ç, 4.543, DE 22-08-07 Reconhece de utilidade pública o Conselho
Particular Nossa Senhora do Pilar, da Sociedade de São Vicente
de Paulo, com sede na Cidade de Belo Horizonte (MG 23-08-67)

LEI N.o 4.544, DE 22-08-67 - Declara de utilidade pública o 1.9 de Janeiro
Foot-Ball Clube", com sede na Cidade dc Juiz de Fora (MG 23-08-67)

LEI N.e 
4.545, DE 22-08-07 - Declara de utilidade pública a Fundação

Sanjoanense de Ensino) e Cultura, com sede na	 JCidade de São João
dei-Rei (MG 23-08-67) ..................................

LEI N.s 4.546, DE 22-08-67 - Declara (te ulil,jade pública a Associaçãode Proteção à Maternidade e à Infância, com sede na Cidade de
Santo Antônio do Monte (MG 210867) ..................

LEI N.o 4.347, DE 23-08-67 - Declara de 
Utili dade pública a entidade

Obras Sociais da Paróquia de São José (Centro), com sede na
Cidade de Belo Horizonte (MG 24-08-67) ..............

LEI N.o 4.548, DE 23-08-67 - Dá ao Co légio Comercial Oficial de Uberlândiao nome de Professor José Inácio de Souza (MG 21-08-57) .
LEI N.s 4.549, DE 23-08-67 - Dá ao estabelecimento de ensino de Itamba-

curi o nome de Prof. José Vicente de Mendonça (MG 24-08-07)

LEI N.o 4.550, DE 24-08-67 - Dá denominação ('e Osório Guimarães às
Escolas Reunidas de Dotes cio Indaiá (MG 25-08-67) ........

LEI N.o 4.551, DE 30-08-67 - Declara (te utilidade pública a Fundação
Acácio Martins (ia Costa, coluu sede na Cidade de Ponte Nova
(MG 31-08-07) .........................................

LEI N.e 4.552, DE 30-08-67 - Declara de utilidade pública a Associação
de Cultura ítalo-Brasi leira de Juiz de Fora, com sede na Cidade de
Juiz de Fora (MG 31-08-67) ...........................

LEI N.o 4.553, DE 31-08-67 - Considera de utilidade pública o Colégio
Normal Nossa Senhora do Sagrado Coração, com sede	 Cidadeidadede Santa Bárbara (MG 01-09-67) ........................

LEI N.o 4.554, DE 01-09-67 - Altera os limites para efeito de licitação
por concorrência pública, administrativa e por coleta de preços
(MG 02-09-67) .........................................

LEI N.0 
4.555 DE 01-09-67 - Autoriza o Poder Executivo a concedeu'pensão vitalícia a Augusto Gonçalves Filho (MG 02-09-07) .

LEI N,e 4.556, DE 06-09-67 - Cria o Conservatório Estadual de Música
de Uberaba (MG 07-09-67) ...............................

LEI N.o 4.557, DE 06-09-67 - Cria Ginásio Estadual na Cidade de
Canánolis (Mr_ n an

LEI N.o 4.558, DE 06-09-67 - Modifica o parágrafo único do art. 5 • c doDecreto n.e 10.393, de 1.e de agosto (te 1932 (MG 07-09-67) .

LEI N.s 4.550, DE 06-09-07 - Dá ao Ginásio Estadual de Santo Antônio
do Monte o nome de Dr. Alvaro Brandão (MG 07-09-67) ......

LEI N.o 4.560, DE 06-09-67 - Dá à Unidade Sanitária de Cristina o
nome de Cel. Godofredo Pinto da Fonseca (MG 07-09-67)

LEI N.o 4.561, DE 06-09-67 - Dá a denominação de "Guia Lopes" a esta-
belecimento de Ensino Primário da Capital (MG 07-09-67) .

LEI N.o 4.562, DE 06-09-67 .- Considera de Utilidade pública a Associação
Brasileira de Odontologia, Seção de Minas Gerais, Subseção de
Caxambu, com sede na Cidade de Caxambu (MG 07-09-67)
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LEI N.9 4.563, DE 06-09-67 - Declara de utilidade púbPca a Associação
Evangélica Beneficente de Itajubá, com sede na Cidade de Itajubá
(MG 07-09-67)	................................666

LEI No •1.61, DE 12-0947 - Declara de utilidade pública a Casa da
Amizade das Senhoras dos Rotarianos de Belo llorizonte (MG
13-09-67)	........................................667

LEI N.Q 4.565, DE 12-09-67 - Transforma eni Escolas Reunidas com a
denominação de "Alfredo Albano de Oliveira", as Escolas Combi-
nadas do Distrito de luminosa, Município de Brazópolis (MG
13-09-67)	........................................667

LEI N.° 1.566, DE 12-09-07 - Dá no Ginásio Estadual ela Cidade de
Sêrro, o note e de "Ministro Edmundo Lins" (MG 13-09-67) .	668

LEI N.Q 4.567, DE 12-09-67 - A1lori7a a criação de um Ginásio Esta-
dual na locilidade de Itaú (te Minas, Município de Prntápolis
(MG 13-09-67)	................................

	669

LEI INI .ç, 4.568, DE 12-09-67 - Declara de utilidade pública a Congregação
das Irmãs Cleerissas Franciscanas Missiomiáiins do Santíssimo Sa-
cranecnto, cone sede em Belo Horizonte (MG 13-09-67) ......	670

LEI N.° 4.569, DE 19-09-(i7 - Transforma as Escolas Vocacionais e de
Aprendizagem Industrial das Cidades ele Uberlândia e Santos Du-
mont em ginásios industriais estaduais e (lá outras providências
(MG 20-09-67)	..................................670

LEI N.s 4.570, DE 25-09-07 - Cria o Conselho Estadual ele Cultura e
dá outras providências (MG 26-09-67) .............	672

LEI N.s 4.571, DE 25-09-67 - Dispõe sobre a criação dos cargos necessários
ao funcionamento do Colégio Agrícola "Wenceslau Braz", de
Itajubá, de que trata a Lei n.5 3.650, de 1 de dezembro de 1965
(MG 26-09-67)
	 675

LEI 1,Z.9 4.572, DE 25-09-67 - Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel
ao Municipio ele Rio Preto (MG 26-09-67)

	 676

LEI N.Q 4.573, DE 25-09-67	Autoriza o Governo do Estado a reverter
terreno doado ao Património da Prefeitura Municipal de Cambui
(MO 26-09-67)	................................

	677

LEI N.Q 4.574, DE 27-09-67 - Autoriza a criação de um Ginásio Estadual
na Cidade de Teti'inalina (MG 28-09-67)

	 678

LEI N.9 4.575, DE 27-09-67 .-- Modifica a redação elos li 1.0 e 2.v do
artigo 2.0 e artigos 3° e 40 da Lei n.O 3.540, de 11 de novembro
de 1965, que dispõe sobre a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
de Três Corações (MG 28-09-67) ......................

	679

LEI N.° 4.576, DE 03-10-67 - Reconhece de utilidade pública a Fundação	
680Nhá Cidra, com sede na Cidade de Baependi (MG 04-10-67)

LEI N.o 4.577, DE 03-10-67 - Declara ele utilidade pública o Centro de
Irradiação Espiritual Judas Tadeu, com sede na Cidade de Belo	

681Horizonte (MG 04-10-67) ..........................

LEI N.s 4.578, DE 03-10-67 - Declara de utilidade pública o Coromandel	
681Esporte Clube, com sede na Cidade de Coromandel (MG 04-10-67)

LEI N.s 4.579, DE 03-10-67 - Declara de utilidade pública a "Associação
Salinense de Atletismo" (0110 sede na Cidade 'de Salinas (MG 04-10-67)

LEI N.Q 4.580, DE 03-10-67 - Declara de utilidade pública o "Colégio
Izabela lIendrix", com sede ciii Belo Horizonte (MG 01-10-67)

LEI N.s 4.581, DE 03-10-67	Declara de utilidade pública o —Clube
Atlético Caiçaras", com sede na Cidade de Juiz ele Fora (MG
04-10-67)	........................................

LEI N.o 4.582, DE 03-10-67 - Declara ele utilidade pública o Social Fu-
tebol Clube, com sede na Cidade ele Oliveira (MG 04-10-67)

LEI N.s 4.583, DE 03-10-67 - Declara de utilidade pública a "Associação
Mineira de Cronistas Esportivos A.M.C.E. ", com sede em Belo
Horizonte (MG 04-10-67) ...........................

LEI N.s 4.584, DE 01-10-67 - Declara ele utilidade pública atonferêncie
São Vicente de Paulo, com sede na Cidade de Salinas (MG 04-10-67)

LEI No 4.585, DE 03-10-67 - Declara de utilidade pública o "Clube de
Futebol '1 ijuco", com sede lia (:idade de 1) i au au i : n ( MG 04-10-67)

LEI No 4.586, DE 0:1-10-117 - Dá às Escolas Couch e nactas elo Bairro Bom
Sucesso, no Município de Brazópolis, a denonoinação de "Dino Am-
brósir, Pereira" (MG 04-10-67) .......................

LEI N.o 4.587, DE 03-10-67 - Dá às Escolas Conhinadas do Distrito de
Dias, Município ele Brazópohis o nome de	 aulaPFrancisco de
Pinto (MG 04-10-67) ..........................

LEI N.o 4.5881 DE 03-10-67	Dá ao Giiásio Estadual de Morro do Pilar
o nome de "Intendente Câmara" (MG 04-10-67) ............

LEI N.s 4.589, DE 03-10-67 - Dá ao Ginásio Estadual de Sabinópojis
o nome do "Monsenhor j05é Aniajmtino dos Santos (MG 1)4-10-67)

LEI No 4.590, DE 05-10-67 - Dá às Escolas Combinadas do Bairro de Cruz
Vera, Município, de Brazópolis, o nome de "Inácio João de Faria"
(MG 06-10-67)

	"Inácio

 N.s 4.591, DE 05-10-67 - Declara de utilidade pública a "Fundação
Gracienca", colei sede na Cidade ele Bocaiúva (MG (16-10-67)

LEI No 4.592, DE 05-10-07 - Declara de utilidade pública a "Lira :10 de
Janeiro", cone sede na Cidade de Governador Valadares (MG 06-10-67)

LEI No 4.593, DE 05-10-67 - Declara de utilidade pública a Associação
Beneficente dos Membros das Igrejas Evangélicas Assembléia
de Deus, cone sede em Belo Horizonte (MG (16-10-67) ..........

LEI N.o 1.594, DE 05-10-67 Dispõe sobre a organização, e funcionamento
do Conselho de Administração do Pessoal previsto no artigo 125 da
Constituição do Estado (MG 06-10-67) ................

LEI N.o 4.593, DE 05-10-67 - Autoriza o Poder Executivo a doar à Fun-
dação do Instituto Borges da Costa (Intitejfo de Radiurn) ter-
reno de sua propriedade, situado entre a Alameda Álvaro Celso e a
Avenida Alfredo Balena, em Belo Horizonte (MG 06-10-67)

LEI N.s 4.506, DE 12-10-67 - Denomina "Ministro Gabriel Passos" a Ro-
dovia MG-6, que liga São João	 Ràdei-Rei—Lagoa Dourada	B-135(MG 13-10-67) ..................................
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LEI N.9 4.601, DE 12-10-67 - Dá denominação de Nossa Senhora de
Fátima ao Ginásio Estadual e ao Colégio Normal Oficial de Nova
Era (MG 13-10-67)	..............................

LEI N.° 4.602, DE 12-10-67 - Dá denominação de Irmã Maria Elisa às
Escolas Combinadas anexas ao, Instituto Nossa Senhora Aparecida,
com sede na Cidade de Passa Quatro (MG 13-10-67) ........

LEI N.o 4.603, DE 12-10-67 - Dá denominação de Mary Lucca Chagas
às Escolas Combinadas do Distrito de São João do Jacutinga, Mu-
ni,-p) de Carabnga (MC 13-10-67)	.................

LEI N.ç, 4.604, DE 12-10-67 - Declara de utilidade pública a Asociação
Regional de Desenvolvimento Cultural e Artístico, com sede na Ci-
dade de Salinas (M.G. 13-10-07

LEI N.o 4.605, DE 16-10-67 - Dá denominação de Grupo Escolar "Nassif
Salim Salies", ao estabelecimento do Bairro Canaã, da Cidade de
Ipatinga (M.G. 17-10-67)	........................

LEI N.o 4.606, DE 16-10-67 - Dá denominação ao Grupo Escolar do
distrito de Capitão Andrade, Município de Itanhomi (M.G. 17-10-67)

LEI N.° 4.607, DE 16-10-67 - Dispõe sobre a contagem de tempo de ser-
viço na forma prevista no art. 253 da Constituição do Estado
de Minas Gerais (M.G. 17-10-67).

LEI N.° 4.608, DE 16-10-67 - Dá nova destinação ao imóvel que especí-
fica, doado ao Estado pelo Município de Salinas (M.G. 17-10-67)

LEI N.o 4.609, DE 18-10-67 - Dá nova redação ao parágrafo único do
artigo 2.0 e ao artigo 3s, da Lei ii.Q 3.877, de 21 de dezembro de
IOdO, e (ld outras providências (M . G . 16-10-67)

LEI N.ç 4.610, DE 18-10-67 - Declara de utilidade pública o Centro
Espírita "Caminho da Luz" com sede na Cidade de Araguari
M.G.	19-10-67)	..............................

LEI N.o 4.611, DE 18-10-67 - Dá denominação à Unidade Sanitária de
Borda da Mata (M.G.. 19-10-67) ....................

LEI N.Q 4.612, DE 18-10-67 - Cria o diploma do Mérito Florestal e dá
outras providências (M.G. 19-10-67) ................

LEI N.o 4.613, DE 18-10-67 - Dá denominação de Padre Carlos a Escola
Infantil Combinada, da Cidade de Santo António do Aventureiro
(M. G.	19-10-67)	..............................

LEI N.Q 4.614, DE 18-10-67 - Reconhece de utilidade pública o Orfanato
Lar de Maria, com sede na Cidade de Conselheiro Lafaiete (M. G.
19-10-67)	..................................
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722

LEI N.o 4.615, DE 19-10-67 - Transforma em grupo escolar as Escolas
Reunidas Professor Mário Casasanta, da Cidade de	 M.G.Piranguçu (20-10-67)	.......................................

LEI N.o 4.616, DE 23-10-67 - Reorganiza a Penitenciária Agrícola de
Neves e contém outras providências (M.G. 25-10-67)

LEI N.s 4.617, DE 23-10-67 - Autoriza, para o fim que menciona a aber-
tura de crédito especial de NCr$ 60.500,00 à Secretaria de Estado
da Saúde (M.G. 25-10-67)	......................

LEI N.e 4.618, DE 23-10-67 - Autoriza o Poder Executivo a conferir ao
Banco Nacional de Habitação poderes especiais para os fins
que menciona (M.G. 25-10-67) ....................

LEI N.s 4.619, DE 23-10-67 - Dá a denominação de "Coronel Luiz Marôcco,
às Escolas Combinadas do Povoado São Manoel, Município de
Bicas	(M.G.	25-10-67)	........................

LEI N.o 4.620, DE 27-10-67 - Transforma em Escolas Reunidas, com a
denominação de "Prefeito Gentil Pereira Lima", a Escola Com-
binada do Distrito de Pedra do Sino, Município de Carandaí,
(M.G. 28-10-67)	...............................

LEI N.o 4.621, DE 27-10-67	Autoriza a anulação de dotações orçamen-
tárias para os fins que menciona (M.G. 28-10-67) ........

LEI N.Q 4.622, DE 27-10-67 - Autoriza a abertura à Secretaria de Estado
da Agricultura do créidto especial de NCr$ 10.000,00 para execução
de Convênio com o Instituto de Açúcar e de Álcool (M.G. 28-10-67)

LEI N.Q 4.623, DE 27-10-137 - Dá denominação de José Bernardes de
Paiva e Silva a Jardim de Infância de Belo Horizonte (M.(..
28-10-67)	................

702	LEI N.o 4.624, DE 06-11-67 - Dispõe sobre a cobrança do Imposto
sobre Transmissão de Propriedade "Causa-Mortis" (M.G. 07-11-67)

704 LEI N.s 4.625, DE 06-11-67 - Autoriza o Poder Executivo a anular
dotações orçamentárias e abrir à Imprensa Oficial o crédito es-
pecial de NCr$ 200.000,00 (M.G. 07-11-67) ............

705	LEI N.o 4.626, DE 06-11-67 - Autoriza o Governo do Estado a receber,
em doação, o imóvel de propriedade do Dr. Iancu Steurman
(M. G. 07-11-67)	..............

LEI N.o 4.627, DE 06-11-67 - Cria Colégio Normal Oficial anexo ao
Ginásio Estadual de Alpinópolis (M.G. 07-11-67)

LEI N.s 4.628, DE 06-11-67 - Declara de utilidade pública a Casa de
Caridade, com sede na Cidade de Passa Quatro (M.G. 07-11-67)

LEI N.o 4.629, DE 06-11-67 - Autoriza o Poder Executivo a abrir o
crédito especial de NCr$ 115.040,00 à Secretaria de Estado da
Fazenda, a anular, parcial ou totalmente, dotações orçamentárias
(M.G.	07-11-67)	..............................

LEI N.s 4.630, DE 08-11-67 - Declara de utilidade pública o Hospital
"João Fernandes do Carmo", com sede na Cidade de Brumadinho
(D.L.	10-11-67)	................................

LEI N.9 4.597, DE 12-10-67 - Dispõe sobre extrações especiais de Natal
da Loteria do Estado de Minas Gerais (MG 13-10-67) ......	696

LEI N.° 4.598, DE 12-10-67 - Regulamenta o prazo de remessa à As-
senibléia Legislativa da prestação de contas do Governador do
Estado (MG 13-10-67) ............................696

LEI N.ç, 4.599, DE 12-10-67 - Cria Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras	Viçosa (MG 13-10-67) ......................697

LEI N.° 4.600, DE 12-10-67 - Declara de utilidade pública o "Lions Clube",
com sede na Cidade de Lavras (MG 13-10-67) ............698
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LEI N.Q 4.648, DE 21-11-67 - Adapta a Lei de Organização Judiciária
às Constituições Federal e Estadual (M.G. 22-11-67)722	

LEI N.s 4.649, DE 21-11-67 - Autoriza o Estado a doar terreno à
União, na Cidade de Boa Esperança (M.G. 22-11-67) ......

723 LEI N.s 4.650, DE 21-11-67	 ciAutorza o Governo o Estado a doar
terreno à Prefeitura Municipal de Cristina (M.G. 22-11-67)

LEI N.o 4.651, DE 21-11-67 - Considera de utilidade pública o Centro
Espírita "Paz e Fraternidade", com sede na Cidade de Juiz de

724 Fora (M.G 22-11-67)	..........................
LEI N.s 4.652, DE 22-11-67 - Autoriza o Poder Executivo a abrir o

Ceeduto cpceaI de NCuo 20.85(),01 às diversas repartições esta-
duais que menciona e a anular dotações orçamentárias (M.G.23-11-67)	................................................725

LEI N.o 4.653, DE 24-11-67 - Declara de utilidade pública o "Nacional
Futebol Clube", associação civil, com sede na Cidade	 Juizuiz

731 de Fora (D. L. 28-11-67)	.........................
LEI No 4.654, DE 24-11-67 - Declara de utilidade pública o Sport

Club Mariano Procópio, associação civil, com sede na Cidade
de Juiz de Fora (DL	1l.((7)

732 LEI N.s 4.655, DE 27-11-67 - Altera a redação dos artigos 12 e 13
da Lei n.s 2.825, de 7 de fevereiro de 1963, que cria a Univer-
sidade de Caratinga (M.G. 28-11-67) ................

LEI N.o 4.656, DE 27-11-67 - Autoriza a abertura, ao Departamento
Geográfico, do crédito especial de NCr$ 73,66 (M.G. 28-11-67)733	

LEI N.o 4.657, DE 27-11-67 - Cria o Instituto de Peses e Medidas
do Estado de Minas Gerais (M.fj. 28-11-67)

LEI N.0 4.658, DE 27-11-67 -. Autoriza a abertura, à Assessoria Téc-
nico-Consultiva, do crédito Especial de NCr$ 45,12 (M.G. 28-11-67)

738 LEI N.o 4.659, DE 28-11-67 - Cria Ginásio Industrial Estadual em
Saramenha, na Cidade de Ouro Preto, com a denominação deDr. Albino Sartori (M.G	29-11-67) ................

LEI N.e 4.660, DE 28-11-67 - Declara de utilidade pública a Asso-
739	 ciação Protetora da Maternidade e Infância, de Dores do Indaiá,

com sede na mesma cidade (M.G. 28-11-67) ............
LEI N.s 4.661, DE 28-11-67 - Declara de utilidade pública a "Asso&5-

ção das Auxiliares Domésticas de Curvelo", com sede na Cidade
de Curvei0 (M.G. 29-11-67) .......................

741	LEI N.o 4.662, DE 29-11-67 - Institui o	 r"Dia da Lavoura" (M.G.
30-11-67) .........................................

LEI N.s 4.663, DE 29-11-67 - Confere o titulo de Cidadão Honorário741	 de Minas Gerais ao General Edmundo de Mcced	Soares eSilva (M.G. 30-11-67) ..............................
742 LEI N.e 4.664, DE 29-11-67 - Dá denominação às Escolas Combinadas

do Distrito de Nossa Senhora da Glória, Município de SantolIÍ)I i) (Tj G .:-i 1-67)
742	LEI N.o 4.665, DE 01-12-67 - Dispõe sobre a execução, em convênio

com o Governo do Estado, de planos diretores em Municípios que
M.G.(

	

históricassejam estâncias hidrominerais, ou 	cidades h743	 02-12-67) ...........................................

868

LEI N.o 4.631, DE 08-11-67 - Declara de utilidade pública a "Associação
Esportiva de Paraguaçu", com sede na Cidade de Paraguaçu
(D.L.	10-11-67)	..............................

LEI N.° 4.02, DE 08-11-G7 -- Autoriza doação de imóvel à Funda-
ção Universitária Municipal do Conselheiro Lafaiete, com sede
na Cidade de Conselheiro Lafaiete (D.L. 10-11-67)

LEI N.o 4.633, DE 08-11-67 - Faz acréscimo do item La ao número
156 da Tabela XI, da Lei n.9 3.345, de 19 de janeiro de 1965,
dá nova redação a alínea "a" do artigo 62 da Lei n.Q 616, de
11 de setembro de 1950, e dá outras providências (M.G. 09-11-67)

LEI N.Q 4.634, DE 10-11-67 - Autoriza o Poçier Executivo a instituir
Fundação destinada a promover o dese'nvolvimento sócio-econô-
mico da área do Estado de Minas Gerais, iompreendida no Poligo-
no das Secas (M.G. 11-11-67) ......................

LEI N.s 4.635, DE 14-11-67 - Autoriza o Poder Executivo a anular,
total ou parcialmente, dotações orçamentárias para os fins que
menciona e contém outras providências (M.G. 15-11-67) .

LEI N.s 4.636, DE 14-11-67 - Declara de utilidade pública a Associa-
ção de Beneficência e Cultura da Cidade de Barbacena, com
sede na mesma Cidade (M.G. 15-11-67) ..............

LEI N.s 4.637, DE 14-11-67 .- Declara de utilidade pública a Sociedade
lOecreativa São Roque, com sede na Cidade ue . ou. o' Fora
(M.G.	15-11-67)	............................

LEI N.s 4.638, DE 14-11-67 - Autoriza a concessão de auxilio finan-
ceiro à Biblioteca Pública de Manhuaçu (M.G. 15-11-67)

LEI N.s 4.639, DE 17-11-67 - Dispõe sobre contrato de pessoal sob
regime de Consolidação das Leis do Trabalho (M.G. 18-11-67)

LEI N.9 4.610, DE 20-11-67 - Dá nova redação ao art. 7.9 e seu § 2.9,
ao parágrafo único do artigo 9,9, aos arts. 10 e 11, da Lei n.Q
2.914, de 30 de outubro de 1963 (M.G. 21-11-67) ........

LEI N.Q 4.641, DE 20-11-67 - Declara de utilidade pública o Centro
Social 1-lercilio Vater Faria, com sede na Cidade de Muzambinho
(M.G.	21-11-67)	............................

LEI N.o 4.642, DE 20-11-67 - Declara de utilidade pública o "Grêmio
Espirita São Luís", com sede na Cidade de Piumhí (M.G. 21-11-67)

LEI N.9 4.643, DE 20-11-67 - Declara de utilidade pública o Pentáurea
Clube, com sede na Cidade de Montes Claros (M.G. 21-11-67)

LEI N.s 4.644, DE 20-11-67 - Declara de utilidade pública o Asilo
dos Sagrados Corações de Jesus e Maria, com sede na Cidade
de Barbacena (M. G. 21-11-67)

LEI N.9 4.645, DE 20-11-67 - Declara de utilidade pública a "Divul-
gação Espirita Cristã (DEC), de Uberlândia (M.G. 21-11-67)

LEI N.9 4.646, DE 20-11-67 - Dá denominação de Doutor Antero Cha-
ves às Escolas Combinadas de Amaro Ribeiro, em Conselheiro
Lafaiete (M.G. 21-11-67)	........................

LEI N.s 4.647, DE 20-11-67 - Modifica artigo e parágrafo da Lei n.9
3.903, de 22 de dezembro de 1965 (M.G. 21-11-67) ..........
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LEI N.o 4.666, DE 01-12-67 - Dá a denominação de "Isaura Ferreira"
às Escolas Reunidas do Bairro Santa Cruz, na Cidade de Con-
selheiro Lafaiete (M.G. 02-12-67)	..................

LEI N.° 4.667, DE 04-12-67 - Dá a denominação de "Waldemar Araújo"
à Escola Combinada do Distrito de Contria, Município de Corinto
(M.G. 05-12-67)

LEI N.e 4.668, DE 04-12-67 - Dá a denominação de "Ana Augusta
Garcia de Faria" ao Curso Complementar da Cidade de Pouso
Alegre (M.G. 05-12-67) ............................

LEI N.e 4.660, DE 05-12-67 - Dá a denominação de Presidente Kennedy
às Escolas Reunidas do povoado de Chonim de Baixo, Município
de Governador Valadares (M.G. 06-12-67) ..............

LEI N.s 4.670, DE 05-12-67 - Autoriza a abertura, à Secretaria de Es-
tado da Fazenda, do crédito especial de NCr$ 9.314,88 (M.G.
06-12-67)	.......................................

LEI N.s 4.671, DE 05-12-67 - Abre à Secretaria de Estado da Agricul-
tura o crédito especial de NCr$ 31.167,49 (M.G. 06-12-67) .

LEI N.9 4.672, DE 06-12-67 - Declara de utilidade pública entidades
assistenciais, com sede na Cidade de São Tiago (M.G. 07-12-67)

	

LEI N.e 4.673, DE 06-12-67	Dá a denominação de Professora Nome
Nogueira às Escolas Combinadas de Monsenhor Izidoro (MG 07-12-07)

LEI N.Q 4.674, DE 06-12-67 - Dá a denominação de "São José" às Escolas
Reunidas do Distrito de Pintes Negreiros, Município de Maria
da Fé	(MG 07-12-67)	..........................

LEI N.e 4.675, DE 06-12-67 - Revoga a Lei n.Q 4.124, de 31 de março de
1966, e dá nova redação ao iteni 1, do art. 4•9 e ao § 2. 9 do art.
7.e da Lei n.Q 3.043, de 20 de dezembro de 1963 (MG 07-12-67) .

LEI N.Q 4.6713, DE 06-12-67 - Autoriza a abertura do crédito especial
de NCr$ 31.021,31 ao Gabinete Civil do Governador cio. Estado
(MG 07-12-137)	..................................

LEI N. Q 4.677, DE 06-12-67 - Abre à Secretaria de Estado da Fazenda
o crédito especial (te NCr$ 15.091,18 (MG 07-12-67) ..........

LEI N.9 4.678, DE 07-12-67 - Orça a Receita e fixa a Despesa do Estado
de Minas Gerais para o exercido de 1968 (MG 08-12-67) .

LEI N. 9 4.1379, DE 07-12-67 - Autoriza permuta de imóveis na Cidade
de Santa Luzia (MG 08-12-67) ......................

LEI N.9 4.680, DE 07-12-67 - Autoriza reversão de imóvel à Prefeitura
Municipal de Coromandel (MG 08-12-67) ..............

LEI N.ç, 4.681, DE 07-12-67 - Autoriza o Poder Executivo a conceder à
Prefeitura Municipal de Rio Pomba o auxilio financeiro de NCr$
20.000,00 para comemoração do bicentenário da Cidade (MG
07-12-67)	................................

LEI N.9 4.682, DE 07-12-67 - Dá a denominação de "Dr. Hermanu
Gribel" à Escola Infantil Combinada cio Bairro São Lucas, em Belo
Horizonte (MG 08-12-67) ..........................

871 -

LEI N.0 4.683, DE 12-12-67 - Altera as tabelas de emolumentos e o n.Q 37
da Tabela V da II Seção da Lei n.o 3.345, de 19 de janeiro de
1965 (Regimento de Custas) (MG 13-12-67) ............

LEI N.s 4.684, DE 12-12-67 - Transforma curso anexo ao Colégio Normal
Oficial Marques Afonso, de São Domingos cio Prata (MG 1:1-12-67)

LEI N.s 4.685, DE 12-12-67 - Declara de utilidade pública a Escola de
Samba Feliz Lembrança, da Cidade de Juiz de Fora (DL 06-01-68)

LEI N.o 4.686, DE 13-12-67 - Autoriza a doação de imóvel à Fundação
"Padre Rocha", de Betim (MG 11-12-67) ................

LEI N.e 4.687, DE 14-12-67 - Cria Colégio Normal Oficial anexo ao Gi-
násio Estadual de Santa Vitória e um Colégio Normal Oficial
Noturno anexo ao Colégio Estadual "Dom Lustosa", da Cidade de
Patrocínio (MG 15-12-67) ..........................

LEI N.° 4.688, DE 14-12-07 - Modifica a dcnoimiinaçáo de grupo escolar
de Jampruca, Município de Campanário (MG 15-12-67) .

LEI N.e 4.689, DE 14-12-67 - Dispõe sobre aforamento de terrenos nas
Cidades Industriais do Estado (MG 15-12-67) ..............

LEI N.e 4.690, DE 19-12-67 - Autoriza a abertura de crédito especial de
NCr$ 32,20 às unidades orçamentárias que especifica e modifica
o art. 1.9 da Lei n.e 4.624, de 6 de novembro de 1967 (MG 20-12-67)

LEI N.e 4.691, DE 19-12-67 - Cria o Centro de Processamento de Dados
(MG 20-12-67)	...................................

LEI N.s 4.692, DE 19-12-67 - Dá nova redação a dispositivos da Lei n.Q
3.503, de 4 de novembro de 1965, que autoriza a instituição da
Fundação Faculdade de Filosofia e Letras de Divinópolis e dá
outras providências (MG 20-12-07 e DL 03-05-68) ........

LEI N.o 4.693, DE 26-12-67 - Declara de utilidade pública a Conferência
São Vicente de Paulo, coni sede na Cidade de Gouvêa (MG 27-12-67)

LEI N.o 4.694, DE 26-12-67 - Autoriza doação de terreno à Campanha
Nacional de Educandários Gratuitos, Seção de Minas Gerais,
em Nova Lima (MG 27-12-67) .....................
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