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LEI N.9 4695, DE 5 DE JANEIRO DE 1968

Declara de utilidade pública o "Maracanã Es-
porte Clube", com sede na Cidade de Coromandel.

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

Art. 1. - Fica declarado de utilidade pública o "Maracanã
Esporte Clube", com sede na Cidade de Coromandel.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 5 de janeiro
de 1968.

O Presidente: (a) Manoel da Silva Costa
O 1. Secretário: (a) João Navarro
O 2. Q Secretário (a) Aníbal Teixeira

LEI N.9 4.696, DE 5 DE JANEIRO DE 1968

Declara de utilidade pública o "Catiguá Cam-
pestit'r Clube", .com sede na Cidade de Oliveira.

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

Art. 1. - Fica declarada de utilidade pública o "Catiguá
Campestre Clube", com sede na Cidade de Oliveira.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 5 de janeiro
de 1968.

O Presidente: (a) Manoel da Silva Costa
O 1.' Secretário: (a) João Navarro
0 2. Secretário: (a) Aníbal Teixeira
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LEI N.9 4.697, DE 5 DE JANEIRO DE 1968

Declara de utilidade pública o "Clube Social
Olímpico Ferroviário", com sede na Cidade de
Santos Dumont.

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

Art. 1.' - Fica declarado de utilidade pública o "Clube Social
Olímpico Ferroviário", Associação Civil sediada na Cidade de
Santos Dumont.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 5 de janeiro
de 1968.

O Presidente: (a) Manoel da Silva Costa
O 1.' Secretário: (a) João Navarro
O 2.' Secretário: (a) Aníbal Teixeira

LEI N.9, 4.698, DE 14 DE MARÇO DE 1968

Autoriza aquisição de imóvel para instalação
da Coletoria Geral de Belo Horizonte e da 1.' Dele-
gacia Regional da Fazenda.

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

Ar!. 1.' Fica o Poder Executivo autorizado a adquirir,
em Belo Horizonte, pela importância de até NCr$ 1 .300.000,00
(um milhão e trezentos mil cruzeiros novos), o prédio e respectivo
terreno, de propriedade da Companhia Nacional de Vidros e Mol-
duras, situado à rua Curitiba, n.' 632, constituído do lote n.° 5, do
quarteirão n.' 24, da 2.' Seção urbana, com a área de 472 m 2, constan-
te da Planta Cadastral da Cidade.

Art. 2.' - O prédio se destina à instalação da Coletoria
Geral de Belo Horizonte e da 1.' Delegacia Regional da Fazenda.
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Art. 3.' - Para atender ao disposto nesta lei, fica o Poder
Executivo autorizado a abrir, à Secretaria da Fazenda, o crédito
especial de NCr$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil cruzei-
ros novos), podendo anular ou congelar dotações orçamentárias
até o limite desse crédito.

Ar!. 4.' - Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entra em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 14
de março de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna
Ovídio Xavier de Abreu

LEI N.9 4.699, DE 20 DE MARÇO DE 1968

Dá denominação de "Cisipho Campos" ao Gi-
násio Estadual de Bias Fortes.

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 Bias Fortes de-
nominar-se-á "Cisipho Campos".

Art. 2.'	(Vetado).

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 20
de março de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria Alkmim
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LEI N.9 4.700, DE 20 DE MARÇO DE 1968

Concede o título de Cidadão Honorário do Es-
tado de Minas Gerais ao Padre Aguinaldo Galvão
Leal.

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

Art. 1. Fica concedido ao Padre Aguinaldo Galvão Leal
o título de Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais, em vir-
tude dos relevantes serviços prestados ao povo mineiro.

Art. 2. - O título a que se refere o artigo anterior será
entregue em reunião solene da Assembléia Legislativa.

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 (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 20
de março de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna
João Franzen de Lima

LEI N.? 4.701, DE 21 DE MARÇO DE 1968

Autoriza o Poder Executivo a doar bem imóvel,
situado no Município de Fe(ixlândia, neste Estado,
ao Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário
- INDA para implantação aio um Núcleo Colonial.

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

Art. 1.0 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao
Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário INDA - autar-
quia criada pela Lei Federal n.0 4.504, de 30 de dezembro de 1964,
com sede e foro na Cidade do Rio de Janeiro, Estado da Guanabara,

7—

os terrenos e benfeitorias que constituem a Colônia Agrícola de
Felixlândia, situados à margem do eixo rodoviário Belo Horizonte
- Brasília, com a área de 4.928 ha, no Município de Felixlândia,
neste Estado.

Art. 2.0 - O Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário
implantará, dentro do prazo de dois anos, um Núcleo Colonial na
mencionada área, de acordo com os estudos elaborados para o
melhor aproveitamento na forma da metodologia preconizada pela
Estatuto da Terra.

Art. 3o O prazo a que se refere o artigo anterior começará
a fluir da data da efetivação da doação, consignada pelo registro
imobiliário.

Art. 49 A inobservância do disposto no artigo 2., pelo
Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário, implicará na rever-
são de todo sos bens doados e benfeitorias que neles existirem ao
patrimônio do Estado de Minas Gerais que se isentará de qualquer
obrigação ou indenização.

Art. 5•9 - Na consecução dos objetivos previstos pela pre-
sente lei, todas as despesas com a implantação do Núcleo Colonial
correrão por conta e responsabilidade exclusivas do Instituto Na-
cional de Desenvolvimento Agrário - INDA.

Art. 6. - Para os efeitos desta lei, considerar-se-á implanta-
do o Núcleo Colonial com a fixação de parceleiros na terra e as
conclusões de todas as obras previstas no projeto.

Art. 7.'	Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 8.0	Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 21
de março de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna
João Franzen de Lima

—
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LEI N.9 4.702, DE 21 DE MARÇO DE 1968

Modifica a redação do parágrafo 2. 9, do artigo
82 1 da Lei n.' 3.214, de 16 de outubro de 1964.

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

Art. 1. - Passa a ter a seguinte redario o parágrafo 2., cio
artigo 82, da Lei n. 3.214, de 16-10-64:

"Art. 82 - ............................

2." - Quando não houver professor aprovado em
exame de suficiência, poderá, com expressa autorização do
Governador do Estado, ser contratado professor sem aque-
la condição, pelo prazo de 1 (um) ano, prorrogável por
mais 3 (três) anos".

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 21
de março de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria Alkmim
Raul Bernardo Nelson de Senna

LEI N.9 4.703, DE 1.9 DE ABRIL DE 1968

Dispõe sobre os vencimentos da Magistratura,
Ministério Público e Tribunal de Contas.

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

Art. 1." - Os vencimentos da Magistratura, do Ministério Pú-
blico e do Tribunal de Contas passam a ter os valores constantes dos
Anexos 1, TI e III, desta lei, nos quais já se acham incorporados todos
e quaisquer abonos anteriormente concedidos, inclusive o abono espe-
cial de 25% previsto na Lei n." 4.469, de 15 de maio de 1967.
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Parágrafo único - Excetuados os adicionais por qüinqüênio e
por trinta anos de serviço, não poderão ser contados sobre os venci-
mentos constantes desta lei quaisquer outros adicionais ou gratifica-
ções percentuais, ficando revogados e extintos os que tenham sido
concedidos ou reconhecidos a qualquer título com base em disposi -
tivos de leis anteriores e os respectivos valores ficam incorporados
e absorvidos pela majoração de vencimentos resultantes desta lei,
passando a integrar os valores finais nela declarados.

Art. 2.9 - Os vencimentos dos cargos de Juizes de Direito e
Promotores de Justiça de primeira instância obedecerão ao disposto
nos arts. 147 e 157 da Constituição Estadual, adotados os índices
neles mencionados.

Parágrafo único - (Vetado).

Art. 3." - O militar, investido na função de Juiz do Tribunal
de Justiça Militar, terá os vencimentos fixados em lei para este cargo;
não se lhe abonando qualquer vantagem atribuída aos cargos e fun-
ções militares.

Art. 4." - Os vencimentos dos Juizes Municipais, transformados
em segundos Juízes de Direito, cujos cargos foram extintos pela
Constituição, e os proventos dos aposentados serão iguais aos dos
Juizes de Direito das respectivas comarcas (Constituição Estadual,
artigos 247, parágrafo único e 118 § 3.").

Art. 5.' - Para atender as despesas resultantes desta lei, fica
o Poder Executivo autorizado a abrir o crédito suplementar de NCr$
4.542.687,24 (quatro milhões, quinhentos e quarenta e dois mil,
seiscentos e oitenta e sete cruzeiros novos e vinte e quatro centavos)
às dotações próprias do Orçamento do Estado.

Parágrafo único - Para a execução do disposto no artigo, os
recursos serão obtidos por efeito da anulação total ou parcial de
dotações do orçamento correspondente a despesas correntes ou de
capital, bem como os decorrentes do aumento da alíquota do imposto
sobre operações relativas à circulação de mercadorias, nos termos do
convênio firmado entre os Estados da Região Centro-Sul, aprovado
pelo Decreto n." 10.913, de 28 de dezembro de 1967.

Art. 6." - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a partir de 7 de dezembro de 1967.

Art. 7." - Revogam-se as disposições em contrário.
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Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 1. de
abril de 1968.

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

ANEXO 1

(Vencimentos mensais dos cargos da Magistratura)

NCr$

Desembargador ........................1 .600,00
Juiz do Tribunal de Alçada ................1.320,00
Juiz do Tribunal de Justiça Militar ............1.320,00
Juiz de Entrância Especial ..................1.200,00
Juiz Auditor da Justiça Militar ................1 .200,00

Observação: Os vencimentos dos JuIzes de Ins-
tância Inferior obedecerão aos dispositivos constitu-
cionais, nos termos do art. 2. <> desta lei.

ANEXO II

(Vencimentos mensais dos cargos do Ministério Público)

NCr$

Procurador Geral do Estado ................1 .600,00
Procurador do Estado ......................1 .320,00
Promotor de Entrância Especial inclusive Curador . 1 .200,00
Procurador da Justiça Militar ................1 .320,00
Promotor da Justiça Militar ................1 .200,00

Observação: Os vencimentos dos Promotores de
Instância Inferior obedecerão aos dispositivos constitu-
cionais, nos termos do artigo 2. Q desta lei.

11 -

ANEXO III

(Vencimentos mensais dos cargos do Tribunal de Contas)

NCr$

Ministro do Tribunal de Contas ..............1 .600,00
Auditor do Tribunal de Contas ..............1.200,00
Procurador-Chefe do Tribunal de Contas (Procurador)	1 .600,00
Procurador do Tribunal de Contas (Subprocurador)	1.200,00

LEI N.9 4.704, DE 4 DE ABRIL DE 1968

Autoriza a abertura a Secretaria de Estado da
Fazenda, para os fins que menciona, do crédito
especial ide NCr$ 10.000,00 e a anulação d'e dotação
orçamentária.

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, para o fim de constituir, como subvenção
do Estado, o Fundo Global da Fundação Centro Comunitário Mineiro
do Polígono das Secas - CECOMPOL de que trata o artigo 26
da Lei n. 4.634, de 10 de novembro de 1967, o crédito especial de
NCr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros novos).

Art. 2. - Para a execução desta lei, é o Poder Executivo
autorizado a congelar ou anular, total ou parcialmente, no orçamento
vigente, dotações de capital e despesas correntes até o montante con-
signado no artigo 1..

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 4 de
abril de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Ovídio Xavier de Abreu
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LEI N. 9 4.705, DE 4 DE ABRIL DE 1968

Autoriza a abertura, pela Secretaria de Estado
da Fazenda, do crédito especial de Í1Cii 99.707,64.

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 Se-
cretaria de Estado da Fazenda, o crédito especial de NCr$ .
99.707,64 (noventa e nove mil, setecentos e sete cruzeiros novos e
sessenta e quatro centavos), necessário ao pagamento das despesas
decorrentes da instalação e permanência do Governo Federal no
Estado de Minas Gerais, no período de 24 a 28 de outubro próximo
passado.

Parágrafo único - Para a execução do disposto no artigo, fica
o Poder Executivo autorizado a anular, total ou parcialmente, dotações
orçamentárias correspondentes a despesas correntes e de capital.

Art. 2.0	Revogam-se as disposições em contrário.

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 4 de
abril de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Ovídio Xavier de Abreu

LEI N.9 4.706, DE 4 DE ABRIL DE 1968

Cria Colégio Normal Of icial anexo ao Ginásio
Estadual de Conceição das Alagoas.

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 Colégio Normal Oficial anexo ao
Ginásio Estadual de Conceição das Alagoas, de que trata a Lei n.9
4.016, de 28 de dezembro de 1965.

Art. 2. 11 - O Colégio Normal Oficial criado por esta lei funcio-
nará mediante convênio com a Prefeitura Municipal de Conceição das
Alagoas, sem ônus para o Estado.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 4 de
abril de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria Alkmim

LEI N. 4.707, DE 4 DE ABRIL DE 1968

Cria Colégio Normal Oficial anexo ao Ginásio
Estadual de Conquista.

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 Colégio Normal Oficial anexo ao Gi-
násio Estadual de Conquista, de que trata a Lei n. 0 3.631, de 1. 9 de
dezembro de 1965.

Art. 2.0 - O Colégio Normal Oficial criado por esta lei funcio-
nará mediante convênio com a Prefeitura Municipal de Conquista,
sem ônus para o Estado.

Art. 3. - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 40 - 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
abril de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria Alkmim
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LEI N. 9 4.708, DE 4 DE ABRIL DE 1968

Cria Ginásio Estadual na Cidade de Pirajuba.

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

Art. 1. - Fica criado um Ginásio Estadual na Cidade de
Pirajuba

Art. 2. - O Ginásio, de que trata o artigo anterior, terá os
seguinte encargos, que ficam criados no Anexo III, lua, da Lei n.°
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 Ensi-
no Médio, símbolo C-4, ambos de provimento em comissão.

Art. 3o - O Ginásio criado por esta lei será instalado e funcio-
nará mediante convênio com a Prefeitura Municipal de Pirajuba, sem
ônus para o Estado.

Art. 4v - As despesas resultantes do artigo 2. 11 desta lei correrão
pelas verbas 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 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
abril de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria Alkmim
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LEI N.9 4.709, DE 8 DE ABRIL DE 1968

Autoriza instituir a Fundação Faculdade de
Agronomia de Brazópolis.

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

Art. 1.0 - Fica o Poder Executivo autorizado a instituir, com
sede na Cidade de Brazópolis, a Fundação Faculdade de Agronomia,
entidade autônoma que se regerá por estatuto aprovado em decreto
do Governador do Estado.

Art. 2.° A Fundação adquirirá personalidade jurídica pela
inscrição, no registro civil das pessoas jurídicas, de seu ato consti-
tutivo, bem como do seu estatuto e do decreto que o aprovar.

Art. 3•9 A Fundação terá por objetivo criar e manter, nos
termos da legislação federal que regula a matéria, a Faculdade de
Agronomia de Brazópolis, instituto isolado de ensino superior.

Art. 4•u - O patrimônio da Fundação será constituído:
1 pela doação de NCr$ 300.000,00 (trezentos mil cruzeiros

novos) em títulos da divida pública estadual, inalienáveis, que vence-
rão juros não superiores a 7% (sete por cento) ao ano e cuja emissão
fica desde já autorizada;

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

§ 1.---- Os direitos, bens e rendas patrimoniais da Fundação
serão aplicados exclusivamente na manutenção dos respectivos servi-
ços, na pesquisa e no ensino, consoante suas finalidades.

§ 2.9 - No caso de extinguir-se a Fundação, seu patrimônio
reverterá ao Estado de Minas Gerais.

Art. 50 - o Governador do Estado designará o representante
do Estado para os atos constitutivos da Fundação, compreendidos os
que forem necessários à integração dos bens e direitos a que se refere
o art. 49, bem como a quaisquer outros atos visando à constituição
do patrimônio inicial da entidade.

Art. 6. - A Fundação será administrada por um Conselho
Curador, composto de 3 (três) membros e 3 (três) suplentes, esco-
lhidos pelo Governador do Estado entre pessoas de ilibada reputação
e notório saber, com mandato de 4 (quatro) anos, permitida a
recondução.
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§ 1.' - O Conselho Curador elegerá o seu Presidente, que
exercerá as funções de Presidente da Fundação e terá o título de
Reitor da Faculdade.

§ 2.° - Como órgão de deliberação e fiscalização financeira, a
Fundação terá ainda, respectivamente, a Assembléia Geral e o Con-
selho Fiscal, a serem constituídos na forma que dispuser o estatuto.

Art. 7. - A Fundação, através do Conselho Curador, prestará
contas ao Tribunal de Contas do Estado.

Art. 8. - A Faculdade de Agronomia de Brazópolis será uma
unidade orgânica, que ministrará cursos diversos, conforme estabelecer
seu regimento interno e nos termos da legislação específica.

Art. 9.' - Compete ao Conse'ho Curador qualquer modificação
do Estatuto (Ia Fundação, devendo essa modificação ser aprovada
em decreto pelo Governador do Estado e anotada no registro civil
das pessoas jurídicas.

Parágrafo único -- O Conselho Curador elaborará seu regimen-
mento, bem como o regimento interno da Faculdade, devendo este
ser submetido à aprovação do Conselho Estadual de Educação.

Art. 10	Os contratos do pessoal docente, técnico e adminis-
trativo cia Fundação reger-se-ão pela legislação do trabalho.

Art. 11	Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entra em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 8 de
abril de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Ovídio Xavier de Abreu
Raul Bernardo Nelson de Senna
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LEI N.' 4.710, DE 8 DE ABRIL DE 1968

Cria o Coégio Normal Oficial anexo ao Colégio
Estadual de Frutal.

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

Art. 1. - Fica criado um Colégio Normal Oficial anexo ao Co-
légio Estadual de Frutal.

Art. 2. O Colégio Normal Oficial criado por esta lei funcio-
nará mediante convênio com a Prefeitura Municipal de Frutal, sem
ônus para o Estado.

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

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

Dada no Palácio (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, aos 8 de
abril de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria Alkrnim

LEI N. 4.711, DE 9 DE ABRIL DE 1968

Altera a redação do ar!. 1. 1, da Lei n.' 2.976,
de 22 de novembro de 1963 e dispõe sobre a aplica-
ção da Lei Federal n.' 5.277, de 24 de abril de 1967.

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

Art. 1.' - O art. 1.', da Lei n. 9 2.976, de 22 de novembro de
1963, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 1. - Fica o Poder Executivo autorizado a pro-
mover, na forma desta lei e com observância das normas
federais aplicáveis às sociedades anônimas e às opera-
ções de seguro, a organização de uma sociedade por ações,
sob a denominação de Companhia de Seguros de Minas
Gerais - (COSEMIG), com sede e foro em Belo Hori-
zonte, destinada a operar cm seguros gerais".

—.â Êffiffidé.—
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Art. 2. - Vetado.
§ 1. - Vetado.
§ 2.'	Vetado.
Art. 3Q	Vetado.
Art. 4v	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 9 de
abril (le 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelsori de Sen.na

LEI N.9 4.712, DE 9 DE ABRIL DE 1968

Concede pensão especial vitalícia às filhas de
Alexandre de Souza Coutinho.

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

Art. 1. - Fica concedida às senhoras Judith de Souza Couti-
nho, Antonieta Coutinho e Elisa Coutinho, filhas inválidas do Senhor
Alexandre de Souza Coutinho, ex-Diretor da antiga Câmara dos
Deputados do Estado de Minas Gerais, desde Ouro Preto, a pensão
mensal vitalícia de N'Cr$ 150,00 (cento e cinqüenta cruzeiros novos)

§ 1. - A pensão objeto desta lei será rateada proporcional-
mente entre as beneficiárias indicadas no artigo.

§ 2.1 Ocorrendo o falecimento dc uma ou mais beneficiá-
rias, a parte de sua pensão reverterá em favor das beneficiárias so-
breviventes, observado o critério do parágrafo anterior.

Art. 2. - Para atender às despesas decorrentes desta lei, no
corrente exercício, é o Poder Executivo autorizado a abrir, à Secre-
taria de Estado da Fazenda, o crédito especial de NCr$ 1 .500,00
(hum mil e quinhentos cruzeiros novos), podendo, para tanto, anu-
lar, total ou parcialmente, dotações orçamentárias correspondente
a despesas correntes e de capital.

Parágrafo único - O pagamento da pensão nos exercícios
subseqüentes correrá à conta de dotação a ser consignada no
Orçamento do Estado.

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

Art. 4. --- Esta lei entrará eia vigor na data (te sua publi-
('ação.

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 9 de
abril (le 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Sexina
Ovídio Xavier de Abreu

LEI N.9 4.713, DE 9 DE ABRIL DE 1968

Altera a redação dos artigos 1." e 2.' da Lei n."
3.544, de 11 de novembro de 1965, e dá outras pro-
vidências.

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

Art. 1." - O artigo 1., da Lei n.° 3.544, de II de novembro
de 1965, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 1. - Ficam criadas, na Cidade de Machado, uma
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras e uma Faculda-
de de Agronomia, cujos cursos serão gratuitos para os
alunos que, demonstrando efetivo aproveitamento, prova-
rem faltafalta ou insuficiência de recursos, na forma do re-
gimento.

Parágrafo único - Poderão as Faculdades substituir
o regime de gratuidade pelo de concessão de bolsas de
estudo, exigindo posterior reembolso".
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Art. 2. - O artigo 2. e seus parágrafos da mesma lei passam
a ter a seguinte redação:

"Art. 2. - Para cumprimento cio disposto no arti-
go anterior, fica o Poder Executivo autorizado a orga-
nizar uma fundação educacional, à qual incumbirá a
realização das providências necessárias à organização das
duas escolas superiores, bem como a sua manutenção.

§ 1.0 - A Fundação será administrada por um Con-
selho Curador, composto de 7 (sete) membros e 7 (sete)
suplentes, nomeados pelo Governador do Estado, com
mandato de 4 (quatro) anos, permitida a recondução.

§ 2. - A escolha para membro ou suplente do Con-
selho somente poderá recair em pessoas de ilibada repu-
tação e notório saber.

§ 3 •9 - O Conselho Curador elegerá o seu Presiden-
te, que exercerá as funções de Presidente da Fundação.

§ 4 •9 - A Fundação se regerá por estatutos aprova-
dos em decreto pelo Poder Executivo.

§ 5. - A Fundação será uma entidade autônoma e
adquirirá personalidade jurídica a partir da inscrição,
no registro civil das pessoas jurídicas, de seus estatutos,
e do decreto que os aprovar".

Art. 39 - Fica revogado o artigo 4,9, da Lei n.9 3.544, de
11 de novembro de 1965.

Art. 4,0 A Fundação, por proposta justificada de seu Presi-
dente e mediante aprovação do seu Conselho Curador, poderá en-
campar estabelecimentos de ensino superior existentes na região,
desde que se trate de Faculdade de Filosofia ou de Agronomia já
autorizadas pelo Conslho Estadual de Educação.

Art. 5,0 O Governador designará o representante do Estado
para os atos constitutivos da Fundação, a ele incumbindo receber
as doações que forem feitas a favor da entidade.

Art. 6.0	A Fundação, através do Conselho Curador, prestará
contas ao Tribunal de Contas do Estado.

Art. 7•9 - Como órgão de deliberação e fiscalização finan-
ceira, a Fundação terá ainda, respectivamente, a Assembléia Geral
e o Conselho Fiscal, a serem constituídos na forma que dispuser o
Estatuto.

Art. 8. 1'	Revogam-se as disposições em contrário.

LI
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Art. 9 , 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 Lihurdade, cai Belo Horizonte, aos 9 de
il)1'il de 1968.

ISRAEL P1;1IEI1?o 1).•1 SILVA
José Maria Alkmim

LEI N.9 4.714, DE 18 DE ABRIL DE 1968

Dispõe sobre diária de viagem atribuída ao
pessoal da Polícia Militar.

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

Art. 1.0 - A diária de viagem, assegurada aos componentes
cia Polícia Militar pelo artigo 90, da Lei n. 1.803, dc 14 de agosto
de 1958, que contém o Estatuto do Pessoal da Policia Militar, será
disciplinada em decreto do Poder Executivo, que fixará o seu valor
e a forma de sua concessão.

Art. 2. - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário, especialmente o parágrafo
único do artigo 90, da Lei n. 9 1.803, de 14 de agosto de 1958.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 18
de abril de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna
Ovídio Xavier de Abreu
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LEI N. 4.715, DE 18 DE ABRIL DE 1968

Cria Colégio Normal Of icial anexo ao Ginásio
Estadual de Ilurama.

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

Art. 1.0 Fica criado um Colégio Normal Oficial anexo ao
Ginásio Estadual de Iturama, previsto na Lei n. 9 3.468, de 27 de
outubro de 1965.

Art. 2. - O Colégio Normal Oficial criado por esta lei será
mantido pela Prefeitura Municipal de Iturama, sem ônus para o
Estado.

Art. 3•1 - 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 (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela s contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 18 de
abril de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria Alkmim

LEI N.9 4.716, DE 22 DE ABRIL DE 1968

Concede pensão à viúva do ex-Deputado José
Cezar Soraggi.

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

Art. 1. - Fica concedida a D. Olga Brandão Soraggi, viúva
do ex-Deputado José Cezar Soraggi, a pensão mensal vitalícia de NCr$
200,00 (duzentos cruzeiros novos), enquanto durar a viuvez.

Parágrafo único -- Sobrevindo o falecimento da beneficiária,
em estado de viuvez, a pensão será rateada entre os filhos menores
do casal.

Art. 2. - Para atender as despesas desta lei, no corrente
exercício, é o Poder Executivo autorizado a abrir, à Secretaria de
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Estado da Fazenda, o crédito especial de NCr$ 2.400,00 (dois mil
e quatrocentos cruzeiros novos), podendo, para tanto, anular, total
ou parcialmente, (lotações orçamentárias de igual valor correspon-
dentes a despesas correntes e de capital.

Parágrafo único - Nos exercícios subseqüentes, as despesas
oriundas (lesta lei correrão por dotação própria a ser consignada
no Orçamento.

Art. 3,0	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
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 22
de abril de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna
Ovídio Xavier de Abreu

LEI N.9 4.717, DE 22 DE ABRIL DE 1968

Autoriza a abertura, pela Secretaria de Estado
da Saúde, do crédito especial de NCr$ 9.371,03.

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

Art. 1. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pela
Secretaria de Estado da Saúde, o crédito especial de NCr$ 9.371,03
(nove mil, trezentos e setenta e um cruzeiros novos e três centavos)
para atender a despesas (te exercícios anteriores, aSsifl) (liseriahi-
nadas:

xc

Mário Gomes - 7 (sete diárias vencidas em dezembro
de 1966 ............................	98,00

Paulo Eleotério - 8 (oito) diárias vencidas em dezem-
bro de 1966 ........................	44,80

Pedro Paulo de Saltes Dias ---- 5 (cinco) diárias vencidas
em outubro de 1966 ..................	98,00
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NCr$

28,00

11,20

44,80

48,00

72,00

22,40

25,20

8,90

24,00

144,00

66,00

39,60

28,00

56,00

117,60

68,60

16,80

NCr$

126,00

20,10

67,60

56,00

11,20

8,40

28,00

24,00

216,00

56,00

61,60

42,00

89,60

33,60

11,20

8.40

14,00

Maria José Mascarenhas - 8 (oito) diárias vencidas
em julho de 1966 ....................

Maria Geralda Pimenta - 2 (duas) diárias vencidas em
novembro de 1966 ....................

Maria de Lourdes Souza - 4 (quatro) diárias vencidas
em outubro de 1966 ....................

Manoel de Aguiar -- 4 (quatro) diárias vencidas em
dezembro de 1966 ......................

Maria Cândida de Albuquerque	6 (seis) diárias venci-
das em outubro de 1966 ................

Norma cia Silva Braga - 2 (duas) diárias vencidas
em novembro de 1966 ..................

Maria Luíza Santiago - 3 (três) diárias vencidas em
maio de 1966 ........................

Roseni Pinheiro - 1 e 1/2 (uma e meia) diária ven-
cida ciii dezembro de 1966 ..............

Raquel Andrade	2 (duas) diárias vencidas em de-
zembro de 1966 ......................

Sílvio Rafael Avelar --- 12 (doze) diárias vencidas em
setembro e dezembro de 1966 ..........

Romido Borges M ndes -- 5 (cin.o) diárias vencidas
em outubro de 1966 ..................

Romilcio Borges Mendes	3 (três) diárias vencidas
em novembro de 1966 ..................

Wilson de Freitas Lima	4 (quatro) diárias venci-
das em outubro de 1966 ................

Ruy Lima Santa Cecilia - 4 (quatro) diárias venci-
(Ias em dezembro de 1966 ..............

Heitor Peixoto Toledo - 7 (sete) diárias vencidas
em dezembro de 1966 ..................

Walmira Teixcira Martins - 7 (sete) diárias vencidas
cm dezembro de 1966 ..................

Zenaide Antunes Siqueira - 2 (duas) diárias venci-
das em dezembro de 1966 ..............

Zoroastro Marques cia Silva - 9 (nove) diárias venci-
das em dezembro de 1966 ..............

Mário Araújo -- 7 (sete) diárias vencidas em novembro
de 1966 ............................

Lélio Laca	5 (cinco) diárias vencidas em dezem-
bro de 1966 ........................

Luiz Felipe Elias Kailas	4 (quatro) diárias venci-
(Ias em dezembro de 1966 ..............

José Aprígio da Silva - 3 (três) diárias vencidas em
dezembro de 1966 ..................

Lázaro Luiz Rabelo - 1 (uma) diária vencida em
novembro de 1966 ....................

José de Oliveira Morais - 2 (duas) diárias vencidas
em dezembro de 1966 ..................

Juvên(io da Silva Guimarães - 2 (duas) diárias venci-
(Ias em novembro de 1966 ................

José Procópio Alvarenga - 7 (sete) diárias vencidas
em novembro de 1966 ..................

José Geraldo (iontijo - 13 (treze) diárias vencidas em
julho de 1906 ....

JuSo Batista Visentin - 11 (onze) diárias vencidas cm
outubro e dezembro de 1966 ..............

José Barbosa Filho - 6 (seis) diárias vencidas em
novembro e dezembro de 1966 ............

\Valtencyr Mechler	8 (oito) diárias vencidas em de-
zembro de 1966 ......................

Jorge da Costa Malta - 3 (três) diárias vencidas em
dezembro de 1966 ....................

Jorge da Costa Malta -- 1 (uma) diária vencida cm
dezembro de 1966 ....................

José Ibraim Vieira - 1 (uma) diária vencida em no-
vembro de 1966 ......................

José Rodrigues de Almeida	1 (uma) diária vencida
em dezembro de 1966 ................
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NCr$

48,00

223,60

72,50

12,00

144,00

105,60

5,60

5,60

61,60

89,60

56,00

67,20

24,00

7,00

48,00

70,00

56,00

José Rodrigues de Almeida - 1 (uma) diária vencida
em novembro de 1966 ..................

José Rodrigues de Almeida	Diferença de 1 (uma diá-
ria) do mês de setembro de 1966 ............

José Moreira - 19 (dezenove) diárias vencidas em de-
zembro de 1966 ....................

Joaquim Barbosa da Silva	13 (treze) diárias vencidas
em julho de 1966 ....................

Godofredo Bazílio Botelho	2 (duas) diárias venci-
das em outubro de 1966 ................

Geraldo Abreu	6,5 (seis e meia) diárias vencidas
em outubro e dezembro de 1966 ............

Geraldo Magela Machado	11 (onze) diárias vencidas
em dezembro de 1966 ..................

Felipe de Castro Bahia Duarte - 8 (oito) diárias venci-
das em outubro de 1966 ..............

Fausto Hippert Verdini	4 (quatro) diárias vencidas
cm dezembro de 1966 .................

Edward Aleixo de Paula - 4 (quatro) diárias venci-
das cm outubro de 1966 ................

Edson Gonçalves Pereira	1 (uma) diária vencida
em dezembro de 1966 ..............

Dionez da Costa Guimarães	14 (quatorze) diárias
vencidas em dezembro de 1966 ..........

Edno Diniz Pontes - 4,5 (quatro e meia) diárias ven-
cidas em agosto, setembro e outubro de 1966

Dirceu Malgaço Barbosa	19 (dezenove) diárias ven-
cidas em dezembro de 1966 ..............

Clóvis Guedes - 8 (oito) diárias ve'"	outubro
e dezembro de 1966 ................

Clóvis Guedes - 3 (três) diárias vencidas em novem-
bro de 1966 ........................

Benedito da Costa Vieira - 2 (duas) diárias vencidas
em dezembro de 1966 ..................

Antônio Pedro Soares - 4 (quatro) diárias vencidas
em dezembro de 1966 ................

Antônio Josino dos Santos - 17 (dezessete) diárias
vencidas em julho e agosto de 1966 ........

Antônio Theodoro de Assis Pereira - 5,5 (cinco e
meia) diárias vencidas em outubro de 1966

Ainaury Ferreira da Silva -- 1 (uma) diária vencida
em novembro de 1966 ..................

Aniaury Ferreira da Silva - 12 (doze) diárias venci-
das em novembro de 1966 ..............

Antônio Josino dos Santos - 8 (oito) diárias venci-
das em dezembro de 1966 ................

José Tomé Fernandes Filho - 1 (uma) diária venci-
(Ia em novembro de 1966 ................

Firmiano de Miranda Ferreira - 1 (uma) diária ven-
cida (111 novembro de 1966 ............

Osvaldo Coutinho Fernandes - 11 (onze) diárias ven-
cidas no Inês de dezembro de 1966 ........

José Araújo Faria - 8 (oito) diárias vencidas no mês
de dezembro de 1966 ..................

Zulmiro José Fraga	8 (oito) diárias vencidas cm
dezembro de 1966 ....................

José Pedro Faria - 8 (oito) diárias vencidas em de-
zembro de 1966 ......................

Luiz Gonzaga Salomon - 2 (duas) diárias vencidas em
dezembro de 1966 ....................

Lafredina Maria dos Santos Oliveira	1 (uma) diária
vencida em abril de 1966 ................

José Crepaldi Filho - 4 (quatro) diárias vencidas
em dezembro de 1966 ..................

Cecilia de Matos Calazans - 5 (cinco) diárias venci-
das em	dezembro de 1966 ..............

Cecilia de Matos Calazans - 4 (quatro) diárias ven-
cidas em dezembro de 1966 ............

NCr$

14.00

3,00

133,00

72,80

28,00

36,40

92,40

105,60

56,00

12,00

7,00

98,00

33,60

228,00

56,00

21.00

16,80
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NCr$

11,20

25,20

84,00

11,20

67,20

36,00

22,40

11,20

61,60

16,80

11,20

48,00

50,40

22,40

16,80

33,60

108,00

NCr$

33,60

12,00

204,00

8,90

48,00

21,60

16,80

16,80

116,00

16,80

33,60

42,00

22,40

48,00

48,00

7,00

7,00

Jovino Domingos Pereira	1 (uma) diária vencida
em novembro de 1966 ................

Jovino Domingos Pereira - 3 (três) diárias venci-
das cm dezembro de 1966 ..............

Sevanir Dutra de Carvalho - 7 (sete) diárias vencidas
em outubro de 1966 ..................

Maria José - 2 (duas) diárias vencidas no mês de no-
vembro de 1966 ......................

Márcio Guilherme Cordeiro - 8 (oito) diárias venci-
das em dezembro de 1966 ................

Flávio de Oiiveira Morais - 3 (três) diárias vencidas
em dezembro de 1966 ..................

Pedro de Oliveira Alencar - 4 (quatro) diárias venci-
das em novembro de 1966 ..............

José Gonzaga Amorim - 1 (uma) diária vencida em
novembro de 1966 ....................

Gerson Pereira de Almeida	11 (onze) diárias venci-
(Ias em novembro de 1966 ..............

Mário Araújo - 3 (três) diárias vencidas em dezem-
bro de 1966 ........................

Maria Geralda Pimenta - 2 (duas) diárias vencidas cm
dezembro de 1966 ..................

Edward Aleixo de Paula - 4 (quatro) diárias venci-
das em novembro de 1966 ..............

Odilon Guimarães - 6 (seis) diárias vencidas em de-
zembro de 1966 ....................

José Garcia Coutinho	4 (quatro) diárias vencidas
em novembro de 1966 ................

José Garcia Coutinho - 3 (três) diárias vencidas em
dezembro de 1966 ....................

Ney de Souza Coelho - 4 (quatro) diárias vencidas
em novembro de 1966 ..................

Geraldo Cunha -. 6 (seis) diárias vencidas em de-
zembro de 1966 ......................

Vitor Ribeiro - 4 (quatro) diárias vencidas em de-
zembro de 1966 ......................

Osmar de Almeida Rajão - 1 (uma) diária vencida em
novembro de 1966 ..................

Sérgio Stelio dos Santos Cambraia - 17 (dezessete)
diárias vencidas de julho a dezembro de 1966

Saul Pôs.sa - 1,5 (uma e meia) diária vencida em de-
zembro de 1966 ......................

José João Redoan - 4 (quatro) diárias vencidas em
dezembro de 1966 ....................

Geraldo Pimenta Ribeiro	4 (quatro) diárias venci-
das em dezembro de 1965 ..............

Geraldo Pimenta Ribeiro	3 (três) diárias vencidas
eIfl dezembro de 1966 ..................

Geraldo Pimenta Ribeiro	3 (três) diárias vencidas
cm novembro de 1966 ................

Haquel Andrade	9 (nove) diárias vencidas em outu-
bro (te 1966 ........................

Antônio (te Souza Almeida Júnior	2 (duas) diárias
vencidas cm outubro de 1966 ............

Antônia Teixeira	4 (quatro) diárias vencidas em
dezembro de 1966 ..................

.Joaqtwim Andrade - - 5 (cinco) diárias vencidas cm no-
vembro de 1966 ......................

Zilah Camnacho - 2 (duas) diárias vencidas em novem-
bro de 1966 ........................

João Carlos Pinto Dias - 4 (quatro) diárias vencidas
em novembro de 1966 ..................

João Carlos Pinto Dias - 4 (quatro) diárias vencidas
eia dezembro de 1966 ..................

Geraldo Pereira Ribeiro - 1 (uma) diária vencida cm
novembro de 1966 ....................

Moacir Ribeiro de Castro	1 (uma) diária vencida em
abril de 1966 ......................
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.íoSo Xavier Ribeiro	4 (quatro) diárias vencidas CIII

dezembro de 1966 ..................

José Fernandes Câmara - 2 (duas) diárias vencidas
em novembro de 1966 ..................

Maria Inês	2 (duas) diárias vencidas em noveni-
bro de 1966	......................

Joaquim Ferreira Prado - 5 (cinco) diárias venci-
das em novembro de 1965 ................

Antônio Josino dos Santos - 7 (sete) diárias venci-
das em novembro de 1966 ..............

Dimas Dias Moita - 4 (quatro) diárias vencidas em
novembro de 1966 ....................

Jorge Theotônio Teixeira - 2 (duas) diárias vencidas
em setembro de 1966 ..................

José de Souza Teles - 4 (quatro) diárias vencidas
em dezembro de 1966 ................

Eneas de Almeida Pires	21 (vinte e uma) diárias
vencidas (Te junho •a dezembro de 1966 ......

Raimundo Tavares Peixoto - 2 (duas) diárias venci-
das em outubro de 1966 ..............

Helvécio Torres Cunha	12 (doze) diárias vencidas
em novembro de 1966 ................

Elcy Garcia de Castro - 5 (cinco) diárias vencidas
cm outubro de 1966 ..................

Elcy Garcia de Castro - 4 (quatro) diárias vencidas
em novembro de 1966 ..................

Itamar Afonso * 2 (duas) diárias vencidas em de-
zembro de 1966 ....................

José Carrano Albuquerque - 2 (duas) diárias vencidas
em dezembrodezembro de 1966 ................

Marinho Alves de Carvalho - 2 (duas) diárias venci-
das no mês de abril de 1966 ............

Luiz Arinentano -- 1 (urna) diária vencida em novem-
bro de 1966 ........................

NCr$
José Oscar Teixeira Filho	2 (duas) diárias vencidas

	

33,60	 cai novembro de 1966 ................

José Gonzaga Amorim	1 (uma) diária vencida em

	

11,20	 dezembro de 1966 ....................

Manoel de Aguiar	17 (dezessete) diárias vencidas

	

11,20	 em agosto e novembro de 1966 ..........

Jorge da Costa Malta -- 5 (cinco) diárias vencidas em

	

28,00	 dezembro de 1966 ....................

Svlvio Fieming dos Santos - 4 (quatro) diárias venci-

	

92,40	 das nos meses de novembro e dezembro de 1966

José Stancioli - 8 (oito) diárias vencidas em novem-

	

28,00	 bro de 1966 ........................

Fagundes Antônio dos Santos	2 (duas) diárias ven-

	

15,00	 (idas em dezembro de 1966 ............

Victor Sebastião	1 (urna) diária vencida cru no-

	

33,60	 vembro de 1966 ....................

Geraldo Lopes de Faria	1 (uma) diária vencida em

	

252,00	 dezembro de 1966 ..................

Expedito Junqueira -- 2 ((luas) diárias vencidas em

	

16,80	 novembro de 1966 ..................

Vitor Ribeiro	1 (uma) diária vencida em novembro

	

144,00	 de 1966 ..........................

Filipe de Castro Bahia Duarte	18 (dezoIto) diárias
22,40	 vencidas cai dezembro (Te 1966 ..........

Clélia Quintão Cabral - Despesas realizadas em 1966
28,00	 pelo Dr. Lúcio F. de Castro, relativas às obras

executadas no Hospital Psicopedagogia e Hospi-

	

22 4	 tal Neuropsiquiatria Infantil, conforme autoriza-
ção contida no Proc. de Prestação de Contas
n.° 418/67. (Cancelamento de débito) ......

28,00
Flávio (te Oliveira Moraes	3,5 (três diárias e meia)

vencidas no mês de novembro de 1966 .
16,80

Ilaroldo de Almeida -- Indenização por aquisição de
peças e acessórios para veículos em setembro de
1966, conforme Proc. n. 9 620-5/67, do DAM1

NCr$

11,20

7,00

204,00

56,00

48,00

134,40

16,80

8,40

7,00

22,40

7,00

237,60

1.946,47

42,00

78,20
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NCr$
	 LEI N.ç, 4.718, DE 22 DE ABRIL DE 1968

Indusanva Comércio e Importação S.A. - Fornecimen-
to de ferramentas no exercício de 1966, conforme
Proc. n.v 803-2-67 ..................

Haroldo de Almeida - Indenização de despesas com
aquisição de combustível e lubrificantes em no-
vernbro de 1966, conforme Proc. n.° 1.232-28-66
do DAM ........................290,16

Companhia Força e Luz Cataguases - Fornecimento de
energia elétrica para o Posto de Higiene de Cata-
guases de outubro a dezembro de 1966, conforme
Proc. n. 0 734/67 do DAM ..............	3,57

Autoriza a abertura, pela Secretaria de Estado
da Agricultura, do crédito especial de NCr$ .
3.741,19.

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 Agricultura, o crédito especial de NCr$
3.741,19 (três mil, setecentos e quarenta e um cruzeiros novos
e dezenove centavos), destinado a atender despesas relativas ao
exercício de 1966, assumidas pelo Instituto de Laticínios "Cândido
Tostes", de acordo com a seguinte discriminação:

	

Cia. de Navegação do Rio São Francisco - Transpor-	 NCr$

	

tes requisitados em 1963, conforme DCP/SC/SEC	 Cia. Mineira de Eletricidade - Fornecimento de ener-

	

n.9 2.974 e DCP n.0 159, requisição n. 17.976	0,90	gia elétrica em 1966, conforme Processo n.° 411-35
(67) do Departamento de Administração de Ma-

TOTAL	....................9.371,03	terial ..........................1.065,35

	

Parágrafo único -- Para a execução do disposto no artigo,	Cia. Mineira de Eletricidade - Fornecimento de ener-

	

fica o Poder Executivo autorizado a congelar ou anular, total	gia elétrica em 1966, conforme Processo n.° 411-34

	

ou parcialmente, dotações orçamentárias correspondentes a despe-	(67) do Departamento de Administração de Ma-
sas correntes e de capital.	 terial ............................1.337,92

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

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

Dada no Pa l ácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 22
de abril de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Ovídio Xavier de Abreu

Clóvis Salgado da Gama

Cia. Mineira de Eletricidade - Fornecimento de ener-
gia elétrica em 1966, conforme Processo n. 0 411-40
(67) do Departamento de Administração de Ma-
terial ............................1.337,92

TOTAL ......................3.741,19

Parágrafo único - Para a execução do disposto no artigo,
fica o Poder Executivo autorizado a congelar ou anular, total ou
parcialmente, dotações orçamentárias correspondentes a despesas
correntes e de capital.

Art. 2. - Revogam-se as disposições em contrário.
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Art. 3•0 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em &lo Horizonte, aos 22
de abril de 1968.

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

LEI N.9 4.719, DE 22 DE ABRIL DE 1968

LEI N. ç, 4.720, DE 22 DE ABRIL DE 1968

Autoriza o Poder Executivo a abrir à Secretaria
de Estado do Interior e Justiça o crédito especial de
NCr$ 1.618,45 e a anular, parcial ou totalmente, do-
tações orçamentárias.

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

Art. 1.0 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir à Secre-
taria de Estado do Interior e Justiça o crédito especial de NCr$
1.618,45 (hum mil, seiscentos e dezoito cruzeiros novos e quarenta
e cinco centavos), para atender ao pagamento das seguintes despesas
de exercícios anteriores:

Autoriza a abertura, pela Secretaria de Estado	Companhia Agrícola S.A. - Fornecimento de materiais
	NCr$

do Trabalho e Ação Social, do crédito especial de	de consumo, em 1965, forragem e ferragens, con-
NCr$ iio.000,00.	 forme Processo n. 0 725-1 (66), do DAM ......	351,00

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
Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social, o crédito especial
de NCr$ 110.000,00 (cento e dez mil cruzeiros novos), que se des-
tina ao atendimento, no curso do exercício de 1968, de despesas
especificas de assistência social.

Art. 2.' - Para a execução do disposto no artigo anterior,
fica o Poder Executivo autorizado a anular a dotação 365-02-89-
3.2.9.5 - Auxílios, de igual importância, constante do orçamento
vigente da Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social.

Art. 3.' - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 40 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 22
de abril de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Ovídio Xavier de Abreu
Omar de Castro Ribeiro

Trator Agrícola S.A.	Fornecimento de materiais de
consumo, em 1965, ref':rcntes a equipamentos, con-
forme Processo n. 0 482-3 (66), do DAM ......86,75

Copiadora Brasileira S.A. - Fornecimento de materiais
de consumo, em 1966, conforme nota fiscal 79.549
e Processo n. 0 899-7 (67) do DAM . . . . . . . .	1.180,70

TOTAL ......................1 .618,45

Art. 2. - Para a execução desta lei é o Poder Executivo
autorizado a anular, parcial ou totalmente, dotações do Orçamento
do Estado, até o valor consignado no artigo anterior.

Art. 30 -- 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 conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 22
de abril de 1968.

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

ri --1
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LEI N.9 4.721, DE 22 DE ABRIL DE 1968

Autoriza a abertura do crédito especial de NCr$
834,77 ao Gabinete Civil do Governador.

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 ao
Gabinete Civil do Governador o crédito especial de NCr$ 834,77
(oitocentos e trinta e quatro cruzeiros novos e setenta e sete centa-
vos) destinado ao pagamento das seguintes despesas de exercícios
anteriores:

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 22
de abril de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna
Ovídio Xavier de Abreu

Norbrasil Material de Escritório S.A. - Fornecimento
de material de expediente em 1965, conforme Pro-
cesso n. 919 (67) do Departamento de Administra-
ção de Material ......................

Norbrasil Material de Escritório S.A. - Fornecimento
de material de expediente em 1965, conforme Pro-
cesso n.' 787 (65) do Departamento de Administra-
ção de Material ......................

Sergipeças Ltda. - Fornecimento de materiais de con-
servação de veículos em 1966, conforme Processo
n.' 1.030-3 (67) do Departamento de Administra-
ção de Material ......................

Sergipeças Ltda. -- Fornecimento de materiais de con-
servação de veículos em 1966, conforme Proces-
so n.4 1.030-4 (67) do Departamento de Adminis-
tração de Material ..................

Shell Brasil S.A. - Fornecimento de combustíveis e lu-
brificantes em 1966, conforme Processo n.' 847
(67) do Departamento de Administração de Ma-
terial.............................

TOTAL	....................

NCr$

LEI N 4.722, DE 22 DE ABRIL DE 1968
	349,92	

Autoriza a permuta de terrenos situados no Bair-
ro Nova Vista, em Belo Horizonte.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
349,92 decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1.' Fica o Poder Executivo autorizado a permutar
o terreno, de propriedade do Estado, com área de 84,68 m 2 (oitenta
e quatro metros quadrados e sessenta e oito decímetros quadra-

71,00 dos) pela área de terreno com 84,32 m2 (oitenta e quatro metros
quadrados e trinta e dois decímetros quadrados), de propriedade
da Mitra Arquiepiscopal de Belo Horizonte, ambos situados no
Quarteirão n.' 13 (treze), do Bairro Nova Vista, cm Belo Horizonte.

	

50,00 	Parágrafo único - A permuta de que trata o artigo se reali-
zará sem torna por qualquer das partes e sem ônus para o Estado.

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

13,93 Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
_____ mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
834,77 cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Art. 2.' Para a execução desta lei, é o Poder Executivo
autorizado a anular ou congelar, total ou parcialmente, dotações
orçamentárias de Despes-as Correntes ou de Capital até o valor
consignado no art. 1.0.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 22
de abril de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna
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LEI N.9 4.723, DE 22 DE ABRIL DE 1968

Autoriza o Governo do Estado a fazer reverter
terreno doado ao patrimônio dos doadores.

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

Art. 1. - Fica o Governo do Estado autorizado a fazer rever-
ter ao pa[rimônio dos Srs. José Fernandes de Barros e sua esposa
Odete Angélica de Barros, Helena de Barros e Angelino Fernandes
de Barros o terreno, com a área de 2.000 (dois mil) metros qua-
(Irados, situado no Bairro "José Gabriel de Barros", na Cidade de
Cataguases, anteriormente doado ao Estado conforme escritura pú-
blica de doação lavrada em 13 de novembro de 1964 e transcrita no
Cartório de Registro de Imóveis de Cataguases, sob o n. Q 17.912,
fis. 229 verso, do livro 3-AO.

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 22
de abril de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna

39 -

Art. 2. - A avaliação do imóvel, para efeito de sua venda,
será feita por uma comissão composta de 3 (três) Engenheiros, de-
signados pelo Presidente da Sociedade Mineira de Engenheiros; de
um representante do Poder Executivo, indicado pelo Governador do
Estado e de um representante da Assembléia Legislativa, indicado
pelo seu Presidente.

Art. 39	Ø preço, apurado nos termos do artigo anterior,
poderá ser pago a prazo, desde que em prestações mensais e suces-
sivas, não superiores a 10 (dez)

Art. 4. -- O produto obtido com a alienação autorizada por
esta lei será integralmente aplicado na construção e instalação da
nova sede do Poder Legislativo.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 22
de abril de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Sentia

LEI N.9 4.725, DE 22 DE ABRIL DE 1968
LEI N.9 4.724, DE 22 DE ABRIL DE 1968

Autoriza permuta de imóveis na Cidade de
Autoriza a venda de imóvel de propriedade do	 Araxá.

Estado.

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 alienar para
a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte imóvel de propriedade do
Estado, com as respectivas benfeitorias, situado nesta Capital, à Rua
Tamoios n.° 341, constituído pelos lotes números 21 e 22, do quar-
teirão 30, da 3. 4 seção urbana, com a área, limites e confrontações
da planta cadastral de Belo Horizonte, em que será instalada a sede
da Câmara Municipal de Vereadores.

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

Art. l. -- Fica o Poder Executivo autorizado a permutar um
terreno de propriedade do Estado, situado na Cidade de Araxá, à
Rua Belo Horizonte, esquina com a Rua AB, com a área de 1. 170,00 m2
(mil, cento e setenta metros quadrados), havido conforme registro
n. 9 25.225, no livro 3-5, fls. 211, do Registro de Imóveis de Araxá
e respectiva averbação, por um terreno contínuo e de idêntica área,
situado à Rua AB, esquina com a Rua C, de propriedade da Santa
Casa de Misericórdia de Araxá.
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Parágrafo único - O terreno que vier a pertencer ao Patri-
mônio Estadual, em decorrência da permuta autorizada por este
artigo, destinar-se-á à construção de um Centro de Saúde.

Art. 2.' - A permuta a que se refere o art. 1.' far-se-á sem
torna por qualquer das partes.

Art. 3.' - 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 22
de abril de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna

LEI N.9 4.726, DE 25 DE ABRIL DE 1968

Estabelece normas quanto ao início do ano le-
tivo dos cursos pré-primário e primários elemen-
tar, complementar, supletivo e emendalivo, no exer-
cício de 1968 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.' - (vetado).

Art. 2.' - São relevadas e abonadas as faltas do magistério
primário, ocorridas no período de 15 de fevereiro a 13 de março
do corrente ano, que fica computado como de efetivo exercício,
para todos os efeitos de direito.

Parágrafo único - (vetado).

Art. 3.' - Comprovada, no segundo semestre letivo, a neces-
sidade de prorrogação dos horários escolares, para cumprimento do
currículo previsto, poderá a Delegacia de Ensino autorizá-la, até o
limite de dias correspondentes ao abono das faltas fixado nesta lei.

Parágrafo único - (vetado).

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 25
de abril de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria Alkmim

LEI N.9 4.727, DE 29 DE ABRIL DE 1968

Dá a denominação de "Laudelino Braz" ao
Fórum da Comarca de Itanhomi.

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

Art. 1.' - O Fórum da Comarca de Itanhomi passa a deno-
minar-se "Laudelino Braz".

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 29 de
abril de 1968.

O Presidente (a) Manoel da Silva Costa
O 1. 9 Secretário (a) João Navarro
O 2.' Secretário (a) Fábio Notini

LEI N. 4.728, DE 30 DE ABRIL DE 1968

Declara de utilidade pública a Caixa Escolar
"Amália Engel", do Grupo Escolar "Samuel Engel",
de Ai! enas.

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

Art. 1. - Fica declarada de utilidade pública a Caixa Es-
colar "Amália Engel", do Grupo Escolar "Samuel Engel", da Cidade de
Alfenas.

-
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Art. 2. 1 - 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 30
de abril de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna
João Franzen de Lima

LEI N.9 4.729, DE 30 DE ABRIL DE 1968

Declara de utilidade pública o Hospital de Gua-
rani, eom sede na Cidade do mesmo nome.

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

Art. 1. - Fica declarado de utilidade púb:ica o Hospital de
Guarani, com sede e foro na Cidade de Guarani.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 30 de
abril de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Snna
João Franzen de Lima

LEI N.° 4.730, DE 30 DE ABRIL DE 1968

Declara de utilidade pública o Grupo Escotei-
ro São Tarcísio, 58-316, com sede em Curvelo.

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

Art. 1. -- Fica declarado de utilidade pública o Grupo
Escoteiro São Tarcísio, 58-MG, entidade civil com sede em Curvelo.

AeL. 2; - - flvogani-se as disposições em contrário.
3. - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 30
de abril de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna
João Franzen de Lima

N.9 4.731, DE 30 DE ABRIL DE 1968

Cria o Parque Estadual da Serra da Canastra.

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 Parque Estadual da Serra da
Canastra.

LJ

Parágrafo único - Entre as finalidades da constituição do
órgão referido no artigo, citam-se a proteção da nascente do Rio
São Francisco, de sua flora e sua fauna, o incentivo ao turismo
naquele monumento arquitetônico da natureza e medidas visando
o desenvolvimento regional.

Art. 2. - O Poder Executivo, no prazo de 90 (noventa) dias,
tomará as medidas necessárias ao fiel cumprimento dos dispositi-
vos (lesta lei
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Art. 3•9 - 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 30

de abril de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna
Evarislo Soares de Paula

LEI N.9 4.732, DE 2 DE MAIO DE 1968

Declara de utilidade pública o Instituto Norte
Mineiro de Educação.

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

Art. 1. - Fica declarado de utilidade pública, para todos
os fins de direito, o Instituto Norte Mineiro de Educação, com sede
na Cidade de Montes 'Claros.

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
cumprir, tão inteiramente corno nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 2
de maio de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
João Franzen de Lima

LEI N. 4.733, DE 2 DE MAIO DE 1968

Declara de utilidade pública a Cruzada do Bem
"Elizabeth Santos", com sede 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 declarada de utilidade pública a entidade
Cruzada do Bem "Elizabeth Santos", com sede no Município de
Belo Horizonte.

Art. 2. - Revogadas as disposições em contrário, entrará
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 2
de maio de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
ro Franzen de Lima

LEI N. 4.734, DE 2 DE MAIO DE 1968

Institui a obrigatoriedade da arborização das
rodovias de responsabilidade 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 Estado, através de setor próprio do Departa-
mento de Estradas de Rodagem - DER/MG - arborizará •as mar-
gens das rodovias sob sua responsabilidade, de preferência com
árvores frutíferas.

Parágrafo único - A fim de facilitar a execução das medi-
das preconizadas no artigo, poderão ser feitos ajustes, acordos e
convênios com prefeituras, entidades estatais, paraestatais e par-
ticulares.
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Art. 2. -- Esta lei entrará cm 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, eia B(-Io Hoi'izonte, aos 2
de maio de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de S"nna

LEI N.9 4.735, DE 2 DE MAIO DE 1968

Abre à Secretaria de Estado (Ia Educação o
crédito especial de NCr$ 2.744,49.

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

Art. 1. - Fica aberto à Secretaria de Estado da Educação
o crédito especial (te NCr$ 2.744,49 (dois mil, setecentos e qua-
renta, e quatro cruzeiros novos e quarenta e nove c(fltavos), des-
tinado a ocorrer ao pagamento de despesas relativas a exercícios
anteriores, assim discriminadas:

Meireles Vicente de Avelar	Diretor do Colégio Co-
	NCr$

mercial Estadual, de Sete Lagoas - Indenização
de despesas telefônicas de janeiro a novembro
de	1966	........................

Companhia Telefônica de Minas Gerais	Serviços tele-
fônicos prestados à Secretaria e ao Colégio Es-
tadual de Cataguases de 1.1 de julho a 31 de
(leZ mbro de 1966	................

Irene Girino da Silva	Delegacia Regional do Ensi-
no de Barbacena - Indenização de despesas te-
lefônicas de abril a novembro de 1966 .

l)alva Cifuntes Gonçalves - Diretora do Grupo Esco-
lar "George Chalmers", de Nova Lima - Inde-
nização de despesas telefônicas de agosto a no-
vembro ele 1966 ..................

NCr$
Alice Campos de Almeida	Diretora do Grupo Escolar

"Luiz de Melo Viana Sobrinho", de Divinópo-
lis - Indenização de despesas telefônicas de

	

julho a dezembro de 1966 ............	15,84

Salve Faria da Silva - Diretora do Grupo Escolar "Hen-
rique Galvão", de Divinópolis - Indenização
de despesas telefônicas de junho a novembro de
1966	..........................	15,84

Maria José Guimarães - Diretora do Grupo Escolar
"Felipe dos Santos", de Itanhandu	Indenização
de despesas telefônicas de agosto a outubro de
1966	..........................	19,07

Magnólia Mageste Caldeira - Diretora do Grupo Esco-
lar "Cordovil Pinto Coelho", de Manhuaçu - In-
denização de despesas telefônicas no mês de de-

	

zembro de 1966 ....................	2,97

Nasly Barrack	Diretora do Grupo Escolar "São Se-
bastião", de Téófilo Otoni	Indenização de

	

despesas telefônicas de janeiro a dezembro de 1966
	39,54

Maria Lair Prado - Diretora Substituta do Grupo Es-
colar "Luiz de Melo Viana Sobrinho", de Para-
guaçu	Indenização de despesas telefônicas de

	

janeiro a julho e de setembro a outubro de 1966
	16,28

11,34

1,50

11,60

Maria Terezinha Araújo - Diretora das Escolas Reunidas

	

65,74	 de "São Gonçalo", Município de Botelhos - In-
denização de despesas na aquisição de 14 lâmpadas
em	1965	........................

Maria de Lourdes Soares - Diretora do Grupo Escolar

	

70,15	 "Ministro Francisco Campos", de Mutum - In-
denização de despesas na reforma de carteiras em
1965	............................

120,01 Maria de Oliveira Eufrásio - Diretora das Escolas Reu-
nidas do "Bairro São Pedro", de Ribeirão das
Neves - Indenização de despesas na aquisição de
um livro de chamada e seis livros de ata, em

	

8,80	 novembro de 1965 ..................

W,-"1
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NCr$

Nasly Barrack - Diretora do Grupo Escolar "São Se-
bastião", de Teófilo Otoni	Indenização de des-

3 00 pesas na aquisição de material para instalação do
aparelho, e serviços telefônicos, prestados de feve-
reiro a dezembro de 1965 ............

flka Brandão Couto Pinto - Diretora do Grupo Escolar
"José Gonçalves de Meio", de Itaúna	Indeniza-6,80	ção de despesas telefônicas de fevereiro a outubro
(te	1966	........................

Cléria Dutra Isolini - Diretora. do Grupo Escolar "An-
tônio Valadares", de Divinópolis - Indenização

	

8,20	de despesas telefônicas no mês de dezembro de
1965 e janeiro a novembro de 1966 ......

Francisca de Andrade -- Diretora do Grupo Escolar
"Wenceslau Braz", de Passos - Indenização de

	

2,00	despesas telefônicas de janeiro a dezembro de 1966

Rita Aquino Moura - Diretora do Grupo Escolar "Co-
ronel José Tcófilo Carneiro", de Uberlândia -
Indenização (te despesas telefônicas nos meses de

	

11,74	novembro e dezembro (te 1966 ..........

Florespina Soares de Freitas - Diretora do Grupo Es-
colar "Dr. Duarte Pimentel de Ulhôa", de Uber-
lândia - Indenização (te despesas telefônicas no

	

3,75	
Inês (te dezembro de 1966 ..............

Silvia Rosa Pena Rocha --- Diretora do Grupo Escolar
"Uberaba", de Uberaba -- Indenização de despe-
sas telefônicas de agosto a novembro de 1966

J)flma Morais -- Diretora do Grupo Escolar "Juca Pinto",

	

2,05	de Santo Antônio do Monte - Indenização de
despesas telefônicas nos meses de outubro e no-
vembro de 1966 ....................

Luiza de Souza	Diretora do Grupo Escolar "Dr. An-

	

4,10	tônio Tôrres", (te Bambui - Indenização de des-
pesas telefônicas no ano (te 1966 ........

Relva do Egypto Rezende	Diretora do Grupo Escolar
"Professor Chaves", de Uberaba - Indenização de

	

2,91	despesas telefônicas de setembro a novembro de
1966	............................

48 -

Maria de Lourdes Ferraz da Cunha - Diretora do Grupo
Escolar "Dr. Avelino de Queiroz", de Pium-i -
Indenização de despesas na aquisição de 5 lâm-
padas em 1966 ....................

Maria Celi Morcey Cruz - Diretora do Grupo Escolar
"Américo Lopes", de Engenópolis - Indenização
de despesas na aquisição de 3 velas para filtro
e 2 torneiras, em junho de 1966 ........

Maria Niva de Oliveira Santos - Diretora do Grupo
Escolar "Amâncio Bernardes", de Santo Antônio
do Monte - Indenização de despesas na aquisição
de 10 lâmpadas em outubro de 1966 ......

Maria Niva de Oliveira Santos - Diretora do Grupo
Escolar "Amâncio Bernardes", de Santo Antônio
do Monte - Indenização de despesas com aquisição
de um livro de ata em 1965 ............

Maria de Lourdes Marques Guimarães - Diretora do
Grupo Escolar "Matias Lobato", de Divinópolis -
Indenização de despesas na reforma de móveis e
aquisição de diversos materiais em 1966 .

Iracema de Paiva Souza - Diretora do Grupo Escolar
"Coronel Goulart", de Natércia - Indenização de
despesas na aquisição de 5 livros de ata, em junho
de 1965	........................

Maria Aparecida Corrêa Borges - Diretora do Grupo
Escolar "13 de Maio", de Uberlândia - Indeniza-
ção de despesas na aquisição de materiais e con-
sertos em 1965 ....................

Maria Aparecida Corrêa Borges - Diretora do Grupo
Escolar "13 de Maio", de Uberlândia Indeni-
zação de despesas na aquisição de 3 lâmpadas e
1 vela de filtro em 1965 ..............

Magnólia Mageste Caldeira - Diretora do Grupo Escolar
"Cordovil Pinto Coelho", de Manhuaçu - Indeniza-
ção de despesas telefônicas no mês de dezembro
de 1965	........................

NCr$

307,88

29,70

25,05

23,76

17,13

8,56

39,38

6,11

108,45

30,05
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NCr$
Companhia Telefônica de Minas Gerais - Serviços te-

lefônicos prestados a diversos estabelecimentos de
ensino do interior, de 1. Q de abril a 31 de dezem-
bro de 1966, conforme faturas 553, 995, 998, 1.002,

	

1.004, 1.217, 1.220, 1.224 e 1.226 GE . . . .	240,30

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Serviços tele-
fônicos prestados à Secretaria e diversos estabele-
cimentos de ensino do interior, de 1. de julho
a 31 de dezembro de 1966, conforme faturas n.s
999, 1.003, 1.221 e 1.225 GE ..........76,29

Companhia Telefônica de Juiz de Fora Serviços tele-
fônicos prestados aos Grupos Escolares e Escola
Normal Oficial, daquela cidade, relativos ao mês
de outubro de 1966 ..................

Companhia Telefônica de Juiz de Fora - Serviços tele-
fônicos prestados aos Grupos Escolares e Escola
Normal Oficial, daquela cidade, nos meses de
novembro e dezembro de 1966 ..........

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Serviços tele-
fônicos prestados ao Ginásio Estadual de Itajubá
de 1.9 de julho a 31 de dezembro de 1965

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Serviços tele-
fônicos prestados à Secretaria e dependências, de
1. de outubro a 31 de dezembro de 1965, faturas
1.485, 1.487, 1.488, 1.490 e 1.584 GE .

Lygia Morgan Costa - Diretora do Grupo Escolar "Dr.
Raul Soares", de Itabirito - Indenização de des-
pesas telefônicas de abril a novembro de 1966

Ceres Herthel Vidigal de Paula - Diretora do Grupo
Escolar "Dr. Vieira Braga", de Santos Dumont -
Indenização de despesas telefônicas de agosto a
outubro de 1966 ..................

Monsenhor Ciro Zerbini - Diretor do Colégio Estadual
"Dona Alice Autran Dourado", de Guaranésia -
Indenização de despesas telefônicas no período de
1. 9 de agosto a 31 de dezembro de 1965

Luiza de Souza	Diretora do Grupo Escolar "Dr. An-
tônio Tôrres", de Bambui	Indenização de des-
pesas telefônicas no mês de dezembro de 1965

I)alva Cifuentes Gonçalves - Diretora do Grupo Escolar
"George Chalmers", de Nova Lima Indenização
de despesas telefônicas de 1. 9 de janeiro a 31
(Ir dezembro de 1965 ................

Vera l)alle Mascarenhas	Diretora do Grupo Escolar
"Coronel Caetano Mascarenhas", de Caetanópolis

Indenização de despesas telefônicas no mês
de dezembro de 1965 ................

Odila Manata Lara Diretora do Grupo Escolar "Mi-
guel Couto", de Divinópolis - Indenização de des-
pesas telefônicas no mês de dezembro de 1965

Mada Silva - Diretora do Grupo Escolar "Dr. Zacarias",
de Dores (10 Indaiá - Indenização de despesas
telefônicas nos exercícios de 1964 e 1965 .

Maria Niva de Oliveira Santos - Diretora do Grupo Es-
colar "Amâncio Bernardes", de Santo Antônio
do Monte Indenização de despesas telefônicas
nos meses de outubro e novembro de 1966

Diretora do Grupo Escolar de Caramuru, de Moema -
Indenização por aquisição de material de expe-
diente e higiene durante o ano de 1965 .

Diretora do Grupo Escolar "Raul Soares", de Ubá - In-
denização por aquisição de material de expediente
e higiene durante o ano de 1965 ..........

Companhia Telefônica de Juiz de Fora Serviços tele-
fônicos prestados às Escolas Reunidas Pestalozzi
no mês de outubro de 1966 ............

104,41

208,82

25,66

302,7

39,61

NCr$

1,66

20,79

2,16

1,29

53,13

6,11

14,67

23,00

8,82
Diretora do Grupo Escolar "Carlos Drummond de An-

(Irade", de Acesita - Indenização por aquisição

	

25)	de material de expediente e higiene durante o ano
de 1965 ........................23,01

Diretor do Colégio Estadual de Uberlândia - Indeniza-
ção por aquisição de material de expediente e hi-

	

16,3	giene durante o ano de 1965 ............28,70
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Diretora do Grupo Escolar "Inácio Murta", de Novo
Cruzeiro - Indenização por aquisição de material
de expediente e higiene durante o ano de 1964

Diretora cio Grupo Escolar "Geraldino Rodrigues da
Cunha", ele Uberaba - Indenização por aquisição
de material de expediente durante o 2. 9 semestre
de 1965	..........................

Diretora do Grupo Escolar "Dr. Joaquim Vilela", de Boa
Esperança - Indenização por aquisição de mate-
rial de expediente e higiene durante o ano de
1965	............................

Diretora do Grupo Escolar "Coronel Luiz Coutinho", de
Guiricema - Indenização por aquisição de mate-
rial de expediente e higiene durante o ano de 1964

Diretora do Grupo Escolar "Coronel Luiz Coutinho", de
Guiricema - Indenização por aquisição de ma-
terial de expediente e higiene durante o ano de
1965	............................

Diretora do Grupo Escolar "Senador Cupertino", de
Rio Casca Indenização por aquisição de mate-
rial de expediente e higiene durante os anos de
1963 e 1964	......................

Diretora das Escolas Reunidas "Padre Pivato", de Maria
da Fé - Indenização por aquisição de material
de expediente e higiene durante o ano de 1964

Coordenadora das Escolas Combinadas de Papagaio, de
Canaã Indenização por aquisição de material
de expediente e higiene durante o exercício de
1965	............................

Diretora das Escolas Reunidas "João Monteiro Rodrigues
Rola", de Juaraçu, Município de São Domingos
do Prata Indenização de despesas com aquisi-
ção de materiais de expediente e higiene, durante
os anos de 1964 a 1966 ..............

Diretora do Grupo Escolar "Comendador Leite", de La-
jinha - Indenização de despesas com aquisição
de materiais de expediente e higiene, durante o ano
de 1958	..........................

Diretora do Grupo Escolar "Padre Miguel", de Simonésia
Indenização de despesas com aquisição de ma-

teriais de expediente e higiene, durante o ano de
1965	...........................

Diretora (Ias Escolas Reunidas de Cachoeira Dourada
Indenização ele despesas com aquisição de ma-

teriais de higiene, em 1965 ..............

Diretora do Grupo Escolar "Coronel Mário Campos", de
São Francisco de Oliveira - Indenização de des-
pesas com aquisição de materiais de expediente e
higiene, durante o ano de 1966 ..........

Diretora elo Grupo Escolar "Coronel Francisco da Silva
Maia", de Passos Indenização de despesas com
aquisição de materiais de expediente e higiene, du-
rante o ano de 1966 ................

Diretora do Grupo Escolar "Aurélio Pires", de Gouveia
Indenização de despesas com aquisição de rua-

ftriais de expediente e higiene, durante o ano de
1966	............................

Diretora cio Grupo Escolar "Carlos Góis", de Campos
Gerais Indenização de despesas com aquisição
(te materiais (lo expediente e higiene, durante O
ano	de	1966	...................

l)irdora (10 Grupo Escolar "Olegário Maciel", de São
Tomaz (lo Aquino - Indenização de despesas com
aquisição de materiais de expediente e higiene, du-
rante o ano de 1966 ................

Coordenadora das Escolas Combinadas anexas ao Co-
légio "Padre D'Amato", ele Sete Lagoas - Indeni-
zação de despesas com aquisição de materiais de
expediente e higiene, durante o ano de 1966

1 Diretora das Escolas Reunidas "José Madureira Horta",
(lo Alvorada de Minas - Indenização de despesas
com aquisição de materiais cio expediente e ffi gie-

	

17,601	ne, durante os anos de 1962 a 1964 ......

Diretora do Grupo Escolar "Manuel Lúcio cio Morais",
(te São José do Goiabal - Indenização de despesas
com aquisição de materiais de expediente e higie-

	

0,93	no, durante os anos de 1964 e 1965 . .

NCr$

19,24

10,13

12,00

12,00

16,07

38,27 1

6,401

6,001

NCr$

15,62

10,00

11,06

11,00

17,02

17,40

16,24

6,72

14,26

22,42



Diretora do Grupo Escolar "Professor Meio Teixeira",
de Lagoa Santa = Indenização de despesas com
aquisição de materiais de expediente e higiene,
durante o ano de 1966 ................

NCrr
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NCr$
! Diretora do Grupo Escolar "Arlindo Zaroni", de Maria

da Fé - Indenização de despesas com aquisição
de materiais de expediente e higiene, durante o

	

11,13	ano de 1966 ......................	19,00

Coordenadora da Escola Infantil Combinada "Oliveira
Quintão", de Tombos - Indenização de despesas
com aquisição (te materiais de expediente e higie-

	

1(1.00
	ne, durante o ano de 1966 ..............	10,00

I)iretora do Grupo Escolar "Major Agenor Lopes Can-
çado", de Nova Serrana - Indenização de despe-
sas com aquisição de materiais de expediente e hi-
giene, durante o ano de 1966 ..........	12,00

Diretora do Grupo Escolar "Alvino H. Oliveira", de Poços
de Caldas - Indenização de despesas com aquisi-
ção de materiais de expediente e higiene, durante
o ano de 1965 ....................	12,55

Companhia Telefônica de Juiz de Fora - Serviços tele-
fônicos prestados ao Conservatório Estadual de
Música nos meses de novembro e dezembro de
1966	............................	18,98

TOTAL ....................	2.744,49

Ai-t. 2. - Para efeito de execução desta lei fica o Poder
Executivo autorizado a anular parcial ou totalmente dotações or-
çamentárias de despesas correntes ou de capital, até o limite con-
signado no artigo anterior.

Art. 3.1	Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 4.1 	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 2 de
maio de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria Alkmiin

	

9,30	Ovídio Xavier de Abreu
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Diretora do Grupo Escolar "Wenceslau Neto", de Ita-
jubá - Indenização de despesas com aquisição de
materiais de expediente e higiene durante o ano
de1964	..........................

Diretora do Grupo Escolar "Casimiro Silva", de Boa
Esperança - Indenização de despesas com aquisi-
ção de materiais de expediente e higiene, durante
o ano de 1966 ....................

Diretora do Grupo Escolar "Dr. Carlos Cavalcanti", de
Cambui - Indenização de despesas com aquisição
de materiais de expediente e higiene, durante o
ano (te 1964	......................

Diretora do Grupo Escolar "D. Mulata", de Patrocínio
Indenização de despesas com aquisição de mate-
riais de expediente e higiene, durante o ano de
1966	............................

Diretora do Grupo Escolar "São José", ex-Escolas Reu-
nidas Anexas ao "Instituto São José", de Campo
do Meio = Indenização de despesas com aquisi-
ção de materiais de expediente e higiene, durante
o ano de 1965 ......................

Diretora do Grupo Escolar "Estevão Pinto", de Mar de
Espanha - Indenização de despesas com aquisição
de materiais de expediente e higiene, durante o
ano de 1966 ......................

Diretor do Colégio Estadual de Manhumirim - Indeniza-
ção de despesas com aquisição de materiais de ex-
pediente e higiene, durante o ano de 1965

Diretora do Jardim de Infância "Presidente Bernardcs"
de Montes Claros Indenização de despesas com
aquisição de materiais de expediente e higiene,
durante o ano de 1964 ................

13,491

7,001

10,671

21,101

26,801

18,00
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LEI N. 9 4.736, DE 2 DE MAIO DE 1968

Autoriza a abertura à Secretaria de Estado da
Agricultura do crédito especial de NCr$ 847,66.

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 abrir à Se-
cretaria de Estado da Agricultura o crédito especial de NCr$
847,66 (oitocentos e quarenta e sete cruzeiros novos e sessenta e
seis centavos), destinado ao pagamento das seguintes despesas de
exercícios findos:

NCr$
Armando José dos Santos	Chefe da 12.1 Circunscrição

Agropecuária	Aquisição de lubrificantes para
manutenção de veículos, conforme processo 613
(66) do DAM, em 1965 ................438,88

Mário Moura - Chefe do S.E.C. de Santa Rita do Sapucaí
-- Aquisição de lubrificantes para manutenção de
veículos, conforme processo n. 697-2 (66) do
DAM, em 1965 ........................3,10

Sebastião da Silva Santos Chefe do S.E.C. de Monte
Santo de Minas -.. Aquisição de combustíveis para
manutenção (le veículos da Secretaria, conforme
Processo n.v 672 (66) do DAM, em 1965 .	 40,00

Alírio Barbosa de Souza -- Aquisição (te combustíveis
e lubrificantes para a 28. 1 C.S.R.D.F., conforme Pro-

	

cesso n. 493 (67), do DAM, em 1966 ......	165,68

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

Dada no Palácio da Liberdade, cru 	Horizonte, aos 2 de
maio (te 1968.

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

LEI N.ç, 4.737, DE 2 DE MAIO DE 1968

Autoriza a abertura, à Secretaria de Estado da

Fazenda, cio crédito especial de NCr$ 537.915,82, e
anula dotações orçamentárias'.

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 (Ia Fazenda o crédito especial de NCr$ .....
537 .91582 (quinhentos e trinta e sete mil, novecentos e quinze
(lUzeiros novos e oitenta e dois centavos) destinado a ocorrer a
(leSpc'sas da Escola te Educacão Física (te Minas Gerais assim
discriminadas:

João Resende -- Aquisição (te combustíveis para manu-

	

tenção (te veículos da Secretaria, conforme Pro-	 Exercício de 1967 ............NCi$ 238.248,82

	

cesso n.9 1.006 (67), do DAM, em 1966 ......	200,00	Exercício de 1968 ............NCr 299. 667,00

	

TOTAL ....................	847,66
	 TOTAL ..............NCr$ 537.915,82

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 montante
consignado no artigo 1..

Art. 2.9 Para execução do disposto no artigo anterior fica-
o Podei- Executivo autorizado a congelar ou anular, total ou par-
rialmente, dotações orçamentárias vigentes, até o montante auto-
rizado por esta lei.

F"1
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Art. 3.' - Revogadas as disposições em contrário, esta lei	Art. 3. - Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará em vigor na (lata de sua publicação,	 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 2 de
maio de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Ovídio Xavier de Abreu

LEI N. v 4.738, DE 2 DE MAIO DE 1968
Abre ao Departamento Estadual de Estatística

o crédito espcial de NCr$ 1.883,60.

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 De-
partamento Estadual de Estatística o crédito especial de NCr$
1 .883,60 (hum mil, oitocentos e oitenta e três cruzeiros novos e
sessenta centavos), para atender a seguinte despesa:

NCr$
Faculdade de Filosofia da Universidade de Minas Gerais

- Diferença de aluguel (to 20.1 andar do Edifício
Acaiaca onde funciona o Departamento, de junho
a dezembro de 1966 ..................1.883,60

Art. 2. 1 -- Para a execução desta lei, fica o Poder Executivo
autorizado a cancelar ou congelar, total ou parcialmente, dotações
orçamentárias de despesas correntes ou de capital até o limite con-
signado no artigo 1.0.

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 2 de
maio de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Ovídio Xavier de Abreu

Raul Bernardo Nelson de Senna

LEI N.9 4.739, DE 2 DE MAIO DE 1968

Dó a denominação de "José Guimarães" ao 2.'

Grupo Escotar de São João Evangelista.

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 "José Guimarães" o 2. 9 Grupo
Escolar da Cidade de São João Evangelista.

Ari. 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-
('1011 nto e execução desta lei pertencei-, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 2 de
aaio de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria Alkmim

1
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LEI N. ç, 4.740, DE 3 DE MAIO DE 1968

Autoriza o Poder Executivo a abrir, pio Se.
cretaria de Estado da Fazenda, o crédito especial
de NCr$ 62.000,00, para atender despesas de ins-
talação do Departamento de Representação do Go-
verno do Estado de Minas Gerais - DREM, em
Brasília e modifica artigos da Lei n." 15.462,  de li
de maio 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, no
corrente exercício, pela Secretaria de Estado da Fazenda, o crédito
especial de NCr$ 62.000,00 (sessenta e dois mil cruzeiros novos),
sendo NCr$ 12.000,00 (doze mil cruzeiros novos) para pagamento
de pessoal contratado nos termos do artigo 49 (Ia Lei n. 4.462,
de 15 de maio de 1967, e NCr$ 50.000,00 (cinqüenta mil cruzeiros
flOVOS) para atender às despesas de instalação, aquisição (le móveis,
veículos e outros materiais indispensáveis ao funcionamento do
Departamento de Representação do Governo (lo Estado de Minas
Gerais - - I)REM, em Brasília.

Parágrafo único Para efeito do disposto nesta lei, é o
Poder Executivo autorizado a anular, total ou parcialmente, dota-
ções orçamentárias correspondentes a despesas correntes e de
e apita 1.

Art. 2. - (vetado)
Mi. 3•9

	

	O item IX do art. 59 (lã Lei n.° 4.462, de 15 de
maio de 1967, passa a vigorar com a redação seguinte:

"Art. 5v

IX --- informar a todos os órgãos da administração
direta e indireta do Estado, bem como a Deputados e
Comissões da Assembléia Legislativa, sobre o andamen-
to de projetos de lei apresentados no Congresso, con-
vênios, acordos, contratos e consignações orçamentá-
rias de interesse de órgãos públicos estaduais".
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Art. 59	Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 6. ---- Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publi-
cação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte, aos 3 de
maio (te 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Ovídio Xavier de Abreu

LEI N.° 4.741, DE 6 DE MAIO DE 1968

Dá a denominação de José Moreira Bowen ao
Grupo Escolar Marquês do Paraná, da Cidade de
Timóteo.

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

Au. 1. - O Grupo Escolar Marquês do Paraná, da Cidade
de Timóteo, passa a denominar-se José Moreira Bowen.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 6 de maio
de 1968.

Art. 4•1 -- Nos exercícios subseqüentes, o Orçamento do 1 O Presidente: (a) Manoel da Situa CostaEstado deverá consignar dotação própria para ocorrer às despe- 1
sas resultantes do artigo 4•v da Lei n. 9 4.462, de 15 de maio de	O 1. Secretário: (a) João Navarro
1967. 0 2.9 Secretário: (a) Fábio Nolini
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LEI N. 9 4.742, DE 6 DE MAIO DE 1968

Autoriza a abertura do crédito especial de
NCrs 2.340,08 à Secretaria de Estado da Educação.

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

Art. 1.	Fica o Poder Executivo autorizado a	abrir à Se-
cretaria de Estado da Educação o crédito especial de NCr$ .
2.340,08 (dois mil trezentos e quarenta cruzeiros novos e oito cen-
tavos) destinado ao pagamento das seguintes despesas de exercíciosanteriores:

Margarida Pinto	Diretora do Grupo Escolar "Renato
Eloi Andrade", de Coronel Pacheco Pagamento
de força e luz em 1965, conforme Processo n.9
1.099-2 (67) do DAM ................

Margarida Pinto Diretora das E. R. "Eloj Andrade",
de Juiz de Fora -- Pagamento de força e luz em
1965, conforme Processo n. 9 1.898-1 (66) do DAM

Maria (Ias Dores Lopes de Oliveira Diretora do Grupo
Escolar "Heroína Torres", de Santo Antônio da
Coluna - Pagamento de força e luz, em 1964,
conforme Processo n. 9 1.117 (67) do DAM

Maria Eliza, Costa Neto	Diretora do Grupo Escolar
"São Pedro", Município de Piau Pagamento de
força e luz, em 1965, conforme Processo n. 9 874-1
(66) do DAM ....................

Marina Maria da Silva Costa - Diretora do Grupo Escolar
"Cristiano Machado", de Ipuíuna Pagamento de
força e luz, em 1965, conforme Processo n. 9 921(66) do DAM

Carmem Marinho Viana Lopes -- Diretora do Grupo
Escolar "Dr. Viviano Caldas", em Prados - Pa-
gamento de força e luz, em 1965, conforme Proces-
so nY 481-1 (67) (10 DAM ............

Mariana Dias Barbosa Santos - Capital - Pagamento
de força e luz, em 1965, conforme Processo n.°
1 .878-1 (66) do DAI ................
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Maria Auxiliadora Machado Gregório - Diretora do
Grupo Escolar "Jorge Mascarenhas", em Ai-açaí

Pagamento de força e luz, em 1965, conforme
Processo n.° 1.464 (66) do DAM ........

Cacilda de Souza Gomes - Diretora do Grupo Escolar
"Arlindo Zaroni", em Maria da Fé Pagamento
de energia elétrica, em 1965, conforme Processo
n' 1.145-1 (66) do DAM ..............

Maria Felicidade Costa - Diretora do Grupo Escolar
Secretário "Olinto Orsini", de Bueno Brandão

Pagamento de energia elétrica, em 1965, con-
forme Processo n. 839-1 (67) do DAM .

Zélia Alves Pinto - Diretora do Grupo Escolar "Padre
Matias", da Capital - Pagamento de energia elé-
trica, em 1965, conforme Processo n 2.040-1
(66) do DAM ......................

Dulcinéa Villas Toledo Diretora do Grupo Escolar
"Professor Lopes", de Benfica de Minas - Pa-
gamento de energia elétrica, em 1965, conforme
Processo n.° 1 .020-2 (67) do DAM ........

Cia. Viçosense Força e Luz - Fornecimento de energia
elétrica para o Grupo Escolar "Edmundo Lins",
de Viçosa; Grupo Escolar "Coronel Antônio da
Silva Bernardes", em 1966, conforme Processo
n. 935 (67) do DAM .................

Departamento Municipal de Eletricidade de Poços de
Caldas - Fornecimento de energia elétrica para
o Grupo Escolar Francisca Escobar; Grupo Es-
colar "Francisca Tamm Bias Fortes", em 1966,
conforme Pi-cccsso n 463-13 (67) do DAM . .	25,70

Prefeitura Municipal de Ouro Fino - Fornecimento de
energia elétrica aos Grupos Escolares "Coronel
Paiva", "Júlio Brandão" e Escola Normal Oficial
de Capelinha e Escolas Reunidas "E. Barbosa",
de Crisólia, em 1966, conforme Processo n. 9 886-1
(67), do DAM ....................53,57

NCr$

1,65

3,81

50,00

23,56

3,65

3,59

NCr$

3,05

13,59

0,93

2,22

2,75

126,63

Departamento Municipal de Eletricidade de Poços de

12 98	 Caldas - Fornecimento de energia e 1 étrica para
o Grupo Escolar "Washington Luiz", em 1966,
conforme Processo n. Q 463-10 (67), do DAM . .	4,07
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Centrais Elétricas de Minas Gerais - Fornecimento de	
N'Cr$

energia elétrica para a Escola Industrial de Betim
-- Centro de Treinamento, em 1965, conforme
Processo n.9 431-4 (66), do l).A.M.......50,27

Cia. Viçosensi Força e Luz - Fornecimento de energia
elétrica para o Grupo Escolar "Coronel Antônio
da Silva Bernardes" e Grupo Escolar "Edmundo
Lins", de Viçosa, cm 1965, conforme Processo n.'
834-1 (66), do D.A.M................. 60,14

Lid j monha Augusta Maia	Diretora do Ginásio Normal
Oficial de Dom Joaquim S. de Souza Pagamento
de material de expediente e higiene, em 1964,
conforme Processo n. 9 403-19 (66) do D.A.M.

Angelina dos Santos Nogueira -- Pagamento de energia
elétrica do Grupo Escolar "Paulo das Graças Silva",
(Ia Capital, conforme Processo n. 9 1.945-2 (66)
do D.A.M., em 1964 ..................

Maria das Dores Lopes de Oliveira - Diretora do Grupo
Escolar "1-Icroina Torres", de Santo Antônio -
Pagamento de energia elétrica, em 1965, conforme
Processo n. 1 .117-2 (67) do D.A.M.......

Telma Lobato de Oliveira - Diretora (lo Grupo Escolar
"Caio Nelson de Senna", da Capital - Pagamento
de energia elétrica, em 1963, conforme Processo
n. 9 771-4 (67), do D.A.M...............

Teima Lobato de Oliveira -- Diretora do Grupo Escolar
"Caio Nelson (te Senna", da Capital - Pagamento
<te força e luz, em 1964, conforme Processo n.'
771-3 (67), do D.A.M.................

NCr$

0,91

17,86

14,36

7,41

32,78

43,50

27,03

Angelina dos Santos Nogueira - Diretora do Grupo
Escolar "Paulo das Graças Silva", da Capital
Pagamento de força e luz, em 1962, conforme
Processo n.9 1.945 (66), do D.A.M...........

Instituto dos Missionários Sacramentinos de Nossa Se-
nhora de Manhumirim - Pagamento de força e
luz, em 1962, conforme Processo n.' 427-4 (67)
do D.A.M.......................

Léa Aroeira Braga - Diretora do Grupo Escolar "Rui
Bouchardet", de Visconde do Rio Branco -
Pagamento de força e luz, em 1964, conforme Pro-
cesso n.' 1.846-3 (66) do D.A.M...........

60,00 Carmem Marinho Viana Lopes - Diretora do Grupo
Escolar "Doutor Divino Caldas", de Prados -
Pagamento de energia elétrica, em 1964, conforme
Processo n. 9 481 (67) do D.A.M.............

6,84 Albertina Sofia Freixo de Abreu Diretora do Grupo
Escolar "Vieira Marques", de Santos Dumont -
Pagamento de força e luz, em 1966, conforme
Processo n.° 932 (67) do D.A.M...........

50,00 Eulália Pereira Gomes - Diretora do Grupo Escolar
"Antônio Salomon", de Itajubá - Pagamento de
força e luz em 1966, conforme Processo n. 9 933
(67), do D.A.M.......................

23,08
Maria Antônia de Carvalho - Diretora do Grupo Escolar

"Carneiro Resende", de Cristina - Pagamento de
força e luz, em 1966, conforme Processo n. 9 923

5,10
	 (67), do D.A.M.......................

Angelina dos Santos Nogueira - Diretora do Grupo
Escolar "Paulo das Graças Silva", da Capital --
Pagamento de força e luz, cm 1963, conforme
Processo n. Q 1.945-1 (66), do D.AJ'I.........

Lucilia Maria Ventura Horta - Professora das Escolas
Combinadas "Prof. Herculano Horta", - Pagamen-
to de força e luz, em 1966, conforme Processo
n.9 973 (67), do D.A.M................. 8,093,48

107,59

1

Instituto dos Missionários Sacram<ntinos (te Nossa Se-
nhora (te Manhumirjm - Pagamento de Força
e Luz, em 1963, conforme Processo n. 9 427-3
(67), do D.A.M.....................

Maria Inês Bustamante Braga - Diretora do Grupo
Escolar "Prof. Arcésdio de N. Moura", em Pc-
dralva - Pagamento de força e luz, em 1966,
conforme Processo n.' 1.278 (67) do D.A.M. 13,38
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Carmem Brandão de Castro - Diretora do Conserva-
tório Estadual de Música em Visconde do Rio
Branco - Pagamento de despesas de força e luz,
em 1966, conforme Processo n. 1.257-1 (67), do
D.A.M...........................

Maria Aparecida Alvim Diretora do Grupo Escolar
"Artur Bernardes", de Tupaciguara - Pagamento
de força e luz, em 1966, conforme Processo n.
1.256 (67) do D.A.M.................

Geni Matos Gonçalves -- Diretora das Escolas Reunidas
de Alto Maranhão, em Congonhas Pagamento
de força e luz, em 1966, conforme Processo n.9
980 (67), (10 D.A.M.................

Anísia Maria Damasceno Santana - Diretora do Grupo
Escolar da Vila Parque São Benedito, da Capital
- Pagamento de força e luz, em 1966, conforme
Processo n.9 1.084 (67) do D.A.M.........29,08

Dulcinéa Vilias Toledo - Diretora do Grupo Escolar
"Prof. Lopes" - Benfica de Minas - Pagamento
de força e luz, em 1966, conforme Processo n.
1.020-1 (67), do D.A.M.................35,59

Mariana Dias Barbosa Santos - Diretora do Grupo Es-
colar "Prado Lopes", de Caetano Furquim - Pa-
gamento de força e luz, em 1966, conforme Pro-
cesso n.9 1.787 (66), do D.A.M...........17,08

Margarida Pinto - DiretoraDiretora do Grupo Escolar "Renato
Eloi de Andrade", de Coronel Pacheco - Paga-
mento de força e luz, em 1966, conforme Pro-
cesso n.9 1.099-1 (67), do D.A.M.........18,72

Maria das Dores Lopes de Oliveira Diretora do Grupo
Escolar "Professora Heroína Torres" - Pagamen-
to de força e luz, em 1966. conforme Processo
n.° 1.117-1 (67), do D.A.M.............50,00

Maria Terezinha Fagundes Mota - Diretora do Grupo
Escolar "Cândido Martins de Oliveira", de Ubá
- Pagamento de força e luz, em 1966, conforme
Processo n.° 1.055 (67), do D.A.M.........11,15

NCr$
Cia. Força e Luz Cataguazes de Leopoldina - Forneci-

inento de energia elétrica ao Grupo Escolar "Cas-
telo Branco"; Grupo Escolar "Sales Marques";
Grupo Escolar "Lafaiete Côrtes", de Além Paraíba;
Escola Normal Oficial de Visconde do Rio Branco,
em 1966, conforme Processo n.9 734-10 (67), do
D.A.M...........................	531,00

Cia. Força e Luz Centralina - Fornecimento de ener-
gia elétrica ao Grupo Escolar "Belchior de Faria",
em 1966, conforme Processo n. ç 1.160 (67), do
D.A.M...........................	9,28

Cia. Caldense de Eletricidade S.A. Fornecimento de
energia elétrica em 1965, para o Grupo Escolar
"Sebastião Faustino Sales", de Ibitiura de Minas,
conforme Processo n. 9 1.246 (66) do D.A.M.	2,64

Cia. Geral de Eletricidade - Fornecimento de energia
elétrica em 1965, para o Grupo Escolar de Monte
Belo, conforme Processo n. 9 629-16 (66), do
D.A.M...........................	9,32

Prefeitura Municipal de Cruzília - Fornecimento de
energia elétrica ao Ginásio Estadual, em 1965,
conforme Processo n. 9 1.505 (66), (lo D.A.M.	1,82

Empresa Luz e Força Ituiutabana S.A. - Fornecimento
de energia elétrica em 1965, aos Grupos Escolares:
Bias Fortes, Cônego Ângelo e João Pinheiro, de
Ituiutaba, conforme Processo n. 1.342-2 (66),
do D.A.M.........................19,99

Empresa Luz e Força Ituiutabana S.A. - Fornecimento
de energia elétrica aos Grupos Escolares: Cônego
Ângelo, Bias Fortes e João Pinheiro, (te Ituiutaba,
em 1965, conforme Processo n. Q 1.342-12 (66) (lo
D.A.M.........................17,32

Empresa Luz e Força Ituiutabana S.A. - Fornecimento
de energia elétrica em 1965, à Coletoria Estadual
de Ituiutaba, conforme Processo n.9 1.342 (66),
(lo D.A.M.........................	4,99

NCr$

24,67

80,34

26,25

L.
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NCi$
Carmem Brandão de Castro - Diretora do Conservató-

rio Estadual de Música "Prof. Flausino Vale", de
Visconde do Rio Branco - Fornecimento de
materiais em 1965, conforme Processo n.° 1.257
(67), do D.A.M.....................

Wanda Gelape Bambirra Santos - Diretora do Grupo
Escolar "Efigênjo Sales", da Capital - Pagamento
de energia elétrica em 1965, conforme Processo
n.° 1.775-1 (66), do D.A.M.............

Teima Lobato de Oliveira - Diretora do Grupo Escolar
"Caio Nelson de Senna", da 'Capital Pagamento
de energia elétrica em 1965, conforme Processo
11.0 771-2 (66), do D.A.M...............

Maria Tereza Lessa Rabelo - Diretora do Grupo Escolar
"Sebastião Faustino Sales", de Ibitiura de Minas
- Pagamento de energia elétrica, em 1965, con-
forme Processo 11.0 441-1 (67), do D.A.M.....

Angelina dos Santos Nogueira -- Diretora do Grupo Es-
colar "Paulo das Graças Silva", da Capital - Pa-
gamento de energia elétrica em 1965, conforme
Processo n.° 1.945-3 (66) do D.A.M.......

NCr$
Departamento de Águas e Energia Elétrica - Forneci-

mento de energia elétrica a repartição do Estado,
em Pium-i, em 1965, conforme Processo n. 0 470-3
(66), do D.A.l\l.....................

15,86 Empresa Elétrica Bragantina S.A. - Fornecimento de
energia elétrica ao Grupo Escolar "Odete Valada-
res", de Extrema, em 1966, conforme Processo
n.0 835-1 (67), do D.A.M.................

8,82 Empresa Elétrica Bragantina S.A. - Fornecimento de
energia elétrica ao Grupo Escolar "Odete Valada-
res", de Extrema, em 1965, conforme Processo 11.0

1.868-2 (66) do D.A.M...............

29,09 Cia. Geral de Eletricidade - Fornecimento de energia
elétrica em 1966, ao Grupo Escolar "D. João VI",
de Alpinópolis, conforme Processo n.9 509-4 (67),
(lo D.A.M.........................

	

0,30	Instituto dos Missionários Sacramentinos de Nossa Se-
nhora	Manhumirim - Pagamento de energia
elétrica em 1961, conforme Processo n. 0 427-5
(67), do D.A.M.....................

13,76

22,92

1,63

3,46

6,36

4,51

Edson Galvão Franco da Rosa - Diretor do Colégio Es-
tadual "Souza Nilo", de Itanhandu - Pagamento
de energia elétrica em 1965, conforme Processo n.'
562-1 (67), do D.A.M...................33,07

Instituto dos Missionários Sacramentinos de Nossa Se-
nhora - de Manhumjrjm Pagamento de energia
elétrica cm 1965, conforme Processo n. 9 427-1
(67), do D.A.M.....................295,10

Instituto dos Missionários Sacramentinos de Nossa Se-
nhora - de Manhumirim Pagamento de energia
elétrica cm 1964, conforme Processo n. 0 427-2
(67), do D.A.M.....................132,54

Leá Aroeira Braga - Diretora do Grupo Escolar "Prof.
Bouchardet", de Visconde do Rio Branco - Pa-
gamento de energia elétrica em 1965, conforme
Processo n.0 1.846-2 (66), do D.A.M.......

TOTAL ....................2.340,08

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
consignado no art. 1.0.

Art. 3•o	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-
tnnto e execução 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
maio de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria Alkmim
Ovídio Xavier de Abreu19,85
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LEI N.9 4.743, DE 6 DE MAIO DE 1968 ÈÀ`
71 -

NCr$

Declara de utilidade pública o Lions Clube de
Uberaba.

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

Art. 1. - Fica declarado de utilidade pública o Lions Clube
de Uberaba.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 6 de
maio de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna
João Franzen de Lima

LEI N.9 4.744, DE 6 DE MAIO DE 1968

Autoriza a abertura do crédito especial de
NCr$ 1 .602,24 ao Poder Judiciário.

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

Art. 1.' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Poder
Judiciário o crédito especial (le NCr$ 1 .602,24 (mil seiscentos e
dois cruzeiros novos e vinte e quatro centavos) destinado ao pa-
gamento das seguintes despesas de exercícios anteriores:

	

Helvécio Costa - Fornecimento de material de expe-
	NCr

diente, em 1965, conforme Processo n. 9 1.153-1
(65), do Departamento de Administração de Ma-
terial	...........................	1.217,20

Empresa Elétrica Bragantina S.A. Fornecimento de
energia elétrica em 1965, ao Fórum de Extrema,
conforme Processo n.v 1.868-2 (66), do Departa-
mento de Administração de Material ......

Empresa Elétrica Bragantina S.A. Fornecimento de
energia elétrica em 1966, ao Fórum de Extrema,
conforme Processo n. I 835-1 (67), do Departamen-
to dc Administração de Material ........

Cia. Geral de Eletricidade Fornecimento de energia
elétrica em 1966, ao Fórum de Alpinópolis, con-
forme Processo n.' 509-4 (67), do Departamento
de Administração de Material ............

Departamento de Águas e Energia Elétrica Forne-
cimento de energia elétrica em 1965, ao Fórum
de Arcado, conforme Processo n. 470-2 (66), do
Departamento de Administração de Material

Departamento dc Águas e Energia Elétrica -- Forne-
cimento de energia elétrica em 1965, ao Fórum
de Pium-i, conforme Processo n. 9 470-3 (66),
do Departamento de Administração de Material

Cia. Sul Mineira de Eletricidade Fornecimento de
energia elétrica em 1965, ao Fórum de Para-
guaçu, conforme Processo n.Q 1.620-1 (66), do
Departamento de Administração de Material

Cia. Luz e Força de Mirahy S.A. - Fornecimento de
energia elétrica em 1965, ao Fórum (te Miraí,
conforme Processo nY 1.839-2 (66), do Depar-
tamento de Administração (te Material .

Cia. Luz e Força de Mirahy S.A. Fornecimento de
energia elétrica cm 1964, ao Fórum de Miraí, con-
forme Processo n» 1.839-1 (66), do Departamen-
to de Administração (te Material ..........

Ramalho e Zuccon LEda. -- -- Fornecimento de energia
elétrica em 1964. ao Fórum de Bueno Brandão,
conforme Processo n. 9 2.177-7 (65), do Depar-
taniento de Administração de Material ......

3,08

1,63

8,11

31,02

5,07

0,87

1.85

1,51

1,02

qq
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Ramalho e Zuccon Ltda. Fornecimento (te energia
elétrica ao Fórum (te Bueno Brandão, conforme
Processo n.° 2.177-6 (65), do Departamento de
A dministração de Material

Ramalho e Zuccon Ltda. - Fornecimento de energia
elétrica em 1962, ao Fórum de Bueno Brandão,
conforme Processo n. 9 2.177-5 (65), do Departa-
mento de Administração de Material ......

Ramalho e Zuccon Ltda. - Fornecimento de energia
elétrica em 1960, ao Fórum de Bueno Brandão,
conforme Processo n.' 2.177-3 (65), do Departa-
mento (te Administração de Material ......

Ramalho e Zuccon Ltda. - Fornecimento de energia
elétrica em 1959, ao Fórum de Bueno Brandão,
conforme Processo n.° 2.177-2 (65), do Depar-
tamento de Administração (te Material ......

Ramalho e Zuccon Ltda. -- Fornecimento de energia
elétrica em 1958, ao Fórum de Bueno Brandão,
conforme Processo n.° 2.177-1 (65), do Depar-
tamento de Administração (te Material . . .

Crieco Importação e Comércio S.A. Fornecimento de
materiais, para conservação de móveis, conforme
Processo n. 9 1.055-1 (65), do Departamento de
Administração de Material

Organização Ruf S.A. -- Fornecimento de materiais de
expediente para a Biblioteca Pública Professor
Luiz de Bess:., cm 1965, conforme Processo n.
720-1 (66), do Departamento (te Administração (te
Material .	

244,42
Ítlo Formoso --- Fornecimento de gêneros alimentícios,

conforme Processo n.9 1.510-1 (66), do Departa-
mento (te Administração (te Material, em 1965 . .	21,75

TOTAL ......................1.602.24

Art. 2. Para a execução (lesta lei, é o Poder Executivo
autorizado a anular ou congelar, total ou parcialmente, dotações
orçamentárias (te Despesas Correntes ou (te Capital até o limite
consignado no art. 1..

Art. 3•9 - 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-
incii[o 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 6 de
inaio (te 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Ovídio Xavier de Abreu
João Franze,n de Lima

LEI N. 9, 4.745, DE 6 DE MAIO DE 1968

Autoriza a abertura, ú Imprensa Oficial, do
crédito especial de NCr$ 200.000,00 e anula dotação
orçwnentária.

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 Im-
Oficial, para ocorrer às despesas (te contrato (te pessoal

técnico nos termos (Ia Lei n. 9 4.639, de 17 (te novembro (te 1967,
o crédito especial dc NCr$ 200.000.00 (duzentos mil cruzeiros
novas)

itt. 2. Para a execução ([esta lei, é o Poder Executivo
autorizado a anular, totalmente, a verba 092-24-59-3.1.1.1 - Gra-
Ii ficacão de Tempo Integral, do Orçamento vigente.

Art. 3. -- R vogadas 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 (testa lei pert( flcer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 6 de
maio (te 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna
Ovídio Xavier de Abreu

NCr$

1.47

0,47

0,48

0,45

0,19

61.65
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LEI N. ç, 4.746, DE 6 DE MAIO DE 1968

Modifica dispositivos da Lei ii." 3.438, de 12
de outubro de 1965, que cria as Faculdades de Ci-
ências Médicas, de Ciências Econômicas, ide Filo-
sofia, Ciências e Letras e uma Escola de Enferma-
gem na Cidade de Alfenas,

75 -

Art. 4,9	Fica o Poder Executivo autorizado a:

1 - adotar as providências que se fizerem neces-
sárias ao cumprimento do item II do art. 3.Q;

2 ----- dispor sobre a organização e funcionamento (los
estabelecimentos criados, seja isoladamente, seja em for-
ma (te Universidade".

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

Art. 1. - A redação dos artigos 1. 0 , 3.9 e 4,9 da Lei n.9 3.438,
dc 12 (te outubro (te 1965, passa a ser, respectivamente, a se-
guinte:

"Art. 1. 9 - Ficam criadas, na Cidade de Alfenas,
urna Faculdade (te Ciências Médicas, uma Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras, urna Faculdade (te Ciên-
cias Econômicas, urna Escola de Enfermagem e urna
Faculdade (le Direito, cujos cursos serão gratuitos para
os alunos que, demonstrando efetivo aproveitamento, pro-
varem falta ou insuficiência de recursos, na forma do
regimento.

Parágrafo único Poderão as Faculdades subs-
tituir o regime (te gratui(tade pelo (te concessão de
bolsas de estudos, exigindo posterior reembolso.

Art. 3. -	O patrimônio (Ia Fundação será consti-
tuído (te

1 bens e valores doados pela União, pelos Esta-
(tos, pelos Municípios, ou por pessoas (le direito pú-
blico e de direito privado;

11 - NCr$ 1 .400.000,00 (um milhão e quatrocentos
init cruzeiros novos) em títulos da Dívida Pública do
Estado, vinculados Nu caráter inalienável e distribuídos
(La seguinte forma: à Faculdade de Ciências Médicas --
NCr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros novos); à Faculda-
dde (te Ciências Econômicas -- NCr$ 300.000,00 (tre-
zentos mil cruzeiros novos) ; à Faculdade de Filosofia.
Ciências e Letras --- NCr$ 40() .000,00 (quatrocentos mil
cruzeiros novos) ; à Faculdade de Direito -- . . -
300.000,00 (trezentos mil cruzeiros novos) e à Escota
de Enfermagem - NCr$ 300.000,00 (trezentos mil cru-
zeiros novos)

Arl 2.	Os § 1.Q e 2., do art. 2. da Lei n. 3.438, de
12 de outubro (te 1965, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2.	.........................................

§ 1. - A Fundação será presidida por cidadão de
reputação ilibada, residente em Alfenas, (te livre no-
meação do Senhor Governador do Estado e por um
Conselho Curador, composto de sete membros, indica-
dos pela Municipalidade de Alfenas e nomeados pelo
Governador do Estado.

§ 2. -- A Fundação, tão logo organizada, elaborará
seu Regimento Interno, onde fixará, inclusive, a dura-
ção (IC mandato de seu Presidente e (los membros do
Conselho Curador e que será aprovado por decreto do
Poder Executivo Estadual".

rt. 3. - - itevogam-se as disposições em contrário.

Art. 4, 1?	Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publi-
cação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 6 de
maio de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna
José Maria Alkmim
Clóvis Salgado da Gama
Ovídio Xavier de Abreu
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LEI N. 9, 4.747, DE 9 DE MAIO DE 1968

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:

TITULO 1

DAS TAXAS RODOVIÁRIA E DE REGISTRO

CAPITULO 1

Da Taxa Rodoviária

Da Incidência

Art. 1. 1 - A Taxa Rodoviária, a ser cobrada em cada exer-
cício, tem como fato gerador a utilização das vias públicas pelos
veículos que trafegam no território do Estado, independentemente
(te sua procedência, tipo, espécie, categoria ou finalidade

Art. 2.	Para efeito de aplicação da Taxa Rodoviária, os
veículos serão classificados do seguinte modo:

1 -- - Classe A: motonetas, motocicletas, triciclos, reboques e
semi-reboques até 1.000 kg;

II - - Classe B: automóveis, jipes, utilitários de todo tipo
e finalidade, e veículos de carga com capacidade até 1.000 kg;

III -- Classe C: veículos (le transporte de passageiros ou
carga, tais como: ônibus, microônibus, caminhões, reboques e semi-
-reboques de todo tipo, com capacidade de carga acima de 1.000 kg;

J\T	Classe D: veículos motorizados de tração de todo tipo
que transitem em via pública não incluídos nos itens anteriores.

§ l. --- A taxa aplicável a veiéulo da Classe B variará com
a potência do motor, conforme o art. 30, n.° II.

2." -- - A taxa aplicável a veículo da Classe C variará com
o peso lnuto, ou seja, tara mais lotação, especificadas pela fábrica,
conforme o art. 3., n.9 III; enquadra-se nessa Classe todo veículo
que pud(r recebei' a carga útil diretamente.

§ 3. -- -- A taxa aplicável a veículo da Classe D variará com
o peso próprio (de fábrica) conforme o art. 3., n. 9 III.

IA
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Art. 3•9 -- A base de cálculo da Taxa é o salário mínimo
mensal vigente na Capital do Estado em 31 de dezembro do ano
anterior, observando-se :s seguintes alíquotas, para veículos com
até 3 anos de fabricação:

1 - Classe A ......................10%
II - Classe B:
a) potência do motor até 60 HP ........50%
b) potência do motor (le mais de 60 HP, até

100 HP	........................70%
e) potência do motor de mais de 100 HP, até

150 HP	........................100%
d) potência (lo motor de mais de 150 HP, até

200 hP	........................140%
e) potência do motor de mais de 200 111' . . .	200%

III - Classe C:
a) veículos de transporte (tc carga, por 3 toneladas

ou fração ........................60%
b) veículos de transporte de passageiros, por 3

toneladas ou fração ................50%
IV	Classe D:

por 3 toneladas ou fração ............60%

Art. 4.0	Os veículos com mais (le 3 anos de fabricação
serão tributados de acordo com o seguinte critério:

a) (le mais de 3 até 10 anos - 70% da alíquota corres-
pondente;

b) (te mais de 10 anos	50% da alíquota correspondente.

Art. 5. --- No caso (te o veículo entrar ciii circulação no
último semestre do ano, sua tributação será (le 50% (cinqüenta por
cento) da que resultar da aplicação (Ia alíquota correspondente.

Do Lançamento

Art. 6.	O lançamento da Taxa Rodoviária será efetuado
pela repartição arrecadadora:

1 -- mediante requerimento do intercssedo, em formulário
que lhe será fornecido, quando se tratar de veículo que ainda não
tenha circulado em vias públicas;
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II	independente de qualquer solicitação, quando se tratar
de quitação para renovação de matrículas (emplacamento anual)

Art. 7. -- A guia de lançamento será extraída em 3 (três)
vias, destinando-se uma ao contribuinte, outra ao Departamento
Estadual de Trânsito (DET) e outra ao órgão arrecadador.

Art. 8.9 - O lançamento, nos casos de renovação, deverá
estar concluído até o dia 31 de dezembro.

Da Arrecadação

Art. 9.9 -- A Taxa Rodoviária será arrecadada pelas Cole-
torias e demais estações arrecadadoras do Estado.

Parágrafo único - O órgão arrecadador expedirá conheci-
mento ou documento que o substitua, no qual serão consignados:

a) nome e endereço do contribuinte;
b) referência do lançamento;
e) tipo, espécie e categoria do veículo;
d) cálculo da contribuição;
e) assinatura do agente arrecadador.

Do Contribuinte

Art. itt --- São contribuintes (Ia Taxa Rodoviária os proprie-
tários de veículos que trafegam no território do Estado.

Art. 11 ---- Responde pelo pagamento da Taxa Rodoviária,
quando já vencido o prazo de seu recolhimento, quem estiver na
posse do veículo.

Dos imunidades e isenções

Art. 12 ---- Não estão sujeitos à Taxa Rodoviária os veículos
pertencentes a:

1 -- -- União, Estados, Municípios e suas Autarquias;
lE -------representações estrangeiras acreditadas junto ao Go-

verno Brasileiro, nos termos da legislação em vigor;
JIE - - turista estrangeiro;
1V instituições filantrópicas, assistenciais, educacionais e

culturais, sem fins lucrativos, cujas rendas sejam integralmente
aplicadas no Pais, e que seus diretores não sejam etnenerados.

Art. 13	São isentos da Taxa Rodoviária os veículos:
destinados exclusivamente ao transporte de enfermos ou

assistidos de entidades filantrópicas de finalidade hospitalar, edu-
cacional ou cultural, que não tenham fins lucrativos, cuias rendas
sejam aplicadas integralmente no País, e que seus diretores não
sejam remunerados, direta ou indiretamente;

II registrados em outros Estados, no caso (10 art. 126
do Decreto Federal n. 9 62.127, de 16 de janeiro de 1968, ou 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 registrados em Minas Gerais

Art. 14 - (Vetado)

Do Recolhimento

Art. 15 - A Taxa Rodoviária deverá ser recolhida, obriga-
torianiente, no Município (li' domicílio, residência, sede ou filial
do proprietário (lo veículo.

Art. 16 -- A Taxa Rodoviária deverá ser recolhida de uma
só vez, anualmente, observando-se os seguintes prazos:

1	até o último (lia de fevereiro, para veículos (te placas
terminadas em 1, 2 e 3;

II	(le LQ a 31 de março, para veículos de placas termi-
nadas cio 4, 5. 6 e 7;

111	de 1 . a 3() de	bril, para veículos de placas termi-
nadas em	8, 9 e 0.

§ 1.s -- Se o veículo não possuir placa de identificação,
prevalecerá o último algarismo da numeração de seu "chassi"

§ 2. Se o veículo não possuir placa e não for possível
identificar-se a numeração de seu "chassi" prevalecerá o último
algarismo (Ia numeração do seu motor.

Art. 17 -- -- Verificado qualquer recolhimento com insuficiên-
cia de taxa, o contribuinte será notificado para recolher a dife-
rença apurada, o que deverá ser feito até 30 dias após o recebi-
mento da notificação.

Art. 18 - O pagamento da Taxa Rodoviária não exime o
contribuinte da observância de uuaisquer exigências legais ou re-
gulamentares a que esteja sujeito o trânsito de veículos, nem do-
cumenta legitimidade de propriedade ou da posse (lestes.
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Art. 19 - A prova de pagamento cia Taxa Rodoviária é ne-
cessária, mas não suficiente, na habilitação, para:

1	emplacamento inicial;
II	emplacamento anual;
III - concessão de licença especial para circulação;
IV -- transferência de propriedade do veículo;
V -- concessão de exploração de serviço público.

Da Fiscalização

Art. 20 - Ressalvados os casos previstos nos artigos 12 e
13. nenhum veículo poderá transitar no Estado sem o pagamento
da Taxa Rodoviária, após vencido o prazo para seu recolhimento.

Art. 21 -	Os encarregados da fiscalização terão auxílio
policial, sempre que o solicitarem.

Das Penalidades

Art. 22 Fica sujeito à apreensão o veículo que circular
Sem comprovante de pagamento cia Taxa Rodoviária, após os prazos
esta pelccidos no art. 16.

Art. 23 - - A falta de pagaflleflt() ((entro dos prazos estabe-
lecidos no art. 16, acarretará os seguintes acréscimos:

1	50%, c o pagamento for efetuado até 30 dias após o
vencimento;

II -- 100%, se o pagamento for cfctuado após mais de 30
dias, contados da data do vencimento.

CAPÍTULO II

Da Taxa de Registro

Art. 24 - No regi;tro inicial do veículo, ou no resultante
de transferência, seu proprietário estará sujeito à Taxa (te Registro.
cujo fato gerador é a atividade estatal para a legalização de veículos
e controle do trânsito.

Parágrafo único	Para efeito de registro inicial, considera-se
em trânsito o veículo, a partir da data de sua aquisição.

Art. 25 - A Taxa de Registro será igual a 5% e 15%
(lo salário mínimo mensal vigente na Capital do Estado em 31 de
dezembro do ano anterior, respectivamente para veículos da Classe
A e para veículos das Classes B, C e D, definidas no art. 2.9.

Das Condições para Recolhimento das Imunidades e Isenções

Art. 26 As imunidades a que se referem os itens 1 e IV
do art. 12 serão automaticamente reconhecidas pela repartição do
trânsito.

Art. 27 A imunidade prevista no itemn IV, do art. 12 e a
isenção do item 1, do art. 13, serão reconhecidas, à vista de re-
querimento à Secretaria de Estado da Fozenda, acompanhado dos
seguintes documentos:

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

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

comprovante da aplicação de suas rendas no País.

Art. 28 - Os requerimentos a que se refere o art. 27, serão
encaminhados por intermédio (Ia Exatoria local, já devidamente
instruídos. à Secretaria de Estado do Fazenda, para despacho da
autoridade competente.

Do Cadastro de Veículos

Art. 29 - 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 - potência do motor;
V -. série ou chassi;
VI - espécie;
VII - lotação ou tonelagem;
VIII - ano de fabricação;

n 1
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IX	categoria;
X - placa;

XI - nome e endereço do vendedor, data da aquisição
quitação pela transferência tio veículo;

XII	colunas para anotar número e data dos conhccjrnen
tos das Taxas Rodoviária e de Registro

§ 1. -- O Departamento Estadual do Trânsito encaminhar`i
amensalmente o Departamento de Cadastro e Análise Econômjc

e Fiscal. da Diretoria de Rendas, dados estatísticos referentes
venda, baixa e transferência de veículos de cada município do
Estado, para efeito do disposto neste artigo.

§ 2.9 - O proprietário de veículo registrado no município
e incluído no cadastro pasa a ser considerado, em caráter per-
manente, contribuinte anual da Taxa Rodoviária.

Da Baixa de Registro de Veículo

Art. 30 -- - A obri gatoriedade cio pagamento da Taxa Rodo-
viária cessa quando, retirado o veículo de circulação, o proprietá-
rio obtiver baixa do registro.

§ 1. O deferimento cio peido de baixa fica na ciepen-
dência da regularização de qualquer débito fiscal ou multa por
infração do Código Nacional do Trânsito.

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

§ 3.9 -- Quando o veículo já registrado no Estado, que tiver
sido retirado de circulação sem processamento da necessária baixa,
voltar a trafegar mediante pedido do novo registro, seu adquirente
estará sujeito ao prévio pagamento cia importância correspondente
ao total das Taxas Rodoviária e de Registro devidas e não pagas
nos excrccios anteriores.

Art. 31 - O lançamento inicial (Ia Taxa Rodoviária, para
todos os veículos em circulação, deverá estar concluído até 31
de março de 1969.

Art. 32 -- No registro inicial do veículo ou na renova(,,ão,
transferência e alteração do registro nos exercícios posteriores,
mantida a placa, seu proprietário ficará sujeito à indenização do
material de emplacamento, em quantia não excedente a 10% e
8%, respectivamente, do salário mínimo mensal, vigente na Ca-
pital do Estado.
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TÍTULO II

DA TAXA DE EXPEDIENTE

CAPITULO 1

Da Incidência

Art. 33 - A Taxa de Expediente tem como fatos geradores:
1 - a atividade especial dos organismos do Estado no sen-

j de licenciamento e controle das ações que interessem à co-
munidade;

II -- o ressarcimento de gastos com pessoal e material, por
parte de organismos do Estado, no que concerne a interesses di-
visíveis e pessoais nos serviços públicos;

III --- o podei' de polícia do Estado, no tocante à segurança
pública, à saúde e à higiene, à ordem, aos costumes, à tranqüili-
dade pública e à garantia oferecida ao direito de propriedade.

Parágrafo único

	Os fatos geradores (le que trata este
mrtigc) terão em vista os serviços burocráticos, administrativos,
técnicos ou policiais de registro, inscrição, segurança policial, fis-
calização dos costumes e da saúde, que o Estado mantém, oferece
e presta à população.

Art. 34	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;
e) rotina de registro ou autenticidade pública;
II - uso de serviços especiais divisíveis prestados pelo Es-

tado em órgãos de sua administração;
III - atividade de indivíduos ou empresas que exijam, do

Poder Público Estadual, permanente vigilância policial, sanitária
ou administrativa.

Art. 35 - A receita proveniente das taxas alusivas a serviços
do Departamento de Identificação destina-se à aquisição de mate-
riais necessários à sua efetiva prestação.

Parágrafo único - O regulamento fixará as normas para o
recolhimento e prestação de contas.

I
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CAPITULO II ffil -- 85 -

Da Isenção

Art. 36 --- Estão isentos da Taxa de Expediente os atos e
papéis relativos:

1 - a fim escolar, militar ou eleitoral, desde que declarado;
II	x 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.

CAPITULO III

Da Base de Cálculo

Art. 37 -- A Taxa de Expediente é devida (te acordo com
as seguintes alíquotas, com base no salário mínimo mensal vigente,
em dezembro do ano anterior, na Capital do Estado, com exceção
das hipóteses previstas no § 1. deste artigo:

TABELA A

AUTORIDADES POLICIAIS

Alvarás, portarias e outros atos policiais:
1 - cinemas, bailes, representações e espetáculos ou di-

versões:

1 - cinemas:
a) em Belo Horizonte, Juiz de Fora, Governador

Valadares, Montes Claros, Uberaba e Uberlân-
dia	por sessão:
- com lotação até 600 lugares ........	4%

com lotação até 1.200 lugares ........	5%
com lotação superior a 1.200 lugares .	6%

b) nas demais cidades do Estado - por sessão:
- com lotação até 600 lugares ........	3%
- com lotação até 1 .200 lugares ........	4%

com lotação superior a 1.200 lugares .	5%

A

II - Bailes:

a) bailes públicos - firma, empresa, organização
ou entidade que promova bailes públicos me-
diante pagamento de entradas por sessão
ou vez:

em Belo Horizonte, Juiz de Fora, Governa-
dor Valadares, Montes Claros, Uberaba e
Uberlândia ....................10%

- nas demais cidades do Estado ......7%

h) bailes om C1h0	ociftiS,	SpOrIiv,ç iirbaiios
ou campestres, com cobrança de ingressos
por função ou vez:

em Belo Horizonte, Juiz (te Fora, Governador
Valadares, Montes Claros, Uberaba e Uber-
lândia	......................	8%

	

nas demais cidades do Estado ........	5%

III -- teatros, representações -eoutros espetáculos
por sessão ou vez:

em Belo Horizonte, Juiz de Fora, Gover-
nador Valadares, Montes Claros, Uberaba e
Uberlândia ....................10%

-- nas demais cidades do Estado ........7%

NOTA: A classificação dos estabelecimentos será feita pela
autoridadepolicial encarregada de fornecer o alvará, com a apro-
vação da autoridade fazendária.

2 Para funcionamento de "boites", "(Iancings", cabarés ou
estabelecimentos semelhantes, bares e restaurantes musicados, por
dia:

a) "boites". "dancings", cabarés ou estabelecimen-
tos semelhantes - 1. ordem:

com toca-discos ou aparelhos de fita magné-
tica........................6%

L

--- música ao vivo ................4%
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b

	

	"hoites", "clancings", cabarés ou estabelecimen-
tos semelhantes - 2. 4 ordem:
- com toca-discos ou aparelhos de fita magné-

	

tica........................	4%

	

música ao vivo................	3%
c) "boites", "dancings", cabarés ou estabelecimen-

tos semelhantes	3•; ordem:
-- com toca-discos ou aparelhos de fita magné-

	

tica........................	3%

	

- música ao vivo ..................	2%
d) 1-eStautautes OU Si1niIaie pt de

danças, com toca-discos, aparelhos de fita mag-
nética	........................	3%

	

música ao vivo ................	2%
e) restaurantes ou similares - sem pista de danças

com toca-discos ou aparelhos de fita mag-
nética	......................1%

- música ao vivo .................0,5%

NOTA 1: Cobrar-se-á a metade das aliquotas constantes das
letras "d" e "e", se os restaurantes ou similares funcionarem so-
mente durante o horário comercial.

NOTA 2: A classificação das casas será feita pela autoridade
policial encarregada de fornecer o alvará, com aprovação da auto-
ridade fazendária.

3 - Para cinema ambulante, com ou sem remuneração pelo
público, por função ou sessão - 0,5%

4	Para clubes ou empresas que ininistrani aulas de dança,
nor semana - 2%

5	Para outras exibições ou demonstrações, com caráter
instrutivo ou recreativo, com entrada paga, por função - 0,05%

6 - Para funcionamento de tauródronios ou de rinques, luta
de boxe, voleibol, basquetebol, futebol de salão, futebol amador,
corrida de Kart, com entradas pagas, por espetáculo - 2%

7 - Para esportes profissionais, por ingresso:
a) na Capital ......................0,05%
b) no interior ......................0,02%
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8	Para corridas de cavalos ou similares, por programa
ou reunião diária	2%

9	Para o funcionamento de bilhar ou sinuca cm esta-
belecimento comercial, por mesa e por mês:

a)	dentro da zona urbana ..............7%

h)	fora da zona urbana ................3%

10	Para funcionamento de bilhar miniatura, operado a
ficha, em estabelecimento comercial, por mesa e por mês:

a)	dentro da zona urbana ..............5%

h)	fora cia zona urbana ................3%

11 - Para funcionamento de boliches, por pista e por mês:

a) dentro da zona urbana ..............10%

b) fora cia zona urbana ................5%

12	Para todos os demais jogos permitidos, inclusive car-
teados, por dia:

a) em clubes e estabelecimentos de 1. classe . .	10%

b) em clubes e esta beICcilliOfltoS de 2. classe . .	5%

e) em clubes e estabelecimentos de 3. 1 classe . .	3%

d) em clubes e estabelecimentos de 4. 1 classe . . . .	2%

13 -- Para funcionamento:

a) de fonógrafos, operados a ficha, em estabeleci-
mento comercial, por mês ............10%

b) tiro ao alvo e aparelhos de divertimento pú-
blico, em recinto fechado ou a céu aberto,
por mês	......................10%

L.	

16 - Para funcionamento de barraquinhas, por dia 0,5%

14 - Para funcionamento de alto-falante, para qualquer
fim, por dia - 1%

15 - Para funcionamento de circos ou parques de diver-
sões, por (ia:

a) dentro da zona urbana ..............2%

b) fora da zona urbana ................1%
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1.

17 - Para baile matinê ou vesperal dançante, carnava-
lesca ou a fantasia, festas juninas ou "reveilions", por vez, se
realizado em cinema, teatro, ringue, pavilhão ou recinto aberto:

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

b) nas demais cidades ..............2%

18 - Idem, se realizados em cabarés, "dancings", "boites"
ou assemelhados, por vez:

a) em Belo Horizonte, Juiz de Fora, Governador
Valadares, Montes Claros, Uberaba e Uber-
lândia	........................10%

b) nas demais cidades ................5%

19 - Para saída de propagandistas, em trajes característicos,
por vez:

a) individualmente ..................0,5%
b) em conjunto ....................1%

20 - Para o comércio, atacado e varejo, de produtos con-
trolados pela autoridade policial - por ano - 30%

NOTA: Se a firma possuir depósito de explosivos e acessó-
rios, mais 20%, por ano.

21	Indústria, depósito e emprego de produtos controlados
pela autoridade policial - por ano - 50%.

22 - Biáster, colecionador de armas e representantes ven-
dedores dos produtos referidos no número anterior, sem depósito

por ano 10%

23	Para o porte de arma de caça ou esporte, por ano:
a) pela primeira arma ................2%
b) por arma excedente ................1%

24 - Para porte de arma (te defesa, por ano - 5%

25 - Carteira de identidade funcional, modelo 003	1%
26 - Para o registro de hotéis, pensões, hospedarias, casas

de cômodo e assemelhados, por ano:
a) até 5 quartos ....................10%
b) de 6 a 10 quartos ................20%

e)	de 11 a 25 quartos ................40%
d) de 26 a 50 quartos ................60%
e) de mais de 50 quartos ..............80%

27	Para outros alvarás, não especificados - por unidade
—1%

28	Atestados:
a) antecedentes criminais ..............2%
b) antecedentes políticos ..............5%
e)	para outros fins ..................0,05%

29 - Certidão - 1%
30 - Carteira:

a) de identidade, expedida e assinada	 3%
b) de identidade domiciliar ............ 20%

31	Certificado de Registro, permanente -- 2%
32 - Carteira de estrangeiro, modelo 19 e temporária, pela

expedição ou revalidação	10%
33 - Expedição de passaporte - 40%
34 - Visto eni passaporte -- 2%
35 - Prorrogação de passaporte --

36 - Carteira de estrangeiro, provisória - 2%
37	Inscrição de estrangeiro - 5%
38 - Transformação de permanência -- 5%
39	Prorrogação de permanência - 5%
40 - Mudança de profissão	5%
41 - Averbação de carteira de estrangeiro - 5%
42 - Autenticação de livros de entrada e saída de hóspedes

em hotéis e assemelhados:
pelos termos de abertura e encerramento e rubrica
de folhas .......................... 2%

43 - Carceragens, 1% por dia, até o máximo de 30 dias

44 - Aprovação de programação de diversões:
a) cinemas e teatros, por semana ..........5%
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b) circos, parques de diversões e assemelhados,
por semana ......................	2%

c) rádio e televisão, por semana ..........	5%

d) outra qualquer aprovação feita pela S.L.D.P.,
por semana ....................	2%

45 -- Folha corrida - 2%

46 - Cancelamento de Notas Criminais - 2%

47 - Retificação de nome - 2%

48 - Pela segurança e fiscalização policia], por dia:

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

a) cm Belo Horizonte ................5%

b) no interior ......................1%

II	Cooperativas de crédito (por unidade), agências de
seguro e capitalização, casas lotéricas:

a) em Belo Horizonte ................2,5%

b) no interior ......................	1%

49 - Registro de Diversões Públicas
Alvarás anuais:

1 - Registro de alto-falantes ............	1%

II - Registro de composição musical ........	0,5%

III - Registro de filme cinematográfico de origem
estrangeira destinado a exibição pública no Estado de
Minas Gerais - por 10 metros ................0,05%

IV - Registro de filme publicitário, filmelete e
similares destinados a exibição pública no Estado de Minas
Gerais - por metro ......................0,02%

V Registro de Associação, Agremiação, União,
Coligação, Liga, Aliança, Sociedade ou qualquer entidade
arrecadadora, defensora e fiscalizadora de Direito Autorial
no Estado de Minas Gerais ..................20%

VI - Registro de agência, agente, firma ou interme-
diário de colocação ou ajuste de trabalho de dançarina
de salão, de casa de diversão, artista, atriz, ator, cantor,
músico, cantora, figurante, extras e comparsas de repre-
sentação teatral ou de trabalho cinematográfico, ou conjun-

	

tos teatrais, musicais ou artísticos ..............	20%
VII - Registro de laboratório cinematográfico: re-

velação, sonorização, cortes, montagem e outros misteres
referentes a filmes cinematográficos, com ou sem filmagem

	

própria ou sala para exibição especial ............	25%
VIII — Registro de produtora cinematográfica, com

ou sem estúdio próprio: filmagem cinematográfica em

	

geral................................	25%
IX - Registro de orquestras que atuam em bailes

	

públicos	..............................	20%
	X 	Registro de conjuntos musicais até seis figu-

	

rantes que atuam em bailes públicos ............	10%
XI -- Clubes sociais, desportivos urbanos ou cam-

pestres, que tenham salão de danças:

	

- Capital ......................	25%
	-- nas demais cidades do Estado ..........	15%

TABELA B

AUTORIDADES JUD1fRIAS E SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA

1 - Alvarás de qualqt. natureza ..........

2 - Atestados de qualquer 'tureza ..........

3 - Certidões ............

4 - Petição dirigida a autoridade j. 'iarta, cada

5 - Traslado de documentos ou peças

6 - Autenticação de documentos ou fotocópias,
documento .............................

7 - Rubrica de livros:

1
	

b) demais de 250 até 500 folhas ..........

e)	de mais de 500 folhas ..............

a)	de até 250 folhas ..................

2%

1%

1%

0,2%

0,25%

0,25%

1,5

3%

5%
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TABELA C Ii 93 -

TABELA D

POLICIA DE TRÂNSITO

1 - Inscrição para habilitação e direção de veículos moto-
rizados:

a) amadores ......................20%
b) profissionais ....................10%
2 - Inscrição  para habilitação de veículos - não

motorizados .............................5%
3 - Inscrição para averbação de carteira de hhi-

	

litação	..............................5%
4	Exame médico periódico ..............10%
5	Exame psicotécnico ................5%
6 - Exame de habilitação de motorista:
a) amadores ......................10%
b) profissionais ......................5%

7	Licença provisória expedida pelo Departamento
Estadual do Trânsito ........................

8 - Licença para funcionamento de Escola de mo-
torista, por ano ..................	 10%

9 -- Licença para aprendizagem ............
	2%

10 -- Depósito de veículo apreendido por dia
	2%

11 - Expedição de segunda vi, de carteira de

	

habilitação de motorista ...................	2%

12 - Expedição de	da via de certificado de

	

registro de veículo ......................	2%

13 - Termo	responsabilidade ...........	2%

14 - L	de perícia ................	10%
15	Vistoria de veículo requerida pela parte	2%
.0 - Rebocamento de veículo:
a) zona urbana ....................	8%
b) zona suburbana ..................	12%
C) zona rural, por quilômetro ............	1%

ATOS DOS OFICIAIS DO REGISTRO DE IMÓVEIS E DOS REGISTROS
DE TITULOS E DOCUMENTOS

1 -- Registro ou cancelamento de registro . . .	2%
2	Averbação	....................0,5%
3 - Certidão ......................1%
4 - Revalidação de certidões ..............0,5%

TABELA E

ATOS DOS OFICIAIS DE PROTESTO

1 - Protesto - por protesto lavrado ........2%
2 -- Averbação de pagamento ou cancelamento	0,5%
3 -- Averbação de homonímia ............0,1%

TABELA F

AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS

Alvarás de licença, ou sua renovação, expedidos por qualquer
autoridade administrativa

Para abertura e funcionamento dos seguintes estabele-
cimentos, por ano:

a) drogarias, depósitos de drogas, laboratórios in-
dustriais farmacêuticos ou suas filiais . . .	100%

b) farmácia ........................50%
e) posto de socorro farmacêutico ..........20%
d) casas de artigos dentários, casas de ótica, ga-

binetes (te raios X, laboratórios de análises clí-
nicas, salões de beleza e de pedicure, saunas	50%

e) laboratórios de prótese dentária e gabinetes
dentários ......................30%

f) indústria de produtos alimentícios, de bebidas
e substâncias assemelhadas ............50%
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g) indústria (te aromatizantes e substâncias con-
servadoras	......................

h) indústria de conservas alimentícias de origem
animal	..........................

2 - Atestados expedidos por qualquer autoridade
administrativa	..........................

3 - Carteira de saúde e outras não especificadas
4 - Certidões:
a)	negativas de débitos fiscais ............
h)	não especificadas, por folha ..........
e)	busca, por ano ....................

5 - Conhecimento de arrecadação de tributos, de-
pósitos, fianças e cauções, exceto da Taxa de Expediente

6 Guia de recolhimento ou declaração de isenção
(te tributo por qualquer meio, quando no houver expe-
dição de conhecimento ......................

7 -- Documentos não especificados, de interesse da
parte, expedidos pela autoridade ..............

8 - Inscrição:
a) em concurso, para cargos públicos ......
h) para exame de suficiência ou outros .
e) de contribuinte por dívida ativa ........

d) de contribuinte do imposto sobre circulação de
mercadorias	....................

9 --- Proposta em concorrência pública ou admi-
nistrativa ................................

10 - Expedição de títulos de nomeação de oficial
de registros públicos, tabelião ou escrivão judicial, 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 ........
C)	nos distritos de paz ..................
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11	Registro de diploma ou título profissional	1%
50%	 12 - Rubrica de livros:

a) por livro de até 250 folhas ............1,5%
50%	 b) demais de 250 até 500 folhas ..........3%

e)	de mais de 500 folhas ................5%

13 - Revalidação ou retificação de conhecimentos
de tributos ou outro documento fiscal, quando permitido
emlei ..................................0,5%

14 - Termos:

a) lavrados em repartição pública para efeito de
fiança, caução, depósito e outros fins, quando
de interesse da parte ................2%

h) de abertura e encerramento de livros fiscais	0,5%

15 - Transferência de conhecimento de arrecadação
de Taxa Rodoviária, quando permitida ............8%

16	Títulos de aquisição de terras devolutas:
a) até 100 hectares ..................50%
b) por hectare excedente ................2%

17 - Ficha Rodoviária acobertando produtos ou
mercadorias de outros Estados para transitar em território
mineiro ................................2%

18	Avaliação de bens imóveis feita por funcioná-
rios fazendário ..........................5%

§ 1. - Nas hipóteses abaixo especificadas não se levará
em consideração o salário mínimo, exigindo-se a Taxa de Expedien-
te (Ia seguinte forma:

1 - atos praticados por serventuários ou auxiliares da Jus-
tiça 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 associações e alterações de
contratos sociais ou estatutos, bem como de quaisquer outros atos
ou contratos - NCr$ 10,00;

III - fiscalização das linhas intermunicipais de transporte
coletivo sob concessão do Estado: 3,5% sobre 50% do lugar -
quilômetro oferecido;

1,5%
1%

1%
0,5%
0,5%

0,5%

0,5%

1%

1%
0,5%

1%

5%

5%

100%
50%
30%
20%
10%
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IV - criação de linhas de transporte coletivo intermunici-
paI - 3% sobre a renda bruta estimável de um ano;

V	permissão de linhas de transporte coletivo intermuni-
cipal	2,5% sobre a renda bruta estimável de um ano, a ser pago
na assinatura do contrato de concessão;

VI	transferência de linhas de transporte coletivo intermu-
nicipal	5% sobre a renda bruta estimável de um ano;

VII - mudança de horário, quando a requerimento do res-
pectivo concessionário - 10% do salário mínimo vigente na Ca-
pital do Estado.

§ 2. - A receita proveniente da incidência prevista no
inciso 1 do parágrafo anterior destina-se a fazer face aos encargos
com a aposentadoria dos serventuários e auxiliares da Justiça, não
remunerados pelo Estado.

§ 3.' Na expedição de passaporte 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 estudos
autorizada e formalizada, ou em serviço da União, do Estado ou
do Município, representação, corporativa ou não, em Congresso
011 Conferência internacionais ou para mudança de domicílio.

§ 4.' -- Do produto de arrecadação da Taxa sobre avaliação
de bens imóveis, prevista no número 18 da Tabela "F" - Auto-
ridades Administrativas, 30% serão distribuídos aos funcionários
encarregados da avaliação, a título de emolumentos e indenização
de despesas.

§ 5.' - A importância correspondente a 30% (trinta por
cento) da tributação sobre o fornecimento de certidões e atestados,
Por autoridades administrativas, constitui emolumentos a serem
distribuídos conforme dispuser o regulamento.

Art. 38 - 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

fato, nas hipotecas em que incide por dia, por ingresso, por função,
sessão ou espetáculo;

III - até o 10.' dia útil do mês seguinte ao vencido, quando
incida por mês ou semana, relativamente, à incidência sobre atos
praticados por serventuários ou auxiliares da Justiça, não remune-
rados pelo Estado;

'IV
V	na hipótese do inciso III, do § 1. 9, do art. 37, nos termos

do regulamento a ser baixado.

Art. 39 A arrecadação será feita por guia de recolhimento,
por estampilhas ou por verba, conforme o caso e nos termos de
avisos a serem baixados pela Diretoria de Rendas da Secretaria de
Estado da Fazenda.

Art. 40 - (Vetado)
§ 1.' - (Vetado)
§ 2.' - (Vetado)
Art. 41 - (Vetado)

CAPITULO IV

Do Contribuinte

Art. 42	Contribuinte da taxa é a pessoa natural ou jurídica
que provoque as atividades enumeradas no art. 34 desta lei.

CAPITULO V

Da Fiscalização

Art. 43 A fiscalização e a exigência da taxa competem aos
funcionários da Fazenda, às autoridades judiciais, policiais e admi-
nistrativas, aos servidores das repartições e autarquias estaduais, bem
como aos serventuários (Ia 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, inclusive
pela multa cabível.

CAPITULO VI

Das Penalidades

Art. 44 - A falta de pagamento da Taxa de Expediente, assim
como seu pagamento insuficiente ou intempestivo, acarretará a apli-
cação da multa de 100% (cem por cento) sobre a importância
devida.
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até o dia 31 de janeiro, quando a cobrança for anual;



- 98	

li

	
99 -

Art. 45 - Os devedores da Taxa de Expediente que a paga-	 x --as habilitações para casamento;
rm até o dia 30 de julho do corrente ano, poderão fazê-lo com	 XI - os pedidos de alvarás para levantamento de valoresa exclusão de qualquer penalidade.	 não excedentes de um e meio salário mínimo vigente na Capital

do Estado, em 31 de dezembro do ano anterior ao pedido;
TITULO III	 XII	as ações de alimentos.

DA TAXA JUDICIÁRIA

CAPITULO III
CAPITULO 1

Da Base de Cálculo
Da Incidência

Art. 46 - A Taxa Judiciária, que tem como fato gerador a
utilização dos serviços da Justiça mantidos pelo Estado, incide sobre
ação ou processo judicial, contencioso ou administrativo, ordinário,
especial ou acessório, ajuizado perante qualquer juízo ou Tribunal.

CAPITULO II

Das Isenções

Art. 47	São isentos da Taxa:

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

II	os pedidos de "habeas-corpus";

111	os processos em que forem vencidos os beneficiários da
Justiça gratuita;

IV	os conflitos de jurisdição;

V - as desapropriações;

VI - as ações populares;

VII - os inventários e arrolamentos, desde que o montemor,
inclusive bens móveis e meação, não exceda de Ncr$ 50.000,00;

VIII	os processos incidentes promovidos e julgados nos
mesmos autos de ação principal, salvo os casos previstos nesta lei;

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

Art. 48 Observado o limite mínimo de 10% (dez por cento)
do salário mínimo vigente na Capital do Estado, em dezembro do
ano anterior, e o máximo de 3 (três) vezes o mesmo salário mínimo,
a taxa será calculada como se segue:

1 - no ingresso em Juízo, ou na propositura de reconvenção,
sobre o valor da causa:

a) nas causas inestimáveis ou em processos aces-
sórios - 10% do salário mínimo.

h)	valor até Ncr$ 5. 000,00 ..............1%
e) sobre a parcela excedente de Ncr$ 5.000,00 até

Ncr$ 10.000,00, mais ..............0,5%
d) sobre a parcela excedente de Ncr$ 10.000,00 até

Ncr$ 25. 000,00, mais ................0,3%
e) sobre a parcela excedente de Ncr$ 25. 000,00 até

Ncr$ 50.000,00, mais ................0,2%
f) sobre a parcela excedente de NCr$ 50.000,00, mais	0,1%

II na execução de sentença, ou na condenação com sentença
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%, abatido do
total a pagar o que já tiver sido despendido, a título da taxa, para
ingresso em juízo.

§ 1.° - Quando incerto o va'or do pedido, este será, para
efeito de incidência da taxa, arbitrado pelo autor ou reconvinte, não
podendo ser inferior a valores já reclamados ou conhecidos na pe-
tição 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 umas e outras.
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§ 3. - -- Quando a obrigação for por tempo indefinido, o valoi
das prestações vincendas será igual a uma prestação anual.

§ 4•1 - Se a obrigação for por prazo determinado, o valor das
prestações vincendas será igual à soma das prestações.

§ 5•9 Para os efeitos deste artigo, tomar-se-á em consideração
o salário mínimo vigente na Capital do Estado em 31 de dezembro
do ano anterior ao início do feito.

Art. 49 - Nos mandados de segurança, observar-se-ão as
normas seguintes:

a) havendo obrigação de natureza econômica exigível do im-
petrante, a taxa será devida sobre o respectivo valor, aplicando-se,
se for o caso, o disposto nos parágrafos do artigo anterior;

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

Parágrafo único - Nos casos deste artigo, a Taxa Judiciária
será recebida do impetrante como depósito e recolhida à Caixa Eco-
nômica Estadual, juntamente com as custas, à disposição do Juiz.
Somente será convertida em renda ordinária, se o mandado for, ao
final, denegado.

Art. 50	Nos casos abaixo especificados, a taxa será cobrada
nas seguintes bases:

1	embargos de terceiros - sobre o valor da coisa seqües-
trada, penhorada ou arrestada;

II - concordatas e falências - sobre o valor que determinou
o pedido;

III	precatórias procedentes de outro Estado	sobre o valor
delas constante ou, à falta de valor, pelo mínimo.

Parágrafo único -- Nos inventários ou arrolamentos e desquites,
a taxa será cobrada à razão de 50% (cinqüenta por cento) do salário
mínimo mensal, vigente na Capital do Estado, em dezembro do ano
anterior ao início do feito, desprezadas as frações do salário inferior
a NCr$ 10,00 (dez cruzeiros novos)

Art. 51 -- O representante da Fazenda junto ao foro, nas Co-
marcas de terceira entrância e na Capital, desde que designado nos
termos do art. 102, § 2., 1, e § 39, da Lei n. 4.337, de 30 de de-
zembro de 1966, terá direito, a título de emolumento incluídos nas
respectivas contas:

A
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a) por parecer em quaisquer autos ........0,1%
h) por parecer na liquidação e cálculo em in-

ventários e arrolamentos ............2%

Parágrafo único Os emolumentos mencionados neste artigo
serão calculados segundo o salário-mínimo vigente na Capital do
Estado, em 31 de dezembro do ano anterior.

CAPITULO IV

Dos Prazos para Pagamento

Art. 52 - A Taxa será paga, por verba, antes da distribuição do
feito ou do despacho do pedido inicial ou da reconvenção.

§ 1. Nos desquites por mútuo consentimento a taxa será
cobrada, ao final com as custas, cru 1.a instância.

§ 2. .- Nas ações propostas por beneficiário da justiça gra-
tuita ou pela União, Estados e Municípios e suas autarquias, a taxa
será paga, ao final, pelo réu, se vencido.

CAPÍTULO V

Da Fiscalização

Art. 53	Compete especialmente aos advogados do Estado
e representantes da Fazenda nas respectivas Comarcas, a fiscalização
da taxa em autos e papéis que transitarem na esfera judiciária.

Art. 54 --- Nenhum juiz ou tribunal poderá despachar petições
iniciais ou reconvenção, dar andamento ou proferir sentença em
autos sujeitos à Taxa Judiciária, sem que deles conste o respectivo
pagamento.

Art. 55 - Nenhum serventuário da Justiça poderá distribuir
papéis, tirar mandatos iniciais, dar andamento a reconvenções ou
fazer conclusões de autos para sentença definitiva ou interlocutória
em autos sujeitos à Taxa Judiciária, sem que a mesma esteja paga.

Art. 56 O relator do feito, cm segunda instância, quando
lhe for presente algum processo em que a taxa devida não tenha
sido paga, providenciará, antes de qualquer outra diligência e da
revisão para julgamento, no sentido de fazer efetivo o pagamento.
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as cascas, folhas, frutos, fibras, resinas, seivas, sementes e, em geral,
tudo o que for destacado de espécies florestais e que se preste di-
retamente ao uso do homem.
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CAPITULO VI

Das Penalidades

Art. 57 - Apurando-se falta de recolhimento ou pagamento
insuficiente da taxa, a importância devida será cobrada com acrés-
cimo da multa de 100%, juntamente com a conta de custas.

TITULO IV

DA TAXA FLORESTAL

CAPITULO 1

Da Incidência

Art. 58 A Taxa Florestal é contribuição parafiscal desti-
nada a manutenção dos serviços de fiscalização e policia Florestal,
a cargo do Instituto Estadual de Florestas (autarquia criada pela Lei
n. 2.606, de 5 de janeiro de 1962), nos termos do Decreto n. 7.
de 15 de outubro de 1964, do Código Florestal -- (Lei Federal n.
4.771, de 15 de setembro de 1965) e de convênio firmado com o
Governo Federal por intermédio do Ministério de Agricultura.

Parágrafo único A Taxa Florestal corresponde às atividades
fiscalizadoras, administrativas, policiais e de estímulo, de compe-
tência do Estado, no setor de política florestal, e às oriundas de dele-
gação federal quanto à execução, no Estado, por intermédio do Ins-
tituto Estadual de Florestas, das medidas decorrentes do Código
Florestal e do Código de Caça.

CAPITULO II

Das Atividades Tributáveis

Art. 59 - Sujeitam-se às incidências da Taxa Florestal os pro-
dutos e subprodutos de origem florestal.

§ 1.' São produtos florestais, para os fins de incidência,
a lenha, a madeira apropriada à indústria, as raízes ou tubérculos,

§ 2.	Constituem subprodutos florestais o carvão vegetal
e os resultantes da transformação de algum produto vegetal por in-
terferência do homem ou pela ação prolongada dos agentes naturais.

CAPITULO III

Da Base de Cálculo

Art. 60 - A Taxa Florestal será exigida à base de 3% (três por
cento) sobre o valor dos produtos ou subprodutos florestais e sobre
o valor do desmatamento calculado segundo pauta publicada se-
mestralmente pelo Instituto Estadual de Florestas.

§ 1. - Na hipótese de ter sido a taxa paga na oportunidade do
desmatamento, será o montante pago abatido do tributo devido na
fonte de utilização dos produtos ou subprodutos.

§ 2. .- A Taxa incidirá, igualmente, sobre a autorização para
queimadas previstas na lei, segundo pautas variáveis por quantidade
e por qualidade, e estabelecidas em valores fixados por unidades qua-
lificadas.

§ 3•o A Taxa poderá ser reduzida a 50% (cinqüenta por
cento) do seu valor, mediante ato do Secretário de Estado da Fa-
zenda, relativamente a companhias siderúrgicas que provarem,
cabalmente, perante o Instituto Estadual de Florestas, o refloresta-
mento à base de seu consumo total.

CAPITULO IV

Da Arrecadação

Art. 61 - A Taxa Florestal será arrecadada pelas exatorias
estaduais ou pelo Instituto Estadual de Florestas ou seus órgãos de-
legados, mediante contabilização em livros especiais correspondentes
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, trans-
formados, empregados ou vendidos durante a quinzena anterior.
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Art. 66 - O Instituto Estadual de Florestas terá o seu orça-

mento anual de receita e despesa organizado nos moldes do orçamen-
to estadual e previamente aprovado pelo Governador do Estado,
ouvida a Secretaria de Estado da Fazenda.

Parágrafo único - As contas do 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 submetidos até 15 de janeiro de cada ano.
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§ 2. - O órgão arrecadador expedirá guias especiais extraídas
em três vias, nas quais serão consignados:

a) nome, endereço e inscrição (10 contribuinte;
b) espécie, quantidade e valor dos produtos ou subprodutos

florestais;

e) cálculo da contribuição;
d) data e assinatura do responsável.
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Art. 62 - Para efeito de controle, os contribuintes da Taxa
Florestal deverão manter e escriturar, sempre atualizados os seguin-
tes livros:

1 - livro de registro de compras, a ser usado pelos que
adquiram 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. 63 Se a arrecadação se fizer por exatoria estadual, o
produto arrecadado será depositado, no dia seguinte ao do recebi-
mento, 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,
35% (trinta e cinco por cento) do total arrecadado, a título de despe-
sas de expediente e pessoal.

Ai-t. 64 - No caso de desmatamento e queimadas, os proprie-
tários rurais responsáveis, condôminos, arrendatários, foreiros ou
ocupantes terão de obter, previamente, o respectivo alvará de licen-
ciamento, concedido pelo Instituto Estadual de Florestas, pagando
na oportunidade, diretamente ou na exatoria, a taxa respectiva.

Art. 65 - Quando as coletorias não tiverem meios para ar-
recadar, e a arrecadação se fizer pelo Instituto Estadual de Florestas,
o recebimento deverá ser contabilizado em Livro próprio, com extra-
ção das guias de recolhimento, como se fosse a exatoria, e reco-
lhidos ao Estado 25% (vinte e cinco por cento) do total arrecadado,
a título de fiscalização e participação nos planejamentos da Autarquia.

Art. 67 - São contribuintes diretos da Taxa Florestal os pro-
prietários rurais ou possuidores a qualquer título das terras ou flo-
restas, nos casos de queimadas ou desmatamento, e respondem pela
taxa, como contribuintes 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 pr(paro de medicamentos, essências,
óleos, extratos ou perfumarias;

III quaisquer indústrias de aproveitamento de produtos ve-
getais, inclusive serrarias, carpintarias e fábricas de móveis, que
usem madeira em bruto ou beneficiada;

1V - -- 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. 68 - 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.

CAPITULO V

Dos Contribuintes
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Art. 69 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. 4.771, de 15 de
novembro de 1965).

TÍTULO v

Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 70 A contar do exercício de 1968 serão acertados, com
os ocupantes de terras devolutas (parágrafo único do art. 373, do
Decreto n.9 6.132/61), contratos particulares para pagamento da ren-
da de ocupação, a qual passará a ser contabilizada como renda patri-
monial, atribuída à "Fundação Rural Mineira Colonização e De-
senvolvimento Agrário-Rui-alminas, tendo como base mínima da con-
venção a alíquota da antiga Taxa de Ocupação de Terras Devolutas,
cobrada no exercício de 1966.

Art. 71	(Vetado)

Art. 72 Os membros da Polícia Militar, servindo a órgãos
diversos da Corporação, não poderão fazer cobrança ou exercer
qualquer outra atividade que interfira no processo fiscal ou tributá-
rio do Estado, sob pena de suspensão por 5 (cinco) dias, além de
outras cominações a critério do Comando de sua Unidade.

Art. 73 - (Vetado)

Art. 74 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
salvo quanto aos dispositivos que importem em aumento de tributa-
ção, os quais entrarão em vigor a partir de 1. 1 de janeiro de 1969.

Parágrafo único - No exercício de 1968, a cobrança das taxas
cujas incidências foram majoradas será feita nos termos da Lei n.°
4.492, de 14 de junho de 1967.

Art. 75 - Revogam-se as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 9 de
maio de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Sentia
Ovídio Xavier de Abreu
Joaquim Ferreiro Gonçalves

LEI N.9 4.748, DE 9 DE MAIO DE 1968

Autoriza a abertura do crédito especial de Ncr$
1 .359,87 à Secretaria de Estado da Educação.

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

Art. 1. - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, à Secre-
taria de Estado da Educação, o crédito especial de Ncr$ 1 .359,87 (mil
trezentos e cinqüenta e nove cruzeiros novos e oitenta e sete centavos),
destinado a atender ao pagamento de despesas relativas a exercícios an-
teriores, a saber:

NCr$
Companhia Força e Luz Cataguases - Leopoldina For-

necimento de energia elétrica a diversos estabele-
cimentos de ensino no período de outubro a de-
zembro de 1966, conforme Processo n. 9 734/67, do

	

Departamento de Administração de Material . . . .	204,40

Companhia Força e Luz Cataguases - Leopoldina - For-
necimento de energia elétrica para o Colégio Es-
tadual de Cataguases, de outubro a dezembro de
1966, conforme Processo n. 734-1-67, do Departa-
mento de Administração de Material ......256,76

Companhia Força e Luz de Inhapim, S.A. - Forneci-
mento de energia elétrica aos Grupos Escolares e
Escola Normal de Inhapim, durante o ano de 1966,
conforme Processo n.9 824/67, do Departamento
de Administração de Material ............122,13
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Companhia Geral de Eletricidade - Fornecimento de
energia elétrica ao Grupo Escolar, da Cidade de
Monte Belo, de maio a dezembro de 1966, confor-
me processo n. 9 509-2-67, do Departamento de Admi-
nistração de Material ................

Companhia Força e Luz Aiuruoca - Fornecimento de
energia elétrica ao Grupo Escolar "Conselheiro Fi -
deles", de Aiuruoca, durante o ano de 1966, confor-
me processo n.° 767/67, do De partamento de Admi-
nistração de Material ....................

Maria Helena Caldas Brandão de Freitas 
-• Indeniza-

ção de despesas de energia elétrica, fornecida ao
Grupo Escolar "Dr. Raul Sá", durante o ano de
1966, conforme processo n. 9 867/67, do Departa-mento de Administração de Material ..........

Elizabeth Voscaro Horta - Indenização de despesas
de energia elétrica para o prédio da "Revista do
Ensino", relativo ao mês de dezembro de 1966,
conforme processo n. 9 817/67 do Departamento de
Administração de Material ..............

Maria José Rosa -- Indenização de despesas de energia
elétrica para o G.E. do Municipio de Conceição
dos Ouros, nos meses de setembro a dezembro
de 1966, conforme processo n. 9 772/67, do Departa-
'nento de Administração de Material ........

Empresa Elétrica Bragantin S . A.  -- - Fornecimento de
energia elétrica ao G.E. "Odete Valadares", de Ex-
trema, em novembro de 1966, conforme processo
n.° 835/67, do Departamento de Administração
de Material ........................

Altivo José Freire - Indenização de despesas com
energia elétrica do G.E. "Padre Matias", no exer-
cício de 1966, conforme processo n. 9 831-1-67,do Departamento de Administração de Material

Maria Felicidade Costa - Indenização de despesas de
energia elétrica fornecida ao G.E. "Secretário
Olinto Orsini", de Bueno Brandão, nos meses de
março a novembro de 1966, conforme processo
n.Q 839/67, do Departamento de Administração
de Material .........................

NCr$
Teima Lobato de Oliveira ---- Indenização de despesas

de energia elétrica do G.E. "Caio Nelson de
Sena", da Capital, no exercício de 1966, con-
foi-me processo n.9 771-1-67, do Departamento de

6,17	 Administração de Material ..............

Empresa Força e Luz de Liberdade ---- Fornecimento
1	de energia elétrica ao G.E. "Professor José Este-

vam", de março a julho de 1966, conforme proces-

O	
so n.° 773/67, do Departamento de Administra-
ção de Material ....................

Companhia Sul Mineira de Eletricidade Forneci-
mento de energia elétrica às Escolas Reunidas de
Antônio Carlos, município de Conceição das Pe-

	

44.56
	 dras, em Dezembro de 1966, conforme processo

n.' 501-2-67, do Departamento de Administração
de Material ........................1,94

Diva Veiga Alves - Indenização pelo pagamento de ener-
gia elétrica para o G.E. "Meio Viana", de São

6,30 Lourenço, em novembro e dezembro de 1966, con-
forme processo n.° 732-1-67, do Departamento de
Administração de Material ................5,27

Ulícia Martins - Indenização pelo pagamento de ener-
29.70 gia elétrica para a Escola Normal Oficial de Bru-

madinho, no exercício de 1966, conforme processo
n.Q 726/67, do Departamento de Administração

1	 de Material ........................18,92

Departamento Municipal de Eletricidade, de Poços de
2,69 Caldas -- Fornecimento de energia elétrica a di-

versos estabelecimentos de ensino, em 1966, con-
forme processo n.' 463-4-67, do Departamento
de Administração de Material .. .. .. .. ..	40,75

3,75 Antônio Luiz de Souza Fernandes Neto --- Indenização
pela aquisição de combustível para uso doméstico
do Instituto Superior de Educação Rural, da Fa-
zenda do Rosário, de Ibirité, no mês de novem-
bro de 1966, conforme processo n. 9 706-3-67, do De-

28.62
	 partamento de Administração de Material ......95,04

NCr$

54,94

4,95

^ 1
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Antônio Luiz de Souza Fernandes Neto - Indenização
Pela aquisição de combustível para uso doméstico
do Instituto Superior de Educação Rural, da Fa-
zenda do Rosário, de Ihirité, no mês de dezembro
de 1966, conforme Processo n.9 706-1-67, do De-partamento de A dministração de Material .

Anita Maria Vieira - Indenização de despesas de Trans-
portes em novembro e dezembro de 1965, confor-
me SC/Proc	5174/66 ..............

Raimuncla Feri-eira Braga	Indenização de despesas
de transportes em outubro de 1965, conforme SC/Proc. n.	5.175/66 .....................

Maria Celeste dos Santos Bodrigues - Indenização (te
despesas de transportes em 1965, conforme SC/
Proc. n.' 1 .	74/67 .....................

Prefeitura Municipal de Serro --- Transportes requisitados
em dezembro de 1965. conforme SC/Proc. n.
5.374/66 .....

Geraldo Marques da Silva	Transportes requisitados em
outubro de 1964, conforme SC/Proc. n.° 382/67

Eldj Pereira Gonçalves	Transportes requisitados em
novembro de 1965, conforme SC/Proc. n. 9 1.175/67

Empresa São Bento Ltda. -- Transportes requisitados em
abril de 1965, conforme SC/Proc. n.° 6.419/66

Alexandrina de Abreu Pereira _ indenização de des-
pesas de transportes no mês de setembro de
1965, conforme SC/Proc. n.9 827/67 ......

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado (te
Minas Gerais Transportes requisitados em de-
zembro de 1966, conforme SC/Proc. n. 9 1.708/67

Estrada de Ferro Central do Brasil -- RFFSA Trans-
portes requisitados em setembro, novembro e de-
zembro de 1965, conforme SC/Proc. n. 9 3.127/67

Estrada de Ferro Central do Brasil --. RFFSA - Trans-
portes requisitados em dezembro de 1965, confor-
me SC/Proc. n. Q 3.215/67 ............

—111-

NCr$
Eddi Abreu - Indenização de despesas de transportes

em novembro de 1965 e março e novembro de 1966,

1	conforme SC/Proc. n.9 1.507/67

95,04	
José Maria Rodrigues -.- Indenização de despesas de

transportes em julho de 1964, conforme SC/Proc.
n.Q 2.864/67	......................

10,00 Stelia de Campos Orsini --- Indenização de despesas
de transportes de fevereiro a maio de 1965, confor-
me SC/Proc. n. 9 1 .799/67 ............

20,00	Maria (te Lourdes Gomes Campos - Indenização de des-
pesas com transportes cm outubro de 1965, con-
forme SC/Proc. n. 9 1.459/67 ............

20,00
Irene Cirino da Silva	Indenização de despesas de

transportes ocorridas em agosto de 1965, conforme
3,00	 DCP/SC/SEC/N.° 3.458/67 ..............

TOTAL ........................
3,44

Art. 2.	Para a execução do disposto no artigo anterior

5,43
	fica o Poder Executivo autorizado a anular, total ou parcialmente,

dotações orçamentárias correspon(lefltes à despesas correntes e de

1,85
	capital.

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

	

21,20	 Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam

	

0,45
	 cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 9 de
maio de 1968.

56,50
ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Ovídio Xavier de Abreu

	34,45
	 José Maria Alkmini

NCr$

8.80

1,92

95,00

52,00

3,00

1.359,87
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LEI N. 4.749, DE 9 DE MAIO DE 1968	

1.......r	

- 113 -

	

Autoriza a abertura do crédito especial de	Companhia Telefônica de Minas Gerais	Serviços Telefô-

	

NCr$ 13.359,69, d Secretaria de Estado da Seguran.	 nicos prestados à Delegacia de Polícia de Var-
ça Pública.	 ginha, de setembro a dezembro de 1966, con-

forme Fatura n.O 1.637 ................
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 Secre-

taria de Estado da Segurança Pública o crédito especial de Ner$
13.359,69 (treze mil, trezentos e cinqüenta e nove cruzeiros novos
e sessenta e nove centavos), para atender ao pagamento das seguintes
despesas de exercícios anteriores:

Companhia Mineira de Águas e Esgotos (COMAG)	For-
NCr$

necimento de água para a Cadeia Pública de Gua-
xupé, no exercício dc 1966, e para a Delegacia
de Polícia e Destacamento de Polícia de Pedro
Leopoldo, de abril a dezembro de 1966	 243,34

Cia.Cia. Telefônica de Minas Gerais -- Serviços telefônicos
prestados aos órgãos desta Secretaria, de abril a
maio e de julho a dezembro de 1966, conforme Fa-
turas n. çs 1.690, 1.695, 1.692, 1.693, 1.608, 1.685
1.688, 1.689, 1.684, 1.696, 1.694, 1.605, 1.609,
1.691	.............................	1.224,37

Celso de Andrade Mendes - Diligências feitas para a
Delegacia de Polícia de Campanha, de outubro
a dezembro de 1966 ....................

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Serviços Telefó-
nicos prestados à Delegacia de Polícia de Pouso Ale-
gre, nos meses de junho e de setembro a dezembro
de 1965, conforme Fatura n. 9 1.553 .......

Companhia Telefônica de Minas Gerais -- Serviços Telefô-
nicos prestados à Delegacia de Polícia e Contin-
gente Policial de Ubá, no exercício de 1966, con-
forme Faturas n. 9s 1.080, 1.090, 1.300, 1.310,
1.418 e 1.565	....................186,02

Companhia Telefônica de Minas Gerais -- Serviços Telefô-
nicos prestados à Delegacia de Polícia de Conse-
lheiro Lafaiete, de abril a junho de 1966, conforme
Faturas n. 9s 657 e 832 ..................51,80

103,00

159,48

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Serviços Telefô-
nicos prestados à Delegacia Regional de Polícia
de Poços de Caldas, de setembro a dezembro de
1966, conforme Faturas n.s 1.642 e 1.648 .

Companhia Telefônica de Minas Gerais Serviços Telefô-
nicos prestados à Delegacia de Polícia de Conse-
lheiro Lafaiete, de outubro a dezembro de 1966,
conforme Fatura n. 1.644 ..............

José Aarão de Quadros -- Aluguéis do prédio ocupado
pela Delegacia de Policia de Malacacheta em 1964

Viriato Martins Corrêa Aluguel de prédio de 1.' a 31 de
outubro de 1966, para a Delegacia de Polícia de
Maria da Fé ........................

João Alves de Brito -- Despesas postais e telegráficas
nos meses de janeiro, fevereiro e novembro de
1966, para a Delegacia de Santa Maria do Itabira

Zulmário Silva Despesas postais e telegráficas em no-
vembro e dezembro de 1966, para a De'egacia de
Pouso Alegre ........................

Zulmário Silva Despesas postais e telegráficas em de-
zembro de 1965, para a Delegàcia de Polícia de
Pouso Alegre ........................

Jefferson Cândido - Material de expediente em novem-
bro de 1965 e reparos no veículo em dezembro de
1966, para a Delegacia de Policia de Sete Lagoas

José de Alencar Rogêdo - Serviços de conservação de
equipamentos para a casa de Detenção Central
"Antônio Dutra Ladeira", nos meses de setembro
e outubro de 1966 ..................

José Henrique de Sã -- Aluguéis do prédio para o desta-
camento policial de Itumirim, no período de 1.9 de
julho a 31 de dezembro de 1966 . . , , .

NCr$

83,36

408,69

68,75

36,00

10,00

2,24

7,70

4,00

49,78

178,18

80QQ

i	^
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NCr
José Geraldo Borges - Despesas postais e t&egráficas de

setembro a dezembro de 1965, para a Delegacia de

	

Policia de Alfenas ..................	1,8

João Wenceslau de Souza	Despesas postais e telegráficas
em novembro e dezembro de 1966, para a Delegacia
de Polícia de Santa Vitória ..............0,4

José do Carmo Figueiredo -- Aluguel de prédio para o
destacamento policial de Montalvânia durante os
anos de 1964 e 1965 ..................1 .200,01

José Paulino da Silva Aluguel (te prédio para o desta-
camento policial de Santa Rosa cia Serra, de 25 de
novembro a 31 de dezembro de 1965 ......

Isac Bento Vilela Aluguel de prédio para o destaca-
mento policial de Alpinópolis de setembro a no-
vembro de 1965 ......................

José Jerônimo dos Santos -- Aluguel do prédio para o
Posto policial do distrito de Matias Cardoso no
período de 1.0 de agosto de 1965 a 31 de dezem-
bro de 1966 ........................1 .020,00

Jerônimo Vasconcelos Barros	Aluguel do prédio para
o destacamento policial de Alvinópolis, de 1.0 de

	

janeiro a 31 de dezembro de 1964 ........	6,00

Urbana Ribeiro - Aluguel cio prédio para a Delegacia de
Polícia de Bom Sucesso, de 1.0 (te junho a 31 de

	

dezembro de 1966 ....................	280,00

Telefônica de Santos Dumont S.A. - Serviços telefô-
nicos prestados à Delegacia de Polícia de Santos
Dumont, em dezembro (te 1966	 8,41

Sérgio de Mesquita	Despesas postais e telegráficas
para a Delegacia de Polícia de Três Pontas, de
setembro a dezembro de 1966 ..........	3,77

José Luiz da Silva	Serviços telefônicos da Delegacia
de Polícia de Três Pontas, de março, abril e de
julho a dezembro de 1966 ..............	32,90

11,06

54,31)

efeitura Municipal (te Sabará - - Despesas telefônicas
de janeiro a julho (te 1966 ..............

t() Campos (te Souza Patos (te Minas Despesas de
conservação tio veículo da Delegacia de Polícia,
(te junho a dezembro de 1965 ............

José Asdrubal de Almeida Despesas postais e telegráfi-
cas da Delegacia de Polícia de Paraisópolis, em
dezembro de 1965 e janeiro, fevereiro, (Te abril a de-
zembro (te 1966 ....................

João Luiz de Freitas -- Aluguel do prédio para o desta-
camento policial de Santa Cruz de Minas, no Pe-
ríodo de 1.0 de abril a 31 de dezembro de 1965

Paulo Maria de Campos -- Aquisição de lâmpadas para
a cadeia de Pompéu, em março e abril de 1965

Prefeitura Municipal de Oliveira	Fornecimento de água
e taxas de esgoto, de janeiro a dezembro de
1965	............................

José Tavares André	Diligências na Delegacia de Po-
licia de Volta Grande, de janeiro a dezembro de
1965	............................

João Batista Pinto Aluguel do prédio da Delegacia de
Polícia de Nacip Raydan, (te 1.Q de janeiro de 1963
a 1. de janeiro de 1964 ................

José Geraldo Borges --- Despesas postais e telegráficas
tia Delegacia de Polícia de Alfenas, de juho a
dezembro de 1966 ....................

José Seabra de Matos - Aquisição de material destinado
à cadeia de Conceição do Mato Dentro em abril de
1966 ..............................

115

pitão Sebastião Lucas Despesas postais e telegráficas
nos meses de março, junho, julho e setembro
(Te 1966, para a Delegacia Especial de Policia de
Conselheiro Lafaiete ................

th Maria Bernardes Andrade Lagoa Dourada Des-
pesas (te alimentação a preso da cadeia pública,
(te 10 a 20 de setembro de 1966 ............

NCr$

9,64

7,20

57,39

51,63

6,79

54,00

4,40

4,40

109,00

180,50

3,24

14,54
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Telefônica de Manhuaçu S.A. - Despesas telefônicas para
a Delegacia de Polícia nos meses de setembro a
dezembro de 1964, janeiro a dezembro de 1965 e
janeiro de 1966 ......................

NCr$
Companhia Telefônica de Minas Gerais Serviços t&e-

fônicos prestados à Delegacia de Polícia de
Barbacena, de 1. v de junho a 31 de dezembro
de 1966, e serviços interurbanos de julho a se-
tembro de 1966 ....................134,41

Altino Alves Pinto --- Diligências policiais em outubro de
1965, no município de Comendador Gomes

Companhia Telefônica de Ouro Preto - Serviços telefô-
nicos prestados à Delegacia de Polícia em dezem-
bro de 1966, e ligações interurbanas de 21 de75,06	 outubro a 20 de novembro de 1966 ........

José Cirnon da Silva - Aquisição de materiais de higiene
para a cadeia pública de Visconde do Rio Branco,
durante o ano de 1966 ...............

Pedro Moreira Barbosa - Despesas postais e telegráficas
cia Delegacia de Polícia de Camanducaia, de agosto
a dezembro de 1965 ..................

NCr$

21,58

6,42
30,00

43,34

74,70

	Olávia da Cunha Menezes - Fornecimento de alimentação	 Coriolano Ferrarez	Indenização com diligências poli-aos presos da cadeia de Virginópolis, de agosto a
dezembro de 1966	 712,00 ciais em Ipanema no mês de dezembro de 1966.................. 

	

Companhia Força e Luz de Minas Gerais - Taxas de	 Companhia Mineira de Eletricidade	Despesas cor-

	

ligações efetivadas em dependências da Secretaria,	 respondentes à taxa de restabelecimento de liga-

	

nos meses de agosto, setembro e novembro de	 ção de força na Penitenciária Regional de Juiz

	

1966 ............................	1.14	 (te Fora, em junho de 1966 ..............	3,38

Companhia Telefônica de Minas Gerais --- Serviços tele-
fônicos prestados à Delegacia de Polícia de
Conselheiro Lafaiete, nos meses de janeiro a mar-
ço de 1966, e ligações interurbanas ........52,73

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Serviços tele-
fônicos prestados à Delegacia de Polícia de
Cataguases, durante os meses de julho a 31 de de-
zembro de 1966, conforme Faturas n.s 1.426 e
1.342 ............................177,79

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Serviços tele-
fônicos prestados às Delegacias de Polícia de
Poços de Caldas, de janeiro a março de 1966, e li-

	

gações interurbanas, conforme faturas n.s 217-402	310,94
Companhia Telefônica de Minas Gerais -- Serviços t&e-

fônicos prestados à Delegacia e Contingente Policial
de Ubá, de março a junho de 1966, e ligações inte-

	

rurbanas de janeiro a junho de 1966 ......	357,06
Companhia Telefônica de Minas Gerais Serviços de

troca especial de mudança do aparelho telefô-
nico na Delegacia Geral da Capital em dezembro
de	1966	......................	241,19

Bento Vieira da Costa	Aluguel do prédio onde funciona
o destacamento policial de São Tiago, de 1. 9 de

	

outubro a 31 de dezembro de 1964 ........	30,00

Benedito do Vale Freitas -- Aluguel do prédio para
o Destacamento Policial de Santa Luzia, de 1. 9 de

	

novembro a 31 de dezembro de 1965 ......	200,00

Benone Juventino Cotta - Aluguel do prédio para o des-
tacamento policial de Rio Piracicaba, de 1. 1 de ou-

	

tubro de 1964 a 31 de julho de 1965 ......	120,00

Companhia Telefônica de Juiz de Fora	Serviços tele-
fônicos prestados a Repartições Policiais, em setem-

	

bro e outubro de 1966 ................	193,63

Celso de Andrade Mendes	Despesas telefônicas em agos-
to, setembro, novembro e dezembro de 1965, e des-
pesas fotográficas em dezembro de 1966 . .	18,10

Adalberto Batista Diligências da Delegacia de Polícia
de Francisco Sã, nos meses de janeiro, julho,
e outubro a dezembro de 1960 e fevereiro e março
de 1961	........................	1,35
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Adalberto Batista -- Diligências da Delegacia de Polícia
de Francisco Sã, nos meses de maio, julho, agosto
e setembro de 1961 ....................

Celso de Andrade Mendes	Despesas postais e telegrá-
ficas em dezembro de 1966 ............

Antônio Gonzaga Teixeira Fornecimento de alimentação
aos presos (Ia cadeia pública de Tiradentes, (te se-
tembro a dezembro de 1966 ..............

Antônio Alberto Nogueira Aluguéis do prédio do Desta-
camento Policial no Município de Carrancas, de 1.
de janeiro a 15 de agosto (te 1966 ........

Alvim Rodrigues de Oliveira - Aluguéis do prédio do Des-
tacamento Policial de Itaguara, de 7 de julho de
1963 a 31 (te dezembro (te 1964 ........

Alfredo Silva - Despesas postais e telegráficas da De-
legacia de Polícia de Guanhães, (te maio a outu-
bro de 1966	......................

Antenor Rodrigues Pereira Aluguel do prédio para o
Destacamento Policial (te Ibertioga, de Ly (te janei-
ro a 30 de junho de 1965 ................

Antônio Francisco (Ia Silva - -- Aluguel do prédio para o
Destacamento Policial de Vila Matias, (te 1. 1 de
maio a 31 (te dezembro de 1963 ..........

Companhia Telefônica de Sabará --- (C.O.T.E.S.A.)
Taxas do aparelho telefônico instalado na Dele-
gacia de Polícia, (te agosto a novembro (te 1966

Alfredo Martins Ferre ira	Despesas postais e telegrá-
ficas, de setembro a dezembro (te 1966 ......

Antônio Messias do Vale Aluguel do prédio para o
funcionamento (lo Posto Policial de Garças de
Minas, em dezembro de 1965 ..............

Adalísio Quintino Lopes - Trinta e uma diárias venci-
(Ias em dezembro de 1966, como Delegado Espe-
cial (te Polícia no Município (te Sete Lagoas

Alcides Indio do Brasil e Silva	Indenização de despe-
sas postais-telegráficas, (te outubro a dezembro de
1966	..........................

NCr$

1,20

3,90

256,00

112,50

53,40

6,60

48,00

48,00

44,71

4,30

30,00

186,00

0,40	

L

NCr$
Acyr Cruz Alvarenga -- Aluguel do prédio para o Des-

tacamento Policial (te Felixlândia, de 1. de janei-
ro a 31 (te dezembro (te 1965

	 180,00

Catarina Biesa Garcia -- Aluguel do prédio para a Dele-
gacia de Polícia de Inconfidentes, de 12 de novem-
bro a 31 (te dezembro de 1965 ............	32,54

ltcnto Vieira da Costa -- Indenização de despesas com
energia elétrica, (te maio a dezembro de 1966

	14,86

Carlos Marconi Pires	Indenização com despesas de re-
paros na máquina de escrever da Delegacia de Po-
licia de São Lourenço, em dezembro de 1966 .	25,00

Casa (te Caridade Maternidade de Passa-Quatro ---- Inter-
namento de Enéas Pereira, Escrivão de P&ícia
(te Passa-Quatro, de 9 a 20 (te março de 1965 .	71,71

Clínica Oftalmológica da Faculdade de Medicina da Uni-
versidade Federal de Minas Gerais Assistência
médica especializada prestada a pacientes enca-
minhados à Clínica, pelo Departamento de Pronto-
-Socorro Policial, de outubro de 1965 a dezem-
bro de 1966 ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3.316,95

TOTAL ......................13.359,69

Art. 2.° Para a execução (lesta lei, é o Poder Executivo iu-
torizado a anular ou congelar, total ou parcialmente, (lotações or-
çainentárias (te Despesas Correntes OU (te Capital até o valor con-
signa(lo no art. 1.0.

39 - Revogadas as disposições em contrário, esta lei en
trará cio vigor na (lata de sua publicação

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
incnto e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, [50 inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 9 1e
maio (te 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Ovídio Xavier de Abreu
Jeaquim Ferreira Gonçalves
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LEI N.' 4.750, DE 9 DE MAIO DE 1968

Declara de utilidade pública o Colégio Cristo-
-Rei, da Cidade de Uberaba.

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

Art. 1. - Fica declarado de utilidade pública o Colégio
Cristo-Rei, da Cidade de Uberaba.

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 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 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna
João Franzen de Lima

LEI N.9 4.751, DE 10 DE MAIO DE 1968

Autoriza o Poder Executivo o abrir o crédi-
to especial de NCr 870,82 à Imprensa Oficial e a
anular dotações orçamentárias.

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 abrir à Im-
prensa Oficial o crédito especial de NCr$ 870,82 (oitocentos e se-
tenta cruzeiros novos e oitenta e dois centavos), para ocorrer às
despesas abaixo relacionadas:

NCr$

649,43

221,39

870,82

Companhia Fabricadora de Papel Fornecimento de
materiais de consumo em 1965, conforme Processo
n.' 1.651-5(65) do DAM ................

Companhia Fabricadora de Papel - Fornecimento de
materiais de consumo em 1965, conforme Processo
n.9 1.651-6(65) do DAM ................

TOTAL ......................
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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 (lo Orçamento do
Estado.

Art. 3.0 -- Revogam-se as disposições cm contrário.
Art. 4.' - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 10
de maio de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Sentia
Ovídio Xavier de Abreu

LEI N.' 4.752, DE 10 DE MAIO DE 1968

Declara de utilidade pública o Aprendizado
Agrícola e Escola de Ofícios Nossa Senhora de
Mntserrat, com sede na Cidade de Baependi.

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

Art. 1.' Fica declarado de utilidade pública o Aprendizado
Agrícola e Escola de Ofícios Nossa Senhora (te Montserrat, com
sede na Cidade de Baependi

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, ema Belo Horizonte, aos 10 de
maio de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna
João Franzen de Lima
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LEI N.t 4.753, DE lO DE MAIO DE 1968

I)a (1 denominação (te "I)esembarqo.dor Fiou-
cisco flanco Filho" ao Fórum da Comarca de
Bicas.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representan l's,
decretou e eu, em seu nome, Sanciono a seguinte lei

Art. 1 - O Fórum da Comarca de Bicas passa a denominar-
Se "Desembargador Francisco Bianco Filho".

	

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

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o, conheci-

mento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente com nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade. em Belo Horizonte, aos 10 de
maio de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Ji(Iul Bernardo Nelson (te Sennu
João Fraiizeri de Lima

LEI N.9 4.754, DE 10 DE MAIO DE 1968

Declara de utilidade pública o Dis p ensário dos
Pobres de Sacramento, com sede na Cidade de
Sricrcmento.

o Povo (lii 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 Dispensário
dos Pobres de Sacramento, com sede ria Cidade de Sacramento.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 10

de maio de 1968.

ISRAEL PINHEIRO 1)A SILVA
Raul Bernard Nelson de Senna
João Franzen de Lima

LEI N. 9 4.755, DE 10 DE MAIO DE 1968

I)eclara de utilidade pública a Associação de
I'1(tm'('ã() Ô Maternidade e Ô Infância "Jayme Zatar",
(0111 S((IC na Cidade (te Mateus Leme

O Povo dõ Estado (li' Minas Geras, por seus representantes,
(IteletoU e eu, ciii seu nome, sanciono a seguinte lei

Art . 1 --- Fica declarada de utilidade pública a Associação de
l'ioleção à Matem id mIe e à Infância "Jayme Zalar", com sede na
Ciil:ule de Mateus Leme

Pci. 2° - Revogd as as disposições em contrário, 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
unijirir, tão inteira inerte como mm tia se contém

!),ida  rio Palácio da Liberdade, cmii Belo Horizonte, aos 10 de

maio (te 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Seniia
João Franzen de Lima

T^,
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2. - Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará em vigor na (lata dc sua publicação.
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LEI N.9 4.756, DE 13 DE MAIO DE 1968

Elevo o número de cargos de Médicos de Uni-
dade Sanitário, Médico Especialista e de Dentista,
previsto na Lei n. 3.214, de 16 de outubro d
1964.

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

Art. 1. Ficam criados no Anexo II, da Lei n.° 3.214, de
16 de outubro de 1964, sob os códigos 6.121, 6.111 e 6.211, res-
pectivamente, 61 (sessenta e quatro) cargos de Médicos de Unidade
Sanitária 1, nível XVII, 26 (vinte e seis) de Médico Especialista 1,
nível XVII e 130 (cento e trinta) de Dentista 1, nível XVII.

§ 1. - (Vetado).

§ 2. -- (Vetado)

§ 3. -- (Vetado).

Art. 2. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir o crédito
suplementar necessário ao atendimento das despesas decorrentes
desta lei.

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

Art. 4,9	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 pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 13 de
maio de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Clóvi& Salgado da Gama

Ovídio Xavier de Abreu

Francisco Bilae Moreira Pinto
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LEI N.9 4.757, DE 13 DE MAIO DE 1968

Dá a denominação de "Dr. Adélio Dias Maciel"

á Unidade Sanitária de Patos de Minas.

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

Art. 1.' - A Unidade Sanitária de Patos de Minas passa a
denominar-se "Dr. Adélio Dias Macid".

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 13 de

maio de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Clóvis Salgado da Gama

LEI N.? 4.758, DE 13 DE MAIO DE 1968

Declara de utilidade pública o Conselho Parti-

cular Vicentino da Sociedade de São Vicente de

Paulo, da 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. - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Par-
ticular Vicentino, órgão da Sociedade de São Vicente de Paulo, com
sede na Cidade de Conselheiro Lafaiete.
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Art. 2.	Revogadas as disposições em contrário, esta
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 13 de
maio de 1968.

ISRAEL PINHEIRO J).•t SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna
João Franzen de Lima

LEI N. 4.759, DE 13 DE MAIO DE 1968

Declara de utilidade pública a entidade "Obras
Sociais Santa Rita de Cássia", com sede na Cidade
de Juiz de Fora.

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

A rt . 1.0 - -- Fica declarada de utili(lade pública a entidade "Obras
Sociais Santa Rita (te Cássia", com sede na Cidade (Te Juiz (Te Fora.

Art. 2." -- -- Revogadas as disposições cm contrário, entrará
esta lei cm vigor na data (te 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 corno nela se contém.

l)ada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 13 de
maio de 1968.

ISRAEL PINHEIRO D.4 SILVA
Raul Bernardo Nelson de Seizna
João Franzeim de Lima
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LEI N. 4.760, DE 13 DE MAIO DE 1968

Declaro de utilidade pública a "Fundação Frei-
tas Castro", com sede na Cidade de Ponte Nova.

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

Art. 1 . 0 - - Fica declarada de utilidade pública a "Fundação

Freitis Castro", pessoa jurídica de ii ireito privado, com sede na

Cidade (Te Ponte Nova.

Art. 2.'	Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as aUiOI'i(la(ieS, a quem o conheci-

niento 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 13 (Te

maio (Te 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson (te Senna

João Franzen de Lima

LEI N.9 4.761, DE 14 DE MAIO DE 1968

Dá a denominação de "Prof essor Antônio Dias
Maciel" ao Ginásio e Escola Normal Oficial de

Patos de Minas.

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

Art. 1.0 - Passa a denominar-se "Professor Antônio Dias
Maciel" o Ginásio e Escola Normal Oficial (te Patos (te Minas.

1.
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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 corno nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 14 de
maio de 1968.

1
ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria Alkmim

LEI N.9 4.762, DE 14 DE MAIO DE 1968

Declara de utilidade pública a União Estudan-
til Católica de Varginha, com sede na Cidade de
Varginha.

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

Art. 1.	Fica declarada de utilidade pública a União Estu-
dantil Católica de Varginha, com sede na Cidade de Varginha.

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 è façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 14 de
maio de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna
João Franzeti de J..,imq
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LEI N.9 4.763, DE 15 DE MAIO DE 1968

Declara de utilidade pública d Instituto Ima-
culada Conceição, de Barbacenci.

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
Imaculada Conceição, de Barbacena, que mantém entre outros cursos
o cio Colégio Imaculada Conceição.

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 15 de
maio de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
João Franzen de Lima

LEI N.9 4.764, DE 15 DE MAIO DE 1968

Declara de utilidade pública o Centro Espírita
"Nova Era", com sede na Cidade de Guaxupé.

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 Espí-
rita "Nova Era", com sede na Cidade de Guaxupé.

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 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 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
João Franzen de Lima
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LEI N. 4.765, DE 15 DE MAIO DE 1968
Estrada de Ferro Leopoldina -- RFFSA -- Transportes

Autoriza a abertura, à Polícia Militar, do cré-	 requisitados em novembro de 1966, conforme
dito especial de NGr$ 81.703,02.	 SC/Proc./N.' 493/67 ..................

NCr$

5,78

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 Policia
Militar, o crédito especial de NCr$ 81.703,02 (oitenta e um mil, se-
tecentos e três cruzeiros novos e dois centavos), destinado a atender
ao pagamento de despesas (te transportes realizadas em exercícios
anteriores, a saber:

	

Rafael Ribeiro - Transportes requisitados em 1965, con-
	NCr$

	

forme DCP/SC/SEC/N. 6.164/65 ..........	5,94
Ruderico de Alvarenga Mafra -- Transportes requisitados

em agosto de 1965, conforme DCP/SC/SEC/N.

	

6.143/65	......................	2,23
Lívio Gonçalves Coelho - Transportes requisitados em

maio e junho de 1965, conforme DCP/SC/SEC/N.

	

1.075/66	........................	1,91
José Maciel de Freitas - Transportes requisitados em

novembro de 1965, conforme DCP/SC/SEC/N.

	

5.985/65 ..........................	0,57
Estrada de Ferro Sorocabana - Transportes requisitados

em janeiro de 1966, conforme SC/PROC/N. .

	

7.063/66	......................	372,71
Expresso Picorone - Angelo Picorone - Transportes

requisitados em setembro de 1965, conforme

	

DCP/SC/SEC/N. 354/66 ..............	0,92
Pedro Rodrigues da Fonseca	Transportes requisitados

em junho, agosto e outubro de 1963, conforme

	

SC/Proc./N. 2.955/67 ................	0,78
Pedro Rodrigues da Fonseca - Transportes requisitados

	

em julho de 1965, conforme SC/Proc./N. 2.954/67	1,16
Estrada de Ferro Leopoldina - RFFSA - Transportes

requisitados em setembro e novembro de 1966,

	

conforme SC/Proc./N. 494/67 ..........	77,20

Estrada de Ferro Leopoldina - RFFSA Transportes
requisitados em novembro e dezembro de 1966,
conforme SC/Proc . /N. 1.418/67 ..........

Estrada de Ferro Leopoldina -- RFFSA -- Transportes
requisitados em novembro e dezembro de 1966,
conforme SC/Proc./N.O 1.581/67 ..........

Estiada de Ferro Central do Brasil - RFFSA --- transpor-
tes requisitados em dezembro de 1966, conforme
SC/Proc./N., 1.739/67 ..................

Estrada de Ferro Leopoldina - RFFSA - Transportes
requisitados em setembro e outubro de 1966, con-
forme SC/Proc./N. 331/67 ............

Estrada de Ferro Leopoldina - RFFSA - Transportes
requisitados em setembro de 1966, conforme
SC/Proc. /N. 9 453/67 ..................

Estrada (1e Ferro Leopoldina ---- RFFSA - Transportes
requisitados em 1965, conforme DCP/SC/SEC/N.
971/66	............................

Estrada de Ferro Leopoldina ---- RFFSA - Transportes
requisitados em outubro e novembro de 1965, con-
forme I)CP/SC/SEC/	803/66 ............

Estrada de Ferro Leopoldina --- RFFSA - Transportes
requisitados em 1965, conforme DCP/SC/SEC/N.
250/66	............................

Estrada (te Ferro Leopoldina --- RFFSA -- Transportes
requisitados cm setembro e novembro de 1966, con-
forme SC/Proc./N.	1.931/67 ..........

Estrada de Ferro Leopoldina --- RFFSA - Transportes
requisitados em dezembro de 1965, conforme
DCP/SC/SEC/N. 952/66 ................

Ángelo Picorone -- Expresso Picorone - Transportes
requisitados em maio e agosto de 1965, conforme
DCP/SC/S!C/N. 6.028/65

6,59

66,60

0,26

198,64

160,20

463,35

15,42

946,17

123,30

5,54

2,00
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Marcelo Coelho Linhares - Transportes requisitados em
setembro de 1965, conforme DCP/SC/SEC/N.
5.924/65 ..........................

0,60

1,50

0,36

4.00

396,14

319,78

Empresa Milagres Gamair Lourenço Ferrão - Trans-
portes requisitados em agosto de 1965, conforme
DCP/SC/SEC/N. Q 884/66 ................

Empresa Milagres - Gamair Lourenço Ferrão Trans-
portes requisitados em fevereiro de 1965, con-
forme DCP/SC/SEC/N. 1.274/65 ............

Empresa Antônio F. Ferreira - Transportes requisita-
dos em janeiro de 1965, conforme DCP/SC/SEC/N.'
1.429/65	..........................

Empresa São Jorge Ltda. - Transportes requisitados
em agosto, outubro e novembro de 1965, confor-
me DCP/SC/SEC/N. 139/66 ..............

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais - DER -- Transportes requisi-
tados em 1965, conforme DCP/SC/SEC/N. 715/66

Estrada de Ferro Central do Brasil - RFFSA - Trans-
portes requisitados durante o ano de 1966, con-
forme SC/Proc . /N.° 1 .670/67 ..........

8.683,18

Estrada de Ferro Central do Brasil - RFFSA - Trans-
portes requisitados de julho a dezembro de 1965,
conforme SC/Proc/N. 3.103/67 ..........

Estrada de Ferro Central do Brasil - RFFSA - Trans-
portes requisitados em outubro de 1966, con-
forme SC/Proc./N.° 677/67 ............

Estrada de Ferro Central do Brasil	RFFSA - Trans-
portes requisitados em agosto de 1966, conforme
SC/Proc./N. 1.001/67 ................

Estrada de Ferro Central do Brasil RFFSA - Trans-
portes requisitados em outubro de 1966, conforme
SC/Proe . /N. 9 1.003/67 ..............

Estrada de Ferro Central do Brasil - RFFSA - Trans-
portes requisitados em setembro e outubro de 1965,
conforme DCP/SC/SEC/N. 763/66 ............

Estrada de Ferro Central do Brasil RFFSA - Trans-
portes requisitados em novembro de 1965, confor-
me DCP/SC/SEC/N. 9 959/66 ..............

Estrada de Ferro Central do Brasil - RFFSA - Trans-
portes requisitados em junho e setembro de 1966,
conforme SC/Proc./N. 7.007/66 ..........

Estrada de Ferro Central do Brasil - RFFSA - Trans-
portes requisitados de setembro a dezembro de
1965, conforme SC/Proc./N. 3.123/67 ........

Estrada de Ferro Central do Brasil - RFFSA - Trans-
portes requisitados em agosto de 1963, conforme
SC/Proc . /N. 3.122/67 ................

Estrada de Ferro Central do Brasil RFFSA	Trans-
portes requisitados em maio, julho, agosto e de
outubro a dezembro de 1965, conforme SC/Proc.
/N. 9 3.217/67	......................

Estrada de Ferro Central do Brasil - RFFSA Trans-
portes requisitados em dezembro de 1964, con-
forme SC/Proc./N.'> 31.443/67 ............

Estrada de Ferro Central do Brasil - RFFSA Trans-
portes requisitados de janeiro a julho de 1966,
conforme SC/Proc . /N.° 6.726/66 ..........

2,10

5,40

133,14

7,80

29,69

238,39

3,20

818,97

7,93

8.935,56

1.575,06

Estrada de Ferro Central do Brasil RFFSA - Trans-
portes requisitados em julho, setembro, outubro e
dezembro de 1966, conforme SC/Proc./N. 2.094/67 101,12

NCr$

Estrada de Ferro Central do Brasil	RFFSA - Trans-
portes requisitados durante o ano de 1966, con-
forme SC/Proc./N. 987/67 ............2.507,54

Estrada de Ferro Central cio Brasil	RFFSA	Trans-
portes requisitados em 1966, conforme SC/Proc./
N.	1.482/67	....................9.662,51

Estrada de Ferro Central do Brasil	RFFSA	Trans-
portes requisitados em 1966, conforme SC/Proc./
N.	6.989/66 .......................2.512,73

Estrada de Ferro Central do Brasil - RFFSA - Trans-
portes requisitados em 1966, conforme SC/Proc.
/N.	1.930/67	....................8.849,84

132
NCr$
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Estrada de Ferro Central do Brasil	RFFSA - Trans-
portes requisitados durante o ano (le 1966, con-
forme SC/Proc./N.	2.424/67 ..........

Estrada de Ferro Central do Brasil - RFFSA - Trans-
portes requisitados em dezembro de 1966, confor-
me SC/Proc. IN. 9 2.872/67 .............

Estrada de Ferro Central do Brasil RFFSA Trans-
portes requisitados em outubro e novembro de
1965, conforme D CP/SC/SEC/N. Q 1.465/66 ......

Viação Férrea Centro-Oeste -- 	- Transportes
requisitados em 1966, conforme SC/Proc./N.
6.707/66	..........................

Viação Férrea Centro-Oeste - RFFSA - Transportes
requisitados em 1966, conforme SC/Proc./N.
1.548/67 ..........................1.328,51

Viação Férrea Centro-Oeste	RFFSA	Transportes
requisitados em dezembro de 1966, conforme
SC/Proc./N.° 94/67 ..................58,50

Viação Férrea Centro-Oeste - RFFSA -- Transportes
requisitados em dezembro de 1966, conforme
SC/Proc./N.	126/67 ................3.249,91

Viação Férrea Centro-Oeste	RFFSA	Transportes
requisitados cm dezembro (te 1966, conforme
SC/Proc. IN. 9 1.519/67 ..................11,16

Viação Férrea Centro-Oeste -- RFFSA - Transportes
requisitados cm dezembro de 1966, conforme
SC/Proc./N.9  2.463/67 ................(;.826,13

Valtcnci1 de Almeida	Transportes requisitados em
1963, conforme l)CP/SC/SEC/N.Q 2.140/65 .

Valmir Lima dos Santos --- Indenização de transportes
ocorridos em junho de 1965, conforme DCP/SC/
SEC/N. 4.237/65 ......................

Valmir Lima (los Santos Indenização de transportes
ocorridos em fevereiro de 1965, conforme DCP/
SC/SEC/N. 3.124/65 ..................

—135—

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais	Transportes requisitados em
1 Lzembro de 1965, conforme DCP/SC/SEC/N.
719/66	..........................

Antônio l)urães de Souza	Transportes requisitados em
agosto de 1964, conforme SC/Proc./N.° 3.477/67

Empresa Irmãos Soalheiros -- Transportes requisitados
em fevereiro e março de 1965, conforme DCP/SC/
SEC/N.	95/66	..................

Empresa Santa Luzia -- - Orlindo Lino Dornelas - Trans-
portes requisitados em janeiro de 1965, confor-
Inc DCP/SC/SEC/N. 6.025/65 ..........

Alcino Gonçalves Cota - Transportes requisitados em
julho e setembro de 1965, conforme DCP/SC/
SEC/N. 119/66 ......................

Alcino Gonçalves Cota -- Transportes requisitados em
fevereiro de 1965, conforme DCP/SC/SEC/N.9
4.147/65	..........................

Oswaldo Rodrigues Silveira	Transportes requisitados
em maio de 1964, conforme SC/Proc . /N. 1.889/67

Oswalilo Ilodrigues Silveira - Transportes requisitados
em 1965, conforme SC/Proc. IN. 9 1.888/67

Oswaldo Rodrigues Si'veira - Transportes requisitados
em abril, maio, junho, agosto, outubro e dezem-
bro (te 1963, conforme SC/Proc . /N. 1.890/67

Estrada de Ferro Central do Brasil - RFFSA - Trans-
portes requisitados em dezembro de 1962, confor-
me SC/Proc./N. 9 1.740/67 .............

k

NC!

10.153,48

10.723,48

NCr$

21,73

2,88

39,57

1,09

2,20

1,57

13,92

69,05

24,00

1,11

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de

	

201,30	 Minas Gerais - Transportes requisitados em
setembro e outubro de 1965, conforme DCP/SC/
SEC/N.	370/66 ..................77,96

88,06 Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais - Transportes requisitados em
setembro (te 1965, conforme DCP/SC/SEC/N.
6.311/65	..........................
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NCr$
Antônio Durães de Souza	Transportes requisitados em

junho, agosto e outubro de 1963, conforme SC/
6,70	 Proc . /N. 1.249/67

Adílio Sabino de Castro - Transportes requisitados
cm dezembro de 1965, conforme SC/Proc./N.9
6.308/66	........................

Empresa Santo Antônio Ltda.	Transportes requisitados
em junho de 1965, conforme SC/Proc./N.
5.682/66	........................

Empresa Santo Antônio Ltda.	Transportes requisitados
em 1964, conforme SC/Proc./N. 9 5.722/66 .

Empresa São Bento Ltda.	Transportes requisitados
em fevereiro e setembro de 1965, conforme SC/

6.579/66	..................

Empresa São Bento Ltda. - Transportes requisitados
em novembro de 1964, conforme SC/Proc./N.
6.414/66	........................

	

1,92	Empresa Viação Salutaris Lida. - Transportes requisi-
tados em 1965, conforme SC/Proc./N. 9 468/67 .

Ignácio Loyola Pinto	Transportes requisitados em

	

0,82	 dezembro de 1965, conforme SC/Proc./N. 9 5.652/66

Ignácio Loyola Pinto -- Transportes requisitados em
novembro e dezembro de 1965, conforme SC/
Proc./N.° 5.354/66 ....................

3000
Empresa Santo Antônio Ltda.	Transportes requisita-

dos em 1963, conforme SC/Proc./N. 5.755/66

	

2,70	
Irmãos Botinha Ltda. -	Transportes requisitados em

setembro e novembro de 1965, conforme SC/
Pene. /N.	65/67 ....................

José Adão Caniargos -- Transportes requisitados em

	

60,00	 maio de 1965, conforme SC/Proc./N. 310/67

José Adão Camargos - Transportes requisitados em
novembro de 1965, conforme SC/Proc./N.° 240/67

	

4,32	 -Jose Benedito da Trindade Filho - Indenização de des-
pesas de transportes ocorridos em junho de 1965,

	

0,86	 conforme SC/Proc./N. 9 5.176/66 ..........

0,42

0,65

4,60

12.96

14,94

NCr$

9,97

2,98

0,67

5,60

5,47

0,97

23,26

3,73

50,93

1,83

2,50

1,16

0,78

50,01.)
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Estrada de Ferro Leopoldina - RFFSA Transportes
requisitados em dezembro (le 1965, conforme
SC/Proc./N• 1.494/67 ..................

Irmãos Virgolino Ltda.	Transportes requisitados em
janeiro de 1965, conforme SC/Proc./N.° 2.522

José Marcolino Sobrinho	Transportes requisitados em
dezembro de 1964, conforme SC/Proc./N. 1.553/67

Viação Nova Iguaçu - Transportes requisitados em outu-
bro e novembro de 1965, conforme SC/Proc./N.
2.577/67	........................

José Maria Rodrigues - Transportes requisitados em
maio e julho de 1965, conforme SC/Proc./N.°
2.857/67 ............................

José Maria Rodrigues - Transportes requisitados em
fevereiro, abril, setembro, outubro e dezembro
de 1964, conforme SC/Proc./N. 2.855/67 ......

José Maria Rodrigues - Transportes requisitados em
junho de 1963, conforme SC/Proc./N.° 2.854/67

Joaquim José de Abreu - Transportes requisitados em
dezembro de 1965, conforme SC/Proc./N.° 243/67

Antônio da Silva Prado e Joaquim Santana Moreira -
Indenização de despesas de transportes ocorridos
cm março de 1964, conforme SC/Proc./N.
7.083/66 ............................

Domingos Ribeiro Ferreira - Transportes requisitados
em setembro de 1965, conforme SC/Proc./N.°

	

1.252/67	........................

Ari dos Santos Lopes Indenização de despesas de trans-
portes ocorridos em dezembro de 1965, conforme
SC/Proc./N.° 5.462/66 ..............

Antenor Morais de Oliveira -- Transportes requisitados
em dezembro de 1965, conforme SC/Proc./N.

	

5.661/66	........................
ntônio Durães de Souza	Transportes requisitados em

janeiro de 1964, conforme SC/Proc./N.,  1.243/67

N"
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NCr$
	 NCr$

11,97

2,93

0,55

19,66

5,55

7,87

20,00

1,28

0,50

9,00

11,15

0,80

0,70

J. -

José Hormczindo Lopes	Transportes requisitados em
1965, conforme SC/Proc./N. , 5.390/66 ......

Márcio Mesquita de Freitas	Transportes requisitados
cm setembro de 1965, conforme SC/Proc./N.
7.092/66	..........................

Nilson Cappai'elli Nascimento	Transportes requisita-
dos em março de 1965, conforme SC/Proc./N.
5.770/66	..........................

Sbastião l)aldegan - Transportes requisitados em 1965,
conforme	 5.799/66 ..........

Prefeitura Municipal de Serro	Transportes requisi-
tados em dezembro de 1965, conforme SC/Proc./
N.	5.364/60	......................

Oswaldo Ávila Transportes requisitados em setembro,
outubro, novembro e dezembro de 1965, conforme
SC/Proc . /N.9 564/67 ....................

Adão Alves da Cruz Indenização de despesas de trans-
portes ocorridos cm julho de 1965, conforme
SC/Proc . /N. 833/67 ..................

Viação Vitória	Mano Goretti	Transportes requi-
sitados em dezembro de 1965, conforme SC/Proc./
N.	178/67	......................

Viação Sertaneja Ltda. -- - Transportes .requisitados em
(lezcnihro de 1965, conforme SC/Proc./N. 5.868/66

Viação Santa Maria Ltda . --Joaquim Vieira de Faria
Sobrinho ---- Transportes requisitados em dezem-
bro di' 1965, conforme SC/Proe . /N. 5.195/66

Viação Peixe Vivo -- Transportes requisitados em outu-
bro de 1964, conforme SC/Proc./N.? 479/67

\Tj0ç50 Pássaro Amarelo Ltda.	Transportes requisita-
dos em Setenlhr() de 1964, conforme SC/Proc./N.°
6.415/66	..........................

Viação Bassamar Ltda. -- José Marangon Macedo --
Transportes requisitados em setembro de 1965,
conforme SC/Proc./N.' 5.143/66

Transcolin Transportes Coletivos Interestadual Ltda. -
Transportes requisitados em março de 1965, con-
forme SC/Proc . /N. 796/67 ............	504,00

Transcolin Transportes Coletivos Interestadual Ltda. -
Transportes requisitados em 1964, conforme
SC/Proc./N. 798/67 ..................	516,44

Antônio Roluuald() (Te Souza - Indenização de despesas
de transportes feitos em dezembro de 1965, confor-
me SC/Proc. /N.° 4.588/66 ............	80,00

TOTAL	....................81. 703,02 

A14. 2. Para ocorrer às despesas previstas no artigo an-
terior, é o Poder Executivo autorizado a anular, total OU parcial-
incute, (lotações orçamentárias correspondentes a despesas corren-
tes ou (te capital.

Art . 3,V _ Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4,v	Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
tflCnI() e execução 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 (11' 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
João Fran:eii de Lima
Ovídio Xavier de Abreu

LEI N. 0 4.766, DE 15 DE MAIO DE 1968

Aulori2a a abertura, à Secretaria de Estado
do Interior e .Justiça, do crédito especial de
NCr$ 628,116.

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 do Interior e Justiça o crédito especial de



140 -
141

NCr$
Cia. Força e Luz de Inhapim S.A. Fornecimento de

energia elétrica ao Fórum de Inhapim, durante
o ano de 1966, conforme Proc. n. Q 824167, do
Departamento de Administração (le Material .

57,00 Companhia Geral de Eletricidade -- Fornecimento de
energia elétrica ao Fórum Judiciário, de Monte
Belo, no período de maio a dezembro de 1966,
conforme Proc. n. v 509 do Departamento de Admi-
nistração de Material ..................

140,90 Onofre Esteves Otoni = Juiz de Direito ---- Transportes
ocorridos (la outubro a dezembro (le 1963, con-
forme DCP/SC/SEC/N.° 4.125 e l)CP/N. 98/64

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais 1). E. H. - -- Transportes requisita-
dos em novembro de 1966, conforme SC/Proc./N.°
708/67	............................

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de

	

0,30	 Minas Gerais - 1). E. R. --- Transportes requisita-
dos em dezembro de 1966, conforme SC/Proc./N.>
1.621/67	........................

Departamento de Estradas dc Rodagem do Estado (te

	

24 50	
Minas Gerais	1). E. II. --- Transportes requisita-
dos em agosto (te 1966, conforme SC/Proc./N.°
6.945/66	........................

Estrada de Ferro Central do Brasil -- RFFSA	Trans-

	

22 40	
portes requisitados em outubro de 1965, confor-
me SC/Proc./N. 9 3.126/67 ................

Empresa São Bento Ltda. ---- Transportes requisitados
em junho e julho de 1965, conforme SC/Proc./N.°
6.418/66	........................

	

23629	
Viação Peixe Vivo Ltda. - - Transportes requisitados em

setembro (te 1964, conforme SC/Proc./N.9 472/67

NCr$ 628 46 (,	seiscentos e vinte e oito cruzeiros novos e quarenta
seis centavos) destinado ao pagamento das seguintes despesas de
exercícios findos:

NCr$
Luiz da Rocha Viana Filho --- Aquisição de 60 lâmpadas

para a Penitenciária Regional de Juiz de Fora, em
agosto de 1966, conforme Processo n. 9 521-1/67, do
Departamento de Administração (te Material .

In(lusanva Comércio e Importação S.A.  - Fornecimen-
to de cadeados à Penitenciária de Mulheres "Este-
vão Pinto", no exercício de 1966, conforme Proc.
n.9 803-3/67, do I)eparlamcnlo de Administração
de Material	......................

Cio. Força e Luz Aiuruoca ------Fornecimento de energia
elétrica para o Fórum de Aiuruoca, durante o ano
(la 1966, conforme Proc. n. 767/67 do Departa-
mento dc Administração de Material ........

Ifl(lusanva Comércio e Importação S.A. Fornecimen-
to de ferramentas ao Centro de Recuperação
"Mário Casassanta" de Lagoa Santa, subordinado
ao ex-Departamento Social do Menor, em de-
zembro de 1966, conforme Proc. n. 9 803/67 do De-
partamento (le Administração de Material .

Indusanva Comércio e Importação S.A. - Fornecimen-
to ole um torno fixo, marca Arbo, ao Departamento
Administrativo, em dezembro de 1966, conforme
Proc. n. 9 803/67 (lo Departamento de Administração
de Material ........................

Companhia Força e Luz Cataguoses -- Leopoldina - For-
necimento de energia elétrica para a Escola Agrí-
cola "D. Delfin", (te Muriaé, subordinada ao
cx-Departamento Social do Menor, de outubro
a dezembro (te 1966, conforme Proc. n.° 734-1 de
1967, (lo Departamento (te Administração de Ma-
terial..............................

Indusanva Comércio e Importação S.A. -- Fornecimento
de material de consumo ao Instituto Educacional
"Monsenhor Messias", subordinado ao ex-Departa-
mento Social do Menor, no exercício de 1966, con-
forme Proc. n.Q 803-1/67, do Departamento de
Administração de Material ..............22,95

12,84

8,05

10,04)

0,76

1,/4

2,17

1,93

5,56

3,67



institui o Dia do Livro Infantil.

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

Art. 1. 1 -- Fica instituído o Dia do Livro Infantil, o ser
comemorado anualmente a 23 (te maio,

1.
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	NCr$	 Art. 2. -- Revogam-se as disposições em contrário, entrando
esta lei cm vigor na data dc sua publicação

Mando, portanto, a todas as autOri(la(les, a quem o conheci-

	

1,62	meflt() e execução (lesta lei parlencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

	

0.78	 Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 16 de
inalo de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Seniia
José Maria Alkniirn

José Adão de Camargos Transportes requisitados em
novembro e dezembro de 1965, conforme SC/
Proc./N. 9 309/67 ....................

José Adão de Carnargos - Transportes requisitados em
Iflflio de 1965, conforme SC/Proc . /N. 241/67

Ariovaido Alves de Figueiredo - - Transportes ocorri-
dos em março e maio de 1965, conforme SC/
Proc./N.	5.463/66 ..................

TOTAL ........................

75,00

628,46

Art. 2. - Para a execução desta lei, fica o Poder Executivo
autorizado a anular ou congelar, total ou parcialmente, (lotações
orçamentárias de Despesas Correntes ou de Capital até o montante
consignado fl() artigo 1.

3•Q	Revoadas as (liSposiçõe' em contrário, esta lei
entrará em vigor na data de sua publicação.

Man(1O, 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 flalo Horizonte, aos 15 de
maio de 1968.

ISRAEL PINHEIRO !)A SILVA
João Fraizzeiz de Limo
Ovídio Xavier de Abreu

LEI N. ç, 4.767, DE 16 DE MAIO DE 1968

LEI N.9 4.768, DE 16 DE MAIO DE 1968

Autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito
especial de NCr$ 9.529,13 à Secretario de Estado da
Saúde e anular, vare jol ou totalmente, dotações or-
çamentárias.

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

Art . 1 -- Fica o Poder Executivo autorizado a abrir à Se-
cretaria de Estado (Ia Saúde o créd ito especial de NCr$ 9.529,13
(nove mil, quinhentos e vinte e nove cruzeiros novos e treze centavos),
para atender ao pagamento de despesas de exercícios findos, a sabei':

Estrada de Ferro Central do Brasil -- - HFFSA -- - Trans-
portes requisitados, cm dezembro de 1965, con-
forme DCP/SC/SEC/N. 1 .015/66 ..........889,83

Departamento de Estradas de Rodagem (lo Estado de Minas
Gerais	Transportes requisitados, em novembro
de 1965, conforme I)CP/SC/SEC/N. 9 579/66 ..	1.219,26

Estrada de Ferro Central do Brasil ---- RFFSA - Trans-
portes requisitados, conforme l)CP/SC/SEC/N.'
3.259 e DCP/N. 1.590, referente a outubro, no-
vembro e dezembro de 1963 ..............

Empresa Santa Luzia -- Orlindo Lino l)ornelas -- Trans-
portes requisitados em agosto (te 1965, confor-
me DCP/SC/SEC/N.' 708/66 ............

NCr

217,18

2,36
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NCr$

Empresa Transportadora Montesclarense Ltda. - Trans-
portes requisitados em dezembro de 1965, conforme
DCP/SC/SEC/N.° 1.115/66 ............

Empresa Canaan Ltda.	Transporte requisitado em
agosto de 1965, conforme l)CP/SC/SEC/N.
4.846/65	..........................

Empresa Canaan Ltda. - Transporte requisitado em
julho e agosto de 1965, conforme 1)CP/SC/SEC/N.
4.885/65	..........................

José Arimatéa Gomes	Transportes requisitados, de
agosto a setembro de 1965, conforme SC/Proc./N.
2.537/67	..........................

Transportes Einerick Ltda.	Transportes requisitados
em novembro de 1965, conforme SC/Proc./N.°
3.041/66 ..........................

Estrada de Ferro Leopoldina RFFSA -- Transporte re-
quisitado, de junho a outubro de 1966, confor-
me SC/Proc . IN. Q 323/67 ................

Estrada de Ferro Leopoldina RFFSA -- - Transporte re-
quisitado, de agosto a novembro de 1966, con-
forme SC/Proc./N. 475/67 ..............

Estrada (te Ferro Leopoldina - RFFSA Transporte re-
quisitado, em setembro, outubro e dezembro de
1966, conforme SC/Proc./N.<1  1.932/67 ......

Estrada de Ferro Leopoldina HFFSA Transporte re-
quisitado durante o ano de 1965, conforme
l)CP/SC/SEC/N. 793/66 ..................

Estrada de Ferro Leopoldina - RF'FSA --- Transporte re-
quisitado durante o ano de 1965, conforme
SC/Proc./N.° 3.244/66 ..................

Estrada de Ferro Leopoldina - RFFSA -- Transporte re-
quisitado durante o ano de 1965, conforme
DCP/SC/SEC/N. 2.088/66 ..............

Estrada de Ferro Leopoldina	RFFSA - Transporte re-
quisitado, em 1965, conforme DCP/SC/SEC/N.
970/66	..........................

Estrada de Ferro Leopoldina - BFFSA -- Transporte re-
quisitado em agosto e setembro de 1965, conforme
SC/Proc./N.9 3.579/66 ..................

Estrada de Ferro Leopoldina BFFSA -- Transporte re-
quisitado, de julho a outubro de 1965, conforme
DCP/SC/SEC/N. 164/66 ................

Estrada de Ferro Leopoldina - RFFSA - Transporte re-
quisitado, de outubro a dezembro de 1966, con-
forme SC/Proc./N. 1.420/67 ............

Transporte Coletivo Uberlândia Ltda. - Transporte
requisitado, em maio de 1965, conforme
SC/Proc./N.° 3.834/66 ..................

Irmãos Virgolino Ltda. - Transporte requisitado, em
fevereiro e setembro de 1965, conforme
SC/Proc./N. 2.521/67 ..................

Viação Férrea'ederal Leste Brasileiro - RFFSA -
Transporte requisitado, em setembro de 1966,
conforme SC/Proc./N. 513/67 ..........

Ruderico de Alvarenga Mafra - Transportes requisi-
tados, de março a maio, e em julho de 1965, con-
forme DCP/SC/SEC/N.° 6.141/65 ..........

Elvira Padilha Ferreira da Silva - Indenização de trans-
portes requisitados, em março de 1965, conforme
DCP/SC/SEC/N.° 3.300/65 ................

Estrada de Ferro Central do Brasil - RFFSA - Trans-
portes requisitados durante o ano de 1965, con-
forme DCP/SC/SEC/N.° 706/66 ..........

Estrada de Ferro Central do Brasil RFFSA - Trans-
portes requisitados, em dezembro de 1965, confor-
me DCP/SC/SEC/N.° 2.125/66 ............

Estrada de Ferro Central do Brasil - RFFSA - Trans-
porte requisitado em outubro de 1965, conforme
SC/Proc./N.9  3.125/67 ................

Estrada de Ferro Central do Brasil RFFSA - Trans-
portes requisitados, em janeiro de 1966, conforme
SC/Proc./N.° 2.648/67 ..................

NCr$

5,95

3,32

1,98

4,60

11,10

99,59

128,53

63,00

70,86

53,12

47,68

92,57

4,55

19,35

79,09

2,74

0,84

0.91

4,94

1,11

839,66

73,70

6,51

8,02
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2,22

17,85

10,19

1,59

3,46

4,31

1,29

NCr$
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de

Minas Gerais - Transportes requisitados em
novembro de 1965, conforme DCP/SC/SEC/N.
595/66 ..........................	3,25

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais - Transportes requisitados em
junho, setembro, novembro e dezembro de 1965,
conforme DCP/SC/SEC/N.Q 645/66 ..........	964,67

Irmãos Virgolino Ltda. - Transportes requisitados em
agosto de 1964, conforme SC/Proc./N. 2.352/67	0,42

Estrada de Ferro Central do Brasil - RFFSA - Trans-
portes requisitados em novembro de 1965, confor-
me DCP/SCJSEC/N. 690/66 ................	990,51

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais - Transportes requisitados em
setembro de 1965, conforme DCP/SC/SEC/N.
6.397/65 ........................1.693,48

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais Transportes requisitados em
outubro de 1965, conforme DCP/SC/SEC/N.
644/66 ..........................1.289,15

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais Transportes requisitados em
setembro de 1965, conforme DCP/SC/SEGJN.9
6.366/65 ............................

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais - Transportes requisitados em
dezembro de 1965, conforme DCP/SC/SEC/N.9
717/66 ............................

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais - Transportes requisitados em
outubro de 1965, conforme DCP/SC/SEC/N.9
561/66 ............................

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais - Transportes requisitados em
dezembro de 1965, conforme DCP/SC/SEC/N.°
2.346/66 ............................

Companhia Mogiana de Estradas de Ferro - Trans-
portes requisitados em outubro de 1965, conforme
DCP/SC/SEC/N.' 6.317/65 ................

Viação Peixe Vivo Ltda. - Transportes requisitados em
outubro de 1964, conforme SC/Proc./N. 473/67

Empresa Canadá Ltda. -- Transportes requisitados em
1964 e 1966, conforme SC/Proc./N. 9 507/67 .

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais Transportes requisitados em
1965, conforme DCP/SC/SEC/N. e 2.384/66

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais Transportes requisitados em
1965, conforme DCP/SC/SEC/N. Q 586/66 ......

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais	Transportes requisitados em
setembro de 1965, conforme DCP/SC/SEQ/N.
6.325/65 ..........................

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais - Transportes requisitados em
novembro de 1965, conforme DCP/SC/SEC/N.°
776/66	..........................

TOTAL ......................9.529,13

Art. 2. - Para atender ao disposto no artigo anterior, fica
o Poder Executivo autorizado a anular, parcial ou totalmente, dotações
orçamentárias de despesas correntes ou de capital.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 16 de
maio de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Ouidiõ Xavier de Abreu

8,43	 Clóvis Salgado da Gama

567,29

9,48

6,19
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LEI N. 9 4.769, DE 16 DE MAIO DE 1968
e Minas Gerais - Serviços tele-

Autoriza a abertura, à Secretaria de 
Estadoanh Telefônica d

fônicos prestados à Delegacia de Polícia de São
Sebastião do Paraíso, de 1. de julho a 31 de de-

5.110,22.
Segurança Pública, do crédito especial de NC	

zembro de 1966, conforme faturas	925, 1.150
e1.431	..........................

NCr$

64,73

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
cretaria de Estado da Segurança Pública, o crédito especial d
NCr$ 5.110,22 (cinco mil, cento e dez cruzeiros novos e vinte e dois
centavos) para ocorrer a despesas de exercícios anteriores, confor.
me discriminação seguinte:

Viação Férrea Centro Oeste	RFFSA - Transportes re-
quisitados em 1966, conforme SC/ Processo número
1.642/67	..........................

Olímpio Padilha	Transportes requisitados em 1966,
conforme SC/Processo n. 0 1.707/67 ........

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Serviços tele-
fônicos prestados à Delegacia de Polícia de São
João Nepomuceno, de 1.0 de setembro a 31 de
dezembro de 1966, conforme fatura número 1.640

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Serviços tele-
fônicos prestados à Delegacia de Polícia de Três
Corações, de 1 O de setembro a 31 de dezembro de
1966, conforme fatura número 1.639 ........

Companhia Telefônica de Minas Gerais Serviços tele-
fônicos prestados à Delegacia de Polícia de Ita-
jubá, de 1.0 de setembro a 31 de dezembro de
1966, conforme fatura n.0 1.682 ..........

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Serviços tele-
fônicos prestados à Delegacia de Polícia de Cris-
tina, no exercício de 1966, conforme faturas n.°s
1.070, 1.291 e 1.457 ..............

Companhia Telefônica de Minas Gerais Serviços tele-
fônicos prestados à Delegacia de Polícia de Var-
ginha, de 1.0 de julho a 31 de dezembro de 1966,
conforme faturas n. 9s 1.091, 1.311 e 1.417 . .	129,79

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Serviços tele-
fônicos prestados à Delegacia de Polícia de Leo-
poldina, de julho a dezembro de 1966, conforme
faturas n.°s 1.071 e 1.292 ..............

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Serviços tele-
fônicos prestados à Delegacia de Policia de Vis-
conde do Rio Branco, de setembro a dezembro de
1966, conforme fatura n. 0 1.607 ..........

68,64

44,64

80,74

38,50

4,51

Companhia Telefónica de Minas Gerais - Serviços tele-
fônicos prestados à Delegacia de Polícia de Ubá,
no exercício de 1966, conforme faturas n. 9s 1.638

71 el.646	..........................

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Serviços tele-
fônicos prestados à Delegacia de Polícia de Pa-
raisópolis, de julho a dezembro de 1966, confor-
me faturas n.°s 1.082, 1.302 e 1.462 ........

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Serviços tele-
fônicos prestados à Delegacia de Polícia de Pa-
raisópolis, (te setembro a dezembro de 1966, con-
forme fatura n. 9 1 .670 ..................

' Co"ipaflh!a TelefÔnien de Minas Gerais - - Serviços tele-
fônicos prestados aos diversos órgãos da Secreta-
ria em abril e de junho a dezembro de 1965, con-
forme faturas n.9s 1.557,	1.544, 1.592, 1.561,
1.546, 1.564, 1.450, 1.545, 1.540, 1.541, 1.562,
1.542 e 1.560 ......................597,80

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Serviços tele-
fônicos prestados à Delegacia de Polícia de São
Sebastião do Paraíso, de setembro a dezembro de
1966, conforme fatura n. 9 1 .681 ............	38,12

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Serviços tele-
fônicos prestados à Delegacia de Polícia de Três
Corações de 1. 1 de julho a 31 de dezembro de 1966,
conforme faturas n.°s 1.089, 1.309 e 1.419

	
128,26
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Companhia Telefônica de Minas Gerais - Serviços tele-
fônicos prestados à Delegacia de Polícia de Ita-
jubá, de setembro a dezembro de 1966, conforme
fatura n 9 1.739 ....................

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Serviços tele-
fônicos prestados à Delegacia de Polícia de São
João Nepomuceno, de junho a dezembro de 1966,
conforme faturas n.'s 1.308, 1.088 e 1.420 .

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Serviços tele-
fônicos prestados à Delegacia de Polícia de Gua -
xupé, de julho a dezembro de 1966, conforme fa-
turas n.s 1.574, 1.575, 1.576, 1.577 e 1.578

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Serviços tele-
fônicos prestados à Delegacia de Polícia de Bar-
bacena, de outubro a dezembro de 1966, conforme
fatura n.° 1.606 ...................

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Serviços tele-
fônicos prestados ao Serviço de Rádio Patrulha e
à Delegacia de Polícia de Itajubá, de janeiro a
junho de 1966, conforme faturas n. 9s 50, 663 e
830 .................................

Companhia Telefônica de Minas Gerais Serviços tele-
fônicos prestados à Delegacia de Polícia e Rá-
dio Patrulha, de Itajubá, de janeiro a junho de
1966, conforme faturas n.'s 225 e 403 ......

Companhia Telefônica de Minas Gerais Serviços tele-
fônicos prestados à Delegacia de Polícia de Dia-
mantina, de julho a dezembro de 1964, 1965 e
1966, conforme faturas n.'s 904, 1.449, 208, 318,
616, 780, 1.012, 1.239, 1.400, 1.556, 224, 404,
662, 831, 1.084, 1.304, 1.424 e 1.643 ......

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Serviços tele-
fônicos prestados à Delegacia de Polícia de Guaxu-
pé, de outubro a dezembro de 1966, conforme fatu-
ras fl.9s 1.587 e 1.744 ................

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Serviços tele-
fônicos prestados à Delegacia de Polícia de Con-
selheiro Lafaiete, de abril a dezembro de 1965,
conforme faturas n.'s 767, 1.007, 1.234 e 1.558
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NCr$
Companhia Telefônica de Minas Gerais - Serviços tele-

fônicos prestados à Delegacia de Polícia de Bar-
bacena, de outubro a dezembro de 1965, conforme
fatura	•Q 1.547 ......................28,57

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Serviços tele-
fônicos prestados à Delegacia de Polícia de Cata-
guases, nos exercícios de 1965 e 1966, confor-
me faturas n.s 764, 1.403, 1.559, 407, 833 e
1.645 ............................585,09

Companhia Telefônica de Tombos - Serviços tele-
fônicos prestados à Delegacia de Polícia de Tom-

	

62,72	
bos, de agosto a dezembro de 1965 ..........

Randolfo Silva - Indenização de despesa com aquisi-
ção de combustível e lubrificantes para veículos
da Delegacia de Polícia de Sabará, em 1966, con-
forme processo n. 9 442-1 (66) do D.A.M.....

Sergipeças Ltda. - Fornecimento de material de con-
servação de veículos em 1966, conforme processo
n.9 1.030-7 (67) do D.A.M.............

Sergipeças Ltda. -. Fornecimento de material de con-
servação de veículos em 1966, conforme processo
n.ç 1.030-5 (67) do D.A.M...............

José Geraldo Alves - Indenização de despesas de com-
bustíveis e lubrificantes para veículos da Dele-

	

229,43	 gacia de Uberaba, em 1966, conforme processo n.9
414-2 (67) do D.A.M.................

Tacílio Nogueira da Costa - Indenização de despesas
em 1965, com aquisição de combustíveis e lubri-
ficantes para veículos da Delegacia de Carangola,
conforme processo n.9 1.113-1 (66) do D.A.M.

José Luiz Caifa - Indenização de despesas em 1965,
com aquisição de combustíveis e lubrificantes pa-
ra veículo da Delegacia de Campos Gerais, con-
forme processo n.Q 609-1 (66) do D.A.M ......

José Karan - Indenização de despesas em 1965, com
aquisição de combustíveis e lubrificantes para veí-
culo da Delegacia de Pium-í, conforme processo n.5
516-2 (66) do D.A.M...................

L
NCr$

170,69

69,02

455,77

22,37

83,30

49,59

207,02

13,50

21,45

131,00

70,00

400,00

93,60

5,60

48,18
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Rubens José Ferreira Indenização de despesas em 196b,
com aquisição de combustíveis e lubrificantes para
a Delegacia de Conselheiro Lafaiete, conforme pro-
cesso n.° 1.142 (66) do D.A.M...........

Luiz Sampaio Filho - Indenização de despesas em 1965,
com aquisição de combustíveis e lubrificantes para
a Delegacia de Cássia, conforme processo n. 9 1.350
(66), do D.A.M.....................

Geraldo Tavares Pereira Lima - Indenização de despesas
em 1965, com aquisição de combustíveis e lubrifi-
cantes para a Delegacia de Guaranésia, conforme
processo n. 9 1.200-1 (66), do D.A.M. . . . . . . . .

Joaquim Soares Machado Indenização de despesas em
1965, com aquisição de combustíveis para o veículo
da Delegacia de Cel. Fabriciano, conforme proces-
so n.9 1.140 (66) do D.A.M.............

	

Joaquim Soares Machado	Indenização de despesas em
1965, com aquisição de combustíveis e lubrifican-
tes para a Delegacia de Cel. Fabriciano, conforme
processo n.9 1.140-4 (66), do D.A.M.......

Joaquim Soares Machado Indenização de despesas em
1965, com aquisição de combustíveis e lubrifican-
tes para veículo da Delegacia de Cel. Fabriciano,
conforme processo n. 9 1.140-3 (66), do D.A.M.

NCr$
Posto União S.A. de Patrocínio	Fornecimento de com-

bustíveis a esta Secretaria em 1965, conforme

1553	 processo a. 1.291-1 (66), do D.A.M. . . . . . . . .

Edgard Reis Andrade Indenização de despesas de com-
bustíveis para a Delegacia de Ubá em 1965, con-
forme processo n. 1.323-3 (66), do D.A.M.....

31,72 Geraldo Temponi Silveira - Indenização de despesas
em 1964, com aquisição de combustíveis e lubri-
ficantes para veículo da Delegacia de Santa Ma-
ria do Suaçuí, conforme processo n. 9 820 (66) do

	

6,25	 D.A.M...........................

Cia. Sul Mineira de Eletricidade - Fornecimento de
energia elétrica em 1965, para a Cadeia Pública
de Paraguaçu, conforme processo n. 9 1.620-1 (66),

	

41,46
	 doD.A.M.........................

Empresa Elétrica Bragantina S.A. - Fornecimento de
energia elétrica em 1966, para o Quartel e Ca-
deia Pública de Extrema, conforme processo a.9

	

48,53
	 835-2(67) do D.A.M...................

Departamento de Àguas e Energia Elétrica - Forne-
cimento de energia elétrica em 1965, à Dele-
gacia de Polícia de Pium-i, conforme processo

	

19,71	 n.° 470-3 (66) do D.A.M.................

NCr$

250,00

6,00

3,60

1,31

1,65

0,93

Joaquim Soares Machado Indenização dc despesas em
1965, com aquisição de combustíveis e lubrifi-
cantes para veículos da Delegacia de Cel. Fabri-
ciano, conforme processo n. 9 1.140-2 (66), do
D.A.M.............................51,99

Joaquim Soares Machado - Indenização de despesas em
1965, com aquisição de combustíveis e lubrifi -
cantes para a Delegacia de Cel. Fabriciano, con-
forme processo n.9 1.140-1 do D.A.M.......

Posto União S.A. de Patrocínio Fornecimento de
combustíveis e lubrificantes a esta Secretaria em
1965, conforme processo n. 9 1.291 (66) do D.A.M.

54,44

73,92

Edgar Reis Andrade indenização de despesa de
material de expediente para a Delegacia de Ubá,
em 1962, conforme processo n. 9 1.323-1 (66) do
D.A.M...........................

Empresa Elétrica Bragantina S.A. Fornecimento de
energia elétrica em 1966 para o Quartel e Ca-
deia Pública de Extrema, conforme processo n.9
835-1 (67) do D.A.M...................

7,20

7,14

Empresa Elétrica Bragantina S.A. Fornecimento
de energia elétrica em 1965 para o Quartel e
Cadeia Pública de Extrema, conforme processo
a." 1 868-2 (66) do D.A.M................. 6,19

1
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NCr$
	 NCr$

Empresa Luz e Força Ituiutabana S.A. Fornecimen-
to de energia elétrica em 1963 para a Delega-
cia e Cadeia de Ituiutaba, conforme processo
n.? 1.342-17 (66) do D.A.M...............

Empresa Luz e Força Ituiutabana S.A. - Fornecimen-
to de energia elétrica em 1964 para a Cadeia
de Ituiutaba, conforme processo n. 9 1.342-16 (66)
do D.A.M.........................

Empresa Luz e Força Ituiutabana S.A. - Fornecimen-
to de energia elétrica em 1965 para a Delegacia
de Polícia de Ituiutaba, conforme processo n.9
1.342-14 (66), do D.A.M.................

Empresa Luz e Força Ituiutabana S.A. - Fornecimento
de energia elétrica em 1965 para a Delegacia
de Polícia de Ituiutaba, conforme processo n.9
1.342-10 (66), do D.A.M.................

S.A. Força e Luz de Santos Dumont - Fornecimento de
energia elétrica em 1965 para a Delegacia e Quar-
tel de Polícia de Santos Dumont, conforme pro-
cesso	•Q 726-16 (66) do D.A.M...........

Cia. Geral de Eletricidade Fornecimento de ener-
gia elétrica em 1965 para a Delegacia de Polí-
cia de Monte Belo, conforme processo n. 9 629-26
(66) do D.A.M.....................

Cia. Geral de Eletricidade - Fornecimento de energia
elétrica em 1966 para a Cadeia Pública de Alpi-
nópolis, conforme processo n. 504-4 (67) do
D.A.M...........................

Cia. Viçosense de Força e Luz Fornecimento de
energia elétrica em 1966 para a Delegacia de Po-
licia de Viçosa, conforme processo n. 9 935-2 (67),
doD.A.M...........................

Cia. Viçosense Força e Luz - Fornecimento de ener-
gia elétrica em 1966 para a Delegacia e Cadeia de

	

Viçosa, conforme processo a.9 935-3 (67) do D.A.M.	86,61

16,54 Companhia Força e Luz Cataguases-Leopoldifla - Forne-
cimento de energia elétrica em 1966, conforme
processo a.9 734-3 (67) do D.A.M. ao Quartel e

	

Cadeia de Ubá ......................	40,38

	

28,50	 TOTAL ......................	5.110,22

Art. 2. - Para a execução do disposto no artigo 1., fica o
Poder Executivo autorizado a anular, total ou parcialmente, dota-
ções orçamentárias correspondentes a despesas correntes e de capital.

	

44,34	 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-

	

13,29	
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio cia Liberdade, em Belo Horizonte, aos
16 de maio de 1968.

	

9,06	 ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Ovídio Xavier de Abreu
Joaquim Ferreira Gonçalves

	13,93	
LEI N.9 4.770, DE 16 DE MAIO DE 1968

Autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito es-
pecial de NCr$ 46.627,57 à Secretaria de Esta-

	

48,11
	 (10 da Viação e Obras Públicas.

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

Art. 1. - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir o cré-

	

18,99	dito especial de NCi$ 46.627,57 (quarenta e seis mil, seiscentos e



Maria Clara Mendonça - Diretora do Grupo Escolar "Cô-
nego Ulisses", de Campo Belo Indenização refe-
rente a pequenos reparos executados no referido
prédio, no exercício de 1966 ............

Gisele Jacob - Diretora do Grupo Escolar "Monsenhor
Horta", de Estrela do Sul - Indenização de despe-
sas com a instalação de força padrão "CEMIG",
em 1966	........................

28,50

140,98

24,37
Maria das Dores Damasceno - Diretora das EE. RR.

"Santa Maria Goretti" de Romaria - Indenização

23	
referente a pequenos consertos no referido prédio

52 em ..........................
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Herdeiros de Carlos Cunha Meio -- Indenização, tendo
em vista acórdão do Tribunal de Contas, de setem-
bro de 1966, referente a obras executadas no
Grupo Escolar de Campanário, reparos e aumentos
no prédio do Colégio Estadual de Teófilo Otoni,
construção da ponte sobre o Rio Todos os Santos,
em Teófilo Otoni, construção da ponte sobre o
Rio Setubinha, no Município de Malacacheta

Elza Teixeira Ali-Ac -- Indenização por construção de
um muro na divisa do Grupo Escolar Cônego José
Coelho, de Senhora do Porto ............

Ana Couto Gontijo Diretora do Grupo Escolar Dr. San-
doval de Azevedo, de Luz - Indenização referente a
reparos executados nas instalações do referido
prédio, em 1966 ......................

Maria Augusta Braga da Silva - Diretora do Grupo Esco-
lar "Senador Meio Viana", de Moeda - Indenização
referente a reparos na instalação elétrica do refe-
rido prédio, em 1966 ................

José de Castro Va!ério - Indenização referente a pe-
quenos reparos no prédio da 1. COP, da Capital, em
1964	............................

Maria Célia Martins Sette Câmara - Diretora do Grupo
Escolar "Cândido Drumond", de Ponte Nova - In-
denização referente a pequenos reparos executa-
dos no referido prédio, em 1966 ..........

Natália Geralda Viana Canabrava - Diretora do Grupo
Escolar "Coelho Neto", de São Francisco - Indeni-
zação de reparos no referido prédio, em 1966

NCr$
André Martins de Andrade Filho - Indenização pelo sal-

do apurado a seu favor, na prestação de contas
das obras de construção do boeiro sobre o Rio da
Serra, na Estrada que liga Moeda à BR-3, no Muni-
cípio de Moeda ...................... 883,52

Maria Clara Mendonça - Diretora do Grupo Escolar "Cô-
nego Ulisses", de Campo Belo - Indenização de di-
versos reparos executados no referido prédio, em
1966	.......................... 173,70

1.284,89	 Diva Veiga Alves - Diretora do Grupo Escolar "Meio
Viana", de São Lourenço - Indenização por com-
pras de material e mão-de-obra para consertos
de lavatórios do referido grupo, em 1966 . . ..	14,31

307,80 

71,70 Haydée Luzia Campos Gambardela - Diretora do Jardim
de Infância "Raul de Paula e Silva" de Frutal -
Indenização pelos reparos executados no referido
estabelecimento em 1966 ................

18,30

vinte e sete cruzeiros novos e cinqüenta e sete centavos) à Secretaria
de Estado da Viação e Obras Públicas, para atender a despesas rela-
tivas a exercícios anteriores, como segue.

NCr$

Francisca de Andrade - Diretora do Grupo Escolar
"Wenceslau Braz", de Passos - Indenização refe-
rente à aquisição de duas persianas de alumínio,
para o referido prédio, cm 1965 ......... . 125,97

Antônio Girino Sobrinho - Indenização pelo saldo apu-
rado a seu favor em sua prestação de contas das
obras de construção da Cadeia de Tiros, inclusive
muros de vedação .................. 9.570,75

Joubert Guimarães - Indenização pelo saldo apurado a
seu favor nas obras de reparos no prédio do Hospi-
tal Samuel Libânio, de Pouso Alegre, em 1966 ..	27.300,44

50,05

48,70

168,93
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Ilka Brandão Couto Pinto - Diretora do Grupo Escolar
"José Gonçalves de Meio", de Itaúna - Indeniza-
ção referente a pequenos reparos executados no
referido prédio em 1966 .............

André Martins de Andrade Filho	Indenização com des-
pesas feitas com o veículo Pick-Up placa 1-2532,
em 1966 ..........................

Delmiro Alvim Machado	8 (oito) diárias vencidas em
setembro de 1966 ..................

Dilma Morais	Diretora do Grupo Escolar "Juca Pinto",
de Santo Antônio do Monte Indenização da cons-
trução de reservatório de água para o referido
estabelecimento, em 1966 ..............

Ana Maria Colares Diretora do Grupo Escolar "Prof.
Leopoldo Pereira", Município de Araçuaí - Indeni-
zação de pequenos consertos verificados no refe-
rido prédio em 1966 ..................

Maria Aparecida de L. R. Bandoni - Diretora do Gru-
po Escolar "Carlos Góis", de Campos Gerais -
Indenização de reparos diversos executados no
referido prédio, em 1966 ................

Maria Imaculada Soares Coelho - Diretora do Grupo Es-
colar "Juarez de Souza Carmo", de São Miguel do
Anta - Indenização de diversos reparos executa-

	

dos no referido estabelecimento, em 1966 . . . .	365,15
Maria Ponciana Ribeiro Bernardino - Diretora do Grupo

Escolar "Padre Manoel de Jesus Maria", de Rio
Pomba - Indenização de serviços hidráulicos, exe-
cutados no prédio, em 1966 ..............21,55

Norma Raquel €iontijo - Diretora do Grupo Escolar "Val-
domiro Magalhães Pinto", de Santo Antônio do
Monte -- Indenização com instalação hidráulica

	

do referido prédio, em 1966, inclusive mão-de-obra	90,30
Herdeiros de Flor.iano Neiva de S. Torres - Indeniza-

ção do saldo apurado pela prestação de contas
das obras de construção de uma balsa para o Rio

	

.Jequitinhonha, no Posto do Mandacuru, em 1964	2,03

a
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José de Castro Valério - Indenização do saldo apura-

do a seu favor na prestação de contas das obras
de reparos do prédio da Biblioteca Pública - Se-
ção Infantil, da Capital ................

Paulo Terlizzi - Indenização pelo saldo apurado a seu
favor na prestação de contas das obras de cons-
trução do Fórum de Itabirito ............

Newton Cardoso de Souza - Indenização de despesas
com combustíveis e lubrificantes para veículos do
Serviço de Viação, em 1966, conforme processo n.°
769-3 (67), do Departamento de Administração de
Material ..........................

Newton Cardoso de Souza - Indenização de despesas com
combustíveis e lubrificantes para o Serviço de Via-
ção em 1965, conforme processo ti.9 903-1 (66), do
Departamento de Administração de Material .

Newton Cardoso de Souza Indenização de despesas
com combustíveis e lubrificantes para o Serviço
de Viação, em 1965, conforme processo n.° 903(66),
do Departamento de Administração de Material

Newton Cardoso de Souza - Indenização de despesas
em 1965, com combustíveis e lubrificantes para
veículo do Serviço de Viação, conforme processo
n.° 769-2 (67), do Departamento de Administra-
ção de Material ....................26,88

Adinar Monteiro de Paula Indenização de despesas
em 1966, com combustíveis e lubrificantes para
o veículo da 10.1 COP, conforme processo n.9
422-2 (67), do Departamento de Administração de
Material ..........................71,25

Adinar Monteiro de Paula - Indenização de despesas
com combustíveis e lubrificantes para veículos,
em 1966, da 10. COP, processo n.° 422-4 (67) do

	

Departamento de Administração de Material .	.	11,00

Alvino Désio Mendonça - Indenização de despesas com
combustíveis e lubrificantes para veículo do Ser-
viço de Motomecanização, em 1966, conforme pro-
cesso 830 (67), do Departamento de Administração
de Material ..........................11,10

NCr

102,61

33,98

96,00

60,00

15,50

21,60

152,00

4.033,24

5,00

63,19

102,84

1
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NCr$
Tárcio Primo Belém Barbosa - Indenização de despesas

com combustíveis e lubrificantes em 1965, para veí-
culo do Serviço de Motomecanização, conforme

35,40	processo 1.372-6 (66) do Departamento de Ad-
ministração de Material ................

NCr$

5,00

Plínio Soriano Freire - Indenização de despesas com
combustíveis e lubrificantes em 1965, para veículo
da 27.' COP, conforme processo 508-5 (66) do De-
partamento de Administração de Material .	290,63

Plínio Soriano Freire - Indenização de despesas com
combustíveis e 1 ubrificantes em 1964, para a 27.'
COP, conforme processo 508-14 (66), do Departa-
mento de Administração de Material ........

Joaquim Franco da Silva - Indenização de despesas com
combustíveis e lubrificantes em 1965, para a 1.'
COP, conforme processo 902-3 (67), do Departa-
incnto de Administração de Material ........

Cassiano Nunes Neto -- Indenização de despesas com
combustíveis e lubrificantes em 1965, para veí-
culos da 4.' COP, em Governador Valadares, con-
forme processo 863 (66), do Departamento de
Administração de Material ..............230,80

Luiz Antônio Rocha e Silva -- Indenização de despesas
com combustíveis e lubrificantes em 1965, para
veículo da 21.' COP, conforme processo 583 (66),
do Departamento de Administração de Material

	88.20

Luiz Antônio Rocha e Silva - Indenização de despesas
com combustíveis e lubrificantes em 1965, para
veículo da 21.' COP, conforme processo 944-2 (65),
do Departamento de Administração de Material

	23,51

22,53

53,50
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Antônio Cyrino Sobrinho Indenização de despesas
com combustíveis e lubrificantes em 1966, para
veículo da 22.' COP, processo 731 (67) do Depar-
tamento de Administração de Material ........

Joubert Guimarães - Indenização de despesas com
combustíveis e lubrificantes em 1966 para veículos
da 17.' COP, processo 467-1 (67) do Departamen-
to de Administração de Material ..........

Joaquim Franco da Silva - Indenização de despesas
com combustíveis e lubrificantes em 1965, para o
Departamento de Programação de Obras, confor-
me processo 002-1 (66), do Departamento de Ad-
ministração de Material ................

Francisco Carvalho Bernardes - Indenização de despesas
com combustíveis e lubrificantes em 1965, para a
28.' COP, conforme processo 584-2 (66), do Depar-
tamento de Administração de Material ......

João Paulo Goulart de Freitas - Indenização de despe-
sas com combustíveis e lubrificantes em 1965, para
veículo da 9.' COP, conforme processo 524-3 (66),
do Departamento de Administração de Material

Almiro Andrade Guerra Indenização de despesas com
combustíveis e lubrificantes em 1965, para o veí-
culo da 3.' COP, conforme processo 1.150 (66), do
Departamento de Administração de Material

1,00

12,70

30,19

29,40

78,65
Luiz Antônio Rocha e Silva Indenização de despe-

sas com combustíveis e lubrificantes em 1966, para
veículo da 21.' COP, conforme processo n. 468
(67), do Departamento de Administração de Ma-
terial ............................101,20

João Paulo Goulart de Freitas	Indenização de despe-	 João Augusto Pinheiro - Indenização de despesas com

	

sas com combustíveis e lubrificantes em 1966,	 fornecimento de energia elétrica em 1965, para a

	

para veículo da 9.' COP, conforme processo 639	 26.' COP. de Pirapora, conforme processo 409-15

	

(67), do Departamento de Administração de Ma-	 (66). do Departamento de Administração de Ma-
terial 32,54	 terial ..........................................................

1,21
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Canos Antônio Ribeiro - Indenização de despesas com
fornecimento de energia elétrica em 1966, para a
3.' COP, de Curvelo, conforme processo 469-4 (67),
do Departamento de Administração de Material

Nilon Gomes - Indenização de despesas com forneci-
mento de energia elétrica em 1966, para a 5. 4 COP,
de Ponte Nova, conforme processo 443-2 (67), cio
Departamento de Administração de Material

NCr$	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 Pa'ácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos

16 de maio de 1968.35,75

46.627,57TOTAL......................

Art. 2.' - Para fazer face aos encargos decorrentes desta lei,
fica o Poder Executivo autorizado a anular, parcial ou totalmente,
dotações de Despesas Correntes ou de Capital constantes do Orça-
mento do Estado.

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

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
16 de maio de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Ovídio Xavier de Abreu
José de Lima Barcelos

LEI N.9 4.771, DE 16 DE MAIO DE 1968

Dá a denominação de "Dr. Lázaro do Vai" à
Unidade Sanitário do Município de Itanhomi.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Clóvis Salgado da Gama

LEI N.9 4.772, DE 16 DE MAIO DE 1968

Declaro de utilidade pública ó Hospital São Vi-
cente de Paulo, com sede no Cidade de Mantena.

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

Art. 1' - Fica declarado de utilidade pública o Hospital
São Vicente de Paulo, das Irmãs Franciscanas de Nosso Senhor.

com sede na Cidade de Mantena.

Art. 2." - Revogam-se as disposições cm 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

16 de maio de 1968.
O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,

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

Art. 1.0 - A Unidade Sanitária do Município de Itanhomi
passa a denominar-se "Dr. Lázaro do Vai".

4.
ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senno
João Franzen de Lima
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Declaro de utilidade pública a Associação dos Re-
presentantes e Viajantes Comerciais (AREV), 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. 1' Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Representantes e Viajantes Comerciais (AREV), com sede na
Cidade de Juiz de Fora.

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 Pal ácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
16 de maio de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna
João Franzen de Lima

LEI N. 4.774, DE 20 DE MAIO DE 1968

Autoriza a venda de terreno do Estado à Caixa
Econômica do Estado de Minas Gerais.

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

Art. 1. - Fica o Governo do Estado autorizado a vender,
à Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais, o terreno de sua
propriedade situado no quarteirão n. 9 35 (trinta e cinco) da 3.
(terceira) Seção Urbana, da Planta Cadastral da Cidade de Belo
Horizonte, aprovada pelo Decreto n. 9 817, de 15 de abril de 1895,
com a área global aproximada de 1.785 m2 (mil setecentos e oitenta
e cinco metros quadrados) e confrontando, pela frente e laterais,
com a Praça Afonso Arinos e as Avenidas Álvares Cabral e Augusto
de Lima e, pelos fundos, com o prédio da Câmara Municipal de
13c1() Horizonte e com o edifício do Clube Belo Horizonte,
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Art. 2. - A venda a que se refere o artigo anterior deverá
ser realizada por NCr$ 1.517.250,00 (um milhão, quinhentos e dezes-
sete mil, duzentos e cinquenta cruzeiros novos), conforme avalia-
ção procedida pelo Departamento de Patrimônio, da Secretaria de
Estado de Administração.

Art. 3•Q	O terreno cuja venda é objeto desta lei destina-se
à construção do edifício sede da Caixa Econômica do Estado de

'Minas Gerais.
Art. 4•9	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 (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Paácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
20 de maio de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Ovídio Xavier de Abreu
Raul Bernardo Nelson de Sentia
Francisco Bibe Moreira Pinto

LEI N.v 4.775, DE 23 DE MAIO DE 1968

Fixa o efetivo da Polícia Militar do Estado de
Minas Gerais 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. -- É fixado em 26.038 (vinte seis mil e trinta oito)
o ef tivo da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, distribuído
na conformidade do Anexo 1 que acompanha esta lei.

1. - Observado o limite fixado neste artigo, competirá ao
Governador do Estado, mediante proposta do Comandante Geral,
estabelecer os efetivos das Unidades, Serviços e Órgãos da Polícia
MiliLr, bem como o número de alunos do Curso de Formação de
Oficiais (C.F.O.)

§ 2.	A dstrihuição discriminativa interna será feita pelo
Comandante Geral.

Art. 2. - Fica o Poder Executivo autorizado a estruturar ou
reestruturar administrativamente a Polícia Militar.

A
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§ 1.	O Executivo deverá, por decreto, baixar o Regulamen-
to Disciplinar da Polícia Militar, atendidas as normas legais vigentes

§ 2.9 Até o cumprimento do disposto no parágrafo anterior,
continuarão a ser adotadas, no que lhe for aplicável, as normas do
regulamento do Exército Brasileiro.

Ai-t. 30 O pessoal do Corpo de Bombeiros passa a integrar
os respectivos quadros da Polícia Militar, com todos os direitos,
vantagens e deveres decorrentes, sendo que, para promoção, deverá
atendei- às exigências contidas nas leis e regulamentos desta Corpo-
ração.

§ 1. -- O pessoal do Corpo de Bombeiros passará a figurar
no Almanaque da Polícia Militar, observada, em cada posto 0:1 gra-
duação, a ordem de antigüidade.

§ 2. Os atuais oficiais subalternos cio Corpo de Bombeiros
ficam dispensados do requisito contido no artigo 79, letra "a", da
Lei n.° 3.165, de 7 de julho de 1964, para promoções até o posto
de Capitão, inclusive.

Art. 1; - Fica extinto o Quadro de Oficiais de Administra-
ção, criado pela Lei n. 763, de 12 de novembro de 1951, passando
seus componentes a integrar o Quadro de Oficiais da Polícia, obede-
cida, para isto, quanto à colocação no Almanaque, a ordem de
antigüidade.

Parágrafo único - As funções, atribuições, deveres e respon-
sabilidades previstas para os Oficiais de Administração serão exer-
cidas pelos Oficiais de Polícia, respeitado, para cada caso, o posto
correspondente.

Art. 59 - Os Oficiais do Gabinete Militar do Governador do
Estado e da Assistência Militar às Secretarias de Estado serão no-
meados dentre os do Quadro de Oficiais da Polícia Militar.

Art. Os Oficiais de Polícia da ativa, quando Delegados
Especiais, são considerados em efetivo exercício, para fins da sa-
tisfação dos requisitos legais exigidos para promoção, vantagens e
condecorações.

Art. 70 - Os assemelhados, obedecidos os requisitos legais
s:rão admitidos do seguinte modo:

1 - pelo Governador do Estado, mediante proposta do Co
mandante Geral da Polícia Militar, os assemelhados a oficial;
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II - pelo Comandante Geral da Polícia Militar, os asseme-
lhados a praça.

Art. 8.° - As funções de Armeiro, Assessor Técnico de Poli-
ciamento Rural e Instrutor de Ataque e Defesa, todas do Quadro
de Assemelhados, passam a integrar, com os seus respectivos ocupan-
tes, o Quadro Técnico.

Art. 9° - Os coronéis juizes efetivos do Tribunal de Justiça
Militar serão previstos no quadro da Polícia Militar, mas perce-
berão vencimentos e vantagens pela verba própria da Magistratura.

Parágrafo único O militar investido na função de Juiz do
Tribunal de Justiça Militar terá os vencimentos fixados em lei para
este cargo, não se lhe abonando qualquer vantagem atribuída aos
cargos e funções militares.

Art. 10 - O valor da aula extranumerária ou suplementar
dos estabelecimentos cio ensino da Polícia Militar, bem como as
normas para o respectivo pagamento, serão definidos em decreto
cio Poder Executivo.

Art. 11 - A duração dos cursos do Departamento de Instru-
ção não poderá ser alterada durante o ano letivo já iniciado.

Art. 12 - O pagamento do pessoal da Polícia Militar correrá
à conta de verba própria consignada no Orçamento do Estado.

Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrário e, espe-
cialmente, o artigo 10 da Lei n. 9 4.639, de 17 de novembro de 1967.

Art. 14 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo os seus efeitos a partir de 21 de abril de 1968.

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 maio de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna
João Franzen de Lima
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ANEXO 1

QUADRO DO PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR

1 - Oficiais de Polícia	 Número

Coronel P11 ........................12
Tenente-coronel PM ....................41
Major PM ........................76
Capitão PM ........................236
Primeiro-tenente PM ..................
Segundo-tenente PM ..................329

SO?.IA ........................994

2 - 0;ci	de Polícia -- Saúde	 Número

Coronel PM ........................ 2
Tenente-coronel PM ................11
Major PM ........................25
Capitão PM ......................47
Primeiro-tenente PM ..................81

SOMA	 166

3 - Oficiais de Polícia -- Engenharia	 Número

Tenente-coronel PM ..................2
MajorPM ........................1
Capitão P11 .........................4
Primeiro-tenente PM ..................2

SOMA......................

J
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4 -- Oficiais de Policio - Técnicos	 Número

Capitão PM ......................9

Primeiro-tenente PM ..................8

Segundo-tenente PM ................22

SOMA ........................39

5 - Praças Especiais de Polícia	 Número

Aluno do 1.9 ano do CFO ..............60

Aluno do 2.9 ano do CFO ..............120

Aluno do 3•9 ano do CFO ..............100

Aluno do 4•9 ano do CFO ................138

SOMA ......................418

6 - Praças de Polícia	 Número

Subtenentes PM ....................228

Primeiro-sargento PM ................590

Segundo-sargento PM ................1 .101

Terceiro-sargento PM ................2.307

Cabo PM ........................3.810

Policial ..........................15.901

SOMA ........................23.937
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LEI N.9 4.776, DE 27 DE MAIO DE 1968
7 - Assemelhados	 Número	 Autoriza a instituição da Fundação Universi-

tária de Patos de Minas.
A Tenente-coronel PM
	

1

A Major PM ........................	1

A Capitão PM ......................	23

A Primeiro-tenente PM ..................	38

A Segundo-tenente PM ..................	41

A Subtenente PM ..................	146

A Primeiro-sargento PM ..............	19

A Segundo-sargento PM ................	15

A Terceiro-sargento PM ..............	27

A Cabo PM ......................	14

A Policial ..........................	150

SOMA .......................... 475

RESUMO
	

Número

1 -Oficiais de Polícia ..............	994

2 - Oficiais de Polícia-Saúde ..........	166

3 - Oficiais de Polícia-Engenharia ..........	9

4 - Oficiais de Polícia-Técnicos ..........	39

5 - Praças Especiais de Polícia ........	418

6 - Praças de Polícia ................	23.937

7 - Assemelhados ....................	475

SOMA ........................ 26.038

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 instituir,
com sede na Cidade de Patos de Minas, a Fundação Universitária
(te Patos de Minas, entidade que se regerá por estatuto aprovado
em decreto do Executivo.

Art. 2. A Fundação, entidade autônoma, adquirirá perso-
nalidade jurídica pela inscrição, no registro civil das pessoas jurí-
dicas, do seu ato constitutivo, bem como do seu estatuto e do de-
creto que o aprovar.

Art. 3•ç -- A Fundação terá por objetivo criar e manter, sem
fins lucrativos, a Universidade de Patos de Minas, instituto de ensi-
no superior de pesquisas e formação profissional em todos os ramos
do saber técnico-científico e de divulgação cultural, cujos cursos
serão gratuitos para os alunos que, demonstrando efetivo aprovei-
tamento, provarem falta ou insuficiência de recursos, na forma do
estatuto.

Art. 49	O patrimônio da Fundação será constituído:

1 pela doação de NCr$ 500.000,00 (quinhentos mil cru-
zeiros novos), em apólices da dívida pública estadual, inalienáveis,
vencendo juros de 5% (cinco por cento) ao ano e cuja emissão
fica desde já autorizada;

II - pelas doações e subvenções que lhe venham a ser
feitas ou concedidas pela União, pelo Estado e pelo Município ou
p0r entidades públicas e particulares.

1.' Os l)ns e direitos da Fundação somente poderão ser
utilizados para realizar os objetivos previstos nesta lei, permitidas,
porém, a l'i'naçi() dos bens e a cessão de direitos para obtenção
de rendas.

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

Art. 5. - O Governador do Estado designará o representante
do Estado para os atos constitutivos da Fundação, compreendidos
os que forem necessários à integração dos bens e direitos a que se
refere o art. 4•0, bem como quaisquer outros atos visando à consti-
tuição do patrimônio inicial da entidade.
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Art. 6.° - A Fundação será administrada por um Conse-
lho Curtdor, composto de 3 (três) membros e 3 (três) suplentes,
escolhidos pelo Governador do Estado entre pessoas de ilibada re-
putação e notório saber, com mandato de 4 (quatro) anos, permi-
tida a recondução.

1. O Conselho Curador elegerá o seu Presidente, que
exercerá as funções dc Presidente da Fundação e terá o título de
Reitor da Universidade, tão logo seja esta instalada.

§ 2. Como órgão de deliberação e fiscalização financeira,
a Fundação terá ainda, respectivamente, a Assembléia Geral e o
Conselho Fiscal, a serem constituídos na forma que dispuser o
Estatuto.

Art. 79 - Através do Conselho Curador, a Fundação prestará
contas anualmente ao Tribunal de Contas do Estado.

Art. 8. A Universidade de Patos de Minas, será uma enti-
dade orgânica, integrada por Institutos Centrais de Ensino e Pes-
quisas e Escolas ou Faculdades destinadas à formação profissional,
nos termos da legislação federal que regula a matéria, cabendo:

1	aos Institutos Centrais, na esfera de sua competência:

a) ministrar cursos básicos de ciências, artes e letras;

b) formar pesquisadores e especialistas;

c) ministrar cursos de pós-graduação e realizar estudos e
pesquisas nas respectivas especialidades;

II - às Escolas ou Faculdades, na esfera de sua compe-
tência:

a) ministrar cursos de graduação para formação profissio-
nal e técnica;

b) ministrar cursos de especialização e pós-graduação

Parágrafo único As unidades a serem instaladas obedecerão
a critério de prioridade elaborado pelo Conselho Curador, confor-
me as conveniências da comunidade, e ouvido o Conselho Estadual
de Educação.
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Art. 9.° A Fundação, por proposta justificada do Reitor e
mediante aprovação do Conselho Curador, poderá encampar esta-
belecimento de ensino superior existente na região.

Art. 10 A estrutura da Universidade e dos estabelecimen-
tos que a integram, suas relações e respectivas áreas de competên-
cia serão fixadas em Estatuto a ser elaborado pelo Conselho Cura-
dor e aprovado por decreto do Governador do Estado.

Parágrafo único Compete ao Conse'ho Curador qualquer
modificação do Estatuto da Fundação, devendo essa modificação
ser aprovada em decreto pelo Governador do Estado e anotada no
registro civil das pessoas jurídicas.

Art. 11 - A Universidade de Patos de Minas empenhar-se-á no
estudo dos problemas relacionados com o desenvolvimento econô-
mico, social e cultural do País e, especialmente, da região em que
se localiza, por si ou em colaboração com entidades públicas ou

privadas que o solicitarem.

Art. 12 - Revogam-se as disposições cm contrário.

Art. 13 - Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publi-

cação.

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

cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Pa'ácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos

27 de maio de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna

Ovídio Xavier de Abreu

José Maria Alkmim
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LEI N. 9 4.777, DE 29 DE MAIO DE 1968

Autoriza a abertura, pela Secretaria de Estado

da Educação, do crédito especial de NCr$ 15.000,00.

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 Educação, o crédito especial de NCr$
15.000,00 (quinze mil cruzeiros novos), que corresponde à con-
tribuição cio Estado, relativa ao exercício de 1967, destinada ao
"Fundo Conjunto" de que trata a cláusula terceira, item 2, do Con-
vênio celebrado entre o ETA	Projeto 1-3	Desenvolvimento do
Ensino Vocacional Agrícola e de Economia Doméstica do ETA
Programa n. 0 1 Suporte à Educação Rural e a Secretaria de Es-
tado da Educação, aprovado pela Resolução Legislativa n. 0 799, de
27 de dezembro de 1966.

Art. 2. Para a execução do disposto no artigo anterior,
fica o Poder Executivo autorizado a anular, total ou parcialmente,
dotações orçamentárias correspondentes a despesas correspondentes
e de capital.

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

Art. 4•1	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 Pa'ácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
29 de maio de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Ovídio Xavier de Abreu
José Maria Alkmirn

LEI N.9 4.778, DE 29 DE MAIO DE 1968

Autoriza a abertura, pela Secretario de Estado da
Viação e Obras Públicas, do crédito especial de
NCr$ 2.087,38.

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

Art. 1.0 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pela
Secretaria dê da Viação e Obras Públicas, o crédito especial
de NCr$ 2.087,38 (dois mil, oitenta e sete cruzeiros novos e trinta e
oito centavos), que se destina a atender despesas de exercícios ante-
riores, assim discriminadas:

NCr$
Maria Hermínia Cunha, Diretora do Grupo Escolar "Cô-

nego Cesário", de Itapecerica - Indenização de
despesas com a aquisição de materiais elétricos
para o referido educandário, em 1966 ......	65,92

Nira de Aguiar Barbosa, Diretora do Grupo Escolar
"Major Clarindo de Paiva", de Corinto - Indeni-
zação de despesas com as instalações elétricas do
referido estabelecimento, em 1966 ..........	25,00

José Edgar Alves, Diretor do Grupo Escolar "Hildebran-
do Teixeira", de Piedade do Rio Grande - Inde-
nização de despesas com a aquisição de mate-
riais para reparos no referido prédio, em 1966

	30,00

Ruth Lessa de Simone, Diretora do Grupo Escolar "Barão
de Guaxupé", de Guaxupé - Indenização de des-
pesas com reparos realizados no referido prédio,
em 1966 ..........................	73,40

Coraci da Silva Neiva, Diretora do Grupo Escolar "Afon-
so Arinos", de Paracatu Indenização de des-
pesas com a aquisição de pequenos materiais para
o referido estabelecimento, em 1966 ........	7,87

Maximina Campos de Almeida, Diretora do Grupo Es-
colar "Dom Bosco", de Pará de Minas - Indeni-
zação de despesas com a instalação elétrica Padrão
"CEMIG" no referido prédio, em 1966 ......	224,28
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NCr$
	 NCr$

Daria Barbosa dos Santos, Diretora do Grupo Escolar
"Clóvis Salgado", de Pará de Minas - Indeniza-
ção (Ias despesas com adaptação de uma sala para
o Gabinete Dentário, cio 1966 ............

Maria de Abreu Oliveira, Diretora do Grupo Escolar
"Antônio Dorningues Chaves", de Varginha - In-
denização de despesas com reparos diversos no
prédio do referido Grupo, em 1966 ........

Hilda Gomes Rodrigues Valle, Diretora do Grupo Esco-
lar "Henrique Diniz", da Capital - Indenização
de despesas com a adaptação de uma sala no re-

	

24,60	 ferido estabelecimento, em 1966 ..........

Ruth Lessa Simone, Diretora do Grupo Escolar "Barão
de Guaxupé - Indenização de despesas com os
reparos realizados no referido Grupo, no ano de

	

63,55	 1966	............................

99,33

44,14

Maria de Lourdes Garcia Coutinho, Diretora substituta
do Grupo Escolar "Dom João Resende Costa", de
Pouso Alegre - Indenização de despesas com a
instalação elétrica do referido Grupo, em 1966

Hyrtes Felga. Diretora do Grupo Escolar "Professor José
Freire", de Juiz de Fora - Indenização de des-
pesas com rcpros executados no referido prédio,
em 1066 ..........................

Paulina Corrêa da Silva Bastos, Diretora das Escolas
Combinadas "Engenheiro Carlos Prates", da Capital
- Indenização de despesas com reparos exe-
cutados no referido prédio, em 1966 ........	222,90

Maria Zélia Jacoh, InspeLora Seccional da 127. 4 Inspe-
toria Uberaba - Indenização de despesas com
diversos reparos no prédio das Escolas Combi -
nadas "Dr. João Pinheiro da Silva", de Rufinó-
polis, do Município de Uberaba, em 1966	 145,64

Maria Lúcia Soares Carvalho, Diretora Técnica do Grupo
Escolar "Antônio Carlos de Carvalho", de Bom
Sucesso -- Indenização de despesas com a cons-
trução de um pequeno Galpão, no referido prédio,
em 1966 ..........................118,36

Cremilda Pereira Mendes, Diretora do Grupo Escolar
"Adelaide Maciel", de Patos de Minas Indeni-
zação de despesas com pequenos reparos executa-
dos no referido estabelecimento, em 1966	 6,00

Petronilha Borges, Diretora do Grupo Escolar "Padre
Mário Forcstan", de Uberlândia - Indenização
de despesas com a instalação de um portão e uma
caixa d'água no referido estabelecimento,	em
1966	............................260,99

50,00

8,83

Maria Irene Krauss de Melo, Professora do Grupo Esco-
lar "Carlos de Souza Ribeiro", de Guaxupé - In-
denização de despesas com a construção de um
cômodo para despejo e aumento da cozinha do re-
ferido Grupo, em 1966 ................	443,99

TOTAL ....................	2.087,38

Art. 2. - Para a execução do disposto no artigo anterior,
fica o Poder Executivo autorizado a anular, total ou parcialmente,
(lotações orçamentárias correspondentes a despesas correntes e de
capital.

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 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
29 de maio de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Ovídio Xavier de Abreu

1
	

José de Lima Barcelos

Terezinha Bontempo Vale Teixeira, Diretora do Grupo
Escolar "Desembargador Horácio Andrade", de

75 28 Ouro Preto Indenização de despesas com a com-
pra de 5 fechaduras para o referido Grupo, no
ano de 1966 ........................

Maria da Penha de Mattos Amaro, Diretora do Grupo

97 30	
Escolar "Machado de Assis", de Aimorés - Inde-
nização de despesas com aquisição de materiais
elétricos para o referido Grupo, em 1966 ......
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LEI N.9 4.779, DE 29 DE MAIO DE 1968

Cria Colégio Normal Oficial anexo ao Ginásio
Estadual "Nossa Senhora de Lourdes", de Maria
da Fé.	 r

179 -

Art. 2. - Para atender ao disposto nesta lei, ficam criados
no Anexo III, lhe, da Lei n.° 3.214, de 16 de outubro de 1964, os
seguintes cargos:

1 - 1 (um) cargo de Delegado Regional de Ensino, símbolo

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 Colégio Normal Oficial anexo ao
Ginásio Estadual "Nossa Senhora de Lourdes", de Maria da Fé.

Art. 2.° A instalação do Colégio Normal Oficial de que trata
esta Lei condiciona-se à celebração de convênio em que a Prefeitura
Municipal de Maria da Fé assuma os encargos da manutenção e fun-
cionamento do estabelecimento.

Art. 3•0	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 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
29 de maio de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria Alkmim

0-10;

11 - 3 (três) cargos de Chefe de Seção, símbolo C-6.

Art. 3,9 - Para atender às despesas resultantes desta lei, fica
o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar às dota-
ções próprias do orçamento vigente, nos termos do artigo 5,0, da
Lei n.0 4.678, de 7 de dezembro de 1967.

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

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

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o 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
29 de maio de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria Alkmim

LEI N. 4.780, DE 29 DE MAIO DE 1968
LEI N.9 4.781, DE 29 DE MAIO DE 1968

Cria uma Delegacia Regional de Ensino, com
sede em 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 criada, como órgão integrante da estrutura
administrativa da Secretaria de Estado da Educação, uma Delegacia
Regional de Ensino, com sede no Município de Ouro Preto.

Parágrafo único - A área de jurisdição do órgão previsto no
artigo será estabelecida em ato próprio do Executivo.

Declara de utilidade pública o Asilo dos Sagra-
dos Corações de Jesus e Maria, com sede na Cidade

de Barbacena.

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

Art. 1.' - Fica declarado de utilidade pública o Asilo dos
Sagrados Corações de Jesus e Maria, com sede na Cidade de Barbacena.



- 18Õ -
- 181 -

Art. 2. -- Revogando-se 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 como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
29 de maio de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Sentia
João Franzerz de Lima

LEI N.9 4.782, DE 29 DE MAIO DE 1968

Modifica a Lei n.' 4.337, de 30 de dezembro de
1966, que altera a legislação tributária do Estado e
dá outras providências.

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

Art. 1.0	Acrescente-se ao art. 112 da Lei n. 0 4.337, de 30 de
dezembro de 1966 o seguinte parágrafo:

" 5. - Não corre o prazo previsto no parágrafo 1.
enquanto o andamento do inventário ou arrolamento esti-
ver na dependência do julgamento de feito da mesma natu-
reza em que o "de cujus" ou o cônjuge sobrevivente figure
como herdeiro ou sucessor a qualquer título".

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 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
29 de maio de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Sentia
Ovídio Xavier de Abreu

LEI N.° 4.783, DE 29 DE MAIO DE 1968

Concede o título de Cidadão Honorário do Es-
tado de Minas Gerais ao P rofe ssor Oscar Mendes
Guimarães.

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

Art. 1.0 - Fica concedido ao Professor Oscar Mendes Guima-
rães, o título de Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único - O diploma de honra da cidadania será en-
tregue ao homenageado, em reunião solene da Assembléia Legislativa.

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
29 de maio de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Sentia
João Franzen de Lima

LEI N.9 4.784, DE 29 DE MAIO DE 1968

Declara de utilidade pública o Lar dos Meninos
Dom Orione, situado no Bairro da Pam pulha, em
Belo Horizonte.

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

Art. 1.0 - Fica declarado de utilidade pública o Lar dos
Meninos "Dom Orione", situado no Bairro da Pampulha, em Belo
Horizonte.
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Art. 2. - Revogadas as disposições em contrário, esta leien-
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
29 de maio de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna
João Franzen de Lima

LEI N.9 4.785, DE 29 DE MAIO DE 1968

Dá a denominação de Antônio Martins de Almei-
da às Escolas Combinadas de Fazendado Jacaré, no
Município de Santo Antônio do Grama.

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

Art. 1.0 - As Escolas Combinadas de Fazenda do Jacaré, no
Município de Santo Antônio do Grama, passam a denominar-se "Antô-
nio Martins de Almeida".

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
29 de maio de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria Alkmim

LEI N.9 4.786, DE 29 DE MAIO DE 1968

Dá a denominação de Dr. Adalmário José dos
Santos ao Colégio Estadual de Lajinha.

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

Art. 1.0 - O Colégio Estadual de Lajinha passa a denominar-
-se "Dr. Adalmário José 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
29 de maio de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria Alkmim

LEI N.91 4.787, DE 29 DE MAIO DE 1968

Declara de utilidade pública o Educandário
Frei Luiz, com sede na Cidade de Corinto.

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 Educandário
Frei Luiz, com sede na Cidade de Corinto.

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
29 de maio de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna
João Franzen de Lima
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LEI N.' 4.788, DE 29 DE MAIO DE 1968

Cria o Ginásio Estadual na Cidade de Planura.

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 na Cidade de Planura um Ginásio
Estadual.

Art. 2. 9 - O Ginásio Estadual de que trata esta lei terá os
seguintes cargos, que ficam criados no Anexo III, lua, da Lei n.
3.214, de 16 de outubro de 1964:

1 (um) cargo de Diretor de Estabelecimento de Ensino Médio,
símbo l o C-5, e 1 (um) cargo de Secretário de Estabelecimento de
Ensino Médio, símbolo C-4, ambos de provimento em comissão.

Art. 3•9 - O Ginásio Estadual criado por esta lei funcionará
mediante convênio com a Prefeitura Municipal de Planura, sem ônus
para o Estado.

Art. 40	As despesas decorrentes do'art. 2.° desta lei, corre-
rão pelas verbas próprias do Orçamento do Estado.

Art. 5•0	Revogadas as disposições em contrário, esta lei entra
em vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a todas as autoridades a. quem o 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
29 de maio de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria Alkmim

LEI N. ç, 4.789, DE 31 DE MAIO DE 1968

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Tribunal
de Contas do Estado o crédito especial de NCr$
33.500,00 e a anular, total ou parcialmente, dotações
orçamentárias.

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
Tribunal de Contas do Estado o crédito especial de NCr$ 33.500,00
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(trinta e três mil e quinhentos cruzeiros novos), destinado a atender às
despesas com reparação de mobiliário do referido Tribunal.

Art. 2. Para a execução da presente lei, é o Poder Executi-
vo autorizado a anular, total ou parcialmente, dotações do Orçamen-
to vigente, correspondentes a despesas correntes ou de capital, até
o valor consignado no artigo anterior.

Art. 3•9 - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 49 - 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
31 (te maio de 1968.

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

LEI N.9 4.790, DE 31 DE MAIO DE 1968

Declara de utilidade pública a Sociedade Civil
"Tenda do Silêncio", com sede em Belo Horizonte.

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

Art. 1.0 - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade
Civil "Tenda do Silêncio", com sede em Belo Horizonte.

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 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
31 de maio de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
João Franzen de Lima
Raul Bernardo Nelson de Senna
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LEI N.' 4.791, DE 31 DE MAIO DE 1968

Declara de utilidade pública a Santa Casa de Mi-

sericórdia de Andrelândia, com sede na Cidade de

Andrelândia.

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

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

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
31 de maio de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Senna

João Franzen de Lima

LEI N.9 4.792, DE 3 DE JUNHO DE 1968

Dó ao Colégio Normal Oficial de São João Evan-

gelista a denominação de " Josefina Pimenta".

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

Art. 1. - O Colégio Normal Oficial de São João Evangelista
passa a denominar-se "Josefina Pimenta".

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 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 junho de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna
João Franzen de Lima

LEI N.9 4.793, DE 3 DE JUNHO DE 1968

Autoriza a abertura, à Polícia Militar do Estado
de Minas Gerais, do crédito especial de NCr$
5.397.02.

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

Art. l. - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, à Polí-
cia Militar do Estado de Minas Gerais, o crédito especial de NCr$
5.397,02 (cinco mil, trezentos e noventa e sete cruzeiros novos e
dois centavos), destinado a atender ao pagamento de despesas de
exercícios anteriores, a saber:

NCr$
Tesoureiro Geral da Polícia Militar - Despesas pos-

tais telegráficas do Quartel General, em dezem-
bro de 1960 ........................	4,02

Tesoureiro Geral da Polícia Militar - Despesas pos-
tais telegráficas do Quartel General, em setem-
bro de 1966 ........................	233,78

Tesoureiro Geral da Polícia Militar - Despesas pos-
tais telegráficas do Departamento de Instrução,
em março e outubro de 1966 ............	15,44

Tesoureiro Geral da Polícia Militar - Despesas tele-
fônicas do Quartel General, de outubro a dezem-
bro de 1966 ........................	172,30

Tesoureiro Geral da Polícia Militar - Despesas postais
telegráficas da Escola "Caio Martins", em dezem-
bro de 1966 ........................	57,18
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4,85

1,64

157,00

91,80

125,00

44,48

59,65

347,26

7,14

129,96

190,78

43,17

453,95

27,42

41,44

69,64

NCr$ NCr$

167,05

33,71

41,90

33,88

94,38

55,13

283,35

9,54

177,65

442,92

46,46

25,00

102,72

Tesoureiro do Batalhão Escola - - 13. 1 BI -- Despesas
postais telegráficas realizadas em dezembro de
1966	............................

Tesoureiro do 1. BI - Despesas postais telegráficas
realizadas em dezembro de 1966, pelo Batalhão
de Guardas ........................

Tesoureiro do 1. BI	Despesas telefônicas realiza-
das de outubro a dezembro de 1966 ........

Tesoureiro do 2.9 BI	Despesas postais telegráficas
realizadas de outubro a dezembro de 1966 .

Tesoureiro do 2. Q BI ---- Despesas telefônicas realiza-
das de outubro a dezembro de 1966 ........

Tesoureiro do 3•0 BI - Despesas postais telegráficas
realizadas em dezembro de 1966 ..........

Tesoureiro do 4•0 BI	Despesas postais telegráficas
realizadas em dezembro de 1966 ..........

Tesoureiro do 4,9 BI	Despesas telefônicas realizadas
em dezembro de 1966 ..................

Tesoureiro do 5. 1 Bi -- - Despesas telegráficas realiza-
(Ias em novembro e dezembro de 1966 ......

Tesoureiro do 6. Q BI -	Despesas telefônicas realiza-
das de setembro a dezembro de 1966 ........

Tesoureiro do 6.9 BI - - Despesas com água e esgoto, de
outubro a dezembro de 1966 ............

Tesoureiro do 8.9 BI - Despesas postais telegráficas
realizadas em dezembro de 1966 ........

Tesoureiro do 9,9 BI - Despesas telefônicas realiza-
das de junho a dezembro de 1965, e de janeiro a
dezembro de 1966 ....................

Tesoureiro do 9.° BI --- Despesas postais telegráfi-
cas realizadas em dezembro de 1966 ........

Tesoureiro do 10.0 BI - Despesas postais telegráfi-
cas realizadas em dezembro de 1966 ......

Tesoureiro do 10.0 BI - Despesas telefônicas reali-
zadas em novembro e dezembro de 1966 .

Tesoureiro do 11. BI --.-- Despesas telefônicas reali-
zadas de setembro a dezembro de 1966 ......

Tesoureiro do 12. BI -	Despesas postais telegráficas
realizadas em dezembro de 1966 ..........

Tesoureiro do 12.° BI ---- Despesas telefônicas realizadas
em novembro e dezembro de 1966 ..........

Paulo Mansur dos Reis - DI -- Indenização com seu
tratamento, quando acidentado em serviço, no
ano de 1965 ........................

Geraldo Augusto de Oliveira - Indenização com seu
tratamento, quando acidentado em serviço, no ano
de 1965	..........................

Isaae Augusto Vieira - R.C.M.	Indenização com
seu tratamento, quando acidentado em serviço, no
ano de 1966	......................

Mário Silva do 2. 9 BI -- Indenização com seu tratamen-
to, quando acidentado em serviço, nos anos de
1965 e 1966	......................

José Coelho Sobrinho -- Indenização com o transpor-
te de sua bagagem no ano de 1962 ......

José Vieira da Silva (7,9) do 4,0 BI - Indenização
com seu tratamento, quando acidentado em servi-
ço, no ano de 1965 ..................

Vicente Soares dos Santos do 6. Q BI --- Indenização com
seu tratamento, quando acidentado em serviço, no
ano de 1965	......................

Luiz Augusto Gaspar do 5. 9 BI - Indenização com
seu tratamento, quando acidentado em serviço, no
ano de 1964 ..........................

Luiz Ferreira de Moraes - Indenização de uma corrida
de carro particular a serviço da P.M. no ano de
1965	............................

Waldcmar Corrêa de Souza do 8. 1 BI -- Indenização
com seu tratamento, quando acidentado em serviço,
no ano de 1111 ....................
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NCr$ Art. 2. Para ocorrer às despesas previstas no artigoan-
terior, é o Poder Executivo autorizado a anular, total ou parcial-
mente, dotações orçamentárias correspondentes a despesas corren-

330,96	les ou de capital.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário, entrando

esta lei em vigor na data de sua publicação.
148,00 

512,41
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José Luiz da Costa do 8. BI - Indenização com seu
tratamento, quando acidentado em serviço, nos anos
de 1965 e 1966 ....................

José da Silva Machado - Indenização com seu tratamen-
to, quando acidentado em serviço, no ano de 1965

Geni Nunes - Diferença de gratificação de risco de
raio X, referente aos exercícios de 1964 e 1965,
nos termos do despacho publicado no "Minas Ge-
rais" de 16-12-65	..................

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 junho de 1968.

Décimo Primeiro Batalhão de Infantaria da Policia Mi-
litar do Estado de Minas Gerais Indenização de
despesas de combustível e lubrificantes do serviço
de transportes desta Unidade, durante o mês de ou-
tubro de 1966, conforme Proc. n.9 62.772/67 do
D.A.M...........................100,00

Shell Brasil S.A. - Petróleo - Fornecimento de litros
de Aeroshell e gasolina, para o Estabelecimento
"Caio Martins", no exercício de 1966, conforme
processo n. 9 847/1/67 do D.A.M ..........153,18

Décimo Segundo Batalhão de Infantaria da Polícia Mi-
litar de Minas Gerais - Indenização de despesas
com aquisição de combustível e lubrificantes em
dezembro de 1966, conforme Processo n. 436/04/
67 do D.A.M.......................105,20

Décimo Batalhão de Infantaria de Montes Claros -- In-
denização por compra de forragem, no 4•9 trimes-

	

tre de 1966, conforme processo n. 9 701/67 do D.A.M.	107,82

Sétimo Batalhão de Infantaria, de Bom Despacho - In-
denização por compra de forragem, no 4•Q trimes-

	

tre de 1966, conforme processo n. 9 668/02/67 D.A.M.	53,91

João Ezequiel Marques do Q.G. - Indenização com
o seu tratamento, quando acidentado em serviço,

	

no ano de 1965 ....................	93,95

	

TOTAL ........................	5.397,02

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

LEI N.9 4.794, DE 3 DE JUNHO DE 1968

Declara de utilidade pública o Lions Clube de
Uberlândia "Felisberto Carrijo", com sede na Ci-
dade de Uberlándia.

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 Lions Clube
de Uberlândia "Felisberto Carrijo", com sede na Cidade de Uber-
lândia.

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 Pal ácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
3 de junho de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
João Franzen de Lima
Raul Bernardo Nelson de Senna
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LEI N.ç, 4.795, DE 3 DE JUNHO DE 1968

Cria o Colégio Normal Oficial anexo ao Gi-
násio Estadual "Presidente Kennedy", de Monsenhor
Paulo.

O Povo cio 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 "Presidente Kennedy", de Monsenhor Paulo.

Art. 2." O Colégio Normal Oficial criado por esta lei funcio-
nará mediante convênio com a Prefeitura Municipal de Monsenhor
Paulo, sem ônus para o Estado.

Art. 3." - O convênio de que trata o artigo anterior será feito
tendo-se em vista as disponibilidades financeiras do município e
as necessidades do ensino a ser ministrado pelo Colégio Comercial.

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

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento
e execução desta lei pertencer, qu2 a cumpram e façam cumprir, tão
inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte, aos
3 de julho de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria Alkmim

LEI N.9 4.796, DE 3 DE JUNHO DE 1968

Dá nova redação ao parágrafo único, do artigo
8. 9 , da Lei n." 3.596, de 26 de novembro de 1965,
que autoriza a instituição da Fundação Universida-
de de Itaúna.

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

Art. 1.0	Passa a ter a seguinte redação o parágrafo único,
do artigo 8.", da Lei n." 3.596, de 26 de novembro de 1965:
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"Art. 8."
Parágrafo único - As primeiras unidades a serem

instaladas serão a Faculdade de Ciências Econômicas, a
Faculdade de Filosofia e Letras e a Faculdade de Odon-
tologia".

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
3 de junho de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna
José Maria Alkmim

LEI N.9 4.797, DE 3 DE JUNHO DE 1968

Declara de utilidade pública a Santa Casa de
Misericórdia, da Cidade de Araguari.

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

Art. 1." - Fica declarada de utilidade pública a Santa Casa
de Misericórdia, da Cidade de Araguari.

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
3 dc junho de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna
João Franzen de Lima
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LEI N.9 4.798, DE 3 DE JUNHO DE 1968

Modifica a redação dos § 1.1 e 2., do artigo 2.,
da Lei n.° 3.442, de 11 de outubro de 1965, que

dispõe sobre a criação da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras de Manhumirim.

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

Art. 1.	Os § 1.' e 2. 9, do artigo 2.', da Lei n.° 3.442, de 14
de outubro de 1965, passam a ter a seguinte redação:

"Art. 2.' - ............................

§ 1.' A Fundação será presidida por cidadão de
reputação ilibada e por um Conselho Curador composto
de 7 (sete) membros residentes em Manhumirim, de livre
nomeação do Governador do Estado, com funções pre-
vistas no artigo 86 da Lei Federal n.' 4.024, de 20 de de-
zembro de 1961.

§ 2.' A Fundação, tão logo organizada, elabora-
rá seu Estatuto, onde fixará, inclusive, a duração do man-
dato de seu Presidente e dos membros do Conselho Cura-
dor, e que será aprovado por Decreto do Poder Executivo.

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 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 junho de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senn
/QsÇ Maria Alkmjm
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LEI N.9, 4.799, DE 3 DE JUNHO DE 1968

Declara de utilidade pública a Associação Co-
mercial e Industrial de Araguari, da Cidade de
Araguari.

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

Art. 1.'	Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comercial de Araguari, da Cidade de Araguari.

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 Pa'ácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
3 de junho de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna
João Franzen de Lima

LEI N. 4.800, DE 3 DE JUNHO DE 1968

Autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito es-
pecial de NCrS 1.335,94 à Secretaria de Estado da
Educação.

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

Art. 1. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir o cré-
(Ilto especial de NCr$ 1 .335,94 (um mil, trezentos e trinta e cimo
(-rüzeiro; novos e noventa e quatro centavos) à Secretaria de Es-
tado da Educação, para atender a despesas relativas a exercícios
anterimes, como segue:

NCr$
Diri tora (Ia Escola Típica Federal dc São Sebastião

de Soledade (Ir Minas - Indenização de despe-
sas com aquisição de material de expediente e
higiene, em 1966 ....................33,20
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NCr$	 NCr$
Maria Rosa da Silva	Diretora das Escolas Reunidas

"Cristo-Rei", de Santa Rita do Sapucaí In
denização de despesas com aquisição de mate-
rial de expediente e higiene, em 1964 ......

Diretora do Grupo Escolar "Joaquim Felício dos San-
tos", de Diamantina Indenização de despe-
sas com aquisição de material de expediente e
higiene, em 1966 ..................

Diretora do Grupo Escolar "Cabo Luiz de Queiroz",
de Caxambu - Indenização de despesas com aqui-
sição de materiais de expediente e higiene, em
1966	..........................

Diretora do Grupo Escolar "Francisca Campos Guima-
rães", de Pitangui Indenização de despesas
com aquisição de materiais de expediente e hi-
giene, em 1966 ....................

' etora do Grupo Escolar "Padre José Maria", de
Santa Maria do Suaçuí - Indenização de despe-
sas com aquisição de materiais de expediente e
higiene, em 1965 ....................

Diretora do Grupo Escolar "Inácio Murta", de Novo
Cruzeiro - Indenização de despesas postais-te-
legráficas e com materiais de expediente e hi
giene, em 1965 ....................

Diretora do Grupo Escolar "Professor Soares Ferreira",
de Mariana - indenização de despesas com
aquisição de material de expediente e higiene,
em 1965	........................

Diretora do Grupo Escolar "Carlos Luz", de Governa-
dor Valadares Indenização de despesas com
aquisição de materiais de expediente e higiene
em 1966 ........................

Diretora do Grupo Escolar "Desembargador Barcelos
Corrêa", da Vila Major Ezequiel, Município de
Alvinópolis - Indenização de despesas com
aquisição de materiais de expediente e higiene,
çrn 1965

Diretora do Grupo Escolar "Wenceslau Neto", de Ita-
jubá - Indenização de despesas com aquisição,
de material de expediente e higiene, em 1965

8,80 Diretora das Escolas Reunidas "Coronel Porfírio Men-
des Pinto", de Alagoa - Indenização de despe-
sas com aquisição de materiais de expediente e
higiene, em 1965 ..................

20,37 Diretora do Grupo Escolar "Professor João Luiz de
Araújo", de Rio Paranaíba - Indenização de des-
pesas com aquisição de materiais (te expediente
e higiene, em 1965 ..................

24,00 Diretora do Jardim da Infância "Raul de Paula Silva",
de Frutal - Indenização de despesas postais-
-telegráficas e aquisição de materiais de expe-
diente e higiene, em 1966 ..............

12,00 Diretora do Grupo Escolar "Vicente de Paulo", de
Frutal - Indenização de despesas com aquisição
de materiais de expediente e higiene, em 1966

Coordenadora das Escolas Combinadas de Retiro, Mu-
18,00 nicípio de Perdões - Indenização de despesas

com aquisição de materiais de expediente e hi-
giene, em 1966 ....................

Diretora do Grupo Escolar "Padre Pedro Machado", de

	

17,05	 Perdões	Indenização de despesas com aqui-
sição de materiais de expediente e higiene, em
IOtiG	............................

Hercy da Piedade Diniz Azevedo - Diretora do Grupo
Escolar "Prefeito Maurício de Azevedo", de Ja-
naúba	Indenização de despesas na confecção
e reforma de carteiras e aquisição de mastros
para bandeiras, em 1965 ............19,60

	

12,00	Isabel de Oliveira Sigiani - Diretora do Grupo Escolar
"Afonso Pena", de Varginha - indenização de
(lcspesas na reforma de 10 carteiras, em 1965

Marites Arantes Cunha -- Diretora do Grupo Escolar
"Alda Mota Batista", de Uberlândia - Indeni-
zação de despesas na aquisição de lâmpadas, cola
e fechaduras, em	1965 ................

1 '3,47

6,40

13,05

9,09

17,10

2,70

16,02

10,00

14,00

11,24
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NCr$
Marlene Luzia Viarii -- Diretora do Grupo Escolar

"P,ofessoi Melo Teixeira", de Lagoa Santa -
Indenização de despesas na aquisição de 5 fil-
tros, em agosto de 1965 ..............22,00

Lêda de Paula Gomes - Diretora do Grupo Escolar
"Gomes da Silva", de Frutal - Indenização de
despesas na montagem de carteiras, em feve-
reiro de 1965 ......................35,00

Hiram de Carvalho - Diretor do Colégio Normal
Oficial de Manhuaçu - indenização. de despesas
na aquisição de diários de classe, livros de
matrícula e fichas, em 1966 ......... .	.	123,30

4,00	Gema Galgani Vieira Gouvêa - Diretora substituta do
Grupo Escolar "Padre Osvaldo Carlos Pereira",
de Rio Acima	Indenização de despesas na
aquisição de materiais diversos, em 1965 . . . .	12,46

Amélia Rezende Rocha - Diretora do Grupo Escolar
9,00	 "Cristóvão Colombo", de Uberlândia - Inde-

nização de despesas na aquisição de um filtro,
fechaduras e conserto em uma máquina de es-
crever em 1965 ................... .	32,60

7,20	Anestor Cassimiro Barbosa, da Capital - Serviço de
conservação no elevador da Secretaria de Es-
tado da Educação, em dezembro de 1966 .

Alberto Fortunato da Costa	São Domingos do Prata

4,80	 - Armação de 120 carteiras e reforma de 220
para o Grupo Escolar "Cônego João Pio", cm
1965	..........................

Serafim Mota Barros - Indenização de despesas tele-

3,60	 fônicas do Grupo Escolar "Paula Rocha", de Sa-
bará, de agosto a novembro de 1966 ........

Irene de Oliveira Diniz - Indenização de despesas do
telefone instalado na Delegacia Regional do En-

3 00	
sino de Sete Lagoas, de fevereiro a dezembro (te
1966	............................

Relva do Egypto Resende - Indenização de despesas

L	
do telefone instalado no Grupo Escolar "Profes-

J	
sor Chaves", de Uberaba, durante o mês de de-

2,40 zembro de 1966 . . .....
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Elza Nogueira Papandréa - Diretora do Grupo Escolar
"Euripedes Prazeres", de São Lourenço In-
denização de despesas na aquisição de um livro
de ata e 20 lâmpadas, em maio e outubro de
1965	..........................

Leni Nunes de Faria	Diretora do Grupo Escolar
"Dom Bosco", de Pará de Minas Indenização
de despesas com aquisição de 2 livros de ata,
em dezembro de 1965 ................

Ilka Brandão Couto Pinto - Diretora do Grupo Esco-
lar "José Gonçalves de Meio", de Itaúna In-
denização de despesa na aquisição de 2 livros de
escrituração, em 1966 ................

Eni l3albina da Mata Mourão Diretora do Grupo Es-
colar "Dr. Cícero Ferreira", de Santo Antônio
do Amparo - Indenização de despesas na aqui-
sição de 4 livros de ata, em maio e outubro
de1966 ..........................

Glória Vilaméa Cotta - Diretora do Grupo Escolar
"Luiz Prisco de Braga", de Carneirinho, Municí-
pio de João Monlevade - Indenização de despesa
na aquisição de um filtro em setembro de 1965

Yolan(la Alves Rezende -- Diretora do Grupo Escolar
"Djalma Pinheiro Chagas", de Oliveira --- In-
denização de despesa na aquisição de 6 lâmpa-
das, em 1965 ........................

Marilda Iralda da Silva	Diretora do Grupo Escolar
"Professor Gomes Horta", de Campo Florido
Indenização de despesa na aquisição de um li-
vro de escrituração, em 1965 ............

Sava Ali Adri	Diretora do Grupo Escolar "Artur
Bernardes", de Topázio, Município de Teófilo
Otoni	Indenização de despesa na aquisição
de 20 litros de querosene, em 1965 ......

Elzira Angélica de Oliveira Couto Diretora do Grupo
Escolar "José Carlos de Guaraná Menezes", da
Capital - Indenização de despesas na aquisição
de 2 livros de ata, em 1965 ............

1
NCr$

12,80

6,00

25,00

90,00

22,00

86,13

9,35
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Companhia de Água e Esgotos de Montes Claros	For-
	NCr$

necimento de pena d'água e taxa de esgotos à De
legacia Regional do Ensino de Montes Claros, no
ano de 1966 ......................	28,34

Maria Auxiliadora Ferreira Ribeiro - Indenização de
despesas com limpeza do pátio do Grupo Escolar
"Coronel Mário Campos", de São Francisco de Oli-
veira, Município de Wcnceslau Braz, em abril
de 1966	........................12,00

Elizabeth Vorcaro Horta - Indenização de despesas
relativa à taxa de água e esgoto, de novembro
dc 1965 a outubro de 1966, (lo prédio da Revis-
ta do Ensino, cia Capital . . . . ..........

Farid Silva - Exames médico-bjométrjcos realiza-
dos nos alunos do Ginásio Estadual de Pratá-
ijolis no 2. semestre de 1965 ............

Armando Amaral de Souza Exames médico-biométrj-
cos realizados nos alunos (lo Colégio Estadual
"João Batista liermeto", de Lavras, no ano de
1965	............................

Luiz Alberto de Oliveira - Exames médico-biométi
cos realizados nos alunos do Ginásio Estadual
de Pompéu, durante o 1. semestre de 1965

Geraldo Teixeira da Silva - Exames médico-bjométrj
cos, realizados nos alunos (lo Colégio Estadual (te
Muzamnbinho, no 2. 1 semestre (te 1965 .

Jue(l Canut -- Exames médico-biométricos realizados
nos alunos do Colégio Estadual de Araguari,
nos 1.Q e 2.	semtstres de 1965 ..........

Felíei() Queiroz Fi lho
'

Exames rné(lico-hiométricos
realizados nos alunos do Colégio Estadual "Raul
Soares", de Ubá, durante o 2. 1 semestre (te 1964
e 1.1 e 2.1 semestre de 1965 ............

Diretora do Grupo Escolar "Sales Marques", de Além
Praiba --- Indenização de despesas (te niaterial
de higiene, durante o ano de 1965 ........

Diretor: do Grupo Escolar "Seis de Junho", de Uber-
lândia - Indenização dc despesas de material
de expediente e higiene, durante os anos (le 1964
e	1965	..........................

Diretora do Grupo Escolar "Padre Osvaldo Carlos Pc-
ruira", de Rio Acima --- Indenização de despesas
(le inateri1 de expediente e higiene, durante o
ano de 1965	......................

l)iretora cio Grupo Escolar "Sérgio Ulhôa", de Guar-
da-Mor, Município de Vazante - Indenização de
despesas de material de expediente e higiene,
(Lrante o ano de 1965 ................

Diretora cio Grupo Escolar "Alexandre Bernardes Pri-
mo", de Lagoa (Ia Prata -- Indenização de des-
pesas de material de higiene e expediente, du-
rante o ano de 1965 ..................

Diretora do Grupo Escolar "Aristides Pôrto", Município
(te Montes Claros Indenização de despesas de
material de expediente e higiene, durante o ano
de 1965	..........................

Diretora do Grupo Escolar "Dr. Antonieta Valadares",
de Divinópolis - Indenização de despesas de
material de expediente e higiene durante o ano
de 1965	..........................

Diretora cio Grupo Escolar "Coronel José Gomes (le
Araújo", de São Domingos do Prata - Indeni-
zação de despesas de material de expediente e
higiene, durante o ano de 1965 ..........

l)iretora do Grupo Escolir "Antônio Alves Teixeira",
dc Juiz (le Fora Inclnização de despesas de
material de expediente e higiene, durante o ano
de	1965	..........................

Diretora do Grupo Escolar "Péricles Vieira de Mendon-
ça", de São João Nepomuceno - Indenização de
despesas de material de expediente e higiene, du-
rante o ano de 1965 ..................

I)irctora (lo Grupo Escolar "Cassimiro cia Costa", (te
Carmo (lo Paranaíba - Indenização de despesas
de material de higiene, durante o ano de 1964

55,88

15,15

13,75

11,40

27,35

4 t,4)

95.50

22,83

NCr$

37,47

9,00

7,60

24,94

25,00

20,00

10,0)

8,52

8,00

3.45
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NCr$

10,90

2,63

12,00

19,10

1.335,94
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t)Feior	(las I.S( las l llfli(!as ''Coronel A1U(l'i(() Tei-
xeira Guimarães", (te Fortuna (te Minas, Munici-
pio (te Inhaúma	Indenização de despesas (te
material de expediente e higiene, durante os anos
de 1964 e 1965 ....................

Diretora das Escolas Reunidas "Professor Guerino Ca-
sassanta, de Justinópolis - Município de Ribei-
rão das Neves - Indenização de despesas de
material de expediente e higiene, durante o ano
de 1963	..........................

Diretora do Grupo Escolar "Cabo Luis (te Queiroz" (te
Caxambu - Indenização de despesas (te mate-
rial (te expediente, durante o ano de 1964 .

Diretora (lo Grupo. Escolar "Cabo Luiz (le Queiroz", de
Caxambu - - Indenização e despesas de mate-
rial (te expediente e higiene, durante o ano (te
1965

TOTAL	....................

LEI N. 4.801, DE 5 DE JUNHO DE 1968

Declara de utilidade pública a Associação dos
Servidores do Legislativo do Estado de Minas Ge-
rais - ASLEMG - 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
dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas Gerais ASLEMG,
com sede em Belo Horizonte.

Art. 2.	Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publi-
(açao, 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 junho de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
João Franzen de Lima
Raul Bernardo Nelson de Senna

Art. 2. - Para atender aos encargos decorrentes (lesta lei,
fica o Poder Executivo autorizado a anular, parcial ou totalmente,
dotações (te Despesas Correntes ou de Capital constantes do Orça-
mento do Estado.

Art. 3Q	Revogam-se as disposições cm contrário.

Ai-I. 4." -	Esta lei entrará em vigor na (lu ta (te sua publi-
cação.

Mafl(to, 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, cru Belo Horizonte, aos
03 de junho de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Ovídio Xavier de Abreu
José Maria Alkmim

LEI N." 4.802, DE 5 DE JUNHO DE 1968

Dispõe sobre a nomeação de Reitores Honorá-
rios das Fundações e das Universidades do sistema
estadual e dá outras providências.

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

ri. 1 u -- O:; Reitores Honorários das Fundações Edu-
cacionais do ensino superior e das Universidades do sistema esta-
dual serão nomeados pelo Governador (lo Estado dentre as per-
sonalidades de destaque da vida nacional.

1." - O ato poderá dispor sobre as atribuições que fo-
((ia conftrida ao nomeado e rclaiva;; a cni iLole uaiv'rsitária
respectiva

2. -- O Conselho Curador ou o Conselho Universitário,
conforme o caso, poderá eleger o Vice-Reitor Honorário e os Pro-

L
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fessores Honorários dentre as personalidades de destaque (Ia vida
estadual local, que tenham serviços prestados à respectiva instituição.

Art. 2. -- Os servidores de qualquer nível e os membros
do corpo docente das Fundações Educacionais ou (lC suas unida-
des escolares submetem-se, exclusivamente, ao regime jurídico das
leis trabalhistas, não se lhes aplicando, em nenhuma hipótese, os
princípios e as leis relativas ao pessoal do serviço público estadual.

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
5 de junho de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Sentia
José Maria Alkmim

LEI N.9 4.803, DE 5 DE JUNHO DE 1968

Cria Colégio Comercial Oficial anexo ao Colégio
Estadual "Pr ofessor Souza Nilo", de Itanhandu.

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

Art. 1. - Fica criado um Colégio Comercial Oficial anexo
ao Colégio Estadual "Professor Souza Nilo", de Itanhandu.

Art. 2.' - O Colégio Comercial Oficial criado por esta lei
funcionará mediante convênio com a Prefeitura Municipal de Ita-
nhandu, sem ônus para o Estado.

Art. 3o -- O convênio de que trata o artigo anterior será
feito tendo-se em vista as disponibilidades financeiras do municí-
pio e as necessidades do ensino a ser ministrado pelo Colégio Co-
mercial.	 d

Art. 4 •0	Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 5v	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 (Ia Liberdade, cm Belo horizonte, aos
5 de junho de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria Alkmim

LEI N. 4.804, DE 5 DE JUNHO DE 1968

Cria Colégio Normal Oficial anexo ao Ginásio
Estadual de Serrania.

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 Serrania.

Art. 2.' - O Colégio Normal Oficial criado por esta lei
fun:ionará mediante convênio com a Prefeitura Municipal (te Ser-
rani:, sem ônus para o Estado.

Art. 3Q = O convênio de que trata o artigo anterior só será
feito, tendo-se em vista as disponibili(Llcles financeiras do municí-
pio e as necessidades do ensino a ser ministrado pelo Colégio
Normal.

Art. 4.' -- Revogam-se as disposições em contrário.
Art . 50 -- Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publi-

cação.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-

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

Dada no Palácio da Liberdade, Cai Bel o Horizont	•O

5 de junho de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

1
	José Maria Alkmim
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LEI N.9 4.805, DE 5 DE JUNHO DE 1968

Altera a redação do artigo 18, da Lei ri.' 4.185,
de 30 de maio de 1966, e dá outras provjdéc ias.

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

	

Art. 1.	O artigo 18, da Lei n.' 4.185, de 30 de maio de
1966, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 18	Ficam os Secretários (Ia Educeão, da
Segurança Pública e cia Saúde autorizados a designar
substitutos, respectivamente para Servente Escolar,
Zelado'- Escolar, Inspetor de Alunos, Carcereiro, Médi-
co, Enfermeiros, Dentista, Escrevente Microscopista,
Atendente, Auxiliar de Enfermagem e Servente, desde
que o substituto tenha sido aprovado em teste de ha-
bilitação ou concurso, para ter função, no caso das Se-
cr: de Estado da Segurança Pública e da Saúde
no Departamento de Pronto Socorro, em Cadejes Pú-
blicas, Hospitais, Sanatórios e Unidades Sanitárias.

Parágrafo único -- A designação de que trata o ar-
tigo, somente, poderá ser feita após a comprovação da
existência de recursos orçamentários".

Art. 2.' Para atender às despesas resultantes desta lei,
fica o Poder Executivo autorizado a abrir, à Secretaria de Estado
da Segurança Pública, o crédito especial de NCr$ 24 .105,60 (vinte
e quatro mil, Cento e cinco cruzeiros novos e sessenta ccntv(-.$) e
às de Estado da Educaro e da Saúde, o de NCr$ 72.316.W) (seten•
ti e dois mil, trezentos e dezesseis cruzeiros novos e oitenta Cen-
tavos), podendo, para isso, congelar ou anular, total ou parcial-
mente, dotações de despesas correntes e de capital do vigente
Orçamento, até os limites desses créditos.

Art. 3.' - O Executivo, dentro de 90 (noventa) (lias, baixa-
rá decreto regulanientando a presente lei.

r	
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Art. 4.' - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 5.' - 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, quë a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

I)ada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte. los

5 de junho de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria Alkmim
Joaquim Ferreiro Gonçalves
Clóvis Salgado da Gama
Ovídio Xavier de Abreu

LEI N.9 4.806, DE 5 DE JUNHO DE 1968

Dá a denominação de "João Alces da Silva" às
Escolas Combinadas de Poções, Município de Pai-

neiras.

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 "João Alves da Silva" às
Feolas Combinadas de Poções, Município (ic Paineiras-

Art. 2.' - Revogam-se as disposições em contrário, entran-
li) 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 P1ácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
5 de junho de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

1
	

José Maria Alkmim
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LEI N. I 4.807, DE 5 DE JUNHO DE 1968

Altera os arts. 4." e 11, da Lei n." 3.227, de 25 de
novembro de 1964, que dispõe sobre criação 1a Uni-
versidade do Vale do Sapucai, com sede na 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:'	Os artigos 4:' e 11, (Ia Lei n.° 3.227, de 25 de

novembro de 1964, que dispõe sobre criação da Universidade do
Vale do Sapucaj, com sede em Pouso Alegre, passam a vigorar com
a seguinte redação:

"Art. 4•9 - O patrimônio da Fundação será Cons-tituído de:
1	doações e suhvencões que lhe venham a ser

concedidas pela União, pelo Estado, por Municípios,
por outras entidades públicas e por Particulares;

II - doações de NCr$ 400.000,00 (quatrocentos
mil cruzeiros novos) em títulos da dívida pública
estadual.

1:' - Para atender ao disposto no item II deste
artigo, fica o Governo do Estado, desde já, autorizado a
emitir as apólices da (lívida pública estadual, no mon-
tante previsto, as quais serão nominativas e inalienáveis,
bem como renderão juros semestrais de 5% (cinco por
cento).

§ 2:' Os bens, direitos e valores da Fundação (le-
vem ser utilizados exclusivamente para a consecução de
seus objetivos, podendo, para tal fim, ser alienados, res-
salvada a hipótese do parágrafo anterior.

§ 39 - No caso de se extinguir a Fundação ou no
de desvirtuamento de suas finalidades, as apólices de
que trata o § 1.1 , reverterão automaticamente ao patri-
mônio do Estado".

"Art. 11 - Comporse.4 a Universidade do Vale do
Sapucai, inicialmente, das seguintes unidades, cuja ins-
talação ficará a critério do Conselho:

1	Faculdaj' de Serviço Social "Monsenhor José
Paulino", em Pouso Alegre;
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II - Faculdade de Ciências Médicas "Dr. José An-
tônio Garcia Coutinho", em Pouso Alegre;

III - Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras "Eu-
gênio Pacceili", em Pouso Alegre;

IV - Escola de Enfermagem "Ana Nery", em
Estiva;

V - Escola Superior de Veterinária "Senador Fran-
cisco Escobar", em Camanducaia;

VI - Escola Superior de Agronomia "Maria de Oli-
veira Sales", em Cambuí;

VII - Escola Superior de Veterinária "Cel. Fran-
cisco Moreira da Costa", em Santa Rita do Sapucaí;

VIII - Instituto Superior de Laticínios "Frei Leo-
poldo", em São Gonçalo do Sapucai;

IX - Instituto de Geologia "Presidente Wenceslau",
em 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 conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte, aos
5 de junho de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Sentia
Ovídio Xavier de Abreu
José Maria Alkmim

LEI N.9 4.808, DE 6 DE JUNHO DE 1968

Prorroga o prazo de validade dos concursos 'pá,
blicos e dá outras providências.

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

Art. 1.0 - Fica prorrogado por 2 (dois) anos o prazo de
validade dos concursos para provimento de cargos públicos es ta-
duais, realizados até a presente data,
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Parágrafo único	O disposto neste artigo não se aplica
aos cargos de magistério primário.

Art. 2. - A nomeação dos candidatos amparados por esta
lei independerá de limite de idade.

Art. 3,Q	Revogadas as disposjcões em contrário, esta lei
entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 6 de junho
de 1968.

O Presidente: (a) Manoel da Situa Costa
O 1.0 Secretário: (a) João Navarro
O 2.' Secretário: (a) Emílio Haddad

LEI N.9 4.809, DE 6 DE JUNHO DE 1968

Dá a denominação de "Basilio Francisco Xa-
vier" às Escotas Combinadas de Estiva, Distrito de
Tomaz Gonzaga, 'Município de Curveto.

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 denominar-se "Basilio Francisco Xa-
vier" às Escolas Combinadas de Estiva, Distrito de Tomaz Gonza-
ga, Município de Curvelo.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
6 de junho de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria Alkmim

LEI N.9 4.810, DE 6 DE JUNHO DE 1968

Autoriza o Governo do Estado a subscrever au-
mentos de capital social da Frigoríficos Minas Ge-
rais S/A. - FRIMISA - nas condições que estabele-
ce 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 subscre-
ver aumentos de capital social da Frigoríficos Minas Gerais S/A. -
FRIMISA respeitadas as dotações orçamentárias próprias, a le-
gislação federal pertinente e o processo estabelecido nesta lei.

Art. 2.° - Para a efetivação do disposto no artigo anterior,
o Governo do Estado convocará, oportunamente, na condição de
acionista majoritário e através dos órgãos próprios, assembléia ge-
ral extraordinária da Frigoríficos Minas Gerais S/A. - FRIMISA

- propondo o aumento do capital social, de acordo com as ne-
cessidades reais da Empresa, obedecidos os seguintes critérios:

1 - aos acionistas será assegurado o direito de preferência
para a subscrição proporcional de ações novas;

II - será permanentemente assegurada ao Governo do Es-
tado a condição de acionista majoritário, mediante a subscrição de,
pelo menos, metade mais uma das ações com direito a voto.

Art. 3,o - A primeira convocação de assembléia geral ex-
traordinária, nos termos do artigo 2. 9, será promovida para os se-
guintes fins:

1 - elevação inicial do capital social, para montante com-
patível com as necessidades de regularização da situação econô-
mico-financeira da Empresa;

	

II	subscrição mínima, pelo Governo do Estado, de ações
no valor de NCr$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil cru-
zeiros novos)

§ 1.0 - Para atender ao disposto no artigo, fica o Poder
Executivo autorizado a adotar as seguintes medidas:

1 capitalizar o total dos débitos (Ia Empresa para com o
Tesouro Estadual, proveniente dos recolhimentos não efetuados e
correspondentes ao extinto Imposto de Vendas e Consignações e ao
vigente Imposto sobre Circulação de Mercadorias, compensados os
adicionais restituíveis;
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II - capitalizar o total das contribuições já fornecidas à
Empresa, com os recursos da extinta Taxa de Recuperação Eco-
nômica;

III - capitalizar o total dos débitos da Empresa para com
o Estado, provenientes de verbas que este lhe tenha feito, a qual-
quer título, de imóveis situados no território estadual ou fora dele,
ainda não pagos;

IV - capitalizar o total da quota proporcional que tocar ao
Estado no produto líquido das operações de desmobilização do
ativo, a que alude o item 1, do artigo 4•Q desta lei;

V - utilizar as dotações orçamentárias a esse fim destina-
das pelo Fundo de Desenvolvimento, para atender à diferença a
menor apurada após a concretização das medidas previstas nos
itens anteriores.

§ 2. - A utilização dos recursos orçamentários referidos
no item V, do parágrafo precedente, quando não se destinar a in-
vestimentos diretamente relacionados com o aumento da capaci-
dade de abate e estocagem, só se poderá verificar após concreti-
zadas as demais formas de capitalização estabelecidas nos outros
itens daquele parágrafo.

Art. 4•Q - Fica, ainda, o Governo do Estado autorizado a
promover a adoção das seguintes providências pela Administração
da Empresa:

1 - execução de um esquema rápido de desmobilização cio
ativo, sendo os recursos assim apurados destinados ao aumento cio
capital social com observância do disposto no item IV, do artigo
anterior, em especial no tocante à venda de fazendas, edifício dos
escritórios de Belo Horizonte, casas de carne de comércio a varejo
e participação acionária na "Frigoríficos Norte de Minas S/A. -
FRIGONORTE e na Frigoríficos do Mucuri S/A. - FRIMUSA;

II	implantação de um plano racional de regularização do
equilíbrio operacional, a curto e médio prazo, e de expansão, a
médio e longo prazo, aprovado pelo Conselho Estadual de Desen-
volvimento, em que se dê especial atenção aos aspectos de admi-
nistração, seleção, admissão e treinamento de pessoal, financeiros
e econômicos;

III - racionalização da direção superior, com redução de
cargos e melhor definição das respectivas atribuições;

IV - reavaliação do ativo, com atribuição proporcional de
novas ações aos acionistas.

Art. 51 - Fica o Governo do Estado autorizado a proce-
der, a partir do exercício de 1969, ao pagamento dos dividendos
de 6% (seis por cento), vencidos e vincendos, aos acionistas par-
ticulares da Frigoríficos Minas Gerais S/A. - FRIMISA - nas
condições estipuladas pela Lei n.° 833, de 17 de dezembro de 1951,
para isso reservando dotações orçamentárias próprias, enquanto
não se registrar saldo favorável no balanço anual da Empresa.

Art. 6. - O Governo do Estado poderá promover a ven-
da das ações de sua propriedade, que excedam ao mínimo estabe-
lecido no item II, do artigo 2., desta lei, assegurada preferência
para aquisição aos pecuaristas fornecedores da Empresa, que re-
sidam no Estado.

Art. 71 - A alienação das casas de carne, da Fazenda Ser-
ra Negra e do escritório da Frigoríficos Minas Gerais S/A. - FRI-
MISA - nesta Capital, ou de qualquer bem imóvel, somente poderá
ser feita em hasta pública.

Art. 8. - 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
6 de junho de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna
Ovídio Xavier de Abreu

LEI N.9 4.811, DE 6 DE JUNHO DE 1968

Abre o crédito especial de NCr$ 1.985,69 à Se-
cretaria de Estado da Educação.

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

Art. 1. - Fica aberto à Secretaria de Estado da Educação
o crédito especial de NCr$ 1.985,69 (hum mil, novecentos e oiten-
ta e cinco cruzeiros novos e sessenta e nove centavos) destinado
a atender ao pagamento de despesas oriundas de exercícios ante-
riores, assim discriminados:

j
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Maria Helena Brandão Ferreira - Chefe de Serviço
Auxiliar - Indenização (te despesas na reforma
de uma máquina de escrever, em abril (te 1963

Maria Clara Mendonça - Diretora do Grupo Escolar
"Cônego Ulisses", de Campo Belo - Indeniza-
ção de despesa na aquisição de 27 lâmpadas, em
setembro de 1966 ....................

Maria Lúcia Sóter Faria Diretora do Grupo Esco-
lar "Dr. Sérgio Ulhôa", de Paracatu - Indeniza-
ção de despesa na aquisição de 4 livros de cha-
mada, em 1966 ....................

Maria Aparecida Valle Guimarães - Diretora do Grupo
Escolar "Francisca Pedrosa", de Cipotânea -
Indenização de despesa na aquisição de um
filtro e oito livros de escrituração, em 1966

Maria da Conceição de Meio Borges - Diretora do
Grupo Escolar "Santa Terezinha", de Patos de
Minas Indenização de despesa na aquisição
de 2 livros de escrituração, em 1965 ......

Maria Virginita Barbosa - Diretora do Grupo Escolar
"Meio Viana", de Monte Carmelo Indenização
de despesas na reforma de 41 peças de móveis e
assentamento (te 9 fechaduras, em 1965 .

Maria Tereza Lessa Rabelo - Diretora do Grupo Es-
colar "Sebastião Faustino Salies", de Ibitiura de
Minas Indenização (te despesa na aquisição
de uma talha, em agosto de 1965 ........

Maria Tereza Lessa Rabelo - Diretora do Grupo Esco-
lar "Sebastião Faustino Salles", (te Ibitiura de
Minas -- Indenização de despesa na aquisição
de 5 lâmpadas em fevereiro e março de 1965

Maria Aparecida Gaspar Diretora das EE.RR. "Dr.
Noraldino Lima", de Fortaleza de Minas - In-
denização (te despesa na aquisição de 4 livros
de escrituração em fevereiro de 1964 .....

NCr$	
Maria do Carmo Rolia Perdigão - Inspetora Munici-

	NCr$

pal de São Domingos do Prata - Indenização
21,51	 (te despesas na reforma de 21 carteiras, em 1965,

para o Grupo Escolar "Cristiano Machado", da
Vila Sant'A.na do Alfié ................60,00

Lília Lídia Bruno - Diretora do Grupo Escolar Hen-
27,20	 rique Kruger, de Uberaba - Indenização de

despesas na aquisição de lâmpadas e reformas
de peças de móveis, em 1965 ............

Marília de Oliveira Rosa da Silva - Diretora do Gru-
12,00 po Escolar "Juscelino Kubitschek", de Nacip Rai-

dan - Indenização de despesa na aquisição de
um livro de escrituração, em 1965 ........

Odília Manata Lara - Diretora do Grupo Escolar "Mi-
11,90	 guel Couto", (te Divinópolis - Indenização de

despesa na confecção de 30 livros de escritura-
ção, em 1964 ......................

6,40 Minam Generoso Nunes - Diretora do Grupo Escolar
"Dr. João Pinheiro", de Serro - Indenização
de despesas na reforma de 25 peças de móveis e
um relógio, em 1965 ................

21,65 Minam Generoso Nunes - Diretora do Grupo Escolar
"Dr. João Pinheiro", de Serro - Indenização
(te despesas na aquisição de diversos materiais,
em	março (te 1966 ..................

2,50 Maria Aparecida de Oliveira Diretora do Grupo, Es-
colar "Prof. Joaquim José de Oliveira", de Cam-
pos Gerais - Indenização de despesas na mon-
tagem de 17 peças de móveis, em 1965 ......

4,85	Maria da Glória Viana	Inspetora Escolar Municipal
de Alto do Rio Doce Indenização de despe-
sas na aquisição de 3 livros de escrituração para
a Escola Singular de Gambá, em fevereiro de

5,26
	 1966 ............................

8,69

2,50

21,00

25,62

13,28

12,00

5,30
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NCr$
Maria da Glória Viana -. - Inspetora Municipal de Alto

do Rio Doce -- Indenização de despesa na com-
pra de 1 livro de atas, para as Escolas Combinadas
de Vitorinos, em novembro de 1966 ........

Maria Elisa Dias - Diretora do Grupo Escolar "Hilde-
brando Pontes", de Uberaba - Indenização de
despesa na aquisição de 14 lâmpadas, em agosto
de 1964 ..........................

NCr$
Diretora das Escolas Reunidas "Major Augusto Porto",

de Chumbo - Município (te Patos (te Minas
Indenização de despesas na aquisição de ma-

terial (le expediente e higiene, no ano de 1975
1,20 Diretora das Escolas Reunidas "João Alves Filgueiras

Campos", de Pedra do Indaiá, Município de Ita-
pecerica Indenização de despesas na aquisi-
ção (te material (le expediente e higiene, no
ano (te 1965	......................

5,83

9,15

10,00

Responsável pela Escola Singular "N. Sa. Auxiliadora"
no Bairro do Buracão, Município de Carmo do
Rio Claro - Indenização de despesas na aqui-
sição de material de expediente e higiene, no
ano de 1966 ......................4,00

Diretora do Grupo Escolar "Minas Gerais", de Ube-
raba Indenização de despesas na aquisição
de material de expediente e higiene, no ano de
1968	............................

Diretora do Grupo Escolar "Altino Coelho", de Gua-
nhães - Indenização de despesas na aquisição
de material de expediente e higiene, no ano de
1965	............................

Diretora do Grupo Escolar "Zico Barbosa", de Onça
do Pitangui Município de Pequi - Indeni-
zação de despesas na aquisição (te material (te
expediente e higiene, no ano de 1965 ......

Diretora do Grupo Escolar "Luiza (los Santos Ferreira",
de Passabemn - Indenização de despesas na aqui-
sição de material de expediente e higiene, no
ano (le 1965	......................

8,43

14,03

18,48

45,69

Odila Manata Lara	Diretora do Grupo Escolar "Mi-
guel Couto", de Divinõpolis	Indenização de

24,00	 despesas telefônicas, (te junho a dezembro de
1966	............................

Natividade Vale Mattar - Diretora do Grupo Escolar
"Carlos Pinheiro Chagas", de Oliveira - Inde-

13 21	 nização de despesas telefônicas em dezembro de
1965 e de janeiro a dezembro (te 1966 ......

Diretora das Escolas Reunidas "Ernesto Barbosa", (te
Crisólia - Município de Ouro Fino Inde-
nização de despesas na aquisição de material
de expediente e higiene, no ano de 1966 .

Diretora do Grupo Escolar "Coronel Mariano Murta",
de Coronel Murta - Indenização de despesas
postais telegráficas e pronto pagamento, no ano
de 1965	..........................

Diretora do Grupo Escolar "D. Maria Sofia", de Fe-
lixlândia Indenização de despesas na aqui-
sição de material (te expediente e higiene, no
ano de 1965	......................

Orosina Cecilia Mendonça - Diretora do Grupo Esco-
lar "Governador Valadares", de Pará de Minas
-- Indenização de despesas telefônicas, (te ja-

6,00	 neiro a dezembro (te 1966 ..............

Magnólia Mageste Caldeira -- Diretora (lo Grupo Es-
colar "Cordovil Pinto Coelho", de Manhuaçu

Indenização (te despesas telefônicas no mês
de novembro de 1966 ................

Vera Maria Silva Marzullo - Diretora do Grupo Esco-
lar "Bernardino Alves", de Andrelândia - In-
denização te despesas telefônicas, de novembro
a dezembro de 1965 e de janeiro a maio e agosto
de 1966	..........................

9.00

12,00

21,12

2,97

46,72
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NCr$ ",
	 219	

NCr$

18,15

14,78

73,07

145,39

206,55

44,35

9,50

18,00

8,69

Joana Chagas de Moraes -- Diretora do Grupo Escolar
Jaime Comes", de Passos	Indenização de des-
pesas telefônicas, de janeiro a novembro de
1966	............................

Áuiea Souza Diretora do Grupo Escolar "Prof. Joa-
quim Aneirós", de Pouso Alegre - Indenização
de despesas telefônicas nos meses de novembro
e dezembro de 1966 ..................

Edson Galvão Franco (Ia Rosa - Diretor do Colégio
Estadual "Prof. Souza Nilo", de Itanhandu
Indenização de despesas telefônicas de agosto a
dezembro de 1965 e de janeiro a dezembro de
1966	............................

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Serviços te-
fô.nicos prestados à Secretaria e dependências
da Capital e do interior, de 1.1 de julho a 31 de
dezembro de 1966 ..................

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Serviços
telefônicos prestados à Secretaria e dependências,
de 1. de outubro a 31 de dezembro de 1966

Companhia Telefônica de Minas Gerais Serviços
telefônicos prestados ao Grupo Escolar "Dom
Otávio", de Pouso Alegre, de L Q de julho a 31
de dezembro de 1966 ................

Catarina da Conceição Vitarelli	Diretora do Grupo
Escolar "Pedro Martins Pereira", de Bom Jesus
do Calho	Indenização de despesas com reparo
na rede de esgotos do estabeleciniento, em junho
(IC 1965	..........................

Maria do Carmo Bonaccorsi	Diretora do Grupo Es-
colar "Padre Amércio", de Candeias Indenização
de despesas com confecção e assentamento de
sanefas e suportes para cortinas do Estabeleci-
mento, em dezembro de 1965 ..........

Minam Generoso Nunes - Diretora do Grupo. Escolar
"Dr. João Pinheiro", de Serro - Indenização de
despesas relativas a diversos consertos realiza-
dos no Estabelecimento, em 1965 ........

Jonyi' Morais Bastos Diretora do Grupo Escolar
"Prof. Gonçalves Couto", de Muriaé - Inde-
nização de despesas na aquisição de material
para o Estabelecimento, em março e dezembro
de 1965 ..........................

Efigênia Rocha Lima, de Glucínio - Município de
Santa Maria do Suaçuí Indenização de despe-
sas pelo pagamento de taxa d'água do Grupo Es-
colar "Ana Nunes Horta", de 1. 1 de outubro a 10
de dezembro de 1966 ................

Edir Matta Rodrigues - Diretora do Grupo Escolar
"Sec. Levindo Coelho", de Governador Valada-
res -- Indenização de despesas com pagamento
de taxa d'água, em dezembro de 1962 e novem-
bro de 1965 ........................

Edir Matta Rodrigues	Diretora do Grupo Escolar
"Sec. Levindo Coelho", de Governador Valadares

Indenização de despesa com pagamento de ta-
xa d'água em dezembro de 1965 ..........

Ângela Pereira do Amaral - Diretora do Grupo Esco-
lar "Carlos Luz", de Governador Valadares In-
denização de despesas com pagamento de taxas
d'água e esgoto, em dezembro de 1965 e de janei-
ro a dezembro de 1966 ................

Neide Barbosa Chaves Abdala	Diretora do Jardim
de Infância de Demonstração "Presidente Kenne-
dy", da Capital	Indenização de despesas com
pagamento de taxas d'água e esgoto, em 1966

Maria de Abreu Oliveira - Diretora do Grupo Escolar
"Prof. Antônio Domingues Chaves", de Varginha
-- Indenização de despesas com aquisição de
material e mão-de-obra, empregados na constru-
ção de um cômodo para o Estabelecimento, em
dezembro de 1965 ..................

Tetezinha de Pádua	Diretora do Grupo Escolar "In-
terventor Noraldino Lima", de S. Sebastião do
Paraíso	Indenização de despesa com o con-
serto de um motor hidráulico, em setembro de

965	............................

6,30

46,66

2,04

1,78

25,92

14,78

154,25

18,00
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NCr$	 NCr$
Célia Mendonça da Fonseca - Diretqra do Grupo Es-

colar "D. Antônia de Almeida", de Santa Rita

	

0,50	
do Jacutinga	Indenização de despesa na aqui-
sição de um portão de madeira, em março de
1965	............................20,00

Maria Clara Mendonça - Diretora do Grupo Escolar
35,52 "Cônego Ulisses", de Campo Belo, - Indeniza-

ção de despesas na aquisição de materiais e mão-
-de-obra para o Estabelecimento, em 1966 .

Diretora do Grupo Escolar "Edelherto Figueira", (te
Além Paraíba - Indenização de despesas com a

	

19,20	 aquisição de material de expediente e higiene,
em 1966 ........................16,70

Diretora do Grupo Escolar "Santa'Ana de Barroso
- Indenização de despesas com a aquisição de
material de expediente e higiene, em 1966

Diretora das Escolas Reunidas de Águas Vermelhas,
Município de Águas Vermelhas - Indenização
de despesas com aquisição de materiais de ex-
pediente e higiene, em 1966 ............

Diretora do Grupo Escolar "Padre Miguel", de Simoné-
sia - Indenização de despesas com aquisição
de materiais de expediente e higiene, em 1964

Diretora do Grupo Escolar "Juscelino Kubitschek de

	

8,20	 de Oliveira", de Nacip Raydan	Indenização
de despesas com aquisição de materiais de expe-
diente e higiene, em 1966 . . . . ........

14,00 Diretora do Grupo Escolar "Euclides da Cunha", de Ja-
naúba - Indenização de despesas com a aqui-
sição de materiais de expediente e higiene em
1965	..........................

48,95 Diretora do Grupo Escolar "Álvaro Giesta", de São Cc-
raldo - Indenização de despesas com aquisição
de materiais de expediente e higiene, em 1965

Diretora do Grupo Escolar "Marcolino de Barros", de
Patos de Minas - Indenização, de despesas

	

18,08	
com aquisição de materiais de expediente e hi-
giene, em 1963, 1964 e 1965 ............
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Nellv (li' Oliveira Diretora do Grupo Escolar "Padre
Antônio Corrêa", de Visconde do Rio Branco , -
Indenização de despesa com a confecção de 'uni
estrado em novembro de 1965 ............

Natália Geral(ja Viana Canabrava	Diretora do Grupo
Escolar "Coelho Neto", de São Francisco In-
denização de despesas telefônicas, de novembro
a dezembro de 1966 ..................

Antônia Conceição dos Santos	Diretora do Grupo
Escolar "Santo Antônio", de Pirapora Indeni-
zação de despesas com pagamento de taxas d'água
e esgoto (lo estabelecimento, de fevereiro a de-
zembro de 1966 ....................

Ceres Herthel Vidigal de Paula	Diretora do Grupo
Escolar "Dr. Vieira Braga", de Santos Dumont

Indenização de despesas telefônicas, de outu-
bro a dezembro de 1966 ................

Maria Gordiana Pereira - Diretora do Grupo Escolar
"Dr. Otávio Soares", de Santa Cruz do Escalva-
do Indenização de despesas com aquisição de
material e mão-de-obra para reparos no Estabe-
lecimento, em 1965 ..................

Gema Galgani Vieira Gouvêa Diretora do Grupo Es-
colar "Pe. Osvaldo Carlos Pereira", de Rio Aci-
mti -- Indenização de despesas na aquisição de
materiais diversos, para o Estabelecimento, em
1965	............................

Prefeitura Municipal de Oliveira - Fornecimento de
água ao Grupo Escolar "Desembargador Continen-
tino", de Oliveira, no ano de 1965 ........

Marianita Pena Soares Chamou - Diretora do Grupo
Escolar "Prof. Cândido Azeredo", de Sete Lagoas

Indenização de despesas telefônicas, de agos-
to a dezembro de 1966 ...........

Norma Raquel Gontijo - Diretora do Grupo Escolar
"Valdomiro de Magalhães Pinto", de Santo An-
tônio do Monte - Indenização por pagamento
de taxas telefônicas referente ao período de
junho a novembro de 1966 ..............

53,61

25,24

18,32

14,42

22,00

12,80

14,89

26,00

11,00

102,53



Diretora do Grupo Escolar "Santa Cruz", de Ibiá	In-

	

11,00	
denização de despesas postais-telegráficas e aqui-
sição de materiais de expediente, em	1966

Coordenadora da Escola Infantil Combinada n. 9 2, da

	

12,84	 Vila Furtado de Menezes, Município (te Juiz de
Fora - Indenização de despesas com aquisição
de materiais de expediente e higiene, em 1966

TOTAL	......................
8,03

13,11)

4,30

1.985.69

Art. 2.1	Para efeito (te execução da presente lei fica o
Poder Executivo autorizado a anular parcial ou totalmente (lota-

	

10,23
	ções orçamentárias de Despesas Correntes ou de Capital, até o li-

mite consignado no artigo anterior.

	

20,85
	 Art. 3.° - Revogam-se as disposições em contrário.

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

cação.

14,00 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.

18,00
Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos

6 de junho de 1968.
25,52

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Ovídio Xavier de Abreu

	13,00
	 José Maria Alkmim
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Diretora das Escolas Reunidas "Padre Afonso de Le-
mos", de Cachoeira do Campo - Indenizaçõn
de despesas com aquisição de materiais de ex-
pediente e higiene, em 1966 ............

Diretora do Grupo Escolar "Monsenhor Domingos Evan-
gelista Pinheiro", de Divinópolis" - Indeniza-
ção de despesas com aquisição de materiais de
expediente e higiene, em 1966 ..........

Diretora do Grupo Escolar "Professor Mendonça", de
Senador José Bento Indenização de despesas
postais-telegráficas e aquisição de materiais
de expediente, cm 1965 e 1966 ..........

Diretora do Grupo Escolar 1). Maria Carneiro Braz",
de Brazópolis indenização de despesas pos-
tais-telegráficas e aquisição de materiais de ex-
pediente e higiene, em 1965 ............

Diretora do Grupo Escolar "João Alves de Paiva", de
Planura Indenização de despesas postais-te-
legráficas e aquisição de materiais de expedien-
te, em 1966	......................

Diretora do Grupo Escolar "Progresso", da Capital -
Indenização de despesas com aquisição de mate-
riais de expediente, em 1966 ............

Diretora do Grupo Escolar "Conselheiro Fidelis", de
Aiuruoca - Indenização de despesas postais-te-
legráficas e com aquisição de materiais de expe-
diente e higiene, em 1966 ..............

Diretora do Grupo Escolar "Frei Francisco", de Mala-
cacheta - Indenização de despesas postais-te-
gráficas e aquisição de materiais em 1965 .

Diretora do Grupo Escolar "Sebastião Ribeiro", de Cae-
té - Indenização de despesas com aquisição (te
materiais de expediente e higiene, em 1966

Diretora do Grupo, Escolar "Major Miranda", de Rio
Espera - Indenização de despesas com aquisi-
ção de materiais de expediente e higiene, em
1966	..........................
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Diretora do Grupo Escolar "Governador Juscelino", de
Capinópolis - Indenização de despesas com
aquisição de muteriais de expediente e higiene,
em 1963 e 1965 ....................

r
NCr$

11,00

NCr$

20,16

1
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LEI N.9 4.812, DE 6 DE JUNHO DE 1968

Autoriza io Poder Executivo a jibrir o crédito
especial de NCr$ 54.246,71 à Secretaria de Estado
da Viação e Obras Públicas e janular parcial 011 to-
talmente dotações orçamentárias.

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

Art. 1. É o Podei- Executivo autorizado a abrir à Se-
cretaria de Estado da Viação e Obras Públicas o crédito especial
de NCr$ 54.246,71 (cinqüenta e quatro mil, duzentos e quarenta
e seis cruzeiros novos e setenta e um centavos), para atender ao
pagamento de despesas de exercícios anteriores, a saber:

NCi-$
Antônio Moreira Calaes -	Treze diárias vencidas em

	

novembro e dezembro de 1966 ..........	186,05

Maria de Lourdes Melo Matos Costa - Diárias vencidas

	

em setembro de 1965 ................	44,80

José Orlando	Sete diárias vencidas em outubro, no-

	

vembro e dezembro de 1966 ............	50,40

Paulo Terlizi	Dezessete diárias vencidas em de-

	

zembro de 1965 e em agosto de 1966 ........	214,21

I)alva Cifuentes Gonçalves -- Diretora do Grupo Es-
colar "George Chalmers" de Nova Lima - In-
denização de despesa com aquisição, de mate-

	

riais para construção do referido Grupo, em 1966	7,30

Maria Auxiliadora Ferreira Ribeiro	Diretora do
Grupo Escolar "Cel. Mário Campos", de Pre-
sidente Wenceslau I3raz Indenização de des-
pesas com pequenos consertos executados no pré-
dio do referido estabelecimento escolar, em
1966	..........................46,50

Dalva Cifuentes Gonçalves Diretora do Grupo Es-
colar "George Chalmers", de Nova Lima - In-
denização de despesas com pequenos reparos

	

executados no prédio do referido grupo, em 1966	78Q
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NCr$
Nelly de Oliveira Diretora do Grupo Escolar "Pa-

dre Antônio Correia", de Visconde do Rio Bran-
co - Indenização de despesas com pequenos
reparos executados no prédio (lo referido gru-
po, em 1966 ......................67,00

Sérgio José das Chagas - Indenização de despesas com
estragos verificados no prédio, de sua proprie-
dade, onde funcionou o Grupo Escolar "João Bar-
balho", de Campos Gerais ..............987,00

Alice Campos de Almeida - Diretora do Grupo Escolar
"Luiz de Melo Viana Sobrinho" -- Divinópolis

Indenização de despesas com reparos executa-
dos na instalação hidráulica do referido Grupo,
em 1966 ..........................13,13

Magnólia Mageste Caldeira - Diretora do Grupo Esco-
lar "Cordovil Pinto Coelho", de Manhuaçu -
Indenização de despesas com reparos diversos no
referido Grupo, em 1966 . . . .277,07

Edson Galvão Franco da Rosa - Diretor do Colégio
Estadual "Prof. Souza Nilo", de Itanhandu -
Indenização por reparos executados no referido
Grupo, no exercício de 1966 ............108,28

Dulce Ribeiro de Miranda - Diretora do Grupo Escolar
"João Clarimundo", de Paulistas - Indenização
de despesas com reparos executados no referido
estabelecimento escolar, em 1966 ..........121,25

Shirley da Costa Nicolato - Diretora do Grupo Escolar
"Camilo Soares", de Ubá - Indenização de des-
pesas com pintura no referido estabelecimento
escolar, em 1966 ....................8,20

Maria Ignês de Melo Mendes - Diretora do Grupo Es-
colar "Torquato de Almeida", de Pará de Minas -
Indenização de despesas com pequenos reparos
executados no prédio do referido Grupo, em
1966	............................216,16

Elmira Ribeiro (los Reis - Diretora do Grupo Escolar

t	
- "Intendente Câmara", de Itabirito - Indeni-
zação de despesas com reparos na instalação hi-
dráulica do referido estabelecimento escolar, em
1966 ............................63,00
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Beatriz Leite de Andrade - Diretora do Grupo Escolar
"João dos Santos", de São João dei-Rei - In-
denização de despesas com a instalação de uma
pena d'água no referido estabelecimento escolar,
em 1966	...........................

Carmem Lídia Diniz - Diretora do Grupo Escolar
"Modestjna Gonçalves", de Santa Luzia - Indeni-
zação de despesa com aquisição de duas tornei-
ras para o referido Grupo em 1966 ......

Luzia de Almeida - Diretora do Grupo Escolar "Otá-
vio Soares", de Ponte Nova - Indenização de des-
pesas com a ligação elétrica do referido estabe-
lecimento escolar, dentro do padrão da CEMIG,
em 1966 ............................84,57

Alberto, Bouchardet Filho - Indenização pelo saldo
apurado a seu favor na prestação de contas de
serviços de sondagem do terreno destinado ao

	

anexo do Palácio da Liberdade, nesta Capital ..	6600
Maria das Dores Lopes de Oliveira Diretora do Gru-

po Escolar "Professora Heroína Torres", de Co-
luna - Indenização de despesas com a aquisição
e instalação de uma bomba hidráulica no. referido
estabelecimento escolar, em 1966 ..........140,30

Antônio Carlos Resende de Paiva - Indenização pelo
saldo apurado a seu favor na prestação de con-
tas das obras de estaqueamento no terreno des-
tinado à construção do novo hangar do Governo
do Estado, nesta Capital ................32,51

Irmã Dídima Mercês Fonseca - Diretora da Grupo Es-
colar "São Vicente de Paulo", de Curvelo - In-
denização de despesas com a confecção de um
fogão para o referido estabelecimento escolar, no
exercício de 1966 ....................77,05

Paulo Terlizzi - Indenização pelo saldo apurado a seu
favor na prestação de contas das obras de repa-
ros na estrada Arouca-Dutra, no Município de
Bonfim..........................4,61

Francisco Carvalho Bernardes - Indenização pelo saldo
apurado a seu favor na prestação de contas das
obras do prédio da cadeia de Prata ......7.599,83

NCr$
Edgar Tavares Barbosa - Indenização pelo saldo apu-

rado a seu favor na prestação de contas das obras
de construção e acréscimo da cadeia pública de
Betim..........................

Ivone Silveira Cyrino - Aluguéis de uma sala onde fun-
cionou o escritório do C.O.P. de Patos de Minas
de abril a dezembro de 1966 ............

Nilon Comes - Indenização de despesas com a conser-
vação do veículo do C.O.P. de Ponte Nova, em
dezembro de 1966 ....................

Niion Gomes - Indenização de despesas realizadas com
serviços telefônicos prestados à C.O.P. de Pon-
te Nova, em 1966 ....................

Amadeu Barbosa - Indenização pelo saldo apurado a
seu favor na prestação de contas das obras de
reparos na ponte sobre o ribeirão "João Ferrei-
ra", Município de Piranga ..............

Otávio de Araújo Couto - Indenização pelo saldo apu-
rado a seu favor na prestação de contas das obras
de construção da ponte sobre o córrego Buia, Mu-
nicípio de Jeceaba ..................3.223,86

Newton Cardoso de Souza	Indenização de despesas
com a conservação do veículo S.P.E. 12.533, em

	

julho de 1966 ......................	197,80

Luiz Gonzaga Batista - Indenização de despesas reali-
zadas na conservação do veículo da C.O.P. de

	

Poços de Caldas, em dezembro de 1966 ......	43,80

Companhia Telefônica de Juiz de Fora	Serviços tele-
fônicos prestados ao aparelho 1.808 da CO. P.

	

de Juiz de Fora, conforme contas 4-11-66 e 4-12-66
	28,33

Mário Gonçalves	Indenização de despesas postais-
-telegráficas para a C.O.P. de Guaxupé, em

	

1965 e 1966 ......................	16,77

Mário Gonçalves - Indenização de despesas realiza-
das com a conservação de uma máquina de es-
crever da C.Q.P. de Guaxupé, em outubro de

	

1966 ............................	47,00

NCr$

57,91

6,60

208,26

480,00

12,00

76,17

114,99
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NCr$

Carlos Antônio Ribeiro - Indenização de despesas
realizadas na conservação de veículo da 3.'
C.O.P. de Curvelo, em abril de 1966 ......

Plínio Soriano Freire - Indenização de despesas rea-
lizadas na conservação do veículo da C.O.P.
de Teófilo Otoni, em dezembro de 1966

Joaquim Franco da Silva - Indenização de despesas
realizadas com a conservação de veículo da 1.'
C.O.P. da Capital, em novembro de 1966

Antônio Fusaro Filho	Indenização de despesas rea-
lizadas com a conservação do veículQ da C.O.P.
de Ubá, em novembro de 1966 ..........

NCr$ Joaquim Franco da Silva - Indenização de despesas
realizadas com a conservação do veículo placa
1-25-39, de janeiro de 1966 ..............

153,20 Rinaldo Viliani	Indenização pelo saldo apurado a
seu favor na prestação de contas das despesas de
pronto pagamento, do Departamento de Execução

18,09	 de Obras, em 1965 ..................

Sebastião Braz	Ajuda de custo em virtude de trans-
ferência ex-ofício, da Capital para Varginha, em

28,98
	 fevereiro de 1962 ....................

Antônio Carlos Rezende Garcia de Paiva - Indeniza-
ção de despesas com reparos no veículo placa

59,20
	 1-25-34, em novembro de 1966 ............

46,40

30,10

16,96

21,00

José Elísio de Castro Silva - Indenização pelo saldo
apurado, a seu favor nas obras de recuperação
da Cadeia Pública de Patrocínio ..........

Alberto Bouchardet Filho - Indenização pelo saldo
apurado a seu favor na prestação de contas das
obras de construção do Posto de Higiene de
Santo Antônio do Monte ..............

Antônio Moreira Calaes Indenização de despesas
realizadas com a conservação do veículo da 1.'
Sub-C.O. p . de Ouro Preto, em dezembro de
1966	............................

Antônio Moreira Calaes - Indenização de despesas rea-
lizadas com a conservação do veículo da 1.' Sub-

	

-C.O.P. de Ouro Preto, em novembro de 1966	41,00

Antônio Moreira Calaes - Indenização pelo saldo, apu-
rado a seu favor, na prestação de contas das obras
de construção da ponte sobre o córrego "João

	

Ferreira", no Município de Piranga . . .. .. ..	2.609,62

Cassiano Nunes Neto Indenização de despesas com
a conservação do veículo da C.O.P. de Gover-
nador Valadares, em 1965, e outubro de 1966

Cassiano Nunes Neto - Indenização de despesas com
a conservação do veículo da C.O.P. de Gover-
nador Valadares, em novembro de 1966 ......

Joaquim Franco da Silva Indenização de despesas
com a conservação do veículo 1-25-39, da 1.4
C.O.P. da Capital, em dezembro de 1966

1,43

Amadeu Barbosa - Indenização pelo saldo apurado na
prestação de contas das obras de conservação da
ponte sobre o Rio Pirapetinga, Município de Pi-
ranga ..........................	335,05

Antônio Moreira Calaes - Indenização pelo saldo apu-
rado .na prestação de contas da ponte sobre o Rio
Varginha, Município de Ouro Branco, em 1966

	376,98

638,75 Antônio Cirino Sobrinho - Indenização pelo saldo apu-
rado a seu favor na prestação de contas das obras
de construção do Fórum de Carmo do Pa-
ranaíba ........................15.801,72

	

4,00
	Joubert Guimarães	Indenização pelo saldo apurado

a seu favor na prestação de contas das obras de

	

conclusão da Cadeia de Camanducaia ......	698,56

Antônio Cirino Sobrinho - Indenização pelo saldo apu-

	

17,30	 rado na prestação de contas das obras de constru-
ção da ponte sobre o ribeirão do Rangel, Municí-
pio de Patrocínio ..................5.455,94

198,75 \\'ady Nagem - Indenização pelo saldo apurado na pres-
tação de contas das obras e construção da ponte
sobre o Rio Pirapetinga, Município de Santa Rita
do Jacutinga ......................7.438,62

9,50

Nw
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Luiz Gonzaga Batista - Indenização pelo saldo apura-
do na prestação de contas das obras de constru-
ção da ponte sobre o Ribeirão Assunção. Municí-
pio de Cabo Verde ..................

Joubert Guimarães - Indenização de despesa com a
conservação do veículo da 17.' C.O.P. de Itaju-
bá, em setembro de 1966 ..............

Nilon Gomes - Indenização de despesa com a conser-
vação do veículo da 5. 4 C.O.P. de Ponte Nova,
em agosto de 1966 ....................

Nilon Comes - Indenização de despesa com a conser-
vação do veículo da 5.' C.O.P. de Ponte Nova,
em outubro de 1966 ..................

Nilon Gomes - Indenização de despesa com a conser-
vação do veículo da 5.' C.O.P. de Ponte Nova,
em dezembro de 1965, janeiro, março, maio e
junho de 1966 ......................

Nilon Gomes Indenização de despesa com a conser-
vação do veículo da 5.' C.O.P. de Ponte Nova,
em dezembro de 1966 ................

João Paulo Goulart de Freitas Indenização de despe-
sas com a conservação do veículo da 9.' C.O.P.
de Leopoldina, em dezembro de 1966 ......

João Paulo Goulart de Freitas - Indenização de des-
pesas postais telegráficas da 9.' C.O.P. de Leo-
poldina, em 1965 ....................

João Paulo Goulart de Freitas Indenização de des-
pesas postais telegráficas da 9.' C.O.P. de Leo-
poldina, em 1966 ....................

João Paulo Goulart de Freitas Indenização de despe-
sas com a conservação do veículo da 9. 4 C.O.P.
de Leopoldina, em agosto de 1966 ........

Deliniro Alvim Machado - Indenização de despesa com
a conservação do veículo da 29.' C.O.P. de Ca-
ratinga, em agosto e dezembro de 1966 ......

João Paulo Goulart de Freitas - Indenização de des-
pesa com a conservação, do veículo da 9.' C.O.P.
de Leopoldina, em novembro de 1966 ......

NCr$

683,37

20,00

5,00

14,50

63,12

25,60

124,30

2,08

3,30

1750

39,50

17,60

Bad

João Paulo Goulart de Freitas - Indenização de despe-
sa com a conservação do veículo da 9.' C.O.P.
de Muriaé, em outubro e setembro de 1966

Luiz Antônio Rocha e Silva Indenização de despe-
sa com a conservação do veículo da 21.' C.O.P.
de Uberlândia, em novembro de 1966 ......

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Serviços te-
lefônicos prestados a esta Secretaria, referente
ao saldo da fatura 1.339-G.E., de 1966 ......

Sebastião Braz - Despesas de aluguel da sala para es-
critório da 16.' C.O.P. de Varginha, no perío-
do de janeiro a outubro de 1964 ..........

Antônio Fusaro Filho - Trinta e três diárias vencidas
em setembro, outubro, novembro e dezembro de
1966	............................

João Augusto Pinheiro - Indenização de despesa com
a conservação do veículo da 26.' C.O.P., em de-
zembro de 1966 ....................

Antônio Cirino Sobrinho - Vinte e cinco e meia diá-
rias vencidas em maio, junho e setembro de
1966	............................

Delmiro Alvim Machado - Indenização de despesa
com a conservação do veículo da 29.' C.O.P.
de Caratinga, em agosto de 1966 ............

Delmiro Alvim Machado - Indenização de despesas
postais telegráficas da 29.' C.O.P.de Caratin-
ga, em 1966 ......................

Deliniro Alvim Machado - Indenização de despesa com
a conservação do veículo da 29.' C.O.P. de Ca-
ratinga, em novembro e dezembro de 1966

Regis dos Reis - Indenização de despesas com a con-
servação do veículo de 16.' C.O.P. de Varginha,
em novembro de 1966 ................

Regis dos Reis - Indenização de despesa com a conser-
vação do veículo de 16.' C.O.P.de Varginha,
cm dezembro de 1966 ...................

9

NCr$

78,45

209,10

413,66

100,00

496,39

4,00

310,80

7,50

6,94

14,30

50,55

2,20



NCr$ Art. 2.Q--- Para atender ao disposto no artigo anterior, é o
Poder Executivo autorizado a anular, parcial ou totalmente, (lota-
ções orçamentárias de despesas correntes ou de capital.

16483	
Art. 3•9 - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4•9 - Esta lei entrará ciii vigor na (lata (lc sua publi-

cação.

324,00

24,00

116,44)

22,40

722,40

24)5,20

614,40

249,60

27,60

45,00

25,00

4,80

8,66

54.246,71

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
6 de junho de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Ovídio Xavier de Abreu
Orlando Andrade

LEI N. 9 4.813, DE 6 DE JUNHO DE 1968

Autoriza a abertura à Secretaria de Estado da
Saúde, do crédito especial de NCr$ 25.931,85.

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,
Secretaria de Estado da Saúde, o crédito especial de NCr$ .
25.931,85 (vinte e cinco mil, novecentos e trinta e um cruzeiros
novos e oitenta e cinco centavos), destinado a atender ao pagamen-
to (te despesas (te exercícios anteriores, a saber:

NCr$
Companhia Telefônica de Minas Gerais - Serviços te-

lefônicos prestados aos Centros (lc Saúde de Leo-
poldina, Cataguases e Varginha, de 1. 9 a 31-12-66,
conforme faturas n.°s 1.062, 1.065, 1.283, 1 .286,
1.552 e 1.554 GE ....................	204,43

Companhia Telefônica de Minas Gerais Serviços te-
lefônicos prestados as diversas dependências (les-
ta Secretaria, de julho a setembro de 1966 con-
forme faturas n.s 1.410, 1.413, 1.485 e 1.493
GE............................	816,48

232 -

	

- 233

Expansão Mercantil Importadora e Exportadora S.A.
- Fornecimento de material para motonivelado-
ras desta Secretaria, conforme nota fiscal n. 9 259
e 282, de 1966 ........................

João Paulo Goulart de Freitas	Vinte e cinco diárias
vencidas em outubro, novembro e dezembro de
1966	........................... 

João Batista Alves Machado - Duas diárias vencidas,
em novembro e dezembro de 1966 ........

Otávio de Araújo Couto - Sete e meia diárias ven-
cidas em agosto, novembro e dezembro (te 1966

Mário Romualdo dos Reis - Quatro diárias vencidas,
em dezembro de 1966 ................

Cassiano Nunes Neto	Quarenta e nove diárias venci-
das em setembro a dezembro de 1966 ......

Plínio Soriano Freire - Treze diárias e meia venci-
das, em setembro, novembro e dezembro de 1966

Adimar Monteiro de Paula - Quarenta e seis diárias
vencidas, em agosto a dezembro de 1966 .

Delmiro Alvim Machado	Dezoito diárias vencidas,
em outubro, novembro e dezembro de 1966

José Calazans Ferreira - Indenização de despesas te-
lefônicas da C.O.P. de Guanhães, em 1966 .

José Calazans Ferreira	Indenização de despesa com
a conservação de máquina de calcular (Ia C.O.P.
de Guanhães, em agosto de 1966 ..........

José Calazans Ferreira - Indenização de despesa com
a conservação de máquina de escrever da C.O.P.
de Guanhães, em 1965 ................

Nicolau Laterza - Indenização de despesa com a con-
servação do veículo da C.O.P. de Uberaba, em
novembro de 1966 ....................

José Calazans Ferreira - Indenização de despesas pos-
tais telegráficas da C.O.P. de Guanhães, em
1966	............................

TOTAL .......................
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José Maria dos Santos - Despesas de pronto pagamen-
to no exercício de 1965, da Unidade Sanitária
de Moeda ..........................

Departamento Municipal de Esgotos de Belo Horizonte
- Despesas de taxas de água, esgoto e lixo, no
mês de setembro de 1965, para Unidade Sanitá-
ria "Alcides Lins", da Capital ............

Aroldo Garcia Rosa - Indenização de despesas de in-
ternamento do Sr. Francisco M. de Bretas, na
Clínica Dr. Terêncio de Milita em São Paulo, no
mês de março de 1966 ................

José Alencar Teixeira - Despesas de pronto pagamen-
to da Unidade Sanitária de Rezende Costa, nos
meses de janeiro a novembro de 1965 ......

José Lopes - Despesas de pronto pagamento da Unida-
de Sanitária de Urucânia, dos meses de ou-
tubro a dezembro de 1965 ..............

Jorge Renê dei Rio Barbosa - Despesas de pronto pa-
gamento da Unidade Sanitária de Ipuiúna, nos
meses de agosto a dezembro de 1965 ........

Cândido Mauro Barbosa Ladeira - Despesas de pron-
to pagamento da Unidade Sanitária de Maripá de
Minas, nos meses de janeiro a novembro de 1965

Geraldo Rossi de Figueiredo - Chefe da Unidade Sa-
nitária de Coqueiral - Despesas de pronto pa-
gamento de junho a dezembro de 1965 ......

.José Março de Oliveira - Chefe cia Unidade Sanitária
de Bom Jardim de Minas - Despesas de pronto
pagamento dc agosto a dezembro de 1965 .

Osvaldo Alvarenga Chefe (Ia Unidade Sanitária (te
Campo Belo - Despesas de pronto pagamento no
exercício de 1965 ....................

Arquidaine Ferreira da Mata Aluguel (le prédio para
a Unidade Sanitária de Bom Sucesso, nos meses
de outubro, novembro e dezembro de 1965

Ordelino Matto - Chefe da Unidade Sanitária de Sil-
veirânia - Despesas de pronto pagamento em
1965	............................

- 235 -

NCr
Celina Viegas -- Diretora da Escola (te Enfermagem

"Hermantina Beraldo", de Juiz (te Fora	Inde-

	

1,30	 nização de despesas telefônicas em 1966 .

Edward Moreira Xavier	Indenização (te despesa com
conserto no lavatório cia Unidade Sanitária de
Pará de Minas, em novembro de 1966 ......

11,23
Adernar Geraldo de Queiroz - Despesas (te pronto pa-

gamento da Unidade Sanitário de Campina Ver-
de, de fevereiro a outubro de 1965 ........

150,00 Caixa Beneficente dos Internados do Sanatório "San-
ta Fé", de Três Corações	Fornecimento de 5
caixões funerários, cm novembro e dezembro (te

	

4,48	 1966	............................

Caixa Beneficente dos Internados do Sanatório "Ema-

	

4 81	
ni Agrícola", de Sabará - Fornecimento de um
caixão funerário em outubro de 1966 ......

Celina Viegas	Diretora da Escola de Enfermagem

	

11,00	 "Hermantina Beraldo", (te Juiz de Fora - In-
denização de despesas postais telegráficas cm
1966	............................

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Despesas com
serviços telefônicos prestados aos Centros (le Saú-
de de Itajubá, Caxambu e ao Sanatório Padre
Damiõo, (te Ubá, de julho a dezembro (te 1966,
conforme faturas n.°s 1.059, 1.060, 1.064, 1.280,
1.281, 1.285, 1.553, 1.063, 1.066, 1.284, 1.287,
e 1.411 GE ........................345,56

Companhia Força e Luz de Minas Gerais - Indenização
por prejuízos causados por queima (te fusíveis e
medidores do Instituto Raul Soares, Hospital da
Lepra, Centro de Saúde e Hospital do Câncer,
nos meses de janeiro, fevereiro, junho e outubro
de 1965	..........................60,21

Companhia Oliveirense (te Telefones - Serviços tele-
fônicos prestados ao Hospital Carlos Pinheiro
Chagas, no exercício de 1965 ............	199,54

NCr$

54,42

7,00

11,20

50,00

20,00

46,28

4.30

2,66

4,62

28,79

150,00

2,57
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NCr$
Caixa Beneficente dos Internados do Sna brio Padre

i)amião, de Ubá -- Fornecimento de 7 caixões
funerários, em setembro, novembro e dezembro
de 1965 ..........................	105,00

Caixa Beneficente dos Internados do Sanatório Padre
Damião, de Ubá - Fornecimento de 15 caixões
funerários, nos meses de junho, agosto, setembro,
outubro e dezembro de 1966 ............	300,00

Custódio Freire de Carvalho - Chefe (Ia Unidade Sa-
nitária de Cena Verde, de junho a dezembro de
1965	............................	8.17

Caixa Beneficente dos internados do Sanatório Santa
Izabel - Fornecimento de 16 caixões funerários,
em novembro e dezembro (te 1966, conforme fa-
turas n.s 11 e 12 ....................	160,00

Companhia Telefônica de Juiz de Fora - Assinatura
do telefone n.9 3.823, instalado no Dispensário
"Eduardo de Menezes", de Juiz de Fora, no mês
de setembro de 1963, conforme conta n. 9 49/63

	3,82

Jonas de Magalhães Jonas - Vencimento como médi-
co contratado da Unidade Sanitária de Ipatinga,
de 5/7 a 31-12-66 ....................	2.112,00

Marcelo Infante Vieira - Vencimento como médico
contratado da Unidade Sanitária de Coronel Pa-
checo, de 13/7 a 31-12-66 ..............2.028,00

Cleber Xavier Monteiro de Castro - Vencimento como
médico contratado da Unidade Sanitária de Ubá,
(te 5/7 a 31-12-66 ....................2.124,00

Joaquim José de Oliveira - Vencimento como médico
contratado da Unidade Sanitária de Conceição
de Alagoas, (te 12-7 a 31-12-66 ..........2.040,00

José Caputo Moreira - Vencimento como médico con-
tratado (Ia Unidade Sanitária de Ubá de 5/7 a
31-12-66 ..........................2.124,00

Pedro Diógenes de Oliveira Costa - Vencimento como
médico contratado da Unidade Sanitário de Ouro
Preto de 6/7 a 31-12-66 ................2.100,00

NCr$
Jacy de Morais Lima - Vencimento como médico con-

tratado da Unidade Sanitária de Crucilândia, de
11/7 a 31-12-66 .....................2.052,00

Henrique Dias Filho - Vencimento como médico con-
tratado da Unidade Sanitária de Silveirânia, de
7/7 a 31-12-66 ..	.....	 2.100,00

Sylas Andrade - Vencimento, como médico contratado
da Unidade Sanitária de São Braz do Suaçuí, de
12/7 a 31-12-66 ....................2.040.00

Nadiin Ferzem -- Vencimento como médico contratado
da Unidade Sanitária de Santa Bárbara, (te 8/7 2.088 00
a 31-12-66	........................ 

Sebastião Guimarães - Vencimento como dentista con-
tratado da Unidade Sanitário de Carmo do Para-
naíba, de 27/7 a 7-10-65 ...........

Ruy Ferrer de Oliveira - Vencimento como dentista
contratado da Unidade Sanitária de Bom Repou-
so, de 11/8 a 7-10-65 ..................

Haroldo de Almeida - Chefe de Serviço de Material
e Transporte - indenização de despesas com com-
bustíveis para manutenção de veículos, em 1966,
conforme processo 620-2 (67), do D.A.M.

Usina Itaiguara de Açúcar e Álcool S/A. - Fornecimen-
to de gêneros alimentícios, em 1966, conforme
Processo 1.149-4 (67), do D.A.M.........

Marcos Otoni de Oliveira - Sanatório Santa Izabel -
Indenização de despesas (te alimentação para fun-
cionários da Secretaria, em 1966, conforme pro-
cesso 1.339 (67), (lo D.A.M.............

Departamento de Águas e Energia Elétrica - Forneci-
mento, de energia elétrica para Unidade Sanitá-
ria de Pium-í, em 1965, conforme processo 470-3
(66), do D.A.M......................

Companhia Viçosense Força e Luz - Fornecimento de
energia elétrica à Unidade Sanitária de Viçosa,
em 1966, conforme processo. 935-1 (67), do D.A.M.

404,25

318,01

142,43

19,70

88,65

2,88

17,98
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Companhia Geral de Eletricidade -- Fornecimento de
energia elétrica para Unidade Sanitária de Alpi-
nópolis, conforme processo 509-4 (67), do D.A.M.

NCr$ Dair Bifano - Chefe da Unidade Sanitária de Pirape-
tinga - Indenização de despesas de medicamen-

	

7,63	 tos em 1965, conforme processo 487-1 (66), do
D. A. M...........................

José Ocarlino Rodrigues - Indenização de despesas
de combustíveis e lubrificantes em 1966, confor-
me processo 766-4 (67), do D.A.M.........

TOTAL ...................

Art. 2. - Para ocorrer à despesa prevista no artigo ante-
rior, é o Poder Executivo autorizado a anular, total ou parcialmen-
te, dotações orçamentárias correspofl(lCnteS a Despesas Correntes ou
de Capital.

Art. 3.9 - 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, OS

6 de junho de 1968.

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

LEI N. 4.814, DE 6 DE JUNHO DE 1968

Cria Colégio Normal Oficial anexo ao Ginásio
Estadual 'São Marcos", de Poço Fundo.

143,66
O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,

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

	

456,00	 Art. 1.	Fica criado um Colégio Normal Oficial anexo
ao Ginásio Estadual "São Marcos", de Poço Fundo.

Art. 2.9 - O Colégio Normal Oficial criado por esta lei
funcionará mediante convênio com a Prefeitura Municipal de Poço

	

19,49	Fundo, sem ônus para o Estado.

Empresa Luz e Força Ituiutabana S/A. - Fornecimen-
to de energia elétrica para o Centro de Saúde de
Ituiutaba, em 1965, conforme processo 1.342-4
(66), do l).A.M.....................

Antônio Josino dos Santos Chefe da Unidade Sanitá-
ria de Prados - Indenização de despesas de lu-
brificantes para veículo em 1964, conforme pro-
cesso 1.567-3 (66) do I).A.M.............

Joaquim Teixeira Guimarães - Chefe da Unidade Sa-
nitária de Cláudio - indenização de despesas
de medicamentos em 1965, conforme processo
1.328 (66) do l).A.M...............

João Teixeira de Andrade -- Fornecimento de material
de conservação de veículos da Secretaria, em 1965,
conforme processo 1.333 (66), (10 D.A.M.

Antônio Josino dos Santos Chefe da Unidade Sani-
tária de Prados - Indenização de despesas de
medicamentos, em 1965, conforme processo
1.567-2 (66), do D.A.M...............

Indústria e Comércio Inestan S/A. - Fornecimento de
material para manutenção de máquinas de escri-
tório, em 1965, conforme processo 1.043-1 (67),
doD.A.M.........................

NCr$

8,80

30,08

25.931,35

Sociedade de Defesa Contra a Lepra de Araguari -
Indenização de despesas de gêneros alimentícios,
cm 1965, conforme processo 505-5 (66), do D.A.M.

Ferragens Carvalho Comércio e Indústria Ltda. - For-
necimento de material de conservação, em 1965,
conforme processo 588 (66), do D.A.M.....

Haroldo de Almeida - Chefe da Seção de Transpor-
tes - Indenização de despesas de lubrificantes
para veículos, em 1966, conforme processo n.9
1.232-22 (66), do D.A.M ...............

2.22

21,68

17,00

300,00

31,52

324,00
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LEI N.Q 4.816, DE 7 DE JUNHO DE 1968
240	 LI

Art. 30 O convênio de que trata o artigo anterior só será
feito, tendo-se em vista as disponibilidades financeiras do muni-
cípio e as necessidades do ensino a ser ministrado pelo Colégio
Normal.

Art. 4.	Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 5•Q - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-

cação.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução 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 junho de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria Alkmim

LEI N.9 4.815, DE 6 DE JUNHO DE 1968

Concede título de Cidadão Honorário de Mi-
nas Gerais oo i)oulor Rubens Vaz da Costa.

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

Art. 1.0 - Fica concedido o título de Cidadão Honorário
(le Minas Gerais ao Doutor Rubens Vaz cia Costa.

Art. 2. - O Título, constante de diploma especialmente
elaborado, será conferido ao homenageado em reunião solene tia
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Art. 3.	Esta lei entrará em vigor na data dc sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte, as
6 de junho de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senua
João Franzen de Lima

Cria o curso secundário de 2.Q ciclo no Ginásio
Estadual de Resplendor.

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 o curso secundário de 2. ciclo no
Ginásio Estadual de Resplendor.

Art. 2. A instalação do. curso criado por esta lei fica
condicionada à celebração de convênio entre o Estado e a Prefei-
tura Municipal de Resplendor, mediante o qual serão atribuídos
a esta os encargos de manutenção e funcionamento.

Art. 3.' - 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
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 7 de
junho de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria Alkmim

LEI N.° 4.817, DE 11 DE JUNHO DE 1968

Dispõe sobre a construção, ampliação, reparo
e conservação dos prédios escolares do Estado e
dá outras providências.

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

Art. 1. - O Plano Geral de ampliação tia rede escolar do
Estado será executado pela Comissão de Construção, Ampliação e
Reconstrução dos Prédios Escolares dc) Estado (CARPE), em que
se transforma a Campanha de Reparo e Restauração dos Pré-
tios Escolares	CARPE.

1. -- O Plano a que se refere este artigo será elaborado
pelo Conselho Estadual de Educação, homologado pelo Secretário



- 242 -

de Estado da Educação e aprovado, mediante decreto, pelo Go-
vernador do Estado, ressalvada a competência do Ministério de
Educação e Cultura quando se tratar de execução com emprego de
recursos federais.

§ 2.v A CARPE e os órgãos próprios que integram a Se-
cretaria de Estado da Educação, fornecerão ao Conselho Estadual
de Educação todos os elementos de que dispuserem para a elabora-
ção do Plano Geral.

§ 3. - O dispositivo neste artigo não prejudicará a exe-
cução dos programas parciais em andamento ou a serem fixados
para execução até a aprovação do primeiro planejamento geral.

Art. 2. - Os reparos, as reconstruções e os serviços de
conservação dos prédios escolares serão executados segundo cri-
tério de prioridades fixadas pela CARPE, observadas as exigên-
cias de cada caso.

Art. 3•9 - A Comissão de Construção, Ampliação e Re-
construção dos Prédios Escolares do Estado (CARPE), como órgão
(Ia administração descentralizada, é uma autarquia com personali-
dade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira,
competindo-lhe especialmente:

1 - promover o levantamento geral dos prédios escolares
do Estado, sugerindo critérios de prioridade para execução (Ir re-
paros, reconstrução, restauração ou outras providências que vi-
sem a garantir índices mínimos de segurança, higiene e eficiência
do edifício escolar;

II --- cadastrar os prédios escolares, incluindo o registro
discriminado das condições de seu estado, possibilidades locais pa-
ra sua conservação e manutenção, bem como (Ias facilidades de
mão-de-obra, material e transporte existentes nas respectivas lo-
calidades;

III --- elaborar estudos, projetos e orçamentos das constru -
ções, ampliações, restaurações e conservações dos prédios esco-
lares, observados, sempre que possível, critérios (Ir padronização
(lOS vários tipos de trabalho;

IV - executar e fiscalizar as obras de construção, am-
pliação, reparo e conservação dos prédios escolares;

V -- expedir às empresas que satisfaçam os requisitos (Ia
legislação específica, e após aprovação dos respectivos pedidos
pelo Conselho Estadual de Educação, certificados de isenção, ou
de cumprimento dos serviços educacionais previstos nas Consti-
tuições Federal e Estadual;
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VI	fiscalizar, orientar e controlar o cumprimento, pelas
empresas. (Ias disposições mencionadas no item anterior;

VII	ampliar, reparar e conservar a rede oficial ole ensi-
no (lo Estado, mediante o emprego dos recursos que, para esse fim,
lhe forem destinados;

VIII - promover a execução de convênios ou acordos através
dos quais o Governo do Estado obtenha recursos para construção,
ampliação, reparo e conservação de prédios escolares;

IX - fabricar móveis e equipamentos necessários aos pré-
(tios escolares do Estado, organizando e mantendo o seu cadastro.

Parágrafo único --- Dependem de aprovação do Governador
do Estado as medidas indicadas nos itens 1, III e VII (leste artigo.

Art. 4.'. -- As obras a cargo da CARPE, inclusive os re-
paros em prédios escolares, poderão ser executados pelo regime
de empi-eitada, locação de serviços, credenciarnefltO, convênio e
administração direta, segundo as conveniências administrativas,
ressalvadas as exigências estabelecidas na legislação federal apli-
cável à espécie.

Parágrafo único - A empreitada atenderá às normas (te Ii-
('ilaçao estabelecidas na legislação específica.

Art. 5•0 - A Comissão (IC Construção, Ampliação e Recons-
trução dos Prédios Escolares do Estado (CARPE) terá um Con-
selho (Ir Administração, composto de 4 (quatro) membros, e uma
Diretoria constituída (IC um Presidente e três Diretores.

§ l.° - O Presidente da CARPE será o Presidente do Con-
selho de Administração.

§ 2. - O Presidente da CARPE, cargo de provimento em
comissão, de recrutamento amplo, será nomeado pelo Governado"
do Estado, devendo a escolha recair em pessoa (te reconhecida ex-
periência nos assuntos previstos no artigo 1.0 (lesta lei.

§ 3." -- Os membros do Conselho (Ir Administração serão
de livre designação e dispensa do Governador do Estado.

§ 4.'	O Conselho Estadual (te Educação poderá indicar
um representante seu para integrar o Conselho de Administração.

Art. 6."	O Conselho de Administração reunir-se-á ordi-
nariamente 2 (duas) vezes por mês, e, extraordinariamente, sem-
pre que necessário.



Parágrafo único - Aos membros do
tração será deferida uma gratificação, por
cerem, fixada pelo Governador do Estado,
sessões por mês.

Conselho de Aclminjs-
sessão a que compare-
até o máximo de CIOC()
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do Plano Nacional de Educação e de outras comissões ou campanhas
que, no Estado, vinham se ocupando, até esta data, da execução
das atividades previstas no artigo 1., os quais ficam extintos por
força desta lei.

Art. 7,o Ressalvados OS cargos e funções previstos fl()
artigo 4., desta lei, o regime jurídico do pessoal da CARPE será
o da legislação trabalhista, regendo-se por normas próprias os ser-
vidores postos à sua disposição.

Parágrafo único - Os vencimentos do Presidente e dos Di-
retores da CARPE serão fixados, em expediente próprio, mediante
prévia e expressa aprovação do Governador do Estado.

Art. 8. - Constituem fontes de recursos da CARPE:
1 - as dotações consignadas no Orçamento do Estado;
II - os recursos federais, ou de qualquer outra natureza,

atribuídas ao Estado e por ele transferidos à CARPE, para as fi-
nalidades previstas nesta lei;

111	as contribuições municipais e de quaisquer entidades
públicas ou particulares, relacionadas com as atividades da CARPE;

IV - a receita proveniente de taxa cobrada por serviços
prestados a terceiros;

V - a renda industrial proveniente de seus serviços;
VI - os demais recursos, de qualquer natureza e origem,

destinados às finalidades previstas nesta lei.

Art. 9. - A CARPE terá dotação global, na lei orçamentária
do Estado, e orçamento próprio, aprovado pelo Governador do
Estado.

Parágrafo único - Os recursos consignados pelo Estado à
CARPE, no orçamento do Estado, ser-lhe-ão entregues, mediante
requisição do Presidente ao Secretário de Estado da Fazenda, segundo
as necessidades do plano aprovado.

Art. 10 - Dos recursos que receber, a CARPE prestará contas
ao Tribunal de Contas do Estado, para o que remeterá àquela Corte
balancetes mensais de sua receita e despesa.

Parágrafo único - Sem prejuízo do disposto no artigo, a CARPE
prestará contas dos recursos federais aos órgãos próprios da União,
dos quais tenham sido recebidos, através da Secretaria de Estado
competente.

Art. 11 - Ficam transferidos para a CARPE todas as atribui-
ções da Comissão Estadual de Salário Educação, de órgãos executores

§ 1.° - Ficam também transferidos para a CARPE:
1 - mediante pormenorizado inventário, os bens e valores

de propriedade do Estado, utilizados pelos órgãos extintos por
esta lei;

II - as dotações, orçamentárias ou não, consignadas aos
órgãos do serviço estadual extintos por esta lei.

§ 2.9 - Comissão de três membros, designados pelo Gover-
nador do Estado, encarregar-se-á das medidas necessárias ao cum-
primento do disposto no item 1 do parágrafo anterior, podendo
para esse fim, adotar todas as providências que julgar indispensáveis.

Art. 12 - Mediante aprovação do Conselho de Administração,
poderá ser aproveitado na CARPE o pessoal dos órgãos extintos por
esta lei.

Ari. 13 - A remuneração do pessoal da CARPE, sujeito ao
regime da legislação trabalhista, será fixada pelo Conselho de Ad-
ministração, mediante parecer do Conselho Estadual de Política de
Vencimentos e deliberação final do Governador do Estado.

Art. 14 - A estrutura e as normas gerais referentes aos atos
da vida administrativa, técnica, econômica e financeira da CARPE
serão fixadas em Regulamento a ser baixado pelo Poder Executivo.

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

Art. 16 - Esta lei entrará em vigor dentro de 90 (noventa)
dias, salvo quanto ao § 1., item 1, e § 2.° do artigo 11 que vigorarão
a partir da 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 11 de
junho de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Ovídio Xavier de Abreu
José Marta Alkmim

ri
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LEI N.9 4.818, DE 11 DE JUNHO DE 1968

Declara de utilidade pública a Associação de
Diabéticos de Juiz de Fora, com sede na Cidade
de Juiz de Fora.

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

Art. 1. - Fica declarada de utilidade pública a Associação de
Diabéticos de Juiz de Fora, entidade civil com'sede na Cidade de
Juiz de Fora.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 11 de
junho de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna
João Franzen de Lima

LEI N.' 4.819, DE 11 DE JUNHO DE 1968

Declara de utilidade pública a Córitas Dioce-
sana de Teófilo Otoni, 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 entidade
"Cáritas Diocesana de Teófilo Otoni", com sede na Cidade de
Teófilo Otoni.
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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 (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 11 de
junho de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna

João Franzen de Lima

LEI N.9 4.820, DE 11 DE JUNHO DE 1968

Declara de utilidade pública 'Nosso Abrigo,
Lactário Cláudia Maria Rocha Brant", 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. 1.9 Fica declarada de utilidade pública a sociedade
"Nosso Abrigo, Lactário Cláudia Maria Rocha Brant", com sede
em 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 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 11 de
junho de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Sentia

João Franzen de Lima

A
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LEI N.9 4.821, DE 11 DE JUNHO DE 1968

Declara de utilidade pública o Hospital mia-
culada Conceição com sede na Cidade de Conceição
do Mato Dentro.

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

Art. 1.0 - Fica declarado de utilidade pública o Hospital Ima-
culada Conceição, com sede na Cidade de Conceição do Mato Dentro.

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 conhecimen-
to e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir,
tão inteiramente como nela se contém.
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Art. 4» - As despesas resultantes do artigo 2.° desta lei cor-
lerão pelas verbas próprias do Orçamento, para o que fica o Poder
Executivo autorizado a abrir créditos suplementares.

Art. 5.' - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 6» - Esta lei entrará em vigor na data (te 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 (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, aos 11 de
junho de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria Alkmim

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 11 de
junho de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senn.a
João Franzen de Lima

LEI N.9 4.822, DE 11 DE JUNHO DE 1968

Cria Ginásio Estadual na Cidade de Rubelita

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
Rubelita.

Art. 2.' - O Ginásio de que trata o artigo anterior, terá os
seguintes cargos que ficam criados no Anexo III, Tua., da Lei n.
3.214, de 16 de outubro de 1964:

1 (um) cargo de Diretor de Estabelecimento de Ensirío 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 e fun-
cionará mediante convênio com a Prefeitura Municipal de Rubelita,
sem ônus para o Estado.

LEI N.° 4.823, DE 11 DE JUNHO DE 1968

Concede pensão à viúva do ex-Deputado Hilo
Wilson Estevam de Andrade.

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

Art. 1.0 - Fica concedida à D. Dora Raggazi de Andrade,
viúva do ex-Deputado Hilo Wilson Estevam de Andrade, pensão
mensal ele NCr$ 200,00 (duzentos cruzeiros novos), enquanto durar
a viuvez.

Art. 2.' - Para ocorrer às despesas resultantes da aplicação
desta lei, no corrente exercício, fica o Poder Executivo autorizado
a abrir, à Secretaria de Estado da Fazenda, o crédito especial de
NCr$ 1.600,00 (um mil e seiscentos cruzeiros novos), podendo, para
este fim, anular total ou parcialmente, em igual importância, dota-
ções orçamentárias correspondentes a despesas correntes e de capital.

Parágrafo único - Nos exercícios subseqüentes, as despesas
decorrentes desta lei correrão por dotação própria, a ser consignada
no orçamento do Estado.

Art. 3.9 - Revogam-Se as disposições em contrário.
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Art. 4.'. -- Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 11 de
junho de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Ovídio Xavier de Abreu

LEI N. 4.824, DE 11 DE JUNHO DE 1968

Institui, no Estado de Minas Gerais, a Semana
da Ciência e Tecnologia.

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

Art. 1.	O Estado de Minas Gerais comemorará, anualmente,
de 1.9 a 7 de outubro, a Semana da Ciência e Tecnologia.

Art. 2.? Na Semana da Ciência e Tecnologia serão reali-
zadas conferências, exposições de livros e projeções de filmes cien-
tíficos e técnicos nas escolas primárias e de nível médio do Estado,
bem como nas Universidades e Institutos de Pesquisas.

Parágrafo único Para os fins previstos neste artigo fica
o Poder Executivo autorizado a celebrar convênios com as referidas
Universidades.

Art. 3•9 - Durante a Semana da Ciência e Tecnologia reali-
zar-se-ão concursos nas escolas públicas e particulares sobre assuntos
relacionados com a ciência e sua aplicação tecnológica, bem como
sobre a vida e a obra de cientistas e pesquisadores, principalmente
brasileiros, sendo premiados os melhores trabalhos.

Parágrafo único Os prêmios a que se refere o presente
artigo serão fixados pelo Poder Executivo ao regulamentar a presente
lei.

Art. 49 - O Poder Executivo fica autorizado a celebrar con-
vênio com a Federação das Indústrias no sentido de estabelecer
critérios para a distribuição de prêmios aos operários que mais se
distinguirem com sugestões ou realizações no campo tecnológico.

Art. 5.' - O Poder Executivo regulamentará a presente lei
no prazo de 60 (sessenta) dias, a partir de sua publicação.

Art. 6.	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 11 de
junho de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria Alkmim
Raul Bernardo Nelson de Senno

LEI N.9 4.825, DE 12 DE JUNHO DE 1968

Cria Ginásio Comercial Oficial na Cidade de
Bueno Brandão.

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

Art. 1.9 - Fica criado um Ginásio Comercial Oficial na Cidade
de Bueno Brandão.

Art. 2.9	O Ginásio de que trata o artigo anterior terá os
seguintes cargos, que ficam criados no Anexo III, um., da Lei n.
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. 3.9 - O Ginásio criado por esta lei será instalado e fun-
cionará mediante convênio com a Prefeitura Municipal de Bueno
Brandão, sem ônus para o Estado.

Parágrafo único - Para efeito do disposto neste artigo, fica
o Governo do Estado autorizado a receber, em doação, o prédio onde
funciona o Ginásio Comercial de Bueno Brandão, mantido pelo Ins-
tituto Educacional de Bueno Brandão.

Art. 4.9 - O convênio a que se refere o artigo anterior será
feito, tendo-se em vista as disponibilidades financeiras do Município
e as necessidades do ensino a ser ministrado.
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Art. 5.	As despesas decorrentes do artigo 2.° (lesta lei cor-
rerão pelas verbas próprias do Orçamento.

Art. 6.	Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 7•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 cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 12 de
junho de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria Alkmim

LEI N.' 4.826, DE 18 DE JUNHO DE 1968

Dispõe sobre denominação e transformação de
Escolas Reunidas em Grupo Escolar, no Distrito
de São Pedro de Caldas, Município de Caldos.

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 Reunidas do Distrito de São Pedro de
Caldas, Município de Caldas, na forma dos artigos 23 e 24, da Lei
n. 2.610, de 8 de janeiro de 1962, que contém o Código do Ensino
Primário, ficam transformadas em Grupo Escolar.

Art. 2.° - O estabelecimento de ensino de que trata o artigo
anterior denominar-se-á Grupo Escolar "José Franco".

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 18 de
junho de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria Alkmim

LEI N.° 4.827, DE 18 DE JUNHO DE 1968

Dá nova denominação à Aço Minas S.A. --
AÇOMINAS, sociedade de economia mista criada
pela Lei n,.9 2.865, de 12 de setembro de 1963.

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

Art. 1.0 A sociedade (te economia mista Aço Minas -- S.A.,
criada pela Lei n.° 2.865, de 12 de setembro de 1963, passa a deno-
minar-se "Aço Minas S.A. - AÇOMINAS."

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 18 de
junho de 1968-

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna

LEI N.9 4.828, DE 19 DE JUNHO DE 1968

Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter,
o imóvel que caracteriza, ixo patrimônio do Muni-
cípio de Araçuaí.

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 reverter,
ao patrimônio do Município de Araçuaí, o imóvel localizado à Rua
Gentil de Castro, com 666 metros quadrados de área construída e
respectivo terreno e o pátio anexo, com a área de 985,50 metros
quadrados, perfazendo o total de 1.561,50 metros quadrados.

Parágrafo único - O imóvel descrito no artigo serviu como
"Mercado Velho" da Cidade e se encontra localizado no meio da
Rua Gentil de Castro, com a qual faz divisa por to(lOS os lados.
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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 19 de
junho de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna

LEI N.9 4.829, DE 21 DE JUNHO DE 1968

Autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito
especial de NCr$ 373,33, ao Arquivo Público Minei-
ro: modifica o artigo 3.9, item II da Lei n." 3.038,
de 19 de dezembro de 1963.

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$ 373,33 (trezentos e setenta e três cruzeiros novos
e trinta e três centavos) ao Arquivo Público Mineiro para atender
despesas de exercícios findos, como segue:

NCr$
Companhia Telefônica de Minas Gerais - Despesas de

serviços telefônicos prestados no período (te 1.9
de outubro a 31 de dezembro de 1966, conforme
fatura n.9 1.595	GE ................ 80,26

Companhia Telefônica de Minas Gerais	Despesas de
serviços telefônicos prestados no período de 1.
de abril a 30 de setembro de 1966, conforme fatu-
ras n.°s 526 GE, B-721 GE, 1.111 - GE, 1.329 -
GE. e 1.404	GE .................. 293,07

373,33
Art. 2.° - Para atender ao disposto no artigo anterior, é o

Poder Executivo autorizado a anular, parcial ou totalmente, dotações
de Despesas Correntes ou de Capital constantes (lo Orçamento do
Estado.

Art. 3. 1'	O artigo 3.9, item II da Lei n.° 3.038, de 1963

passa a ter a seguinte redação:

"Art. 3Q	 ..............
II - NCr$ 900.000,00 (novecentos mil cruzeiros

novos) de apólices da dívida pública estadual."

Art. 49 Fica o Governo do Estado (te Minas Gerais autori-
zado a coobrigar-se, diretamente ou por intermédio do Departamento
de Estradas de Rodagem, em operação de crédito, na qual figura
como tomador o Banco de Crédito Real de Minas Gerais S/A., vin-
culando parte do Fundo Rodoviário Nacional que cabe ao Estado

de Minas Gerais.

1. - A operação, a que se refere o artigo anterior é de

montante até o máximo equivalente a NCr$ 32.000.000,00 (trinta

e dois milhões de cruzeiros novos), a realizar-se de uma só vez ou
por etapas e segundo condições aprovadas pelo Banco Central do
Brasil, inclusive quanto à taxa de juros, sendo de 2 (dois) anos,

pelo menos, o prazo de liquidação.

§ 2. - O produto da operação destina-se ao Departamento de
Estradas de Rodagem do Estado, para efeito de execução e acelera-

ção de obras rodoviárias.

Art. 5.9	Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 6. 9 - Esta lei entrará em vigor flO (lata de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte, aos 21 (te

junho (te 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Sentia
Ovídio Xavier de Abreu
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LEI N. 9 4.830, DE 24 DE JUNHO DE 1968

Divide em (rés SubdistriIo o Distrito-sede de
Governador Valadares, Município do mesmo nome.

O Governador do Estado de Minas Gerais, por seus represen-
tantes, decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1.0 - Fica dividido em três Subdistritos o Distrito-sede
de Governador Valadares, Município do mesmo nome, que se dano-
minarão "Primeiro Subdistrito", "Segundo Subdistrito" e "Terceiro
Subdistrito", respectivamente.

Art. 2.'	Os Subdistritos de que trata o artigo anterior, terão
as seguintes divisas:

Primeiro Subdistrito Começa no Rio Doce, na Ponte da
E.F.V.M., na divisa do Distrito de Derribadinha; sobe pelo Rio Doce
até a barra do Córrego Figueirinha, seguindo por esse até atingir
a Rodovia Rio - Bahia e, por esta, até a divisa do Distrito de Chonin,
com o Município de Vila i\Iatias e Distritos de São Vitor e
Derribadinha, pelas divisas atuais.

Segundo Subdistrito -- Começa no Rio Doce, na barra do
Córrego Figueirinha e sobe pelo Rio Doce até a divisa do Distrito
de Baguari com os Distritos de Baguari, Brejaubinha, Penha do Cas-
siano e Chonin, pelas divisas atuais.

Terceiro Subdistrito - Começa na ponte da E.F.VJ1. no
Rio Doce, divisa do Distrito de Derribadinha; segue pelo Rio Doce
até a divisa do Município de Alpercata, com o Distrito de Derri-
hadinha e Município de Alpercata, pelas divisas atuais.

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

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

LEI N.' 4.831, DE 24 DE JUNHO DE 1968

Autoriza o Poder Executivo a conceder à Pre-
feitura de Lavras o auxílio financeiro de NCr$..
10.000,00.

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 Lavras, para as comemorações alusivas ao
centenário da Cidade, o auxílio financeiro de NCr$ 10.000,00 (dez
mil cruzeiros novos).

Art. 2.? Para atender à despesa resultante desta lei, fica
o Poder Executivo autorizado a abrir, pela Secretaria de Estado
da Fazenda, crédito especial no valor fixado no artigo anterior,
devendo, para tanto, anular, total ou parcialmente, dotações de ca-
pital e de despesas correntes do vigente Orçamento do Estado.

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

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 24
de junho de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Ovídio Xavier de Abreu

LEI N. 4.832, DE 25 DE JUNHO DE 1968
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 24
de junho de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senno
João Franzen de Lima

Declara de utilidade pública o Clube Sírio e
Libanês de Juiz de Fora, 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 Clube Sírio
e Libanês de Juiz de Fora, com sede na Cidade de Juiz de Fora.
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Art. 2. - Revogadas as disposições em contrário, entrará
esta lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 2 .5 de junho
de 1968.

O Presidente: (a) Manoel da Silva Costa
O 1. Secretário: (a) João Navarro
O 2.' Secretário: (a) Fábio Nolini

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 25 de junho
de 1968.

O Presidente: (a) Manoel da Silva Costa
O 1.9 Secretário: (a) João Navarro
O 2.' Secretário: (a) Fábio Notini

LEI N.9 4.835, DE 25 DE JUNHO DE 1968
LEI N.9 4.833, DE 25 DE JUNHO DE 1968

Dá a denominação de "João Gonçalves Pinheiro"
ao Colégio Estadual da Cidade de Presidente
Ole gário.

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

Art. 1 . 0 - O Colégio Estadual da Cidade de Presidente Ole-
gário passa a denominar-se "João Gonçalves Pinheiro".

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 25 de junho
de 1968.

O Presidente: (a) Manoel da Silva Costa
O 1.' Secretário: (a) João Navarro
O 2.' Secretário: (a) Fábio Notini

Declara de utilidade pública a Associação Atlé-
tica Matiense, com sede na Cidade de Matias
Barbosa.

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

Art. 1. - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Atlética Matiense, entidade civil, com sede na Cidade de Matias
Barbosa.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 25 de junho
de 1968.

O Presidente: (a) Manoel da Silva Costa
O l. Secretário: (a) João Navarro
O 2.0 Secretário: (a) Fábio Notini

LEI N. 4.836, DE 25 DE JUNHO DE 1968
LEI N.9 4.834, DE 25 DE JUNHO DE 1968

Declara de utilidade pública o Esporte Clube
Cruzeirinho, com sede na Cidade de Juiz de Fora.

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

Art. 1.0 - Fica declarado de utilidade pública o Esporte Clube
Cruzeirinho, entidade civil, com sede na Cidade de Juiz de Fora.

Declara de utilidade pública a Sociedade Es-
portiva Rinhadeiro de Juiz de Fora, com sede na
Cidade de Juiz de Fora.

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

Art. 1.0 - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade
Esportiva Rinhadeiro de Juiz de Fora, com sede na Cidade de
Juiz de Fora.
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Art. 2.9 - Revogadas as disposições em contrário, entrará
esta lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 25 de junho
de 1968.

O Presidente: (a) Manoel da Silva Costa
O 1.9 Secretário: (a) João Navarro
O 2.9 Secretário: (a) Fábio Notini

LEI N.ç, 4.837, DE 25 DE JUNHO DE 1968

Dá denominação ao Grupo Escolar do distrito
de Estevão de Araújo, Município de Araponga.

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

Art. 1. - O estabelecimento de ensino primário do distrito
de Estevão de Araújo, Município de Araponga, passa a denominar-se
Grupo Escolar "José Dias do Carmo".

Art. 2. 9	Revogam-se as disposições em contrário, entrando
esta lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 25 de junho
de 1968.

O Presidente: (a) Manoel da Silva Costa
O 1.9 Secretário: (a) João Navarro
O 2.9 Secretário: (a) Fábio Nouini

LEI N.9 4.838, DE 25 DE JUNHO DE 1968

Dá a denominação de "Dr. Angelo Vieira
Marfins" ao Fórum da Comarca de Ponte Nova.

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

Art. 1.9 - O Fórum da Comarca de Ponte Nova passa a de-
nominar-se "Dr. Angelo Vieira Martins".
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Art. 2. - Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 25 de junho
de 1968.

O Presidente: (a) Manoel da Silva Costa
O 1.9 Secretário: (a) João Navarro
O 2.Q Secretário: (a) Fábio Notini

LEI N.9 4.839, DE 27 DE JUNHO DE 1968

Autoriza a abertura, à Assessoria Técnico-Con-
sultiva do Governador do Estado, do crédito espe-
cial de NCr$ 46,82.

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 Asses-
soria Técnico-Consultiva do Governador do Estado o crédito espe-
cial de NCr$ 46,82 (quarenta e seis cruzeiros novos e oitenta e dois
centavos), destinado ao pagamento de despesas com serviços tele-
fônicos prestados pela Companhia Telefônica de Minas Gerais, no
período de 1.0 de julho a 30 de setembro (te 1967, conforme fatura
n.9 1.471-GE.

Art. 2. - Para a execução desta lei, fica o Poder Executivo
autorizado a anular, total ou parcialmente, dotações orçamentárias
de despesas correntes ou de capital até o montante consignado no
artigo anterior.

Art. 3.9 - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4.' - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Mando, porianto, 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
junho de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Seana
Ovídio Xavier de Abreu1
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LEI N.9 4.840, DE 27 DE JUNHO DE 1968

Autoriza a abertura do crédito especial de
NCr$ 525,33 ao Tribunal de Contas.

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
Tribunal de Contas o crédito especial de NCr$ 525,33 (quinhentos
e vinte e cinco cruzeiros novos e trinta e três centavos) destinado
ao pagamento à Companhia Telefônica de Minas Gerais, de despesas
com assinaturas de telefone no 3. e no 4•9 trimestres de 1966, con-
forme faturas n.9 963, 1.185-GE.

Art. 2. - Para a execução desta lei, é o Poder Executivo
autorizado a anular ou congelar, total ou parcialmente, dotações or-
çamentárias de Despesas Correntes ou de Capital até o valor con-
signado no art. 1.?.

Art. 3. - 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 27
de junho de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna
João Franzen de Lima

LEI N.9 4.841, DE 27 DE JUNHO DE 1968

Autoriza o Governo do Estado a reverter ter-
renos doados ao patrimônio da Prefe itura Muni-
cipal de Pium-í.

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 reverter,
à Prefeitura Municipal de Pium-í, os terrenos por esta doados ao

Estado conforme as transcriçõe s n.9 29.018, no livro n. 3-11, fis.

281 e n.9 24.878, no livro n. 3-Q, fls. 72, ambas do Cartório do Re-

gistro Geral de Imóveis da Comarca de Pium-i.

Parágrafo único - Os terrenos, cuja reversão constitui ob-
jeto deste artigo, estão situados na Praça Vigário José FlorênciO,
em Pium-í, apresentando uma área global aproximada de 10.000 m2

(dez mil metros quadrados).
Art. 2.° - Revogam-se as disposições em contrário, entrando

esta lei em vigor na data de sua publicação.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-

mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-

prir, tão inteiramente como nela se contém.
Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 27

de junho de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna

João Franzen de Lima

LEI N.9 4.842, DE 27 DE JUNHO DE 1968

Extingue a Taxa de Desenvolvimento Metalúr-

gico e a contribuição do Fundo de Investimento

jroMefalúrgic0.

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

Art. 1. - Ficam extintas a Taxa de Desenvolvimento Meta-
lúrgico, criada pelo artigo 3.' da Lei si.' 2.865, de 12 de setembro

de 1963, e a contribuição do Fundo de Investimento Minero-Meta-

lúrgico, prevista nos números 1, II e III do artigo 9.' da Lei n.' 2.991,

de 7 de dezembro de 1963.
Art. 2.' - Revogam-se as disposições em contrário.
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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 27
de junho de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna
Ovídiõ Xavier de Abreu

LEI N. 9, 4.843, DE 27 DE JUNHO DE 1968

Concede o título de Cidadão Honorário do
Estado de Minas Gerais ao Doutor Paulo Cabral
de Araújo.

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

Art. 1.0 - Fica concedido ao Doutor Paulo Cabra! de Araújo
o título de Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais, em virtude
dos relevantes serviços prestados ao povo mineiro.

Art. 2.' - O título a que se refere o artigo anterior será en-
tregue em reunião solene da Assembléia Legislativa.

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 27
de junho de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna
João Franzen de Lima

LEI N.9 4.844, DE 27 DE JUNHO DE 1968

Autoriza o Poder Executivo a doar à Prefei-
tura Municipal de Barbacena imóvel de proprie-
dade do Estado de Minas Gerais, sob as condições
que estabelece.

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

Art. 1. - Fica o Poder Executivo autorizado a doar, à Pre-
feitura Municipal de Barbacena, o imóvel constituído pelo prédio
sito à Praça Pedro Teixeira n.' 9 e Praça Conde Prados n.° 81,
na Cidade de Barbacena e respectivo terreno, de propriedade do
Estado de Minas Gerais, conforme registro sob o n.° 64, no livro
n.' 3, página 114, do Cartório Francisco Abranches, do Registro de
Imóveis de Barbacena.

Art. 2.' A doação a que se refere o artigo anterior tem por
fim proporcionar a instalação, no referido imóvel, sem quaisquer
ônus para o Estado de Minas Gerais, da Prefeitura Municipal de
Barbacena.

Art. 3 o	A doação objeto do art. 1.' desta lei está condi-
cionada:

1 - a que a Prefeitura Municipal de Barbacefla doe ao Es-
tado de Minas Gerais, sem quaisquer ônus, um terreno com a área
aproximada de 2.400 m (dois mil e quatrocentos metros quadra-
dos), localizado no Bairro Alto de Santo Antônio, em Barbacena
e com às seguintes confrontações: pela frente, numa extensão de
60 m (sessenta metros), com a Avenida São Francisco (te Assis; pelo
lado direito, numa extensão de 40 m (quarenta metros), com a
Rua São Geraldo; pelo lado esquerdo, numa extensão de 40 m (qua-
renta metros), coni terrenos de Maria Chein e Expedito Natalino da
Rocha; e pelos fundos, numa extensão de 60 m (sessenta metros),
com terrenos de Maria Chein;

II - a que a Prefeitura Municipal de Barbacena se obrigue
a construir, sem quaisquer ônus para o Estado de Minas Gerais, no
terreno objeto do item anterior, prédio destinado à instalação de
um Grupo Escolar;

III - a que a Prefeitura Municipal de Barbacena doe ao
Estado de Minas Gerais, sem quaisquer ônus, terreno com a área
aproximada de 360 m2 (trezentos e sessenta metros quadrados),
situado na parte central da Cidade de Barbacena e destinado a abri-
gar, posteriormente, os serviços públicos estaduais atualmente lo-
calizados no imóvel de que trata o art. 1.' desta lei;
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IV - a que a Prefeitura Municipal de Barbacena se obrigue
a providenciar a prévia instalação, em caráter provisório e local
conveniente, sem ônus para o Estado de Minas Gerais, dos serviços
públicos estaduais atualmente localizados no prédio sito à Praça
Pedro Teixeira n.9 9 e Praça Conde Prados n. 9 81, em Barbacena.

Parágrafo único - A obrigação integrante da condição esta -
belecida no item IV deste artigo perdurará até que o Estado de
Minas Gerais disponha de sede própria para instalar os serviços
públicos estaduais atualmente localizados no prédio objeto do art.
LQ desta lei.

Art. 4.o - O imóvel, cuja doação fica autorizada por esta lei,
reverterá ao patrimônio do Estado de Minas Gerais se a Prefeitura
Municipal de Barbacena, dentro do prazo de 12 (doze) meses, con-
tados da data da respectiva escritura de transferência de domínio,
não construir e entregar ao Estado de Minas Gerais, em condições
de instalação, o prédio a que se refere o item II do artigo anterior,
destinado à instalação de um Grupo Escolar.

Art. 59 - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
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 27
de junho de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senua

LEI N.9 4.845, DE 1. 9 DE JULHO DE 1968

Dá nova redação ao artigo 1.9 da Lei n.9 4.257,
de 27 de setembro de 1966.

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

Art. 1. - O artigo 1.9 da Lei n.° 4.257, de 27 de setembro
de 1966, que cria a Autarquia Educacional de Uberlândia, passa a
ter a seguinte redação:

"Art. 1. - Fica criada, com sede na Cidade de
Uberlândia, uma Autarquia Educacional, com persona-

lidade jurídica de direito público e patrimônio próprio,
autonomia administrativa e financeira, que se regerá
pelas disposições da presente lei e pelo seu Estatuto,
em consonância com a Lei Federal n.° 4.024, de 20 de
dezembro de 1961".

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

Art. 3.9 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, a 1. 1 de julho

de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria A lkmim
Ovídio Xavier de Abreu

LEI N.9 4.846, DE 1.9 DE JULHO DE 1968

Autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito
especial de NCr$ 226,13 à Secretaria de Estado
do Interior e Justiça e anular dotações orçamen-
tárias.

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 do Interior e Justiça o crédito especial de NCr
226,13 (duzentos e vinte e seis cruzeiros novos e treze centavos),
para ocorrer às despesas abaixo relacionadas:

NCr
Fúlvio Márcio Fontoura - Transportes requisitados em

agosto de 1966, conforme SEC/Proc. n.9 5.855/67

Isaias Reis da Silva - Transportes requisitados em de-
zembro de 1966, conforme SEC/Proc. n.° 7.100/67

Gerson de Oliveira Costa - Indenização de despesas de
transportes em dezembro de 1966, conforme SC/
Proc. n.	7.056/67 ..................

17,32

9,00

190,00
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NCr$
Cia. Vale do Rio Doce	A.A.E.F. Vitória a Minas

Transportes requisitados em dezembro de 1966,
conforme SC/Proc. n.9 1.327/67	 9,81

TOTAL ......................	226,13

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•9 - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 4•ç	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, a 1.0

de julho de 1968.

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

LEI N.9, 4.847, DE 1.9 DE JULHO DE 1968

Altera o prazo estabelecido no artigo 3.9 da
Lei n. 2.545, de 26 de dezembro de 1961.

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

Art. 1. - O prazo previsto no artigo 3•9 da Lei n. 2.545,
de 26 de dezembro de 1961, que dispõe sobre a doação de imóvel
à Associação e Oficinas de Caridade Santa Rita de Cássia, passa a
ser, contado da vigência desta lei, de 2 (dois) anos para o início das
obras e de 4 (quatro) para o funcionamento das oficinas.

Art. 2.	Revogam-se as disposições em contrário
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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 cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

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

de julho de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Francisco Bilac Moreira Pinto

LEI N. 4.848, DE 2 DE JULHO DE 1968

Cria Ginásio Estadual na Cidade de Córrego
Danta.

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

Art. 1.9 - Fica criado um Ginásio Estadual na Cidade de
Córrego Danta.

Art. 2. 1 O Ginásio, de que trata o artigo anterior, terá os
seguintes cargos, que ficam criados no Anexo III, lua., da Lei
n.9 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.

Parágrafo único - As despesas resultantes deste artigo cor-
rerão por verba própria do Orçamento do Estado, podendo o Exe-
cutivo, no corrente exercício, abrir o respectivo crédito suplementar,
nos termos da legislação vigente.

Art. 3. - Ressalvadas as despesas decorrentes do artigo an-
terior, o Ginásio Estadual de Córrego Danta será instalado e funcio-
nará mediante convênio, que fica desde já autorizado, com a Pre-
feitura Municipal de Córrego Danta, sem ônus para o Estado.

Parágrafo único - O convênio previsto no artigo não trará
novos encargos para o Estado, mas deverá atender às disponibilida-
des financeiras do município e às necessidades do ensino a ser
ministrado pelo estabelecimento criado por esta lei.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 2 de
julho de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria Alkmim
Ovídio Xavier de Abreu
Francisco Bílczc Moreira Pinto

LEI N.9, 4.849, DE 2 DE JULHO DE 1968

Cria Curso Normal anexo ao Ginásio Estadual
de São Francisco.

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 Curso Normal anexo ao Ginásio
Estadual de São Francisco, instituído pela Lei n.' 3.290, de 14 de
dezembro de 1964.

Art. 2.9	O Curso Normal criado por esta lei será instalado
e funcionará mediante convênio, que fica desde já autorizada a
sua celebração, com a Prefeitura Municipal de São Francisco, sem
ônus para o Estado.

Parágrafo único - O convênio previsto no artigo não trará
novos encargos para o Estado, mas deverá atender às disponibili-
dades financeiras do Município e às necessidades do ensino a ser
ministrado pelo curso criado por esta lei.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 2 de
julho de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria A lkmim

LEI N.9 4.850, DE 2 DE JULHO DE 1968

Cria curso secundário de 2.' ciclo no Ginásio
Estadual "Presidente Wenceslau", de Brasópolis.

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 curso secundário de 2. k, ciclo no

Ginásio, Estadual "Presidente Wenceslau", de Brasópolis.

Art. 2.0	Para atender ao disposto no artigo anterior, ficam
criados no Anexo II da Lei n.' 3.214, de 16 de outubro de 1964, os

seguintes cargos:

5 (Cinco) Cargos de Professor de Ensino Médio, nível XV,

de classe singular;

2 (dois) cargos de Inspetor de Alunos 1, nível III.

2 (dois) cargos de Contínuo-Servente 1, nível II.

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

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

Art. 5.9 - 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 cuin-

prir, tão inteiramente como nela se contém.

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

julho de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

José Maria A ikmim
Ovídio Xavier de Abreu
Francisco Bilac Moreira Pinto

1
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LEI N.' 4.851, DE 2 DE JULHO DE 1968

Concede pensão à viúva do Professor Leon
Renault.

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

Art. 1.0 - Fica concedida a D. Jacy Linhares Renault, viúva
do Professor Leon Renault, a pensão mensal vitalícia de NCr$
200,00 (duzentos cruzeiros novos), enquanto durar a viuvez.

Parágrafo único -- Sobrevindo o falecimento da beneficiária,
em estado de viuvez, a pensão será rateada entre os filhos menores
do casal.

Art. 2.9 Para atender ao disposto nesta lei, no corrente
exercício, fica o Poder Executivo autorizado a abrir, à Secretaria
de Estado da Fazenda, o crédito especial de NCr 1.800,00 (hum
mil e oitocentos cruzeiros novos), podendo, para isso, anular, total
ou parcialmente, dotações orçamentárias de igual valor correspon-
dentes a despesas correntes ou de capital.

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

Art. 4.9 - 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 cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada. no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 2 de
julho de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Seuna
Ovídio Xavier de Abreu

LEI N.9 4.852, DE 2 DE JULHO DE 1968

Declara de utilidade pública o Dispensário São
José, com sede na Cidade de Juiz de Fora.

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

Art. 1.9 - Fica declarado de utilidade pública o Dispensário
São José, entidade civil com sede na Cidade de Juiz de Fora.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 2 de
julho de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
João Franzen de Lima

LEI N.9 4.853, DE 4 DE JULHO DE 1968

Dispõe sobre o reajustamento de vencimentos
no serviço civil e militar do Poder Executivo e dá
outras providências.

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

Art. 1.0 - Fica concedido, a partir de 1. 9 de julho de 1968,
um reajustamento de vencimentos de 25% (vinte e cinco por cento),
incidente sobre os atuais valores dos níveis, símbolos, padrões e
funções gratificadas do pessoal civil e militar do Poder Executivo,
nele não se incluindo o pessoal já beneficiado pela Lei n.' 4.703,
de LQ de abril de 1968.
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§ 1.0 - Os novos valores dos níveis, símbolos, padrões e
funções gratificadas, decorrentes do reajustamento determinado no
artigo, serão acrescidos, relativamente aos servidores do Poder Exe-
cutivo beneficiados pela Lei n. 0 4.469, de 15 de maio de 1967, do
valor do abono de 25% (vinte e cinco por cento) por ela concedido.

§ 2. - O reajustamento de 25% (vinte e cinco por cento)
aplica-se igualmente aos atuais valores das pensões concedidas pelo
Estado e à gratificação de Fiscal Permanente junto aos estabeleci-
mentos de ensino normal reconhecidos.

Art. 2. 1 - O disposto no artigo anterior aplica-se aos venci-
mentos dos cargos de Secretários de Estado, Comandante Geral da
Polícia Militar, Advogado Geral do Estado, Consultor-Chefe da As-
sessoria Técnico-Consultiva, Chefe do Estado Maior da Polícia
Militar e Chefe do Gabinete Militar do Governador.

Art. 3.° O regime de tempo integral será estabelecido para
os cargos ou funções e órgãos que forem definidos em decreto do
Governador do Estado.

§ 1.0 - Ao servidor público estadual que, nos termos do
artigo, cumprir o regime de tempo integral, com a prestação de 40
(quarenta) horas semanais de trabalho, não poderá ser atribuída
remuneração inferior ao salário mínimo estabelecido pela legisla-
ção trabalhista, no Estado.

§ 2.0 - Para efeito do disposto no parágrafo anterior, con-
sidera-se remuneração a retribuição paga, a qualquer título, ao ser-
vidor pelo exercício efetivo do cargo, função ou posto, ressalvados
as diárias de viagem, ajuda de custo e o abono de família.

Art. 4.ç>  atender às despesas resultantes desta lei, no
exercício 'de 1968, fica o Poder Executivo autorizado a abrir cré-
dito suplementar às dotações próprias do Orçamento do Estado, até
a importância de NCr$ 57.000.000,00 (cinqüenta e sete milhões (te
cruzeiros novos).

Parágrafo único - Para a execução do disposto neste artigos
é o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito ou
anular dotações orçamentárias de despesas correntes e de capital,
em valor correspondente ao do crédito autorizado.

Art. 5•0 - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar, no
exercício de 1968, observadas as normas regulamentares, operações
de crédito até o valor de NCr$ 134.000.000,00 (cento e trinta e
quatro milhões de cruzeiros novos), para o fim especial de resga-
tar as Letras do Tesouro do Estado já emitidas.

Art. 6. - As operações de crédito autorizadas por esta lei
poderão ser feitas também mediante emissão de Letras do Tesouro
do Estado, com a correção monetária fixada previamente até o
máximo de 2% (dois por cento) ao mês, e juros de até 6% (seis
por cento) ao ano, calculados sobre o valor reajustado mensalmente.

Parágrafo único - O orçamento para o exercício de 1969,
consignará dotação específica para os serviços de juros e amorti-
zações das operações de crédito autorizadas por esta lei.

Art. 7q O reajustamento concedido por esta lei não se
aplica ao pessoal contratado nos termos da Lei n.° 4.639, de 17
de novembro de 1967.

Art. 8.0 Para todos os efeitos, inclusive estabilidade, apo-
sentadoria, promoção, adicionais e gratificação por qüinqüênio, é
considerado como de efetivo exercício do cargo o tempo em que
os servidores públicos estaduais e os servidores de órgãos autônomos
estaduais e os serventuários da Justiça estiverem afastados das funções
para o desempenho de mandato eletivo federal, estadual ou muni-
cipal.

Art. 9.° - Fica o Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado de Minas Gerais autorizado a proceder a cálculos atuariais,
que possibilitem o reajuste das pensões por ele concedidas.

Art. 10 - O art. 1. Q desta lei aplica-se aos níveis, símbolos
e funções gratificadas dos funcionários da Justiça de Primeira Ins-
tância, estendendo-se o disposto em seu § 1.0 aos servidores bene-
ficiados pela lei número 4.476, de 26 de maio de 1967.

Art. 11 - O reajustamento previsto no artigo 1.0, e seu § 1.0,
desta lei aplica-se, observados os critérios neles inscritos, aos níveis,
símbolos e funções gratificadas dos funcionários do Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais.
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Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 13 - 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
julho de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
João Franzen de Lima
Joaquim Ferreira Gonçalves
Ovídio Xavier de Abreu
Evaristo Soares de Paula
José Maria A lkmim
,Orlando de Andrade
Clóvis Salgado da Gama
Francisco Bilac Moreira Pinto
Ornar de Castro Ribeiro
Raul Bernardo Nelson de Senna

Parágrafo único - Para cobertura das despesas previstas nes-
te 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.

Art. 4.' - (vetado)
Art. 5.' - Revogam-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 4 de
julho de 1968.

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

LEI N.9 4.855, DE 5 DE JULHO DE 1968
LEI N.' 4.854, DE 4 DE JULHO DE 1968

Concede abono de 25% sobre os vencimentos
dos funcionários da Secretaria do Tribunal de
Justiça.

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

Art. 1.' - Fica concedido o abono de 25% (vinte e cinco
por cento) aos funcionários da Secretaria do Tribunal de Justiça,
o qual incidirá sobre os valores dos níveis de vencimentos cons-
tantes da Lei n.' 4.380, de 27 de janeiro de 1967.

Art. 2.' - O abono proposto nesta lei é transformado em
aumento de vencimentos para os cargos constantes de Lei n. Q 4.380,
de 27 de janeiro de 1967, sendo a sua vigência a partir de 1. de
julho de 1968.

Art. 3.' - Para ocorrer, no presente exercício, às despesas
resultantes desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir o
crédito suplementar de NCr$ 155.955,93.

Cria Ginásio Estadual em Águas Vermelhas.

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

Art. 1.' - Fica criado um Ginásio Estadual na Cidade de
Águas Vermelhas.

Art. 2.' - O Ginásio, de que trata o artigo anterior, terá os
seguintes cargos, que ficam criados no Anexo III, lua., da Lei n.'
3.214, de 16 de outubro de 1964:

1 (um) cargo de Diretor de Estabelecimento de Ensino Mé-
dio, símbolo C-5 e 1 (um) cargo de Secretário de Estabelecimento
de Ensino Médio, símbolo C-4, ambos de provimento em comissão.

Parágrafo único - As despesas resultantes do artigo correrão
por verba própria do Orçamento do Estado, podendo o Executivo,
no corrente exercício, abrir o respectivo crédito suplementar, nos
termos da legislação vigente.

Art. 3.' - Ressalvadas as despesas decorrentes do artigo an-
terior, o Ginásio Estadual de Águas Vermelhas será instalado e fun-
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cionará mediante convênio, que fica desde já autorizado, com a Pre-
feitura Municipal de Águas Vermelhas, sem ônus para o Estado.

Parágrafo único - O convênio previsto no artigo não trará
novos encargos para o Estado, mas deverá atender às disponibili-
dades financeiras do Município e às necessidades do ensino a ser
ministrado pelo estabelecimento criado por esta lei.

Art. 4•9 - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 5•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
julho de 1968.

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

LEI N.9 4.856, DE 5 DE JULHO DE 1968

Declara de utilidade público o Instituto Cultural
Brasil-Estados Unidos, com sede na Cidade de
Uberaba.

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

Art. 1. - Fica declarado de utilidade pública o Instituto
Cultural Brasil-Estados Unidos, com sede na Cidade de Uberaba.

Art. 2.9 - Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, aos 5 de
julho de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
João Franzen de Lima

LEI N.9 4.857, DE 5 DE JULHO DE 1968

Declara de utilidade pública o Grupo da Fra-
ternidade Irmã Scheilkz, 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 Grupo da
Fraternidade Irmã Scheilla, com sede na Cidade de Belo Horizonte.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 5 de
julho de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
João Franxen de Lima

LEI N.9 4.858, DE 5 DE JULHO DE 1968
Declara de utilidade pública a Tenda Espírita

São João Batista, com sede na Cidade de Juiz de
Fora.

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

Art. 1.' - Fica declarada de utilidade pública a Tenda Es-
pírita São João Batista, associação civil com sede na Cidade de
Juiz de Fora.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 5 de
julho de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
João Franzen de Lima
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LEI N.9 4.859, DE 5 DE JULHO DE 1968

Declara de utilidade pública a Associação de
Proteção e Assistência à Maternidade e à Infância
de Vlrginópo(is, com sede na Cidade de Vir.qinó-
palis.

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 Associação
de Proteção e Assistência à Maternidade e à Infância de Virginó-
polis, com sede na Cidade de Virginópolis.

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 5 de
julho de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
João Franzen de Lima

LEI N. 9, 4.860, DE 5 DE JULHO DE 1968

Dá denominação de "Prefeito Telésf oro Rezen-
de" a Grupo Escolar da Cidade de Conselheiro La-
faiete.

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

Art. 1. - Fica denominado "Prefeito Telésforo Rezende" o
Grupo Escolar a ser instalado no prédio que o Plano Nacional de
Educação está construindo na Cidade de Conselheiro Lafaiete, nas
proximidades da Avenida Parque.

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 5 de
julho de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria A lkmim

LEI N.9 4.861, DE 8 DE JULHO DE 1968
Dá ,a denominação de "Jornalista Assis Chateau-

briand" a trecho da Rodovia Araxá	Franca.

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

Art. 1. - Fica denominado "Jornalista Assis Chateaubriand"
o trecho localizado no Estado de Minas Gerais da Rodovia Araxá
- Franca.

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 8 de
julho de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Seniia

LEI N.9 4.862, DE 8 DE JULHO DE 1968

Declara de utilidade pública a Santa Casa de
Misericórdia "São José" com sede na Cidade de
Virginópolis.

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

Art. 1. - Fica declarada de utilidade pública a Santa Casa
de Misericórdia "São José", com sede na Cidade de Virginópolis.

FF^
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Art. 2 -- Revogadas as disposições em contrario 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 8 de
julho de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna
João Franzen de Lima

LEI N.9 4.863, DE 8 DE JULHO DE 1968

Declara de utilidade pública a Associação das
Damas Protetoras da Infância 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
das Damas Protetoras da Infância de Juiz de Fora, 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 cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

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

julho de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna

João Franzen de Lima
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LEI N.° 4.864, DE 8 DE JULHO DE 1968
Declara de utilidade pública a Fundação de

Educação Artística com sede na Cidade de Belo
Horizonte.

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

Art. 1. - Fica declarada de utilidade pública a Fundação
de Educação Artística, com sede na Cidade de Belo Horizonte.

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 (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, aos 8 de
julho de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson, de Senna
João Franzen de Lima

LEI N.° 4.865, DE 8 DE JULHO DE 1968
Declara de utilidade pública a Sociedade Edu-

cacional de Araxá, com sede na Cidade de Aro.xá.

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
Educacional de Araxá, com sede na Cidade de Araxá.

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 cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte, aos 8 de
julho de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna
João Franzen de Lima
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LEI N. 4.866, DE 8 DE JULHO DE 1968
Declara de utilidade pública a União Universi-

tária de Negócios e Administração - UNA, com
sede na Cidade de Belo Horizonte.

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

Art. 1. - Fica declarada de utilidade pública a União Uni-
versitária de Negócios e Administração - UNA, entidade civil com
sede na Cidade de Belo Horizonte.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 8 de
julho de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna
João Franzen de Lima

LEI N.ç 4.867, DE 8 DE JULHO DE 1968
Declara de utilidade pública a Fundação Uni-

versidade de Itaúna, com sede na Cidade de Itaúna.

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

Art. 1.' - Fica declarada de utilidade pública a Fundação
Universidade de Jtaúna, com sede na Cidade de Itaúna.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 8 de
julho de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo N.elson, de Senna
João Franzen de Lima
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LEI N.' 4.868, DE 8 DE JULHO DE 1968

Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel à
Fundação Universidade Nordeste Mineiro, com

sede em Teó filo Otoni e dispõe sobre aproveita-
mento d0 corpo docente do Conservatório Musical
de Uberlândia.

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

Art. 1.' - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Fun-
dação Universidade Nordeste Mineiro, com sede na Cidade de Teó-
filo Otoni, o imóvel de propriedade do Estado e constituído de
prédio e terreno com a área de 1.185,75 m 2 (mil cento e oitenta
e cinco metros e setenta e cinco decímetros quadrados), sendo 46,50 m
(quarenta e seis metros e cinqüenta centímetros) de comprimento e
25,50 m (vinte e cinco metros e cinqüenta centímetros) de largura,
situado em Teófilo Otoni, com frente para a Praça Duque de Caxias
e confrontando, de um lado, com a Rua Getúlio Vargas e, pelos
fundos, com terreno da Usina de Força e Luz.

Art. 2.' - O imóvel objeto da doação destinar-se-á à insta-
lação de sede administrativa e cursos da Fundação Universidade
Nordeste Mineiro, que, para cumprir essa finalidade, terá o prazo
de 4 (quatro) anos, a contar da publicação desta lei.

Art. 3. - Se não for cumprida a determinação nem respei-
tado o prazo fixado no artigo anterior, reverterá o imóvel ao
patrimônio do Estado com todas as benfeitorias nele porventura rea-
lizadas, as quais não darão direito a qualquer indenização.

Art. 4.' - Fica o Poder Executivo autorizado a aproveitar
o. corpo docente do Conservatório Musical de Uberlândia, a que se
referem as Leis n.'s 2.374, de 7 de abril de 1961, 3.657, de 3 de
dezembro de 1965 e 4.183, de 27 de maio (te 1966, através de exame
previsto na legislação estadual.
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Art. 5•0	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 8 de
julho de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria Atkmim
Francisco Bibe Moreira Pinto

LEI N. 4.869, DE 9 DE JULHO DE 1968

Autoriza o Poder Executivo a instituir a Fun-
dação Faculdades de Odontologia e Farmácia de
Paraisópolis.

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 instituir,
com sede na Cidade de Paraisópolis, a Fundação Faculdades de
Odontologia e Farmácia, entidade autônoma que se regerá por es-
tatuto aprovado em decreto do Governador do Estado.

Art. 2. A Fundação adquirirá personalidade jurídica pela
inscrição, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, do seu estatuto
e do decreto que o aprovar.

Art. 3•0 A Fundação terá por objetivo criar e manter
nos termos da legislação federal, as Faculdades de Odontologia e
Farmácia de Paraisópolis, institutos isolados de ensino superior.

Art. 4•0	O patrimônio da Fundação será constituído:
1 pela doação de NCr$ 500.000,00 (quinhentos mil cru-

zeiros novos) em títulos da divida pública estadual, inalienáveis,
que vencerão juros não superiores a 7% (sete por cento) ao ano,
cuja emissão fica desde já autorizada;

II	pelas doações e subvenções que lhe venham a ser feitas
por entidades públicas ou particulares.

§ 1. Os direitos, bens e rendas patrimoniais da Fundação
serão aplicados exclusivamente na manutenção dos respectivos ser-
viços, na pesquisa e no ensino, consoante as suas finalidades.

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

Art. 5.	O Governador do Estado designará o representante
do Estado para os atos constitutivos (Ia Fundação, compreendidos
os que forem necessários à integração dos bens e direitos a que
se refere o artigo 4•0, bem como quaisquer outros atos visando à
constituição do patrimônio inicial da entidade.

Art. 6. A Fundação será administrada por um Conselho
Curador, composto de 7 (sete) membros e 7 (sete) suplentes, esco-
lhidos pelo Governador do Estado dentre pessoas de ilibada repu-
tação e notório saber, com mandato dc 4 (quatro) anos, permitida
a recondução.

§ l. O Conselho Curador elegerá o seu Presidente, que
exercerá as funções de Presidente (Ia Fundação e Lerá o título de
Reitor das Faculdades.

§ 2.	Como órgão de deliberação e (le fiscalização finan-
ceira, a Fundação terá ainda, res pectivamente, a Assembléia Geral
e Conselho Fiscal, a serem constituídos na forma que dispuser o
estatuto.

Art. 7. ---A Fundação, através do Conselho Curador, prestará
contas ao Tribunal de Contas do Estado.

Art. 8. - As Faculdades de Odontologia e Farmácia de
Paraisópolis serão unidades orgânicas e isoladas, que ministrarão
os cursos, conforme estabelecer o seu regimento interno e nos têr-
Inos da legislação própria.

Art. 9. - Compete ao Conselho Curador qualquer modifi-
cação do Estatuto da Fundação, devendo essa modificação ser
aprovada em decreto do Governado, do Estado e inscrita, no Re-
gistro Civil das Pessoas Jurídicas.

Parágrafo único - O Conselho Curador elaborará o seu
regimento, bem como o regimento interno das Faculdades, devendo
este ser submetido à aprovação do Conselho Estadual (te Educação.

Art. 10 Os cursos ministrados pelas Faculdades de Odon-
tologia e Farmácia de Paraisópolis serão gratuitos para os alunos
que, demonstrando efetivo aproveitamento, provarem falta ou insu-
ficiência de recursos, na forma do regimento.

Parágrafo único - Poderão as Faculdades substituir o regime
de gratuidade pelo de concessão de bolsas de estudo, exigindo pos-
terior reembolso.
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Art. 11 - Os contratos do pessoal docente, técnico e admi-
nistrativo da Fundação reger-se-ão pela legislação trabalhista.

Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 13 = 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 julho de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria Alkmim
Ovídio Xavier de Abreu

LEI N.9 4.870, DE 9 DE JULHO DE 1968

Dá denominação à ponte que está sendo cons-
truída na rodovia que liga os Municípios de Carandaí
e Capela Nova.

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

Art. 1' -- Denominar-se-á "Romildo Gomes" a ponte que
está sendo construída pelo Estado na rodovia que liga os Municípios
de Carandaí e Capela Nova, sobre o Rio Piranga.

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
9 de julho de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna

LEI N.' 4.871, DE 9 DE JULHO DE 1968

Dá a denominação de Ana Laura Pereira" às
Escolas Combinadas do Subdistrilo de Piedade, Mu-
nicípio de Itajubá,

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 situadas no Subdistrito
(te Piedade, Município de Itajiihá, Passam  denominar-se "Ana
Laura Pereira".

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 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
9 de julho de 1968.

ISRAEL PINHEIRo DA SILVA
Raul Bernardo Nelson (le Senna

LEI N.9 4.872, DE 15 DE JULHO DE 1968

Concede o titulo (te Cidadão Honorário ao
Industria! Antônio Simão Firjczm.

O Povo do Estado de Minas Gerais, p01- seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1.0 É COflCC(lido o título de Cidadão Honorário cio
Estado de Minas Gerais a Antônio Simão Firjam, pelos relevantes
serviços prestados 'i indústria e ao comércio (lo Estado.

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
15 de julho de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna
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LEI N.9 4.873, DE 23 DE JUNHO DE 1968

Cria Ginásio Estadual na Cidade de São José do
Goiabal e o curso secundário de 2.' ciclo no Ginásio
Estadual São Joaquim, da Cidade de Alterosa.

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

Art. 1.	Fica criado um Ginásio Estadual na Cidade de
São José cio Goiabal.

Art. 2. - O Ginásio, de que trata o artigo anterior, terá
os seguintes cargos, que ficam criados no Anexo III, III a., da Lei
n.9 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.

Parágrafo único As despesas resultantes deste artigo cor-
rerão por verba própria do Orçamento cio Estado, podendo o
Executivo, no corrente exercício, abrir o respectivo crédito suple-
mentar, nos termos da legislação vigente.

Art. 3.' - Ressalvadas as despesas decorrentes do artigo
anterior, o Ginásio Estadual de São José cio Goiabal será instalado
e funcionará mediante convênio, que fica desde já autorizado, com
a Prefeitura Municipal, sem ônus para o Estado.

Parágrafo único O convênio previsto no artigo, não trará
novos encargos para o Estado, mas deverá atender às disponibili-
dades financeiras do Município e às necessidades do ensino a ser
ministrado pelo estabelecimento criado por lei.

Art. 4.'	Fica criado o curso secundário do 2. Q ciclo no
Ginásio Estadual São Joaquim, da Cidade de Alterosa.

Art. 5. A instalação do curso criado por esta lei fica
condicionada à celebração de convênio entre o Estado e a Prefei-
tura Municipal de Alterosa, mediante o qual serão atribuídos a esta
os encargos de manutenção e funcionamento.

- 291

Art. 6.	Revogam-se as disposições cm contrário.
Art. 7.9 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 23 dejunho de 1968.

O Presidente:	(a) Manoel da Silva Costa
O 1.9 Secretário:	(a) Paulino Cícero de Vosconceilos
O 2. 9 Secretário: () Luiz Fernando de Azevedo

LEI N.9 4.874, DE 23 DE JULHO DE 1968

Cria Ginásio Estadual na Cidade de Guaraciaba
e o curso secundário do 2.' ciclo no Ginásio Esta-
dwe Cláudio Pinheiro Liin0, da Cidade de Cordis-
burgo.

O P o v o do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou a seguinte lei:

Art. 1,9	Fica criado um Ginásio Estadual na Cidade de
Guaraciaba.

Art. 2.9	O Ginásio, (te que trata o artigo anterior, terá
os seguintes cargos, que ficam criados no Anexo III, lua., da Lei
n. 9 3.214, de 16 de outubro de 1964;	1 (uni) cargo (lo Diretor
de EstbeIecjmento 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.

Parágrafo único -- As despesas resultantes deste artigo cor-
rerão por verba própria cio Orcamento do Estado, podendo o Exe-
cutivo, no corrente exercício, abrir o respectivo crédito suplementar,
nos termos da legislação vigente.

Art. 3.	Ressalvadas as despesas decorrentes do artigo
anterior, o Ginásio Estadual de Guaraciaba será instalado e fun-
cionará mediante convênio, que fica desde já autorizado, com aPrefeituro Municipal de Guaracjaha.

Parágrafo único - O convênio previsto no artigo não trará
nOVOS encargos para o Estado, mas deverá atender às disponibili-
dades financeiras do município e às necessidades do ensino a ser
ministrado pelo estabelecimento criado por esta lei.

Art. 4.' - Fica criado o curso secundário do 2.' ciclo do
Ginásio Estadual Cláudio Pinheiro Lima, da Cidade de Cordis-
burgo.
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Art. 5.° - A instalação do curso criado por esta lei fica
condicionada à celebração de convênio entre o Estado e a Prefeitura
Municipal de Cordisburgo, mediante o qual serão atribuídos a esta
os encargos de manutenção e funcionamento.

Art. 6. -- Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 70	Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio (Ia Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 23 de
julho de 1963.

O Presidente: (a) Manoel da Silva Cosia
O 1.9 Secretário:	(a) Paulino Cícero de Vascorzcellos
O 2.° Secretário: (a) Luiz Fernando de Azevedo

LEI N.Q 4.875, DE 23 DE JULHO DE 1968

Cria Ginásio Estadual em Dom Silvério; cria
um Colégio Normal Oficial anexo ao Ginásio Esta-
dual da Cidade de Bom Jardim de Minas e um Co-
légio Normal Oficial anexo ao Ginásio Estadual Padre
Venâncio, da Cidade de Pains.

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

Art. 1. - Fica criado um Ginásio Estadual em Dom Sil-
vério.

Art. 2. - O Ginásio, de que trata o artigo anterior, terá os
seguintes cargos, que ficam criados no Anexo III, lua., da Lei
n.° 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.

Parágrafo único - As despesas resultantes deste artigo cor-
rerão por verba própria do Orçamento do Estado, podendo o
Executivo, no corrente exercício, abrir o respectivo, crédito suple-
mentar, nos termos da legislação vigente.

Art. 39 - Ressalvadas as despesas decorrentes do artigo
anterior, o Ginásio Estadual de Dom Silvério será instalado e fun-
cionará mediante convênio, que fica desde já autorizado com a
Prefeitura Municipal de Dom Silvério.

Parágrafo único - O convênio previsto no artigo não trará
novos encargos para o Estado, mas deverá atender às disponibili-
dades financeiras do município e às necessidades do ensino a ser
ministrado pelo estabelecimento criado por esta lei.

Art. 49 - Fica criado um Colégio Normal Oficial, com a
denominaçào de Nossa Senhora cia Aparecida, anexo ao Ginásio
Estadual da Cidade de Bom Jardim de Minas.

Art. 5.	O Colégio Normal Oficial Nossa Senhora da
Aparecida, criado por esta lei, funcionará mediante convênio com
a Prefeitura Municipal de Bom Jardim de Minas, sem ÔflUS para oEstado.

Art. 6. -- Fica criado um Colégio Normal Oficial, anexo ao
Ginásio Estadual Padre Venâncio, da Cidade de Pains.

Art, 7.	O Colégio Normal Oficial da Cidade de Pains,
funcionará mediante convênio com a Prefeitura Municipal, sem
ônus para o Estado.

Art. 8.1' - Os convênios de que tratam os artigos 59 e 7.9.só serão feitos tendo-se em vista as disponibilidades financeiras
do Município e as necessidades do ensino a ser ministrado pelos
Colégios Normais.

Art. 9. - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 10 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 23 de
julho de 1968.

O Presidente : (a) Manoel da Silva CostaO 1. Secretário:	(a) Pauljlio Cícero de Vasconce/los
O 2. Secretário: (a) Luiz Fernando de Azevedo

LEI N.9 4.876, DE 23 DE JULHO DE 1968

Cria Curso Normal Oficial anexo ao Ginásio
Estadual Professor Benjamim de Araújo, da Cidade
de Dionisio, e Curso Normal Oficial anexo ao Gi-
násio Estadual São Joaquim da Cidade de Alterosa.

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

Art. 1. - Fia criado um Curso Normal Oficial anexo ao
Ginásio Estadual Professor Benjamim de Araújo, da Cidade d
Dionisio.
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Art. 2. - O Curso Normal Oficial anexo ao Ginásio Estadual
Professor Benjamim de Araújo, da Cidade de Dionisio, será instalado
e funcionará mediante convênio, que fica desde já autorizado, com
a Prefeitura Municipal.

Parágrafo único - O convênio previsto no artigo observará:
1 - a não criação de ônus para o Estado;

II - as necessidades do ensino.

Art. 3. - Fica criado um Curso Normal Oficial anexo ao
Ginásio Estadual São Joaquim da Cidade de Alterosa.

Art. 4. - O Curso Normal Oficial anexo ao Ginásio Estadual
São Joaquim, da Cidade de Alterosa, será instalado e funcionará
mediante convênio, que fica desde já autorizado, com a Prefeitura
Municipal.

Parágrafo único - O convênio previsto no artigo observará:
1 - a não criação de ônus para o Estado;

II - as necessidades do ensino.

Art. 5•Q - Revogam se as disposições em contrário.
Art. 6. - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 23 de
julho de 1968.

O Presidente: (a) Manoel da Silva Costa
O LQ Secretário:	(a) Pnutino Cícero de Vasconcelios
O 2. Secretário: (a) Luiz Fernando de Azevedo

LEI N.9 4.877, DE 23 DE JULHO DE 1968

Declara de utilidade pública o Esporte Clube
Guiricema, com sede na Cidade de Guiricema.

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

Art. 1. - Fica declarado de utilidade pública o Esporte
Clube Guiricerna, associação cultural, recreativa e esportiva, com
sede na Cidade de Guiricema.
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Art. 2." - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
esta lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 23 de
julho de 1968.

O Presidente: (a) Manoel da Silva Costa
O 1.0 Secretário:	(a) Paulino Cícero de Vasconcelios
O 2.9 Secretário: (a) Luiz Fernando de Azevedo

LEI N.9 4.878, DE 23 DE JULHO DE 1968

Declara de utilidade pública o Mackenzie Es-
porte Clube, com sede em Belo Horizonte.

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

Art. 1. - Fica deckrado de utilidade pública o Mackenzie
Esporte Clube, com sede em Belo Horizonte.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 23 (le
julho de 1968.

O Presidente: (a) Manoel da Silva Costa
O 1.9 Secretário:	(a) Paulino Cícero de Vasconceljos
O 2. Secretário: (a) Luiz Fernando de Azevedo

LEI N.9 4.879, DE 23 DE JULHO DE 1968

Declara de utilidade pública o República Fu-
tebol Clube, com sede na Cidade de Juiz de Fora.

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

Art. 1. - Fica declarado de utilidade pública a associação
civil, com sede na Cidade de Juiz de Fora, denominada República
Futebol Clube.
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Art. 2.° - Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 23 de
julho de 1968.

O Presidente:	(a) Manoel da Silva Cosia
O 1. Secretário:	(a) Pcxulino Cícero de Vasconceilos
O 2.1 Secretário: (a) Luiz Fernando de Azevedo

LEI N.9 4.880, DE 23 DE JULHO DE 1968

Declara de utilidade pública o Esporte Clube
Cristal, 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 Esporte
Clube Cristal, 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 23 de
julho de 1968.

O Presidente:	(a) Manoel da Silva Costa
O LQ Secretário: (a) Paulino Cícero de Vasconceilos
O 2.Q Secretário: (a) Luiz Fernando de Azevedo

LEI N. ç, 4.881, DE 19 DE AGOSTO DE 1968

Transforma as "Escolas Combinadas Amâncio
Romeiro", da Cidade de Paineiras, em "Escolas Reu-
nidas", com a mesma denominação.

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 Amâncio Romeiro", da
Cidade de Paineiras, mantida a mesma denominação, ficam trans
formadas em "Escolas Reunidas".
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Art. 2. - Revogam-se as disposições em contrário.
Ar!. 3•9	

Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
19 de agosto de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria Alkmim

LEI N.9 4.882, DE 19 DE AGOSTO DE 1968

Declara de utilidade pública a Beneficência São
Vicente de Paulo, com sede em Belo Horizonte.

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

Art. 1. - Fica declarada de utilidade pública a Beneficência
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-
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 agosto de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna
João Franzen de Lima
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LEI N.9 4.883, DE 19 DE AGOSTO DE 1968

Dá denominação ao Fórum da Comarca de Ta-
rum irim.

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 Tarumirim denominar-
-se-á "João de Andrade".

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
19 de agosto de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Se.nna
João Franzezi de Lima

LEI N.9 4.884, DE 21 DE AGOSTO DE 1968
Declara de utilidade pública a Santa Casa de

Misericórdia de Rio Novo, com sede na Cidade de
Rio Novo.

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

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

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
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
21 de agosto de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna
João Franzen de Lima

LEI N.9 4.885, DE 21 DE AGOSTO DE 1968

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

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

Art. 1. Fica declarada de utilidade pública a Santa Casa
de Misericórdia de Guaxupé, entidade filantrópica médico-hospitalar,
com sede na Cidade de Guaxupé.

Art. 2.9 - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
esta lei em vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução 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 agosto de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna
João Franzen de Lima

LEI N.9 4.886, DE 22 DE AGOSTO DE 1968

Dá denominação de "Engenheiro Jorge Oliva"
ao Ginásio Estadual de Itaú de Minas, Município de
Pratápotis.

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 Itaú de Minas, Município
de Pratápolis, fica denominado "Engenheiro Jorge Oliva".
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Art. 2. - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
22 de agosto de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria Alkniim
João Franzen de Lima

LEI N.9 4.887, DE 22 DE AGOSTO DE 1968

Declara de utilidade pública o Hospital Santo
António, com sede na Cidade de Peçanha.

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

Art. 1.	Fica declarado de utilidade pública o Hospital
Santo Antônio, com sede na Cidade de Peçanha.

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

22 de agosto de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
João Franzen de Lima
Clóvis Salgado da Gama
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LEI N.9 4.888, DE 22 DE AGOSTO DE 1968

Declara de utilidade pública o Conselho Parti -
cular dos Santos Anjos da Guarda, da Sociedade São
Vicente de Paulo, com sede em Belo Horizonte

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

Art. 1. - Fica declarado de utilidade pública o Conselho
Particular dos Santos Anjos (Ia Guarda, cia 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-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte, aos
22 de agosto de 1968.

ISRAEl. PINHEIRO DA SILVA
João Franzen de Lima

Raul Bernardo Nelson de Senna

LEI N.' 4.889, DE 22 DE AGOSTO DE 1968

Declara de utilidade pública a Sociedade Prote-
tora da Infância, 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 declarada de utilidade pública a Sociedade
Protetora da Infância, com sede na Cidade de Diamantina.
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Art. 2.°	Revogadas as disposições em contrário, entrará
esto 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
22 de agosto de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
João Franzen de Lima
Raul Bernardo Nelson dede Sentia

LEI N. 9, 4.890, DE 22 DE AGOSTO DE 1968

Dá a denominação de "Valdomiro Silva Costa"

ao Ginásio Estadual de Virgem da Lapa.
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LEI N.9 4.891, DE 22 DE AGOSTO DE 1968

Dá a denominação de "José Venâncio de Souza"
às Escolas Reunidas da Cidade de Águas Vermelhas.

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 da Cidade de Águas Ver-
melhas ficam denominadas "José Venâncio de Souza".

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 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 agosto de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria Alkmim
Raul Bernardo Nelson de Sentia

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

Art.	O Ginásio Estadual de Virgem (Ia Lapa denomi-

nar-se-á "Valdomiro Silva Costa".

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte aos

22 de agosto de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

José Maria Alkmim
João Franzen de Lima

LEI N.9 4.892, DE 27 DE AGOSTO DE 1968

Autoriw o Poder Executivo a (bar imóvel à
Universidade Federal de Minas Gerais.

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

Art. 1. - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à
Universidade Federal de Minas Gerais U.F.M.G. imóvel de
propriedade do Estado, compreendendo o terreno e o prédio res-
pectivo, nele construído, destinado ao funcionamento do Hospital
Bias Fortes.

§	- A doação abrange também os equipamentos da la-
vanderia, cozinha e almoxarifado instalados no mencionado hospital.

§ 2. - Será conservado no domínio do Estado o anexo ao
Hospital Bias Fortes, constante de imóvel de um pavimento, onde
funcionam os serviços de cardiologia, controle médico-desportivo
e assistência a mutilados.
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Art. 2.° - Preservada a sua atual denominação, o Hospital

Bias Fortes, que será integrado ao Hospital das Clínicas, terá por
finalidade a assistência, o ensino, a pesquisa e a educação sanitária,
particularmente no campo da cancerologia, e m.ntcrá, ainda, me-
dicina de urgência e clínicas dermatológica e cirúrgica.

Parágrafo único -- (Vetado)

Art. 3: Os servicos estaduais de Anatomia Patológica
Radiodiagnóstico e Radioterapia, atualmente instalados no imóvel
(ir que cogita esti lei, continuarão a nele funcionar até que possam
ser transferidos.

Art. 49 O Governador do Estado, mediante regular requi-
sição e nos termos da legislação que disciplina a matéria, poderá
colocar à disposição da Universidade Federal de Minas Gerais os
atuais médicos do quadro de cancerologistas do Estado, necessários
ao funcionamento (los SerViÇOS (Ir que se incumbe o Hospital Bias
Fortes.

Art. 5.' - Revogam-se as cusposiçoes em conualiu.
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 (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 27
de agosto de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Sentia

LEI N.' 4.893, DE 27 DE AGOSTO DE 1968

Dispõe sobre enquadramento de servidores.

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

Art. 1. São estáveis os atuais servidores, em número
de 6 (seis), que, à data da promulgação da Constituição Federal,
exerciam há 5 (cinco) anos, pelo menos, funções de carregar e
descarregar caminhões e pesar mercadorias em balanças junto a
postos de fiscalização da Secretaria de Estado da Fazenda.

Art. 2.' - Ficam transformados em cargos de Auxiliar de
Serviço, nível 1, constantes do Anexo 1 da Lei n.° 3.214, de 16 de
outubro de 1964, as funções de que trata o artigo anterior.

Parágrafo único - O Poder Executivo providenciará o en-
quadramento dos servidores, a que se refere o artigo 1.', nos cargos
que resultarem da transformação prevista.

Art. 3. - (Vetado).
Art. 4.11 	Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 5•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 27
de agosto de 1968.

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

LEI N.9 4.894, DE 27 DE AGOSTO DE 1968

Altera o artigo 8. 9, da Lei n.' 3.067, de 30 de
de dezembro de 1963, que dispõe sobre o Conselho
Penitenciário do Estado de Minas Gerais e dó ou-
tras providéncias.

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

Art. 1.0 - A gratificação a que se refere o artigo 8.', da Lei
n.' 3.067, de 30 de dezembro de 1963, atribuída aos Conselheiros
e ao Presidente passa a ser, respectivamente, de NCr$ 15,00 (quinze
cruzeiros novos) e NCr$ 20,00 (vinte cruzeiros novos), por sessão
ordinária a que comparecerem, até o máximo de 4 (quatro) por
Inês.

Art. 2.' - O Governador do Estado poderá, através de
decreto, proceder a revisão do valor da gratificação prevista no
artigo anterior.
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Art. 3.0 - O Regulamento do Conselho Penitenciário defi-
nirá a competência e atribuições das diversas seções de sua Secre-
taria Administrativa, a qual será gerida pelo Assistente Jurídico
lotado no Órgão.

Art. 4.' - As despesas decorrentes desta lei correrão pelas
verbas próprias do orçamento vigente.

Art. 5.'	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 27
de agosto de 1968.

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

LEI N.9 4.895, DE 29 DE AGOSTO DE 1968

Dispõe sobre a Loteria do Estado de Minas Ge-
rais 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 transformado, em Autarquia "Loteria do
Estado de Minas Gerais", com personalidade jurídica, autonomia
administrativa e financeira, diretamente subordinada ao Governador
do Estado, o atual Serviço da Loteria do Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único - À Autarquia compete dirigir, coordenar,
fiscalizar e controlar, no território estadual, a execução do jogo
lotérico explorado pelo Estado de Minas Gerais.

Art. 2. A Diretoria (Ia "Loteria do Estado de Minas
Gerais" será constituída dos seguintes cargos de provimento em
comissão, de livre nomeação do Governador do Estado:

1 Presidente
1 Diretor Administrativo
1 Diretor Financeiro
1 Diretor de Operações
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Art. 31 - Os vencimentos dos cargos de diretores da Lote-
ria do Estado de Minas Gerais serão fixados mediante prévia e
expressa aprovação do Governador do Estado.

Art. 4. 1' - Ficam extintos os cargos de Diretor-Gerente,
Diretor-Tesoureiro e Diretor-Secretário, criados pelo Decreto-lei n.
175, de 16 de janeiro de 1939, e o cargo de Diretor-Técnico, criado
pelo Decreto-lei n. 11 1.728, de 29 de abril de 1946.

Parágrafo único - Ficam ressalvados ao atual Diretor-Gerente
os direitos decorrentes do Decreto-lei n.° 1 .658, de 25 de janeiro
de 1946.

Art. 5•9 Ressalvados os cargos previstos na art. 2.9 desta
lei, o pessoal e os atuais diretores da Loteria do Estado de Minas
Gerais continuarão a reger-se pela legislação trabalhista.

Art. 6.' - O lucro líquido resultante da exploração da Loteria,
nualniente verificado, observada a legislação federal específica, será

destinado a subvencionar instituições de assistência social, da se-
guinte forma:

1 - 26% (vinte e seis por cento) para a Fundação Estadual
do Bem-Estar do Menor;

II - 26% (vinte e seis por cento) para assistência de caráter
social e assistência médica;

III - 25% (vinte e cinco por cento) para assistência e
educação física e esporte amador;

IV 23% (vinte e três por cento) para subvenções às
entidades que se enquadrem nas finalidades previstas nos itens
anteriores, legalmente constituídas no território do Estado, atendida
a especificação estabelecida em lei anual, de iniciativa do Poder
Legislativo.

Parágrafo único -.-- O produto da taxa de 10% (dez por
cento) estabelecida pelo artigo 6. 1', da Lei n.' 1.947, de 13 de agosto
de 1959, que fica mantida, será aplicado dentro da mesma propor-
ção e finalidades previstas neste artigo.

Art. 7.9 - As subvenções de que trata o item IV, do artigo
6.', serão pagas pela Loteria do Estado de Minas Gerais no primeiro
semestre do exercício seguinte ao da publicação da respectiva lei
especial.

Art. 8.9 - As importâncias resultantes da aplicação dositens II e III do artigo 6.' desta lei serão distribuídas, por decreto
do Executivo, entre órgãos ou entidades de direito público ou
privado, atendidas as finalidades desta lei.
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§ 1.9 -. A distribuição de que trata o artigo, ressalvado o
disposto no parágrafo seguinte, não terá caráter permanente, po-
dendo, em qualquer tempo, ser revogado ou alterado o "quantum"
da subvenção, tendo em vista a política assistencial que for adotada
pelo Governo do Estado.

§ 2. - (Vetado).
3. - Na distribuição a que se refere o artigo serão in-

cluídos recursos financeiros destinados:

a) à Secretaria de Estado da Educação, para aplicação,
mediante convênio celebrado com as entidades que se dediquem à
educação e habilitação profissional do menor excepcional, em bolsas
de estudo aos alunos desprovidos de recursos;

b) (Vetado);
c) à Secretaria de Estado da Saúde, para aplicação nos

hospitais-colônias especializados no tratamento da lepra, mantidos
pelo Estado.

Art. 9. - (Vetado).
Art. 10 - Os órgãos públicos estaduais, atualmente mantidos

ou auxiliados pela Loteria do Estado de Minas Gerais, quando não
dispuserem de recursos suficientes para o atendimento de suas
atribuições legais, passarão a ter (lotações próprias no Orçamento
do Estado.

§ 1.9 - O disposto no artigo aplica-se à Escola de Educação
Física de Minas Gerais, enquanto vigorar o convênio firmado com
o Estado.
• § 2. - Caberá à Secretaria de Estado da Fazenda adotar as
medidas previstas neste artigo, mediante prévio entendimento com
os órgãos indicados e aprovação do Governador do Estado.

Art. 11 Fica mantido o Fundo de Reserva da Autarquia
"Loteria do Estado de Minas Gerais", na importância que for de-
terminada no Regulamento.

Art. 12 - A estrutura e as normas gerais referentes aos
atos da vida administrativa, técnica, econômica e financeira cia
Autarquia serão fixadas em Regulamento a ser baixado pelo Poder
Executivo.

Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrário, especial-
mente as que disponham sobre a distribuição dos lucros líquidos
ou quaisquer outros recursos da "Loteria do Estado de Minas
Gerais".
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Parágrafo único - Permanece em vigor a Lei n.9 4.029, de
28 de dezembro de 1965, que dispõe sobre a aposentadoria (te
servidores cia "Loteria cio Estado de Minas Gerais".

Art. 14 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,salvo quanto aos artigos 6.' e 8. 9 que produzirão seus efeitos apartir de 1.9 de janeiro (te 1969.

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 PflláCj() da Liberdade, cai Belo horizonte, aos 29de agosto (te 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna
Ovídio Xavier de Abreu

LEI N.' 4.895, DE 29 DE AGOSTO DE 1968

Dispõe sobre a Loteria do Estado de Minas Ge-
rais e dó outras providências

Dispositivos da Proposição (te Lei n.' 5.403, que se converteuna Lei n. ç1 4.895, (te 29 de agosto (te 1968, vetados pelo PoderExecutivo) e flaflti(io5 pela Assembléia Legislativa
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, manteve

e promulga, nos termos do art. 57,	6., da Constituição do Estado,o seguinte (liSpOSjtjy() da Lei n. 4.895, (te 29 de agosto (te 1968:
Art. 8.' -	 ...................
§ 2.' - O Executivo, nos termos do artigo, concederá, anual-mente, ao Departamento de Tuberculose (Ia Secretaria de Estado

da Saúde, à Fundação Waidomiro Lobo, à Fundação Imaculadacontra a Tuberculose, ao Sanatório Imaculada Conceição da Santa
Casa (te Misericórdia (te Belo Horizonte e ao Instituto (Ias Pequenas
Missionárias de Maria Imaculada (Sanatório Marques Lisboa), recur-
sos financeiros e subvenções nunca inferiores às que lhes caberiam
nos termos da legislação anterior.

Palácio cia Inconfidência em Belo Horizonte, aos 28 deoutubro de 1968.

O Presidente: (a) Manoel da Silva Costa
O 1.' Secretário: (a) Fábio Notf.nj
O 2.' Secretário: (a) Paulino Cícero Vasconceljos



1

- 310---

LEI N. 9 4.896, DE 28 DE AGOSTO DE 1968

Declara de utilidade pública o Bo tafogo Futebol
Clube, com sede na Cidade de Juiz de Fora.

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

Art. 1. - Fica declarado de utilidade pública o Botafogo
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 (ia Inconfidência, cm Belo Horizonte, aos 28 de
agosto de 1968.

O Presidente: (a) Manoel da Silva Costa

O 1.' Secretário: (a) João Navarro

O 2.' Secretário: (a) Fábio Notini

LEI N.9 4.897, DE 28 DE AGOSTO DE 1968

Declara de utilidade pública o "Guaporé Futebol
Clube", com sede na Cidade de Juiz de Fora.

-	.

- *

IMPRENSA OFICIAL

BELO HORIZONTE

SETEMBRO - 1 979

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

Art. 1.0 - Fica declarado de utilidade pública o "Guaporé
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 28 de

agosto de 1968.

O Presidente: (a) Manoel da Silva Costa

O 1.0 Secretário: (a) João Navarro

0 2.' Secretário: (a) Fábio Notlni
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