
1

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO
ASSESSORIA TÉCNICO-CONSULTIVA DO GOVERNADOR

-	:

COLEÇÃO
DAS

Leis de 1968
,^/J

ASSORM TCNIrOCONSULTIVA
Biblioteca

BELO HORIZONTE
1979



- 315 -

LEI N.9 4.898, DE 4 DE SETEMBRO DE 1968

Autoriza a concessão de auxílio financeiro e
abertura do crédito especial respectivo, destinado a
reconstrução do Colégio Caraça.

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 despender,
a título de auxílio financeiro, a importância de NCr$ 229.737,31
(duzentos e vinte e nove mil, setecentos e trinta e sete cruzeiros
novos e trinta e um centavos) com as obras de reconstrução do
pavilhão do Colégio Caraça, destruído em conseqüência de incêndio
ali ocorrido recentemente.

1

Parágrafo único - As obras referidas no artigo serão exe-
cutadas pela Secretaria de Estado da Viação e Obras Públicas.

Art. 2. - Para o cumprimento do disposto no artigo anterior,
fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pela Secretaria de Estado
da Viação e Obras Públicus, o crédito especial (te NCr$ 229.737,31
(duzentos e vinte e nove mil, setecentos e trinta e sete cruzeiros
novos e trinta e um centavos), devendo, para esse fim, anular, total
ou parcialmente, dotações orçamentárias correspondentes a despe-
sas correntes e de capital, até o limite do crédito.

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

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

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna
Ovídio Xavier de Abreu
José Maria Alkznizu
Orlando de Andrade
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LEI N.9 4.899, DE 4 DE SETEMBRO DE 1968

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Conselho
Estadual de Cultura o crédito especial de NCr
30.000,00 e a anular dotações orçamentárias.

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
Conselho Estadual de Cultura o crédito especial de NCr$ 30.000,00
(trinta mil cruzeiros novos), destinado a ocorrer ao pagamento de
despesas de instalação e funcionamento do referido órgão, no

exercício de 1968.
Art. 2. - Para atender ao disposto no artigo anterior, é o

Poder Executivo autorizado a anular, total ou parcialmente, dotações
correspondentes a despesas correntes ou de capital, do orçamento
vigente do Estado, até o valor do crédito mencionado.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 4

de setembro de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Ovídio Xavier de Abreu
José Mona Alk,niin

LEI N.9 4.900, DE 4 DE SETEMBRO DE 1968

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Gabinete
Civil do Governador o crédito especial de NCr$
52,73 e a anular dotações orçamentárias.

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 ao

Gabinete Civil do Governador O crédito especial de NCr$ 52,73

(cinqüenta e dois cruzeiros novos e setenta e três centavos), des-
tinado a atender a despesas de exercícios findos, como segue:

NCr$
Estrada de Ferro Central do Brasil	RFFSA -

Transportes requisitados no mês de novembro de
1966, conforme SEC/Proc. n.9 7.006/67	 5,40

Estrada de Ferro Central do Brasil - RFFSA	Trans-
portes requisitados em agosto e novembro de 1966,

	

conforme SEC/Proc. n. 0 6.765/67 ..........	10,80

Viação Santa Marta Ltda.	Transportes requisitados
em dezembro de 1966, conforme SEC/Proc. n.9

	

5.115/67 ..........................	11,94

Cia. Mogiana de Estrada de Ferro -- Transportes re-
quisitados em novembro de 1966, conforme SC/

	

Proc. n.° 457/67 ....................	8,07

Cio. Mogiana de Estrada de Ferro - Transportes re-
quisitados em dezembro (lo 1966, conforme SC/
Proc. n.	1.902/67 ....................	2,10

Cio. (te Navegação do São Francisco	Transportes
requisitados em setembro de 1966, conforme SEC/

	

Proc. n.0 5.556/67 ..................	11,40

Viação Férrea Centro-Oeste - RFFSA - Transportes
requisitados no exercício de 1965, conforme SEC/

	

Proc. n.9 6.341/67 ....................	0,79

Julieta Pereira Comes - Transportes requisitados no

	

exercício de 1966, conforme SEC/Proe. n. 9 926/68
	

1,28

Julieta Pereira Gomes -- Transportes requisitados no

	

exercício de 1965, conforme SC/Proc. n.? 1.081/68	0,95

	

TOTAL ....................	52,73

Art. 2. - Para atender ao disposto no artigo anterior, é
o Poder Executivo autorizado a anular, total ou parcialmente, do-
loções orçamentórias correspondentes a despesas correntes ou de
capital, até o valor do crédito mencionado.

A
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Art. 3 9 - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4•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 setembro de 1968.

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

LEI N.° 4.901, DE 4 DE SETEMBRO DE 1968

Autoriza o Poder Executivo a abrir, à Polícia
Militar, o crédito especial de NCr$ 781,79 e a anular
dotações orçamentárias.

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
Polícia Militar, o crédito especial de NCr$ 781,79 (setecentos e
oitenta e um cruzeiros novos e setenta e nove centavos) destinado
a ocorrer às seguintes despesas de exercícios findos:

NCr$
Geraldo Raimundo da Silva - Diferença de 5% sobre

os vencimentos de janeiro a dezembro de 1966,
conforme B.I. 217 de 25 de novembro de 1966

	98,47

José Neves - Diferença de 5% sobre os vencimentos
de janeiro a dezembro de 1966, conforme B.I. n.9
223 de 5 de dezembro de 1966 ............	79,58

Bainiundo Carniélio das Mercês - Diferença de 55o sobre
os vencimentos de janeiro a dezembro de 1966,
conforme B.I. n.9 223 de 5 de dezembro de 1966

	
74,80

Walter Tomaz de Aquino - Diferença de 5% sobre
os vencimentos de janeiro a dezembro de 1966,
conforme B.I. ,n.° 223, de 5 de dezembro de 1966

	
68,18
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Gracinclo Rodrigues dos Santos - Abono de família de
	NCr$

1.9 de maio a 31 de dezembro de 1966, conforme
B.I. n.° 227 de 12 de dezembro de 1966 .	 32,00

José Satys Rodrigues Vaile	Doze (12) diárias vencidas
em viagem ao Rio Grande do. Sul, conforme B.I.
.n.' 241 de 30 de dezembro de 1966 ........	216,00

Djalma Sebastião dos Prazeres - Diferença de venci-
mento, gratificações de 1/5 (um quinto), dois qüin-
qüênios, por ter exercido as funções de Major de
1.0 a 30 de dezembro de 1966, conforme B.I. fl•9
232 de 19 de dezembro de 1966 ............ 117,12

Joaquim dos Reis Sobrinho - Quatro (4) diárias ven-
cidas por ter-se deslocado tia C.I.J.F., conforme
BI. ,fl.9 232 de 19 de dezembro (te 1966 .	 52,80

Alceu BasílioBasilio Diferença de vencimentos, 3 qüinqüênios,
gratificação de 1/3 (um terço), por ter comandado
a 1. Cia. de 5 de março a 10 de abril de 1966,
conforme B.I. n.° 227 de 12 de dezembro de 1966	42,83

TOTAL .....................	781,79

Art. 2.9 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 do orçamento
vigente, até o montante consignado no artigo 1.0.

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

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

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

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



Expresso Santa Cruz - Transportes Coletivos - José
-	 da Silva Rodrigues - Transportes requisitados no7o,00	

exercício de 1966, conforme SEC/Proc	n.9
6.456/67 ..........................

João (ia Mata Pires	Transportes requisitados no cxcr-
('ÍCiO de 1965, conforme SEC/Proc. n.9 6.212/67

João da Mata Pires -- Transportes requisitados no exer-
cício de 1966, conforme SEC/Proc. n.' 6.213/67

Ornar Affonso da Silva -- Indenização de despesas com
transportes no exercício de 1966, conforme SEC/
Proc. n» 7.530/67 ....................

Miguel Gonçalves Lara - Transportes requisitados no
exercício de 1965, conforme SEC/Proc. n.°
6.490/67 ..........................

Viação Santa Helena Limitaria - Transportes requisitados
no exercício de 1966, conforme SEC/Proc n.
7.271/67	..........................

Viação São Caetano - Transportes requisitados no exer-
cício de 1966, conforme SEC/Proc. n.° 7.320/67

Estrada (te Ferro Central do Brasil RFFSA Trans-
portes requisitados no exercício de 1965, conforme
SEC/Proc. n.9 6.992/67 ..............

2,28

2,9

1,811

3,62

09

6,68

0,68
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LEI N.9 4.902, DE 4 DE SETEMBRO DE 1968

Autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito
especial de NCr 868,79, à Secretaria de Es/aJo (1(1

Fazenda e a anular do/ações orçarnentórias.

O Povo do Estado de Minas Gerais, p01' sCtlS r(Irl'eSCfllafltCS,

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

Art. 1. - Fica o Poder Executivo autorizado a abuji à
Secretaria de Estado da Fazenda, o crédito especial de NCr$ 869,79
(oitocentos e sessenta e oito cruzeiros novos e setenta e nov
centavos) para ocorrer às despesas abaixo relacionadas:

NCr

Alceste da Silva Moreira - Transportes requisitados no
exercício de 1966, conforme SEC/Proc.
7.301/67 ..........................180,00

Alceste da Silva Moreira - Transportes requisitados no
exercício de 1965, conforme SEC/Proc. n.° 7.052/67

Empresa Agnaldo Sailes	Transportes requisitados no

exercício de 1966, conforme SEC/Proc	n.
7.761/67 ..........................

Empresa Viação Senhor do Bonfim - Transportes re-
quisitados no exercício de 1966, conforme SEC/
Proc. n.° 7.618/67 ....................

Jorge Santos -- Transportes requisitados no exercício
de 1966, conforme SEC/Proc. n.° 7.293/67 .

Viação Bassamar Ltda. - Transportes requisitados no
exercício de 1966, conforme SEC/Proc. n.9 404/68

Oswaldo Terra - Transportes requisitados no exercício
de 1966, conforme SEC/Proc. n.° 6.767/67

Transporte e Comércio Bandeirante - Transportes re-
quisitados no exercício de 1966, conforme SEC/
Proc. n. 8.048/67 ....................

Viação Barra Longa - Transportes requisitados no
exercício de 1963, conforme SEC/Proc	n:

6.528/67	..........................

Viação Barra Longa - Transportes requisitados no
exercício de 1965, conforme SEC/Proc. n.°
6.524/67	..........................

Viação Barra Longa	Transportes requisitados no
'xereício de 1964, conforme SEC/Proc	n.9
6.304/67	..........................

Irmãos Botinha Limitada - Transportes requisitados
no exercício de 1966, conforme SEC/Proc n.°
7.443/67	..........................

Geraldo Soares Caetano - Transportes requisitados no
exercício de 1966, conforme SEC/Proc. n.9 609/68

Expresso São José de Viação Ltda. --- Transportes re-
quisitados no exercício de 1966, conforme SEU
Proc.	.9 370/68 ......................

NCr$

0,50

0,40

5,29

6,27

2,05

0,16

0,64

0,99

20,75

1,14

33,45

2,91

3,20
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NCr$
Waldir Moreira de Miranda	Serviços prestados pela

	

52,01
	 Empresa São Bento Ltda. com transportes para

a Secretaria de Estado da Fazenda, conforme SEC/

	

16,03
	 Proc. n. 6.638/66, no exercício, de 1965 ......

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por

	

11,57	 Joaquim José de Abreu, com transportes para a
Secretaria de Estado da Fazenda no exercício de
1965, conforme SEC/Proc. n. Q 253/67 ......

	

3,50	Viação Vitória - Mário Coretti -	Transportes requisi-
ta(lcs no exercício de 1966, conforme SEC/Proc.
n.	6.733/67	........................

11,63
Irmãos Lopes Ltda. -- Transportes requisitados no exer-

cício de 1066, conforme SEC/Proc. n.9 749/68

	

9,44	(aldino Ld'ocádjo Filho --- Transportes requisitados no
exercício de 1966, conforme SEC/Proc. n.
8.192/67 ..........................

4,88
TOTAL ........................

NCr$

11,92

3,17

0,75

5,91

0,55

868,79

	

10,59	 Art. 2. -	Para atender ao disposto no artigo anterior, é
o Poder Executivo autorizado a anular, parcial ou totalmente, do-

	

2,46	tações de despesas correntes ou de capital do orçamento vigente.

	

0,83
	 Art. 3.° - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 49 - Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publicação.

	

7,20	 Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam

	

8,91	cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 4
(te setembro de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
O v ídio Xavier de Abreu

6,69

250,00

322

Estrada de Ferro Central do Brasil - RFFSA - Trans-
portes requisitados no exercício de 1966, conforme
SEC/Proc. 11. 9 7.030/67 ................

Alvaro Rodrigues Peixoto - Transportes requisitados
em abril de 1966, conforme SEC/Proc. n. 9 4.778/67

Antônio Alves de Almeida - Transportes requisitados
em 1965, conforme SEC/Pro'c. n.° 3.998/67 .

Companhia Navegação do São Francisco - Transportes
requisitados em 1966, conforme SEC/Proc. n.9
5.357/67 ..........................

Cia. Mogiana de Estrada de Ferro - Transportes re-
quisitados em dezembro de 1966, conforme SEC/
Proc. n.9 2.450/67 ....................

Expresso Santa Cruz	Transportes Coletivos José da
Silva Rodrigues	Transportes requisitados em
1966, conforme SEC/Proc. n. 4.884/67 ......

Empresa Santo Antônio Ltda. - Transportes requisi-
tados cm agosto e novembro de 1966, conforme
SEC/Proc. n.9 5.645/67 ................

Flávio Márcio Fontoura - Transportes requisitados em
1066, conforme SF,C/Proc. n.° 5.846/67 ......

Oliveira Fernandes da Silva - Transportes requisitados
em 1966, conforme SEC/Proc . n.v 5.932/67

Lázaro Ávila e Silva - Transportes requisitados em
1964, conforme SEC/Proc. n. 9 4.834/67

Viação Itacolomi - Transportes requisitados em 1966,
conforme SEC/Proc. n. 9 5.601/67 ........

Viação Mineira Ltda. - Transportes requisitados em
1966, conforme SEC/Proc. n. Q 5.759/67 ......

Viação Sandra Ltda. -- Transportes requisitados em
1966, conforme SEC/Proc. n. 9 5.244/67 ......

\Valter José Ribeiro - Indenização de despesas de trans-
portes em setembro de 1965, conforme SEC/Proc.
n.9 5.241/67 ........................
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LEI N.9 4.903, DE 4 DE SETEMBRO DE 1968

Autoriza a abertura, à Secretaria de Estado do
Interior e Justiça, do crédito especial de NCr$
415,33.

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

Art. 1. - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir à
Secretaria de Estado do Interior e Justiça o crédito especial de
NCr$ 415,33 (quatrocentos e quinze cruzeiros novos e trinta e três
centavos), destinado a atender ao pagamento de despesas de exer-
cícios anteriores, a saber:

NCr$
Waldir Moreira (te Miranda - Serviços prestados pela

Viação, Rio Preto Ltda., com transportes da
Secretaria de Estado do Interior e Justiça, no
exercício de 1966, conforme SC/Proc. n. 0 6.174/66	4,18

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados pela
Viação Aérea S. Paulo S.A. "VASP", com
transportes para a Secretaria (Te Estado do . Interior
e Justiça, no exercício de 1966, conforme SC/
Proc. n.9 369/67 ......................12,00

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados pela
Viação Santa Marta Ltda., com transportes para
a Secretaria de Estado do Interior e Justiça, no
exercício de 1966, conforme SC/Proc. n. 9 2.656/67	67,12

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados pela
Viação Itacolomi, com transportes para a Secre-
taria de Estado do Interior e Justiça, no exercício
(te 1966, conforme SC/Proc. n. 1.092/67	 159,17

Waldir Moreira de Miranda	Serviços prestados por
Eldi Pereira Gonçalves, com transportes para a
Secretaria de Estado do Interior e Justiça, no
exercício de 1966, conforme SC/Proc. n. 9 1.812/67

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por
Hiran Xavier de Lima, com transportes para a
Secretaria de Estado do Interior e Justiça, no
exercício de 1966, conforme SC/Proc. n.9 1.185/67

\Valdir Moreira de Miranda - Serviços prestados por
Hélio (te Almeida Gomes, com transportes para a
Secretaria (te Estado do Interior e Justiça, .no
exercício de 1966, conforme SC/Proc. n. 9 300/67

TOTAL ..........

Art. 2. -- Para a execução da presente lei, é o Poder Exe-
cutivo autorizado a anular, total ou parcialmente, (lotações orça-
mentárias de despesas correntes ou de capital até o montante con-
signado no artigo anterior.

Art. 3.°--.- 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-
niento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

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

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

LEI N.9 4.904, DE 4 DE SETEMBRO DE 1968

Autoriza a abertura, à Secretaria de Estado da
Saúde, do crédito especial de NCrI 284,48.

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

Companhia Mogiana de Estrada de Ferro - Transportes
requisitados em novembro, de 1966, conforme SC/
Proc. n.9 362/67 ....................

2,40

NCr$

10,00

415,33

Art. 1. - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir à
Secretaria de Estado (ta Saúde o crédito especial de NCr$ 284,48
(duzentos e oitenta e quatro cruzeiros novos e quarenta e oito

2046	centavos), destinado a atender ao pagamento das seguintes despesas
(te exercícios findos:

NCr$

118,20
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Viação Mineira Ltda. - Transportes requisitados em de-
zembro de 1966, conforme SEC/Proc. n. 9 5.756/67

Antônio Alves de Almeida	Transportes requisitados

em 1965, conforme SEC/Proc. n. 9 3.996/67 .

Extrans Transportes Ltda. - Transportes requisitados
em novembro de 1966, conforme SEC/Proc. n.

5.039/67 ...........................
Estrada de Ferro Leopoldina - RFFSA	Transportes

requisitados em dezembro de 1966, conforme SEC/

Proc. n.	496/67 ....................
Estrada de Ferro Leopoldina - RFFSA - Transportes

requisitados em 1966, conforme SEC/Proc n.9

4.981/67	..........................
Cia. Mogiana de Estrada de Ferro - Transportes requi-

sitados em 1966, conforme SEC/Proc. n.' 1.928/67

	

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

	

298	
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 desta lei pertencer, que a cumpram e façam

	

0,37	cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

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

	

19,80
	 ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Clóvis Salgado da Gama
Ovídio Xavier de Abreu

2,70

LEI N.9 4.905, DE 4 DE SETEMBRO DE 1968

Autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito
especial de NCr; 25.629,80, à Secretaria de Estado
da Segurança Pública e a anular dotações orçamen-
tárias

38,70

57,36

Cia. Mogiana de Estrada de Ferro -- Transportes requi-

sitados em dezembro de 1966, conforme SC/Proc.

n.	1.357/67 ........................
Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por

Francisco Ribeiro da Silva com transportes para

a Secretaria de Estado da Saúde no exercício de

	

1965, conforme SC/Proc. n.9 2.659/67 ......
	0,97

Cia. Mogiana de Estrada de Ferro - Transportes requi-
sitados em dezembro de 1966, conforme SEC/Proc.

	

n.9 5.946/67 ........................	6,75

	

TOTAL ...................	284,48

Art. 2. - Para a execução desta lei, é o Poder Executivo

autorizado a anular, total ou parcialmente, dotações orçamentárias

de despesas correntes ou de capital até o montante consignado no

artigo anterior.

Itamar Martins de Meio -- Aluguel de prédio para o
Quartel Policial de Piracema, de 1. 9 de maio a 31
de dezembro de 1965 ................

Edson Martinez - Serviços de conservação prestados aos
veículos de placas n. 9s 1-28-17 e 1-28-18, em no-
vembro de 1966 ......................

NCr$

120,00

240,00

Departamento dos Correios e Telégrafos de Minas Gerais
- Seção Regional de Telex - Serviço de utilização
do circuito den.ç, 193, relativo ao mês de novembro
de 1966, pela Polinter, conforme fatura fl•Q 875/66 213,5

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

36,65 Art. 1: -- Fica o Poder Executivo autorizado a abrir à
Secretaria de Estado da Segurança Pública o crédito especial de
NCr$ 25.629,80 (vinte e cinco mil, seiscentos e vinte e nove cru-
zeiros novos e oitenta centavos) para ocorrer às despesas abaixo
relacionadas:
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NCr$
Companhia Telefônica de Minas Gerais -- Assinaturas

tios diversos telefones instalados nessa Secretaria
e dependências, ligações interurbanas feitas nos
mesmos e taxa especial de mudança do telefone
instalado no 8. Distrito Policial, no exercício de
1966, conforme faturas n.s 644, 650, 670, 676,
678, 679, 820, 834, 835, 941, 848, 850, 919, 920,
1.068, 1.069, 1.072 a 1.079, 1.081, 1.095 a 1.109,
1.123, 1.126, 1.127, 1.128, 1.138 a 1.141, 1.144
1.145, 1.289, 1.290, 1.293, 1.299, 1.301, 1.314
a 1.327, 1.341, 1.344, 1.345, 1.346 ......

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Despesas de
assinaturas tio telefone instalado na Delegacia de
Polícia de Cataguases nos meses de julho a dezem-
bro de 1965, conforme faturas n. 9s 1.010 e 1.237

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Ligações in-
terurbanas efetuadas pela Delegacia de Polícia de
Cristina nos períodos de fevereiro a abril, junho,
julho, outubro e novembro de 1966, conforme fatura
n.9 1.671 .......................... 26,02

Companhia Telefônica dc Minas Gerais - Serviços tele-
fônicos prestados à Delegacia de Polícia de Poços
de Caldas de junho a dezembro de 1966, conforme
faturas ,n.9s 1.093, 1.094, 1.313 e 1.422 ......612,33

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Assinatura
de telefone instalado na Delegacia de Polícia de
Visconde do Rio Branco nos meses de abril a de-
zembro de 1966, bem corno ligações interurbanas
efetuadas de março a setembro do mesmo ano . .	157,66
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NCr$
Companhia Telefônica de Minas Gerais - Assinatura

do aparelho telefônico instalado na Delegacia de
Polícia de Pouso Alegre, bem como ligações inte-
rurbanas nos meses de junho e dezembro de 1966,
conforme faturas n.°s 1.086, 1.306 e 1.421 . . . .	430,63

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Diversas liga-
ções interurbanas efetuadas pelas dependências
dessa Secretaria, de janeiro a setembro de 1966,
conforme faturas n.°s 1.414, 1.427, 1.430, 1.435 a
1.439, 1.463, 1.464, 1.480, 1.510, 1.513, 1.516
e 1.561 ..........................1.356,85

TOTAL ..........................25.629,80

Art. 2. 1 - Para atender ao disposto no artigo anterior,
é o Poder Executivo autorizado a anular, parcial ou totalmente,
dotações de despesas correntes ou de capital do orçamento vigente.

Art. 3.9 -- 	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 setembro de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Joaquim Ferreira Gonçalves
Ovídio Xavier de Abreu

21.944,64

30,18

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Serviços tele-
fônicos prestados à Delegacia de Polícia de Con-
selheiro Lafaiete, de julho a dezembro de 1966,
conforme faturas n.9s 1.125, 1.343 e 1.425

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Diversas li-
gações interurbanas efetuadas pela Delegacia de
Polícia de Pouso Alegre nos meses de setembro
a dezembro de 1966, conforme fatura n.' 1.641

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Serviços tele-
fônicos prestados à Delegacia de Polícia de Dores
do Indaiá, nos exercícios de 1962 a 1965 .

LEI N.9 4.906, DE 4 DE SETEMBRO DE 1968

Autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito
92,60 especial de NCrt 3.270,00 à Secretaria de Estado

da Viação e Obras Públicas e anular dotações or-
çamentárias.

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

Art. 1.9 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir à
Secretaria de Estado da Viação e Obras Públicas o crédito especial
de NCr$ 3.270,00 (três mil, duzentos e setenta cruzeiros novos).

365,00

39,74

1
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destinado a atender ao pagamento de despesas de exercício findo,
com a aquisição de material à Remington Rand do Brasil S.A.,
conforme notas fiscais n.9s 6.242 (fatura 46.754-0, de 23 de março
de 1967), 5.921 (fatura 46.412-0, de 8 de fevereiro de 1967).

Art. 2.9 - Para atender ao disposto no artigo anterior,
é o Poder Executivo autorizado a anular, total ou parcialmente,
(lotações orçamentárias correspondentes a despesas correntes ou
de capital, até o valor do crédito mencionado.

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, ciii Belo Horizonte, aos 4
de setembro de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Ovídio Xavier de Abreu
Orlando (te Andrade

LEI N.9 4.907, DE 4 DE SETEMBRO DE 1968

Modifica o valor dos prêmios de que traia a
Lei n.' 2.234, de 17 de novembro de 1960, e dá ou-

tras providências.

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

Art. 1. - Os prêmios de que trata a Lei n» 2.234, de 17
de novembro de 1960, passam para cada uma das seções em que
se divide o Concurso, a ser denominados Primeiro Prêmio, e terão
o valor de NCr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros novos) cada um.

Art. 2» - Fica instituído, nas seções do Concurso a que
se refere o artigo anterior, o Segundo Prêmio, no valor de NCr$
250,00 (duzentos e cinqüenta cruzeiros novos), a ser atribuído ao
trabalho concorrente que, em cada seção, não tendo alcançado o
Primeiro Prêmio, seja a juízo da Comissão Julgadora, merecedor
também de distinção.
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Art. 3» - A cada um dos membros das comissões julga-
doras, de que trata o artigo 5», da Lei n.9 2.234, de 17 de novembro
de 1960, será atribuída a gratificação de NCr$ 50,00 (cinqüenta
cruzeiros novos).

Art. 4»	Para ocorrer às despesas resultantes desta lei,
é o Poder Executivo autorizado a abrir o crédito especial de NCr
6.300,00 (seis mil e trezentos cruzeiros novos) e a anular ou con-
gelar total ou parcialmente, dotações do Orçamento vigente de
despesas correntes ou de capital até os montantes de NCr$ 5.250,00
(cinco mil, duzentos e cinqüenta cruzeiros novos) e de NCr$
1 .050,00 (mil e cinqüenta cruzeiros novos) respectivamente, para
o pagamento de prêmios e atribuição de honorários.

Parágrafo único Nos exercícios subseqüentes serão ins
critas, com a mesma finalidade, dotações próprias no orçamento
(10 Estado.

Art. 5» -- Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entra em vigor na data de sua publicação.

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

l)ada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 4
de setembro de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Ovídio Xavier de Abreu
José Maria Alkmim

LEI N.9, 4.908, DE 4 DE SETEMBRO DE 1968

Extingue o Departamento do Patrimônio, rees-
trulura o Serviço do Patrimônio da Secretaria de
Estado de Administração, extingue e transforma car-
gos e dó outras providências.

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

Art. 1» -- Fica extinto o Departamento do Patrimônio da
Secretaria de Estado de Administração, bem como o cargo respectivo,
passando suas atuais atribuições para o Serviço de Patrimônio.
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Parágrafo único - O Serviço do. Patrimônio ficará direta-
mente subordinado ao Secretário de Estado de Administração.

Art. 2.9 - Ficam extintos o Serviço Jurídico tio Patrimônio,
o Serviço de Topografia, bem como a Seção de Cadastro de Terras

e a 2,4 Seção de Operação de Campo.

1. - Passam a subordinar-se ao Serviço do Patrimônio,
com as denominações, respectivamente, de Seção de Topografia e
Seção de Expediente e Arquivo, as Seções Técnica e de Concessão

de Terras.

§ 2.9 As funções até aqui exercidas pelo Serviço Jurídico
tio Patrimônio passarão a ser desempenhadas por uma assistência
jurídica, em nível de assessoramento ao Serviço do Patrimônio,
designado pelo Secretário de Estado de Administração.

§ 3•9 - Passa a subordinar-se ao Departamento Adminis-
trativo, com a denominação de Seção de Biblioteca e Documentação,

a 1.1 Seção de Operação de Campo.

Art. 3. - Ficam assegurados aos titulares dos cargos em
comissão, extintos ou transformados por esta lei, os direitos de que
trata o artigo 11, § 2., da Lei n. 2.877, de 04 de outubro de 1963.

Art. 4.?	Serão regulamentadas em decreto as atribuições

dos órgãos reestruturados por esta lei.

Art. 5. - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
esta lei em vigor na data de sua publicação.

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

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

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Francisco Bilac Moreira Pinto
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LEI N.9 4.909, DE 4 DE SETEMBRO DE 1968

Autoriza a instituição da Fundação "Hermanlina
Beraldo" (FHB).

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

Art. 1.9 Fica o Poder Executivo autorizado a instituir,
com sede e foro em Juiz de Fora, a Fundação "Hermantina Beraldo"
(FHB) - entidade autônoma que se regerá por estatuto a ser
aprovado em decreto do Governador do Estado.

Art. 2. - A FHB adquirirá personalidade jurídica com a
transcrição do respectivo estatuto no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas, mediante a apresentação de seu texto oficial e do decreto
que o houver aprovado.

Art. 3.9 - A FHB terá por objeto o ensino da enfermagem
e tia obstetrícia em seus diversos níveis, bem como a promoção
de pesquisas e atividades culturais correlatas.

4. - À FHB fica incorporada a Escola de Enfermagem
Ilermantina Beraldo, criada pelo Decreto-lei Estadual n.ç, 1.751, de
3 de junho de 1946.

Art. 5.9 - O patrimônio da FHB será constituído:

1 - pela doação de NCr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros
novos) em títulos tia dívida pública estadual, que vençam juros
não superiores a 7% ao ano;

II de doação, pelo Estado, do 2. 9 e 39 pavimentos do
prédio onde funciona a escola incorporada, sita à Avenida dos
Andradas n. 9 170, na Cidade de Juiz de Fora, que fica autorizada;

III	pela doação das instalações, móveis, equipamentos e
biblioteca tia escola incorporada;

J\1 - pelas doações e subvenções que lhe venham a ser
feitas ou concedidas por entidades públicas e privadas;

V	pelos saldos verificados nos exercícios financeiros.

§ 1.9 - Os direitos, bens e rendas patriinoniais tia FHB
só poderão sei- empregados para a realização de seus objetivos.

§ 2. .- No caso de extinguir-se a FHB, seu patrimônio
reverterá ao Estado de Minas Gerais.
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Art. 6. - A receita da Fundação será constituída de:
1 - rendas provenientes da prestação de serviços e anui-

dades escolares;
II - rendas patrimoniais;
III	auxílio e subvenções dos poderes públicos;
IV - doações e legados;
V	dotações, anualmente, consignadas no orçamento do

Estado.

Art. 79 - A FHB será dirigida e administrada por uni
Conselho Curador composto de seis membros e seus suplentes,
escolhidos entre pessoas de ilibada reputação e notória competência,
com mandato de seis anos.

§ 1.9 - O Secretário de Estado da Saúde também participará
do Conselho Curador como membro nato, presidindo às sessões
a que comparecer.

§ 2.° - O Conselho Curador elegerá seu Presidente, que
será também o Presidente da FHB, com mandato de três anos.

§ 3.9 Os membros e suplentes do primeiro Conselho
Curador serão designados pelo Governador de.,Estado, sendo dois
com mandato de dois anos, e dois com mandato de quatro anos e
dois com mandato de seis anos.

§ 4. - O preenchimento das vagas de membros e suplentes
do Conselho Curador far-se-á por designação do Governador cio
Estado, mediante a escolha em lista tríplice, organizada pelo Con-
selho Curador, podendo haver recondução.

Art. 8.Q O exercício da função de melnl)ro do Conselho
Curador não será remunerado, recebendo os conselheiros, apenas,
por sessão a que comparecerem, o "jeton" de presença que vier a
ser fixado em decreto do Governador do Estado.

Art. 91	O Presidente da Fundação representará a enti-
dade em juízo ou fora dele.

Art. 10 - A FHB manterá Escola de Enfermagem, que mi-
nistrará os Cursos de Enfermagem, para formação de enfermeiros;
de Obstetrícia, para formação de obstetras, e de Auxiliar de En-
fermagem para a formação de auxiliares de enfermagem.

Art. 11 - A Escola de Enfermagem terá um diretor, esco-
lhido pelo Conselho Curador e nomeado pelo Presidente da FHB.

Art. 12 - A Escola de Enfermagem terá um regimento,
proposto pela Congregação e aprovado pelo, Conselho Curador.

Parágrafo único - O pimejro regimento será o;-anizado
pelo Conselho Curador.

Art. 13 - A FHB diligenciará junto aos órgãos federais a
aprovação das mudanças introduzidas na Escola de Enfermagem em
virtude desta lei.

Art. 14 - A modificação do Estatuto é da iniciativa do
Conselho Curador, devendo qualquer alteração ser aprovada em
decreto do Governador do Estado e anotada no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas.

Art. 15 - A FHB gozará de autonomia administrativa, fi-
nanceira e disciplinar, na forma de seu estatuto.

§ 1.9 - O regime didático obedecerá à legislação federal e,
no que for aplicável, à estadual.

§ 2. - A FHB prestará contas, anualmente, ao Tribunal
de Contas do Estado de Minas Gerais.

Art. 16 - Os Cursos da Escola de Enfermagem serão
gratuitos apenas para os alunos que, demonstrando efetivo aprovei-
tamento, provarem falta ou insuficiência de recursos, na forma do
regimento.

Parágrafo único - Poderá a Escola de Enfermagem subs-
tituir o regime de gratuidade pelo de concessão de bolsas de estudo,
exigindo o reembolso posterior.

Art. 17 - Os contratos do pessoal docente, técnico e ad-
ministrativo da FHB reger-se-ão pela legislação do trabalho.

Parágrafo único - O pessoal, atualmente, em exercício na
Escola "Ermantina Beraldo" poderá permanecer na situação em que
se encontra ou optar pelo regime novo, previsto neste artigo.

Art. 18 - Para a manutenção da FHB, o orçamento estadual
consignará, anualmente, recursos, sob a forma de auxílio global.

Parágrafo único - A FHB organizará seu orçamento anual
e o remeterá à Secretaria de Estado da Saúde, para a fixação do
auxílio global a ser incluído na proposta orçamentária do Estado.

Art. 19 - A FHB prestará colaboração às entidades públicas
e privadas, por iniciativa própria ou quando solicitada, podendo,
para isso, firmar acordos e convênios.

Art. 20 - O Advogado Geral do Estado será o representante
do Estado de Minas Gerais na constituição da Fundação, incum-
bindo-lhe, enquanto não for empossado o seu Presidente, receber
as doações que forem feitas à entidade.

fl-1
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Art. 21 - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 22	Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publicação.

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

Dada no Palácio cia Liberdade, em Belo Horizonte, aos 4
de setembro de 1968.

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

LEI N.9 4.910, DE 4 DE SETEMBRO DE 1968

Cria Colégio Normal Oficial na Cidade de
Delfim Moreira.

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

Art. 1. -- Fica criado um Colégio Normal Oficial na Cidade
de Delfim Moreira.

Art. 2.° - O Colégio de que trata o artigo anterior terá os
seguintes cargos, que ficam criados no Anexo III, ilha., da Lei n.°
3.214, de 16 de outubro de 1964: 1 (um) cargo de Diretor de Esta-
belecimento de Ensino Médio, símbolo C-5 e 1 (um) cargo de Se-
cretário de Estabelecimento (lc 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 Poder
Executivo, no corrente exercício, abrir o respectivo crédito suplemen-
tar nos termos da legislação vigente.

Art. 39 Ressalvadas as despesas decorrentes do artigo an-
terior, o Colégio Normal Oficial de Delfim Moreira será instalado e
funcionará mediante convênio, que fica desde já autorizado, com a
Prefeitura Municipal de Delfim Moreira, sem ônus para o Estado.

Parágrafo único O convênio previsto no artigo deverá
atender às disponibilidades financeiras do Município e às neces-
sidades do ensino a ser ministrado pelo estabelecimento criado
por esta lei.

Ari. 4•1	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
4 de setembro de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Mcwfi Alkmjm

LEI N.9 4.911, DE 4 DE SETEMBRO DE 1968

Cria o CUFSO Normal anexo ao Ginásio Estadual
de Cruzilia.

O Povo (lo Estado de Minas Gerais, por seus representantes.decretou v eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:
Art. 1.0 -- criado o Curso Normal anexo ao Ginásio Es-

tadual de Cruzífla, instituído pela Lei n. 9 3.293, de 14 dezembro(te 1964.

Art. 2.° - O curso criado por esta lei será instalado e fun-
cionará mediante convênio, cuja celebração fica desde já autoriza-
da, com a Prefeitura Municipal de Cruzília, 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.

Art. 3o - 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 conhecimento
e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir, tão
inteiramente como nela se contém.

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

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria Alkmjm

M
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LEI N.9 4.912, DE 4 DE SETEMBRO DE 1968

Concede pensão à D. Hilda Silva Menezes, viúva
do Si'. José de Oliveira.

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. Hilda Silva Menezes, viúva do
senhor José de Oliveira, ex-suplente de Subdelegado Municipal de

Polícia do então Distrito e hoje Município de Amparo da Serra, a
pensão mensal vitalícia de NCr$ 80,00 (oitenta cruzeiros novos),
enquanto durar a viuvez.

Parágrafo único	Sobrevindo o falecimento da beneficiária,

em estrdo de viove, a pensão objeto desta lei será transferida ao

filho do casal, enquanto menor.

Art. 2.° - Para atender ao disposto nesta lei, no corrente exer-
cício, fica o Poder Executivo autorizado a abrir, à Secretaria de
Estado da Fazenda, o crédito especial de NCr$ 400,00 (quatrocen-
tos cruzeiros novos), podendo, para tanto, anular, total ou parcial-
mente, dotaçõc' orçament5rias de igual valor, correspondentes a des-

pesas correntes ou de capital.

Art. 3.° - - Nos exercícios subseqüentes a de;pesa resultante
desta lei correrá por dotação própria, a ser consignada no orça-

mento.

Art. 49	Bevogam-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

4 de setembro de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Ovídio Xavier de Abreu
Joaquim Ferreira Gonçalves

LEI N. 9 4.913, DE 5 DE SETEMBR) DE 1968

Autoriza a abertura, pela Secretaria de Estado
da Seguranca Pública, do crédito especial de NCr$
11.584,17.

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

Art. 1. - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pela
Secretaria de Estado da Segurança Pública, o crédito especial de
NCr$ 11.581,17 (onze mil, quinhentos e oitenta e quatro cruzeiros
00v04 e dezessete centavos) para atender a despesas de exercícios
afl tenores, assim discriminadas.

NCr$
Estrada de Ferro Central do Brasil - RFFSA - Trans-

portes requisitados em dezembro de 1966, con-

	

forme SC/Processo n. , 1.738/67 ..........	4.683,56

Estrada de Ferro Central do Brasil - -- BFFSA - Trans-
portes requisitados em outubro, novembro e de-

	

(1v 1966, coa fornie SC/Proceaso n. I 2.058/67	8,58

Estrada de Ferro Central do Brasil - RFFSA - Trans-
portes recsuisitaclos cm dezembro lc 1966, con-

	

forme SC/Processo n.° 2.105/67 ..........	135,89

Expresso Bainhuiense Ltda. -- Transportes requisita-
(tos em juiio e agosto de 1966, conforme SC/Pro-

	

cesso n. 9 2.173/67 ......................	25,23

Expresso de Luxo São Cristóvão Ltda. - Transpor-
tes requisitados em janeiro e dezembro de 1966,

	

conforme SC/Pro cesso n. 9 2.209/67 ........	43,18

Expresso de Luxo São Cristóvão Ltda. - Transpor-
tes requisitados em janeiro, novembro e dezem-

	

bro de 1966, conforme SC/Processo n. 9 2.258/67
	

32,95

Expresso de Luxo São Cristóvão Ltda. - Transpor-
tes requisitados em novembro e dezembro de 1966,
conf)rr1e SC/Processo	2.115/67 ........	47,75

Expresso Cruzeiro do Sul Ltda. - Transportes requi-
sitados em janeiro e dezembro (le 1966, confor-

	

inc SC/Processo n.0 2.366/67 ............	4,94

ffl
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NCr$

13,86

10,89

1,19

1,98

39,54

6,69

11,71

6,09

0,29

0,65

1,72

0,75
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Expresso Setelagoano Ltda. - Transportes requisita-
dos em novembro e dezembro de 1966, conforme
SC/Processo n.0 2.207/67 ................

Expresso Setc'lagoano Ltda. - Transportes requisita-
dos em outubro e dezembro de 1966, conforme SC/
Processo n. 2.224/67 ..................

Expresso Sete]-,i gouno Uda. - - Transportes requisita-
dos em dezembro de 1966, conforme SC/Processo
n.° 2.335/67 ..........................

Expresso Setelagoano Ltda. - Transportes requisita-
dos em dezembro de 1966, conforme SC/Processo
n.° 2.345/67 ........................

Expresso Poços de C1das - - Soares Pereira & Cia. Ltda.
Transportes requisitados em novembro e dezembro
de 1966, conforme SC/Processo n. 9 2.288/67 .

Expresso Poços de Caldas Soares Pereira & Cia. Ltda.

Transportes requisitados em novembro de 1966,
conforme SC/Processo n.° 2.455/67 ........

Expresso Poços de Caldas ---. Soares Pereira e Cia. Ltda.

Transportes requisitados em novembro de 1966
conforme SC/Processo 2.221/67 ..........

Expresso Senhor Bom Jesus Ltda. - Transportes requi-
sitados em dezembro de 1966, conforme SC/Proces-

so n.° 2.415/67	....................

Irmãos Viana Ltda. - Transportes requisitados em julho

de 1966, conforme SC/Processo n.9 1.969/67

Irmãos Virgolino Ltda. -- Transportes requisitados em
fevereiro e julho de 1963, conforme SC/Processo

n.9 2.529/67	......................

Irmãos Virgolino Ltda. - - Transportes requsitados em
outubro e novembro de 1964. conforme SC/Processo

n.° 2.324/67	......................

Irmãos Virgolino Ltd. --- Transportes requisitados cm

julho de 1962, conforme SC/Processo n, 9 2.528/67
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Irmãos Virgolino Ltda. -- Transportes requisitados em
1966, conforme SC/Processo n.° 2.523/67 .

Geraldo Teles --- Transportes requisitados em janeiro,
junho e outubro de 1966, conforme SC/Processo n.9
2.029/67	........................

Geraldo Alaor Borges --- Transportes requisitados em
setembro e novembro de 1966, conforme SC/Pro-
cesso n.9 2.235/67 ..................

Francisco Ribeiro da Silva - Transportes requisitados
no mês de março de 1965, conforme SC/Proces-
so n.9 2.664/67 ......................

Francisco Moreira da Silva - Transportes requisitados
em maio de 1966, conforme SC/Processo n.

	

2.147/67	........................

Irmãos Viana Ltda. - Transportes requisitados em ju-
lho, agosto, outubro, novembro e dezembro de
1966, conforme SC/Processo n. 9 2.147/67 .

Viação Sandra Ltda. --- Transportes requisitados em
1966, conforme SC/Processo n. 9 2.407/67 .

Viação Sandra Ltda. - Transportes requisitados em 1966,
conforme SC/Processo n. 9 2.329 ..........

Messias Quintão de Oliveira - Transportes requisita -
dos em dezembro de 1966, conforme SC/Processo
n.9 2.145/67 ........................

Luiz Carlos Rocha - Transportes requisitados em no-
vembro de 1966, conforme SC/Processo n.9

	

2.230/67	..........................

José Ozanan de Moura - Transportes requisitados em
dezembro de 1966, conforme SC/Processo n.

	

2.129/67	........................

Ernani Soares	Transportes requisitados cm dezembro
e outubro de 1966, conforme SC/Processo n.9

	

2.206/67	........................

Expedito Alves Pereira - Transportes requisitados em
dezembro de 1966, conforme SC/Processo n.°

	

1.863/67	......................

NCr$

20,52

32,00

10,12

0,97

5,00

16,42

18,54

11,20

17,00

100,00

32,00

61,26

17,00
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NCr$

47,89

5,97

2,32

3,15

20,88

124,82

12,90

6,95

2,90

68,57

7,88

121,31

37,85

NCr$

1,99

150,00

2,04

7,77

10,65

14,55

3,46

50,89

2,31

15,05

1,63

13,01

150,00

72,69

4,31

Emprcsi Nossa Senhora Aparecida	Transportes requiSi-

tedos em 1066. conforme SC/Processo n. 9 2.032/67

Empresa Viação Santo Elias Ltda.	Transportes requisi-
tados em dezembro de 1966, conforme SC/Processo

	

n.9 2.088/67	........................

Antônio Gorette	Transportes requisitados em outu-
bro e novcmh:o de 1966, conforme SC/Processo

n.Q	2.435/67	....................

Waidemar Swerts de Carvalho - Transportes requisita-
dos em 1966, conforme SC/Processo n.9 2.323/67

Empresa Ribeiro Ltda. -- Transportes requisitados em
agosto, setembro, outubro e dezembro de 1966,
conforme SC/Processo n. 9 1.877/67 ........

Empresa Irmãos Teixera - - Transportas requisitados em
1066, conforme SC/Processo n. 2.431/67 .

José Maria Rodrigus	Transportes requisitados ciii
1964, conforme SC/Processo n. 2.866/67 .

Viação Alteza Ltda.	Transportes requisitados	em

agosto de 1966, conforme SC/Processo n. 2.069/67

Constantino de Oliveira - -- Transportes requisitados em
dezembro de 1966, conforme SC/Processo n .9

2.547/67	........................

Viação Nova Iguaçu - Transportes requisitados em 1966
conforme SC/Processo n. 2.576/67 ..........

Empresa de Ônibus Pium-í São Roque de Minas -
Transportes requisitados em outubro e dezembro
de 1966, conforme SC/Processo n. 2.063/67 .

Eldi Pereira Gonçalves - Transportes requisitados em

1966, conforme SC/Processo n. I 1.749/67 .

Eldi Pereira Gonçalves - - Transportes requisitados em
janeiro e dezembro de 1966, conforme SC/Processo
n.° 1.751/67	......................

Sebastião Pereira --- Transportes requisitados em setem-
bro de 1966, conforme SC/Processo n. 9 2.368/67

Sebastião Alencar da Cunha Sobrinho Transportes re-
quisitados em dezembro de 1966, conforme SC/Pro-
cesso nY 2.281/67 ..................

José Arimatéa Gomes - Transportes requisitados em
1066, conforme SC/Processo n.9 2.536/67 ......

José Arimatéa Gomes	Transportes requisitados em
1065, conforme SC/Processo n. 9 2.538/67 .

José Arimatéa Gomes - Transportes requisitados em
1064, conforme SC/Processo n.9 2.539/67 ......

Oswaldo Rodrigues Silveira - Transportes requisitados
em 1965, conforme SC/Processo n. 9 1.881/67

Viação Férrea Centro-Oeste	RFFSA	Transportes
requisitados em 1966, conforme SC/Processo
2.045/67	........................

Viação Peixe Vivo Ltda. -- Transportes requisitados
em 1966, conforme SC/Processo n.° 1.592/67

Alcino Gonçalves Cota -- Transportes requisitados cm
novembro e dezembro de 1966, conforme SC/Proces-
so n.9 2.024/67 ......................

Viação Ncpe Ltda. - Transportes requisitados em 1066,
conforme SC/Processo n.° 2.186/67 ........

Viação Guarani Ltda. -- Transportes requisitados em
1966, conforme SC/Processo n. 1.562/67 .

José Edson dos Reis - Transportes requisitados em
1966, conforme SC/Processo n.° 2.342/67 ......

Tarcísio Enver Dias ----- Transportes requisitados em
dezembro de 1966, conforme SC/Processo n.°
1.862/67	..........................

Viação Cometa S/A - Transportes requisitados em 1966
conforme SC/Processo n.9 1.811/67 ........

Pedro Rodrigues da Fonseca Transportes requisita-
dos em março, maio, junho, outubro e dezembro
de 1964, conforme SC/Processo n. 9 3.014/67 .
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NCr$

6,94

41,22

19,52

5,48

222,86

2,07

0,75

4,05

41,67

6,05

1,13

22,10

35,35

Pedro Bodrigues da Fonseca - - Transportes requisitados
durante o exercício de 1965, conforme SC/Proces-
so n.9 3.013/67 ......................

Estrada de Ferro Central do Brasil - RFFSA - Trans-
portes requisitados em maio, junho, setembro e no-
vembro de 1965, conforme SC/Processo n. 3.216/67

Estrada de Ferro Central do Brasil ---- RFFSA -- Trans-
portes requisitados de junho a dezembro de 1965,
conforme SC/Processo n.9 3.166/67 ........

Estrada de Ferro Central do Brasil - RFFSA - Trans-
portes requisitados em novembro ele 1965, confor-
me SC/Processo n.9 3.124/67 ............

Estrada de Ferro Leopoldina - RFFSA Transportes
requisitados em novembro e dezembro de 1966,
conforme SC/Processo n.9 1.419/67 ........

Companhia Paulista de Estradas de Ferro -- Transportes
requisitados ein outubro de 1966, conforme SC/
Processo n. 975/67 ..................

Companhia Paulista de Estradas de Ferro - Transportes
requisitados em junho dc 1006, conforme SC/
Processo n.9 948/67 ..................

Companhia Paulista de Estradas de Ferro --- Transpor-
tes requisitados em novembro de 1966, conforme
SC/Processo n.9 2.887/67 ..............

Companhia Paulista de Estradas de Ferro Transpor-
tes requisitados cm outubro de 1966, conforme
SC/Processo n.9 467/67 ................

Empresa Canaan Ltda.	Transportes requisitados em
1966, conforme SC/Processo n.° 2.087/67 ......

Pedro Lúcio de Menezes - Transportes requisitados em
1966, conforme SC/ Processo n. 9 1.796/67 .

Empresa 1)anifj Ltda. -- Transportes requisitados em
dezembro de 1966, conforme SC/Processo n.
1.726/67	..........................

Eucljdes Mendes -- - Transportes requisitados em agosto,
setembro, outubro, novembro e dezembro de
1966, conforme SC/Processo n. 9 1.582/67 ......

Viação Cometa S/A - Transportes requisitados em
1966 conformc SC/Processo n.° 1.809/67 .

Oswaldo Rodrigues Silveira - Transportes requisitados
em 1966, conforme SC/Processo n. 9 1.929/67

Estrada de Ferro Central do Brasil RFFSA - Transpor-
tes requisitados em dezembro de 1966, conforme
SC/Processo n.y 2.053/67 ................

Estrada de Ferro Central do Brasil - - RFFSA - Trans-
portes requisitados em novembro de 1962, con-
forme SC/Processo n. 9 1.742/67 ..........

Estrada de Ferro Central do Brasil RFFSA -- Trans-
portes requisitados em outubro de 1964, confor-
me SC/Processo n.9 1.741/67 ............

Cia. Mogiana de Estrada de Ferro -- Transportes requi-
118	 sitaclos em dezembro de 1966, conforme SC/Pro-

cesso n.9 1.859/67 ....................

Cia. Mogiana de Estrada de Ferro - Transportes requi-
sitados em 1966, conforme SC/Processo n.9
1.884/67	........................

Antônio Alves Marfins -- Transportes requisitados em
dezembro de 1966, conforme SC/Processo n.9
2.526/67 ..........................

Antônio Alves Martins - Transportes requisitados em
dezembro de 1966, conforme SC/Processo n.9
2.572/67 ..........................

Viação Nossa Senhora das Neves - Transportes requisita-
dos em 1966, conforme SC/Processo n. 9 1.824/67

Viação Nova Iguaçu - Transportes requisitados em 1965
conforme SC/Processo n.° 2.276/67 ........

NCr$

20,58

73,00

234,98

14,79

141,51

2,36

1,77

1,18

Wilson Vieira de Gouvêa - Indenização por pagamento
de diárias a funcionários do Departamento de Po-
lícia Técnica, no exercício de 1965 .. .. .. ..	1.800,00

117,29

6,40
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NCr$

0,30

16,83

2,32

8,64

8,16

24,84

22,40

16,30

15,20

7,84

1,11

9,68

2,67

0,67

4,49

Ana Maria de São José - Transportes requisitados em
dezembro de 1966, conforme SC/Processo n.9

	

2.290/67	........................

Álvaro Gontijo	Transportes requisitados em dezembro
de 1966, conforme SC/Processo n.9 2.287/67

Salviano Lopes da Silva - Transportes requisitados em
1966, conforme SC/Processo n.° 1 .822/67 .

Oswaldo Rodrigues Silveira - Transportes requisitados
em 1964, conforme SC/Processo n. 9 1.882/67

Empresa Santa Maria	Transportes requisitados em
1966, conforme SC/Processo n. 9 2.569 ......

Empresa Santa Maria -- Transportes requisitados em
1966, conforme SC/Processo n. 9 2.513/67 ......

Empresa Santa Maria - Transportes requisitados em
1966, conforme SC/Processo n. 9 2.436/67 ......

Oswaldo Rodrigues Silveira	Transportes requisitados
em setembro de 1965, conforme SC/Processo n.

	

1.885/67	..........................

Irmãos Virgolino Ltda.	Transportes requisitados em
1965, conforme SC/Processo n.° 2.530/67 .

Jurandir Cordeiro -- Transportes requisitados em de-
zembro de 1966, conforme SC/Processo n. 9 1.798/67

Antônio Dias & Cia. Ltda.	Transportes requisitados
em novembro de 1966, conforme SC/Processo n.
2.121/67 ............................

Viação Planeta S/A - Transportes requisitados em 1966,
conforme SC/Processo n. 1.737/67 ..........

Pedro Maciel Filho - Transportes requisitados em fe-
vereiro de 1966, conforme SC/Processo n. I 1.821/67

José Maria Rodrigues Transportes requisitados em
março, outubro e novembro de 1966, conforme SC/
Processo n. Q 2.113/67 ..................

José Maria Rodrigues -- Transportes requisitados em
agosto de 1962, conforme SC/Processo n. 9 2.852/67

José Maria Rodrigues	Transportes requisitados em
1965. conforme SC/Proceso n.° 2.853/67 .

And alicio Bento Cordeiro	Transportes requisitados
em novembro de 1965, conforme SC/Processo n.
5.622/66	..........................

Antenor Morais de Oliveira	Transportes requisitados em
1965, conforme SC/Processo n. 5.659/66 ......

Antônio Durães de Souza	Transportes requisitados em
fevereiro e julho de 1965, conforme SC/Processo
n.? 1.257/67	........................

Antônio Durães de Souza -	Transportes requisitados
em 1963, conforme SC/Processo n. 1.259/67

Antônio l)urães de Souza	Transportes requisitados em
1964, conforme SC/Processo n. 9 1.258/67 .

Eldi Pereira Gonçalves - Transportes requisitados em
1965, conforme SC/Processo n. 9 1.183/67 .

Antônio Alberto Nogueira ----- Indenização de despesas com
transportes em 1965, conforme SC/Processo n.
5.434/66 ..........................

Helena de Oliveira Bustos	Transportes requisitados em
1965, conforme SC/Processo n, 9 6.416/66 ......

Inah Capeili Novelino - Viação Santa Bárbara Ltda.
Transportes requisitados em 1965, conforme SC/
Processo n.9 5.112/67 ..................

Duarte & Lopes	Transportes requisitados em dezembro
de 1965, conforme SC/Processo n. Q 35/67 ......

	

8,02	Alcebíades Batista de Oliveira	Transportes requisita-
dos em 1965, conforme SC/Processo n.9 5.789/66

	

9,90	Cristiano Morais Filho	Transportes requisitados em
1965, conforme SC/Processo n.° 1.267/67 . .

Domingos Ribeiro Ferreira - Transportes requisitados

	

3,98	 em 1965, conforme SC/Processo n. Q 1.253/67

NCr

11,70

100,00

280,00

2,84

54,30

14,48

88,75

14,55

9,93

12,86

7,15
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Geraldo Alaor Borges	Transportes requisitados em
dezembro de 1965, conforme SC/Processo n.
5.681/66 ..........................

Empresa Viação Salutares Ltda.	Transportes requisi-
tados em 1965, conforme SC/Processo n. 9 469/67

Empresa Viação São Geraldo Ltda. - Transportes requi-
sitados em 1965, conforme SC/Processo n.° 5.926/67

Empresa Unida Mansur & Filho Ltda. - Transportes re-
quisitados em 1965, conforme SC/Processo n.9
4.875/66 ..........................

Empresa São Bento Ltda. - Transportes requisitados em
dezembro de 1965, conforme SC/Processo n.
6.580/66 ..........................

Geraldo Marques da Silva	Transportes requisitados
1964, conforme SC/Processo n. 381/67 ......

Geraldo Marques da Silva	Transportes requisitados
em dezembro de 1965, conforme SC/Processo n.
380/67	............................

Expresso Aliança de Viação Ltda. Transportes requi-
sitados em dezembro de 1965, conforme SC/Pro-
cesso n. 5.801/67 ....................

Ângelo Picorone - Expresso Picorone	Transportes re-
quisitados em 1965, conforme SC/Processo n.

5.109/66	........................

Viação Peixe Vivo Ltda. - Transportes requisitados em
dezembro de 1966, conforme SC/Processo n.9

1.647/67	..........................

Viação Férrea Centro-Oeste - RFFSA - Transportes
requisitados em dezembro de 1966, conforme SC/
Processo n. 1.499/67 ..................

NCr$

2,77

54,71

2,93

2,84

26,68

1,92

5,17

1,42

80,32

8,39'

53,28

3,46

1,11

	NCr$	
José Venâncio de Oliveira	Transportes requisitados em

outubro de 1966, conforme SC/Processo n.°
1.668/67	..........................

1,40
Expresso Dorense Ltda.	Transportes requisitados em

dezembro de 1966, conforme SC/Processo n.

	

18,37	 1.650/67 ..........................

Viação Pássaro Amarelo Ltda. - Transportes requisita-

	

2,27	 dos em novembro de 1966, conforme SC/Processo
n.Q 1.545/67	....................

Rápido Triângulo Ltda. - Transportes requisitados em

	

35,44	 dezembro de 1965, conforme SC/Processo n.°
1.387/67 ..........................

Djalma Freitas - Transportes requisitados em dezembro
de 1966, conforme SC/Processo n.° 1.539/67

136,48
Empresa Viação São Geraldo Ltda.	Transportes re-

quisitados em dezembro de 1966, conforme SC/

	

24,37	 Processo 1.649/67 ....................

José Marcolino Sobrinho - Transportes requisitados
cm junho, novembro e dezembro de 1964, con-

	

16,42	 forme SC/Processo n. 1.540/67 ..........

Olímpio Padilha - Transportes requisitados em abril de
1966, conforme SC/Processo n.° 1.651/67 .

Cia. Mogiana de Estrada de Ferro - Transportes requisita-
dos em novembro e dezembro de 1966, conforme
SC/Processo n.9 1.567/67 ................

Estrada de Ferro Leopoldina - RFFSA Transportes re-
quisitados em dezembro de 1966, conforme SC/
Processo n.9 1.498/67 ..................

Viação Nossa Senhora de Fátima Ltda. - Transportes
requisitados em 1965 e 1966, conforme SC/Proces-
so n.	312/67	......................

Oswaldo Ávila -- Transportes requisitados em 1965, con-
forme SC/Processo n.9 536/66 ............

Ruberico Alvarenga Mafra --- Transportes requisitados em
dezembro de 1965, conforme SC/Processo n.9
5.800/66 ............................

ASOR1A TÉCNICO-CONSULTIVA
Biblioteca

16,40

1,84

83,85

153,81

Viação Férrea Centro-Oeste - RFFSA - Transportes
requisitados em 1966, conforme SC/Processo n.9

1.506/67	........................	366,35
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NCr$

11,70

21,03

1,11

13,25

1,56

3,00

3,00

48,47

14,54

3,78

28,85

50,00

40,00

2,77

NCr$

0,73

3,28

8,84

1,50

13,45

27,81

7,86

12,80

20,00

29,78

10,87

21.74

8,52

4,20

Transportes Garimpense - Adilson Batista de Andrade -
Transporte; requisitados cm 1965, conforme SC/
Processo n. 1.145/67 ..................

Empresa Santo Antônio Ltda. ---- Transportes requisita-
dos em 1963. conforme SC/Processo n. 9 5.756/66

Ignácio Loyola Pinto	Transportes requisitados em
1963, conforme SC/Processo n. 9 688/66 ........

Ignácio Loyola Pinto -- Transportes requisitados em 1963,
conforme SC/Processo n.9 5.693/66 ..........

Viação Monlevade Ltda. - Transportes requisitados em
1965, conforme SC/Processo n. 9 6.024/66 ......

Prefeitura Municipal do Serro - Transportes requisita-
dos em 23 de dezembro de 1965, conforme SC/
Processo n. 5.373/66 ..................

Prefeitura Municipal (te Serro Transportes requisita-
dos em 1.9 de dezembro de 1965, conforme SC/Pro-
cesso n.Q 5.363/66 ......................

Sebastião Daldegan - Transportes requisitados em 1965,
conforme SC/Processo n. 9 5.769/66 ..........

Transcolin - Transportes Coletivos Interestadual Ltda.
Transportes requisitados cm 1965, conforme SC/
Processo n.° 857/66 ....................

Viação Sertaneja Ltda. - Transportes requisitados cm
1965, conforme SC/Processo n.9 5.880/66 .

Viação Peixe Vivo Ltda. - Transportes requisitados em
1964, conforme SC/Processo n. 480/67 ......

Leonardo de Miranda Pereira - Transportes requisita-
dos em dezembro de 1965, conforme SC/Processo
n.° 6.245/66 ........................

Manoel José da Costa Lana	Transportes requisitados
cm 5 de outubro de 1966, conforme SC/Processo n.°
5.988/66 ..........................

Empresa Real Santa Luzia Ltda.	Transportes requi-
sitados em 1965, conforme SC/Processo n.°
5.161/66 ..........................

Moscardini & Filho - Transportes requisitados em 1965
conforme SC/Processo n,° 6.307/66 ........

Jorge Fah&	Transportes requisitados em 1965, con-
forme SC/Processo n. 9 6.477/66 ..........

Wilson Caparelli Nascimento -- Transportes requisita-
dos em 1965, conforme SC/Processo n. 9 5.798/66

José Venâncio de Oliveira	Transportes requisitados
em dezembro de 1965, conforme SC/Processo n.°
6.742/66	..........................

Empresa Santo Antônio Ltda------Transportes requisitados
em 1965, conforme SC/Processo n. 5.683/66

Empresa Santo Antônio Ltda. ---- Transportes requisita-
dos cm 1964, conforme SC/Processo n.9 5.802/66

Empresa Santo Antônio Ltda. --- Transportes requisita-
dos em 1962. conforme SC/Processo n.9 5.803/66

Empresa São Bento Ltde. ----- Transportes requisitados
em 1964, conforme SC/Processo n.9 6.417/66

Mário Alves (te Melo - Transportes re quisitados em 1965,
conforme SC/Processo n.9 6.022/66 ..........

Irmãos Botinha Ltda.	Transportes requisitados em
1965, conforme SC/Processo n. 9 66/67 ......

Eldi Pereira Gonçalves - Transportes requisitados em
1965, conforme SC/Processo n. > 1.176/67 ......

Eldi Pereira Gonçalves -- Transportes requisitados em
1965, conforme SC/Processo n. 1.177/67 . .

Márcio Mesquita de Freitas - Transportes requisitados cm
1965, conforme SC/Processo n. 9 7.081/66 .

José Adão de Camargos -- Transportes requisitados cm
1965, conforme SC/Processo n. 9 335/67 ......
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NCr

Irmãos Furtado Ltda.	Transportes requisitados em de-

	

zembro de 1965, conforme SC/Processo n.° 5.102/66
	4,52

José Ormezindo Lopes - Transportes requisitados em

	

1965, conforme SC/Processo n.9 5.388/66 ......
	14,33

José Nunes de Carvalho Neto	Transportes requisitados

em maio de 1965, conforme SC/Processo n.9

	

5.708/66 ............................
	20,00

José Mendes Cesário -- Transportes requisitados cm

1965, conforme SC/Processo n. 7.015/66 .
	 2,53

Juvêncio Rodrigues Nascimento	Transportes requisi-

tados em 1965, confoinieSC/Processo n. 21/67
	

50,00

	

TOTAL ......................	11.584,17

Parágrafo único Para a execução (lo disposto no artigo,

fica o Poder Executivo autorizado a congelar ou anular, total ou
parcialmente, dotações orçamentárias correspondentes a despesas cor-

rentes ou de capital.

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 ((a Libcrclade, em Belo Horizonte, aos

5 de setembro de 1968-

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Joaquim Ferreira Gonçalves
Ovídio Xavier de Abreu
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LEI N. 9 4.914, DE 5 DE SETEMBRO DE 1968

Autoriza a abertura, pela Imprensa Oficial do
Estado, do crédito especial de NCr$ 13.104,00.

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

Imprensa Oficial do Estado, o crédito especial de NCr$ 13.104,00

(treze mil, cento e quatro cruzeiros novos), destinado a ocorrer às

despesas com o pagamento de aulas extraordinárias ministradas no

ano de 1967 por professores da Escola de Belas-artes e Artes Grá-

ficas de Bela Horizonte, na conformidade do artigo 6., da Lei n.

4.181, de 27 de maio de 1966.

Parágrafo único Para o cumprimento do disposto no arti-

go, fica o Poder Executivo autorizado a anular parcialmente, até o

limite do crédito, a dotação 093-27-65-3.1.1.1. - honorários, cons-

tante do orçamento vigente do Estado.

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
5 de setembro de 1968.

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

^11
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LEI N.9 4.915, DE 5 DE SETEMBRO DE 1968

Autoriza o Poder Executivo a abrir à Secreta-
ria de Estado da Viação e Obras Públicas o cré-
duo especial de NCr$ 35.812,50 e a anular dota-

ções orçamentárias.

José de Castro Valério	Indenização devida no exer-

cício de 1964, referente à reforma da entrada de
força da subestação abaixadora da Secretaria de

2.632,29Estado do Interior .................... 

Maria do Amparo Abreu Lima Rezende - Indenização de
despesas nas caixas dágua do Grupo Escolar "Is-
rael Pinheiro" de Governador Valadares, no exer-
cício de 1966 ......................521,91

Feliciano José Baeta da Costa	Indenização referente à

despesas de diversos veículos oficiais da Secretaria,
nos exercícios de 1962, 1963, 1964, 1965 e 1966
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Custódia Feres Abi-Saber Indenização de despesas com
reparos e adaptação do prédio do Colégio Comercial
de Manhuaçu, onde se instalou o Grupo Escolar
"Monsenhor Gonzalez", de Manhuaçu, em 1965

Maria Rosa Campo - Indenização de despesas com re-
paros executados no prédio do Grupo Escolar "Cas-
tro Pires", de Malacacheta, em outubro de 1966

Maria Lygia Frias Vidal - Indenização de despesas com
a troca da chave monofásica para a bifásica do
Grupo Escolar "José Alves Maciel", de Alto Rio
Doce, em outubro de 1966 ..............

Regina Aida Varoni de Carvalho - Indenização de des-
pesas com reparos executados no prédio do G. E.
"Frei Florentino", de Muzambinho, em junho de
1966	............................

Elzair Caldeira de Oliveira - Indenização de despesas
pela construção de um cômodo no prédio para for-
nalha da cantina do G. E. "Padre Miguel", de Si-
monésia, em 1967 ....................

Ruth Nacif Chequer - Indenização de despesas com
reparos executados no prédio do G. E. "Salime
Nacif", de Manhuaçu, em maio e outubro de 1966

Maria Angelina Nunes Leal Cruz Indenização de des-
pesas com pequenos reparos realizados nas EE.RR.
de Marimbá, Município de Betim, em 1967

Estela Machado Alves - Indenização de despesas pelos
reparos executados no prédio do G. E. "Cornélio
Penna", de Itabira, em 1967 ..............

Ondina Alves Indenização de despesas pelos reparos
executados no prédio do G. E. "Senador Alfredo
Catão", de Andrelândia, em 1966 ..........

Elza Nogueira Papandréa - Indenização de despesas por
diversos serviços executados no prédio do G. E.
"Eurípedes Prazeres", de São Lourenço, em 1967

Maria Alice Passos - Indenização de despesas pelos repa-
ros executados no prédio do G. E. "Afonso Penna
Júnior", 'de Rio Vermelho, em fevereiro de 1966

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

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

Art. 1. - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir à Secre-
taria de Estado da Viação e Obras Públicas o crédito especial de
NCr$ 35.812,50 (trinta e cinco mil, oitocentos e doze cruzeiros novos
e cinqüenta centavos), destinado a atender à despesas de exercícios

findos, a seu cargo, como seguem:
NCr$

José de Castro Valério - Saldo apurado a seu favor
na prestação de contas da conclusão das obras
de construção da Subestação abaixadora da Se-
cretaria do Interior, no exercício de 1964, re-
ferente ao S.V. 655 e registro n.° 4.784 do Tri-
bunal de Contas ........................8.142,95

216,03

NCr$

88,21

269,69

78,50

150,00

197,20

81,00

77,20

500,00

158,00

162,85

309,00



NCr$
Regis dos Reis - Indenização de despesas pela conserva-

ção do veículo a serviço do 3,9 C.O.P., de Varginha,
em novembro de 1967 ................ 205,00

isa Pinheiro da Silva Bischir - Indenização de despesas
Pelos reparos no prédio do G. E. "Padre Celso Pi-
nheiro", de Cristais, em 1966 ............

Maria Rita Neiva Silva - indenização de despesas pelos
reparos executados no prédio do G. E. "Geraldo Bit-
tencourt", de Conselheiro Lafaiete, em 1966 .

Deolinda Nogueira Santos Indenização de despesas
por pequenos reparos realizados no G. E. "Profes-
sor Mendonça", de Senador José Bento, em 1965 e
1966	..........................

Márcia Rocha - Indenização de despesas pelos reparos
executados no prédio do G. E. "Miranda Manso",
de Santo Antônio do Aventureiro, em 1966

Clélia Quaresma tios Santos - Indenização de despesas
por pequenos reparos realizados no G. E. "Major
Raimundo Felicíssimo", de Águas Formosas, em
1967	............................

Antônio Cicinentino de Cerqueira - Indenização de des-
pesas pelos reparos executados no prédio do Fó-
rum da Comarca de Manga, em 1967 ........

Norma Raquel Gontijo - Indenização de despesas com
reparos na instalação elétrica do G. E. "Waldo-
miro Magalhães Pinto", de Santo Antônio do
Monte, no exercício de 1966 ........

Hilda Gomes R. Valle - Indenização de despesas pelos
consertos executados na bomba hidráulica e no apa-
relho Gestetner, modelo 120 do G. E. "Henrique
Diniz", da Capital, em 1967 ..............

Maria (Ia Glória Duarte Máfia Indenização de despe-
sas pelos reparos executados nas Escolas Reunidas
de Cana, em 1967 ....................

Prefeitura Municipal de Dona Euzébia - Despesas com
a construção da Cantina das Escolas Reunidas São
Manoel do Guaiaçu, de Dona Euzébia, em 1966

NCr$

73,10

149,28

75,85

74,09

80,20

335,60

19,31

88,00

350,00

387,50
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Maria Moraes	Indenização de despesas por pequenos
reparos no prédio do G. E. "Pedro Leite", de Pa-
raguaçu, em 1967 ....................

Maria do Carmo Bonaccorsi - Indenização de despesas
pela instalação de força padrão CEMIG no prédio
do G. E. "Padre Américo", de Candeias, em maio 47,05de1966	.......................... 

Mariana de Figueiredo Reis - Indenização de despesas pe-
los reparos executados no prédio do Ginásio Es-
tadual Padre Anchieta, de Coqueiral, em janeiro de
1967 ............................330,44

Maria Fernandes Ramos - Indenização de despesas pelos
reparos executados no prédio do G. E. Dom Helvé-
cio, de Dores da Vitória, Município de Mirai, em
1966 ............................73,50

Maria Pompéia Jannuzzi de Oliveira	Indenização de
despesas pelos reparos executados no prédio do
G. E. Major Delfino de Paula Ricardo, da Capital,
em junho de 1966 ....................7,60

Maria Nazareno Ubaldo Barbosa Cária - Indenização de
despesas feita com a padronização CEMIG no pré-
dio do G. E. Luiz Martins Soares, de Amparo da
Serra, em agosto de 1966 ..............83,31

Marina Bragança de Mendonça - Indenização de des-
pesas pelos reparos executados no prédio do G. E.
Cel. José Batista, de Itabira, em outubro de 1967

Maria Aparecida Ribeiro Ferreira - Indenização de des-
pesas pelos reparos com instalação elétrica padrão
CEMIG, executados no prédio do G. E. Dona Leoni-
na Nunes Maciel, de Cruzília, em 1966 ........

Cândida Elvira Monteiro de Castro - Indenização de des-
pesas pelo conserto na rede elétrica do G.E. "Pro-
fessor Mário Macedo", de Muriaé, em setembro de
1966 ............................

82,10

276,00

62,00

Instituto dos Missionários Sacramentinos de Nossa Se-
nhora do SS. Sacramento de Manhumjrjm - Despe-
sas com a instalação de luz do prédio do Colégio

282,44	Estadual de Manhumirim, em 1966	 279,24

_Â-'
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NCr$
Anair Machado da Silva - IndenizaÇâo de despesas pela

construção de três salas de aula no G. E. "Bel-
chior de Faria", em 1966 ................

Maria de Lourdes Garcia Coutinho - Indenização de des-
pesas pelos reparos executados no G. E. "D. João
Resende Costa", em 1966 ................

Benedita Freire Murta - Indenização de despesas pelos
reparos executados no prédio das Escolas Reunidas
de Ouro Fino, Município de Cel. Murta, em novem-
bro de 1966 ......................

Padre Gabriel Rodrigues de Morais - Indenização de
despesas por aquisição de material para reparo da
instalação hidráulica do Colégio Normal Oficial de
Conceição do Rio Verde, no exercício de 1966 ..	31,87

Edna pimentei de Vasconcelos - Indenização de despe-
sas pelos reparos executados no G.E. "Geraldo Star-
ling Soares", no exercício de 1967 ..........

Expansão Mercantil Importadora e Exportadora S.A. -
Fornecimento de peças para motoniveladora desta
Secretaria, conforme nota Fiscal n. 502, em outu-
bro de 1967	......................

Corália Venites Maluf - Indenização de despesas pela
adaptação realizada no prédio do O. E. Afonso
Pena Júnior, de Sacramento, em outubro de 1967

Antônio Cyrino Sobrinho - Indenização das despe-
sas efetuadas na conservação do veículo SPE 1-02-07
da 22.° C.O.P., de Patos de Minas, em novembro
de 1967	..........................

Dionésia de Meio Freitas Faria	Indenização de des-
pesas pelos reparos executados com instalação elé-
trica Padrão CEMIG, para o G. E. "Ana Chaves", de
Campina Verde, em 1966 ..................

Feliciano José Baeta da Costa Indenização de despe-
sas do saldo a seu favor na prestação (te contas
das obras de melhoramentos das estradas de São
Bartolomeu à Cachoeira do Campo e São Barto-
lomeu à rodovia Inconfidentes, no exercício de
1964	..........................
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NCr$

2.152,83

Joubert Guimarães Indenização de despesas referentes
à conclusão das obras do prédio do Posto de Pue-
ricultura de São Gonçalo do Sapucal, nos exercí-
cios de 1965, 1966 e 1967 ................10.168,25

Luiz Fernandes de Souza Indenização de despesas refe-
rentes a reparos urgentes executados no Grupo Es-
colar "Luiz de Melo Viana Sobrinho", de Divinó-
polis, em 1966 ......................675,16

André Martins de Andrade Filho - Indenização de des-
pesas referentes à compra de equipamentos para
a execução de serviços em diversas obras sob sua

	

administração, no exercício de 1964 e 1965 .. ..	4.137,47
TOTAL ........................35.812,50

Art. 2. - Para atender ao disposto no artigo anterior, é o
Poder Executivo autorizado a anular, total ou parcialmente, dota-
ções orçamentárias correspondentes à despesas correntes ou de ca-
pital, até o limite do crédito mencionado nesta lei.

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

Art. 4ç	Esta lei entrará em vigor na data de	sua publi-
cação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
5 de setembro de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Orlando de Andrade
Ovídio Xrvier de Abreu

l"1

129,53

93,00

25,00

295,00

236,17

57,00

154,90

32,32

Luciano Amedée Peret - Indenização de despesas referen -
tes ao saldo apurado a seu favor na prestação de

676,76	 contas das obras de reparos no prédio do "Minas
Tênis Clube", da Capital, no exercício de 1966
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LEI N 4.916, DE 5 DE SETEMBRO DE 1968

Autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito es-
pecial de NCr$ 3.745,63 à Secretaria de Estado
da Viação e Obras Públicas e a anular 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 o cré-
dito especial de NCr$ 3.745,63 (três mil, setecentos e quarenta e
cinco cruzeiros novos e sessenta e três centavos) à Secretaria de Es-
tado da Viação e Obras Públicas, para ocorrer às despesas abaixo
relacionadas:

NCr$
Murilo Lobato Bicalho - 2 (duas) diárias vencidas no

mês de novembro de 1967 ..............

Waldir Colares - 2 (duas) diárias vencidas no mês de
dezembro de 1967 ..................

Antônio Moreira Calais - 29 (vinte e nove) diárias
vencidas nos meses de novembro e dezembro de
1966 ..............................

Hélio Fadel de Araújo Silva - 2,5 (duas diárias e meia),
vencidas nos meses de outubro e novembro de
1967	............................

João Martins da Silva - 2 (duas) diárias vencidas no
mês de novembro de 1967 ..............

Américo Justino Peres - 4 (quatro) diárias vencidas
no mês de dezembro de 1967 ............

Goitamar Barbosa Vilela - 12 (doze) diárias vencidas
em dezembro de 1967 ..................

Adimar Monteiro de Paula - 19 (dezenove) diárias do
mês de outubro e 9 (nove) de novembro de 1967

Luiz Gonzaga Carneiro Rodrigues 15 (quinze) diárias
vencidas em setembro, outubro, novembro e de-
zembro de 1967 ......................

João Batista Alves Machado - 5 (Cinco) diárias ven-
cidas em novembro e dezembro de 1967 ......

NCr$
Luiz Antônio da Rocha e Silva - 19 (dezenove) diárias

	

vencidas em outubro, novembro e dezembro de 1967	419,40

Antônio Fusaro Filho	7,5 (sete diárias e meia) ven-

	

cidas em dezembro de 1967 ..............	161,25

Luiz Fernandes de Souza - 16 (dezesseis) diárias venci-

	

das em novembro e dezembro de 1967 ......	362,70

José Sebastião - 15 (quinze) diárias vencidas em de-

	

zembro de 1967 ....................	258,00

Nilon Comes	11 (onze) diárias vencidas em outubro

	

e dezembro de 1967 ..................	187,99

Nilon Gomes - 19 (dezenove) diárias vencidas em no-
vembro e dezembro de 1966 e 5,5 (cinco e meia)

	

diárias vencidas em novembro de 1967 ........	356,95

Mário Gonçalves - 3 (três) diárias vencidas em dezem-

	

bro de 1967 ........................	64,50

Art. 2.' Para atender ao disposto no artigo anterior, é o
Poder Executivo autorizado a anular, parcial ou totalmente, dota-
ções de despesas correntes ou de capital do Orçamento vigente.

Art. 3,e - 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 conhecimento
e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir, tão
inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, aos
5 de setembro de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Orlando de Andrade
Ovídio Xavier de Abreu

21,00

34,40

34,80

16,80

68,80

258,00

261,60

493,55

94,50

Antônio Cyrino Sobrinho - 18,5 (dezoito e meia) diárias
vencidas em abril, junho, outubro e novembro de

414,99	 1966 ............................236,40

TOTAL ......................3.745,63



F_!
Art. 2.0	Revogam-se as disposições em contrário, entran-

do esta lei em vigor na (lata de sua publicação.

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

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

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Sina
João Frarizen de Lima
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LEI N.9 4.917, DE 6 DE SETEMBRO DE 1968

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Tribu-
nal de Contos do Estado o crédito especial de
NCr$ 7.200,00 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. 1.0 -- Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Tri-
bunal de Contas do Estado o crédito especial de NCr$ 7.200,00 (sete
mil e duzentos cruzeiros novos), destinado ao pagamento de despe-
sas com a instalação de seu centro telefônico.

Art. 2. - Para atender ao disposto no artigo anterior, é o
Poder Executivo autorizado a anular, total ou parcialmente, dotações
orçamentárias correspondentes à despesas correntes ou de capital,
até o valor do crédito mencionado.

Art. 3•0 - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 4•0	Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publi-
cação.

Mando, portanto, a tO(taS as autoridades, a quem o conhecimento
e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir, tão
inteiramente como nela se contém.

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

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

LEI N.? 4.919, DE 6 DE SETEMBRO DE 1968

Declara de utilidade pública a "Obra Assisten-
cia l Cândida Linhares Cabra!", 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 (te utilidade pública a "Obra Assis-
tencial Cândida Linliares Cabral", entidade beneficente com sede
em Belo Horizonte.

Art. 2. - Bevogam-se as disposições em contrário, entrando
esta lei em vigor na (lata de sua publicação.

LEI N. 9 4.918, DE 6 DE SETEMBRO DE 1968

Declara de utilidade pública a Asociaç&$ dos
Geógrafos Brasileiros, Seção Regional de Minas Ge-
rais, Com sede e foro 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 Associação
(los Geógrafos Brasileiros, Seção Regional de Minas Gerais, com
sede e foro na Cidade de Belo Horizonte.

4

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

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

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senno
João Franzen de Lima
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LEI N.9 4.920, DE 6 DE SETEMBRO DE 1968

Declara de utilidade pública o Ginásio "São
Rafael", com sede na Cidade de Luz.

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

Art. 1.0	Fica declarado de utilidade pública o Ginásio "São
Rafael", com sede na Cidade de Luz.

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

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

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

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

LEI N.9 4.921, DE 6 DE SETEMBRO DE 1968

Cria um Colégio Comercial Oficial na Cidade
de Arcado.

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 na Ci-
dade de Areado.

Art. 2. - O Colégio de que trata o artigo anterior terá os se-
guintes 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 Esta-
belecimento de Ensino Médio, símbolo C-5 e 1 (um) cargo de Secre-
tário de Estabelecimento de Ensino Médio, símbolo C-4, ambos de
provimento em comissão.

Parágrafo único - As despesas resultantes deste artigo corre-
rão por verba própria do orçamento do Estado, podendo o Executi-
vo, no corrente exercício, abrir o respectivo crédito suplementar,
nos termos da legislação vigente.

Art. 3•0 Ressalvadas as despesas decorrentes do artigo an-
terior, o Colégio Comercial de Areado será instalado e funcionará me-
diante convênio, cuja celebração fica desde já autorizada, com a
Prefeitura Municipal de Arcado, sem ônus para o Estado.

Parágrafo único -- O convênio previsto no artigo não trará
novos encargos para o Estado, além dos previstos no artigo anterior,
mas deverá atender às disponibilidades financeiras do Município e
às necessidades do ensino a ser ministrado pelo estabelecimento cria-
do por esta lei.

Art. 4•0	Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 5•0 - Esta lei entrará cm vigor na (lata 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, cm Belo Horizonte, aos
6 de setembro de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria Alkmim

LEI N.9 4.922, DE 6 DE SETEMBRO DE 1968

Cria curso colegial comercial no Ginásio Esta-
dual de Salinas.

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

Art. 1.0	Fica criado o curso colegial comercial no Ginásio
Estadual de Salinas.

Art. 2. O curso colegial comercial criado por esta lei será
instalado e funcionará mediante convênio, que fica desde já autori-
zado, com a Prefeitura Municipal de Salinas, sem ônus para o Estado.

Parágrafo único - O convênio de que trata o artigo atenderá
às disponibilidades financeiras do Municí pio e às necessidades do
ensino a ser ministrado.

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

Wag"
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Art. 4Q	Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
	 LEI N.9 4.924, DE 6 DE SETEMBRO DE 1968

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
6 de setembro de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria A!kmiin

LEI N 4.923, DE 6 DE SETEMBRO DE 1968

Declara de utilidade pública o Patronato Nossa
Senhora do Rosário, com sede na Cidade de Cara-
linga.

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

Art. 1.	Fica declarado de utilidade pública o Patronato
Nossa Senhora do Rosário, com sede na Cidade de Caratinga.

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 Pa1 ácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
6 de setembro de 1968.

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

Declara de utilidade pública a Santa Casa de
r	

São Vicente de Pauto, com sede na Cidade de Bo-
caiúva.

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 São Vicente de Paulo, com sede na Cidade de Bocaiúva.

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 Pa 1 ácio da Liberdade, ciii Belo Horizonte, aos
6 de setembro de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Sc'nna
João Franzen de Lima

LEI N. 9, 4.925, DE 6 DE SETEMBRO DE 1968

Declara de utilidade pública ó Grémio Espor-
tivo São João Evangelista, com sede na Cidade de
Tiradentes.

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 Grêmio Es-
portivo São João Evangelista, com sede na Cidade de Tiradentes.

1	H.
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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, tãc
inteiramente como nela se contém.

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

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raiz! Bernardo Nelson de Senua
João Franzen de Lima

369 -

LEI N.9 4.9279 DE 6 DE SETEMBRO DE 1968

Autoriza a abertura do crédito especial de NCr$
11.882,22 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 o crédito
especial de NCr$ 11.882,22 (onze mil oitocentos e oitenta e dois cru-
zeiros novos e vinte e dois centavos) ao Gabinete Civil do Governador,
para ocorrer ao pagamento das seguintes despesas de exercícios
anteriores:

NCr$
Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados pelo

Expresso São José de Viação Ltda. com transpor-
tes para o Gabinete Civil do Governador, confor-
me SC/Proc. n. 0 6.704/66 ............

Waldir Moreira de Miranda Serviços prestados pela
Empresa Santa Maria, com transportes para o Gabi-
nete Civil do Governador, conforme SC/Proc. n.°
2.441/67	..........................

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por
Antônio Alves de Almeida, com transportes para o
Gabinete Civil do Governador, conforme SC/Proc.
ri.° 3.956/67 ......................

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados pela
Viação Aérea São Paulo S.A. "Vasp", com trans-
portes para o Gabinete Civil do Governador, con-
forme SC/Proc. 6.463/66 ................

Waldir Moreira de Miranda Serviços prestados pela
Viação Santa Marta Ltda., com transportes para o
Gabinete Civil do Governador, conforme SC/Proc.
n.9 2.611/67 ..........................

Waldir Moreira de Miranda Serviços prestados pela
Viação Aérea São Paulo S.A. - "Vasp", com trans-
portes para o Gabinete Civil do Governador, con-
forme 	n. 0 7.024/66

LEI N.9 4.926, DE 6 DE SETEMBRO DE 1968

Declara de utilidade pública o Centro dos Es-
tudantes de Manhuaçu.

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 dos
Estudantes de Manhuaçu, sociedade civil (te caráter educativo, sedia-
da na cidade do mesmo nome.

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
6 de setembro de 1968.

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

512,50

2,78

2,50

775,30

48,88

3659O
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NCr$
Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por

Eldi Pereira Gonçalves, com transportes para o
Gabinete Civil do Governador, conforme SC/Proc.
n.9 1.149/67 ..........................

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados pela
S.A. Empresa de Viação Aérea Rio-GrandenSe
"Varig", com transportes para o Gabinete Civil
do Governador, conforme SC/Proc. n. 9 6.500/66

Waldir Moreira de Miranda	Serviços prestados pela
Viação Cometa S.A., com transportes para o Gabi-
nete Civil do Governador, conforme SC/Proc. n.9
1.778/67 ............................

Waldir Moreira de Miranda	Serviços prestados pela
Viação Rio Preto Ltda., com transportes para o
Gabinete Civil do Governador, conforme SC/Proc.
n.° 6.175/66 ..........................

Waldir Moreira de Miranda	Serviços prestados pela
Empresa S.A. Souza	Sebastião Júlio de Souza,
com transportes para o Gabinete Civil do Governa-
dor, conforme SC/Proc. n. 9 432/66 ..........

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por
Táxi Aéreo Líder Ltda., com transportes para o
Gabinete Civil do Governador, conforme SC/Proc.
n. 5.837/66 ........................5.601,66

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados pela
S.A. Empresa de Viação Aérea Rio-Grandense
"Varig", com transportes para o Gabinete Civil -
do Governador, conforme SC/Proc. n. 9 5.409/66 .. 1.401,30

Waldir Moreira de Miranda	Serviços prestados pela
S.A. Empresa de Viação Aérea Rio-GrandenSe -
"Varig", com transportes para o Gabinete Civil do
Governador, conforme SC/Proc. n. 9 945/67
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NCr$
Waldir Moreira de Miranda Serviços prestados por

Irmãos Botinha Ltda., com transportes para o Ga-
binete Civil do Governador, conforme SC/Proc. n.9

	

63/67 ............................	4,91

Valdir Moreira de Miranda Serviços prestados por
Expresso Felixlândia S.A., com transportes para o
Gabinete Civil do Governador, conforme SC/Proc.

	

n.° 6.171/66 ..........................	14,00

Waldir Moreira de Miranda Serviços prestados pela
Viação Peixe Vivo Ltda., com transportes para o
Gabinete Civil do Governador, conforme SC/Proc.

	

n.9 2.314/67 ........................	13,11
Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por

Constantino de Oliveira, com transportes para o
Gabinete Civil do Governador, conforme SC/Proc.

	

n.9 959/67 ..........................	27,68

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados pelos
Serviços Interestaduais de Transportes Aéreos S.A.,
Aéreo-Sita, com transportes para o Gabinete Civil

	

do Governador, conforme SC/Proc. n. 4.574/67	628,00
Waldir Moreira de Miranda Serviços prestados pelo

Expresso União Constantino de Oliveira, com trans-
portes para o Gabinete Civil do Governador, con-

	

forme SC/Proc. n. 856/67 ..............	32,92
Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados pela

S.A. Empresa de Viação Aérea Rio-Grandense
"Varig", com transportes para o Gabinete Civil do

	

Governador, conforme SC/Proc. n. 9 4.793/66 ..	1 .509,60
Valdir Moreira de Miranda Serviços prestados pela

A. Aviação Itacolomi, com transportes para o Gabi-
nete Civil do Governador, conforme SC/Proc. n.°

	

1.144/67 ..........................	38,81

	

TOTAL ......................	11.882,22

17,26

345,50

83,77

1,39

2,47

448,601

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados pela
Viação Planalto Ltda., com transportes para o Ga-
binete Civil do Governador, conforme SC/Proc. n.9
1.191/67 ............................

Art. 2. - Para a execução desta lei, é o Poder Executivo auto-
rizado a anular ou congelar, total ou parcialmente, dotações orça-
mentárias de Despesas Correntes ou de Capital, até o valor consigna-

3,38	do no art. 1.,
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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 conhecimento
e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir, tão
inteiramente como nela se contém.

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

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

LEI N.9 4.928, DE 6 DE SETEMBRO DE 1968

Autoriza a abertura do crédito especial de NCr$
17,54 ao Departamento Jurídico.

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

Art. j•Q - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao De-
partamento Jurídico o crédito especial de NCr$ 17,54 (dezessete cru-
zeiros novos e cinqüenta e quatro centavos) destinado ao pagamento
das seguintes despesas de exercícios anteriores:

NCr$

Benedito Pedroso Reis - Compra de 3 (três) carimbos,
conforme nota fiscal n.Q 18.012, de Carimbos Gual-

berto	.......................

Cia. Telefônica de Minas Gerais - Serviços prestados
de 1. de outubro a 31 de dezembro de 1966, confor-

me fatura n.9 1. 702-GE ................

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

Art. 2.° - Para a execução desta lei, é o Poder Executivo au-
torizado a anular ou congelar, total ou parcialmente, dotações orçamen-
tárias de Despesas Correntes ou de Capital, até o valor consignado

no art. 1..
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Art. 30 - Revogadas as disposições em contrário, entrará esta
lei em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio cia Liberdade, em Belo Horizonte, aos
6 de setembro de 1968.

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

LEI N. 9 4.929, DE 6 DE SETEMBRO DE 1968

Autoriza o Governo do Estado a obrigar-se,
como fiador, em operação de financiamentd.

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 cio Estado de Minas Gerais autoriza.
do a obrigar-se, como fiador, em contrato de financiamento no mon-
tante de NCr$ 2.723.000,00 (dois milhões, setecentos e vinte e três
mil cruzeiros novos), a ser firmado entre o Banco Nacional do De-
senvolvimento Econômico, a Fundação Rural Mineira - Colonização
e Desenvolvimento Agrário (RURALMINAS), o Departamento de
Estradas de Rodagem e o Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem.

Parágrafo único - O valor do crédito previsto neste artigo será
destinado à construção de rodovias vicinais na Região Noroeste do
Estado de Minas Gerais.

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

13,44

4,10

17,54
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Art. 3 .9 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-

1.
IA

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

6 de setembro de 1968.

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

LEI N.9 4.930, DE 9 DE SETEMBRO DE 1968

Declara de utilidade pública a Santa Casa de
Misericórdia de Corinto, 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 declarada de utilidade pública a Santa Casa de
Misericórdia de Corinto, 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

9 de setembro de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Seiiizz
Joíío Franzen de Lima

LEI N.9 4.931, DE 9 DE SETEMBRO DE 1968

Autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito
especial de NCr$ 3.723,68 à Polícia Militar, e a
anular dotações orçarnentárjas.

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

Art. 1. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir à Polícia
Militar o crédito especial de NCr$ 3.723,68 (três mil setecentos e vinte
e três cruzeiros novos e sessenta e oito centavos) para ocorrer às
despesas abaixo relacionadas:

Waldir Moreira de Miranda	Serviços prestados pela	
NCr$

Viação São Cristóvão Ltda., com transportes para
a Polícia Militar do Estado, no exercício de 1966,
conforme SC/Proc. n.9 3.327/67 ......... . 102,05

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados pelo
Expresso de Luxo São Cristóvão Ltda., com trans-
portes para a Polícia Militar do Estado, no exer-

	

cício de 1966, conforme SC/Proc. n. 9 2.234/67 . .	325,13

Waldir Moreira de Miranda Serviços prestados pela
União Transportes Interestadual de Luxo S.A. -
"Útil", com transportes para a Polícia Militar do
Estado, em novembro e dezembro de 1966, conforme
SC/Proc. n. 9 426/67 .................... 390,76

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por
Pedro Lúcio de Menezes, com transportes para a
Polícia Militar do Estado, no exercício de 1966,
conforme SC/Proc. n.9 1.819/67 ............

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados pelo Ex-
presso Felixlândia S.A., com transportes para a Polí-
cia Militar do Estado, no exercício de 1966, confor-
me SC/Proc. n. 9 1.673/67 ..................

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por Viei-
ra & Cia. Ltda., com transportes para a Polícia Mili-
tar do Estado, em novembro e dezembro de 1966,
conforme SC/Proc. n.9 2.306/67 ............

45,17

1,97

25,27

P1
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NCr$	 NCr$
Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados pela Via-

ção Planeta S.A., com transportes para a Polícia Mi-
litar do Estado, em dezembro de 1966, conforme
SC/Proc. n. 1.825/67 ..................

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados pela
Viação Planeta S.A., com transportes para a Polí-
cia Militar do Estado, no exercício de 1966, con-
forme SC/Proc. n. 9 1.779/67 ..............

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por
José Diniz Lobato, com transportes para a Polí-
cia Militar do Estado, em novembro de 1966, con-
forme SC/Proc. n. 9 1.876/67 ..............

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por
Pedro Lúcio de Menezes, com transportes para a
Polícia Militar do Estado, cm dezembro de 1966,
conforme SC/Proc. n. 9 3.061/67 ............

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por Ju-
randir Cordeiro, com transportes para a Polícia
Militar do Estado, em dezembro de 1966, conforme
SC/Proc. n. 1.826/67 ................

Waldir Moreira de Miranda Serviços prestados por
José Edson dos Reis, com transportes para a Po-
lícia Militar do Estado, no exercício de 1966, con-
forme SC/Proc. n. 9 2.405/67 ..............

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por
Alcino Gonçalves Cota, com transportes para a
Polícia Militar do Estado, em dezembro de 1966,
conforme SC/Proc. n.° 2.921/67 ............

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por
Antônio Goretti, com transportes para a Polícia
Militar do Estado, em outubro de 1966, conforme
SC/Proc. n. 9 2.179/67 ....................

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por
Creso José Pereira, com transportes para a Polí-
cia Militar do Estado, no exercício de 1966, con-
forme SC/Proc. n.° 2.837/67 ............

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por
Geraldo Carvalho Lessa, com transportes para a
Polícia Militar do Estado, no exercício de 1966,

	

2,66	 conforme SC/Proc.	2.966/67 ..........

Waldir Moreira de Miranda Serviços prestados pela
Impala Auto-ônibus Ltda., com transportes para a
Polícia Militar do Estado, no exercício de 1966,

	

24,19	 conforme SC/Proc. n. 9 2.533/67 ..........

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados pela
Empresa Ribeiro Ltda., com transportes para a
Polícia Militar (10 Estado, em outubro de 1966, con-

	

1,11	 forme SC/Proc. n. 9 3.062/67 ..............

Waldir Moreira de Miranda -- Serviços prestados pela
Empresa Irmãos Teixeira Ltda., com transportes
para a Polícia Militar do Estado, no exercício de

	

5,64	 1966, conforme SC/Proc. n. 2.372/67 ......

Waldir Moreira de Miranda	Serviços prestados pela
Empresa Ribeiro Ltda., com transportes para a
Poícia Militar do Estado, no exercício de 1966,

	

12,98	 conforme SC/Proc. n. 1.823/67 ..........

Waldir Moreira de Miranda Serviços prestados pela
Empresa Ribeiro Ltda., com transportes para a
Polícia Militar do Estado, no exercício de 1966,

	

16,25	 conforme SC/Proc. n. 9 1.853/67 ..........

Waldir Moreira de Miranda Serviços prestados por
Dércio Batista Coury, com transportes para a Po-
lícia Militar do Estado, no exercício de 1966, con-

	

0,81	 forme SC/Proc. n. Q 2.965/67 ............

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados pela
Empresa Irmãos Teixeira Lida., com transportes
para a Polícia Militar do Estado, no exercício de

1,62	 1966, conforme SC/Proc. n. 9 2.307/67 ......

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por
Dércio Batista Coury, com transportes para a Po-
lícia Militar do Estado, no exercício de 1966, con-
forme SC/Proc. n. 9 2.962/67 ............1593J

6,73

8,07

1,49

16,06

5,88

4,39

69,58

37,15

79,02



- 378 -
	

ei

	
- 79

NCr$	 NCr$
Waldir Moreira de Miranda Serviços prestados por

Crezo José Pereira, com transportes para a Polí-
cia Militar do Estado, no exercício de 1966, con-
forme SC/Proc. n. 9 2.809/67 ............

\Va'dir Moreira de Miranda Serviços prestados pela
Viação Nossa Senhora das Neves Ltda., com trans-
portes para a Polícia Militar do Estado, no exercí-
cio (le 1966, conforme SC/Proc. n. 9 1.795/67 .

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por
Oswaldo Ávila, com transportes para a Polícia
Militar do Estado, no exercício de 1966, conforme
SC/Proc. n.° 566/67 ....................

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados pelo
Expresso de Luxo São Cristóvão Ltda., com trans-
portes para a Policia Militar do Estado, em 1966,
conforme SC/Proc. n.° 2.157/67 ..........

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados pela
Viação Nefe Ltda., com transportes para a Policia
Militar do Estado, no exercício de 1966, confor-
me SC/Proc. n.9 2.160/67 ..............

Waldir Moreira de Miranda -- Serviços prestados pelo
Expresso de Luxo São Cristóvão Ltda., com trans-
portes para a Polícia Militar do Estado, no exer-
cício de 1966, conforme SC/Proc. n.° 2.067/67

Waldir Moreira de Miranda -- Serviços prestados pelo
Expresso de Luxo São Cristóvão Ltda., com trans-
portes para a Polícia Militar do Estado, no exer-
cício de 1966, conforme SC/Proc. n. 9 2.117/67

Waldir Moreira de Miranda -- Serviços prestados pela
Viação Nefe Ltda., com transportes para a Polícia
Militar do Estado, no exercício (le 1966, conforme
SC/Proc. n. 9 1.509/67 ..................

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados pelo
Expresso de Luxo São Cristóvão, com transportes
para a Polícia Militar do Estado, no exercício de
1966, conforme SC/Proc. n.° 2.201/67 ......

Waldir Moreira de Miranda -- Serviços prestados por
Valdomiro Vasconcelos, com transportes para a
Polícia Militar do Estado, em dezembro de 1966,

	

16,51	 conforme SC/Proc. n. 1.037/67 ..........

Wadir Moreira de Miranda Serviços prestados pelo
Expresso de Luxo São Cristóvão Ltda., com trans-
portes para a Polícia Militar do Estado, em dezem-

	

6,37	 bro de 1966, conforme SC/Proc. n.° 2.768/67

Waldir Moreira de Miranda Serviços prestados por
José Pereira Filho, com transportes para a Polícia
Militar do Estado, em novembro de 1966, confor-

	

9,33	 me SC/Proc. n. Q 1.371/67 ............

Waldir Moreira de Miranda Serviços prestados por
Joaquim José de Abreu, com transportes para a
Polícia Militar do Estado, em setembro de 1966,

	

53,31	 conforme SC/Proc. n. 9 3.180/67 ..........

Waldir Moreira (Te Miranda - Serviços prestados por
José Newton Meira, com transportes para a Polí-
cia Militar cio Estado, em setembro de 1966, con-

	

4,90	 forme SC/Proc. n. 1.368/67 ............

Waldir Moreira (Te Miranda	Serviços prestados por
João da Mata Nogueira, com transportes para a
Polícia Militar do Estado, no exercício de 1966,
conforme SEC/Proc. n. 9 4.501/67 ........

Waldir Moreira de Miranda Serviços prestados pela Em-
presa de ônibus Piunhy - São Roque de Minas,
com transportes para a Policia Militar do Estado,
em agosto e setembro de 1966, conforme SC/Proc.
n.	2.060/67	......................

Waldir Moreira de Miranda Serviços prestados por Se-
bastião Daldegan, com transportes para a Polícia Mi-
litar do Estado, em novembro de 1966, confor-
me SC/Proc. n.9 2.812/67 ..............

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por Se-
bastião Daldegan, com transportes para a Polícia
Militar do Estado, no exercício de 1966, conforme

	

20,54	 SC/Proc. n. 2.845/67 ................

15,40

30,81

30,00

6,i6

85,00

3,21

60,00

60,00

6,88

4,57

12,81

1



NCr$
Ir

NCr$
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Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados pelo
Expresso de Luxo São Cristóvão Ltda., com trans-
portes para a Polícia Militar do Estado, em outu-
bro de 1966, conforme SC/Proc. n. 9 815/67 .

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados pela
Viação Nossa Senhora das Neves Ltda., com trans-
portes para a Polícia Militar do Estado, em novem-
bro e dezembro de 1966, conforme SC/Proc. n.
1.734/67	..........................

Waldir Moreira de Miranda -- Serviços prestados por
Francisco Ribeiro(Ia Siiva, com transportes para a
Polícia Militar cio Estado, no exercício de 1966,
conforme SC/Proc. n.° 2.666/67 ..........

Waldir Moreira de Miranda -- Serviços prestados por
Artur tios Santos Pompeu, com transportes para a
Polícia Militar do Estado, em agosto de 1966, con-
forme SC/Proc. n. 6.492/66 ..............

Waldir Moreira de Miranda -- Serviços prestados por
José Arimatéa Gomes, com transportes para a Polí-
cia Militar do Estado, no exercício de 1966, con-
forme SC/Proc. n.' 2.669/67 ............

Waldir Moreira de Miranda Serviços prestados por
Sebastião Pereira, com transportes para a Polícia
Militar tio Estado, no exercício de 1966, conforme
SC/Proc. n. 2.444/67 ................

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por
Irmãos Virgolino Ltda., com transportes para a
Polícia Militar do Estado, no exercício de 1966,
con fome SC/Proc. n. 2.726/67 ..............

Waldir Moreira de Miranda	Serviços prestados por
Antônio Alves Martins, com transportes para a
Polícia Militar do Estado, no exercício de 1966,
conforme SC/Proc. n. 9 2.531/67 ..........

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados pelo
Expresso Leãozinlio Ltda., com transportes para a
Polícia Militar do Estado, no exercício de 1966,
conforme SC/Proc. n. 9 1.308/67 ..........

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados pela
Empresa Eliseu Ltda., com transportes para a
Polícia Militar, no exercício de 1966, conforme

	

201,81	 SC/Proc. n. 1.319/67 ..................

Waldir Moreira de Miranda Serviços prestados pelo
Expresso Platina Ltda., com transportes para a
Polícia Militar, no exercício de 1966, conforme
SC/Proc. n. 1.309/67 ..................

7,65
Waldir Moreira de Miranda -- Serviços prestados pela

Empresa Danifi Ltda., com transportes para a
Polícia Militar, no exercício de 1966, conforme

	

10,55
	 SC/Proc. n.° 1.083/67 ................

Waldir Moreira de Miranda Serviços prestados por
Transportes e Comércio Bandeirante S.A., com
transportes para a Polícia Militar, no exercício

	

100,00
	 de 1966, conforme SC/Proc. n. Q 1.041/67 .

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por
Adílio Sabino de Castro, com transportes para a
Polícia Militar, no exercício de 1966, conforme

	

15,75
	 SC/Proc. n.9 802/67 ..................

Waldir Moreira de Miranda Serviços prestados por
Sebastião Alencar da Cunha Sobrinho, com trans-
portes para a Polícia Militar, no exercício de

	

9,95	 1066, conforme SC/ Proc. n.° 1.009/67 ......

Waldir Moreira de Miranda Serviços prestados por
Antônio Alves Martins, com transportes para a
Polícia Militar, no exercício de 1966, conforme

	

12,67	 SC/Proc. n.° 724/67 .....................

Waldir Moreira de Miranda Serviços prestados por
Cristiano Moraes. Filho, com transportes para a
Polícia Militar, no exercício de 1966, conforme

	

5,74	 SC/Proc. n.Q 1.255/67 ................

Waldir Moreira de Miranda Serviços prestados por
Transporte e Comércio Bandeirante S.A., com trans-
portes para a Polícia Militar, no exercício de 1966,
conforme SC/Proc. n. 9 865/67 ............

26,12

9,91

375,85

32,32

93,44

565,00

1,20

3,27

365,63
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Waldir Moreira (te Miranda Serviços prestados por
Domingos Pimenta (te Figueiredo, com transportes
para a Polícia Militar, no exercício (te 1966, con-
forme SC/Proc. n, 1.123/67 ..............

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

—383-

NCr$
Waldir Moreira de Miranda Serviços prestados pela

União Transporte Interestadual (te Luxo S.A. -
"ÚTIL", com transportes para a Polícia Militar,

250,00	 no exercício de 1966, conforme SG/Proc. n.
5.548/66	......................3.723,68

NCr

830,16

Waldir Moreira (te Miranda - Serviços prestados pela
Empresa Monte Castelo Ltda., com transportes
para a Polícia Militar, no exercício de 1966, con-
forme SC/Proc. n. 9 155/67 ..............

Waldir Moreira (te Miranda - Serviços prestados pe1a
Empresa Monte Castelo Ltda., com transportes para
a Polícia Militar, no exercício (te 1966, confor-
me SC/Proc. n.° 157/67 ................

Waldir Moreira de Miranda Serviços prestados pela
Empresa Monte Castelo Ltda., com transportes para
a Polícia Militar, no exercício de 1966, conforme
SC/Proc. n. 9 6.818/66 ..................

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados pelo
Expresso de Luxo São Cristóvão Ltda., com trans-
portespara a Polícia Militar, no exercício de 1966,
conforme SC/Proc. n. 6.320/66 ..........

Wadir Moreira de Miranda - Serviços prestados pelo
Expresso de Luxo São Cristóvão Ltda., com trans-
portes para a Polícia Militar, no exercício de 1966,
conforme SC/Proc. n.9 8/67 ..............

Waldir Moreira de Miranda Serviços prestados pelo
Expresso de Luxo Silvana Ltda., com transportes
para a Polícia Militar, no exercício de 1966, con-
forme SC/Proc. n. 9 6.825/66 ............

Waldir Moreira de Miranda -- Serviços prestados por
Alcebíades Batista de Oliveira, com transportes
para a Polícia Militar, no exercício (te 1966, con-
forme SC/Proc. n. 9 5.788/66 ............

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados pela
Viação Itapemerim S.A,, com transportes para a
Polícia Militar, no exercício de 1966, conforme
SC/Proc. n.° 7.072/66 ................

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 do Orçamento vigente.

Art. 3 • 1	Revogam-se es disposições em contrário.
Art. 4.°	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
9 de setembro de 1968.

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

LEI N.9 4.932, DE 9 DE SETEMBRO DE 1968

Autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito
especial de NCr$ 1 .119,57 à Polícia Militar e a
anular dotações orçamentárias.

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

Art. 1.0 Fica o Podei- Executivo autorizado a abrir à Polí-
cia Militar o crédito especial de NCr$ 4.119,57 (quatro mil, cento
e dezenove cruzeiros novos e cinqüenta e sele centavos), para ocor-
rer às despesas abaixo relacionadas:

NCr$
Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados pela

União Transporte Interestadual de Luxo S.A.
"úTIL", com transportes para a Polícia Militar,
no exercício de 1966, conforme SC/Proc. n. 9 4.564/
66 ..............................608,00

1,76

5,64

93,72

320,34

246,48

17,54

16,17

50,28
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Waldir Moreira de Miranda Serviços prestados por
Transporte e Comércio Bandeirante S.A., com
transportes para a Polícia Militar, no exercício
de 1966, conforme SC/Proc. n. 9 5/67 ........

Waldir Moreira de Miranda Serviços prestados pelo
Transporte e Comércio Bandeirantes S.A., com
transportes para a Polícia Militar, no exercício
de 1966, conforme SC/Proc. n. 4167 ........

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados pela
Trnstour Ltda., com transportes para a Polícia
Militar, no exercício de 1966, conforme SC/Proc.
n.9 6.954/66 ........................

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados pela
Empresa Santo Antônio Ltda., com transportes
para a Policia Militar, no exercício de 1966, con-
forme SC/Proc. n. 9 5.795/66 ..............

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por
Nilson Capparelli Nascimento, com transportes
para a Polícia Militar, no exercício de 1966,
conforme SC/Proc. n. 9 5.804/66 ............

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados pela
Viação Planeta S.A., com transportes para a Polícia
Militar, no exercício de 1966, conforme SC/Proc.
n.Q 5.915/66 ........................

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por
Romeu Xavier de Assis, com transportes para a
Polícia Militar, no exercício de 1966, conforme
SC/Proc. n.9 6.752/66 ..............

Waldir Moreira de Miranda Serviços prestados por
Manoel Alves Campolina & Irmão Ltda., com
transportes para a Polícia Militar, no exercício
de 1966, conforme SC/Proc. n. 9 6.481/66 .

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por
Oswaldo Ávila, com transportes para a Policia
Militar, no exercício de 1966, conforme SC/Proc.
n.9 5.070/66 , ......................

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por
Ernanj Soares, com transportes para a Policia
Militar, no exercício de 1966, conforme SC/Proc.

	

20,67	 n.9 6.761/66	......................
,Valdir Moreira (le Miranda Serviços prestados por

A(lílio Sabino de Castro, com transportes para
a Polícia Militar, no exercício de 1966, conforme

	

0,68	 SC/Proc. n. 9 6.489/66 ................
\Valdir Moreira de Miranda - Serviços prestados pela

Viação Peixe Vivo Ltda., com transportes para a
Polícia Militar, no exercício de 1966, conforme

	

391,32	 SC/Proc. n. 6.085/66 ..................
Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por

Adão Pereira da Silva, com transportes para a
Polícia Militar, no exercício de 1966, conforme

	

11,18
	 SC/Proc. n.° 4.472/66 ..................

Waldir Moreira de Miranda Serviços prestados por
Antônio Retuei, com transportes para a Polícia
Militar, no exercício de 1966, conforme SC/Proc.

	

4,08
	 n.9 5.545/66 ......................

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por
l)jalma de Souza Gandra, com transportes para
a Polícia Militar, no exercício de 1966, conforme

	

13,91
	 SC/Proc. n. 9 4.907/66 ..................

Waldir Moreira de Miranda Serviços prestados pela
Estação Rodoviária de Nepomuceno, com trans-
portes para a Polícia Militar, no exercício de

	

520,00
	

1966, conforme SC/Proc. n.° 5.173/66 ......

Waldir Moreira (Ir Miranda Serviços prestados pelo
Expresso Cruzeiro do Sul Ltda., com transportes
pai-a a Polícia Militar, no exercício de 1966,

	

2,08	 ronforme SC/Proc. n. 5.293/66 ............
Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados pelo

Expresso Cruzeiro do Sul Ltda., com transportes
para a Polícia Militar, no exercício de 1966, con-
forme SC/Proe. n. 4.422/66 ............

NCr$	 NCr$

686

7,82

19,90

69,71

50,00

150,00

65,00

2,30

25,50

5,76



NCr$	 Art. 3•0	Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4.	Esta lei entrará em vigor na (lata dc 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 9 de
setembro de 1968.

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

LEI N.9 4.933, DE 9 DE SETEMBRO DE 1968

Autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito
especial de NCr$ 23.817,72 à Sacrelaria de Estado
da Segurança Pública e anular, parcial ou total-
mente, dotações orçamentárias.

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

Art. 1. - É o Poder Executivo autorizado a abrir à Secre-
taria de Estado da Segurança Pública o crédito especial (te NCr$
23.817,72 (vinte e três mil, oitocentos e dezessete cruzeiros novos
e setenta e dois centavos) para atender ao pagamento de despesas
de exercícios anteriores, a saber:

1,18

50,00

500,00

2,63

3,26

2,30

2,86
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Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados pelo
Expresso Santa Cruz, com transportes para a
Polícia Militar, no exercício de 1966, conforme
SC/Proc. n.9 3.300/66 ..................

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por
Hiram de Campos Serrano, com transportes para
a Polícia Militar, no exercício de 1966, conforme
SC/Proc. n. 4.471/66 ..................

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por
Joaquim Gomes de Assis, com transportes para
a Polícia Militar, no exercício ele 1966, conforme
SC/Proc. n.° 4.601/66 ................

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados pela
Viação Itaúna Ltda., com transportes para a Po-
lícia Militar, no exercício de 1966, conforme SC/
Proc. n.° 6.569/66 ..................

Waldir Moreira de Miranda -- Serviços prestados por
Márcio Lemos Coelho, com transportes para •a
Polícia Militar, no exercício de 1966, conforme
SC/Proc. n.9 6.411Ç/66 ..................

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados pela
Empresa São Bento Ltda., com transportes para
a Polícia Militar, no exercício de 1966, conforme
SC/Proc. n.9 6.581/66 ................

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados pela
Viação Planeta S.A., com transportes para a Po-
licia Militar, no exercício de 1966, conforme SC/
Proc. n.' 6.321/66 ....................

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por
Clemente M. Pimenta, com transportes para a Po-
lícia Militar, no exercício de 1966, conforme
SC/Proc. n.° 6.424/66 ................

	0,48

4.119,57TOTAL ......................

Art. 2.9 - Para atender ao disposto no artigo anterior, é
o Poder Executivo autorizado a anular, parcial ou totalmente, do-
tações de despesas correntes ou de capital do Orçamento vigente.

Sebasfiana Ferreira de Azara Aluguéis de casa ocupa-
(Ia pelo distrito policial de Cristais, de fevereiro
a dezembro (te 1963 ..................

Antônio Ramos de Oliveira Sobrinho - Qüinqüênios
vencidos no exercício de 1965 ............

Irmãos Zucato Despesas com aquisição de medica-
mentos e serviços farmacêuticos para o detento
indigente da cadeia pública de Monte Sião, em
outubro de 1964 ....................

ASSESSORIA TÉCN1COCONSULT1VA

1 Biblioteca

66,00

86,75

43,20
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NCr$

28,57

2,00

13,39

186,00

186,00

186,00

186,00

186,00

186,00

186,00

186,00

186,00

186,00

186,00

291,34

186,00

A

NCr$

84,00

113,60

24,00

186,00

186,00

156,00

436,98

186,00

96,00

186,00

186,00

186,00

186,00

114,00

186,00

186,00

120,00

186,00

Companhia Telefônica de Manhuaçu S.A. - Ligações
interurbanas feitas no aparelho telefônico da De-
legacia (te Manhuaçu, nos exercícios de 1959, 1961,
1962 e 1963	......................

Sebastião Vaz Nogueira	Aluguel de casa ocupada
pelo distrito policial, de Nova Rezende, em no-
vembro e dezembro de 1964 ............

Companhia Industrial Ouropretafla Fornecimento (te
energia elétrica à cadeia de Ouro Preto, de julho
a dezembro de 1964 ..................

Waldemiro Júlio de Nazareth - Diárias vencidas em
dezembro de 1966 ..................

João Antônio Ferreira - Diárias vencidas em dezembro
de 1966	........................

Bignom Maia da Silva - Diárias vencidas em dezembro
de1966	..........................

Clóvis Alves Teixeira	i)iárias vencidas CIII dezembro
de1966	........................

José Godinho dos Santos - Diárias vencidas em dezem-
bro (te 1966	......................

José Martins Chaves Filho - Diárias vencidas em dezem-
bro (te 1966	......................

Nelson Lopes - Diárias vencidas em dezembro de 1966

Jore Marino (Ia Silva	Diárias vencidas em dezembro
de	1966	........................

Pedro Mendes do Nascimento - Diárias vencidas em
dezembro de 1966 ....................

José Hjrfon (te Meio	Diárias vencidas em dezembro
(te	1966	........................

Silvio Celso Lages - Diárias vencidas em dezembro
(te	1966	........................

Ediraldo José Marques Bicalho Brandão - Diárias venci-
das, de 29 de novembro a 31 de dezembro de 1966

Jair Alves Pinheiro	Diárias vencidas em dezembro
de1966	........................

Roberto Capistrano Costa e Silva -- 	vencidas,
(te 11 a 18 de abril de 1966 ............

Miguel Alves Ferreira - Diárias vencidas, de 13 a 31
(te dezembro de 1966 ..............

Sinval José de Amorim - Diárias vencidas, de 28 a 31
de dezembro de 1966 ..................

ivan José de Castilho - Diárias vencidas em dezembro
de	1966	........................

Jéfferson Cândido - Diárias vencidas em dezembro
de	1966	.........................

João Santos Rabelo - Diárias vencidas, de 1. 9 a 7 de
novembro e de 13 a 31 de dezembro de 1966

Gilberto Goulart de Oliveira Júnior - Diárias vencidas,
de 2 a 31 de dezembro (te 1966 ..........

Geraldo Marcal Ramos -- Diárias vencidas em dezmbro
de	1966	........................

Vasco Gontijo Lacerda -- Diárias vencidas de 16 a 31
de dezembro de 1966 ................

Lises de Meio	Diárias vencidas em dezembro de 1966
Wilbur de Oliveira e Silva	Diárias vencidas em

(lcZCmflbr() dc 1966 ..................

Pedro Racheilo --- Diárias vencidas em dezembro de 1966

Joaquim Dias de Almeida - Diárias vencidas em de-
zembro de 1966 ....................

Ahner Pet rs dos Santos	Diárias vencidas, de 13 a
31 (te dezembro de 1966 ................

Sanduval Coelho de Araújo - l)iárias vencidas em de-
zembro de 1966	..................

João Pereira de Souza	Diárias vencidas em (le-
zembro de 1966 ....................

Jeremias Barreto e Silva - Diárias vencidas, de 12 a
31 de dezembro de 1966 ................

Gerson Martins de Souza	Diárias vencidas em dezem-
brode 1966 ..................



NCr$

186,00

186,00

186,00

186,00

114,00

186,00

186,00

186,00

186,00

186,00

186,00

186,00

186,00

186,00

186,00

186,00

186,00

390

Aderbai Corrêa da Silva - Diárias vencidas em de-
zembro de 1966 ......................

Wanderlin Soares dos Santos - Diárias vencidas em de-
zembro de 1966 ......................

João Barbosa da Silva - Diárias vencidas em dezembro
de1966 ............................

Garibalde Soares Almeida - Diárias vencidas em de-
zembro de 1966 ......................

Plínio José Evangelista Neto - Diárias vencidas, de
25 de novembro a 13 de dezembro de 1966

Geraldo de Souza (5.Q) - Diárias vencidas em dezembro
de 1966	........................

Raymundo Pereira da Silva - Diárias vencidas em
dezembro de 1966 ....................

José Anatólio da Cruz - Diárias vencidas em dezembro
de1966	........................

Antônio Benjamim da Paixão - Diárias vencidas em
dezembro de 1966 ..................

Afonso Pimenta - Diárias vencidas em dezembro de 1966

Lídio Xavier de Toledo	Diárias vencidas em de-
zembro de 1966 ......................

Aures de Oliveira Júnior - Diárias vencidas em de-
zembro de 1966 ....................

Eudóxio Joviano dos Santos - Diárias vencidas em
dezembro de 1966 ..................

Miguel Abdo de Araújo - Diárias vencidas em dezembro
de	1966	........................

Eurico de Alvarenga Mafra - Diárias vencidas em de-
zembro de 1966 ....................

Mário Corrêa da Paixão - Diárias vencidas em dezem-
bro de 1966 ......................

João Evangelista de Almeida - Diárias vencidas em
dezembro de 1966 ..................
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Bernardino Marinho dos Santos - Diárias vencidas em
dezembro de 1966 ....................

Viviano de Souza - Diárias vencidas em dezembro de
1966	..........................

José Eugênio Corrêa	Diárias vencidas em dezembro
de	1966	........................

,Josino Ramalho Pinto - Diárias vencidas em dezembro
de 1966	..........................

Agostinho Geraldo de Meio - Diárias vencidas em de-
zembro de 1966 ......................

Klinger Sobreira de Almeida - Diárias vencidas em
dezembro de 1966 ..................

Alcides Índio do Brasil Silva -- Diárias vencidas em
dezembro de 1966 ..................

Vicente Flor - Diárias vencidas em dezembro de 1966

David Corsino - Diária vencida em dezembro de 1966

João Araújo e Silva -- Diárias vencidas em dezembro
de 1966	........................

Antônio Gomes de Oliveira - - Diárias vencidas em de-
zembro de 1966 ....................

João Batista Mendes	Diárias vencidas em dezembro
de	1966	........................

Antônio Fernando de Alcântara - Diárias vencidas em
dezembro de 1966 ....................

Esmeraldo Romualdo Pereira - Diárias vencidas em
dezembro de 1966 ..................

Wilson José Malta	Diárias vencidas em dezembro
de	1966	........................

José Caldeira Dias da Silva - Diárias vencidas em
dezembro de 1966 ....................

João Natal da Silva - Diárias vencidas em dezembro
de 1966 ..........................

Ney da Silva Reis - Diárias vencidas em dezembro
de 1966	..........................

NCr$

186,00

186,00

186,00

186,00

186,00

186,00

186,00

55,61

12,00

186,00

186,00

186,00

186,00

186,00

186,00

186,00

186,00

186,00



1
NCr$

186,00

186,00

186,00

186,00

186,00

186,00

186,00

186,00

186,00

186,00

186,00

186,00

186,00

186,00

186,00

186,00

174,00
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Lúio Pereira Ca'das - Diárias vencidas em dezembro
de1966	..........................

Jo Wenceslau de Souza - Diárias vencidas em dezem-
bro de 1966 ......................

Gualter de Carvalho Matos - Diárias vencidas em de-
zembro de 1966	..................

Jacyr Fernandes Couto - Diárias vencidas em dezembro
de1966	........................

Geraldo (Ia Silva Vieira - Diárias vencidas em dezem-
bro de 1966	......................

João Rufino Pereira	Diárias vencidas em dezembro
(te	1966	........................

Geraldo Ferreiro Tótaro	Diárias vencidas em dezem-
bro de 1966	......................

José Ferreira Leandro	Diárias vencidas em dezembro
(te	1966	........................

Sebastião Lucas - Diárias vencidas cm dezembro de

	

1966	............................

Otávio Meireiles - Diárias vencidas em dezembro de

	

1966	..........................

Felisberto Alvim de Menezes	Diárias vencidas em
dezembro de 1966 ..................

Alberto Reis -- Diárias vencidas em dezembro de 1966

Alberto Resende	Diárias vencidas em dezembro de

	

1966	..........................

Paulo Batista Álvares da Costa - Diárias vencidas em
dezembro (te 1966 ....................

Fernando Torres -- Diárias vencidas cm dezembro de

	

1966	..........................

Wilson Nunes dos Santos - Diárias vencidas em de-
zembro (te 1966 ....................

Waldir Eny de Almeida - Diárias vencidas, de L Q a 29
de dezembro de 1966 ................

1
Jorg" de Oliveira Lima - Diárias vencidas em dezembro

de	1966	........................

\Valter Magalhães Patrocínio - Diárias vencidas em de-
zembro de 1966 ....................

Jésus José Quirino -- Diárias vencidas em dezembro
(te 1966	..........................

José Fortes Coutinho - Diárias vencidas em dezembro
de	1966	........................

Ceraldino Teles Montenegro -- Diárias vencidas em de-
zembro (te 1966 ....................

Geraldo Cintra de Araújo	Diárias vencidas em de-
zembro (te 1966	..................

José dos Santos - Diárias vencidas em dezembro de
1966	..........................

Messias Durães (te Alkmini	Diárias vencidas em de-
zembro de 1966	..................

Atílio Fctiére	Diários vencidas em dezembro de 1966

Geraldo Ferreiro dos Santos -- Diárias vencidas em dc-
zenibro de 1966 ....................

Alcides de Jesus - Diárias vencidas, de 12 a 31 de
dezembro (te 1966 ..................

Pauto Carneiro Ferreira da Costa - Diárias vencidas
em dezembro de 1966 ................

Expedito I)iniz Pereira	Diária vencida em novembro
de	1966	........................

Geraldo Mascarenhas - Diárias vencidas em outubro
(te 1966	..........................

Vivaldo Leite Brito -. Diárias vencidas em dezembro
(te	1966	........................

Edmar Batista Moreira - Diárias vencidas em dezembro
de 1966	..........................

Ilenato de Matos Chompré - Diárias vencidas em de-
zembro de 1966 ....................

NCr$

186,00

186,00

186,00

186,00

186,00

186,00

186,00

186,00

186,00

186,00

120,00

186,00

11,20

180,00

186,00

186,00

186,00

M_"1



186,00

186,00

186,00

186,00

186,00

186,00

186,00

180,00

186,00

186,00

186,00

186,00

186,00

186,00

186,00

186,00

50,40

A

NCr$

186,00

186,00

186,00

186,00

168,00

186,00

366,00

186,00

186,00

186,00

366,00

25,18

20,62

45,35

Manoel Ferreira Camargo - - Diárias vencidas em de-
zembro de 1966 ....................

Maurício Silva de Oliveira -- Diárias vencidas em
dezembro de 1966 ..................

Leonídio Dias Pereira - Diárias vencidas em dezembro
(te	1966	........................

José Abrante de Souza	Diárias vencidas em dezembro
de 1966	........................

Evandro Silveira Santos - Diárias vencidas em dezem-
bro de 1966 ......................

Raymundo Nonato Vieira - Diárias vencidas em de-
zembro de 1966 ....................

Paulo Rosa Nazareth - Diárias vencidas em dezembro
de1966	........................

Aluízio Ribeiro - Diárias vencidas, de 1. 1 a 31 de
dezembro de 1966 ....................

Pantaleão Vitor da Silva -- Diárias vencidas em de-
zembro de 1966 ....................

José Pereira dos Santos (7•Q)	Diárias vencidas em
dezembro de 1966 ..................

Saint-Clair Luiz do Nascimento	Diárias vencidas em
dezembro de 1966 ..................

Jaime Gotelip - Diárias vencidas em dezembro de 1966

Pedro Pereira da Silva - Diárias vencidas em dezembro
de1966	..........................

Itamar de Oliveira - Diárias vencidas em dezembro
de1966	........................

Deusdedit Maurício da Silveira - Diárias vencidas em
dezembro de 1966 ..................

José Cornélio dos Santos - Diárias vencidas em de-
zembro de 1966 ....................

Roberto Capistrano Costa e Silva - Diárias vencidas
de 12 a 17 de novembro de 1966 ........

João Ferreira do Carmo - Diárias vencidas em dezem-
bro de 1966	......................

João Alves de Brito - Diárias vencidas em dezembro
de 1966	........................

Pedro Ferreira dos Santos - Diárias vencidas em de-
zembro de 1966 ....................

Geraldo (te Alcântara - Diárias vencidas em dezembro
de 1966	..........................

Geraldo Nésio da Silva - Diárias vencidas, de 1. 9 a 28
de dezembro de 1966 ................

Joaquim de Souza Simões	Diárias vencidas em de-
zembro de 1966 ....................

Sebastião Gonçalves	Diárias vencidas, em novem-
bro e dezembro de 1966 ................

Luciano Antônio dos Santos - Diárias vencidas em
dezembro de 1966 ..................

José Marques da Silva	Diárias vencidas em de-
zembro de 1966 ..................

Mário Pereira Dias	Diárias vencidas em dezembro
de	1966	........................

Mário Simões Soares (te Souza - Diárias vencidas, em
novembro e dezembro de 1966 ..........

Companhia Geral de Eletricidade Fornecimento de
energia elétrica à Delegacia de Polícia de Monte
Belo, de maio a dezembro de 1966, conforme
Processo n.° 509-2-67, do Departamento de Admi-
nistração de Material ................

Joaquim Soares Machado - Indenização de despesas
efetuadas no exercício de 1966, conforme Pro-
cesso n.9 809/67, do Departamento de Adminis-
tração de Material ..................

Companhia Força e Luz Cataguases-Leopoldina - For-
necimento de energia elétrica à diversas cadeias,
cm dezembro de 1966, conforme Processo n.9
734-6-67, do Departamento de Administração de
Material	........................
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NCr$
Companhia Força e Luz Cataguases .—Leopoldina - For-

necimento de energia elétrica a diversas cadeias,
referente ao exercício de 1966, conforme Pro-
cesso n.9 734-5-67. do Departamento de Adminis-
tração ele Material ..................	78.79

Cia. Força e Luz Cataguascs—Leopoldina -- Forneci-
mente) de energia elétrica ao Quartel de Polícia
'te São João Nepomuceno, relativa aos meses de
outubro a dezembro de 1966, conforme Processo
n.Q 734-3-67, (10 Departamento de Administração
de Material	......................8,76

José Aleixo da Silva - Indenização de despesas com
aquisição de combustível e lubrificantes para a
Delegacia de Inhapim, em dezembro (le 1966, con-
forme Processo n. 738-1-1967, (lo Departamento
de Administração de Material ............	77,00

Cia. Força e Luz Cataguases—Leopoldina - Forneci-
mento de energia elétrica a diversas cadeias no
exercício de 1966, conforme Processo n. 734-4-67,
do Departamento de Administração de Material

	83,81

Cia. Força e Luz de Inhapini S.A. -- Fornecimento de
energia elétrica à cadeia pública de Inhapim,
durante o ano de 1966, conforme Processo n.'
824/67, do Departamento de Administração de
Material	........................	72,00

Indusanva Comércio Importação S.A. - Fornecimento
de ferramentas à Delegacia Geral da Capital, em
outubro de 1966, conforme Processo n. 9 803/67,
do Departamento de Administração de Material

	19,20

Companhia Força e» Luz Aiuruoca - Fornecimento de
energia elétrica ao Quartel de Polícia de Aiuruoca,
durante o ano de 1966, conforme Processo n.9
767/67, do Departamento de Administração de
Material	........................	0,55

Mário Zucato Filho - Indenização com aquisição de
combustíveis e lubrificantes para veículos que pres-
tam serviços à Delegacia Regional de Polícia de
Pouso Alegre, em 1966, conforme Processo n.9
544-1-67, do Departamento de Administração de
Material	........................8,30

rri

NCr$
Mário Zucato Filho Indenização com aquisição de

peças destinadas a reparos nos veículos que pres-
tam serviços à Delegacia Regional de Polícia
de Pouso Alegre, no exercício de 1966, conforme
Processo n.' 544-4-1967, do Departamento de Ad-
ministração de Material ................	3,12

	

TOTAL ....................	23.817,72

Art. 2. - Para atender ao disposto no artigo anterior, é o
Poder Executivo autorizado a anular, parcial ou totalmente, dota-
ções orçamentárias de despesas correntes ou de capital.

Ai-t. 3.1 	Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4. 1	Esta lei entrará em vigor na (lata de sua pu-

blicação.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a (Riem O (Oflhe'e'i-
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
setembro de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Ovídio Xavier de Abreu
Joaquim Ferreira Gonçalves

LEI N.9 4.934, DE 9 DE SETEMBRO DE 1968

Autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito
especial de NCr$ 31.202,18 à Secretaria de Estado
da Educação e a anular dotações orçamentárias.

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

Art. 1. »' Fica o Podei- Executivo autorizado a abrir o cré-
dito especial (]e NCr$ 31.202,18 (trinta e um mil, duzentos e dois
cruzeiros novos e dezoito centavos) à Secretaria de Estado da
Educação, para ocorrer às despesas abaixo relacionadas:

NCr$
Maria Nilse Senador Nable - Gratificação como fiscal

permanente do Colégio Normal "Santa Edwiges"
de Aiuruoca, no mês de dezembro de 1966 .	 30,60



NCr$ PF- -- 398 -

Vigário da Paróquia da Igreja do Rosário - Aluguéis
de prédio para o G.E. "Conselheiro José Joaquim
da Rocha", de Rio Piracicaba, de 15 de fevereiro
a 31 de dezembro de 1966 ..............

Milton Vieira Gandra - Aluguéis de prédio para o G.E.
"Conselheiro José Joaquim da Rocha", de Rio
Piracicaba. de 15 de fevereiro a 30 de novembro
de1966	........................

Antoinete de Vasconcelos Martins Cotta -- Aluguéis de
prédio para o G.E. "Conselheiro José Joaquim
da Rocha", de Rio Piracicaba, de 15 de fevereiro
a 30 de novembro de 1966 ..............

Sede Musical "Santa Cecilia" - Aluguéis de prédio para
o G.E. "Conselheiro José Joaquim da Rocha", de
Rio Piracicaba, de 15 de fevereiro a 30 de novem-
bro de 1966 ......................

José Afonso de Araújo - Aluguéis de prédio para o
G.E. "Conselheiro José Joaquim da Rocha", de
Rio Piracicaba, de 15 de fevereiro a 30 de no-
vembro de 1966 ....................

Edson Galvão Franco da Rosa --- Indenização com
aquisição de lâmpadas, lampiões, 1 conjunto para
filtro e material de ginásio para o Colégio Estadual
"Professor Souza Nilo", de Itanhandu, em 1966

- 399

NCr$
Altair Alves Coutinho - Aluguéis cio prédio para as

Escolas Combinadas cia Vila Marajó da Capital,
de 15 de fevereiro a 31 de dezembro de 1965

525,00
Vigário cia Paróquia Nossa Senhora (te Fátima Alu-

guéis de prédio para o Grupo Escolar "São Sebas-
tião" de Teófilo Otoni, de 1. de abril a 31 de

1.470,00

570,00

285,00

95,00

237,00

256,45
Mônica Capanema Ferreira e Meio - Indenização por

aquisição de livros de atas, reforma de um mi-
ineógrafo e uma máquina de escrever para o
Grupo Escolar "Governador Valadares", de Pará
de Minas, em 1967 ................108,50

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

Vigário da Paróquia Nossa Senhora das Graças - Alu-
guéis de prédio para o G.E. "Carlos Luz", de
Governador Valadares, de 1962 a 1965 ......

Associação dos Servidores da Viação Férrea Centro
Oeste - Aluguéis de prédio para o G.E. "Joaquim
Nabuco", de Divinópolis, em 1966 ........

Rosa (los Anjos Oliveira - Indenização por aquisição
de filtros para as Escolas Combinadas de Milho
Verde, Município de Serro, em novembro de 1967

Prefeitura Municipal de Carai - Despesas com refor-
mas de carteiras, cadeiras e mesa para o Grupo
Escolar "Professor Abgar Renault", de Carai, em
1967	..........................

Clotilde Mendes Pinheiro - Indenização por aquisição
de livros de escrituração, chamada e matrícula
para o Grupo Escolar "Odilon Coelho", de Portei-
rinha, em setembro de 1967 ............

1.440,00

3.360,00

600,00

837,00

52,50

56,00

Jerônimo Pinto Coelho - Aluguéis de prédio para o G.E.
"Conselheiro José Joaquim da Rocha", de Rio
Piracicaba, de 15 de fevereiro a 30 de novembro
de 1966 ..........................237,50

Padre Euláiio Lafuente - Aluguéis de prédio para a
"Escola Normal Oficial" de Governador Valada-
res, em 1966 ......................2.400,00

Homero de Faria - Aluguéis de prédio para o G.E.
"Santa Rosa", de Paiva, no período de 15 de fe-
vereiro a 31 de dezembro de 1966 ..........420,00

En11 Petruceli Oliveira - Indenização por aquisição
de filtros para o Grupo Escolar "Nacipe Raydan"
de Santa Maria do Suaçui, em outubro de 1967 86,00

	

Afonso Orlando Granieri - Impostos prediais e taxas
	 Maria de Lourdes Campos - Indenização por aquisição

	

de condomínios (lo imóvel onde funcionam os
	

de Jivros de escrituração e reformas de carteiras,

	

cursos "Radiofônicos de Minas Gerais", da Capital,	 cadeiras e armários para o Grupo Escolar "Fran-

	

nos exercícios de 1965 e 1966 ..........	404,12	 cisco Fernandes", de Oliveira, em 1965 e 1966	55,50



Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais - Confecção
de 8.000 exemplares "Jornada Pedagógica", em
1967	............................8.280,00

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Serviços te-
lefônicos prestados aos Grupos Escolares de Dia-
mantina, de 1. 1 de abril a 31 de dezembro (te 1967

NCr$

57,60

1
558,56

400

Maria Ephigênia Rozzeto - Indenização por aquisição
de livros de matrícula, escrituração e chamada para
o Grupo Escolar anexo ao Instituto "Bom Pastor",
(la Capital, em 1966 ..................

Maneta Batista dc Sales -. Indenização de despesas
telefônicas de setembro a novembro de 1962, em
1963, janeiro a novembro de 1964, janeiro a no-
vembro de 1965, em 1966 e janeiro a outubro de
1967, para Jardim dc Infância "Luiz de Meio Viana
Sobrinho", de Pedro Leopoldo ............
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NCr$
Companhia Telefônica de Minas Gerais - Serviços te-

lefônicos prestados ao "Ginásio Estadual de Ita-
jubá", de 1. de abril a 31 de dezembro de 1967
e Delegacia Regional de Ensino de Itajubá, de 1.
(te julho a 31 (le dezembro de 1967	 155,90

Companhia Telefônica de Minas Gerais— Serviços te-
lefônicos prestados ao G.E. "Amílcar Savassi", de
Barbacena, de 1. 1 de outubro a 31 de dezembro
de 1967	........................	32,17

Companhia de Laticínios Rio Preto S.A. de Rio Preto
Serviços telefônicos prestados ao Colégio Normal

"Drmeval Moura de Almeida", de Rio Preto, de
julho a dezembro (te 1967 ..............

Prefeitura Municipal dc Frutal - Fornecimento de água
aos Grupos Escolares "Com es da Silva" e "Pro-
fessor Bandeira" e Jardim de Infância "Raul de
Paula e Silva", (te Frutal, em 1967 ........

Companhia Telefônica de Minas Gerais -- Serviços te-
lefônicos prestados ao G.E. "Mata Machado", de
Diamantina, de 1.1' (te janeiro a 31 ele dezembro

	

48,10	 (te 1965	..........................

Companhia Telefônica (Ir Minas Gerais	Serviços te-
lefônicos prestados aos Grupos Escolares de Dia-

	

95,64	 mantina, rios exercícios de 1965 a 1966 .

41,43

387,25

Companhia de Laticínios Rio Preto S.A. de Rio Preto
Serviços telefônicos prestados ao Colégio "Derme-
vai Moura (te Almeida", de Rio Preto, de janeiro
a dezembro d 1965, de janeiro a dezembro dc
1966	............................

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - Departamento
Municipal de Águas e Esgotos Fornecimento
(le água para o Grupo Escolar "Tito Fulgêncio",
(Ia Capital, em novembro e dezembro de 1967

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - Departamento
Municipal de Águas e Esgotos - Fornecimento
de água para o Grupo Escolar "Caetano Azeredo",
(Ia Capital, em novembro de 1967 ..........

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte Departamento
Municipal de Águas e Esgotos - Fornecimento
(te água para o Grupo Escolar "Afonso Pena",
(Ia Capital, em dezembro de 1967 ..........

Companhia Telefônica de Juiz de Fora - Serviços te-
lefônicos prestados aos Grupos Escolares e Escola
Normal Oficial Conservatório Estadual de Música
e Escolas Reunidas Pestalozzi, de Juiz de Fora,
cm novembro e dezembro de 1967 ........266,16

Companhia Força e Luz (te Minas Gerais - Serviços
prestados com extensão tia rede elétrica aos se-
guintes estabelecimentos (te ensino da Capital:
Grupo Escolar Desembargador Mário Matos em
1964; Escolas Reunidas do Bairro (Ia Glória em
1965; Grupo Escolar "João Alfonsus" em 1965 e
Grupo Escoar "Sions" em 1965 ..........	2.516,50

Companhia Telefônica de Juiz de Fora - Serviços te-
lefônicos prestados à diversos Grupos Escolares e
Escola Normal Oficial de Juiz ele Fora, em outubro
de 1967	..........................	118,87

115,32

r
Ii.

85,08

42,90

31,46

26,35
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NCr$

Companhia Telefônica de Minas Gerais Serviços te-
lefônicos prestados à Secretaria e Dependências,
de LI, de janeiro a 30 de junho de 1966 ......

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Serviços pres-
tados ao Colégio Estadual de Barbacefla, de 1.°
de julho a 31 de dezembro de 1965 ........

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

Art. 2. Para atender ao disposto no artigo anterior, é o
Poder Executivo autorizado a anular, parcial ou totalmente, do-
tações de despesas correntes ou de capital do Orçamento vigente.

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

Art. 49 - 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 9 de
setembro de 1968-

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Ovídio Xavier de Abreu
José Maria Alkmim

LEI N.° 4.935, DE 10 DE SETEMBRO DE 1968

Incorpora ao território do distrito sede (te Juiz
de Fora a área territorial de Ben fica, cria subdi-
Irito em Juiz de Fora 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 incorporada ao território do distrito sede
do Município de Juiz de Fora a área territorial abrangida pelo
Distrito de Benfica.

Art. 2. - Fica revogada, na parte relativa à criação do
Distrito de Benfica, a Lei n.9 2.764, de 20 de dezembro de 1962,

- 403 -

Art. 3.° -- A área incorporada pelo artigo 1. 9 desta lei
constitui o 3• subdistrito do Município de Juiz de Fora, com
a denominação de Benfica, ficando mantidos os órgãos e os cargos
de qualquer natureza e com a mesma jurisdição, atribuídos ao
extinto Distrito de Benfica.

Art. 4	Revogam-se as disposições em contrário, entrando
a presente lei em vigor na (lata de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 10 de
setembro de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Snna

LEI N.° 4.936, DE 10 DE SETEMBRO DE 1968

Declara de utilidade pública a Galeria Brasi-
liana, com sede em Belo Horizonte.

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

Art. 1. - Fica declarada de utilidade pública a Galeria Bra-
siliana, associação civil (te fins científicos e culturais, sediada em
Belo Horizonte.

Art. 2. 1	Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3Q	Esta lei entrará em vigor na data de sua pu-

blicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 10
de setembro de 1968.

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

4.779,01

37,71

31 .202,18
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LEI N.v 4.937, DE 11 DE SETEMBRO DE 1968

	

	 2.' -- Revogadas 1S disposições em contrário, esta lei
entrará em vigor na data de sua publicação.

Declara de utilidade pública a Creche Santo	
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhe-

Antônio, com sede na Cidade de Barbocena.

	

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

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,	
Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 11decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:	 setembro de 1968.

Art. 1.	Fica declarada de utilidade pública a Creche
Santo Antônio, com sede na Cidade de Barbacena.

Art. 2.	Revogam-se as disposições em contrário

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

blicação.

Mando, 1)01-tanto, 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, mn Belo Horizonte, aos 11

de setembro de 1968.

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

LEI N.9 4.938, DE 11 DE SETEMBRO DE 1968

Declara de utilidade pública o Conselho Par-
ticular da Sociedade de São Vicente de Pauto, com
sede na Cidade de Entre Rios de Minas

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

Art. 1. - Fica declarada de utilidade pública o Conselho
Particular da Sociedade de São Vicente de Paulo, entidade filan-
trópica, com sede na Cidade de Entre Rios de Minas.

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

LEI N.° 4.939, DE 11 DE SETEMBRO DE 1968

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

Art. 1. - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir à
Poícia Militar do Estado de Minas Gerais o crédito especial de
NCr$ 2.039,02 (dois mil e trinta e nove cruzeiros novos e dois
centavos), destinado a atender às despesas (te exercícios findos,
a seu cargo, cofio seguem:

Waldir Moreira de Miranda	Serviços prestados por	
NCr$

Antôn:o Alves de Almeida, com transportes para
a Polícia Militar, no exercício de 1966, conforme
SC/Proc. n. 3.995/67 ................4,31

Waldir Moreira (te Miranda - Serviços prestados por
Bartolomeu Alves Morais, com transportes para
a Polícia Militar, no exercício de 1966, conforme
SC/Proc. n. Q 2.228/66 ....................100,00

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por
Walter Ferreira de Oliveira, com transportes para
a Polícia Militar, no exercício de 1966, conforme
SC/Proc.	,Q 4.577/67 ................

Autoriza o Poder Executivo a abrir à Polícia
Militar o crédito especial de NCr$ 2.039,02 e a
anular dotações orçamentárias.

10,83

FEI
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NCr$
Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por

Tasso Ovelino da Conceição, com transportes para
a Polícia Militar, no exercício de 1966, conforme

	

23,89	 SC/Proc. n.' 3.172/67 ..................

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por
Saivino de Oliveira Libório, com transportes para
a Polícia Militar, no exercício de. 1966, conforme

	

17,80	 SC/Proc. n. 9 1.991/67 ................

Waldir Moreira de Mironda - Serviços prestados pela
Viação Itacolomi, com transportes para a Polícia
Militar, no exercício de 1966, conforme SC/Proc.

	

24,33	 n.9 1.087/67 ......................

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados pela
Viação Itacolomi, com transportes para a Polícia
Militar, no exercício de 1966. conforme SC/Proc.

	

7,95	 n.°	1.108/67	....................

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados pela
Viação Mar de Espanha, Rezende e Rodrigues,
no exercício de 1966, conforme SC/Proc. n.

	

7,38	 6.935/66	Polícia Militar ..............

Waldir Moreira de Miranda Serviços prestados pela
Viação de Mar de Espanha - Rezende e Rodrigues,
com transportes para a Polícia Militar, no exer-

	

24,56	 cicio de 1966, conforme SC/Proc. n. 9 6.940/66

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados pela
Viação Nossa Senhora de Fátima Ltda., com trans-
portes para a Polícia Militar, no exercício de 1966,

	

1,25	 conforme SC/Proc. n. 9 314/67 ............

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados pela
Viação Vitória - Mário Goretti, com transportes
para a Polícia Militar, no exercício de 1966, con-

	

15,00	forme SC/Proc. n. v 250/67 ..............

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por
Walter Ferreira de Oliveira, com transportes para
a Policia Militar, no exercício de 1966, conforme

	

50,49	''	SC/Proc. n. 9 1.055/66 ................

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por
José Daldegan, com transportes para a Polícia
Militar, no exercício de 1966, conforme SC/Proc.
n.	3.055/67	......................

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por
José Daldegan, com transportes para a Polícia
Militar, no exercício de 1966, conforme SC/Proc.
n.9 844/67	........................

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por
José Daldegan, com transportes para a Policia
Militar, no exercício de 1966, conforme SC/Proc.
n.° 686/67	........................

Waldir Moreira de Miranda Serviços prestados por
José Daldegan, com transportes para a Polícia
Militar, no exercício de 1966, conforme SC/Proc.
n.9 728/67 ........................

Waldir Moreira de Miranda Serviço prestados por
Oswaldo Rodrigues Silveira, com transportes para
a Polícia Militar, no exercício de 1966, conforme
SC/Proc. n.9 1.920/67 ................

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por
José Daldegan, com transportes para a Polícia
Militar, no exercício de 1966, conforme SC/Proc.
n.9 846/67	........................

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por
Júlio Gonçalves de Oliveira, com transportes para
a Polícia Militar, no exercício de 1966, conforme
SC/Proc. n. 9 510/67 ....................

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por
Júlio Gonçalves de Oliveira, com transportes para
a Polícia Militar, conforme SC/Proc. n. 9 320/67,
no exercício de 1966 ................

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por
José Nestor Garcia, com transportes para a Po-
lícia Militar, no exercício de 1966, conforme
SC/Proc. n.9 7.089/66 ................

NCr$

150,00

120,00

49,02

22,68

3,12

1,04

95,10

82,57

1,02
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\Valdir Moreira de Miranda Serviços prestados pela
Viação Santa Bárbara, com transportes para a
Policia Militar, conforme SC/Proc. n. 9 252/67, no
(X releio (te 1966	..................

Valdir Moreira de Miranda - Serviços prestados pela
Viação Santa Bárbara Ltda., com transportes para
a Polícia Militar, no exercício de 1966, conforme
SC/Proc. n. I 108/67 ..................

Waldir i'sIoreira (te Miranda - Serviços prestados por
Jor' Fahel, com transportes para a Policia Mili-
tar, no exercício de 1966, conforme SC/Proc.
n.° 425/67	........................

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por
Walter Pio Fernandes, com transportes para a
Polícia Militar, no exercício de 1966, conforme
SC/Proc. n.9 4.136/66 ................

Waldir Moreira (te Miranda Serviços prestados por
José Adão de Camargos, com transportes para a
Policia Militar, no exercício de 1966, conforme
SC/Proc. n.9 221/67 ..................

409 -

NCr$
Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por

Adalberto Batista, com transportes para a Polícia
Militar, no exercício de 1966, conforme SC/Proc.

	

16,74	 n.	406/67	........................

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por
José Ramos Gonçalves, com transportes para a
Polícia Militar, no exercício de 1966, conforme

	

1,39	 SC/Proc. n.9 6.423/66 ................

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados pela
Viação Pássaro Amarelo Ltda., com transportes
para a Policia Militar, no exercício de 1966, con-

	

2,73	 forme SC/Proc. n. 9 6.780/66 ............

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados pela
Empresa São Bento Ltda., com transportes para a
Polícia Militar, no exercício (te 1966, conforme

	

200,00	 SC/Proc. n.	286/67 ................

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados pela
Viação Planeta S.A., com transportes para a Po-
lícia Militar, no exercício de 1966, conforme

	

3,06	 SC/Proc. n.Q 680/67 ................

NCr$

37,44

1,50

1,98

0,80

20,05

Waldir Moreira de Mirando - Serviços prestados por
José Marcolino Sobrinho, com transportes para a
Polícia Militar, no exercício de 1966, conforme
SC/Proc. n.9 861/67 ..................

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados pelo
Expresso Felixlândia S.A., com transportes para
a Polícia Militar, no exercício de 1966, conforme
SC/Proc. n.9 224/67 ..................

Waldir Moreira (te Miranda - Serviços prestados pela
Empresa Viação Santo Elias Limitada, com trans-
portes para a Polícia Militar, no exercício de 1966,
conforme SC/Proc. n.9 6.829/66 ..........

Waldir Moreira de Miranda Serviços prestados por
Adalberto Batista, com transportes para a Polícia
Militar, no exercício de 1966, conforme SC/Proc.
n.9 646/67	.......................

\\ral ( lj t. Moreira (te Miranda Serviços prestados por
Geraldo Soares Caetano, com transportes para a
Polícia Militar, no exercício de 1966, conforme

	

1,02	 SC/Proc. n.Q 669/67 ..................

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados pela
Viação São José Ltda., com transportes para a
Polícia Militar, no exercício de 1966, conforme

	

219,63	 SC/Proc. n.9 4.662/66 ................

Waldir Moreira de Miranda Serviços prestados pela
Viação Santos Ltda., com transportes para a Po-
lícia Militar, no exercício de 1966, conforme
SC/Proc. n. 9 5.180/66 ................

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados pela
Viação Lima Duarte Ltda., com transportes para
a Polícia Militar, no exercício de 1966, conforme

	

3,25	 SC/Proc. n.° 6.902/66 ................

1
135,61

103,01

9,09

1,36

3,21

r
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NCr$	 NCr$

0,63

180,00

50,00

6,00

0,85

30,00

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por
Júlio Gonçalves de Oliveira, com transportes para
a Polícia Militar, no exercício de 1966, conforme
SC/Proc. n. 9 5.543/66 ................

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por
José Messias Neto, com transportes para a Polícia
Militar, no exercício de 1966, conforme SC/Proc.
n.9 5.158/66	......................

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por
José Lage de Freitas, soldado n. I 19.481 do 8.
B.I., com transportes para a Polícia Militar, no
exercício de 1966, conforme SC/Proc. n. 5.264/66

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados pelo
Expresso Açucenense Ltda., com transportes para
a Polícia Militar, no exercício de 1966, conforme
SC/Proc. n. 711167 ..................

Waldir Moreira de Miranda -- Serviços prestados por
Manoel Macedo, com transportes para a Polícia
Militar, no exercício de 1966, conforme SC/Proc.
n.	5.251/66	....................

Waldir Moreira de Miranda Serviços prestados por
Juvercino Soares de Freitas, soldado n. 9 23.504
do 2. B.I. com transportes para a Polícia Militar,
no exercício de 1966, conforme SC/Proc. n.9
5.560/66	........................

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados pela
Viação Serro Ltda., com transportes para a Po-
lícia Militar, no exercício de 1966, conforme
SC/Proc. n. 9 6.900/66 ................	138,26

TOTAL	....................2.039,02

Art. 2. Para atender ao disposto no artigo anterior, é o
Poder Executivo autorizado a anular, total ou parcialmente, do-
tações orçamentárias correspondentes às despesas correntes ou de
capital, até o limite do crédito cogitado nesta lei.

Art. 3.9	Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4,9 - Esta lei entrará em vigor na (lata de sua pu-

blicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Be!o Horizonte, aos 11
(le setembro de 1968.

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

LEI N.ç, 4.940, DE 11 DE SETEMBRO DE 1968

Autoriza a abertura à Polícia Militar do cré-
dito especial de NCr$ 1.347,59.

Waldir Moreira de Miranda Serviços prestados por
Antônio Manoelino Ferreira Lopes, com transpor-
tes para a Polícia Militar, no exercício de 1966,
conforme SC/Proc. n. 9 424/67 ..........

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados pela
Empresa Viação Santo Elias Ltda., com transpor-
tes para a Polícia Militar, no exercício de 1966,
conforme SC/Proc. n.° 6.916/66 ..........

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

11,15 Art. 1. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir à Po-
lícia Militar o crédito especial de NCr$ 1.347,59 (hum mil, tre-
zentos e quarenta e sete cruzeiros novos e cinqüenta e nove cen-
tavos) destinado ao pagamento das seguintes despesas de exercício
findo:

	

14,19
	

NCr$
Cia. Leste Mineira de Eletricidade - Fornecimento de

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados pela	 energia elétrica em 1966, ao 11. 1 Batalhão de In-
Aviação Serro Ltda., com transportes para a Po-	 fantaria, de Manhuaçu, conforme Processo n. 9 1.076
lícia Militar, no exercício de 1966, conforme	 (67), do Departamento de Administração de Ma-
SC/Proc. n.9 6.246/66 .................33,73	terial ............................202,39
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NCr$	Art. 2. - Para a execução desta lei fica o Poder Executivo
Cio. Leste Mineira de Eletricidade - Fornecimento de	 autorizado a congelar ou anular, total ou parcialmente, dotações

energia elétrica ao 11. 9 Batalhão de Infantaria,	 orçainentárias de despesas correntes ou de capital, até o montante
de Manhuaçu, em 1966, conforme Processo n.Q	 consignado no artigo 1..
1.076-1 (67), do Departamento de Administração	 Art. 3. 1', - Revogadas as disposições em contrário, esta lei
de Material ......................219,14	entra em vigor na data (Te sua publicação.

1
400,00

15,50

1
47,50

288,00

100,00

37,53

37,53

1.347,59

Mário Cardoso de Meio - Chefe do Serviço de Fundos
da Polícia Militar Fornecimento de combustí-
veis e lubrificantes em 1966, conforme Processo
n.9 791/67, do Departamento de Administração de
Material	........................

E--ma S.A. Fornecimento de materiais de consumo, em
1966, para conservação de veículos, conforme Pro-
cesso n. 854-9 (67), do Departamento de Admi-
nistração de Material .............

Erma S.A. Fornecimento de materiais de consumo,
em 1966. para conservação de veículos, conforme
Processo n. 854-2 (67), do Departamento de Ad-
ministração de Material ................

Copiadora Brasileira S.A. -- Fornecimento de material
cinematográfico, em 1966, conforme Processo n.9
899-6 (67), do Departamento (te Administração
de Material ......................

Oitavo Batalhão de Infantaria Pagamento de materiais
e fornecimento de lubrificantes em 1965, conforme
Processo n.9 718 (66), do Departamento de Ad-
ministração de Material ................

Laboratório Osório de Morais Ltda. - Fornecimento
de materiais de consumo, em 1965, referente a me-
dicamentos, conforme Processo n.° 1.312-1 (66),
do Departamento (te Administração de Material

Laboratório Osório de Morais Ltda. Fornecimento
de materiais de consumo, em 1964, referente a me-
dicamentos, conforme Processo n. 1.313 (66),
do Departamento de Administração de Material

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 11
de setembro de 1968.

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

LEI N.' 4.941, DE 12 DE SETEMBRO DE 1968

Fixa normas para designação de eslabelecimen-
los de ensino médio, mantidos pelo Estado

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

Art. 1.	Os estabelecimentos de ensino médio, mantidos
pelo Estado, serão designados de acordo com as normas desta lei.

Ai-t. 2. Designar-se-á "Ginásio Estadual" o estabelecimen-
to que ministrar apenas curso ou cursos de primeiro ciclo; e
"Colégio Estadual" o que ministrar, também ou apenas, curso ou
cursos de segundo ciclo.

§ 1. A essas expressões poderá seguir-se designação es-
pecífica, de homenagem ou evocação, observadas as exigências legais
aplicáveis à espécie.

§ 2. Após a designação, dada na forma deste artigo,
capul e seu § 1., será mencionada a localidade em que se situa
o estabelecimento.

Art. 3. 9 - Os cursos técnicos de nível médio, não especifi-
cados na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, terão
a designação que lhes der a respectiva estruturação.
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Art. 4.' - O estabelecimento estadual de ensino médio que
mantiver cursos de música e estruturados no Sistema Estadual de
Ensino, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
denominar-se-á "Conservatório de Música".

Art. 5.' - Fica mantida, em caráter privativo, a atual de-
nominação cio Colégio Estadual de Minas Gerais e do Instituto
de Educação de Minas Gerais, situados na Capital do Estado.

Art. 6.	A d esignação dos atuais estabelecimentos de en-
sino médio mantidos pelo Estado adaptar-se-á à presente lei.

Parágrafo único - O Secretário de Estado da Educação fi-
xará, em portaria singular, a nova denominação de cada um dos
estabelecimentos a que se refere este artigo.

Art. 7Q - Os cargos criados em lei, para cursos anexos a
estabelecimento estadual de ensino médio, passam a integrar o
quadro único cio estabelecimento sob a nova denominação.

§ 1. Esses cursos anexos passam a integrar a estrutura
do estabelecimento, alterando-se-lhe a categoria para "Colégio", se
de segundo ciclo.

§ 2. - Os cargos de Diretor de Estabelecimento de Ensino
Médio e de Secretário de Estabelecimento de Ensino Médio, dos
estabelecimentos que mantiverem "cursos anexos" criados em lei,
passam a integral- o quadro único de pessoal da unidade escolar
sob a nova denominação.

§ 3. Aplicam-se as normas deste artigo aos cursos que
forem criados em estabelecimentos já existentes.

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

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 12
de setembro de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria Alkmim

LEI N.9 4.942, DE 12 DE SETEMBRO DE 1968

Autoriza a abertura, à Secretaria de Estado da
Viação c Obras Públicas, do crédito especial de
NCrs 79.';21,63.

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 Viação e Obras Públicas, o crédito especial
de NCr$ 79.421,63 (setenta e nove mil, quatrocentos e vinte e ulfl
cruzeiros novos e sessenta e três centavos), destinado ao paga-
mento das seguintes despesas de exercícios findos:

NCr$
João Pereira de Souza - Combustíveis e lubrificantes

para veículos, de agosto a dezembro de 1966, con-
forme Processo n.° 488/67 do Departamento de
Administração de Material .. .. .. .. .. .. ..	287,10

Luiz Gonzaga Batista - Aquisição de combustível e lu-
brificante em dezembro de 1966, conforme Pro-
cesso n.' 540/67 do Departamento de Adminis-
tração de Material ..................78,65

Joaquim Franco da Silva - - Aquisição de combustível e
lubrificante em dezembro de 1966, conforme Pro-
cesso n.° 770-1/67 do Departamento de Adminis-
tração de Material ..	..	..	..	..	..	..	..	..	24,12

Antônio Pietra -- Transportes requisitados em setembro
de 1965, conforme DCP/SC/SEC/n 5.325/65 ..	4,49

Estrada de Ferro Central do Brasil - RFFSA - Trans-
portes requisitados em dezembro de 1965, conforme
SC/Proc. n.' 3.128/67 ................132,45

Estrada de Ferro Central do Brasil - RFFSA - Trans-
portes requisitados em outubro de 1965, confor-
me DCP/SC/SEC/ n.' 1.464/66 ............2.825,50

Estrada de Ferro Leopoldina - RFFSA - Transpor-
tes requisitados em outubro de 1966, conforme
SC/Proc. n.' 326/67 ..................1,45

Estrada de Ferro Leopoldina - RFFSA - Transpor-
tes requisitados em novembro de 1965, conforme
DCP/SG/SEC/ n 9 815/66 ..............0,14
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140,40

414,80

NCr$

19,70

74,70

174,00

Otávio de Araújo Couto - Transportes requisitados em
abril de 1965, conforme DCP/SC/SEC/ n.° 2.401/65

Viação Férrea Federal Leste Brasileiro -- RFFSA -
Transportes requisitados em junho de 1965, con-
forme SC/Proc. n. 5.713/66 ............

Viação Férrea Centro Oeste RFFSA - Transportes
requisitados em dezembro de 1966, conforme
SC/Proc. n. 9 1 .502/67 ................

Nicolau Laterza - Aquisição de peças para veículos
da C.O.P. de Uberaba, em outubro de 1966

Celso Franco de Gouvêa - Cinco diárias, vencidas em
novembro de 1966 ..................

Newton Cardoso de Souza - Aquisição de peças para
os veículos da Secretaria, nos exercícios de 1964
a1966	..........................

NCr$

2,89

Newton Cardoso de Souza - Indenização de despesas
postais telegráficas, realizadas no período de 1963
a 1966 ..........................39,97

	

16,11	Paulo Terlizi	Indenização pelo saldo apurado na pres-
tação de contas das obras de construção da ponte
do Rio Lourenço Velho, denominada "Do Zinco",

	

24,03	 na estrada de Itajubá	Maria da Fé .. .. ..	4.433,46

Maria Pereira Martins - Diretora do Grupo Escolar

	

693,42	
"Padre Vidigal", de Nova Era - Indenização de
despesas com a reforma do galpão do citado Grupo

	

252,40	 Escolar, em 1965 ......................

Antônio Moreira Calaes - Indenização pelo saldo apu-

	

40,60	 rado a seu favor na prestação de contas das obras
de reparos da Ponte sobre o Ribeirão do Carmo,

	

18,00	
no Município de Mariana ..............

Herdeiros de Edmundo Ladeira Loures - Indenização
pelo saldo apurado a seu favor na prestação de

	

30,00	contas das obras de reparos da Cadeia Pública
de Prados ........................

Helena Uhebe - Aluguéis da sala onde funcionou o es-
critório da 7.' 'C.O.P., de Juiz de Fora, referentes
aos períodos de junho a dezembro de 1966 .

Eder de Oliveira Fonseca - Aquisição de combustíveis
e lubrificantes para diversos veículos durante o
ano de 1965 ......................

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais	Transportes requisitados em 1965
e janeiro de 1966, conforme DCP/SC/SEC/ n.
2.311/66	........................

Antônio Moreira Calaes	Transportes requisitados em
agosto de 1964, conforme SC/Proc. n.° 6.547/66

João Augusto Pinheiro	Conservação do veículo chapa
1-11-88, (Ia 26.1 C.O.P. de Pirapora, cm 1966

Ivan Batista da Silva	Conservação do veículo da Se-
cretaria, em dezembro de 1966 ............

Ivan Batista da Silva	Conservação do veículo chapa
1-10-78, da Secretaria, em novembro de 1966

Otávio (te Araújo Couto - Consrvação do veículo (Ia
6.' C.O.P. de Barbacena, em dezembro de 1966

Otávio de Araújo Couto	Conservação de veículo da
C.O.P. de l3arbacena, em novembro de 1966

PrefePura Municipal de Piranga Indenização pelo
saldo apurado na medição final das obras de con-
clusão da 'Cadeia de Piranga em 1961 ......

Luiz Gonzaga Carneiro Rodrigues - Cinco diárias e
meia, vencidas em novembro de 1966 ......

João Martins da Silva - Uma diária e meia, vencida
cm dezembro de 1966 ................

344,92

85,20

8,40

70,25

327,31

379,91

630,00

245,24

Alberto Bouchardet Filho	Indenização pelo saldo	 Antônio Carlos Rezende Garcia de Paiva - Indenização
apurado a seu favor na prestação de contas das	 pelo saldo apurado a seu favor na prestação de
obras de construção do Fórum de Santo Antônio	 contas das obras de construção do Palácio da
do Monte ........................242,43	Justiça de Juiz de Fora, em 1966 ..........1.925,49
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NCr$
Delmiro Alvim Machado - Indenização pelo saldo apu-

rado a seu favor na prestação de contas das obras
de construção do Fórum de ManhuaçU ......388,80

Joubcrt Guimarães - Indenização pelo saldo apurado a
seu favor na prestação de contas das obras de
reparos da ponte sobre o Rio Sapucaí, no Muni-
cípio de São Gonçalo do Sapucai ........

José Elízio de Castro e Silva - Indenização pelo saldo
apurado a seu favor na prestação de contas das
obras de adaptação da antiga casa do Diretor do
Hospital "Antônio Dias" para o Posto de Higiene
de Patos de Minas ..................

Hélio Fadele de Araújo Silva - Aquisição de uma bomba
hidráulica completa, em janeiro de 1966, para a

380,58
7.	C.O.P......................... 
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NCr$
Ives Soares da Cunha - Indenização pelo saldo verifi-

cado a seu favor na prestação de contas das obras
de construção do prédio do Fórum de Bom Des-
pacho ..........................20.222,10

Antônio Carlos Rezende Garcia de Paiva - Indenização
pelo saldo verificado a seu favor na prestação
de contas das obras de conclusão do prédio da
Penitenciária Regional de Juiz de Fora ......387,88

José Elízio de Castro e Silva -- Indenização pelo saldo
verificado a seu favor na prestação de contas da
construção de muros de vedação no prédio do
Posto de Higiene e Puericultura da Cidade de
Patrocínio, referente ao exercício de 1965 .

1.016,30

1.250,75

0,50

1,84

Auto Mecânica São Pedro Ltda. - Serviços de conserva-
ção executados no veículo de chapa 1-02-37, da
11. C.O.P., conforme documentos datados de ou-
tubro a dezembro de 1964 ..............

Joubert Guimarães - Indenização pelo saldo apurado a
seu favor na prestação de contas das obras de
melhoramentos no prédio do Fórum de Caman-
ducaia..........................

Joubert Guimarães - Indenização pelo saldo apurado
a seu favor na conclusão das obras do prédio do
Centro de Saúde de Pouso Alegre, em 1965

Antônio Carlos Rezende Garcia de Paiva - Indenização
pelo saldo apurado na prestação de contas das des-
pesas com as obras de construção do prédio do
Centro de Saúde e Escola de Enfermagem de Juiz
de Fora	........................

Paulo Terlizi - Indenização pelo saldo apurado na
prestação de contas das obras de construção do
Fórum da Cidade de Entre Rios de Minas

José Elízio de Castro e Silva - Indenização pelo saldo
verificado a seu favor na prestação de contas da
construção do prédio para o Posto de Higiene e
Puericultura de Patrocínio ..............

Wady Nagem - Indenização pelo saldo verificado a seu
favor na prestação de contas da construção da

16,94	ponte sobre o Ribeirão dos Arcos, no Município
de Arcos ........................4.459,96

Wady Nagem	Indenização pelo saldo apurado a seu
favor na prestação de contas da construção do

	

Centro de Saúde, da Cidade de Arcos .. .. ..	1.412,57

Luciano Amedée Peret - Indenização pelo saldo apu-
rado a seu favor na prestação de contas das obras
de melhoramentos do Edifício do Palácio da Jus-
tiça, desta Capital ..................5.023,26

TOTAL ......................79.421,63

89,97

3.512,68

1
19.009,05

261,82

Paulo Terlizi - Indenização pelo saldo verificado a	 Art. 2.° - Para a execução desta lei é o Poder Executivo
seu favor na prestação de contas das obras de	 autorizado a cancelar ou congelar, total ou parcialmente, dota-
construção da ponte sobre o Rio Paraopeba, no	 ções orçamentárias de despesas correntes ou de capital até o mon-
Município de Moeda .................. 7.999,10	[ante fixado no artigo

d bi,
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Au. 3.9 - Revogadas as disposições em contrario, esta lei
entra em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte, aos 12

de setembro de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Ovídio Xavier de Abreu
Orlando de Andrade

LEI N.9 4.943, DE 12 DE SETEMBRO DE 1968

Declara de utilidade pública a Sociedade de
São Vicente de Paulo, Conselho Particular de Pal-
meiras, com sede ria Cidade de Ponte Nova.

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

Art. 1. - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade
de São Vicente de Paulo, Conselho Particular de Palmeiras, com
sede na Cidade de Ponte Nova

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 12

de setembro de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna
João Franzen de Lima
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LEI N.9 4.944, DE 12 DE SETEMBRO DE 1968

Declara de utilidade pública o Centro Espírita
Ivan Costa, com sede na Cidade de Juiz de Fora.

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

Art. 1. - Fica declarado de utilidade pública o Centro
Espírita Ivan Costa, 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 conhe-
cimento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 12
de SCtCU1I)I'o de 1968.

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

LEI N.9 4.945, DE 12 DE SETEMBRO DE 1968

Autoriza o Poder Executivo a abrir, à Secreta-
ria de Estado da Educacão, o crédito especial de
NCrs 4.384,52 e a anular 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-
crtaria de Estado da Educação, o crédito especial de NCr$
4.384,52 (quatro mil, trezentos e oitenta e quatro cruzeiros novos
e cinqüenta e dois centavos) destinado ao pagamento das seguintes
despesas de exercícios findos:

Waldir Moreira cio Miranda - Serviços prestados por
Ecilma Duarte Holanda com transportes para a
Secretaria de Estado da Educação, de fevereiro a
junho e novembro de 1966, conforme SC/Proc.
n.9 6.938/66 ......................

1

NCr$

201,00



Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados pelo
Rápido São Jorge (José Thomaz Filho) com
transportes para a Secretaria de Estado da Edu-

	

302,00	 cação, em setembro de 1966, conforme SC/Proc.
n.9 6.627/66 ......................7,64

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por
Geralda Aparecida Eufrásia com transportes para

	

14,01	
a Secretaria de Estado da Educação, em agosto,
setembro e outubro de 1966, conforme SC/Proc.
n. 6.536/66 ........................351,00

Waldir Moreira de Miranda Serviços prestados por
Maria Aparecida Altomar e Nardy Matos com trans-
portes para a Secretaria de Estado da Educação,
em fevereiro, março e maio de 1966, conforme
SC/Proc. n. 9 3.990/66 ..................46,00

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados pelo
Expresso Poços de Caldas (Soares Pereira & Cia.
Ltda.) com transportes para a Secretaria de Es-

	

147,60	todo da Educação, em setembro de 1966, confor-
me SC/Proc. n. ç, 6.620/66 ..............

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por
Marta Maria de Jesus Neves Azi com transportes
para a Secretaria de Estado da Educação, em
setembro de 1966, conforme SC/Proc. n. 9 6.980/66

133,60

5,00

768,18

24,89

38,40
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NCr$

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados pelo
Expresso de Luxo São Cristóvão Ltda. com trans-
portes para •a Secretaria de Estado da Educação,
no exercício de 1966, conforme SC/Proc. n.
7.002/66	........................ 5,13

Waldir Moreira de Miranda	Serviços prestados pelo
Expresso de Luxo São Cristóvão Ltda. com trans-
portes para a Secretaria de Estado da Educação,
em setembro e outubro de 1966, conforme SC/Proc.
n.9 6.344/66 ......................19,83

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por

de 1966, conforme SC/Proc. n. 5.132/66 .

Rosa do Prado Cavalcanti com transportes para
a Secretaria de Estado da Educação, em junho	

6,00

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por
Luiz de Araújo Pimenta com transportes para a
Secretaria de Estado da Educação, em dezembro
de 1966, conforme SC/Proc. n.9 6.751/66

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados pelo
Expresso de Luxo Silvana Ltda. com transportes
para a Secretaria de Estado da Educação, no
exercício de 1966, conforme SC/Proc. n. 9 6.832/66

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por
Zilah Laca Fraga Leroy - com transportes para
a Secretaria de Estado da Educação, em março
e abril de 1966, conforme SC/Proc. n. 9 4.002/66

Waldir. Moreira de Miranda - Serviços prestados por
Zilali Lara Fraga Leroy com transportes para
a Secretaria de Estado da Educação, em fevereiro
de 1966, conforme SC/Proc. n. 9 3.704/66 .

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados pelo
Expresso Suassui Ltda. com transportes para a
Secretaria de Estado da Educação, em dezembro
de 1966, conforme SC/Proc. n. 9 6.992/66 .

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por
Transtour Ltda. com transportes para a Secre-
taria de Estado da Educação, conforme fatura
n.9 070/66-B.H., no exercício de 1966, conforme
SC/Proc. n.9 6.951/66 ................

NCr$

23,56

1,46

1,65

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por
Abílio Pinto Gontijo com transportes para a Se-
(retaria de Estado da Educação, no exercício de
1966, conforme SC/Proc. n. 9 5.896/66 ......

Waldir Moreira de Miranda Serviços prestados pela
Empresa Irmãos Teixeira Limitada com transpor-
tes para a Secretaria de Estado da Educação,
em agosto de 1966, conforme SC/Proc. n.° 5.828/66

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por
Pedro Lúcio de Menezes com transportes para
a Secretaria de Estado da Educação, em maio e
agosto de 1966, conforme SC/Proc. n. Q 5.907/66
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NCr
Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por

Maria Ferreira Rios com transportes para a Se-
cretaria de Estado da Educação, em abril de
1966, conforme SC/Proc. n.9 3.715/66 ......

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por
Maria Ubaldo Girundi com transportes para a Se-
cretaria de Estado da Educação, em abril de
1966, conforme S-C/Proc. n. 6.979/66 ......

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por
Roberto Dutra com transportes para a Secretaria
de Estado da Educação, em outubro de 1966, con-
forme SC/Proc. n. 9 6.552/66 ..............

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por
Oswaldo Ávila com transportes para a Secretaria
de Estado da Educação, no exercício de 1966, con-
forme SC/Proc. n.° 5.042/66 ............

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por
Ana Abgail Campos com transportes para a Se-
cretaria de Estado da Educação, em •agosto, outu-
bro, novembro e dezembro de 1966, conforme
SC/Proc. n. 9 497/67 ..................197,00

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por
Adílio Sabino de Castro com transportes para a
Secretaria de Estado da Educação, em outubro
e novembro de 1966, conforme SC/Proc. n.' 205/67

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por
Eldi Pereira Gonçalves com transportes para a
Secretaria de Estado da Educação, no exercício
de 1966, conforme SC/Proc. n. 9 3.374/66 .

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por
Eldi Pereira Gonçalves com transportes para a
Secretaria de Estado da Educação, no exercício
de 1966, conforme SC/Proc. n. 3.667/66 .

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por
Eldi Pereira Gonçalves com transportes para a
Secretaria de Estado da Educação, no exercício
de 1966, conforme SC/Proc. n. 9 5.061/66 .

NCr$
Waldir Moreira de Miranda Serviços prestados por

Eldi Pereira Gonçalves com transportes para a
Secretaria de Estado da Educação, no exercício
de 1966, conforme SC/Proc. n. 5.050/66 .	12,05

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por
Eldi Pereira Gonçalves com transportes para a
Secretaria de Estado da Educação, no exercício
(le 1966, conforme SC/Proc. n.° 5.250/66 .	11,27

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por
Sebastião Martins com transportes para a Secre-
taria de Estado (Ia Educação, em maio de 1966,
conforme SC/Proc. n. 9 5.279/66 ..........	12,00

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados pelo
Lar dos Meninos D. Orione com transportes das
professoras do Grupo Escolar "Professor Arduino
Bolivar" (Secretaria de Estado da Educação), em
novembro e dezembro de 1966, conforme SC/Proc.
n. 9 15/67 ........................266,67

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados pelo
Lar dos Meninos D. Orione com transportes das
professoras do Grupo Escolar "Professor Arduino
Bolivar" (Secretaria de Estado da Educação), em
outubro de 1966, conforme SC/Proc. n.° 6.530/66	200,00

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por
Ana Maria Andrade Previato com transportes para
a Secretaria de Estado da Educação, em junho
de 1966, conforme SC/Proc. n. 5.179/66 .	 2,00

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por
Antenor Morais de Oliveira com transportes para
a Secretaria de Estado da Educação, no exercício
de 1966, conforme SC/Proc. n. 9 5.656/66 . .	8,64

18,00

43,00

25,00

3,50

6,85

5,80

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por
Benedita Rodrigues da Silva com transportes para
a Secretaria de Estado da Educação, em fevereiro
março e abril de 1966, conforme SC/Proc. n.

76,31	4.024/66 ........................29,50
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Waldir Moreira de Miranda Serviços prestados por
Benedita Rodrigues da Silva com transportes para
a Secretaria de Estado da Educação, em junho
de 1966, conforme SC/Proc. n. Q 5.823/66 .

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por
Ebe Alves da Silva com transportes para a Se-
cretaria de Estado da Educação, em janeiro, março
e abril de 1966, conforme SC/Proc. n. 9 5.198/66

Waldir Moreira de Miranda Serviços prestados por
Edna Fonseca Miranda com transportes para a
Secretaria de Estado da Educação, em junho de
1966, conforme SC/Proc. n. 5.181/66 ......

Waldir Moreira (te Miranda Serviços prestados por
Hilda Maria Viza com transportes para a Secre-
taria de Estado da Educação, em junho de 1966,
conforme SC/Proc. n. 9 5.133/66 ..........

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por
Yolanda Rodrigues Rosa com transportes para
a Secretaria de Estado da Educação, em maio
de 1966, conforme SC/Proc. n. 9 5.744/66 .

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por
Jandira Martins Pereira com transportes para a
Secretaria de Estado da Educação, em março de
1966, conforme SC/Proc. n. 9 4.347/66 ......

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por
Joaquim Ribeiro Corrêa com transportes para a
Secretaria de Estado da Educação, em março
e abril de 1966, conforme SC/Proc. n. 9 4.023/66

Waldir Moreira (te Miranda - Serviços prestados pela
Viação Itaúna Limitada com transportes para a
Secretaria de Estado da Educação, no exercício
de 1966, conforme SC/Proc. n. 9 6.103/66 .

Waldir Moreira (te Miranda Serviços prestados por
Wilson de Abreu Fontoura com transportes para
a Secretaria de Estado da Educação, em outubro
de 1966, conforme SC/Proc. n. 6.706/66 .
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NCr$
Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por

José Diniz Lobato com transportes para a Secre-
taria de Estado da Educação, em outubro de 1966,

	

18,00	 conforme SC/Proc. n.9 6.553/66 ..........

Waldir Moreira de Miranda	Serviços prestados pelo
Expresso Leãozinho Ltda. com transportes para
a Secretaria de Estado da Educação, no exercício

	

64,00	 te 1966, conforme SC/Proc. n. 9 6.341/66 .

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por
Fraídes Coelho Duarte com transportes para a Se-
cre	dtaria e Estado da Educação, em junho de 1966,

	

21,00	 conforme SC/Proc. n. 9 5.131/66 ..........

Waldir Moreira de Miranda	Serviços prestados pela
Viação Asa Branca Ltda. com transportes para a

	

27,00	Scretaria de Estado da Educação, em setembro de
1966, conforme SC/Proc. n. 6.357/66 ......

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados pela
Viação Planeta S.A. com transportes para a Se-

	

30,00	(letaria de Estado da Educação, em outubro e
novembro de 1966, conforme SC/Proc. n. Q 6.626/66

Vallir Moreira de Miranda	Serviços prestados pela
Viação Itaüna Ltda. com transportes para a Se-

	

63,00	cretaria de Estado da Educação, no exercício de
1966. conforme SC/Proc. n.9 6.55/66 ......

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados pela
Viação Peixe Vivo Ltda. com transportes para a
Scretaria de Estado da Educação, em dezembro

	

41,50	de 1966, conforme SC/Proc. n.9 557/67 ......

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados pela
Transporte e Comércio Bandeirante S.A. com trans-
portes da Secretaria de Estado da Educação no
exercício de 1966, conforme SC/Proc. n. 232/67

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados pela
Viação Águia Branca Ltda. com transportes para
a Secretaria de Estado da Educação, em setembro
de 1966, conforme SC/Proc. n. 9 6.802/66 .

r.

37,10

495.00

NCr$

61,50

23,30

5,00

44,35

15,36

27,93

22,22

37,45

3,77



NC
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Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados pela
Viação Chavinho Ltda. com transportes para a
Secretaria de Estado da Educação, em setembro
e novembro de 1966, conforme SC/Proc. n.9

6.619/66	........................

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados pela
União Transporte Interestadual de Luxo S.A.
"ÚTIL" com transportes para a Secretaria de Es-
tado da Educação, no exercício de 1966, confor-
me SC/Proc. n.° 4.587/66 ..............

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados pela
União Transporte Interestadual de Luxo S.A.
"ÚTIL" com transportes para a Secretaria de Es-
tado da Educação, no exercício de 1966, confor-
me SG/Proc. n.9 4.450/66 ..............

Waldir Moreira de Miranda Serviços prestados pela
União Transportes Interestadual de Luxo S.A.
"ÚTIL" com transportes para a Secretaria de Es-
tado da Educação, no exercício de 1966, confor-
me SC/Proc. n.9 6.139/66 ..............

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por
Paulo Batista de Carvalho com transportes para
a Secretaria de Estado da Educação, no exercício
de 1966, conforme SC/Proc. n. 9 6.386/66 .

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por
Antônio Manoelino Ferreira Lopes com transpor-
tes para a Secretaria de Estado da Educação, em
outubro de 1966, conforme SC/Proc. n. ç, 6.918/66

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por
Vieira & Cia. Ltda. com transportes para a Se-
cretaria de Estado da Educação, no exercício de
1966, conforme SC/Proc. n. 9 86/67 ........

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados pela
Empresa Monte Castelo Ltda. com transportes
para a Secretaria de Estado da Educação, no
exercício de 1966, conforme SC/Proc. n. 9 6.836/66
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[dir Moreira de Miranda - Serviços prestados pela
Empresa Monte Castelo Ltda. com transportes
para a Secretaria de Estado da Educação, no
exercício de 1966, conforme SC/Proc. n.9 154/67

Ldir Moreira de Miranda - Serviços prestados pela
Empresa Monte Castelo Ltda. com transportes
para a Secretaria de Estado da Educação, no
exercício de 1966, conforme SC/Proc. n. 188/67

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados pela
Empresa Monte Castelo Ltda. com transportes
para a Secretaria de Estado da Educação, em
agosto de 1966, conforme SC/Proc. n. 9 165/67

Waldir Moreira de Miranda Serviços prestados pela
Empresa Monte Castelo Ltda. com transportes
para a Secretaria de Estado da Educação, no
exercício de 1966, conforme SC/Proc. n.' 158/67

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados pela
Empresa Monte Castelo Ltda. com transportes
para a Secretaria de Estado da Educação, no
exercício de 1966, conforme SC/Proc. n. 9 6.809/66

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados pela
Empresa Salies Auto Viação com transportes para
a Secretaria de Estado da Educação, no exercício
de 1966, conforme SC/Proc. n. 9 3.812/66 .

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados pela
Empresa Nossa Senhora Aparecida Ltda. com
transportes para a Secretaria de Estado da Edu-
cação, em setembro e outubro de 1966, conforme
SC/Proc. n. 9 6.387/66 ................

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados pela
Empresa Canaan Ltda. com transportes para a
Secretaria de Estado da Educação, em julho e
setembro de 1966, conforme SC/Proc. n.° 6.239/66

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por
Antônio Goretti com transportes para a Secretaria
de Estado da Educação, em outubro de 1966, con-
forme SC/Proc. n. Q 6.361/66 ............

6,68

17,00

1
1,28

5,901

1,40

22,24

1,7

NCr$

1,12

4,34

4,55

5,06

3,05

0,92

30,96

12,99

1,60
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NCmj	 NCr$
Waldr Moreira (te Miranda - Serviços prestados pelo

Expresso Santa Cruz - Vicente de Paula Miranda

26 82	 - com transportes para a Secretaria de Estado
(Ia Educação, no exercício de 1966, conforme
SC/Proc. n.9 5.481V66 ................0,64

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados pela
12,22 Empresa Unida - Mansur & Filhos Ltda. com

transportes para a Secretaria de Estado da Edu-
cação, no exercício de 1966, conforme SC/Proc.
n.9 5.001/66 ......................0,74

9,68 Waldir Moreira (te Miranda - Serviços prestados por
Elza de Oliveira Martins, com transportes para
a Secretaria de Estado (Ia Educação, no exercício
de 1966, conforme SC/Proc. n.° 266/67 .

2,33
Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados pela

Empresa Danifi Ltda. com transportes para a Se-
cretaria de Estado da Educação, no exercício de

1512	1966, conforme SC/Proc. n.' 6.070/66 ......

Waldir Moreira (te Miranda - Serviços prestados por
Ger1do Patrocínio Maria - Empresa São Geraldo

com transportes para a Secretaria de Estado
95,39	da Educação, no exercício de 1966, conforme

SC/Proc. n.9 5.116/66 ................

\Vahuir Moreira de Miranda - Serviços prestados por
Geraldo Patrocínio Maria - Empresa São Geraldo,

057	com transportes para a Secretaria de Estado da
Educação, no exercício (te 1966, conforme SC/Proc.
n.° 5.032/66	......................

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

Art. 2. - Para a execução (lesta lei, é o Poder Executivo
autorizado a anular ou congelar, total ou parcialmente, dotações
te despesas correntes ou de capital, do Orçamento vigente, até
o montante consignado no artigo 1..

L'^

Waldir Moreira dc Miranda - Serviços prestados pelo
Expresso Princesa do Sul Ltda. com transportes
para a Secretaria (te Estado da Educação, no
exercício de 1966, conforme SC/Proc. n.° 6.629/66

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados pela
Empresa São Bento Ltda. com transportes para
a Secretaria de Estado da Educação, no exercício
(le 1966, conforme SC/Proc. n 6.597/66 .

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados pelo
Expresso Leãozinho Ltda. com transportes para
a Secretaria de Estado da Educação, no exercício
(te 1966, conforme SC/Proc. n. 9 6.813/66 .

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por
Nildo Barroso, com transportes para a Secretaria
de Estado da Educação, no exercício de 1966,
conforme SC/Proc. n.° 6.342/66 ..........

Waldir Moreira (te Miranda - Serviços prestados pelo
Expresso Princesa do Sul Ltda. com transportes
para a Secretaria de Estado da Educação, no exer-
cício de 1966, conforme SC/Proc. n. 9 6.748/66

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por
Esmeralda Venites Komel, com transportes para
a Secretaria de Estado da Educação, no exercício
de 1966, conforme SC/Proc. n.° 565/67 .

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados pelo
Expresso Santa Cruz - Vicente de Paula Miranda
- com transportes para a Secretaria de Estado da
Educação, no exercício de 1966, conforme SC/Proc.
n.° 5.921/66	......................

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por
Clemente M. Pimenta, com transportes para a
Secretaria (te Estado da Educação, no exercício
(te 1966, conforme SC/Proc. n. 9 6.410/66 .

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados pela
Empresa Monte Castelo Ltda. com transportes para
a Secretaria de Estado da Educação, no exercício
dc 1966, conforme SC/Proc. n. 153/67 ......

4,50

20,05

4,60

1,80

4.884,52
0,45

0,41

A
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Art. 3,Q - Revogadas as disposições em contrário, esta lei	

LEI N.9 4.947, DE 12 DE SETEMBRO DE 1968entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 11

de setembro de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Ovídio Xavier de Abreu
José Maria Alkmim

LEI N.9 4.946, DE 12 DE SETEMBRO DE 1968

Declara de utilidade pública o Cruzeiro Espor-
te Clube, com sede na Cidade de Belo Horizonte

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

Art. 1.	Fica declarado de utilidade pública o Cruzeiro
Esporte Clube, 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 (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 12
de setembro de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Stnhza
João Pranzen de Lima

Autoriza a abertura do crédito especial de NCr$
3.233,82 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$ 3.233,82
(três mil, duzentos e trinta e três cruzeiros novos e oitenta e dois
centavos), destinado ao pagamento das seguintes despesas de
exercícios anteriores:

NCr$
l)iretora do G. E. "Ribeiro Pena", de Araújos - Aqui-

sição de material de expediente e higiene no 1.
semestre de 1965 ....................	3,53

l)iretora do G. E. "Dr. Edson Resende", de Sobral
Pinto, Município de Astolfo Dutra - Aquisição
(te material de expediente e higiene no exercí-
cio de 1965 ......................	8,80

l)iretora de G.E. "D. Geny Faria", de Carneirinhos,
de João Monlevade	Aquisição de material de
expediente e higiene, do exercício de 1964 .	 27,48

Diretora do G. E. "Francisco Lettro" - Cel. Fabriciano
- Aquisição de material de expediente no exer-
cício de 1965 ......................	6,17

Coordenadoras das Escolas Combinadas anexas à Fun-
(lação Dom Bosco, da Capital - Aquisição de ma-
terial de higiene no exercício de 1965 ........	12,05

Diretora do Grupo Escolar "Deodora da Fonseca" - de
Veríssimo - Aquisição de material de expediente
e higiene no exercício de 1965 ............	7,80

Diretora do Grupo Escolar "Prof. Gomes Horta", de
Campo Florido - Aquisição de material de expe-
d i ente e higiene no exercício de 1965 - . •. .	 11,06

Coordenadora das Escolas Combinadas da Vila São Fran-
cisco, da Capital - Aquisição de material de expe-
diente e higiene, no exercício de 1965	 10,00

l"9
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NCr$
	

NCr$

2,40

4,00

15,55

15,00

12,00

16,30

14,40

12,46

18,3Oj

16,73

Coordenadora das Escolas Combinadas "D. Emeren-
ciana Augusta Xavier", de Amanda - Aquisição
de material de expediente e higiene, no exercí-
cio de 1964 ........................

Coordenadora das Escolas Combinadas "D. Emerencia-
na Augusta Xavier", de Amanda - Aquisição de
material de expediente e higiene, no exercício
de 1965 ............................

Diretora do Grupo Esco l ar "Elizeu Laborne e Vale",
da Capital - Aquisição de material de expediente
e higiene, no exercício de 1965 ............

Diretora do Grupo Escolar "Cel. José Ildefonso", de
Piranga - Aquisição de material de expediente e
higiene no exercício de 1965 ..............

Diretora das Escolas Reunidas "Carmélia Dutra" de Ba-
guari, Município de Nelson de Sena Aquisição
de material de expediente e higiene, no exercício
de 1965 ............................

Diretora do Grupo Escolar	Anexo ao "Instituto Bom
Pastor", da Capital - Aquisição de material de
expediente e higiene, no exercício de 1965 .

Diretora das Escolas Reunidas "Monsenhor Dr. Furta-
do Mendonça", de Pântano das Rosas, Município
de Estiva - Aquisição de material de expediente
e higiene, no exercício de 1964 ..........

Elmira Ribeiro dos Reis - Diretora do Grupo Escolar
"Intendente Câmara", de Itabirito - Ressarcimento
de despesas com serviços telefônicos prestados
de outubro a dezembro no exercício de 1965

Silvio Perocco - Exames médico-biométricos presta-
dos em 366 alunos do Colégio Estadual "Da. Alice
Autran Dourado", de Guaranésia, no exercício de
1966	..........................

Terezinha Ottoni Teatini Salies - Diretora do Grupo
Escolar "Cornélio Penna", de Itabira - Ressarci-
mento de despesas com o pagamento de água, de
janeiro a outubro, no exercício de 1966 .

Maria de Lourdes Bittencourt de Vasconcelos - Direto-
ra do Grupo Escolar "Almirante Toyoda", de Ipa-
tinga - Ressarcimento de despesas na limpeza e
serviço de jardinagem do pátio do estabelecimento
em dezembro do exercício de 1966 ........	50,00

Diretora do Grupo Escolar "Dr. Manoel Esteves", de
Teófilo Otoni - Aquisição de material de expe-
diente e higiene, no exercício de 1965 ......	22,97

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Serviços te-
lefônicos prestados ao G. E. "Gabriel Penha de
Paiva", de Varginha, de 1.0 de julho a 31 de de-
zembro do exercício de 1966 ............	50,35

Diretora das Escolas Reunidas "Prof. Manoel Soares" de
Ipoema - Aquisição de material de higiene, em
junho e novembro do exercício de 1964 ......	4,80

Ana Couto Gontijo - Diretora do Grupo Escolar "Dr.
Sandoval de Azevedo", de Luz - Ressarcimento
de despesas na limpeza da caixa dágua e pátio,
em junho do exercício de 1966 ............	5,00

Maria do Carmo de Souza Leão - Diretora do Grupo Es-
colar "Frederico Zacarias", de Abaeté - Ressarci-
inento de despesas telefônicas, de dezembro do
exercício de 1965, e de janeiro a dezembro do
exercício de 1966 ..................	42,00

José Máximo da Silva, da Capital - Ressarcimento por
pagamento de acondicionamento, carga e descarga,
e conservação de volumes, contendo material esco-
lar, no depósito da Secretaria, de maio a dezem-
bro do exercício de 1964 e 19 dias no mês de ja-
neiro do exercício de 1965 ..............92,40

Diretora do Grupo Escolar "Chaves Ribeiro", de Itaobim
-- Aquisição de material de expediente e higiene
nos exercícios de 1964 e 1965 ..........	28,72

Diretora do Grupo Escolar "Domingos Pinto Brochado",
d Unaí -- Aquisição de materiais de expediente
e higiene, nos exercícios de 1964 e 1965 . .	30,15
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NCr$ Luis de Carvalho Gomes - Diretora do Grupo Escolar
"Abílio Rodrigues Patto", de Governador Valada-
res - Ressarcimento de despesas com pagamento

	

17,40	 de água nos meses de setembro a novembro do
exercício de 1966 ....................

Edir Matta Rodrigues	Diretora do Grupo Escolar
"Secretário Levindo Coelho", de Governador Vala-

	

713,67	 (lares	Ressarcimento com pagamento de água,
de setembro a novembro do exercício de 1966

Migue:ina Maria de Jesus, de Jequitaí - Ressarcimen -
to de despesas com pagamento de água para o Gru-
po Escolar "Professor Luciano", no período de
1.1 de junho a 10 de dezembro de 1966	 19,00

Norma Raquel Gontijo - Diretora do Grupo Escolar
"Waldomiro de Magalhães Pinto", de Santo An-
tônio do Monte - Ressarcimento do pagamento de
taxas extras de água de fevereiro a maio do exercí-
cio de 1966 ......................56,70

Carmem Campos Cardilo Diretora do Grupo Escolar
"José Bonifácio", de Patrocínio do Muriaé -
Ressarcimento de reparos em uma bomba hidráu-
lica, conforme recibo de 1.0 de dezembro do exer-
cio de 1966 ..........................30,00

José Moreira dos Santos - Ressarcimento de despesas
com pagamento de taxa de água para o Grupo
Escolar "Manuel Fulgêncio", de Araçuaí, de 1. 9 de

	

14,31	 fevereiro a 31 de dezembro do exercício de 1966	420,00

Elizabeth Vorcaro Horta - Diretora redatora da Re-
vista do Ensino da Capital - Ressarcimento de

	

8,53	despesas com pagamento de taxa (lo água, de no-
vembro e dezembro do exercício de 1966 .I	Eurí(lice Corrêa Lima - Diretora do Grupo Escolar
"Licas de Lima", de Nepomuceno - Ressarci-
mento de despesas telefônicas de julho a dezembro

	

12,60	do exercício de 1966 ................

-.,. 436 -

Maria Clara Mendonça - Diretora do Grupo Escolar "Cô-
nego Ulisses", de Campo Belo - Aquisição de
diversos materiais no exercício de 1965 ......

Paulo Afonso Pimenta, da Capital - Ressarcimento por
serviços prestados na assistência mecânica dos
veículos de placa 1-18-01 e 1-34-00, de janeiro a
março do exercício de 1966 ..............

Diretora do Grupo Escolar "Laura das Chagas Ferreira",
da Capital - Aquisição de material de expediente
e higiene, no exercício de 1966 ...........

Diretora das Escolas Reunidas do Bairro "São Pedro",
de Ribeirão das Neves - Aquisição de material
de expediente e higiene, nos exercícios de 1965 e
1966	............................

Diretor do Colégio Estadual "Sebastião Patrus de Souza",
de Juiz de Fora - Aquisição de material de expe-
diente e higiene, no exercício de 1966 ......

Diretora do Grupo Escolar "Prof. Clóvis Salgado", de
Cataguases - Aquisição de material de expedien-
te e higiene, no exercício de 1966 ..........

Diretora do Grupo Escolar "João Carlos Salgado", de
Cássia Aquisição de material de expediente e
higiene, no exercício de 1966 ..............

Diretora do Grupo Escolar "José Barbosa de Carvalho",
de São José do Alegre Aquisição de material
de expediente e higiene, no exercício de 1964

Nira de Aguiar Barbosa - Diretora do Grupo Escolar
"Major Clarindo de Paiva", de Corinto - Ressar-
cimento de despesas com limpeza e higiene do
prédio do estabelecimento, no exercício de 1966

NCr$

13,13

9,19

29,001
14,10

5,50

25,00

8,74

21,41

Prefeitura Municipal de Elói Mendes - Aquisição de	 Dilma Morais - Diretora do Grupo Escolar "Juca Pinto",
material e mão-de-obra na construção de muro no	 de Santo Antônio do Monte - Ressarcimento de
Grupo Escolar "Coronel Brasilino Alves Perei-	 despesas com pagamento de taxa de água, de fe-

ra", no exercício de 1965 ............252,50	vereiro a abril de 1966 ..................64,18
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NCr$NCr$
Maria dos Anjos Câmara - Professora do Curso Suple-

tivo Noturno das Escolas Reunidas "João Osório
de Queiroz", de Serra Branca -- Aquisição de

	

17,07	 querosene, no período de junho a dezembro do
exercício de 1965 ....................

Maria Amélia de Lima - Diretora do Grupo Escolar
"Cônego João Pio", de São Domingos do Prata

	

13,60	 Aquisição de 7 livros de escrituração em maio do
exercício de 1965 ....................

Eugênia Carvalho -- Diretora do Grupo Escolar "Padre
Pedro Machado", de Perdões - Ressarcimento de
despesas com reparos do prédio do estabelecimen-
to, em março do exercício de 1965 ........

Maria do Perpétuo Socorro de Souza	Diretora do
Grupo Escolar "Padre Rafael Faraci", de Vau-Açu,
Município de Ponte Nova	Aquisição de dois fil-
tros, em novembro do exercício de 1965 ......

51,00

15,00
Leni Nunes de Faria - Diretora do Grupo Escolar "Dom

Bosco", de Pará de Minas - Ressarcimento de
despesas telefônicas de novembro e dezembro de
1965 e no exercício de 1966 ............34,12

Neuza Pinheiro Lopes - Diretora do Grupo Escolar
"Narciso Rabelo", de Manhumirim - Aquisição
de 4 livros de ata, em março do exercício de 1964 3,90

Diretora do Grupo Escolar "Coronel Ramiro Pereira",
de Jequitinhonha .- Aquisição de material de ex-
pediente e higiene, nos exercícios de 1965 e 1966

Alice Campos e Almeida - Diretora do Grupo Escolar
"Luiz de Meio Viana Sobrinho" - de Divinópolis
- Ressarcimento de despesas com reparos em 65
carteiras no exercício de 1965 ............

Arlette Soares de Magalhães - Diretora Substituta do
Grupo Escolar "Juscelino Kubitschek", de Juiz de
Fora - Aquisição de 4 lâmpadas no exercício de
1964	..........................

Saada Assi - Diretora do Grupo Escolar "José Bonifá-
cio" de Poço Fundo - Aquisição de uma lâmpada
em novembro do exercício de 1966 ........

Maria Côrtes Macêdo - Diretora do Grupo Escolar "Pa-
dre Parreiras", de Luz - Aquisição de material
de expediente em abril e dezembro cio exer-
cício de 1966 ........................

Maria Auxiliadora de Faria Inspetora Seccional de
Leopoldina - Aquisição de material de expedien-
te e higiene, nos exercícios de 1963 e 1964

Maria Aparecida Cabizuca - Inspetora Seccional de São
Lourenço - Aquisição de material de expediente
e higiene, e conserto de uma máquina de es-
crever, no exercício de 1965 ............

Nadir Meireles de Avelar	Diretora das Escolas Reu-
nidas da Paróquia de Santa Luzia, de Sete Lagoas

	

39,00	 - Aquisição de 6 livros de chamada e 6 de escri-
turação no exercício de 1966 ............

Nica de Aguiar Barbosa - Diretora do Grupo Escolar
"Major Clarindo de Paiva", de Corinto - Aqui-

	

1184	 siçiio de 1 livro de ata, em novembro do exercício
de 1966	..........................

Ceei Macieira	Diretora das Escolas Reunidas de Serra
Azul, Município de Mateus Leme - Aquisição de

	

1,40
	 2 filtros em dezembro, do exercício de 1964

Conceição Meireles Malta - Diretora do Grupo Escolar
"Sant'Ana", de Barroso,	Aquisição de 24 lâm-

	

0,75
	 padas em abril do exercício de 1966 ......

Cibele Coutinho de Campos - Coordenadora das Escolas
Combinadas da Rua Imbiruçu da Capital -
Aquisição de 1 filtro e 5 livros de escrituração

	

16,80	 no exercício de 1965 ..................

Ceres D'Assunção Lourenço - Diretora do Grupo Es-
colar "Juscelino Kubitschek de Oliveira", da

	

8,82	 Capital	Ressarcimento na montagem de 133

1	peças de móveis, no exercício de 1966 ......

Darei Maria de Paiva - Diretora do Grupo Escolar
"Menino Jesus", de Madre de Deus de Minas

	

14,96	 - Aquisição de parafusos no exercício de 1965

35,40

4,00

5,00

35,00

10,70

110,60

1,08
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NCr$	 NCr$

1,70

1
20,37

16,93

Dulce Diniz - Coordenadora da Escola Infantil Combi-
nada, anexa ao Posto de Puericultura "Mário
Campos" - Capital - Aquisição de um livro de
atas no exercício de 1965 ..............

Dirce Ribeiro Velasco - Diretora do Grupo Escolar
"Dr. Péricles Vieira Mendonça", de São João
Nepomuceno - Ressarcimento de despesas na
montagem de 104 carteiras e na aquisição de
6 livros de escrituração no exercício de 1966

Diretora do Grupo Escolar "Temístocles Rocha", de
Paracatu - Aquisição de material de expe-
diente e higiene no exercício de 1966 ......

I)iretora do Grupo Escolar "Adélio Maciel", de Gui-
marânia	Aquisição de material de expediente
e higiene no exercício de 1966 ..........

I)irctora das Escolas Reunidas de São Sebastião do Pa-
raíso -- Aquisição de material de expediente e hi-
iene, no exercício de 1966 ..............

1)irctoia do Grupo Escolar "Meio Viana", de Carangola -
Aquisição de material de expediente e higiene, no
cXrCício de 1966 ....................

Diretora do Colégio Normal Oficial "Olegário Maciel",
de Januária	Aquisição (te material de expediente
e higiene, no exercício de 1966 ..........

20,00

7,81

21,08

19,09

16,00

13,00

12,58

9,60

12,14

15,48

8,00

Diretora do Grupo Escolar "João Kopke", de Fron-
teira - Aquisição de material de expediente e hi-
giene e despesas postais-telegráficas, no exercício
de 1966	..........................

Diretora do Grupo Escolar "Laura das Chagas Ferreira",
Capital Aquisição de material de expediente e
higiene, no exercício de 1965 ............

Diretora do Grupo Escolar "Prof. Guerino Casassanta",
de Ouro Fino - Aquisição de material de expe-
diente e higiene, no exercício de 1966 ......

Diretora do Grupo Escolar "Cônego Cesário", de Ita-
pecerica - Aquisição de material de expediente e
higiene, despesas postais-telegráficas, no exercício
de	1966	........................

Diretora do Grupo Escolar "Dr. Raul Sã", de Cam-
buquira - Aquisição de material de expediente
e higiene, no exercício de 1965 ..........

Diretora do Grupo Escolar "Dom Inocêncio", de Cam-
panha - Aquisição de material de higiene, no
exercício de 1965 ....................

Diretora das Escolas Reunidas "Capitão Alexandre Du",
de Esteios, Município de Luz - Aquisição de ma-
terial de expediente e higiene, no exercício de
1965	............................

Diretora do Grupo Escolar "Altivo Coelho", de Guanhães
Aquisição de material de expediente, no exer-

cicio	e 1966	....................

	

15,43	
(t

Diretora do Grupo Escolar "Francisco de Sã", de Ju-
ramento	Aquisição de material de expediente
e higiene, no exercício de 1965 ..........

l)iretora do Grupo Escolar "Dr. José Januário Carneiro"
de Ubá - Aquisição de material (te expediente
e higiene, no exercício de 1966 ..........

I)iretora do Grupo Escoai- "João Carlos Salgado", (Id
Cássia -- Aquisição de material de expediente e
higiene, no exercício de 1965 ..........

I)iretora do Grupo Escolar "Monsenhor Messias", de
Sete Lagoas Aquisição de material de expedien-
te e higiene, no exercício de 1965 ..........

l)irc'toia do Grupo Escolar "Monsenhor Messias", de
Sele Lagoas Aquisição de material de expedien-
te e higiene, no exercício de 1966 ........

Diretora do Grupo Escolar "Sebastião Laviola", de
Muriaé - Aquisição de material de expediente e
higiene, no exercício de 1966 ............

I)irctora do Grupo Escolar "Professor Cláudio Bran-
(tão", da Capital - Aquisição de material de

	

8,00	 expediente e higiene, no exercício de 1966	 20,76

27,63

8,00

9,13

19,00

8,51
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Diretora do Grupo Escolar "Padre Celso Pinheiro", de
Cristais Aquisição de material de expedien-
te e higiene, no exercício de 1966 ..........

Diretora do Grupo Escolar "Gabriel Odorico", de Ma-
chado - Aquisição de material de expediente
e higiene, no exercício de 1966 ..........

Diretora do Grupo Escolar "Da. Maria Duarte Braga",
de Piraúba Aquisição de material de expediente
e higiene, no exercício de 1966 ..........

Diretora (10 Grupo Escolar "Deputado Nacip Raydan",
de Santa Maria do Suaçuí Aquisição de material
dc expediente e higiene, no exercício de 1962

Diretora das Escolas Reunidas "José de Oliveira", de
Santana e Gararnbéu - Aquisição de material
(le expediente e higiene, no exercício de 1966

Diretora do Grupo Escolar "Silveira Brum", de Muriaé
Aquisição de material de expediente e higiene,

nos exercícios de 1965 e 1966 ..............

Diretora das Escolas Reunidas da Vila São Vicente,
de Estrela, Município de Raul Soares - Aqui-
sição (te material de expediente e higiene, no
exercício de 1966 ....................

Diretora do Grupo Escolar "Bárbara Heliodora", de He-
liodora	Aquisição de material de expediente
e higiene, no exercício (te 1965 ............

Diretora do Grupo Escolar "Ornar Resende Peres", de
Lcopodina -- Aquisição de material de expedien-
te e higiene, nos exercícios de 1964 e 1965

Diretora do Colégio Estadual de Mahumirim - Aquisi-
ção de material de expediente e higiene, no exer-
cício de 1966 ......................

Diretora do Grupo Escolar "Dr. Afonso Pena Júnior",
de Sacramento Indenização por aquisição de
material de expediente e higiene e despesas pos-
tais-telegráficas, no exercício de 1966 ......

TOTAL	...................
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Art. 2. - Para a execução (testa lei e o Poder Executivo
autorizado a anular, parcial ou totalmente, dotações orçamentá-
rias de despesas correntes ou de capital, até o valor consignado

	

15,06	no artigo anterior.
Art. 3. 9 	Revogam-se as disposições em contrário.

	

20,00
	 Art. 4Q	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, ti-to inteiramente como nela se contém.

23,00
Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 12

de setembro de 1968.

	

4,11	 ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Ovídio Xavier de Abreu
João Franzen de Lima

6,01

LEI N.9 4.948, DE 12 DE SETEMBRO DE 1968
	56,00	

Autoriza a abertura do crédito especial de NCr$
1 .326,39 á Secretaria de Estado do Educação.

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

	

10,99	decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:
Art. 1.0	Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, à Se-

cretaria de Estado da Educação, o crédito especial de NCr$ 1.326,39

	

16,00	(hum mil, trezentos e vinte e seis cruzeiros novos e trnta
e nove centavos), destinado ao pagamento das seguintes despesas
(te exercícios anteriores:

NCr$
Diretora do Grupo Escolar "Antônio Nunes de Carva-

lho Filho", de Araguari - Aquisição de material
de higiene, no exercício de 1965 ..........

Diretora (lo Grupo Escolar "Helena Magalhães", de
Campina Verde - Aquisição de material de ex-
pediente e higiene, no exercício de 1966 .

Coordenadora das EE . CC. "Caldeira Brant", de Claro

	

31,00	de Minas, Município de Vazante - Aquisição de
material de expediente e higiene, no exercício

	

3.233,82	de 1966 ..........................

18,99

17001

21,00

10,88

4,00



NCP
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Diretora do Grupo Escolar "Padre Crispiano", de Ri-
tápolis - Aquisição de material de expediente e
higiene, no exercico de 1962 ...........

Diretora do Grupo Escolar "Abraão Lincoin", de Pas-
sos Aquisição de material de expediente e hi-
giene, no exercício de 1964 ..............

Diretora do Grupo Escolar "Cel. José Barbosa de Car-
valho", de São José do Alegre - Aquisição de
material de expediente, no exercício de 1066

Diretor do Colégio Normal Oficial "Oiegário Maciel",
de Januária - Aquisição de material de expe-
diente e higiene, no exercício de 1966 ......

Diretora das EE.RR. "Conselheiro Antão", de Itavera-
va - Aquisição de material de expediente e lii-
iene, no exercício (Id 1966 ............

Diretora do Grupo Escolar "Prefeito Maurício de Aze-
vedo", de Janaúba Aquisição de material (te
expediente e higiene, no exercício de 1966

Diretora do Grupo Escolar "Prof. Bandeira", de Fru-
tal -- Aquisição de material de expediente, no
exercício de 1965 ..................

Diretora (to Grupo Escolar "Prof. José Augusto Neves",
(te Diamantina Aquisição de material (te higie-
ne, no exercício (te 1965 ..............

Diretora do Grupo Escolar "Temístocles da Rocha",
(te Paracatu - Aquisição (Id material de expe-
dftnte e higiene, no exercício (te 1966 .

Diretora do Grupo Escolar "Barão de Congonhas", de
Congonhas - Aquisição de material de expedien-
te e higiene, no exercício de 1966 ........

Diretora do Grupo Escolar "José Martins Drumond",
de Dionisio - Aquisição (te material de higie-
ne, no exercício de 1966 ..............

Diretor do Colégio Estadual "João Belo de Oliveira", (le
Carangola - Aquisição de material de expedien-
te e higiene, no exercício de 1966 ........

Coordenadora das EE.CC . "De Serra da Saudade", (te
6,00	 Serra da Saudade	Aquisição de material de

expediente e higiene, no exercício de 1965

Diretor (tas EE.RR. "Santa Tereza", de Caio Martins,
Município de Esmeraldas - Aquisição de mate-
rial de higiene, no exercício (te 1966 ........

Diretora (Ias EE.RR. "José Raydan", da Santa Maria
do Suaçui Aquisição de material de expe-
diente e higiene, no exercício (te 1959 ......

Diretora do Grupo Escolar "Inácio Murta", de Novo
Cruzeiro - Aquisição (te material de expedien-
te e higiene, no exercício de 1966 ........

Diretora do Grupo Escolar "Artur Bernardes", de Ama-
8,00	nhece, Município de Araguari - Aquisição de ma-

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

Diretora do Grupo Escolar "Senador Bueno de Paiva",
(te Cachoeira de Minas -- Aquisição de material
(te expediente e higiene, no exercício de 1966

Diretora do Grupo Escolar "Francisco Botelho", de
Pitangui - Aquisição de material de expedien-
te e higiene, no exercício de 1966 ........

Diretora do Grupo Escolar "Mariano Gomes", de San-
to Antônio do Grama Aquisição (le material
de expediente e higiene, no exercício de 1966

Diretora da Escola Rural "João Reis Miranda", (Ia
Fazenda Água Limpa, de Três Pontas - Aquisi-
ção de material (te expediente e higiene, no exce-
cicio (te 1965	......................

Coordenadora das EE. CC. "Bento Pires", da Capital
Aquisição de material de expediente e higiene,
no exercício de 1965 ..................

Diretora das Escolas Reunidas "Metquiádes Batista de
Miranda", da Vila de São José dos Salgados,
Município de Carmo do Cajuru - Aquisição de
material de higiene, no exercício de 1965 .

r"

18,00

17,00

6,00

12,00

18,00

9,85

28,00

ld

6,35

8,00

1,47

18,00

8,00

15,16

29,00

15,00

2,00

3,00

7,00

NCr$

18,45

14,00

19,00
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NCr$	 NCr$
Diretora do ( 111 1)0 Escolar "Pi'of. . Jaime Calmeto", de

Desterro do Meio Aquisição de material de
higiene, no exercício de 1966 ............

Diretora do Grupo Escolar "Prof. Jaime Calmeto", (te
Desterro de Meio - Aquisição de material de
higiene, no exercício de 1965 ............

Diretora do Ginásio Normal Oficial - "Dom Joaquim
Silvério de Souza", de Conselheiro Mata - Aqui-
sição de material de expediente e higiene, no
exercício (te 1966 ..................

Diretora das EE.RR. "Conselheiro Antão", de Itave-
rava	Aquisição de material de expediente
higiene, no exercício (te 1965 ............

Diretora do Grupo Esco l ar "Prof. Biolkino de And ia-
dc", de Divinópolis Aquisição de material de
expediente, despesas postais-telegráficas, no exer-
cício de 1966 ......................

Diretora do Grupo Escolar "Monsenhor João Correia
dos Reis Meirelies", de Cruzília - Aquisição de
material de expediente e higiene, no exercício
de 1966 ............................

Diretora (lo Grupo Escolar "Nossa Senhora de Lour-
des", (te Iturama - Aquisição de material de ex-
pediente e hi,iene, no exercício de 1966

Diretora do Grupo Escolar "Nossa Senhora de Lour-
(les", de Iturama - Aquisição (te material de ex-
pediente e higiene, no exercício de 1963 ......

Diretora do Grupo Escolar "Dona Nenem Garcia", de
Itanhandu Aquisição (te material de expedien-
te e higiene, no exercício (le 1965 ..........

Diretora (lo Instituto Pestalozzi, de Belo Horizonte -
Aquisição de material (te expediente e higiene,
no exercício de 1965 ................

Diretora da Escola Infantil de Igarapé -- Aquisição de
material de expediente, no exercício de 1966

l)iretor do Ginásio Estadual "Prof. Alberto Pacheco",
de Guarani	Aquisição de material de expedien-

	

8,00	 te e higiene, no exercício de 1965 ........

l)iretora do Grupo Escolar "Prof. Francisco Brant", da
Capital - Aquisção de material de expediente e

	

6,00	higiene, no exercício de 1965 ............

Diretora do Grupo Escolar "Prof. Francisco Brant", da
Capital - Aquisição de material de expediente e
higiene, no exercício de 1964 ..........

65,60
I)irctora cio Grupo Escolar "Prof. Francisco Brant", da

Capital Aquisição de material de expediente e
higiene, no exercício de 1966 ............

8,00
Diretora do Grupo Escolar "Gerson de Abreu e Silva",

(te Conselheiro Pena - Aquisição de material de
expediente e higiene, no exercício (te 1966 .

	

11,00	1)iretor do Colégio Normal Oficial "Dr. Antônio da
Cunha Pereira", de Pcçanha - Aquisição de ma-
terial de expediente e higiene, nos exercícios de
1963 e 1964 ........................

Diretora das EE. RR. "Ana Sterlita Alves", (lo Bairro
Goiano de Tupaciguara Aquisição de mate-
rial de expediente, nos exercícios (te 1964 e 1965

Diretora do Grupo Escolar "Pio X", de Ilicínia - Aqui-
sição de material de expediente e higiene, no
exercício (te 1966 ..................

Diretora (lo Grupo Escolar "Leonço Ferreira de Meio",
(te Carmo do Paranaíba -- Aquisição de material
de expediente e higiene, no exercício (te 1966

7,00 Diretora do Grupo Escolar "Des. Barcelos Corrêa", de
Vila Major Ezequiel, Município de Alvinópolis -
Aquisição de material de expediente e higiene,
nos exercícios de 1963, 1964 e 1966 ........

65,00

I

Diretora do Grupo Escolar "Dr. Cícero Ferreira", d.
Santo Antônio do Amparo	Aquisição de mate-

	

1,00	rial de expediente e higiene, no exercício de 1966

8,42

14,00

9,60

23,00

26,00

27,20

24,00

11,00

14,06

22,78

14,00

23,00

21,20

14,27
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NCr$

12,00

21,79

7,17

7.80

11,15

1,00

10,22

9,04

12,09

8,17

8,00

Diretora do Grupo Escolar "Deputado Cândido Ulhôa",
de Vazante Aquisição (te material de expediente
e higiene, no exercício (te 1966 ..........

Diretora do Grupo Escolar "Conde Afonso Celso", de
Almenara	Aquisição (te material de expediente
e higiene, no exercício (te 1964 ..............

Anita Cangussu Mendes Diretora do Grupo Escolar
"Avelino de Almeida", de Rubelita - Aquisição
(te material de expediente e higiene, no exercício
de 1964	............................

Diretora do Grupo Escolar "Francisca Pedrosa", de Ci-
potânca - Aquisição de material de expediente
e higiene, no exercício (te 1966 ..........

Coordenadora (Ias Escolas Combinadas "Granja de Frei-
tas". da Capital Aquisição de material de expe-
diente e higiene, no exercício de 1966 ........

Diretora da Escola Singular de Poaia, de Canaã - Aqui-
sição de material de expediente e higiene, no exer-
cício (te 1966	......................

Diretora do Grupo Escolar "1)i-. Antônio Carlos", de
Ibiraci - Aquisição de material e expediente e
higiene, no exercício de 1966 ............

Coordenadora das EE.CC . "Pinhalzinho (te Góis", de
Ouro Fino	Aquisição de material (te expediente
e higiene, no exercício (te 1965 ............

Diretora do Grupo Escolar "São Vicente (te Paulo", de
Juiz dc Fora - Aquisição de material de expedien-
te e higiene, no exercício de 1966 ..........

Diretora do Grupo Escolar "São Vicente (te Paulo", (te
Juiz (te Fora --Aquisição (te material (te expedien-
te e higiene, no exercício de 1965 ........

Diretora (Ias Escolas Reunidas "Sete dc Setembro", de
Uberlândia - Aquisição de material (te expediente
e higiene, no exercício de 1965 ..........

NCr$
lri Celso Carvalho - Prof. Primária M.H. do

Grupo Escolar "Pc. Alfredo Kobal", de Caputira
Diferença de vencimentos no período de 1.°

le outubro de 1964 a 31 de dezembro de 1965	399,35
t)iretora das EE.RR. "Ananias de Andrade", de Bom

Jiepouso - Ressarcimento de despesas postais-
telegráficas e aquisição de material de expediente

	

e higiene, no exercício de 1965 ..........	9,00
Maria José Machado Costa Diretora do Grupo Escolar

"Prof. Pereira da Costa", de Patos de Minas -
Ftcssarcimento de despesas telefônicas de julho

	

a dezembro de 1964 ..................	10,56
l)iretora do Grupo Escolar "Caminho à Luz", da Capi-

tal	Aquisição de material de expediente e hi-

	

giene, no exercício de 1966 ............	18,58
Companhia Telefônica de Juiz de Fora	Serviços te-

lefônicos prestados às EE.RR. Pestalozzi, nos me-

	

ses de novembro e dezembro de 1966 ......	17,64

Maria tiermínia Cunha Araújo - Diretora do Grupo
Eco1ar "Cônego Cesário", de Itapecerica - Res-
sarcimento de despesas telefônicas de junho a

	

dezembro de 1966 ..................	12,54

	TOTAL......................	1.326,39
Art. 2. -- Para a execução desta lei, é o Poder Executivo

autorizado a anular, parcial ou totalmente, dotações orçamentárias
de despesas correntes ou de capital, até o valor consignado no artigo
anterior.

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-

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 12
Ir setembro de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Oi'ídio Xavier de Abre::
.ÍOS(	,tj'(i1'i(( ri um (tU
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LEI N.ç, 4.949, DE 12 DE SETEMBRO DE 1968

Autoriza o Poder Exeutivo a abrir o crédito
especial de NCr$ 1.916,03 à Secretaria de Estado da
Segurança Pública e a anular dotações orçarnen-
(árias.

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 is Se-
cretaria de Estado da Segurança Pública o crédito especial de
NCr$ 1.916,03 (hum mil, novecentos e dezesseis cruzeiros novos e
três centavos) para ocorrer às despesas abaixo relacionadas:

NCr$
Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados pela

Empresa Monte Castelo Ltda. com transportes para
a Secretaria de Estado da Segurança Pública, no

	

exercício de 1966, conforme SC/Proc. n.0 6.847/66	147,06

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados pelo
Expresso Santa Cruz - Vicente de Paula Miran-
da, com transportes para a Secretaria de Estado
da Segurança Pública, no exercício de 1966, con-
forme SC/Proc. n.° 3.950/66 ............0,70

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por
José Venâncio de Oliveira, com transportes para
a Secretaria de Estado da Segurança Pública, no
exercício de 1966, conforme SC/Proc. n. 9 6.215/66

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados pelo
Expresso Rio Vermelho, com transportes para a
Secretaria de Estado da Segurança Pública, no
exercício de 1966, conforme SC/Proc. n. 9 4.887/66

Waldir Moreira de Miranda Serviços prestados pelo
Expresso Miranda, com transportes para a Secre-
taria de Estado da Segurança Pública, no exercí-
cio de 1966, conforme SC/Proc. n.' 4.665/66
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Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por
Inah Capelli Novelino - Viação Santa Bárbara
Ltda., com transportes para a Secretaria de
Estado da Segurança Pública, no exercíc i o de
1966, conforme SC/Proc. n. 0 5.111/66 ......

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por
Jtamai- Moreira de Almeida, com transportes para
a Secretaria de Estado da Segurança Pública, no
exercício de 1966, conforme SC/Proc. n.0 3.925/66

Wahuir Moreira de Miranda - Serviços prestados por
João de Oliveira Cunha, com transportes para
a Secretaria de Estado da Segurança Pública, no
exercício de 1966, conforme SC/Proc. n.' 5.853/66	140,00

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por
Antônio Alberto Nogueira, com transportes para
a Secretaria de Estado da Segurança Pública, no
exercício de 1966, conforme SC/Proc. n. 0 5.469/66	32,00

Waldir Moreira de Miranda Serviços prestados por
Getúlio Félix Pinto, com transportes para a Se-
cretaria de Estado da Segurança Pública, no exer-
cicio de 1966, conforme SC/Proc. n. 9 54-67 -	10,00

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por
Jones Siqueira, com transportes para a Secreta-
ria de Estado da Segurança Pública, no exercício
de 1966, conforme SC/Proc. n. 9 5.612/66 . - . -	160,00

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados pela
Empresa Monte Castelo Ltda., com transportes
para a Secretaria de Estado da Segurança Pú-
blica, no exercício de 1966, conforme SC/Proc.
n° 6.846/66 ......................13,57

Valdir Moreira de Miranda - Serviços prestados por
Antônio Soares Filho, com transportes para a
Secretaria de Estado da Segurança Pública, no
exercício de 1966, conforme DCP/SC/SEC n.°
1.792/66	........................60,00

30,74

13,00

1,551

NCr$

2,79

58,65
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NCr$

	

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por
	NCr$

João de Oliveira Cunha, com transportes para
a Secretaria de Estado da Segurança Pública,

	

50,00	no exercício de 1966, conforme SC/Proc. n.
4.481/66	........................	115,00

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por
Eustáqujo José Câmara, com transportes para a
Secretaria de Estado da Segurança Pública, no

	

14,74	exercício de 1966, conforme SC/Proc. n. 5.577/66	60,00
Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por

Antenor Morais de Oliveira, com transportes para

	

r	a Secretaria de Estado (Ia Segurança Pública,
no exercício de 1966, conforme SC/Proc. n.9

	

150,00	5.715/66 ........................118,42

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por
Antônio Pinto Moreira, com transportes para a
Secretaria de Estado da Segurança Pública, no

	

26,00	exercício de 1966, conforme SC/Proc. n.° 5.517/66
Waldir Moreira de Miranda	Serviços prestados por

José Venâncio de Oliveira, com transportes para a
jJ	 Secretaria de Estado da Segurança Pública, no
IIII	exercício de 1966, conforme SC/Proc. n.° 6.741/66

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por

	

4,14	Benone Rezende Mendonça, com transportes para
a Secretaria de Estado da Segurança Pública, em
julho de 1966, conforme SC/Proc. 4.484/66 ..	50,00

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por

	

120,00	lknone Rezende Mendonça, com transportes para
a Secretaria de Estado da Segurança Pública,
em julho de 1966, conforme SC/Proc. n. 4.126/66	50,00

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por

	

25,00	Antônio Soares Filho, com transportes para a
Secretaria de Estado da Segurança Pública, em
março de 1966, conforme DCP/SC/SEC n. 1.764/66	60,00

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por
José Caetano de Faria, com transportes para a
Socretaria de Estado da Segurança Pública, no
exercício de 1966, conforme SC/Proc. n. 9 6.605/66	20,02

É
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Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por
Etiene de Ol iveira Costa, com transportes para
a Secretaria de Estado da Segurança Pública,
no exercício de 1966, conforme SC/Proc. n.

	

4.302/66	........................

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados pela
Estação Rodoviária de Nepomuceno, com trans-
portes para a Secretaria de Estado da Segurança
Pública, no exercício de 1966, conforme SC/Proc.
n.Q 5.208/66 ........................

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por
Etiene de Oliveira Costa, com transportes para a
Secretaria de Estado da Segurança Pública, no
exercício de 1966, conforme SC/Proc. n.

	

5.389/66	........................

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por
Eustáquio José Câmara, com transportes para a
Secrctaria de Estado da Segurança Pública, no
exercício de 1966, conforme SC/Proc. n. Q 5.785/66

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados pela
Empresa de Viação Nossa Senhora de Fátima
- José Carmelito dos Santos, com transportes
para a Secretaria de Estado da Segurança Pú-
blica, no exercício de 1966, conforme DCP/SC/
SEC n.ç 1.556/66 ....................

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por
Erci Soares de Meio, com transportes para a
Secretaria de Estado da Segurança Pública, no
exercício de 1966, conforme SC/Proc. n. 5.854/66

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por
Hélio Pereira Lima, com transportes para a Se-
cretaria de Estado da Segurança Pública, no exer-
cício de 1966, conforme SC/Proc. n.° 5.515/66

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por
Horácio Américo da Silva Mendonça, com trans-
portes para a Secretaria de Estado da Segurança
Pública, no exercício de 1966, conforme SC/Proc.
n. Q 4.695/66 ......................

10,00

49,47

80,00



- 454 --

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por
Jorge Fahel, com transportes para a Secretaria de
Estado da Segurança Pública, no exercício de
1966, conforme SC/Proc. n.' 6.407/66 ......

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por
Jorge Fahel, com transportes para a Secretaria de
Estado da Segurança Pública, no exercício de
1966, conforme SC/Proc. n.' 5.970/66 ......

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por
Jorge Fahel, com transportes para a Secretaria de
Estado da Segurança Pública, conforme SC/Proc.
n.' 6.399/66	......................

Waldir Moreira de Miranda Serviços prestados por
Geraldo Alaor Borges, com transportes para a Se-
cretaria de Estado da Segurança Pública, no exer-
cício de 1966, conforme SC/Proc. n.° 6.006/66

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por
Antônio Manoelino Ferreira Lopes, com transpor-
tes para a Secretaria de Estado da Segurança
Pública, no exercício de 1966, conforme SC/Proc.
n' 6.920/66 ........................

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por
Antônio de Paula Pereira, com transportes para
a Secretaria de Estado da Segurança Pública, em
setembro de 1966, conforme SC/Proc. n.' 5.620/66

Waldir Moreira de Miranda - Serviços prestados por
Antônio de Moura Nunes Filho, com transportes
para a Secretaria de Estado (Ia Segurança Pú-
blica, no exercício de 1966, conforme SC/Proc.
n.° 4.747/66 ........................

TOTAL ......................1.916,01

Art. 2.' - Para atender ao disposto no artigo anterior, é
Poder Executivo autorizado a anular, parcial ou totalmente, dota
ções de despesas correntes ou de capital do orçamento viginte.
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Art. 3,0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Ai-t. 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 12
de setembro de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Ovídio Xavier de Abreu
Joaquim Ferreira Goncalves

LEI N.9 4.950, DE 23 DE SETEMBRO DE 1968

Autoriza o Poder Executivo a subscrever ações
do Banco do Nordeste do Brasil S.A.

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

Art. 1.' - É o Poder Executivo autorizado a subscrever ações
do Banco do Nordeste do Brasil S.A., com sede em Fortaleza, Estado
do Ceará, até a importância de NCr$ 50.000,00 (cinqüenta mil cru-
zeiros novos), no aumento de capital a ser realizado pelo referido
estabelecimento de crédito.

Art. 2.' - As despesas resultantes desta lei correrão à conta
de dotação do "Fundo de Desenvolvimento Econômico", do orça-
mento do Estado.

Ari. 31 - Revogam-se as disposições em contrário.
Am-t. 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
cumpri!', tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 23
de setembro de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul B'rnardo Nelson de Senna
Ovídio Xavier de Abreu

NCF$

42,64

21,53

546

20,21

3,34

80,00
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LEI N.9 4.951, DE 25 DE SETEMBRO DE 1968

Concede o título de Cidadão Honorário do Es-
tado de Minas Gerais ao Senhor José Tjurs.

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 Senhor José Tjurs o título (te
Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais.

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

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 25 de
setembro de 1968.

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

LEI N.9 4.952, DE 25 DE SETEMBRO DE 1968

Declara de utilidade pública a Associação dos
Repórteres Fotográficos e Cinematográficos de Mi-
nas Gerais, filiada à Associação Brasileira, 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 (te utilidade pública a Associação
dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos de Minas Gerais,
filiada à Associação Brasileira, entidade civil, com sede em
Belo Horizonte.

ri
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Art. 2. 1	Revogam-se as disposições cm contrário.
Art. 31	Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 25
de setembro de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Sen.na
João Franzen de Lima

LEI N. v 4.953, DE 25 DE SETEMBRO DE 1968

Autoriza o Poder Executivo a instituir a Funda-
ção Estadual de Assistência Psiquiátrica, com sede
em Belo Horizonte, e dá outras providências.

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

Art. 1. - Fica o Poder Executivo autorizado a instituir, com
sede e foro em Belo Horizonte, a Fundação Estadual de Assistência
Psiquiátrica F.E.A.P. entidade autônoma, sem finalidade lu-
crativa, que se regerá por estatuto aprovado em decreto do Executivo.

Art. 2. - A Fundação a que se refere esta lei adquirirá perso-
nalidade jurídica com a transcrição do respectivo estatuto no Registro
Civil das Pessoas Jurídicas, mediante a apresentação do seu texto
oficial e (lo decreto que o aprovar.

Art. 3•9 A Fundação Estadual (te Assistência Psiquiátrica
manterá os hospitais cogitados nesta lei, podendo, ainda, criar ou
encampar outros estabelecimentos, com a finalidade de prestar assis-
tência psiquiátrica, e exercerá atividades referentes à higiene mental,
ao ensino e à pesquisa psiquiátrica.

Art. 41 O Estatuto da Fundação estipulará a forma (le
administração da entidade, de maneira a assegurar autonomia executi-
va sob o ponto de vista técnico, financeiro e administrativo aos
hospitais que integrarem a Fundação, sem prejuízo das normas gerais
de seu funcionamento e de uniformização.
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Art. 59	O patrimônio da Fundação será constituído de
1 - prédios, seus respectivos terrenos e de todos outros bens

e utensílios utilizados pelos hospitais: Instituto Raul Soares, Hospital
Galba Veloso, Hospital de Neuropsiquiatria Infantil; Hospital Colônia,
de Barbacena e Hospital Carlos Pinheiro Chagas, de Oliveira, subor-
dinados ao Departamento de Saúde Mental, da Secretaria de Estado
cia Saúde, que fica o Poder Executivo autorizado a doar à Fundação;

II - bens que adquirir;
III	doações e legados que vier a receber;

IV	subvenções.
Parágrafo único A doação de que cogita este artigo será

feita mediante instrumento público, se for o caso, a ser promovido
pelo Departamento do Patrimônio (ia Secretaria de Estado de Admi-
nistração.

1
IV	doações e legados;
V - (lotações, anualmente, consignadas no orçamento do

Estado.
Parágrafo único - Os bens, rendas e direitos da Fundação

somente poderão ser utilizados para a realização dos seus objetivos.

Art. 7.' Os enfermos assistidos pela Fundação pagarão os
serviços médico-hospitalares de acordo com as suas condições econô-
micas, reservado o mínimo de 20% (vinte por cento) dos leitos
para atendimento gratuito a doentes destituídos de recursos.

Art. 8. - A Fundação poderá firmar convênios com entidades
públicas ou privadas, para a realização das suas finalidades, ou dele-
gar poderes a hospitais para realizá-las, mediante aprovação do Con-
selho Diretor.

Art. 9.	A Fundação será administrada por um Conselho
Diretor - C.D.	e cada Hospital terá um Conselho Administrativo

C.A. e um Diretor Clínico.

§ 1.	O Secretário de Estado da Saúde será membro nato
do Conselho Diretor - C . D. - presidindo às sessões a que compa-
recer, com direito a voto de qualidade.	

i
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§ 2.' O C.D. e cada C.A. serão constituídos de 6 (seis)
membros efetivos e 6 (seis) suplentes, com mandato de 6 (seis) anos,
renováveis pelo terço.

§ 3.' - Os membros efetivos do C.D. e do C.A. elegerão
entre eles os seus presidentes, que serão, respectivamente, Presidente
da Fundação e Diretor Clínico cio Hospital, ambos com mandato de
3 (três) anos.

§ 4.' Os membros do C. D. e do C.A., na primeira compo-
sição destes, serão designados pelo Governador do Estado, sendo
2 (dois) com mandatomandato de 2 (dois) anos, 2 (dois) com mandato
de 4 (quatro) anos e 2 (dois) com mandato de 6 (seis) anos.

§ 5•9 O preenchimento das vagas de membros e suplentes
(lo C.l). far-se-á por designação do Governador do Estado, mediante
listas tríplices organizadas pio Conselho Diretor da Fundação.

.§ 6.' - O preenchimento das vagas de membros e suplentes
nos Conselhos Administrativos far-se-á por designação do Presidente
da Fundação, mediante listas tríplices organizadas pelos respectivos
Conselhos.

§ 7.' - O exercício da função de membro dos C.D. e C.A.
não será remunerado, recebendo os conselheiros apenas, por sessão
a que comparecerem, o "jeton" de presença que vier a ser fixado
cm decreto do Governador do Estado.

§ 8.' Os membros dos Conselhos Diretor e Administrativo
e seus suplentes serão escolhidos entre pessoas de ilibada reputação
e notória competência.

Art. 10 - O Conselho Diretor é o órgão de direção geral e
econômica cia Fundação, cabendo ao seu Presidente representar a
entidade em juízo e fora dele.

Art. 11 Cada hospital da Fundação terá, além do Diretor
Clínico, um Superintendente Administrativo que serão escolhidos
pelo Conselho Diretor e designado pelo Presidente da Fundação, re-
caindo a escolha do segundo, de preferência, em médico especiali-
zado em administração hospitalar.

Am-t. 12 -- Os hospitais da Fundação terão os seus regimentos
internos elaborados pelo Conselho Diretor, podendo ser alterados
por proposta deste ou do Conselho Administrativo.

Art. 13 - O pessoal técnico, administrativo e auxiliar da
Fundaçilo será admitido pelo Presidente, com a aprovação do Con-
elho Diretor, sendo o pessoal destinado aos hospitais admitido pelo

Diretor Clínico, mediante autorização do Conselho Administrativo
respectivo, nos termos da legislação trabalhista.

L

Art. 6. - A receita da Fundação será constituída de

1	rendas provenientes da prestação de serviços;
II	rendas patrimoniais;
III - auxílios e subvenções dos poderes públicos;



-460--	 —461-

Art. 14 - O pessoal em exercício nos hospitais cogitados no
item 1, do artigo 5Q, (lesta lei, poderá continuar sob o regime jurídico
em que se encontra ou optar pelo regime do contrato de trabalho.

Art. 15 - Mediante pedido fundamentado do Conselho Diretor,
poderão ser colocado à disposição da Fundação, nos termos da legis-
lação vigente, funcionários públicos estaduais.

Art. 16 -- Para prestação de serviços à Fundação e aos hospi-
tais, poderão ser firmados convênios ou acordos com entidades
religiosas.

Art. 17 - O Estado incluirá, anualmente, no orçamento da
Secretaria de Estado da Saúde, verba de auxílio para manutenção da
Fundaçõo, sendo a indenização por serviços gratuitos calculada à
base do custo real do leito-dia correspondente.

Art. 18 Haverá na Fundação um Conselho Fiscal, integrado
por um representante da Secretaria de Estado da Fazenda, um repre-
sentante da Secretaria de Estado da Saúde e um representante da
Associação Médica de Minas Gerais, todos designados pelo Governa-
dor do Estado.

Art. 19 - O Advogado Geral do Estado será o representante
do Estado de Minas Gerais na constituição da Fundação, incumbindo-
-lhe, enquanto não for empossado o Presidente da Fundação, receber
as doações que forem feitas à entidade.

Art. 20 - A Fundação prestará contas, anualmente, ao Tribunal
de Contas do Estado.

Art. 21 - Extinguindo-se a Fundação, os seus bens reverterão
ao patrimônio do Estado de Minas Gerais.

Art. 22 O Departamento de Saúde Mental da Secretaria de
Estado da Saúde continuará a exercer as suas atribuições de órgão
normativo para os assuntos específicos e encarregado, como inter-
veniente, de fazer observar a legislação concernente.

Art. 23 - O número de leitos gratuitos a que se refere o artigo
79 desta lei será fixado, anualmente, para o exercício financeiro
seguinte, mediante entendimento entre a Fundação e a Secretaria
de Estado da Saúde.

Art. 24 - O processo de internação de doentes que gozarem
de gratuidade será estabelecido entre a Fundação e o Departamento
de Saúde Mental da Secretaria de Estado da Saúde.

Art. 25 - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 26 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 25
de setembro de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna
Clóvis Salgado da Gama
Ovídio Xavier de Abreu

LEI N. 9, 4.954, DE 25 DE SETEMBRO DE 1968

Autoriza a instituir a Fundação Universidade
de Patrocínio.

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

Art. 1. Fica o Governo do Estado •autorizado a instituir,
com sede em Patrocínio, a Fundação Universidade de Patrocínio,
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 decreto
que o aprovar.

Art. 3 A Fundação terá por objetivo criar e manter,
sem fins lucrativos, a Universidade de Patrocínio, instituto de
ensino superior de pesquisas e formação profissional em todos os
ramos do saber técnico-científico e de divulgação cultural.

Art. 4 - O ensino ministrado pela Universidade será gra-
tuito para os alunos que, demonstrando efetivo aproveitamento,
provarem falta ou insuficiência de recursos, na forma do estatuto.

Parágrafo único - O regime de gratuidade poderá ser subs-
tituído pelo de concessão de bolsas de estudo, exigido o posterior
reembolso.
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Art. 5•9	O patrimônio da Fundação será constituído:

1 - pela doação (te NCr$ 300.000,00 (trezentos mil cruzeiros
novos), em apólices (Ia (lívida pública estadual, inalienáveís, ven-
cendo 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 por entidades públicas e particulares.

1. - Os bens e direitos da Fundação somente poderão
ser utilizados para realizar os objetivos previstos nesta lei, permi-
tidas, porém, a alienação dos bens e a cessão de direitos para obten-
ção de rendas.

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

Art. 6. - O Governador 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 artigo 59, bem como quaisquer outros atos visando à constituição
do patrimônio inicial da entidade.

Art. 7 • 9 - A Fundação será administrada por um Conselho
de Curadores, composto de 5 (cinco) membros e 5 (cinco) suplen-
tes, designados livremente pelo Governador do Estado entre pessoas
de ilibada reputação e notório saber, com mandato de 4 (quatro)
anos, permitida a recondução.

§ 1. - O Conse'ho de Curadores elegerá o seu Presidente,
que exercerá as funções de Presidente da Fundação e terá o título
de Reitor da Universidade, tão logo seja esta instalada.

§ 2 1 - Como órgãos 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. 8	Através do Conselho de Curadores, a Fundação
prestará contas anualmente ao Tribunal de Contas do Estado.

Art. 9. - A Universidade de Patrocínio será uma entidade
orgânica, integrada por Institutos de Ensino e Pesquisas e Escolas
ou Faculdades destinadas à formação profissional, nos termos ds
l»gislação que regula a matéria, cabendo:
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1	aos Institutos, na esfera de sua competência:

a) ministrar cursos básicos de ciências, artçs e letras;

h) formar pesquisadores e especialistas;
(-) ministrar cursos de pós-graduação e realizar estudos e

pesquisas nas respectivas especialidades;

II -- às Esco'as ou Faculdades, na esfera de sua competência:
a) ministrar cursos de graduação para formação profissio-

nal e técnica;
1)) ministrar cursos de especialização e pós-graduação.

Parágrafo único A instalação das unidades obedecerá a
critério de prioridade elaborado pelo Conselho de Curadores, Con-
forme as conveniências (Ia comunidade, ouvido, previamente, o Con-
selho Estadual de Educação.

Art. 10 - A Fundação, por proposta justificada do Reitor e
mediante aprovação do Conse1 ho de Curadores, poderá encampar
estabelecimento de ensino superior existente na região.

Art. 11 - A estrutura da Universidade e dos estabelecimentos
que a integram, suas relações e respectivas áreas de competência
serão fixadas em estatuto a ser elaborado pelo Conselho Universi-
tário e submetido à aprovação do Conselho Estadual de Educação.

Parágrafo único - Compete ao Conselho Universitário a ini-
ciativa (te qualquer modificação do Estatuto da Universidade, de-
vendo essa modificação ser submetida ao Conselho Estadual de
Educação para aprovação e anotado no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas.

Art, 12 A Universidade de Patrocínio 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. 13 - A elaboração do estatuto da Universidade bem
como dos regimentos das unidades universitárias será de iniciativa
da Fundação, até que sejam instalados o Conselho Universitário
e as Congregações das respectivas unidades.

Art. 14 - Revogam-se as disposições em contrário.
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Art. 15 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, aos 25
de setembro de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson dede Seuna
José Maria A 1km im
Ovídio Xavier de Abreu

LEI N.9 4.955, DE 25 DE SETEMBRO DE 1968

Desmembra, com a denominação d' "Senador
Levindo Coelho", o Colégio Normal Oficial, anexo
ao Colégio Estadual "Raul Soares", da Cidade de
Ubá.

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

Art. 1. - Fica desmembrado do Colégio Estadual "Raul
Soares", da Cidade de Ubá, o Colégio Normal Oficial criado pela
Lei n.' 3.374, de 12 de maio de 1965, que passará a funcionar com
a denominação de "Senador Levindo Coelho".

Art. 2. - O Colégio Normal "Senador Levindo Coelho", além
dos cargos criados pela Lei n. 9 3.374, de 12 de maio de 1965, que
nele passam a ficar lotados, terá mais os seguintes cargos, que
ficam criados nos Anexos da Lei n. Q 3.214, de 16 de outubro de
1964:

1 - no Anexo III, lUa. : 1 (um) cargo de Diretor de Estabe.
lecimento de Ensino Médio, símbolo C-5 e 1 (um) cargo de Secre-
tário de Estabelecimento de Ensino Médio, símbolo C-4, ambos de
provimento cm comissão;

II no Anexo II: 10 (dez) cargos de Professor de Ensino
Médio, nível XV, de classe singular; 2 (dois) cargos de Inspetor
de Alunos 1, nível III; 1 (um) cargo de Porteiro 1, nível III.

Art. 3•9 - A instalação do Colégio Normal "Senador Levindo
Coelho" far-sc-á com o aproveitamento do pessoal, do acervo e das
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instalações  do Colégio Normal que vem funcionando anexo ao Co-
légio Estadual "Raul Soares" e completar-se-á após a comprovação
da existência do corpo docente legalmente habilitado, bem como
de prédio adequado à expansão de suas instalações.

Art. 40 - Para atender às despesas resultantes desta lei,
fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar às
dotações próprias do orçamento vigente, nos termos do disposto no
artigo 59, da Lei n.' 4.678, de 7 de dezembro de 1967.

Art. 50 - 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 25
de setembro de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria Aikmim

LEI N.9 4.956, DE 25 DE SETEMBRO DE 1968

Cria Ginásio Estadual na Cidade de Indianópolis.

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

Art. I. Q	Fica criado um Ginásio Estadual na Cidade de
Indianópolis -

Art. 2.' - 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 do artigo corre-
rão por verba própria do orçamento do Estado, ficando o Poder
Executivo, no corrente exercício, autorizado a abrir o respectivo
crédito suplementar necessário, nos termos da legislação vigente.

1

1
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Art. 3 •9 - Ressalvadas as despesas decorrentes do artigo

anterior, o Ginásio Estadual de Indianópolis será instalado e fun-
cionará mediante convênio, que fica desde já autorizado, com a Pre-
feitura Municipal de Indianópolis, sem ônus para o Estado.

Parágrafo único - O convênio de que trata o artigo atenderá
às disponibilidades financeiras do Município e às necessidades (lo
ensino a ser ministrado.

Art. 49 - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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NCr$
Companhia Telefônica de Minas Gerais - Serviços te-

lefônicos prestados ao Serviço ele Rádiodifu-
são - Rádio Inconfidência, de LQ de abril a 30
de junho de 1967, conforme faturas ns 277-405-
450-475-509-516 e 522 .................... 4.910,66

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Serviços te-
lefônicos prestados ao Serviço de Rádiodifu-
são	Rádio Inconfidência, de LQ de abril a 30
de junho de 1967, conforme fatura GE - n.9 670	1.624,20

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 25
de setembro de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria Alkmim

LEI N. 4.957, DE 25 DE SETEMBRO DE 1968

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Serviços te-
lefônicos prestados ao Serviço de Rádiodifu-
são - Rádio Inconfidência, de 1.° de janeiro a 31
(le março de 1967, conforme faturas n. 9 s 14.263-
49-85-113-114 e 115 ................ 2.705,70

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Serviços te-
lefônicos prestados ao Serviço de Rádiodifu-
são - Rádio Inconfidência, de abril a 31 de
dezembro de 1967, conforme faturas n.°s 697-
698 - 828 - 882 - 914 - 927 - 935 - 1.084 - 1.121
1.153 - 1.160 - 1.166 - 1.174 e 921 .. .. ..	9.474,40

Hidrominas	Águas Minerais de Minas Gerais S.A. -
Autoriza a abertura, ao Gabinete Civil do Go-	 Hospedagem Oficial por conta do Governo do

vernador, do crédito especial de NCr$ 25.980,42.	 Estado no Grande Hotel de Araxá, conforme fa-

	

turas n.9s 1.966 e 3.478 de 20 de abril de 1965	252,75
O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,

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

Art. 1 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Ga-
binete Civil do Governador o crédito especial de NCr$ 25.980,42
(vinte e cinco mil, novecentos e oitenta cruzeiros novos e quarenta
e dois centavos), destinado a atender ao pagamento de despesas de
exercícios findos, assim discriminadas:

NCr$
Companhia Telefônica de Minas Gerais - Serviços te-

lefônicos prestados ao Serviço de Rádiodifu-
são - Rádio Inconfidência, de 1.' > de janeiro a 30
de setembro de 1965, conforme faturas n.°s 102-
104-381-1.309-500-501-1-37-38-2 52 -270-428 e 635 . .	5.774,52

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Serviços te-
lefônicos prestados ao Serviço de Rádiodifu-
são - Rádio Inconfidência, de 1.' de janeiro
a 30 de junho de 1967, conforme faturas n.9s iQI
e 530	........................ 152,67

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Serviços te-
lefônicos prestados ao Serviço de Rádiodifu-
são - Rádio Inconfidência, de 1.° de julho a
30 de setembro de 1967, conforme fatura n9
1.494	.......................... 1.085.52

TOTAL .................... 25.980,42



1
Prt. 2. - Para a execução desta lei, é o Poder Executivo

autorizado a anular, total ou parcialmente, dotações orçamentárias
de despesas correntes ou de capital até o montante consignado
no artigo anterior.

Art. 3 1' - 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 26
de setembro de 1968.

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

LEI N.ç, 4.958, DE 1.9 DE OUTUBRO DE 1968

Cria um Ginásio Estadual na Cidade de Cris-
tiano Otoni.

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

Art. 1. - Fica criado na Cidade de Cristiano Otoni um
Ginásio Estadual, que se denominará "Santo Antônio".

Art. 2. - O Ginásio, de que trata o artigo anterior, terá os
seguintes cargos, que ficam criados no Anexo III, lua., da Lei
n.Q 3.214, de 16 de outubro de 1964:

1 (um) cargo de Diretor de Estabelecimento de Ensino Médio,
símbolo C-5;

1 (um) cargo de Secretário de Estabelecimento de Ensino
Médio, símbolo C-4.

Parágrafo único - As despesas resultantes deste artigo cor-
rerão por verba própria do orçamento do Estado, podendo o Poder
Executivo, para isso, abrir o respectivo crédito suplementar, nos
termos da legislação vigente.

Art. 3Q - Ressalvadas as despesas decorrentes do artigo ante-
rior, o Ginásio Estadual de Cristiano Otoni será instalado e funcio.

- -

aará mediante eouiio, que fica desde á autorizado, com a Pretei-
turaMunicipal de Cristiano Otoni, sem ônus para o Estado.

Parágrafo único - O COflVêfl jO previsto no artigo não trara
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. - Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará em vigor na data de sua publicação.

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

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

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

LEI N.9 4.959, DE 1.9 DE OUTUBRO DE 1968

Cria Ginásio Estadual na Cidade de Felisberto
Caldeira.

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
Felisberto Caldeira.

Art. 2. - O Ginásio de que trata o artigo anterior terá os
seguintes cargos, que ficam criados no Anexo III, IlIa., 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 do artigo corre-
rão por verba própria do orçamento do Estado, ficando o Poder
Executivo autorizado a abrir o respectivo crédito suplementar, nos
termos da legislação vigente.

Art. 39 - Ressalvadas as despesas decorrentes do artigo
anterior, o Ginásio Estadual de que trata esta lei será instalado e

- -

1



Art. 4Q - 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 conhe-
cimento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 1. 9 de

outubro de 1968.

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

LEI N.9 4.960, DE 2 DE OUTUBRO DE 1968

Autorizo a abertura de crédito especial de
NCr$ 129.000,00 à Secretaria de Estado da Fazenda.

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

Art. 1 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir à Secre-
taria de Estado da Fazenda o crédito especial de NCr$ 129.000,00
(cento e vinte e nove mil cruzeiros novos), para ocorrer ao paga-
mento do pessoal contratado pelo Estado de acordo cm a Lei Esta-
dual n.9 4.639, de 17 de novembro de 1967, e atender aos encargos
com a Previdência Social.

Art. 2. - Para efeito de execução desta lei, fica o Poder
Executivo autorizado a anular, parcial ou totalmente, dotações orça-
mentárias de despesas correntes ou de capital, até o limite consig-
nado no artigo anterior.

- 471 -

Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4,1 - Esta lei entrará cm vigor na data de sua publicação.

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

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

LEI N 4.961, DE 2 DE OUTUBRO DE 1968

Cria curso colegial secundário no Colégio Nor-
mal Oficial de Monte Alegre de Minas.

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

Art. 1.'	Fica criado o curso colegial secundário no Colégio
Normal Oficial de Monte Alegre de Minas.

Ai-t. 2. - O curso colegial secundário criado por esta lei
será instalado e funcionará mediante convênio, que fica desde já
autorizado, com a Prefeitura Municipal de Monte Alegre de Minas,
sem ônus para o Estado.

Parágrafo único - O convênio de que trata o artigo deverá
atender às disponibilidades financeiras do Município e às necessi-
dades cio ensino a ser ministrado.

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

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

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

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna
José Maria Alkmim
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funcionará mediante convênio, que fica desde já autorizado
'
 com

Prefeitura Municipal de Felisberto Caldeira, sem ônus para o Estado.

Parágrafo único	O convênio de que trata o artigo atende-	 Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhe-

	

rá às disponibilidades financeiras do Município e às necessidades	cimento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

do ensino a ser ministrado. 
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LEI N.9 4.962, DE 2 DE OUTUBRO DE 1968

Autoriza a abertura, à Secretaria de Estado da
Viação e Obras Públicas, do crédito especial de
NCr$ 1. 183,71.

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 a Secre.
tarja de Estado da Viação e Obras Públicas o crédito especial de
NCr$ 1 .183,71 (hum mil, cento e oitenta e três cruzeiros novos e
setenta e um centavos), destinado a atender ao pagamento das se-
guintes despesas de exercícios findos:

N'Cr$
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Joaquim Franco da Silva - Ressarcimento das despesas
realizadas com a cónservação do veículo do 1.
l).O.P. em novembro de 1967, Capital .

Companhia Telefônica de Juiz de Fora - Despesas
com o telefone do 2.° D.O.P., Juiz (te Fora, nos
meses de outubro, novembro e dezembro de
1967	............................

Amélia Alves da Silva - Ressarcimento das despesas
com reparos realizados no prédio do G.E. "Con-
selheiro Pena", de Betim, em 1967 ........

NCr$

167,80

31,39

141,80
Nicolau Laterzã - Ressarcimento correspondente a aqui-

sição de peças e mão-de-obra, para o carro SPE-
1-08-95, no mês de dezembro de 1967 ......

Nilon Gomes - Ressarcimento das despesas efetuadas
com o telefone da 5.4 C.O.P.de Ponte Nova,
em 1967	........................

Plínio Soriano Freire - Ressarcimento das despesas
efetuadas na conservação do veículo 1-25-35, da
8.4 D.O.P. de Teófilo Otoni, em dezembro
de 1967	........................

Plínio Soriano Freire - Ressarcimento das despesas
efetuadas na conservação 'do veículo S.P.E.
1-25-35, do 8 .Q D.O.P. de Teófilo Otoni, em no-
vembro de 1967 ..................

Engenheiro Antônio Moreira Calaes - Ressarcimento
das despesas efetuadas com veículo a serviço do
1. Q Sub. C.O.P. de agosto, setembro e outubro
de1967 ..........................

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Despesas com
serviços telefônicos prestados nos meses de julho,
agosto e setembro de 1967, conforme faturas
n.9s 1.438 e 1.439-GE ................

Eloisa Calais Roldão Salgado - Ressarcimento das
despesas efetuadas no prédio do Grupo Escolar
"Mariano Gomes", de Santo Antônio do Grama,
em março e junho de 1966 ............

IBM do Brasil, Indústria, Máquinas e Serviços Ltda. -

	

27,60
	 Despesas com conservação de uma máquina de

escrever do Gabinete do Secretário, no exerci-
cio de 1967 ........................38,50

102,88
TOTAL ....................1.183,71

Art. 2.°	Para a execução desta lei é o Poder Executivo

	

53,74	autorizado a anular, total ou parcialmente, dotações orçamentárias
(Je despesas correntes ou de capital, até o montante consignado no

1
	artigo anterior.

	

55,07
	 Art. 3• 1 - Revogam-se os 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-

	

250,31
	mento e execução 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

	

212,88
	outubro de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna

	102,34
	 Orlando de Andrade

A
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LEI N.9 4.963, DE 7 DE OUTUBRO DE 1968

Dá denominação de "Ginásio Estadual Orienta-
do para o Trabalho Gilberto de Alencar", ao Ginásio
ora em construção, no 1ii11() Santa Tereziiiha, 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. - Denominar-se-á "Gilberto de Alencar", o Ginásio
Estadual Orientado para o Trabalho, em construção no Bairro
Santa Terezinha, na Cidade de Juiz dc Fora.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 7
de outubro de 1968.

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

LEI N.9 4.964, DE 7 DE OUTUBRO DE 1968

Declara de utilidade pública a "Assistência e
Proteção ao Tuberculoso", com sede na Cidade
de Juiz de Fora.

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

Art. 1 Fica declarada de utilidade pública a "Assistência
e Proteção ao Tuberculoso", associação civil, com sede na Cidade
de Juiz de Fora.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 7
dc outubro de 1968.

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

LEI N.° 4.965, DE 7 DE OUTUBRO DE 1968

Declara de utilidade pública o Instituto "Joa-
qulin Soares de Oliveira", com sede na Cidade de
.'OJO 105 I)u,uon /

O Povo lo Estado de Minas Gerais, 1)01 SCUS representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. - Fica declarado de utilidade pública o "Instituto
Joaquim Soares de Oliveira", associação civil com sede na Cidade
ok Santos Dumont.

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 tia Liberdade, em Belo Horizonte, aos 7 de
outubro de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna
João Franzen de LimaIffi
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LEI N. 4.966, DE 7 DE OUTUBRO DE 1968	 LEI N. 9 4.967, DE 7 DE OUTUBRO DE 1968

Autoriza a criação do Conservatório de Música Cria a Seção de Material do Conselho Estadual
de Viçosa,	 de Telecomunicações.

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

1

Art. 1.' - Fica o Poder Executivo autorizado a criar o Con-
servatório de Música de Viçosa.

Art. 2. - O Conservatório, de que trata o artigo anterior,
funcionará anexo à Universidade Rural do Estado de Minas Gerais
e integrará o seu sistema de ensino de nível médio.

Art. 3,Q Para atender às finalidades desta lei, poderão
ser criados no Anexo III do Decreto n. 8.143, de 1. 1 de fevereiro
de 1965, 1 (um) cargo de Diretor de Escola Média e 1 (um) cargo
de Secretário de Escola, ambos de provimento em comissão.

Parágrafo único - Os cargos previstos no artigo serão pre-
enchidos de conformidade com os Estatutos da própria Universidade.

Art. 4,' - As despesas de instalação e manutenção do Conser-
vatório de Música de Viçosa correrão pelas verbas próprias da
Universidade Rural do Estado de Minas Gerais, que vierem a ser
consignadas no orçamento cio Estado para o próximo exercício.

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 7 de
outubro de 1968.

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

Art. 1.' - Fica criada a Seção de Material, subordinada ao
Serviço Auxiliar do Departamento Administrativo do Conselho Esta-
dual de Telecomunicações de Minas Gerais (COETEL-MG)

Parágrafo único - Para atender ao disposto no artigo, fica
criado no Anexo III, lhe., da Lei n.' 3.214, de 16 de outubro de
1964, 1 (um) cargo de Chefe de Seção, símbolo C-6, de provimento
em comissão.

Art. 2.' - As atribuições da Seção de Material, criada por esta
lei, serão definidas em decreto do Poder Executivo.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 7 de
outubro de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna

LEI N.' 4.968, DE 7 DE OUTUBRO DE 1968

Autoriza a abertura do crédito especial de NCr$
25,57 à Secretaria de Estado da Viação e Obras
Públicas.

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

Art. 1.' - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir à Secre-
taria de Estado da Viação e Obras Públicas o crédito especial de

1



Viação Itacoloini	Juiz de Fora -- Transportes requisi-
tados em dezembro de 1966, conforme - - - -
SEC/Proc. /n. 9 5.466/67 ..................6,22

TOTAL ..........................25,57

Art. 2.° Para a execução desta lei, é o Poder Executivo auto-
rizado a anular ou congelar, total ou parcialmente, dotações orça-
mentárias de Despesas Correntes ou de Capital até o valor consignado
no art. 1.0.

Ai-t. 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 7 de
outubro de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna
Ovídio Xavier de Abreu
Orlando de Andrade 1
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Expresso Santa Cruz - Transportes Coletivo José da Silva
Rodrigues	Transportes requisitados em 1966,
conforme SEC/Proc./n	4.903/67 ........

Prefeitura Municipal do Serro - Transportes requisitados
em dezembro de 1966, conforme SEC/Proc./n.°
4 .839/67 ............................

Cia. Mogiana de Estrada de Ferro - Transportes requi-
sitados em dezembro de 1966, conforme SC/
Proc./n.	1.833/67	................

r-479

N.

—

LEI	4.969, DE 7 DE OUTUBRO DE 1968

Autoriza a abertura, à Secretaria de Estado da
Educação, do crédito especial de NCr$ 24787,63.

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

12,50 Art. 1 -- Fica o Poder Executivo autorizado a abrir à Secre-
taria de Estado da Educação o crédito especial de 24.787,63 (vinte
e quatro mil, setecentos e oitenta e sete cruzeiros novos e sessenta e
três centavos), destinado a atender ao pagamento de despesas de

	

3,75	exercícios anteriores, a saber:

NCr$
Carlos Guarato	Aluguel de prédio do Grupo Escolar

"Frei Leopoldo de Castelnuovo", de Uberaba, de

	

3,10	 1.0 de janeiro a 29 de fevereiro de 1967 ......

NCr$ 25,57 (vinte e cinco cruzeiros novos e cinqüenta e sete centa-
vos) para atendei' ao pagamento das seguintes despesas do exercício
de 1966:

NCr$

20,00

Ángela Pereira do Amaral - Indenização de despesas
com o consumo de água no Grupo Escolar "Carlos
Luz", de Governador Valadares, no exercício de
1967	..............................

Antônia Conceição dos Santos - Indenização de despesa
com o consumo de água no Grupo Escolar "Santo
Antônio", de Pirapora, no exercício de 1967 -

Minam Generoso Nunes - Ressarcimento de despesas com
a limpeza e capina de quintal do Grupo Escolar
"Dr. João Pinheiro", do Serro, em fevereiro e maio
de 1967	..........................

Epaminondas Ramos da Silva - Aluguel de prédio do Gi-
násio Estadual de Jequitinhonha, no exercício de
1966	............................

Prefeitura Municipal de Joanésia - Aluguel de prédio do
Grupo Escolar "Antônio Marciano", de Joanésia, no
exercício de 1967 ......................

Thiers Teófilo de Bom Conselho Júnior - Aluguel de pré-

L 
dio do Grupo Escolar "Júlia Lopes de Almeida", da
Capital, de 1.° de julho a 31 de agosto de 1967 ..

Rosa Rage - Imposto predial do imóvel onde funciona
o Grupo Escolar "Ana Cintra", da Capital, referente
a	1967	........................

19,10

25,86

12,00

300,00

96,00

75,02

336,80
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NCr$

60,00

192,00

30,58

26,46

5,34

30,58

42,90

300,00

3.120,00

Adnia Mansur Linhares Aluguel de prédio da Escola
Rural de Trindade, Município de Ponte Nova, no
exercício de 1967 ....................

Vigário da Paróquia de Poço Fundo - Aluguel de prédio
do Grupo Escolar "José Bonifácio", de Poço Fundo,
nos anos de 1966 e 1967 ................

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - Departamento
Municipal de Águas e Esgotos Fornecimento de
água para o prédio onde funciona a Assessoria de
Educação Física, da Capital, referente a novembro
e dezembro de 1967 ..................

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - Departamento
Municipal de Águas e Esgotos Fornecimento de
água para o prédio onde funciona a Comissão Es-
tadual de Bolsas de Estudo, da Capital, durante o
mês de outubro de 1967 ..............

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - Departamento
Municipal de Águas e Esgotos - Fornecimento de
água para o prédio onde está instalado o Depósito
de Material Escolar, (Ia Capital, durante o mês (lc
dezembro de 1967 ....................

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - Departamento
Municipal de Águas e Esgotos Fornecimento de
água para o prédio onde funciona o Serviço de Es-
tudos Pedagógicos e Orientação Educacional, da Ca-
pital, durante os meses de novembro e dezem-
bro de 1967	......................

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - Departamento
Municipal de Águas e Esgotos Fornecimento de
água para o prédio do Grupo Escolar "Barão de Ma-
caúbas", da Capital, nos meses de outubro e no-
vembro (le 1967 ....................

Raimundo Caetano Delgado - Aluguel de prédio do Grupo
Escolar "Tibiriçá", da Capital, no exercício de 1966

Jair Abreu Aluguéis de prédio do Grupo Escolar "Eloy
Pereira", de Montes Claros, de 1.' > de novembro de
1964 a 31 de dezembro de 1966 ............

NCr$
Manoel Vieira Cardoso	Aluguel de prédio do Grupo Es-

colar "Cônego Angelo", de Ituiutaba, de 15 de fe-

	

vereiro a 31 de dezembro de 1966 ..........	315,00
Padre Osvaldo Tagliari - Aluguel de prédio do Grupo Es-

colar "Cônego Ângelo", de Ituiutaba, de 15 de fe-

	

vereiro a 31 de dezembro de 1966 ..........	945,00
José Romão Bastos - Aluguel de prédio das Escolas Reu-

nidas "Luíza Gonçalves Lessa", de Divino de
Traíras, Município de Engenheiro Caldas, de 1. de

	

março a 31 de dezembro de 1966 ..........	500,00
Jorge Miguel Rezende Diferença de aluguel de prédio

das Escolas Reunidas "Cel. José Joaquim Figueire-
do", de Catas Altas da Noruega, no exercício de

	

1966 ..............................	162,00
José Herculano Costa - Aluguel de prédio do Grupo Es-

colar "Vinícios Meer", de Pouso Alegre, de 1.' > de

	

julho a 31 de dezembro de 1966 ............	120,00
Antônio Trega da Silva - Aluguel de prédio do Grupo

Escolar "Arthur Bernardes", de Topázio, Município

	

de Teófilo Otoni, no exercício de 1967 ........	240,00

Lídia Menezes de Oliveira	Aluguel de prédio cio Grupo
Escolar "Arthur Bernardes", de Topázio, Município

	

de Tcófilo Otoni, no exercício de 1967 ........	420,00

Mauro Fernandes Corrêa -- Aluguel de prédio do Grupo
Escolar "D. Alexandre", de Uberaba, no exercício
de 1966	........................	480,00

Salim Hueb - Aluguel de prédio do Grupo Escolar "D.

	

Alexandre", de Uberaba, no exercício de 1966.....	216,00

Nair Halfcld - Diferença de aluguel de prédio do Grupo
Esco l ar "São José", de Ubá, em 1966.........	108,00

Maria Júlia Drumonci -- Ressarcimento de despesa com
aquisição de vidros foscos para o Grupo Escolar

	

"Silveira Drumond", de Ferros, em junho de 1962	0,50
Presidente da Fundação Dom Bosco -- e

aluguel de prédio do Curso Regional de Treina-
mento de Professoras Rurais, da Colônia Francisco
Sá, em Teófilo Otoni, em 1966 ............1.680,00
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NCrI

Francisco Cirilo de Meio	Aluguel de orédio do Grupo
Escolar "José Severino", de Sobrália, no exercício
de 1967 ............................	420,00

Presidente do Movimento Comunitário Dom Bosco - Alu-
guel (Te prédio do Grupo Escolar "Ministro Gabriel
Passos", de São João deI-Rei, no exercício de 1966

	240,00

José Pinto de 01 iveira - Aluguel do prédio das Escolas
Reunidas "Governador Clóvis Salgado", de Palmó-
polis, Município de Rio do Prado, nos anos de
1966 e 1967	......................	48,00

Rosa Moreira Reis Ressarcimento de despesa com forne-
cimento d'água para limpeza e higiene do prédio
do Grupo Escolar "Cel. Antônio David", de André
Fernandcs, de março a junho e agosto de 1966

	 59,00

Osmar Batista Franco - Aluguel de prédio das Escolas
Combinadas "Santa Terezinha", de Ponte Firme --
Povoado de Lagoa Grande, Município de Presidente
Olegário, de 15 de fevereiro a 31 de dezembro de
1967	............................262,50

Raimundo Corrêa de Araújo	Aluguel de prédio das Es-
colas Combinadas "Santa Terezinha", (Te Ponte Fir-
me	Povoado de Lagoa Grande, Município de Pre-
sidente Olegário de 15 de fevereiro a 31 de dezem-
bro de 1967	......................210,00

Maria Augusta Pires Granzinoili - Aquisição de material
de expediente e higiene para as Escolas Reunidas
"Governador Juscelino Kubitschek", de Santana do
Deserto, no exercício de 1967 ............

Maria do Rosário Afonso Amorim - Ressarcimento pela
aquisição de material de expediente e higiene para
o Grupo Escolar "Afonso de Morais Andrade", de
Itapagipe, no exercício de 1967 ..........

Maria das Dores Soares Barbosa Fornecimento d'água
para limpeza e higiene das Escolas Reunidas
"Monsenhor Mendes", de Chapada do Norte, de
15 de fevereiro a 30 de junho e de 1. 0 de agosto a
10 de dezembro de 1967 ..............
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NCr$
Yolaníla Martins Pereira Ressarcimento de despesa com

taxas d'água para o Grupo Escolar "D. Quita Perei-
ra", de Montes Claros, durante o mês de novembro
de 1967	..........................	3,43

Narciso Ferreira de Assunção	Aluguel de prédio do
Grupo Escolar "Professor Josefino Barbosa", de
Itacarambi, no exercício de 1966 ........	120,00

Sociedade São Vicente de Paulo -. Aluguel de prédio do
Grupo Escolar "Cel. Cassimiro Osório", de Itajubá,
no exercício de 1966 ....................	60,00

Colégio Normal Santa C l ara - Diferença de aluguel de
prédio das Escolas Reunidas "Madre Serafina de
Jesus", de Itambacuri, no exercício de 1967 .	600,00

Euldcs Adio de Souza Aluguel de prédio da cantina
(lo Grupo Escolar "Cel. Felício Miranda", de Jagua-
roço, de 1.' de junho de 1965 a 31 de dezembro de
1966 ................................	190,00

Luiz Tupiná	Aluguel de prédio das Escolas Reunidas
"Cônego Ramiro Leite", de Brejo do Amparo, Muni-
cípio de Januária, no exercício de 1965 .	180,00

João Ribeiro de Novais -- Aluguel de prédio do Grupo
Escolar "Professor Lopes", (te Benfica de Minas,
Município de Juiz de Fora, no exercício de 1966	60,00

Gérson Rodrigues da Costa	Aluguel de prédio do Gru-
po Escolar "Dr. Tristão da Cunha", de Pescador,
de 15 de fevereiro a 31 de dezembro de 1966	525,00

José Ferreira da Costa - Aluguel de prédio do Grupo
Escolar "Dr. Tristão da Cunha", de Pescador, de
22 de fevereiro a 31 de dezembro de 1966 .	152,10

Conceição Moreira - Ressarcimento (li' despesa com alu-
guel de prédio das Escolas Combinadas de Santa
Rita Durão, Município de Mariana, nos exercícios
de 1961 a 1966 ......................	588,00

Ubaldo Freire Murta	Aluguel de prédio das Escolas
Reunidas "D. José Haas", de Coronel Murta, no
exercício de 1967 ....................	96,00

1
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NCr$ j
	 - 485

Joaquim Gabriel de Rezende - Aluguel de prédio do
Grupo Escolar "Inconfidentes", de Contagem, de 1f
de abril a 31 de dezembro de 1966 ........

Elias Pedro Mcige - Aluguel de prédio das Escolas Reu-
nidas "Mary Lucas Chagas", de São João do Jacutin-
ga, Município de Caratinga, no exercício de 1967

Vigário da Paróquia Nossa Senhora das Dores Aluguel
de prédio do Grupo Escolar "Vigário Duarte", de
Capela Nova, de 1. 9 de julho a 31 de dezembro de
1966	............................

Espólio de Tcrezinha Caiafa - Aluguel de prédio do
Grupo Escolar "José Augusto de Mesquita", de Cam-
pos Gerais, durante o mês de dezembro de 1965

Colégio Dom Bosco	Aluguel de prédio da Escola In-
fantil Combinada, de Araxá, no exercício de 1967

Maria José de Campos Freitas - Aluguel de prédio do
Grupo Escolar "Tenente Eze quiel", de Abaeté, no
exercício de 1967 ..................

Fernando Augusto Brandão - Ressarcimento pelo paga-
mento do imposto predial do imóvel onde funcionou
o Grupo Escolar "São Salvador", da Capital, refe-
rente a 1967 ........................

NCr$
Ovídio Batista Pereira	Aluguel de prédio para as Es-

	

405,00	 colas Reunidas de Catas Altas, Município de Santa
Bárbara, de 1.0 de fevereiro de 1964 a 31 de dezem-
bro de 1966 ......................	1.400,00

	

240,0000	Raimundo Gonçalves Viegas	Aluguel de prédio para as'	
Escolas Reunidas de Catas Altas, Município de Santa
Bárbara, de 1.0 de fevereiro de 1964 a 31 de de-
zembro de 1966 ......................350,00

Iris Emen y - Aluguel de prédio para as Escolas Reuni-

	

300,00	 (Ias (te Catas Altas, Município de Santa Bárbara,
de 28 de março a 31 de dezembro de 1966 . . . .	136,50

	

60,00	 TOTAL ........................ 24 .787,63

Art. 2. - Para a execução desta lei é o Poder Executivo auto-
rizado a anular, total ou parcialmente, dotações orçamentárias de
despesas correntes ou de capital até o montante consignado no
artigo anterior.

Art. 30	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 (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam
eumprir, tão inteiramente como nela se contém.

2.640,00

960,00

45,80

i)ada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 7 de
outubro de 1968.

3.000,00

600,00

Rubem Rezende Leite - Aluguel de prédio do Grupo
Escolar "Cel. Vicente Torres Júnior", da Capital,
de 1.0 de julho a 31 de dezembro de 1967 .

Geraldo Bento de Andrade Aluguel de prédio do Grupo
Escolar "Carlos Versiani", de Montes Claros, de
1.0 de julho a 31 de dezembro de 1967 ......

Vigário da Paróquia de Muzambinho -- Aluguel de prédio
da Escola Infantil Combinada, de Muzambinho, de
1 .0 de fevereiro a 31 de maio de 1966 ......

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senno
Ovídio Xavier de Abreu
José Maria Alkmim

LEI N. 9 4.970, DE 8 DE OUTUBRO DE 1968600,00

48,00

Raimundo Cândido Ferreira - Diferença de aluguel de
prédio do Grupo Escolar "Luíza dos Santos Pe-
reira", de Passabém, no exercício de 1966 .

José do Espírito Santo Aluguel (te prédio das Escolas
Reunidas de Catas Altas, Município de Santa Bárba-
ra, de 1.0 de fevereiro a 31 de dezembro de 1966

Declara de utilidade pública o Abrigo Nossa
Senhora Aparecida, com sede na Cidade de Luz.

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

110,00	Art. 1.0	Fica declarado de utilidade pública o Abrigo Nossa
Senhora Aparecida, com sede na Cidade de Luz.
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Ari. 2.	Revogam-se as disposições em contrário, entra ndo

esta lei em vigor na (lata de sua publicação.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conh eci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e fa am

cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Be'o Horizonte, aos 8 de

outubro de 1968.

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

LEI N. 4.971, DE 8 DE OUTUBRO DE 1968

Declara de utilidade pública a Sociedade Edu-
cacional de Tupacifiucra com sede na Cidade de
Tupaciguara.

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

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

Art. 1. ---- Fica decarada de utilidade pública a Sociedade
Educacional de Tupaciguara, com sede na Cidade de Tupaciguara.

Art. 2	Revogadas as disposições em contrário, esta lei

entrará em vigor na data de sua publicação.

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

cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

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

outubro de 1968

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna
João Franzen de Lima
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LEI N.9 4.972, DE 8 DE OUTUBRO DE 1968

Declara de utilidade pública a Associação João
XXIII, de Proteção aos Menores Abandonados, com
sede na Cidade de Bambui.

O Povo cio Estado de Minas Cci ais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciont) a seguinte lei:

Art. 1	Fica declarada de utilidade pública a Associação
João XXIII - de Proteção aos Menores Abandonados	com sede
na Cidade de Bambui.

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 8 de
outubro de 1968.

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

LEI N. 4.973, DE 8 DE OUTUBRO DE 1968

Autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito
especial de NCr$ 828,20 ao Tribunal de Contas do
Estado e a anular do/ações 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 Tri-
bunal de Contas do Estado o crédito especial de NCr$ 828,20 (oitocen-
tos e vinte e oito cruzeiros novos e vinte centavos), destinado ao pa-
gamento (Te débito do exercício anterior à Cia. Telefônica de Minas
Gerais por serviços telefônicos prestados de L Q de julho a 30 de se-
tembro de 1967, conforme fatura n. I 1.523, e de 1.'> de abril a 31 de
dezembro de 1967, conforme faturas n. 9s 863, 1.072 e 1.310.
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Art. 2. - Para atender ao disposto no artigo anterior, é o

Poder Executivo autorizado a anular, total ou parcialmente, dotações
orçamentárias correspondentes a despesas correntes ou de capital,
até a importância cio crédito cogitado.

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrário.
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LEI N.9 4.975, DE 8 DE OUTUBRO DE 1968

Declara de utilidade pública a Sociedade de
São Vicente de Paulo, com sede na Cidade de
Ilicínea.

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 8 de
outubro de 1968.

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

LEI N.9 4.974, DE 8 DE OUTUBRO DE 1968

Declara de utilidade pública a "Congregação
Cívica dos Carteiros de Juiz de Fora", com sede
no Município de Juiz de Fora.

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

Art. 1. - Fica declarada de utilidade pública a "Congrega-
ção Cívica dos Carteiros de Juiz de Fora", associação Civil com sede
no Município de Juiz de Fora.

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

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

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

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

i

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
(II' São Vicente de Paulo, com sede na Cidade de Ilicinea.

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 8 de
outubro de 1968.

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

LEI N.9 4.976, DE 9 DE OUTUBRO DE 1968

Institui a vacinação obrigatória contra a febre
aftosa, cria o Grupo Executivo de Erradicação da
Febre Aftosa no Estado de Minas Gerais -
GERFAMIG - e dá outras providências.

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

Art. 1. -- Fica instituída a obrigatoriedade da vacinação dos
rebanhos contra a febre aftosa em todo o território do Estado de
Minas Gerais.

Art. 2 - Fica criado o Grupo Executivo de Erradicação da
Febre Aftosa no Estado de Minas Gerais - GERFAMIG - com auto-
nomia financeira e administrativa, vinculado à Secretaria de Estado
da Agricultura.

ha-



selho Diretor composto dos seguintes membros:

a) Secretário de Estado da Agricultura, que será seu Pre-
sidente;

b) Chefe do Departamento de Produção Animal, da Secre-
taria de Estado da Agricultura;

e) Representante da Federação da Agricultura do Estado de
Minas Gerais	FAREM;

d) Representante da Equipe Regional da Campanha Anti-
-Aftosa - ERCA;

e) Representante da Escola de Veterinária da Universidade
Federal de Minas Gerais;

f) Representante dos laboratórios fabricantes de vacinas con-
tra a febre aftosa em Minas Gerais, registrados na Divisão de Defesa
Sanitária Animal, do Departamento Nacional da Produção Animal;

g) Representante do Banco de Desenvolvimento de Minas
Gerais.
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Parágrafo único	O GERFAMIG será dirigido por um 

COI!F

Art. 3•Q - Os membros do Conselho Diretor serão nomeados pelo
Governador do Estado.

Art. 4 • 9	Ao GERFAMIG compete:
1 - executar e fiscalizar o combate à febre aftosa em todo

o Estado de Minas Gerais;
II manter o registro dos comerciantes, vendedores, represen-

tantes e laboratórios que cuidem do comércio ou fabricação de
vacinas;

III	promover campanhas de esclarecimento e divulgar o sis-
tema técnico de emprego da vacina para imunização;

IV - assinar acordos ou convênios com entidades públicas,
bem como organizações privadas e internacionais, visando a obten-
ção de assistência técnica, científica, administrativa ou financeira;

V - criar Comissões Municipais de colaboração na Campanha
Contra a Febre Aftosa para melhor difusão e implantação de moderna
mentalidade sanitária;

VI - cadastrar os rebanhos para fins de controle dos serviços
executados e programados;

VII	fixar ms datas de vacinação do rebanho de cada
proprietário;
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VIII interditar, por medida sanitária, profilática ou pre-
ventiva, áreas públicas ou particulares, proibindo nelas o trânsito de
animais;

IX -- vacinar de maneira compulsória os animais cujos proprie-
tários tenham deixado de cumprir as instruções e disposições regula-
mentares, ficando eles na obrigação de ressarcir as despesas decor-
rentes;

X - fiscalizar a vacinação nas propriedades rurais e decla-
rá-la sem efeito ou nula quando for o caso;

XI - elaborar e encaminhar ao Governador do Estado, por
intermédio do Secretário de Estado da Agricultura, a regulamentação
de seus serviços.

Art. 5. -- São obrigações dos criadores, recriadores, inver
nistas, transportadores ou daqueles que possuírem ou tiverem em seu
poder animais sujeitos ao contágio da febre aftosa:

1 -- proceder à aplicação cia vacina trivalente, de 4 (quatro)
em 4 (quatro) meses, sucessiva e consecutivamente, na data marcada
pelo GERFAMIG, nos bovinos com idade superior a 4 (quatro) meses;

II - fazer acompanhar os animais em trânsito ou àquelas
reses destinadas a Exposições, Feiras de Gado ou Similares, no terri-
tório estadual, do respectivo laudo de vacinação fornecido pelo
GERFAMIG ou da caderneta de controle sanitário;

Ill - desinfetar os veículos de transportes de gado destinado
a matadouros, frigoríficos, feiras e parques de Exposições;

IV	levar ao conhecimento do GERFAMIG ou à autoridade
veterinária mais próxima a existência de focos de aftosa;

V - comprovar, quando solicitado, por quem de direito,
haver realizado a vacinação de conformidade com a legislação e
norma regulamentares.

Art. 6. - Os autos de infração da presente lei serão lavrados
por servidores ou funcionários devidamente credenciados pelo
GERFAMIG e será cominada multa de 2% (dois por cento) a 5%
(cinco por cento) sobre o valor dos animais, lançados na Exatoria
para efeitos fiscais.	 -

§ 1 - Em caso de reincidência, as multas serão devidas
em dobro.

§ 2.° - Compete ao Conselho Diretor julgar os processos oriun-
dos de infrações a esta lei e ao seu regulamento.
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3. -- Os fundos provenientes das multas estabelecidas neste
artigo serão recolhidos em conta própria destinada ao GERFAMIG.

Art. 7.' - Cabe ao GERFAMIG cumprir e fazer cumprir a le-
gislação específica, consubstanciada no Decreto n.' 2.500, de 16-3-1938,
modificado pelo Decreto n.° 3.100, de 22 de setembro de 1938, bem
como da Portaria 370/13r de 20 de maio de 1961 e outros dispositivos
legais pertinentes à fabricação e conservação da vacina contra a fe-
bre aftosa.

Art. 8.' - Os estabelecimentos de crédito subordinados ao
Governo do Estado de Minas Gerais ou sob seu controle acionário exi-
girão dos seus mutuários, nos financiamentos concedidos para aqui-
sição de animais, prova de imunização do rebanho contra a febre
aftosa, fornecida pelo GERFAMIG ou por técnico credenciado.

Art. 9.' - Os estabelecimentos fabricantes das vacinas a se-
rem usadas deverão sei- registrados na Divisão de Defesa Sanitária
Animal, do Departamento Nacional da Produção Animal (Decreto n.
2.500, de 16-3-1938, modificado pelo Decreto n.' 3.100, de 22-9-1938).

Art. 10 -- Para atender às despesas decorrentes da presente
lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito especial
de NCr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros novos) destinados ao
GERFAMIG, para combate à febre aftosa no Estado.

Art. 11 --- O Poder Executivo fará incluir anualmente na sua
lei orçamentária a verba e recursos necessários à manutenção, à exe-
cução de serviços e aos programas de trabalho do GERFAMIG.

Art. 12	O Poder Executivo baixará no prazo de 30 (trinta)
dias a regulamentação desta lei.

Art. 13 - 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
outubro de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna
Ovídio Xavier de Abreu
Evaristo Soares de Paula
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LEI N. ç, 4.977, DE 9 DE OUTUBRO DE 1968

Declara de utilidade pública a Associação "Os
Padres do Trabalho", com sede na Cidade de Coronel
Fabriciano -

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

Art. 1.Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
ios Padres do Trabalho", com sede na Cidade de Coronel Fabriciano.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 9 de
outubro de 1968.

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

LEI N.9 4.978, DE 9 DE OUTUBRO DE 1968

Declara de utilidade pública o Ginásio Ubera-
111	 ba, 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 Ginásio Ube-
raba, cia Cidade de Uberaba.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 9 de
outubro de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

ri

	
João Frunzen de Lima
Raul Bernardo Nelson de Senna

LIA
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LEI N.9 4.979, DE 9 DE OUTUBRO DE 1968
Declara de utilidade pública o Movimento Ope-

rário Cristão, com sede na Cidade de Coronel
Fabrictano.

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 Movimento
Operário Cristão, com sede na Cidade de Coronel Fabriciano.

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 Bco Horizonte, aos 9 de
outubro de 1968.

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

LEI N.v 4.980, DE 9 DE OUTUBRO DE 1968

Dá deriominaçãd de "Robert Kezinedy" ao Gi-
násio Estadual de Estrela do Sul.

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

Art. 1.	O Ginásio Estadual da Cidade de Estrela do Sul
passa a denominar-se "Robcrt Kennedy".

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 9 de
outubro de 1968.

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

495 -

LEI N° 4.981, DE 9 DE OUTUBRO DE 1968

Dá denominação de "Ginásio Estadual Galdino
Ananias de Santana", ao Ginásio Estadual do Muni-
cípio de Ressaquinha.

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 denominação de "Ginásio Estadual Gal-
dino Ananias de Santana", o Ginásio Estadual do Município de Res-
saquinha.

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 9 de
outubro de 1968.

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

LEI N.9 4.982, DE 9 DE OUTUBRO DE 1968

Dá denominação a estabelecimento de ensino,
em Vazamor, Município de Vazante.

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

Art. 1. Fica atribuída a denominação de "Escolas Reunidas
Nair Meio Franco Ribeiro" às Escolas Reunidas mantidas pelo Esta-
do em Vazamor, Município de Vazante.
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Art. 2.' - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
esta lei em vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução 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
outubro de 1968.

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

oLEI N.' 4.983, DE 9 DE OUTUBRO DE 1968

Autoriza a abertura de crédito especial de
NCr$ 20.000,00 à Secretaria de Estado da Agricul-
tura.

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 Secreta-
ria de Estado da Agricultura o crédito especial de NCr$ 20.000,00
(vinte mil cruzeiros novos), a favor da Companhia Agrícola de Minas
Gerais S.A. CAMIG para aquisição de aparelhos de radiotrans-
missão e recepção.

Art. 2.' - Para efeito de execução desta lei, fica o Poder Exe-
cutivo autorizado a anular, parcial ou totalmente, dotações orçamen-
tárias de despesas correntes ou de capital, até o limite consignado no
artigo anterior.

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 9 de
outubro de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna
Ovídio Xavier de Abreu
Evaristo Soares de Paula
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LEI N.9 4.984, DE 9 DE OUTUBRO DE 1968

Autoriza a abertura (te crédito especial de
NCr$ 8.755,39 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.' - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Gabi-
nete Civil do Governador o crédito especial de NCr$ 8.755,39 (oito
mil, setecentos e cinqüenta e cinco cruzeiros novos e trinta e nove
centavos), para pagamento à Denison Propaganda S.A., por ser-
viços prestados ao Estado, no exercício de 1967.

Art. 2. -- Para efeito de execução desta lei, fica o Poder
Executivo autorizado a anular, parcial ou totalmente, dotações orça-
mentárias de despesas correntes ou de capital, até o limite consigna-
do no artigo anterior.

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, cm Belo Horizonte, aos 9 de
outubro de 1968.

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

LEI N.v 4.985, DE 9 DE OUTUBRO DE 1968

Autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito
especial de NCr$ 1.340,90 ao Gabinete Civil do
Governador e a anular dotações orçamentárias.

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 Ga-
binete Civil do Governador o crédito especial de NCr$ 1.340,90 (um
mil, trezentos e quarenta cruzeiros novos e noventa centavos), des-
tinado ao pagamento de despesas de exercício findo, à Intelco Tele-

j
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comunicações Limitada por serviços de reparos, revisões e instala-
ções da rede V.H.F., do Palácio do Governo, conforme as ordens
de serviços n.°s 08.301, 08.302, 08.304, 08.305, 09.894 a 09.900 e
14.267.

Art. 2.' - Para atender ao disposto no artigo anterior, é o
Poder Executivo autorizado a anular, total ou parcialmente, dota-
ções orçamentárias correspondentes a despesas correntes ou de capi-
tal, até a importância do crédito mencionado.

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 9 de
outubro de 1968.

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

LEI N 4.986, DE 9 DE OUTUBRO DE 1968

Autoriza a abertura do crédito especial de
NCr$ 9.000,00 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 de NCr$ 9.000,00 (nove mil cruzeiros
novos) para atender ao pagamento de aluguéis do imóvel ocupado
pela Corregedoria de Justiça, referentes ao exercício de 1968

Art. 2.' Para a execução desta lei, é o Poder Executivo auto-
rizado a anular ou congelar, total ou parcialmente, dotações orça-
mentárias de Despesas Correntes ou de Capital até o valor consigna-
do no artigo 1..
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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 9 de
outubro de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senno
Ovídio Xavier de Abreu
João Franzen de Lima

LE N 4.987, DE 9 DE OUTUBRO DE 1968

Declara de utilidade pública a "Associação dos
Trabalhadores Municipais de Juiz de Fora'
(ATRAN), 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
dos Trabalhadores Municipais de Juiz de Fora" (ATRAN), associação
civil com sede na Cidade de Juiz de Fora.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 9 de
outubro de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senua
João Frajizeiz de Lima
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Art. 3 • 1 - Vetado.
\rt. 4•1 - Vetado.

Parágrafo único - Vetado.
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LEI N.9 4.988, DE 9 DE OUTUBRO DE 1968

Declara de utilidade pública a Associação dos
Pais e Amigos dos Excepcionais - Juiz de Foro
(A .l'.A .E.) com sede na Cidade de Juiz de Fora.

ffil

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 Pais e Amigos dos Excepcionais Juiz de Fora - (A.P.A.E.),
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 9 de
outubro de 1968.

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

LEI N.9 4.989, DE 10 DE OUTUBRO DE 1968

Cria curso colegial secundário no Ginásio Es-
tadual de Pratápolis e o curso normal oficial anexo
ao Ginásio Estadual "Cláudio Pinheiro Lima", de
Cordis burgo.

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

Art. 1.' - Fica criado o curso colegial secundário no Ginásio
Estadual de Pratápolis.

Art. 2. - O curso de que trata o artigo anterior será insta-
lddo e funcionará mediante convênio, que fica desde já autorizado,
com a Prefeitura Municipal de Pratápolis, sem ônus para o Estado.

Parágrafo único - O convênio previsto no artigo deverá aten-
der às disponibilidades financeiras do Município e às necessidades
do ensino a ser ministrado.

Art. 5•9 -- Revogam-se as disposições em contrário.

Ai-t. 6.	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 10
ik outubro de 1968.

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

LEI N.e 4.990, DE 10 DE OUTUBRO DE 1968

Declara de utilidade pública o América Pule-
boi Clube, com sede em Belo Horizonte.

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

Art. 1.' --- Fica declarado de utilidade pública o América Fu-
kbol Clube, com sede em Belo Horizonte.

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

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

l):ula no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 10 le
outubro de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Sentia
João Franzen de Lima
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LEI N.t' 4.991, DE 10 DE OUTUBRO DE 1968

Declara de utilidade pública o Comitê dos
Companheiros da Aliança Cobrado-Minas, com se-
de na Cidade ele 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 Comitê dos
Companheiros da Aliança Colocado-Minas, com sede na Cidade de
Belo Horizonte.

Art. 2.	Revogadas as disposições em contrário, esta lei en-
trará 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 10 de
outubro de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Sentia
João Franze.n de Lima

LEI N.9 4.992, DE 11 DE OUTUBRO DE 1968

Autoriza o Governo do Estado a proceder a re-
versão de terreno situado em Andrelôndia ao patri-
mônio daquele Município.

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

Art. 1.' Fica o Governo do Estado autorizado a fazer rever-
ter, ao patrimônio do Município de Andrelândia, a área de terreno
situado naquela cidade, à Rua Emílio Cardoso, com 990 m2, desti-
nada pelo Decreto Estadual n. 9 3.842, de 4 de agosto de 1952, à
construção do prédio do Fórum da Comarca.

i.

- 503

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 pertencei-, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte, aos 11
de outubro de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senno
Francisco Bilac Moreira Pinto

LEI N.' 4.993, DE 11 DE OUTUBRO DE 1968

Autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito
especial de NCr$ 4. 926,97 à Secretaria de Estado
da Educação.

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

Art. 1. -- É o Poder Executivo autorizado a abrir à Secretaria
de Estado da Educação o crédito especial de NCr$ 4.926,97, (quatro
mil, novecentos e vinte e seis cruzeiros novos e noventa e sete centa-
vos), para atendei- ao pagamento ele despesas de exercícios anteriores,
a saber:

NCr$
Lincoln Franco de Aguiar Caeté Reajustamento de

aluguéis do prédio onde funcionam classes da Ins-
petoria Seccional do Ensino, de L Q de agosto a
31 de dezembro de 1966 ..............	25,00

Maria das Mercês Trovão -- Aluguéis do prédio para as
Escolas Combinadas da Vila da Terra Branca, Muni-
cípio de Bocaiúva, no exercício de 1964	 48,00

Maria Araújo	Aluguéis do prédio par-,i o Grupo Esco-
lar "Moreira Brandão", d: Camanducáia, de 1.' de
Janeiro a 5 de juho de 1965 ..............49.30

SFSSOfflA TÉCNICO-CON'fl"

Biblioteca
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Carlos Francisco Tostes -	Aluguéis (te prédio para as
Escolas Reunidas "Dr. Teoh'ldo Tolendal", de Bar-
bacena, de 6 de novembro a 31 de dezembro de
1965	..............................

NCr$

9,00

12,38

27,00

12,00

28,00

26,00

45,00

0,75

9,00

66,28

14,50

NCr$
Diretora das Escolas Reunidas "Iracema Rodrigues"

de Machado -- Indenização de despesas com mate-
riais de higiene, em março, abril e junho de 1966

	

36,50	Diretora do Grupo Escolar "Belchior de Faria", de
Centrelina	Indenização de despesas com mate-
riais de expediente e higiene, no exercício de 1965

	

990,00	l)iretora do Grupo Escolar "Nossa Senhora (10 Carmo"
(te Buenópolis	Indenização de despesas com ma-
teriais de expediente e higiene, no exercício de

	

216,00	 1966	..............................

Diretora do Grupo Escolar "Nossa Senhora de Lourdes",
de Iturama - Indenização de despesas com mate-

	

1.100,00	 riais de expediente e higiene, no exercício de
1965	............................

Diretora do Grupo Escolar "Gastão da Cunha", de El-

	

300,00	 (Iora(lo - Município (te Contagem	Indenização
(te despesas com materiais de expediente e higiene,
no ano de 1966 ......................

Diretora do Grupo Escolar "Padre Crispiano", de Ritápo-

	

8,00
	 lis - Indenização de despesas com materiais (te

(' x I) e ( t lente e higiene, durante os anos de 1965 e 1966

Anna de Castro Meio - Diretora do Grupo Escolar "Santa
Rita de Cássia" -. Indenização de despesas com

	

8,01)	 montagem de 42 peças de móveis, cm 1965 e 1966

Ana Maria Colares - Diretora do Grupo Escolar "Profes-
sor Leopoldo Pereira", (te Araçuaí - Indenização
de despesa com fornecimento (te água para o esta-

	

8,00
	 belecimento em 1966 ..................

Odete Salvado Godinho -- Diretora do Grupo Escolar
"São José", de Governador Valadares - Indeni-
zação (te despesa de um filtro, em fevereiro de 1966

	

18,00	Maria Aparecida Lima Santos - Diretora do Grupo Es-
colar "Maria Salomé Pena", da Capital - Indeniza-
ção de despesas de 4 livros (te escrituração e 19

	

14,40
	 livros de chamada, em 1966 ..............

Sônia Maria Ligeiro - Diretora do Grupo Escolar "Juarez
Canuto (te Souza", de Caratinga - Indenização de

	

20,00
	 lcspsas de 5 livros de escrituração, em 1966

Américo Coelho de Araújo Aluguéis do prédio para o
Grupo Escolar "Genesco Augusto Caldeira Brant",
(te Bocaiúva, de fevereiro a dezembro de 1966

Manoel Bernardino Cardoso - Aluguéis de prédio para
as Inspetorias Seccional e Municipal de Alpinó-
polis, no exercício de 1966 ...............

Odovilho Alves Garcia - Aluguéis de prédio para o Grupo
Escolar "Governador Juscelino", de Capinópolis,
de fevereiro a dezembro de 1965 ..........

Vigário da Paróquia de Nossa Senhora (Ias Dores - Alu-
guéis de prédio para o Grupo Escolar "Vigário
Duarte", de Capela Nova, no exercício de 1966 .

Diretora das Escolas Reunidas "Coronel Joaquim (te
Figueiredo", de Catas Altas da Noruega Indeni-
zação de despesas com materiais de expediente e
higiene durante o ano de 1965 ..........

Diretora do Grupo Escolar "Maria de Magalhães Pinto",
de Itapecerica -- Indenização de despesas com ma-
teriais (te expediente e higiene, durante o aflO de
1965	..............................

Diretora do Grupo Escolar "Maria de Magalhães Pinto",
de Itapecerica Indenização de despesas com ma-
teriais de expediente e higiene, durante o ano de
1966 ..............................

Diretora do Grupo Escolar "Engenheiro Márcio Aguiar
da Cunha", de Usiminas, Município de Ipatinga
- Indenização de despesas com materiais de expe-
diente e higiene, durante o ano de 1965 ......

Diretora do Grupo Escolar "Dr. Pedro Paulo Neto", (te
Divino Indenização de despesas com materiais de
higiene, em março de 1965 ..............

Diretora do Grupo Escolar "Dr. Pedro Paulo Neto", de
Divino - Indenização de despesas com materiais
de higiene, no mês de maio de 1966 ..........
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N Cr$	 NCr$
Prefeitura Municipal do Frutal Fornecimento de água

aos Grupos Escolares "Comes da Silva" e "Professor
Bandeira", de Fruta!, no ano de 1966 ........

Ilka Aparecida Nunes Novaes	Diretora do Jardim de
Infância, anexo à Liga Sandumonense, de Santos
Duinont	Indenização de despesas com montagem
dc móveis, em dezembro de 1965 ............

Luis de Carvalho Gomes	Diretora (lo Grupo Escolar
"Abílio Rodrigues Patto", de Governador Valadares

Indenização de despesas com 5 lâmpadas, cm de-
zembro de 1966 ......................

Maria Antônia de Carvalho -- Diretora do Grupo Esco-
lar "Carneiro de Resende", de Cristina mdc-
nizaçao de despesas com 2 livros de escrituração,
em 1965 ............................

Juliana Maria Schettino Coordenadora das Escolas
Combinadas "Nossa Senhora (Ia Boa Viagem", (lã
Capita! - Indenização de despesas com 5 diárias
de classe, em 1965 ..................

Mary Vicentina Arantes Botelho -- l)irelora (lo Grupo
Escolar "São José", de Ubá -- Indenização de des-

	

48,00	pesas com 20 livros de chamadas, 1 livro de atas,
reforma de 5 carteiras e conserto em 1 relógio,
em 1966 ............................

Maria Amália Guedes de Castro - Diretora do Grupo
40,00 Esco'ar "Estevão Pinto", de Mar de Espanha In-

denização (te despesas com conserto de 30 car-
teiras, em 1966 ......................

Maria Ditargira Santos Matoso - Diretora do Grupo

	

2,90	Escolar "Cardeal Mota", de Jacinto	Indenização
de despesas com aquisição de 5 filtros, em 1966

lima Siboni Lopes - - Coordenadora das Escolas Com-
binadas, anexas ao Instituto "Maria de Magalhães

	

15,00	Pinto", de Nova Lima - Indenização de despesas
com 3 livros de escrituração, em outubro de 1966

Hil(la Gomes Rodrigues Valle - Diretora do Grupo Es-
colar "Henrique Diniz", da Capital -- Indenização
de despesas com 15 filtros, em outubro de 1966

72,10

17,00

69,50

14,30

133,502,50

11,52

98,64

18,30

1,30

Elza Eulália Lafetã - Diretora do Grupo Escolar "Major
José Elias Trindade", de Coração de Jesus Inde-
nização de despesas com o consumo de água do
estabelecimento, de outubro a dezembro de 1966

Ivone Soares Aranha Diretora do Grupo Escolar "Assis
das Chagas", do Bairro Dom Cabral - Capital -
Indenização de despesas com 4 filtros, 2 velas, 1
torneira, 10 livros de escrituração, 1 livro de ma-
trícula e 13 livros de chamadas, em 1966 ......

Tcrezinha Pádua - Diretora do Grupo Escolar "Inter-
ventor Noraldino Lima", de São Sebastião do Pa-
raíso - - Indenização de despesas com três livros
de escrituração e cinco de chamada, em 1965 e
1966	..............................

Maria Matos de Assis Coordenadora das Escolas
Combinadas de "Santo Antônio", Município de
Senhora do Porto - Indenização de despesas com 1
fechadura, em 1966 ....................

José Leite Vidigal - Diretor do Ginásio Estadual "Dom
Joaquim", de Dom Joaquim - Indenização de des-
pesas com diversos materiais, em 1966 ........

Célia Gonçalves Henrique -. Diretora do Grupo Esco-
lar "Bairro Inconfidentes", de Contagem - In-
denização de despesas com 15 lâmpadas, em 1966

Maria Célia Martins Sette Câmara - Diretora do Grupo
Escolar "Coronel Cantídio Drumont", de Ponte
Nova - Indenização de despesas com compra de li-
vros de escrituração, em novembro de 1966

Petronilha Borges -- Diretora do Grupo Escolar "Padre
Mário Forestam", de Uberlândia - Indenização
de despesas com 4 livros de escrituração e 3 livros
de chamada, em 1966 ................

Maria Aparecida de Assis Lima - Diretora do Grupo
Escolar "Professora Joana Cunha", de Santos Du-
mont - Indenização de despesas com conserto de
22 carteiras e materiais gastos na reforma, em
agosto de 1965 ......................

39,92

11,40

7,50

19,94

33,03
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NCr$

Silvia Campos - Diretora do Grupo Escolar "Pedro II"
da Capital - Indenização de despesas com 2 filtros
1 talha e 25 lâmpadas, em agosto de 1966 .

NCr$ nair Machado (Ia Silva Auxiliar de Diretora do Gru-
po Escolar "Belchior de Faria", de Centralina -
Indenização de despesas com 7 lâmpadas, em 1966

43,72
Jurami Gonçalves Lima - Diretora do Grupo Escolar

"Santo Antônio", de Itapagipe - Indenização de
despesas com canalização de água, em abril de 1965

2125	Eunice de Barcelos Costa - Diretora do Grupo Escolar
"Prudente de Morais", de Mesquita	Indenização
de despesas com montagem de 12 peças de móveis,
em1966 ..........................

Maria das Dôres Damasceno	Diretora das Escolas Reu-
23,00 nidas "Santa Maria Goretti", de Romaria - Inde-

nização de despesa com reforma de 10 carteiras,
em julho de 1966 ....................

Maria das Dôres Damasceno - Diretora das Escolas Reu-
10,00	nidas "Santa Maria Goretti", de Romaria -- Inde-

nização de despesas com 8 lâmpadas, em 1966

, Maria Auxiliadora Ferreira Ribeiro - Diretora do Grupo
Escolar "Coronel Mário Campos", de São Fran-
cisco de Oliveira - Indenização de despesas com

4325	reforma de 4 carteiras, em 1966 ............

Corália Venite Maluf - Diretora do Grupo Escolar "Di'.
Afonso Pena Júnior", de Sacramento - Indeniza-
ção de despesas com aquisição de 1 livro de ata e 19
lâmpadas, em 1966 ....................

Geni Matos Gonçalves - Diretora das Escolas Reunidas
de Alto do Maranhão, de Congonhas - Indenização
de despesas com 4 livros de escrituração, em
1966	............................

Geni Matos Gonçalves - Diretora das Escolas Reunidas
de Alto do Maranhão, de Congonhas - Inde-
nização de despesas com montagem de 11 peças
de móveis, em 1966 ..................

Haydée Luzia Campos Gambaideila	Diretora do Jar-
dim de Infância "Raul de Paula e Silva", de Fru-
tal Indenização (te despesas com 4 livros de es-
crituração e parafusos empregados na montageiii
(te 100 peças de móveis, em 1966 ........

6,45

341,59

9,30

6,00

5,60

5,00

Maria Celeste Campos Coelho Lara - Coordenadora das
Escolas Combinadas anexas ao Ginásio de Virginó-
polis -- Indenização de despesas com aquisição de
1 filtro, em novembro de 1966 ..............

Zilda Rodrigues (te Moura Diretora do Grupo Esco-
lar "Gabriel Penha de Paiva", de Varginha - Inde-
nização de despesas com 1 vidro para a porta de
1 armário, em 1966 ..................

Mariana Barbosa da Costa - Diretora das Esc&as Reu-
nidas "Santa Rita" - Fazenda do Papagaio, Muni-
cípio de Santana dos Montes - Indenização de
despesa com dois filtros, em março de 1966 .

Rita Martins -	Diretora do Grupo Escolar "Conselhei-
ro José Joaquim da Rocha", (te Rio Piracicaba
Indenização (te despesas com 1 livro (te atas, em
dezembro de 1966 ......................

Helena Machado Mendes - Diretora do Grupo Escolar
"Joaquim Nabuco", de Divinópolis Indenização
de despesas com uma fechadura, em dezembro de
1966	..............................

Andelina Von Sperling Costa - Coordenadora da Escola
Primária "Sara Kubitschek", da Capital Indeni-
zação de despesa com 1 livro modelo "A", em abril
de 1966	..........................

11,00

3,50

12,50

3,00

0,35

6,00

Vanilde Borges	Coordenadora da Escola Primária

	

Manha de Carvalho Ferreira - Diretora do Curso	 da Vila Nova Esperança - Capital - Indenização

	

Complementar "O Aleijadinho", de Divinópolis -	 de despesa com 1 livro de ponto, cm outubro (te

	

Indenização de despesa com 2 livros de escritura-	 1966 ............................ 7,50
ção em outubro de 1965 ..................7,80



NCr$

14,00

22,25

8,00

21,00

70,00

8,0()

16,00

19,80

9,60

NCr$
Diretora do Grupo Esco'ar "Valdomiro Magalhães Pinto",

de Várzea da Palma - Indenização de despesas
com materiais de expediente e higiene, durante o
ano de 1966	......................

1950
Diretora do Grupo Escolar "Quita Pereira", de Montes

Claros indenização de despesas com materiais
(te expediente e higiene, durante o ano de 1966

Diretora das. Escolas Reunidas "Melquíades Batista de Mi-
manda", de Carmo do Caiuru -- Indenização (Te
despesas com materiais de expediente e higiene, (Tu-
jante o ano de 1966 ....................

Diretora do Grupo Escolar "Prof' ssor Alberto Mazzoni
Andrade", da Capital Indenização de despesas
com materiais de expediente e higiene, durante
o ano (le 1966 ......................

Diretora mio Grupo Escolar "Odilon B:hrcns", (Ia Capital
Indenização de despesas com materiais de cx-

l)Cdiefltl e higiene, durante o ano de 1966 ......

Diretora das Escolas Reunidas "Barão do Rio Branco",
(te Ubari . Município de Ubá - Indenização de
despesas com materiais de expediente e higiene,
durante o ano ele 1966 ..................

Diretora do Grupo Escolar "João \Valmick", de Ipa-
linga -----Indenização de despesas com materiais
de expediente e higiene. durante o ano de 1966

104
10,15

28,10

1,60

17,411

130,00

5,00

160,00

43,00

ld

Diretora do Grupo Escolar "Francisco Brant", da Ca-
pital - Indenização de despesas com materiais
(te expediente e higiene, durante o ano de 1963

Diretora do Grupo Escolar "\Valt Disney", da Capital
Indenização de despesas com materiais de expe-
diente e higiene, durante o ano de 1964 .

Diretora das Escolas Reunidas "São Geraldo", (Te Curvelo
Indenização de despesas com materiais de expe-

diente, no exercício ele 1966 ..............9,00

TOTAL ......................4.926,97

— 510 —	 901	—511----

,\Iie (;trIj)s u :\liiitida t)iiclora do Grupo tseolar
"Luiz de Meio Viana Sobrinho", de 1) iv inótoi is
- Indenização de despesas com o &'ons'i t3 de 1
relógio e com 3 livros de escrituraçí nos TT1CSVS (1
agosto, outubro e novembro de 1966 ......

Zilda Maria Costa Santos - -- Coordenadora da Escola Pri-
mária "Novo Eldorado", Bairro San ia Cruz Indus-
trial, Município de Contagem -- Indenização de
despesas com a compra de livro de escritura-
ção e plástico, em 1966 ...............

Castorina Teixeira de Oliveira - Diretora do Giino
Escolar "Ribeiro de Oliveira", de Entre Rins de
Minas - Indenização de despesas com 16 lâm-
padas, reforma de 30 carteiras e colocação de 1
vidro no armário do Gbinete Dentário, cm 1966

Guioniai' Junqueira Ferraz Baracat --- Diretora do Grupo
Escolar "Coronr Cornélio Dias de Castro", de
Carmo de Minas - Indenização de des p esa com 1
livro caixa, em março de 1966 ..............

Sofia Abrahão Tannus ---- Diretora do Grupo Escolar
"Armando Santos", de Araxá ---- Indenização dc eles-
pesas com 1 livro dc matrícula, 1 de escrituração e
1 livros (Te chamada, uni 1966 ............

Clara Morais dos Reis Diretora do Grupo Escolui
"Lamounier Godofredo", de Lamounier, Municí-
pio de Itapecerica --- Indenização de despesas
com reforma de 139 peças de móveis em julho
(te 1966	..........................

Stella Rosendo José .---- Diretora do Grupo Escolar "Pro-
fessor Biolkino de Andrade", de Divinésia -- --
Indenização de despesa com livro de atas, em agos-
to de 1966	........................

Imobiliária Mendonça Ltda. --- Reajustamento de aluguei
do prédio para o Grupo Escolar "Margarida de Melo
Prado", de LQ de maio a 31 de dezembro (le 1966

Diretora do Grupo Escolar "Firmino Costa", de La-
vras -. Indenização etc despesas com materiais dc
expediente e higiene, durante o ano de 1965 .
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Art. 2.9 - Para a execução desta lei, é o Poder Executivo
autorizado a anular ou congelar, total ou parcialmente, dotações or-
çamentárias (le despesas correntes ou de capital do orçamento vigen-
te até o montante consignado no artigo 1.v.

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

Art. 4.'	Esta lei entrará em vigor na data (te sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 11 'te
outubro de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria Alkmim
Ovídio Xavier de Abreu
Raul Bernardo Nelson de Seuna

LEI N.ç, 4.994, DE 11 DE OUTUBRO DE 1968

Autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito es-
pecial de NCr$ 28.126,63 à Secretaria de Estado da
Agricultura e a anular dotações orçamentárias.

O Povo (to Estado de Minas Gerais, p01- seus reprsen tantcs,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1.' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir o cré-
dito especial de NCr$ 28.126,63 (vinte e oito mil cento e vinte e seis
cruzeiros novos e sessenta e três centavos) à Secretaria de Estado
da Agricultura para atender ao pagamento de despesas anteriores,
como segue:

Horácio Martins (Ia Silva	Indenização de despesas de
	NCr$

transportes ocorridas em dezembro de 1964, con-

	

forme SEC/Proe./n 0 4.491/67 ..............	0,40
Isauro Cruz - Indenização de despesas de transportes

ocorridas em dezembro de 1966, conforme

	

SEC/Proc./n.° 5.779/67 ..............	1,26
Estrada de Ferro Sorocabana - Transportes requisita-

dos em agosto de 1966, conforme SEC/Proc. n.

	

5.344/67 ..........................	9,71
Viação Bassamar Ltda.	Transportes requisitados em

	

1966, conforme SEC/Proc. n.' 4.905/67 ......	1,56
Viação Férrea Centro-Oeste - RFFSA - Transportes re-

quisitados em 1966, conforme SEC/Proc. n.

	

5.785/67 ..........................	60,30

Antônio Satil Dias - Indenização de despesas de trans-
portes ocorridas em janeiro e maio de 1964, con-
forme SEC/Proc. n.' 4.164/67 ..........	3,88

Viação Itacolomi - Transportes requisitados em dezem-
bro de 1966, conforme SEC/Proc. n.9 5.474/67	6,22

Estrada de Ferro Santos a Jundiai	RFFSA	Transpor-
tes requisitados em dezembro de 1966, conforme
SEC/Proc. n.' 4.049/67 ..................209,88

Estrada (te Ferro Santos a Jundiai	RFFSA - Trans-
portes requisitados em novembro de 1966, confor-
me SEC/Proc. n. 9 5.345/67 ..............0,98

Cia. Mogiana de Estradas de Ferro - Transportes requi-
si[ados em dezembro de 1966, conforme
SC/Proc. n.' 1.495/67 ..................1.995,96

NCr$

6439,63

1,96

Viação Férrea Centro-Oeste HFFSA - Transportes re-
quisitados em dezembro de 1967, conforme
SEC/Proc./n. 831/68 ..................

Osvaldo Moreira de Novaes Indenização de despesas
de transportes ocorridas de fevereiro a abril, agos-
to a outubro e dezembro de 1964, conforme
SEC/Proc./n" 4.206/67 ..................

Cia. Mogiana de Estradas de Ferro Transportes requi-
sitados em agosto e dezembro de 1966, conforme
SC/Proc. n.9 1.834/67 ................

Cia. Mogiana de Estradas de Ferro - Transportes requi-
sitados em maio e junho de 1966, conforme
SC/Proc. n. 9 2.452/67 ................

trada de Ferro Leopoldina - RFFSA	Transportes
requisitados em 1966, conforme SEC/Proc n.
4.901/67 ..........................

116,80

443,95

1.542,20
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NCr$

2,07

4,86

1
10,48

8,40

1,64

45,78

Augusto Alves Vilas Boas - Indenização de despesas
de transportes ocorridas de janeiro a março, maio
e junho de 1962, conforme SEC/Proc. n.° 6.083/67

Augusto Alves Vilas Boas - Indenização de despesas de
transportes ocorridas de abril a agosto e de outu-
bro a dezembro de 1963, conforme SEC/Proc. n.
6.080/67	..........................

Antônio de Souza Cabral - Indenização de despesas de
transportes ocorridas em março, abril, julho, agos-
to e outubro de 1963, conforme SEC/Proc n.
6.102/67 ............................

Ademar Coimbra - Indenização de despesas de transpor-
tes ocorridas de março a junho e de agosto a de-
zembro de 1962, conforme SEC/Proc. n. 9 1.696/68

Abel Guimarães - Indenização de despesas de transpor-
tes ocorridas em março, junho e julho de 1962,
conforme SEC/Proc. n.° 1.883/68 ..........

Estrada de Ferro Central do Brasil * RFFSA - Trans-
portes requisitados em dezembro de 1963, confor-
me SEC/Proc. n.9 6.982/67 ............

Sérgio Martins Pacheco Indenização de despesas de
transportes ocorridas nos meses de janeiro a mar-
ço, maio, junho e julho de 1962, conforme
SEC/Proc. n.9 1.700/68 ..................

Viação Férrea Centro-Oeste - RFFSA -.- Transportes re-
quisitados em novembro de 1967, conforme
SEC/Proc. n.° 452/68 ..................

Raimundo Carlos Borba da Costa Indenização de des-
pesas de transportes ocorridas em maio e junho d
1966, conforme SC/Proc. n. 5.949/66 .......

Pedro Assunção - Indenização de despesas de transpor-
tes ocorridas em abril, maio e julho de 1966,
conforme SEC/Proc. n. 9 1.824/68 ..........

Nilo Neves Filho - Indenização de despesas de trans-
portes ocorridas em julho e de setembro a novem-
bro de 1965, conforme SEC/Proc. n.° 1.666/68

Estrada de Ferro Central do Brasil - RFFSA - Trans-
portes relativos a dezembro de 1966, conforme
SEC/Proc. n.° 6.969/67 ................

Estrada de Ferro Central do Brasil - RFFSA - Trans-
portes relativos a dezembro de 1962, conforme
SEC/Proc. n.9 7.004/67 ................

Estrada de Ferro Central do Brasil - RFFSA - Trans-
portes relativos a dezembro de 1964, conforme
SEC/Proc. n.° 6.981/67 ................

Estrada de Ferro Central do Brasil RFFSA - Trans-
portes relativos ao mês de dezembro de 1966,
conforme SEC/Proc. n.° 7.416/67 ..........

Newton de Souza Pinto Indenização de despesas de
Transportes ocorridas em janeiro e março e de
maio a novembro de 1962, conforme SEC/Proc.
n.9 1.738/68	......................

Olhon Dias Swerts Indenização de despesas de trans-
portes ocorridas em maio e setembro de 1965,
conforme SEC/Proc. n.9 1.863/68 ..........

NCr

12,49

46,20

222,06

7.999,67

10,32

16,46

Olhuri Dias Swerts -. Indenização de despesas de trans-
portes ocorridas em março e abril de 1966, con-

	

forme SEC/Proc. n. 9 5.952/66 ............	12,38

	

3,01	Orlando Ferreira de Souza - Indenização de despesas de
transportes ocorridas em outubro de 1966, con-

	

forme SC/Proc. n. 840/67 ..............	7,50

	

4.442,72	Nilo Neves Filho	Indenização de despesas de transpor-
tes ocorridas em janeiro, março, agosto, setem-
bro e outubro de 1966, conforme SEC/Proc. n.

	

444	1.882/68 ........................	32,25

Estrada de Ferro Leopoldina - RFFSA - Transportes
relativos a dezembro de 1967, conforme

	

20,68
	SEC/Proc. n. 1 .623/68 . . . . . . .. .. .. ..	977,86

Estrada de Ferro Leopoldina - RFFSA - Transportes
relativos	a	outubro	de	1967,	conforme

	

15,14
	

SEC/Proc. n.9 1 .505/68 ..............2.996,66

.-"
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Estrada de Ferro Leopoldina BFFSA Transportes
relativos a novembro de 1967, conforme
SEC/Proc. n.' 1.127/68 ..............

Calixto Wakin - Indenização de despesas de transportes
ocorridas de março a julho e setembro e outubro
de 1963, conforme SEC/Proc. n. 9 1.880/68 .

Empresa Unida Mansur e Filhos Ltda. - Transportes
requisitados em 1966 e 1967, conforme SEC/Proc.
n.° 1.611/68	......................

José Carvalho de Lima - Indenização de despesas de
transportes ocorridas de setembro a dezembro de
1962, conforme SEC/Proc. n. 1.736/68 ......

Abel Guimarães - Indenização de despesas de transpor-
tes ocorridas de outubro a dezembro de 1963, con-
forme SEC/Proc. n.9 6.101/67 ............

Mozart Dutra Cotta -- Indenização de despesas de trans-
portes cm julho de 1962, conforme SEC/Proc. n.
6.018/67	..........................

José Tibúrcio de Faria - Indenização de despesas de
transportes em outubro de 1963, conforme
SEC/Proc. n.° 6.017/67 ..................

Walter Ferreira Coelho - Indenização de despesas de
transportes cm março e abril de 1963, conforme
SEC/Proc. n. 9 6.016/67 ..................

Osvaldo Alves	Indenização de despesas de transportes
em agosto de 1962, conforme SEC/Proc. n.°
6.012/67 ..........................

Emmanuel Gomes Alves - Indenização de despesas de
transportes em setembro e novembro de 1963.
conforme SEC,'Proc. n.° 6.014/67 ..........

Pedro Assunção - Indenização de despesas de transpor-
tes em agosto de 1964, conforme SEC/Proc. n.°
6.021/67	..........................

Antônio de Souza Cabral - Indenização de despesas (te
transportes em maio e junho de 1962, conforme
SEC/Proc. n.9 6.011/67 ..............

NCr$
José Marcelo da Silva - Indenização de despesas de trans-

portes ocorridas em junho e julho de 1962, con-

	

75,60	 forme SEC/Proc. n. 9 6.013/67 ............

João Rodrigues de Moura - Indenização de despesas de
transportes em fevereiro de 1963, conforme

8,71 SEC/Proc. n.° 6.015/67 ................

Geraldo Rodrigues Ferreira da Costa - Indenização de
despesas de transportes ocorridas de fevereiro a no-
vembro (te 1964, conforme SEC/Proc n.9 1.737/68

Helvécio Ribeiro de Resende ----- Indenização de despesas
de transportes ocorridas em maio de 1963,
conforme SEC/Proc. n. 9 1.879/68 ..........

Homero Duarte Corrêa Barbosa	Indenização de despe-
sas de transportes ocorridas em setembro de 1966,
conforme SEC/Proc. n. 9 6.539/66 ..........

0,12	Geraldo Rodrigues Ferreira da Costa - Indenização de
despesas de transportes ocorridas em janeiro, de
março a junho e agosto de 1966, conforme SEC/
Proc. n. 9 1.574/ 68 ....................0,74

Geraldo Rodrigues Ferreira da Costa - Indenização de
despesas de transportes ocorridas de abril a novem-

3,28	bro de 1963, conforme SEC/Proc. n. 1.695/68

Expresso Santa Cruz	Transporte Coletivo - José da
Silva Rodrigues - Transportes requisitados em

018	1966 e 1967, conforme SEC/Proc. n. 9 6.385/67

Hobbes Albuquerque - Indenização de despesas de trans-

2,70
	portes ocorridas em junho e agosto de 1966, con-

forme SEC/Proc. n.9 1.881/68 ............

Estrada de Ferro Sorocabana - Transportes requisitados
un outubro de 1967, conforme SEC/Proc n.9
1.478/68	..........................1,72

Estrada de Ferro Santos a Jundiaí - RFFSA - Trans-
portes requisitados em julho de 1966, conforme
SEC/Proc. n. 9 7.655/67 ..................34,603,68

26,87

1,07

1,69

NCr$

0,85

0,30

33,40

0,14

3,34

42,58

16,30

1,25

14,77

11,67
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NCrl

0,45

5,32

2,58

0,80

3,59

6,29

0,40

28.126,63

NCr

Jorge José Daher	Indenização de despesas de trans-	 1	Mozart Dutra Cotta - Indenização de despesas de trans-

portes ocorridas de abril a junho e de setembro	 Portes ocorridas em julho de 1964, conforme
a dezembro de 1963, conforme SEC/Proc. n.9	 1SEC/Proc. n.9 1.862/68 ..........
1.860/68 ..........................6,35	Lúcio José da Silva - Indenização de despesas de trans-

portes ocorridas em setembro de 1966, conforme
Jorge José Daher - Indenização de despesas de trans-

portes ocorridas de junho a setembro e dezembro
de 1965, conforme SEC/Proc. n. 9 1.766/68 .

Jorge José Daher - Indenização de despesas de trans-
portes ocorridas de fevereiro a dezembro de 1962,
conforme SEC/Proc. n. 9 1.598/68 ..........

José Bertholdo de Oliveira .- Indenização de despesas
de transportes ocorridas em fevereiro, julho e agos-
to de 1963, conforme SEC/Proc. n.9 1.859/68

José Carvalho de Lima - Indenização de despesas de
transportes ocorridas em junho e dezembro de 1964,
conforme SEC/Proc. n.9 1.861/68 ..........

Miguel Cristiano da Silva - Indenização de despesas de
transportes ocorridas em março de 1962, conforme
SEC/Proc. n. 9 6.084/67 ................

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

Jorge José Daher Indenização de despesas de trans-
portes ocorridas de junho a dezembro de 1966,
conforme SEC/Proc. n. 9 1.823/68 ..........

Jorge José Daher - Indenização de despesas de trans-
portes ocorridas de fevereiro a junho e de setembro
a novembro de 1964, conforme SEC/Proc n.9
1.822/68 ............................

João Batista Guerra - Indenização de despesas de trans-
portes ocorridas em dezembro de 1964, conforme
SEC/Proc. n.9 6.220/67 ................

6,60

7,50

22,00

13,50

0,56

SEC/Proc. n. 9 6.502/66 ..................
Ronaldo Ribeiro Canelias - Indenização de despesas de

transportes ocorridas em novembro de 1966, con-
forme SC/Proc. n. 465/67 ..............

Sidney Barbosa - Indenização de despesas de transpor-
tes ocorridas em novembro de 1961, conforme
SEC/Proe. n.° 1. 755/68 ................

Irmãos Botinha Ltda. - Transportes requisitados cio
1966, conforme SEC/Proc. n. 9 7.403/67 ......

Honório Francisco Belfort - Indenização de despesas de
transportes ocorridas de março a dezembro de
1962, conforme SEC/Proc. n. 9 1.759/68 ......

Moacir de Souza Ávila - Indenização de despesas (te
transportes ocorridas em janeiro, abril, maio e
junho de 1962, conforme SEC/Proc. n.I 1.702/68

Milton Ribeiro Toledo Indenização de despesas de
transportes ocorridas de março a dezembro de 1962,
conforme SEC/Proc. n.° 6.081/67 ..........

Mozart Dutra Cotta -- Indenização de despesas de trans-
portes ocorridas de maio a julho, setembro e
outubro de 1063, conforme SEC/Proc. n.'
6.019/67	..........................

16,90

15,26

1,72

2,19

A

Art. 2. - Para atender ao disposto no artigo anterior, é o
Poder Executivo autorizado a anular, parcial ou totalmente, dota-
ções de Despesas Correntes ou de Capital constantes do orçamento
do Estado.

Art. 3•0	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 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
outubro de 1968.

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



Passo Longo Viação Lida. -. - Transportes requisitados no
exercício de 1966, conforme SEC/Proc. n. 359/68

ilaimumido Nonao Ahisto - Transportes requisitados no
exercício de 1966, conforme SEC/Proc. n° 1.257/68

Passo Longo Viação Ltda.	Transportes requisitados no
exercício de 1966, conforme SEC/Proc. n. 9 372/68

Paulo Batista de Carvalho -- Transportes requisitados
no exercício de 1966, conforme SEC/Proc. n.
6.698/67 ..........................

Paulo Batista de Carvalho - -- Transportes requisitados no
exercício de 1966, conforme SC/Proc. n. 9 6.531/67

Paulo Batista de Carvalho --- Transportes requisitados no
exercício de 1966, conforme SEC/Proc. n.' 6.468/67

Miguel Gonçalves Lava	Transportes requisitados no
exrcício de 1966, conforme SC/Proc. n. 6.540/67

Miguel Gonçalves Lara ---- Transportes requisitados no
exercício de 1965, conforme SC/Proc. n.° 6.511/67

Miguel Genalves Lara - Transportes requisitados no
exercício de 1965, conforme SC/Proc. n.° 6.538/67

Companhia Mogiana de Estradas de Ferro -- Transportes
requisitados em outubro de 1966, conforme SEC/

26,05	 Proc. nf 6.158/67 ....................

d L

5,55

41,74

23,16

8,31

11,20

9,51

57,45

1,14
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LEI N. 9 4.995, DE 11 DE OUTUBRO DE 1968	 Expresso São José de Viação Ltda. -- Transportes requi-

	

Autoriza a abertura, à Polícia Militar do Esta-	sitados no exercício de 1966, conforme SEC/Proc.
do, do crédito especial de NCr$ 15.194,58.	 n	7.385/67 ........................

Expresso Santa Cruz	Transporte Coletivo	José da
O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, Silva Rodrigues --- Transportes requisitados em

decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei: 1966, conforme SEC/Proc. n. 6.386/67 ......
Art. 1. - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir à Polícia

	

Militar do Estado o crédito especial de NCr$ 15.194,58 (quinze mil,	 Silva
Santa Cruz - - Transporte Coletivo --- José da

	

cento e noventa e quatro cruzeiros novos e cinqüenta e oito cen-	 Silva Rodrigues	Transportes requisitados no

	

tavos), destinado a atender ao pagamento de despesas de exerci-	 c:ercício de 1966, conforme SEC/Proc. n.° 6151/67

cios anteriores, a saber: Empresa Agnaldo Salles - Transportes requisitados no

	

NCr$	 UÀL1,cíci o de 1966, conforme SEC/Proc. n.° 7.762/67
Vicente Dias de Almeida - Empresa Santo Antônio -

Transportes requisitados no exercício de 1965,
conforme SEC/Proc- n. 6.777/67 ..........

Viação Santa Helena Ltda. - Transportes requisita-
dos no exercício de 1966, conforme SEC/Proc.
n.9 7.302/67 ........................

Viação Vitória - Mário Goretti - Transportes requisi-
tados no exercício de 1966, conforme SEC/Proc.
n.9 6.793/67 ........................

Viação Vitória - Mário Goretti - Transportes requi-
sitados no exercício de 1966, conforme SEC/Proc.
n.9 6.734/67	----------------------

Viação Vitorinos - Transportes requisitados no exercí-
cio de 1966, conforme SEC/Proe. n.9 1.010/68

Viação São Caetano	Transportes requisitados no exer-
cício de 1966, conforme SEC/Proc. n. 9 7.286/67

Viação Santa Helena Ltda. - Transportes requisitados
no exercício de 1966, conforme SEC/Proc. n.v
7.362/67	..........................

Vicente Dias de Almeida - Empresa Santo Antônio
Transportes requisitados no exercício de 1964, con-
forme SEC/Proc. n.9 6.774/67 ..........

Expresso São José de Viação Ltda. - Transportes requi-
sitados no exercício de 1966, conforme SEC/Proc.
n. 438/68

NCr$

4,11

1,95

1,25

1,63

4.03

120,00

8,06

120,00

1,94

21,31

6,00

4,08

1,52

12,00
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Cia. Vale do Rio l)oce S.A. -- Estrada de Ferro Vitória a
Minas -- Transportes requisitados em outubro de
1963, conforme I)CP/SC/SEC •9 3.027/64 .

Cia. Vale do Rio Doce S.A. Estrada de Ferro Vitória a
Minas - TlansportLs requisitados no exercício (te
1960, conforme SC/Proc. n. 1.332/67 ......

Cia. Vale cio Rio Doce S.A.	Estrada de Ferro Vitória a
Minas	Transportes requisitados no exercício de
1966, conforme SC/Proc. n.° 922/67 ........

Expresso Asa Branca	Transportes requisitados no
exercício de 1966, conforme SEC/Proc. n. Q 7.098/'G7

Expresso Asa Branca	Transportes requisitados no
exercício de 1966, conforme SEC/Proc. n. 7.213/67

Expresso Asa Branca -- Transportes requisitados no
exercício (te 1966, conforme SEC/Proc. n. 9 868/68

Empresa São Bento Ltda. --- Transportes requisitados no
exercício (te 1966, conforme SEC/Proc. n.9 7.844/67

Deoclides Caiais Ribeiro	Transportes requisitados no
exercício (te 1966, conforme SEC/Proc. n.' 06/68

Ernani Soares	Transportes requisitados no exercício
de 1966, conforme SC/Proc. n.9 1.058/68 .

Galdino Leocáclio Filho - -- Transportes requisitados em
maio de 1966, conforme SEC/Proc. 11. 9 56/68

Expresso Picorone - Transportes requisitados no exer-
cício de 1966, conforme SEC/Proc. n. 9 214/68

Expresso Picorone	Transportes requisitados no exer-
cício de 1966, conforme SEC/Proc. n. 9 493/68

João da Mata Pires - Transportes requisitados no exercí-
cio de 1966, conforme SEC/Proc. n. 261/68

Estrada de Ferro Central cio Brasil - RFFSA - Trans-
portes requisitados no exercício de 1966, conforme
SEC/Proc. n. 9 7.011/67 ................

- 523 -

Estrada de Ferro Central do Brasil - RFFSA - Trans-
portes requisitados em 1966, conforme SEC/Proc.

	

82,62	 n.	6.909/67 ........................

Estrada de Ferro Central do Brasil --- RFFSA --- Trans-
portes requisitados no exercício de 1966, conforme

	

929,31	 SFC/Proc. n. 6.967/67 ................

Estrada de Ferro Central do Brasil -- RFFSA - Trans-
portes requisitados no exercício (te 1965, conforme

	

927,86	 SEC/Proc. n. 6.766/67 ................

Estrada de Ferro Central do Brasil --- RFFSA - Trans-

	

8,67	 portes requisitados no exercício de 1966, confor-
me SEC/Proc. n. , 1 .152/68 ................

	

1,2)	João d Mata Pires -- -- Transportes requisitados no exer-
cício de l96, conforme SEC/Proc. n.' 6.211/67

	

1,69	João da Mata Pires - Transportes requisitados no exer-
cício de 1966, conforme SEC/Proc. n.° 6.285/67

	

2,40	Irmãos Lopes Ltda.	Transportes requisitados no cxci-
cíeo de 1966, conforme SEC/Proc. n. 747/68

	

120,0o	
Irmãos Botinha Ltda. --- Transportes requisitados no

xcFcicio de 1966, conforme SEC/Proc. n.' 7.413/67

	

142	
Irmãos Botinha Ltda. - Transportes requisitados no

cxLrcieio de 1966, conforme SEC/Proc. n. 9 1.098/67

1	
Irmãos Botinha Ltda. - Transportes requisitados no exer-

cício de 1966, conforme SEC/Proc. n. 9 7.404/67

	

2,3o	
Estrada mie Ferro Central (10 Brasil - RFFSA -- Trans-

portes requisitados em dezembro de 1963, confor-
me SEC/Proc.	6.772/67 ............

3,14 Estrada de Ferro Central do Brasil - RFFSA -- Transpor-
t's requisitados no exercício de 1965, conforme

	

13,50	
L	

SEC/Proc. n.9 6.966/67 ................

r Empresa Viação Senhor (lo Bonfim - Transportes re-
quisitados no exercício de 1966. conforme SEC/

	

-17,18	F	Proc. n.° 7.507/67 ....................

NCr$

4.985,31

1.019,38

15,92

27,00

3,6-1

84,49

16,74

8,16

1,74

18,88

64,00

15,46

22,64

"I
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NCr$

3,51

44,97

16,32

29,90

2,22

16,49

1,11

66,25

.4,14

0,35

2,50

1,14

11,70
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Eiipisa Viaçio Senhor lo Bonfim -	Tiaiisportes C(--

quisitados no exercício de 1966, conforme SEU
Proc. n.	7.619/67 ....................

Celso Ciríaco de Oliveira	Transportes requisitados no
exercício (te 1966, conforme SEC/Proc. n. 9 7.382/67

Celso Ciríaco de Oliveira	Transportes requisitados no
exercício de 1966, conforme SEC/Proc. n.' 6.737/67

Celso Ciríaco de Oliveira	Transportes requisitados no
exercício de 1965, conforme SEC/Proc. n. 9 7.380/67

Celso Ciríaco de Oliveira	Transportes requisitados no
exercício de 1963, confoiin SEC/Proc. a. 7.363/67

Julieta Pereira Gomes	Transportes requisitados no
exercício de 1965, conforme SEC/Proc. n. 9 1.066/68

Julieta Pereira Gomes - Transportes requisitados no
exercício de 1965, conforme SEC/Proc. n.° 1.053/68

Julieta Pereira Gomes ---- Transportes requisitados no
exercício de 1966, conforme SEC/Proc. n. 9 1.020/68

Sandoval Barroso	Transportes requisitados no exercí-
cio de 1966, conforme SEC/Proc. n. 9 7.902/67

Viação Cisne Ltda.	Transportes requisilados no exer-
cício de 1966, conforme SEC/Proc. n. 9 569/68

Viação Barra Longa - Transportes requisitados no exer-
cício de 1963, conforme SEC/Proc. n.° 6.527/67

Viação Barra Longa - Transportes requisitados em
1962, conforme SEC/Proc. n. 9 6.529/67 ......

Viação Barra Longa -- Transportes requisitados em
1966, conforme SEC/Proc. n.9 6.525/67 ......

01	—525—

Viação Bassamar Ltda.	Transportes requisitados no
exercício de 1966, conforme SEC/Proc. n. 9 408/68

Viação Bassamar Ltda. - Transportes requisitados no
exercício de 1966, conforme SEC/Proc. n. 482/68

Viação Bassamar Ltda.	Transportes requisitados no
exercício de 1966, conforme SEC/Proc. n. Q 538/68

Viação Férrea Centro-Oeste -- RFFSA - Transportes re-
quisitados no exercício de 1966, conforme SEC/
Proc. n.	6.359/67 ....................

Viação Nossa Senhora de Fátima Ltda. - Transportes
requisitados no exercício de 1966, conforme SEC/
Proc. n.9 7.084/67 ....................

Vicente Dias de Almeida -- Empresa Santo Antônio
Transportes requisitados no exercício de 1966, con-
forme SEC/Proc. n. Q 6.748/67 ............

Transporte e Comércio Bandeirante S.A. - Transpor-
tes requisitados no exercício de 1966, conforme
SEC/Proc. n. 7.881/67 ................

Viação Santa Marta Ltda.	Transportes requisitados em
1966, conforme SEC/Proc. n. Q 5.462/67 ......

Lázaro Ávila e Silva - Transportes requisitados em
1963, conforme SEC/Proc. n. 9 4.824/67 ......

Lázaro Ávila e Silva	Transportes requisitados em
novembro de 1962, conforme SEC/Proc. n. 9 4.825/67

Viação Serro Ltda. -- Transportes requisitados eia dezem-
bro de 1966, conforme SEC/Proc. n. 9 4.779/67

Empresa Monte Castelo Lida. --- Transportes requisita-
dos em 1966, conforme SEC/Proc. n." 4.784/67

Viação Mar de Espanha - Transportes requisitados cm
1966, conforme SEC/Proc. n.' 4.645/67 ......

Expresso Santa Cruz - Transporte Coletivo - José da
Silva Rodrigues Transportes requisitados em
1966, conforme SEC/Proc. n.° 4.882/67 ......

NCr$

3,72

8,89

4,96

11,12

17,56

2,19

2,49

10.81

1,34

0,68

2,76

2,00

2,62

27,46
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NCr$

46,20

214,36

360,00

35,00

21,59

2,10

42,72

2,00

7,00

35,20

1,87

22,91

Expresso Aliança Viação Ltda. -. Transportes requisita-
dos em 1966, conforme SEC/Proc. n. Q 5.240/67

Expresso Aliança Viação Ltda. - Transportes requisita-
dos em 1966, conforme SEC/Proc. n." 5.267/67

Joaquim Antônio de Faria	Transportes requisitados
em setembro de 1965, conforme SEC/Proc. n.'
4.156/67	..........................

Viação Férrea Centro-Oeste -.- RFFSA	Transportes
requisitados em outubro (Te 1966, conforme SEC/
Proc. n.° 5.382/B	....................

Viação Férrea Centro-Oeste	RFFSA	Transportes
requisitados em 1966, conforme SEC/Proc. n.
5.741/67	........................

Vieira & Cia. Ltda.	Transportes requisitados em no-
vembro de 1966, conforme SEC/Proc. n. 5.745/67

Antônio Alves de Almeida	Transportes requisitados
em 1965, conforme SEC/Proc. n. 9 3.997/67 .

Fúlvio Márcio Fontoura	Transportes requisitados em
1966, conforme SEC/Proc. n." 5.847/67 ......

Fúlvio Márcio Fontoura	Transportes requisitados em
1966, conforme SEC/Proc. n." 5.854/67 ......

Companhia Mogiana de Estradas de Ferro --- Transpor-
tes requisitados em 1966, conforme SC/Proc. n.°
442/67	............................

Companhia Mogiana de Estradas (te Ferro - Transpor-
tes requisitados em 1966, conforme SC/Proc. n.v
1.938/67	..........................

Companhia Mogiana de Estradas (Te Ferro	Transpor-
tes requisitados em 1966, conforme SC/Proc. n.
1.415/67	..........................

Companhia Mogiana de Estradas de Ferro	Transportes
522/67 ..............................

Companhia Mogiana (te Estradas de Ferro - Transpor-
tes requisitados em dezembro de 1966, conforme
SEC/Proc. n. Q 1.941/67 ................

Companhia Mogiana de Estradas de Ferro	Transportes
requisitados em 1966, conforme SC/Proc. n.
1.942/67	..........................

Companhia Mogiana de Estradas de Ferro -- Transportes
requisitados em 1966, conforme SC/Proc. n.
1.789/67	........................

Companhia Mogiana de Estradas de Ferro	Transpor-
tes requisitados em 1966, conforme SC/Proc. n.
2.425/67	..........................

Rubens Ortega Prado -- Indenização de despesas de
transportes ocorridas em outubro de 1966, confor-
me SEC/Proc. n.' 5.272/67 ................

Companhia de Navegação do São Francisco	Transpor-
tes requisitados em 1966, conforme SEC/Proc. n.9
5.422/67	..........................

Prefeitura Municipal de Serro - Transportes requisita-
dos em 1966, conforme SEC/Proe. n: 4.762/67

Companhia de Navegação do São Francisco	Transpor-
tes requisitados cm 1966, conforme SEC/Proc. n.
5.340/67	..........................

Companhia de Navegação (lo São Francisco - Trans-
portes requisitados em 1966, conforme SEC/Proc.
n. 9 5.487/67	........................

Companhia de Navegação do São Francisco - Transpor-
tes requisitados em 1966, conforme SEC/Proc. n.
5.371/67	..........................

Companhia de Navegação do São Francisco	Trans-
portes requisitados cm 1966, conforme SEC/Proc.
n.° 5.423/67 ........................

Empresa Unida-Mansur & Filhos Ltda. - Transportes
requisitados em 1965, conforme SEC/Proc.
5.640/67	..........................

Empresa Unida-Mansur & Filhos Ltda. - Transportes
requisitados em 1966, conforme SEC/Proc.	•Q

5.858/67 ............................

NCr$

56,82

27,54

0,27

5,10

3,18

27,16

3,56

88,75

30,93

1.072,98

103,93

316,92

104,40

30,11

d
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Empresa Unida-Mansur & Filhos Ltda.	Transportes re-
quisitados em 1966, conforme SEC/Proc	o.'
5.641/67	..........................

Estrada de Ferro Leopoldina	RFFSA	Transportes
requisitados em 1966, conforme SEC/Proc. n.9
4.960/67	..........................

Estrada de Ferro Leopoldina	RFFSA	Transportes
requisitados em 1966, conforme SEC/Proc n."
4.979/67	........................

Estrada de Ferro Central do Brasil -- IIFFSA	Trans-
portes requisitados em 1966, conforme SEC/Proc.
n.' 3.460/67	......................

Estrada de Ferro Leopoldina RFFSA - Transportes
requisitados em julho e dezembro de 1966, con-
forme SEC/Proc. n.' 4.957/67 ............

Estrada de Ferro Leopoldina -- RFFSA Transportes
requisitados em dezembro de 1966, conforme SEC/
Proc. n.' 4.961/67 ....................

Ciro José de Oliveira -- Empresa Nossa Senhora (Ia
Conceição Transportes requisitados em 1966,
conforme SEC/Proc. n.° 4.775/67 ..........

A Viação Mineira Ltda. -- Transportes requisitados em
1966, conforme SEC/Proc. n.' 5.71 .4/67 ........

A Viação Mineira Ltda.	Transportes requisitados em
1966, conforme SEC/Proc. n.' 5.757/67 ......

Viação Itacolomi	Transportes requisitados em 1966,
conforme SEC/Proc. n.' 5.629/67 ..........

Moscardini & Filho Ltda.	Transportes requisitados em
1966, conforme SEC/Proc. n.' 4.736/67 ......

Moacir Fernandes Soalheiro --- Transportes requisita-
dos em dezembro de 1966, conforme SEC/Proc. n.
5.525/67	..........................

José Venâncio de Oliveira - Transportes requisitados
em maio e dezembro de 1966, conforme SEC/Proc.
n.° 4.660/67	......................
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LEI N.9 5.005, DE 18 DE OUTUBRO DE 1968

Declara de utilidade pública o "V da Vitória Fu-

	

11,28
	

tebol Clube", associação civil com sede na Cidade de
Juiz de Fora.

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

	

3.033,00	decretou a seguinte lei:

Art. 1.' - Fica declarado de utilidade pública o "V da Vitó-
ria Futebol Clube", associação civil com sede na Cidade de Juiz

	

6,76	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 18 de ou-
tubro de 1968.

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

LEI N. 9 5.006, DE 21 DE OUTUBRO DE 1968

Declara de utilidade pública o "Vasquinho 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 o "Vasquinho
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 21 de ou-
tubro de 1968.

1
	

0 2.' Secretário: (a) Fábio Notini

O Presidente: (a) Manoel da Silva Cosia
O 1.' Secretário: (a) João Navarro

2,70

37,29

77,40

4,62

5,64

9,95

14,40

12,'i8

1,25

20,57



1
por-
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LEI N. 9, 5.007, DE 21 DE OUTUBRO DE 1968

Declara de utilidade pública o "Monarca Es
te 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 "Monarca
Esporte Clube", com sede na Cidade de Juiz de Fora.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 21 de ou-
tubro de 1968.

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

LEI N. 9, 5.008, DE 24 DE OUTUBRO DE 1968

Autoriza a abertura, à Polícia Militar do Estado,
d0 crédito especial de NCr$ 60.000,00.

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

Art. 1.' - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir à Poli-
cia Militar do Estado o crédito especial de NCr$ 60.000,00 (sessen-
ta mil cruzeiros novos), destinado a atender ao pagamento de Gra-
tificações de Riscos de Raios X e de Contágio devidas a elementos
da mencionada Corporação.

Art. 2.' - Para a execução desta lei, é o Poder Executivo au-
torizado a anular, total ou parcialmente, dotações do orçamento
vigente corrente ou de capital, até o limite consignado no artigo
anterior.
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Art. 39 - 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 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
24 de outubro de 1968.

h
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 Segurança Pública o crédito especial de
NCr$ 15.000,00 (quinze mil cruzeiros novos), para atender ao paga-
mento de Gratificação de Risco de Contágio a que tem direito fun-
cionários, inclusive Peritos Criminais, lotados no Departamento de
Polícia Técnica da referida Secretaria.

Art. 2.1 - Para a execução da presente lei, é o Poder Exe-
cutivo autorizado a anular, total ou parcialmente, dotações do or-
çamento vigente correspondente a despesas correntes ou de capital,
até o limite consignado no artigo anterior.

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

LEI N.9 5.009, DE 24 DE OUTUBRO DE 1968

Autoriza a abertura, à Secretaria de Estado da
Segurança Pública, do crédito especial de
NCr$ 15.000,00.



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

Art. 4•Q - 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
24 de outubro de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Seiuza
Ovídio Xavier de Abreu
Joaquim Ferreira Gonçalves

LEI N.ç, 5.010, DE 24 DE OUTUBRO DE 1968

Autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito es-
pecial de NCr$ 36.720,00 ao Tribunal de Contas do
Estado e a anular dotações orçamentárias.

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 Tri.
bsnal de Contas do Estado o crédito especial de NCr$ 36.720,00
(trinta e seis mil, setecentos e vinte cruzeiros novos), destinado a
ocorrer às despesas de reparos nas instalações dos Gabinetes da Au -
ditoria, Secretaria Geral e Procuradoria da Fazenda, integrantes do
referido Órgão.
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Art. 49	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, ião
inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
24 de outubro de 1968.

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

LEI N.9 5.011, DE 24 DE OUTUBRO DE 1968

Cria Curso Normal Ofic ial anexo ao Ginásio !s
ladual "Cláudio Pinheiro de Lima", da Cidade de
Cordisburgo -

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 Normal Oficial anexo ao Giná-
sio Estadual "Cláudio Pinheiro de Lima", da Cidade de Cordisburgo.

Art. 2. - O Curso Normal Oficial criado por esta lei será
instalado e funcionará mediante convênio, que fica desde já auto-
rizado, com a Prefeitura Municipal de Cordisburgo, sem ônus para
o Estado.

Parágrafo único - O convênio de que trata o artigo atenderá
às disponibilidades financeiras do Município e às necessidades do
ensino a ser ministrado.

Art. 3•0 - 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 conhecimento
e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir, tão
inteiramente como nela se contém.

Art. 2. - Para atender ao disposto no artigo anterior, é o
Poder Executivo autorizado a anular, total ou parcialmente, dota-
ções orçamentárias correspondentes a despesas correntes ou de ca-
pital, até a importância do crédito cogitado.

Art. 3.' - Revogam-se as disposições em contrário.	j L
Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos

24 de outubro de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna
José Maria Alkmim
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LEI N.9 5.012, DE 24 DE OUTUBRO DE 1968

Autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio
financeiro à Associação Mineira de Imprensa.

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 As-
sociação Mineira de Imprensa auxílio financeiro de NCr$ ......
100.000,00 (cem mil cruzeiros novos), para ser aplicado nas obras
de construção de sua sede própria.

Parágrafo único A Associação Mineira de Imprensa prestará
contas à Secretaria de Estado da Fazenda da aplicação do auxílio
previsto no artigo.

Art. 2. - Para atender ao disposto nesta lei, fica o Poder
Executivo autorizado a abrir à Secretaria de Estado da Fazenda
crédito especial na importância do auxílio concedido, bem como a
anular, total ou parcialmente, dotações orçamentárias corresponden-
tes a Despesas Correntes ou de Capital, até o valor consignado no

artigo 1.1'.

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

Dada no Paácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
24 de outubro de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senncz
Ovídio Xavier de Abreu
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LEI N.9 5.013, DE 24 DE OUTUBRO DE 1968

Autoriza a abertura, pela Secretaria de Estado
da Fazenda, do crédito especial de NCr$
500.000,00.

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

Art. 1.	Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pela
Secretaria de Estado da Fazenda, o crédito especial de NCr$
500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros novos) para ocorrer às des-
pesas com a continuação das obras de construção do Palácio das
Artes, assim como às de sua instalação, a cargo da Comissão Espe-
cial do Palácio das Artes - CEPA, prevista na Lei n. 9 4.215, de 13
de julho de 1966 e instituída pelo Decreto •Q 10.258, de 27 de
janeiro de 1967.

Parágrafo único - Para o cumprimento do disposto no ar-
tigo, fica o Poder Executivo autorizado a anular, total ou parcial-
mente, até o valor do crédito, dotações orçamentárias correspondentes
a despesas correntes e de capital.

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
24 de outubro de 1968.

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

"q9
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LEI N.v 5.014, DE 4 DE NOVEMBRO DE 1968	 b) os recursos originados do orçamento para composição do
Fundo de Eletrificação;

	

Declara de utilidade pública a Associação Mon-	 c) a parte que lhe couber no imposto único sobre energia

	

levade de Serviços Sociais, com sede em João Mon-	elétrica
levade.

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 Associa-
ção Monlevade de Serviços Sociais, entidade de fins beneficentes
e culturais, com sede no Município de João Monlevade.

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 conhecimento
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
4 de novembro de 1968.

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

LEI N. 5.015, DE 4 DE NOVEMBRO DE 1968

Autoriza o Estado a aumentar sua participação
na social da Centrais Elétricas de Minas Ge-
rais S.A. - CEMIG.

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

d) auxílios que receber da União, para obras de energia
elétrica;

e) a incorporação de bens integrantes de sistema elétrico
te propriedade do Estado ou que a ele venham a pertencer;

f) quaisquer outros recursos previstos em lei.

Art. 3Q Os dividendos que vierem a ser auferidos pelo Es-
tado, das ações de sua propriedade, constitutivas do capital social
da Centrais Elétricas de Minas Gerais S.A. - CEMIG, serão obrigato-
riamente retidos por essa empresa que destinará 80% (oitenta por
cento) do respectivo montante para reinvestimento do Estado em seu
próprio capital social e 20% (vinte por cento) para aplicação em
investimento pioneiro, desenvolvimento de área e eletrificação rural.

§ 1. - Os recursos aplicados em empreendimentos de natu-
reza pioneira, de desenvolvimento de área ou de eletrificação rural,
destituídos de imediata rentabilidade, poderão ser escriturados, em
conta especial, para utilização na integralização ou subscrição de
capital pelo Estado na CEMIG, à medida que as aplicações referi-
(Ias atingirem os limites legais de remuneração dos respectivos inves-
timentos.

§ 2. - As parcelas referentes à eletrificação rural não pode-
rão ser inferiores a 10% (dez por cento) dos dividendos de que
trata este artigo e serão entregues pela CEMIG à eletrificação Rural
de Minas Gerais S.A. - EHMIG, para futura subscrição do capital
social desta empresa pela Centrais Elétricas de Minas Gerais S.A.

CEMIG.
v	Art. 4.9 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publica-

ção, revogadas as disposições cm contrário.

Art. 1.	Fica o Governo do Estado autorizado a subscre-	Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento

	

ver o capital social da Centrais Elétricas de Minas Gerais S.A. - CE-	e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir, tão

	

MIG com os recursos previstos nesta lei, sempre assegurado ao Es-	inteiramente como nela se contém.
tado de Minas Gerais a maioria das ações com direito a voto.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos

	

Art. 2. - A subscrição pelo Estado, de que trata o artigo	4 de novembro de 1968.
1.<> desta lei, será realizada com os seguintes recursos:

	

a) os dividendos que o Estado vier a auferir das ações de	 ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
	sua propriedade no capital social da Centrais Elétricas de Minas	 Raul Bernardo Nelson de Senna

Gerais S.A. - CEMIG;	 Ovídio Xavier de Abreu
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LEI N.9 5.016, DE 4 DE NOVEMBRO DE 1968

Declara de utilidade pública a Fundação Itaú de
Assistência Social, com sede em Ilaú de Minas, Mu-
nicípio de Pralópolis.

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

Art. 1. - Fica declarada de utilidade pública a Fundação
Itaú de Assistência Social, com sede em Itaú de Minas, Município
de Pratápolis.

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
4 de novembro de 1968.

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

LEI N.9 5.017, DE 4 DE NOVEMBRO DE 1968

Concede pensão à viúva do ex-Deputado Khry-
santho de Avelar Muniz.

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

Art. 1. - Fica concedida à Senhora Laura Paulini Muniz,
viúva do ex-Deputado Khrysantho de Avelar Muniz, pensão mensal
de NCr$ 250,00 (duzentos e cinqüenta cruzeiros novos), enquanto
durar o estado de viuvez.

Art. 2. 9 -. Para ocorrer às despesas resultantes desta lei, no
corrente exercício, fica o Poder Executivo autorizado a abrir à
Secretaria de Estado da Fazenda o crédito especial de NCr$ 1.000,00
(hum mil cruzeiros novos), podendo, para este fim, anular, total
ou parcialmente, em igual importância dotações orçamentárias cor-
respondentes a despesas correntes ou de capital.
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Parágrafo único - Nos exercícios subseqüentes, as despesas
decorrentes da presente lei correrão por dotação própria, a ser
consignada no orçamento do Estado.

Art. 3•9 - 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 conhecimento
e execução desta lei pertencei-, que a cumpram e façam cumprir, tão
inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, aos
4 de novembro de 1968.

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

LEI N.9 5.018, DE 4 DE NOVEMBRO DE 1968

Datas e Santo Antônio do Amparo.
Autoriza permuta de imóveis nos Municípios de

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

Art. 1 9 - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar a
permuta do prédio de propriedade do Estado, construído pelo Pla-
no Nacional de Educação, na Cidade de Datas, com o respectivo
terreno, pelo prédio e terreno pertencentes à Campanha Nacional
dc E(lucandários Gratuitos (CNEG), situado na Cidade de Santo
Antônio do Amparo.

Art. 2.' - Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publicação.

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

Dada no Palácio (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, aos
4 de novembro de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Sennu
Francisco Bilac Moreira Pinto
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LEI N. 5.019, DE 4 DE NOVEMBRO DE 1968

	

	 Art. 2.' - Para a execução da presente lei é o Poder Exe-
cutivo autorizado a anular, parcial ou totalmente, dotações do

Da nova redação ao art. 26 da Lei n' 277 ii	nrcimento vi gente correspondentes a despesas correntes ou de ca-
5 de outubro de 1963, fixando em Recife a sede da
Delegacia do Governo de Minas Gerais junto à
SUDENE.

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

Art. 1.' - O art. 26 da Lei n. 9 2.877, de 5 de outubro de
1963, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 26 - A Delegacia do Governo de Minas junto
à SUDENE terá sua sede na Cidade de Recife e será cons-
tituída de um Serviço de Estatística, Pesquisa e Planeja-
mento e de um Serviço de Coordenação e Aplicação de
Recursos".

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
4 de novembro de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna

LEI N.ç, 5.020, DE 4 DE NOVEMBRO DE 1968

Autoriza a abertura, à Secretaria de Estado da
Educação, do crédito especial de NCr$ 60.000,00.

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

Art. 1.' - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir à
Secretaria de Estado da Educação o crédito especial de NCr$
60.000,00 (sessenta mil cruzeiros novos), para ocorrer às despesas
de taxas de Água e Esgotos, devidas pelos Estabelecimentos de
Ensino do Estado às Prefeituras Municipais.

pital, até o limite consignado no artigo anterior.
Art. 3.' - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4•9 - Esta lei entrará cm vigor na (lata de sua publi-

cação.
Mando, portanlu, a todas as autoridades, a quem O conhecimento,

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
4 (te novembro de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Sejina
José Maria Atkmim
Ovídio Xavier de Abreu

LEI N.9 5.021, DE 6 DE NOVEMBRO DE 1968

, Declara de utilidade pública o Abrigo Profiss io
-nal "Dom l3osco", com sede na Cidade de Juiz de

Fora.

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

Art. 1.' - Fica declarado de utilidade pública o Abrigo Pro-
fissional "Dom Bosco", com sede na Cidade de Juiz de Fora.

Art. 2. 1 - Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará em vigor na data de sua publicação.

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

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

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senno
João Franzeii de Lima
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LEI N.9 5.024, DE 11 DE NOVEMBRO DE 1968

Declara de utilidade pública o Conselho Central
Diocesano, com sede na Cidade de Divinópolis.

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

Art. 1.	Fica declarado de utilidade pública o Conselho
Central Diocesano, com sede na Cidade de Divinópolis.

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

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

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

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

LEI N.9 5.023, DE 7 DE NOVEMBRO DE 1968

Declara de utilidade pública o Montanhés Fute-
bol Clube, com sede na Cidade de Juiz de Fora.

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

Art. 1.	Fica declarado de utilidade pública o Montanhês
Futebol Clube, 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, aos 7 de novembro de 1968.

O Presidente: (a) Manoel da Silva Cosia
O 1. Secretário: (a) João Navarro
O 2.9 Secretário: (a) Fábio Notini

Dó denominação às Escolas Combinadas de Ma-
caúbas, Municípiõ de Patrocínio.

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

Art. 1 - As Escolas Combinadas de Macaúbas, Município
de Patrocínio, passam a denominar-se "Dona Maria Queiroz".

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, ao
11 de novembro de 1968.

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

LI N.9 5.025, DE 11 DE NOVEMBRO DE 1968

Dá o nome de Jerónimo Pinto de Godoy às
Escolas Combinadas da Fazenda Massangano, do
Município de Ponte Nova.

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

Art. 1. As Escolas Combinadas da Fazenda Massangano,
Município de Ponte Nova, passam a denominar-se "Jerônimo Pinto
de Godoy".

Ir
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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 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
11 de novembro de 1968.

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

LEI N.9 5.026, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1968

Revigora autorização para abertura de crédito
especial à Secretaria de Estado da Fazenda.

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

Art. 1.' Fica revigorado o artigo 2.o da Lei n. 9 4.638, de 14
de novembro de 1967, autorizativo da abertura do crédito especial
de NCr$ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros novos) à Secretaria de Es-
tado da Fazenda, para ocorrer ao pagamento do auxílio financeiro
concedido à Biblioteca Pública de Manhuaçu.

Art. 2. Para a execução desta lei, é o Poder Executivo au-
torizado a anular, total ou parcialmente, dotações orçamentárias de
Despesas Correntes ou de Capital até o valor consignado no ar-
tigo

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
12 de novembro de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna
Ovídio Xavier de Abreu
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LEI N.9 5.027, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1968

Dá denominação a estabelecimentos de ensino
no Município de Estrela do Sul.

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

Art. 1. Ficam atribuídas, aos estabelecimentos de en-
sino mantidos pelo Estado no Município de Estrela do Sul, as se-
guintes denominações:

- Escolas Reunidas "Jacó Batista do Amaral", da Vila de
Santa Rita da Estrela;

- Escolas Combinadas "João Dias Rosa", da Vila Chapada
de Minas;

-- 	Combinadas "Tibúrcio Gama", de Gamas; e
Escola Singular "Clarimundo Cardoso, de Crá-Crá.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
12 de novembro de 1968.

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

LEI N.9 5.028, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1968

Regula o pagamento das linhas de produção doa
ocupantes do cargo de Linotipista, em exercício na
Imprensa Oficial, e dispõe sobre a aula extranume-
rária ou suplementar na Escola de Belas-artes e
Artes Gráficas.

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

Art. 1.0 - Fica mantido o pagamento das linhas de pro-
dução aos Linotipistas da Imprensa Oficial, observados, a partir
desta lei, os seguintes critérios.
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1 - o Pagamento será devido a partir da p rimeira linha, dque a produção diária seja, no mínimo correspondente a 1
(mil e duzentas) linhas de corpo 6 (seis) na medida de 11,5
e meio) cfceros•

Ir - caso não atinja a produção mínima de 24.000 (vin
quatro mil) linhas, o linotipista não terá direito ao pagamento dgratificação além de sofrer desconto em seu vencimento do vcorr

espondente às linhas que faltarem para atingir esse li,,
salvo por motivo de saúde devidamente comprovado

Art. 2.'	O valor de cada linha de corpo 6 (seis), na me
da de 11,5 (onze e meio) cíceros, será igual ao vencimento mendo nível a que pertencer o Linotipista dividido por 24.000 (vintequatro tmjl).

Parágrafo único Quando a composição gráfica for teem outra medida, for-se-á a conversão, observando-se que a lin
de corpo 6 (seis), na medida de 11,5 (onze e meio) cíceros,
igual a 11,5 (onze e mc) quadratins.

Art. 3.'	O Linotip ;ta, em exercício do cargo na rmpreaOficial, fica excluído do direito à percepção de gratificação pserviço extraordinário.

Art. 4.' O Linotipista no exercício efetivo das funções piprias de seu cargo, perceberá em caso de férias ou afastamento leIremunerado, a gratificação Correspondente ao valor mensal, atade sua média aritmética das linhas produzidas nos 11 (onze) mesanteriores ao início do afastamento.

Art. 5.' - Na Escola de Belas-artes e Artes Gráficas de Bel
Horizonte, de que trata a Lei n.' 4.181, de 27 de maio de 1966,aula extranumerária ou suplementar Corresponderá a 0,02 (doi
centésimos) do vencimento atribuível ao nível XV do Estado.

§ .' - O número de aulas de cada professor ou instrutnr
que exceder a 11 (onze) por semana, serão remune,.a(las cornoextran umerárias ou

§ 2.1 - Fica estabelecido em 30 (trinta) por' seni o nú
mero máximo de aulas atribuíveis a cada professor ou instrutorqualquer que seja a sua categoria ou Condição.

Art. 6.' - O Poder Executivo regulamentará a presente lei
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Art. 79	Revogam-se as disposições em contrário, entran-
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
12 de novembro de 1968.

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

LEI N.° 5.029, DE 13 DE NOVEMBRO DE 1968

Declara de utilidade pública o Centro Espírita
Fé e Caridade, com sede na Cidade de Juiz de Fora.

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

Art. 1.' - Fica declarado de utilidade pública, o Centro
Espírita Fé e Caridade, associação civil com sede na Cidade (te Juiz
de Fora.

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
li (te novembro de 1968.

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



- 564 - — 565 -

LEI N.9 5.030, DE 13 DE NOVEMBRO DE 1968

	

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

Declara de utilidade pública o Conselho Cen.	
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-trai da Sociedade de São Vicente de Paulo, com	mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façamsede na Cidade de Barbacena.	 cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

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 Conse-
lho Central da Sociedade de São Vicente de Paulo, com Sede na
Cidade de Barbacena.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
13 de novembro de 1068.

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

LEI N.9 5.031, DE 14 DE NOVEMBRO DE 1968

Declara de utilidade pública o Lions Clube de
São João dei-Rei, com sede na Cidade de São João
dei-Rei, filiado à Associação internacional de Lions
Clubes.

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

Art. 1. - Fica declarado de utilidade pública o Lions Clu-
be de São João dei-Rei, entidade civil com sede na Cidade de São
João dei-Rei, filiada à Associação Internacional de Lions Clubes.

Art. 2.9 - Revogam-se as disposições em contrário.

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

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

LEI N.9 5.032, DE 14 DE NOVEMBRO DE 1968

Autoriza a abertura do crédito especial de NCr$
26.097,53 à Secretaria de Estado da Segurança Pú-
blica.

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

Art. 1.' - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir à
Secretaria de Estado da Segurança Pública o crédito especial de
NCI 26.097,53 (vinte e seis mil, noventa e sete cruzeiros novos e
cinqüenta e três centavos) para atender ao pagamento das seguin-
tes despesas de exercícios anteriores:

	

Cia. Vale do Rio Doce - Estrada de Ferro Vitória a	
NCr$

Minas - Transportes requisitados no exercício

	

de 1967, conforme SC/Proc. n.' 1.842/68 - . . .	985,26
Cia. Vale do Rio Doce S.A. - Estrada de Ferro Vitó-

ria de Minas - Transportes requisitados em agos-

	

to de 1966, conforme SC/Proc. n. 9 6.188/66 ..	1.213,37
Cia. Vale do Rio Doce S.A. - Estrada de Ferro Vitó-

ria a Minas	Transportes requisitados em julho

	

de 1966, conforme SC/Proc. 5.471/66 .. .. . . ..	1.245,09
Cia. Vale do Rio Doce S.A. - Estrada de Ferro Vitó-

ria a Minas - Transportes requisitados no mês
de setembro de 1966, conforme SC/Proc. n.
6.210136 ..........................1.263,75
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NCr$

1.317,95

857,44

142,10

10,50

10,14

2,70

2,78

39,08

14,85

17,39

37,3

11,22

NCr$

33,79

8,40

9,13

7,70

80,00

3,99

0,92

11,25

3,71i

2,07

4,32

10,02

9,71

1,73

16,32

Cia. Vale (lo Rio Doce S.A. 	Estiada de Ferro Vitó-
ria a Minas	Transportes requisitados no mês
de outubro de 1966, conforme SC/Proc. n»
6.755/66	..........................

Cia. Vale do Rio Doce S.A. - Estrada de Ferro Vitó-
ria a Minas - Transportes requisitados no exer-
cício de 1967, conforme SC/Proc. n.° 1.843/68

Companhia Mogiana de Estrada de Ferro - Transportes
requisitados em novembro de 1966, conforme SC/
Proc. .n.9 404/67 ....................

Companhia Mogiana de Estrada de Ferro - Transportes
requisitados em 1966, conforme SEC/Proc. n.9
5.936/67	..........................

Companhia Mogiana (le Estrada de Ferro	Transportes
requisitados em 1966, conforme SEC/Proc n.°
3.700/67	..........................

Companhia Mogiana de Estrada de Ferro - Transportes
requisitados cm 1966, conforme SC/Proc. n.
1.384/67	..........................

Empresa Santo Antônio Ltda. - Transportes requisi-
tados em 1966, conforme SEC/Proc. n.° 5.765/67

A Viação Itacolomi - Transportes requisitados em 1966,
conforme SEC/Proc. n.' 5.600/67 ..........

Viação Mineira Ltda. - Transportes requisitados cm
1966, conforme SEC/Proc. n. 9 5.758/67 ......

Expresso Santa Cruz - Transporte Coletivo José da Sil-
va Rodrigues - Transportes requisitados em 1966
conforme SEC/Proc. n.? 4.625/67 ..........

Expresso Santa Cruz - Transporte Coletivo José da Sil-
va Rodrigues - Transportes requisitados em 1966,
conforme SEC/Proc. 4.902/67 ............

Empresa Unida Mansur & Filhos Ltda. - Transportes
requisitados em 1965, conforme SEC/Proc n.
5.630/67	..........................

Empresa Unida Mansur & Filhos Ltda. - Transportes
requisitados em 1965, conforme SEC/Proc.
5.856/67	..........................

Empresa Unida Mansur & Filhos Ltda. - Transportes
requisitados em 1966, conforme SEC/Proc. n.°
5.857/67 ..........................

Cia. de Navegação do São Francisco - Transportes re-
quisitados em 1966, conforme SEC/Proc	n.'
5,520/67	..........................

Cia. de Navegação do São Francisco - Transportes re-
quisitados em 1966, conforme SEC/Proc	n.'
5.421/67	........................

Cia. de Navegação do São Francisco - Transportes re-
quisitados em 1966, conforme SEC/Proc. n.I
5.420/67	..........................

João Cota Filho - Transportes requisitados em 1966,
conforme SEC/Proc. n. 5.076/67 ..........

Oliveira Fernandes da Silva - Transportes requisita-
(los em 1966, conforme SEC/Proc. n.9 5.783/67

Oliveira Fernandes da Silva - Transportes requisita-
(tos em 1966, conforme SEC/Proc. fl•9 5.786/67

Prefeitura Municipal cio Serro - Transportes requisi-
tados em 1966, conforme SEC/Proc. n. 9 4.760/67

Prefeitura Municipal do Serro - Transportes requisita-
(]Os em 1966, conforme SEC/Proc. n. 4.769/67

Lázaro Ávila e Silva - Transportes requisitados em 1966,
conforme SEC/Proc. n. 4.826/67 ..........

Lízaro Ávila e Silva - Transportes requisitados em 1963,
conforme SEC/Proc. fl•9 4.833/67 ..........

Viação Estrela Ltda. - Transportes requisitados em
1966, conforme SEC/Proc. n.9 5.490/67 .

Expresso Asa Branca -	Transportes requisitados em
em 1966, conforme SEC/Proc. n. 9 5.933/67 .

Empresa Nossa Senhora Aparecida Ltda. - Transpor-
tes requisitados em 1966, conforme SEC/Proc. n.
4.803/67	..........................

Fúlvio Márcio Fontoura - Transportes requisitados em
1966, conforme SEC/Proc. n.9 6.088/67 ......
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Geraldo Braz de Oliveira - Transportes requisitados
em novembro de 1965, conforme SEC/Proc. o.
5.513/67	..........................

Antônio Alves de Almeida - Transportes requisitados
em 1965, conforme SEC/Proc. n. 9 4.000/67

Viação Férrea Centro-Oeste S.A. -. Transportes requi-
sitados em janeiro de 1966, conforme SEC/Proc.
n.9 5.388/67 ........................

Joaquim Antônio de Faria - Transportes requisitados
em 1966, conforme SEC/Proc. .n.9 4.994/67

Euclides Mendes - Transportes requisitados em 1965,
conforme SEC/Proc. n. 4.686/67 ..........

Expresso Aliança Viação Ltda. - Transportes requisita-
dos em 1966, conforme SEC/Proc. n. 5.276

Dimas José Fernandes - Transportes requisitados no
mês de outubro de 1966, conforme SEC/Proc. n»
n.° 1.024/67 ........................

Eurico Batista Leite - Transportes requisitados no mês
de dezembro de 1966, conforme SC/Proc. n.9
338/67	............................

Bernardino José Camilo - Transportes requisitados
em junho de 1966, conforme SC/Proc. n.9 3.885/66

Viação Monlevade Ltda. - Transportes requisitados no
exercício de 1966, conforme SC/Proc. n.9 6.027/66

Viação Monlevade Ltda.	 Transportes requisitados
no exercício de 1966, conforme SC/Proc. n.
6.132/66	........................

Hélio D'Agostini - Transportes requisitados em julho
e agosto de 1966, conforme SC/Proc. n.Q 543/67

Josué Mendes Cezário - Transportes requisitados em
1966, conforme SC/Proc. n.° 3.704/67 ......

João Bismarck da Silva - Transportes requisitados em
abril de 1966, conforme SC/Proc. n.Q 2.454/66

Empresa Águia Dourada Ltda. -- Transportes requisi-
tados no mês de setembro de 1966, conforme
SC/Proc. n.° 5.888/67 ..................

NCr$
Viação Sem Peixe ---- José Antônio Neto - - Transpor-

tes requisitados em 1966, conforme SC/Proc. n.
4000	 4.988/66 ..........................

João Batista de Souza - Transportes requisitados cm
outubro de 1966, conforme SC/Proc. n. 9 1.472/67

Jarbas Couto Ferreira -- Transportes requisitados em
novembro de 1966, conforme SC/Proc. n.' 333/67

Francisco Carlos Rabelo - Transportes requisitados no
exercício de 1966, conforme SC/Proc.	n.°
5.680/66 ..........................

Francisco Carlos Rabelo ---- Transportes requisitados no
mês de março de 1966, conforme SC/Proc. n,ç
5.640/66	..........................

Geraldo Tosta de Oliveira	Transportes requisitados
no mês de maio de 1966, conforme SC/Proc. n.9
4.945/66	..........................

Rápido 1)'Oeste - Bern lii & Cia. Ltda. - Transportes
requisitados no exercício de 1965, conforme SC/
Proc. n.Q 1.660/68 ....................

Viação Monlevade Ltda. - Transportes requisitados no
exercício de 1966, conforme SC/Proc. n.
6.280/66	..........................

Viação Giancoli	Transportes requisitados em julho
e agosto de 1966, conforme SC/Proc. n.Q 6.907/66

Inácio Martins de Figueiredo - Transportes requisita-
dos em setembro de 1966, conforme SC/Proc. n.
1.474/67	..........................

Geraldo Raimundo dos Santos	Transportes requisita-
dos no mês (te dezembro de 1966, conforme SC/
Proc. n.° 351/67	....................

Paulo 'cieiro Guerra -- Transportes requisitados no
exercício de	1966,	conforme	SC/Proc.	n.°
6.868/66 ..........................

Antônio Aguiar - Transportes requisitados no exerci-
cio de 1966, conforme SC/Proc. n. 5.197/66

94,70

1,03

12,46

2,52

78,30

20,00

73,40

10,00

246,71

432,78

11,19

4,10

15,00

29,61

NCr$

11,16

140,0()

6,UJ

41,51

6,68

20,00

3,76

180,46

4,35

8,00

18,47

144,97

10,20
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NCr$

10,64

674,73

22,21

2.82

130,00

230,00

13,91

1,06

3,9

1,98

0,53

20,00

1,27

0.93

Viação Férrea Centro-Oeste - RFFSA - Transportes
requisitados no exercício de 1966, conforme SC/
Proc. n.9 1.992/68 ....................

Viação Férrea Centro-Oeste - RFFSA - Transportes
requisitados no mês de dezembro de 1967, con-
forme SEC/Proc. n.9 982/68 ..............

Empresa Real Santa Luzia Ltda. - Transportes requi-
sitados no exercício de 1966, conforme SC/Proc.
a.° 5.262/66	......................

Empresa Real Santa Luzia Ltda. - Transportes requi-
sitados no exercício (te 1966, conforme SC/Proc.
6.925/66	..........................

Osmar de Oliveira -- Transportes requisitados em ou-
tubro de 1966, conforme SC/Proc. n.' 5.848/67

Jovalino Quaresma da Silva - Transportes requisitados
em fevereiro de 1966, conforme SC/Proc. n..'
4.697/66	..........................

Transportes Coletivos Uberlândia Ltda. - Transportes
requisitados em 1966, conforme SC/Proc. .n.9
3.902/66	..........................

A Viação 5. C. Jesus	Transportes requisitados em
abril de 1966, conforme SC/Proc. n. 9 4.692/66

Transportes Coletivos Uberlândia Ltda. - Transportes
requisitados nos meses de janeiro e fevereiro de
1966, conforme SC/Proc. n. 9 3.900/66 ......

Paulo Pereira Guerra - Transportes requisitados em abril
de 1966, conforme SC/Proc. n. 6.855/66 .

Miguel (onça1ves Lara	Transportes requisitados no
exercício (te 1966, conforme SC/Proc. n.° 4.599/66

Afonso Ezequiel Cardoso	Transportes requisitados
em agosto de 1966, conforme SC/Proc. n.
5.516/66	..........................

José Maciel d. Freitas -- Transportes requisitados no
exercício de 1966, conforme SC/Proc. n. Q 3.855/66

Expresso Miranda - João Maurício Miranda Trans-
portes requisitados cm abril de 1966. conforme
SC/Proc. n.9 2.306/66 ..................L

NCr$
Empresa de ônibus Santa Rita Ltda. - Transportes re-

quisitados no exercício de 1966, conforme SC/
Proc. n.9 3.832/66 ....................	ffiz

Empresa Real Santa Rita Ltda. - Transportes requisi-
tados no mês de novembro de 1966, conforme SC/
Proc. n.	6.858/66 ....................	4,71

Romeu Izidoro Ataíde .- Indenização de transportes re-
quisitados no mês de março de 1966, conforme
SC/Proc. n.9 4.082/66 ..................	10,00

Estrada de Ferro Central do Brasil R.F.F.S.A. - Trans-
portes requisitados em novembro de 1967, con-
forme SC/Proc. n.9 884/68 ..............5.931,47

Estrada de Ferro Central do Brasil R.F.F.S.A. - Trans-
portes requisitados em 1967, conforme SC/Proc.
n.9 1.111/68 ........................3.838,41

Ruderico de Alvarenga Mafra - Transportes requisi-
tados no exercício de 1966, conforme SC/Proc.
n.	723/67 ..........................	22,24

Ruderico de Alvarenga Mafra - Transportes requisita-
dos no mês (te maio de 1966, conforme SC/Proc.
n.9 5.781/66 ........................	4,17

Ruderico de Alvarenga Mafra - Transportes requisita-
dos no exercício de 1966, conforme SC/Proc. n.°
5.716/66 ..........................	10,84

Expresso Novalirne.nse Ltda. - Transportes requisita-
dos no exercício de 1966 e 1967, conforme SC/
Proc. n.° 3.191/67 ..................	0,93

Arnaldo Fagundes de Oliveira - Transportes requisi-
fimdos no mês de outubro de 1966, conforme SC/
Proc. n.9 6.294/66 ....................	15,00

Rápido São Jorge - José Tomaz Filho - Transportes
requisitados no exercício de 1966, conforme SC/
Proc. n.9 3.459/67 ....................	31,84
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1,55

12,7

19,33

2,19

1,69

9,93

27,78

1.661,83

2,84

266,78

1.031,88

311,33

3,30

28,48

NCr$ NCr$

22,06

1,60

0,87

1,92

7,ltl

14,34

9,64

3,36

1,82

0,65

12,12

16,18

48,11

2,09

Expresso Novaliniense LIda.	Transportes r'quisita-
(los no exercício de 1966, conforme SC/Proc. n.
3.220/67	..........................

Viação Nossa Senhora de Fátima Ltda. - Transportes
requisitados em 1966, conforme SEC/Proc. n.v
7.085/67	..........................

Irmãos Botinha Ltda. - Transportes requisitados em
1966, conforme SEC/Proc. n. 7.085/67 ......

Geraldo Gomes de Castro - Transportes requisitados
eni novembro de 1966, conforme SEC/Proc. n.'
8.197/68	........................

João da Mata Pires - Transportes requisitados em 1965,
conforme SEC/Proc. n.9 6.210/67 ........

José Efigênio Duarte	Transportes requisitados em
1966, conforme SEC/Proc. n. 1.047/68 ......

Paulo Batista de Carvalho	Transportes requisitados
em 1966, conforme SEC/Proc. n. 9 6.532/67 .

Cia. Vale do Rio Doce S.A. - Estrada de Ferro Vitó-
ria a Minas - Transportes requisitados em de-
zembro de 1966, conforme SEC/Proc. n. 1.310/67

Viação Cisne Limitada	Transportes requisitados em
1966, conforme SEC/Proc. n. 644/68 ........

Cia. Vale do Rio Doce S.A. - Estrada de Ferro Vi-
tória a Minas - Transportes requisitados em no-
vembro de 1966, conforme SEC/Proc	n.v
1.044/67	..........................

Ca. Vale do Rio Doce S.A. - Estrada de Ferro Vi-
tória a Minas - - Transportes requisitados em no-
vembro (te 1966, conforme SEC/Proc	n.
923/67	............................

Cia. Vale do Rio Doce S.A. Estrada de Ferro, Vitó-
ria a Minas - Transportes requisitados em de-
zembro de 1966, conforme SEC/Proc. n. 9 1.335/67

Expresso Asa Branca - Transportes requisitados em
1966, conforme SEC/Proc. n. 9 7.099/67 ......

Irmãos Lopes Ltda. - Transportes requisitados em
1966, conforme SEC/Proc. n.9 762/68 ........

Irmãos Lopes Ltda. - Transportes requisitados em
1966, conforme SEC/Proc. n.° 678/68 ......

Viação Férrea Centro-Oeste - RFFSA	Transportes
requisitados em 1966, conforme SEC/Proc n.
6.358/67	..........................

Irmãos Viana Ltda. -- Transportes requisitados em
1966, conforme SEC/Proc. n.° 6.699/67 ......

Viação Vitória - Mário Goretti - Transportes requi-
sitados em 1966, conforme SEC/Proc. n. 9 6.720/67

Viação Vitória - Mário Goretti	Transportes requi-
sitados em 1966, conforme SEC/Proc	n.
6.735/67	........................

Viação Bassamar Ltda. - Transportes requisitados em
1966, conforme SEC/Proc. n." 470/68 ........

Celso Ciríaco de Oliveira - Transportes requisitados
cm 1965, conforme SEC/Proc.	7.376/67 .

Celso Ciríaco de Oliveira - Transportes requisitados
cm 1966, conforme SEC/Proc. n." 7.377/67 .

Viação Barra Longa --- Transportes requisitados em
1965, conforme SEC/Proc. n. 6.523/67 ......

Expresso Cruzeiro do Sul Ltda. - Transportes requi-
sitados em 1966, conforme SEC/Proc. n. 9 6.174/67

Vicente Dias de Almeida Empresa Santo Antônio de
Campos Altos - Transportes requisitados em
1966, conforme SEC/Proc. n.? 6.747/67 ......

Estrada (te Ferro Central do Brasil -- RFFSA - Trans-
portes requisitados com 1965, conforme SEC/Proc.
6.993/67	..........................

Viação Santa Helena Ltda. - Transportes requisitados
em 1966, conforme SEC/Proc. n.Q 7.401/67

Viação Santos Limitada	Transportes requisitados em
1966, conforme SEC/Proc. n.Q 744/68 ........

hi,
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NCr$

9,65

0.8))

4,89

5,72

15,18

5,83

26,41

0,76

(j.8))

76,43

14,12

21,83

3,82

NCr$
Julieta Pereira Gomes	Transportes requisitados cm

	

11)45	 1966, conforme SEC/Proc. n.9 1 .024/68 .

Empresa Agnaldo Salles - Transportes requisitados em

	

11,68
	 agosto de 1966, conforme SEC/Proc. n. Q 7.763/67

Viação São Caetano - Transportes requisitados cm
1966, conforme SEC/Proc. n.9 7.287/67 ......

2,53
Antônio Ferreira da Silva - Transportes requisitados

	

3,3))
	 em 1966, conforme SEC/Proc .n. 9 467/68 .

Expresso Asa Branca - Transportes requisitados em

	

2,87	 1966, conforme SEC/Proc. n. o 7.241/67 ......

	2,88	
Empresa Viação Senhor do Bonfim - Transportes requi-

sitados em 1966, conforme SEC/Proc	n.9

	

0,92	
7.508/67	........................

Empresa Viação Senhor do Bonfim -- Transportes re-

	

1,46	 quisitados em 1966, conforme SEC/Proc.
7.620/67	........................

Ernani Soares - Transportes requisitados em 1966,
conforme SEC/Proc. n. 1.057/68 ..........

Fausto Pinto dos Santos - Transportes requisitados

em 1966, conforme SEC/Proc. n. 6.707/67 .

Expresso de Luxo Silvana Ltda. - Transportes requi-

sitados em 1966, conforme SEC/Proc. n. o 6.361/67

Transporte e Comércio Bandeirante S.A. - Transpor-

	

35,65	 tes requisitados em 1966, conforme SEC/Proc. n.

7.770/67	..........................

	

17,00	
Julieta Pereira Gomes - Transportes requisitados em

	

13,60
	 1965, conforme SEC/Proc. n. Q 1.080/68 .

João da Mata Pires	Transportes requisitados em 1966,

	

9,12	 conforme SEC/Proc. n.Q 6.209/67 ..........

A

Viação Bassamar Ltda. -.- Transportes requisitados em
1966, conforme SEC/Proc. n.° 403/68 ........

Vicente Dias de Almeida - Empresa Santo Antônio
(Campos Altos) - Transportes requisitados em
1965, conforme SEC/Proc. n.9 6.749/67 ......

Vicente Dias de Almeida Empresa Santo Antônio - -
Transportes requisitados cm 1964, conforme SEC/
Proc. n.° 6.773/67 ....................

João da Mata Pires - Transportes requisitados riu
1966, conforme SEC/Proc. n.9 162/68 ........

Rafael Martins - Transportes requisitados em 196(;.
conforme SEC/Proc. n.' 611/68 ............

Sandoval Barroso - Transportes requisitados em 1966,
conforme SEC/Proc. n.Q 7.374/67 ..........

Miguel Gonçalves Lara	Transportes requisitados cm
1965, conforme SEC/Proc. n. 9 6.533/67 .....

Miguel Gonçalves Lara	Transportes requisitados cm
1964, conforme SEC/Proc. n.9 6.480/67 ......

Miguel Gonçalves Lara .. - Transportes requisitados rui
1966, conforme SEC/Proc. n.° 6.507/67 ......

Estrada de Ferro Central do Brasil - RFFSA - Trans-
portes requisitados em dezembro de 1966, con-
forme SEC/Proc. n. 7.019/67 ............

Estrada de Ferro Central do Brasil - RFFSA - Trans-
portes requisitados em dezembro de 1966, con-
forme SEC/Proc. n. 9 7.007/67 ..........

Expresso São Jorge de Viação Ltda.	Transportes re-
quisitados em 1966, conforme SEC/Proc n.
392/68	............................

Irmãos Parreira Ltda. -.- Transportes requisitados em
1966, conforme SEC/Proc. n. 9 622/68 ........

Irmãos Parreira Ltda. - Transportes requisitados em
1966, conforme SEC/Proc. n.9 620/68 ........

Passo Longo Viação Ltda. - Transportes requisitados
em 1966, conforme SEC/Proc. n.° 357/68 .

1,62

10,08

144,57
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LEI N.° 5.033, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1968

1 fli) do Estado de Minas Gerais e a Sociedade por Ações "FIAT" de
Turim, Itália, homologado pelos órgãos federais e estaduais com-
petentes, a contratar a aquisicão, no exterior, diretamente do fa-
briran te, mediante financiamento correspondente ao montante dc
LIT 1 .938.240.000,00 (um bilhão, novecentos e trinta e oito milhões,
duzentos e (luarenta mil liras italianas), equivalente a NCr$......
10.045.898,00 (dez milhões, quarenta e cinco mil e oitocentos e no-
venta e oito cruzeiros novos), à taxa (lc uma lira italiana igual a
YCr 0,005183, de mais 300 (trezentos) tratores de esteiras, marca
"FIAT", modelo 70 CI (Al)7) , equipados com angledozer hidráulico,
nos termos do ajuste firmado em 19 de julho de 1968, que fica
aprovado

Art. 2.9 Observadas as exigências da legislação federal es-
pecífica, a aquisicão autorizada deverá situar-se dentro de plano se-
nielhante ao estabelecido no artigo 2. da Lei n9 4.505, de 4 de
julho de 1967, observadas as seguintes especificações:

1 o pagamento de 5% (cinco 1)01' cento) do valor total
será efetuado em liras italianas, uma vez aprovada a transação pelas
autori(loles brasileiras competentes;

II - o pagamento dos 95% (noventa e cinco por cento) res-
tantes, também em liras italianas, em prazo não inferior a 8 (oito)
anos, acrescido de 4% (quatro por cento) de taxa de seguro de
i'i'éclito e juros máximos de 6% (seis por cento) ao ano, será feito
da seguinte forma:

Julieta Pereira Gomes	Transportes requisitados em
1966, conforme SEC/Proc. n.s 923/68 . . .	 50.45

Viação Barra Longa - Transportes requisitados ciii
1964. conforme SEC/Proc. n.° 6.522/67 ......	1,71

Viação Férrea Centro-Oeste - RFFSA - Transportes
requisitados no exercício de 1967 conforme SEC/
Proc. n.° 546/68 ....................	2.034,54

	

TOTAL ....................	26.097,53

Art. 2.9 - Para a execução desta lei, é o Poder Executivo
autorizado a anular ou congelar, total ou parcialmente, dotações or-
çamentárias (le Despesas Correntes ou de Capital até o valor con-
signado no art. 1..

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 açarn
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, cai Belo Ilorizon 1
14 de novembro de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILI',t
Raul Bernardo Nelson de Seniiu
Ovídio Xavier de Abreu
.louqiiiin I"crreii', Goneu1,'e.

	

Autoriza o Poder Executivo 41 adquirir trato-	 a) a cada lote de tratores embarcados corresponderá um
res de esteiras para serem revendidos mediante valor a ser pago em 8 (oito) parcelas anuais, vencendo-se a pri-financiamento, a prefe i turas, cooperativas rurais e
agricultores mineiros.	 ucira após 12 (doze) meses da data do referido embarque;

h) entende-se por data de embarque de lote de tratores a
O Povo (lo Estado (te Minas Gerais, por seus representantes,

decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:	 que foi' consignada na documentação respectiva.

Art. 1.s	É o Poder Executivo autorizado, na conformidade	 Art. 3.9 - As despesas resultantes desta lei correrão, no

	

da Lei n. 4.505, de 4 de julho de 1967, e de acordo com a cláusula	presente exercício e nos subseqüentes, pelas dotações orçamentárias
XIII do, contrato celebrado em 7 dc julho de 1967, entre o Gover- proprias da Secretaria de Estado da Agricultura.



-- 578 --

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

Art. 5.1? - 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
18 de novembro de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senzia
Ovídio Xavier de Abreu
Evarislo Soares de Paula

LEI N.9 5.034, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1968

Dá o nome de "Líberato de Castro" ao Ginásio
Estadual e Colégio Normal da Cidade de Marliéria.

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

Art. 1.0 -- O Ginásio Estadual e o Colégio Normal da Cida-
de de Marliéria passam a denominar-se Colégio Estadual "Liberato
de Castro".

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

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

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

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Sen.na
José Maria Alkmim

r	
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LEI N. 5.035, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1968

Declara 1e tutilidade publica o "Grémio Recrea-
tivo escola de Samba Custa Mas Vai", com sede no

d	rCidade e Carmo da Mata.

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

Art. 1 - Fica declarado de utilidade pública o "Grêmio
Recreativo Escola de Samba Custa Mas Vai", com sede na Cidade
de Carmo da Mata.

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

P.Àácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 21 de no-
vembro de 1968.

O Presidente: (a) Manoel da Silva Cosia
O 1 Secretário: (a) João Navarro
O 2.9 Secretário: (a) Fábio Notini

LEI N. 9 5.036, DE 22 DE NOVEMBRO DE 1968

Autoriza o Poder Executivo a instituir, sob a
forma de fundação, o Escritório Técnico de Racio-
nalização Administrativa e dá outras providências.

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

Art. 1. - Fica o Poder Executivo autorizado a instituir,
sob a forma de fundação, o Escritório Técnico de Racionalização
Administrativa (ETRA), com sede em Belo Horizonte, que se rege-
rá por estatuto aprovado, em decreto, pelo Governador do Estado.

§ 1» - Deverão participar como instituidores da fundação
órgãos da administração indireta estadual.

§ 2.0 O ETRA gozará de autonomia administrativa e fi-
nanceira e adquirirá personalidade jurídica a partir da inscrição do
seu ato constitutivo no I1eistro Civil de Pessoas Jurídicas.

§ 3» - O Presidente do atual Escritório Técnico de Racio-
nalização Administrativa será o representante do Poder Executivo

h,

1
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para os atos constitutivos da fundação, incumbindo-lhe, enquanto
não empossado o Diretor-Geral desta, receber as doações que sejaja
feitas à entidade.

Art. 2. - O ETRA tem como objetivo permanente:
1 - realizar estudos, pesquisas, divulgação e, mediante ajus-

te, aplicação dos princípios e métodos da organização racional do
trabalho;

II	planejar e assistir a implantação da reforma adminis-
trativa que for determinada em lei;

III - executar serviço de processamento de dados e trata-
mento de informações, por sistema de mecanização de qualquer
natureza.

Parágrafo único - O ETRA poderá prestar serviço a qual-
quer entidade, pública ou particular, conferindo prioridade, po-
rém, aos serviços a 1 ustados com órgãos da administração pública
estadual.

Art. 3. - Compete ao ETRA:
1 - elaborar e executar projetos de melhoria dos padrões

de eficiência na administração estadual;
II - implantam- processos adequados (lo organização e méto-

dos racionais e simplificados de trabalho;
III - elaboram' e implantar processos de administração de

material, envolvendo as técnicas de padronização, aquisição, guarda
e conservação;

IV - promover a análise dos fatos administrativos, de mO(iO
a permitir a elaboração e a execução de planos e a tomada de
decisões;

V	assegurar a permanente modernização dos serviços ad-
mninistrativos em todas as suas modalidades;

VI realizam- pesquisas e, com base nelas, formular as di-
retrizes da política de treinamento de pessoal e controlar os seus
resultados;

VII executar, pom' processos mecânicos, eletromecânicos
ou eletrônicos, os serviços de processamento de dados e tratamento
de informações, necessárias ao sistema administrativo estadual.

§ 1.° - No que se refere aos órgãos da administração direta,
é privativa do ETRA, mediante prévio ajuste, a competência enun-
ciada neste artigo.	

Á

ri	

—581—

2.' - Nenhum órgão da administração estadual direta ou
direta poderá organizar, reorganizar ou contratar serviço de pro-

cessamento de dados e tratamento de informações, por sistema me-
cânico, eletromecânico ou eletrônico, sem prévia anuência do ETRA.

§ 30 - O Podei' Executivo adotará as medidas necessárias
para que as sociedades de economia mista, de que o Estado partici-
pe com maioria de ações, observem o disposto no parágrafo anterior.

Art. 49 O serviço que constituir tarefa que o ETRA ve-
nha a executar será realizado mediante condições estabelecidas em
ajuste.

Parágrafo único --- órgão estadual indicará sempre repre-
sentante seu, encarregado de coordenar-se e decidir com o ETRA
tudo quanto se refira à execução do serviço ajustado.

Art. 5)	O patrimônio do Escritório Técnico de Raciona-
lização Administrativa será constituído:

1 - pelos bens móveis e imóveis pertencentes ao Estado e
atualmente ocupados, administrados ou utilizados pelo Centro de
Processamento de Dados (Lei n. 9 4.691, de 19 de dezembro de 1967),
que lhe serão doados mediante escritura pública;

II pelas doações e subvenções que lhe forem concedidas
pela União, Estados, Municípios ou entidades públicas OU particula-
res, nacionais ou não;

III - pelas dotações orçamentárias consignadas ao Escritó-
rio Técnico (te Racionalização Administrativa e ao Centro de Pro-
cessamento de Dado, no orçamento de 1969;

IV - - pelas rendas resultantes da prestação de serviços e
outras que venha a auferir.

Parágrafo único - Os bens havidos por doações do Estado só
poderão ser alienados mediante prévia autorização legislativa.

j 
Art. 6.° ---- São órgãos do ETRA:

II -- a Diretoria Geral.

1 - o Conselho Curador;

Art. 7, O Conselho Curador será composto de represen-
tantes do Governo do Estado até o número de 7 (sete), e de um re-
presentante para cada uma (Ias demais entidades instituidoras.

1
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Art. 8.° - Ao Conselho Curador compete:

1 -- elaborar no prazo de trinta (lias após sua instalação, o
estatuto da fundação, submetendo-o, dentro deste prazo, à aprova-
ção. cm decreto, do Governador do Estado;

II - votar o orçamento anual da fundação e deliberar so-
bre a prestação de contas apresentada pelo Dircor-Geral, fazen-
do publicar tais atos até quinze dias após sua aprovação em plenário;

III	eleger, dentre os seus membros, o seu Presidente, qe
terá as atribuições previstas no estatuto da fundação.

Parágrafo único O Conselho Curador poderá contratar pes-
soa física ou jurídica, de reconhecida idoneidade, para assessorá-
-lo no exercício da função fiscalizadora que lhe é inerente.

Art. 99_ O Diretor-Geral trabalhará em regime (lo tempo
integral e terá as atribuições fixadas por esta lei e pelo estatuto.

§ 1. - O Diretor-Geral será designado pelo Governador do
Estado, devendo a escolha recair em pessoa de reconhecida idonei-
dade e competência, de nível universitário, com experiência em as-
suntos administrativos.

- Não será permitido o acúmulo de funções (te Dire-
tor-Geral e membro da Conselho Curador.

3.9 - - O Diretor-Geral participarádas reuniões do Conse-
lho Curador, sem direito a voto.
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§ 2.9 -- Toda modificação no orçamento cio ETRA deverá
ser aprovada pelo Conselho Curador, mediante proposta fundamen-
tada do Diretor-Geral.

Art. 11 - Os direitos e deveres do pessoal do ETRA serão
regulados pela Legislação do Trabalho.

Art. 12 - Mediante condições a serem fixadas em cada caso
e pedido fundamentado do Diretor-Geral, poderá sei- colocado à
disposição do ETRA servidor estadual, da administração direta ou
indireta, contando-se-lhe o tempo de serviço para todos os efeitos
no órgão de origem.

Parágrafo único - O funcionário colocado à disposição do
ETRA submeter-se-á ao regime disciplinar, de remuneração e de tra-
balho (Ia entidade.

Art. 13 - O Governo do Estado poderá contratar com o ETRA
a prestação (te quaisquer serviços de consultoria, dentro dc sua
competência especifica ou correlata.

Art. 14 --- O Governador do Estado designará Comiss.o E-
pecial incumbida de promover o levantamento do acervo e dos cré-
ditos a serem incorporados ao ETRA.

Art. 15 - Os Escritório Técnico de Racionalização Adminis-
trativa, ora instituído sob a forma de fundação, sucede, em todos
os seus direitos e obrigações, ao órgão do mesmo nome, criado pela

	

Lei	4.691, de 19 de dezembro de 1967.

A	Art. 16 ---- No caso de extinção do ETRA, seu patrimônio re-
verterá ao Estado de Minas Gerais.

1

II - administrar o ETRA, com observância do plano de
t(L1:1o, do o,çamdnto e da estrutura administrativa, aprovados pe-
lo Conselho Curador;

III -- elaborar o plano de trabalho e o orçamento anual, bem
camo aprovar os programas de cada setor;

IV - contratar, transferir e dispensar servidores e impor
penas disciplinares, nos termos (10 estatuto do ETRA e legislação
própria.

§ 1. - O Diretor-Geral submeterá à aprovação do Conselho
Curador. até o dia 10 do mês de dezembro de cada ano, o plano
de trabalho e a proposta orçamentária do ETRA, para o exercício
seguinte.

do

ArL. 17 - Revogam-se :s disposições em	contrário, espe-
cialmente a Lei n.9 4.691, de 19 de dezembro de 1967.

Art. 18 --- Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publj-
cação.

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

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

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

Art. 10 - Competirá ao Diretor-Geral:

1 - representar a fundação em juízo ou fora dele;
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LEI N.9 5.037, DE 22 DE NOVEMBRO DE 1968

Restabelece a Diretoria da Despesa, na Se
ria de Estado da Fazenda, e 'dá outras providê

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

Art. 1. - Fica restabelecida, na Secretaria de Estado, da
Fazenda, a Diretoria da Despesa, diretamente subordinada ao
Secretário.

Art. 2. - A Diretoria da Despesa terá a seguinte estrutura
orgânica:

1 Departamento de Registros e Despesa (le Pessoal, que se
transfere da Secretaria de Estado da Administração, com a sua atual
competência e organização, salvo o Serviço de Registros Funcionais,
que passa a integrar o Departamento Central de Pessoal;

II Departamento de Execução Orçamentária, que se trans-
fere (Ia Contadoria Geral do Estado, com sua atual organização e
competência;

III	Assessoria (Ia Despesa.
ArE. 3.. - A Secretaria da Fazenda será objeto, em caráter

prioritário, de reforma administrativa para ajustá-la aos princípios
de planejamento, descentralização, delegação de competência, coor
denação e controle, através, especialmente, da simplificação (te mné-
todos e processos de trabalho, supressão de controles evi(leflcia(IOS
como puramente formais e treinamento de pessoal.

Parágrafo único A reforma administrativa referida no ar-
tigo será realizada através da expedição de atos do Poder Executivo,
envolvendo lotação, redefinição de competência, revisão de funcio-
namento, reorganização e reestruturação de unidades da Secretaria
da Fazenda ou que lhe (levam ser subordinadas.

Art. 4•9 - Ficam criados nos Anexos da Lei n.° 3.214, (te
16 de outubro de 1964, os seguintes cargos:

No Anexo III, III.a, 1 (um) cargo de Diretor da Despesa,
Símbolo C_13; Anexo III, III. b, 2 (dois) cargos de Assessor de Se-
cretário (te Estado, Símbolo C-13; 2 (dois) cargos de Assessor do
Contador Geral do Estado, Símbolo C-10; e no Anexo III, III.d, 6
(seis) cargos de Assessor de Diretor, Símbolo C-10.

§ 1.° - Os Assessores (le Diretor serão lotados: 2 (dois) rim
Diretoria da Despesa; 2 (dois) na Diretoria do Tesouro, e 2 (dois)
na Diretoria do Orçamento, Organização e Métodos.
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2.' - Para o provimento (los cargos de Assessor de Con-
r Geral do Estado será observada a qualificação profissional

Economista ou Contador.

Art. 5.v - Para ocorrer às despesas resultantes da execução
a lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito espe-
até o limite de NCr$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros no-

vos) podendo. para esse fim, anular total ou parcialmente, até o li-
mite do crédito, (lotações orçamentárias correspondentes a despe-
sas correntes ou (le Capital.

Art. 6. - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 7.s	Esta lei entrará em vigor a partir de 1. de ia-
0(110 (le 1969-

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

l)ada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
22 (te novembro de 1968.

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

LEI N. 5.038, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1968

Autoriza a instituição da Fundação de Arte de
Ouro Preto (FAOP).

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 (le Ouro Preto, a Fundação de Arte de Ouro
Preto (FAOP), entidade autônoma que se regerá por estatuto a ser
aprovado em decreto do Governador do Estado.

Art, 2.v	A Fundação adquirirá personalidade jurídica com
a transcrição do respectivo estatuto no registro civil das pessoas
jurídicas, mediante a apresentação de seu texto oficial e do decre-
to que o houver aprovado.

Art. 3.' - A Fundação terá por finalidade promover, in-
centivar e administrar atividades culturais e turísticas, a ela com-
petindo:

	

-	lado
creia- de
ncias.

dest

	

antes,	cial

1h
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1 - a realização anual, em período para isso indicado, de	 III	pelas doações e subvenções que lhe venham a ser foi-

	

mu Festival cujo programa reúna manifestações artísticas de inte-	Ias OU C011Cedi(las pela União, pelo Estado, por Municípios, ou enti-

	

resse geral, visando a tornar Ouro Preto um centro de cultura e (te	des públicas ou particulares;
turismo de projeção nacional e internacional; IV	pela aplicação de recursos na formação de um patri-

	

II - a reestruturação, em termos da moderna técnica cêni-	inônio rentável.
ca, do Teatro Municipal de Ouro Preto, para fins de seu adequado

	

funcionamento, preservação e manutenção, mediante convênio com	 1.	Os direitos, bens e rendas patrimoniais (Ia Funda-

	

a Prefeitura do município e sob a supervisão da Diretoria do Pa-	
só poderão ser einpreg.dos na consecução de seus objetivos.

trimônjo Flistórico e Artístico Nacional;	 § 2.9	No caso de extinguir-se a Fundação, seu patrimô-

	

III - a seleção de programas teatrais e de outra natureza	aio reverterá ao Estado de Minas Gerais.

	

artística, com função educativa, capazes de cooperar no desenvol-	 Art. 5•9 - A Fundação será administrada por um Conselho
viinento cultural do nosso povo; J)iretor, composto de 7 (sete) membros e respectivos suplentes, com

	

IV - a promoção de espetáculos e mostras, em geral, de	mandato de 5 (cinco) anos, escolhidos pelo Governador do Estado,

	

teatro, música, dança, canto, folclore, artes plásticas e literárias. ar-	dentre pessoas de ilibada reputação e notória competência, sendo 1

	

quitetura, cinema e artesanato, bem como de cursos, seminários, CO-	 (uni) indicado pela Diretoria (10 Patrimônio Histórico e Artístico
lóquios, debates e conferências sobre as referidas artes;	 Nacional e 1 (um) pela Prefeitura Municipal de Ouro Preto, ambos

	

V - a criação de um Centro de Documentação literário, grá-	constantes, com seus suplentes, de listas tríplices, submetidas ao

	

fico-visual e sonoro, no sentido de preservar e divulgar as manifes-	Chefe do Executivo.

	

tações artísticas decorrentes dos Festivais e de outras promoções;	 § 1.1 - O mandato dos membros e suplentes do Conselho Di-

	

Vi - o amparo e estímulo dos estudos e pesquisas relacio-	retor poderá ser renovado, atendido o disposto no artigo.

	

nados com a história da arte em Minas Gerais, mantendo, para tan-	 § 2.°	O Conselho Diretor elegerá, dentre os membros efe-
to, um arquivo de documentação relativo à música, à literatura, às
artes plásticas e outras manifestações criadoras;	

tivos, o seu Presidente, o Vice-presidente, o 1. <> e o 2.9 Secretários e
o Tesoureiro, que os serão também (Ia Fundação, todos cOm manda-

VII	intercâmbio com órgãos oficiais de cultura e turismo	te de 5 (cinco) anos.
e com organizações congêneres (10 País e do Exterior, visando m

	

colaboração eventual ou permanente de natureza artística, finan-	 Art. 6 - O Diretor Executivo, ao qual incumbirá superin-

	

ceira ou assistencial, através de convênio ou acordos aprovados pe-	tender os trabalhos (le f:nc j onamiiento da Fundação, será csc&hido
lo Conselho Diretor;	 pilo Ccnselho Diretor, dentre pessoas de reconhecido conceito in-

telectual e experiência administrativa, e admitido pelo Presidente,
VIII - a participação, através de cooperação financeira OU na forma do disposto no artigo S.Q (lesta lei.

técnica, em projetos oficiais ou particulares que visem à recupera-

	

ção e preservação do patrimônio de arte e história de Minas Gerais,	 Pará.--rafo único	O Diretor Executivo participará das reu-
observado o disposto no item anterior;	 RWCS (lo Conselho Diretor, SCIfl direito a voto.

	

IX - a manutenção de um Centro de Informações e de OU-	 Art. 7. - O Conselho Consultivo, órgão de deliberação e
tro serviços de atendimento e assistência ao público,	 consulta, constituído de doadores, beneméritos da entidade, repre-

Art. 4.v	O patrimônio da Fundação será constituído:	scnt:ntea de órgãos de cultura e turismo e personalidades intelec-

1	pela doação de NCr$ 500.000,00 (qiunhentos mil cru	
tuais e artísticas, reunir-se-á, anualmente, na Cidade de Ouro Preto.

	

zeiros novos) em títulos da dívida pública estadual, inalienáveis,	 § 1.9 - - A participação no Conselho Consultivo será cooide-

	

vencendo juros de 7% (sete por cento) ao ano, cuja emissão fica	rada função pública relevante e não tora remuneração.
autorizada; 2. --As atribuições do órgão de que trata o artigo serão

II - pela doacío dc imóvel' pertencente ao Estado	sito	fixadas no estatuto, que disporá ainda sobre as normas de forma-
na Cidade de Ouro Preto, de que ti-ata o artigo 13;	 Çã0 do Conselho Consultivo.
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Art. 8.9	Os contratos do pessoal técnico e administrativo
da Fundação reger-se-ão pela legislação do trabalho.

Parágrafo Único - Mediante pedido fundamentado do Cnn.
selho Diretor, poderão ser colocados à disposição da entidade, nos
termos da legislação específica em vigor, funcionários do serviço
público estadual.

Art. 90 - Para manutenção dos serviços da Fundação,
Orçamento Estadual consignará, anualmente, recursos, sob forma de
(lotação global.

§ 1. - O Conselho Diretor organizará, anualmente, o orça.
mento ordinário da Fundação, apresentando-o à Secretaria ele Esta.
(10 (Ia Fazenda para fixação da dotação global a ser incluída na
proposta orçamentária do Poder Executivo.

§ 2. - As despesas com o pessoal não poderão ultrapassar
a 1/3 (um terço) do orçamento ordinário da Fundação.

Art. 10 - A Comissão de Contas ela Fundação será integra.
da por 3 (três) nieinbros efetivos e igual número de suplentes, ik.
signados pelo Governador (lo Estado.

Parágrafo único - A Fundação, através do Conselho Diretor
e após pronunciamento da Comissão (te que trata este artigo, pres-
tará contas, anualmente, ao Tribunal (te Contas do Estado.

Art. 11 -- A modificação do estatuto primitivo da Funda-
ção será (te iniciativa ilo Conselho Diretor e dependerá de aprova.
ção em decreto do Governador do Estado, com anotação flO regis-
tro civil das pessoas jurídicas.

Art. 12 - O Chefe do Executivo designará o irpreseiltunte
do Estado para os atos constitutivos da Fundação, a ele incumbi-
do, enquanto não for empossado o Conselho Diretor, receber as
doações e (lotações feitas ou que venham a ser feitas à entidade.

Parágrafo único -- Chefe do Executivo poderá designar
funcionários técnicos e outros servidores do quadro do Estado para
procederem a trabalhos necessários à instalação e organização (Ia
entidade.

Art. 13 -- Fica o Poder Executivo autorizado a (bar a Fun-
dação ele Ai-te ele Ouro Preto (FAOP) o imóvel de propriedade ilo
Estado sito à Rua Getúlio Vargas n. 9 185, na Cidade de Ouro Preto,
constituído da área construída de 175,52 m 2, tendo de frente 15,15M,
de fundos 14,60 m, e de profundidade 11,80 m, prédio este atualmen-
te ocupado pelo Conselho Particular de Ouro Preto (Sociedade São
Vicente de Paulo), e do terreno respectivo, com área total de 272,28
M2 , possuindo de frente 15,15m, e de profundidade média 17,97m,
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confinando, por um lado, com a propriedade dos herdeiros de João
Evangelista Barbosa, por outro lado, com o imóvel também ocupa-
do, presentemente, pelo referido Conselho Particular de Ouro Pre-
to (Sociedade São Vicente e Paulo) e, pelos fundos, com terrenos
de propriedade dos herdeiros de Antônio Francisco Ferreira.

Art. 14 Fica, igualmente, o Poder Executivo autorizado a
doar ao Conselho Particular de Ouro Preto (Sociedade São Vicente
de Paulo) o imóvel de propriedade do Estado constituído da área
construída e presentemente ocupada pela mesma entidade, sita à
Rua Getúlio Vargas, n. 9 199, de 107,92 m2 tendo, pela frente, 9,35 m,
pelos fundos, 9,15 m, por um lado 11,85 m, bem como do terre-
no respectivo dc 180,20 m2, com a frente de 9,35 m e com a pro-
fundidade média de 19,37 m, confinando, por um lado, com o imó-
vel de propriedade da Sociedade Musical "Bom Jesus do Matosinhos"
por outro, como o prédio contíguo, destinado por esta lei à Funda-
ção de Arte de Ouro Preto (FAOP), e, pelos fundos, com o terreno
de propriedade dos herdeiros de Antônio Francisco Ferreira.

Parágrafo único - A doação ele que trata o artigo será efeti-
i vada mediante a renúncia, pelo Conselho Particular d	re Ouo Preto

(Sociedade São Vicente de Paulo), ao usufruto de que traia o art.
2.Q do Decreto n.° 10.063, de 18 de setembro dc 1931, modificado
pelo art. 1. 1', do. Decreto n.Q 10.350, de 23 de maio de 1932.

Art. 15 - Para atender às despesas de instalação (Ia Funda-
ção de Ai-te de Ouro Preto (FAOP) é o Podei- Executivo autoriza-
do a abrir, à Secretaria de Estado da Fazenda, o crédito especial de
NCr$ 200. 000,00 (duzentos mil cruzeiros novos). podendo, para tan-
to, anular, total ou parcialmente, dotações orçamentárias de igual
valor correspondente a despesas correntes e de capital.

Art. 16	Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 17 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

r Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução 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
novembro de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senno
Ovídio Xavier de Abreu
João Franzen de Lima1
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LEI N.9 5.039, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1968	 Art. 40	Esta lei cn[rará em vigor na (lata de sua publi
cação.

Da denoniinaeão de "José Chrislano Alues s
Escolas Combinadas de São Tomé das Lel;as.

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 da Cidade de São Tomé
das Letras denominar-se-ão "José Christiano Alves".

Art. 2.1 --- 	as disposições cm contrário, entrando
esta lei em vigor na (lata de sua publicecão.

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 25 de
novembro de 1968.

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

LEI N. 9 5.040, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1968

Cria Colégio Estadual na Cidade de Machado.

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

Art. 1.9 - Fica criado uni Colégio Estadual na Cidade de
Machado.

Art. 2. - O Colégio Estadual criado por esta lei será insta-
lado e funcionará mediante convênio, que fica desde já autorizado
com a Prefeitura Municipal de Machado, sem ônus para o Estado.

Parágrafo único O convênio de que trata a artigo deverá
atendei- às disponibilidades financeiras do Município e às necessi-
dades do ensino a ser ministrado.

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

Mando. portanto, a todas as ori(lad-lCS, a (TU('iii o rO')hNi-

mento e execução desta lei pertencer, que a cum;wnm e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, ios
25 de novembro de 1968.

ISÀEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna	 -
José Maria Alkmim

LEI N. 9 5.041, DE 5 DE NOVEMBRO DE 1968

Cria Curso Norma! Noturno UHCXO ao Colégio
Estadual de Manhumirim.

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 Curso Normal Noturno anexo ao
Colégio Estadual da Cidade de Manhuniirirn -

Art. 2. - O Curso Normal Noturno, anexo ao Colé gio Esta-
dual da Cidade de Manhumirim, será instalado e funcionará medi-
ante convênio, que fica desde já aUtOliZa(lO, comi a Prefeitura MLI-

nicipal de Manhumirim, sem ônus para o Estado.

Parágrafo único - O convênio previsto no artigo observará:
1 - a não criação de ônus para o Estado;

o	

II	as disposições financeiras do Município;
III ----- as necessidades do ensino.
Art. 39 - Revogadas as disposições em contrário, esta lei

	

entra cio 	na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
25 de novembro de 1968.

L

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



-592--- 
i"

LEI N.9, 5.042, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1968

Dá a denominação de Grupo Escolar "São José"
ao estabelecimento de ensino primário com sede no
Município de São José do Mantimento.

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

Art. 1. --- O estabelecimento de ensino primário com sede
na Cidade de São José do Mantimento passa a dcnorninar-s Grupo
Escolar "São José".

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

Mando, portanto, a tO(laS as autoridades, a quem o roulicei.
lflCflio e eXeCUÇãO (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 25 de
novembro de 1968.

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

	

E:
LEI N.9 5.043, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1968

Dispõe sobre a reestruturação de órgãos da Di-
retoria de Rendas, estabelece normas relativas às car-
reiras ((e Fiscal de Rendas, Exator e Agente de Fis-
calização e dá outras providências.

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

Art. 1. - A fiscalização do pagamento de tributos estaduais
compete à Secretaria de Estado da Fazenda e será exercida pela Di-
retoria de Rendas, através dos servidores ocupantes de cargos das
séries de classes de Fiscal de Rendas, Exator e Agente de Fiscali-
zação.

§ 1.0 - A orientação, coordenação, controle e fiscalização de
Coletorias, Postos de Fiscalização e pessoal (Ia fiscalização de ren-
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das, compete aos Delegados Fiscais, no território de sua jurisdição,
que a exercerão diretamente ou por intermédio de Inspetores de
Fiscalização.

§ 2» - A correiço e supervisão das Delegacias Fiscais in-
cumbem ao Diretor de Rendas, diretamente ou por intermédio dos
Inspetores da Fazenda, na forma que dispuser o regulanicnto

Art. 2. - É fixado em 50 (cinqüenta) o número de Delega-
cias F'iseais do Estado, revogando-se a denominação de Delegacia
Regional (ia Fazenda, adotada pelo artigo 42, da Lei n 2.655, de 8
de dezembro de 1962, mantidos os órgãos que integram a atual De-
legacia Regional de Belo Horizonte.

Parágrafo único - Passa a ser de 50 (cinqüenta) o número
de cargos de Delegado Fiscal do Estado, símbolo C-8, a que se refere
o Anexa I1I-c, (Ia Lei n. 0 3.214, de 16 de outubro de 1964.

Art. 3» - A atual função gratificada de Inspetor de Exato-
rias, Inspetor de Fiscalização e Inspetor de Postos de Fiscalização
passa a denominar-se Inspetor (te Fiscalização - Símbolo FG-8, em
número de 50 (cinqüenta) com provimento indistinto entre os ser-
vidores das séries de classes de Agente (te Fiscalização, Exator e
Fiscal de Rendas.

§ 1 - Os Inspetores de Fiscalização serão classificados em
Delegacias Fiscais, para os fins previstos no parágrafo 1.°, do artigo 1°

§ 2.' - Quando a designação para o exercício de função gra-
lificada de Inspetor de Fiscalização e Inspetor cia Fazenda recair
(ii servidor das séries de classes de Exator, além do vencimento do
seu cargo efetivo, perceberá a percentagem indireta atribuída ao
Fiscal de Rendas II e III, respectivamente, salvo opção pela vantagem
da Lei n» 4.096, de 18 de março de 1966.

Art. 4.s' -- Ficani criadas 20 (vinte) funções gratificadas de
Inspetor (Ia Fazenda, Símbolo FG-9, para os fins estabelecidos no
parágrafo 2.', do artigo 1», desta lei.

Parágrafo único Ao Anexo VII, da Lei n' 3.214, de 16 de
outubro de 1964, acrescentou-se o Símbolo FG-9, com a gratificação
mensal de NCr$ 100,00 (quatrocentos cruzeiros novos)

Art. 5•11 -- Além das vantagens previstas em lei, os Delegados
Fiscais do Estado perceberão, mensalmente, até o limite a ser fixado
pelo Executivo percentagem direta sobre a soma dos tributos e mul-1
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tas recolhidas por contribuintes sob sua jurisdição, em virtude de
arrecadação decorrente de atuação da fiscalização de rendas, obser-
vado o seguinte critério:

Arrecadação até NCr$ 10.000,00 ................	2%

Sobre o que exceder de NCr$ 10.000,00 até NCr$ 20.000,00
	

1%

Sobre o que exceder de NCr$ 20.000,00 até NCr$ 50.000,110
	

0,5%

Sobre o que exceder de NCr$ 50.000.00 até NCr$ 100.000,00
	

0,3%

Sobre o que exceder de NCr$ 100.000,00 ..........0,002%

Parágrafo único	(Vetado).

1 - (Vetado)

II	(Vetado).

III	(Vetado)

Art. 6.'? - Apurada a falta de pagamento ou deficiência no
pagamento de tributos estaduais, será o contribuinte autuado pela
autoridade fiscal, na forma regulamentar.

Parágrafo único - Nos termos cio regulamento, poderá a au-
toridade fiscal expedir Guia de Recolhimento.

Art. 7.' - A autoridade que promover qualquer diligência
de fiscalização lavrará Termo cie Início de Ação Fiscal e Termo de
Verificação Fiscal, na forma regulamentar.

§ 1. O Termo de Início de Ação Fiscal será lavrado com
cópia que será enviada à Coletoria cio domicílio do contribuinte,
com o recibo deste.

§ 2. - Uma via do Termo referido no parágrafo anterior,
bem como do Termo de Verificação Fiscal, deverá ser enviada à
Delegacia Fiscal, para efeito de atesta(iO de exercício do servidor,
ficando abolido os Boletins de Atividades Fiscais e de Produção
Mensal.

Art. 8.° - A falta de pagamento, pagamento a menor ou
intempestivo do imposto sobre circulação de mercadorias será
punida:

1 - havendo espontaneidade do recolhimento:

a) com a muita de 10% (dez por cento) no caso de paga-
mento até 60 (sessenta) dias, contados da data do fato gerador do
imposto;

ii4
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b) com a multa de 20% (vinte por cento), no caso de pa-
gamento dentro de 60 (sessenta) (lias, após o prazo fixado na letra
anterior;

(-) com a multa de 30% (trinta por cento), nos pagamentos
1)S!C1iolcS a 120 (cento e vinte) (ias.

II	havendo ação fiscal:
a) com a multa de 100% (cem por cento);
b) com a multa de 50% (cinqüenta por cento) se o recolhi-

mento for feito dentro de 30 (trinta) dias, contados da data da No-
tificação Fiscal OU da Guia de Recolhimento, antes do julgamento
eia Primeira Instância Administrativa.

Parágrafo único - Após o julgamento da Reclamação em
Primeira instância Administrativa, e dentro do prazo de recurso
1)11,0 o Conselho de Contribuintes, poderá o contribuinte recolher o
líbito com a multa de 70% (setenta por cento).

Art. 99 - No caso de transporte de mercadoria ou produto
sem documentação fiscal, exigir-se-á, do contribuinte, a multa de:

1	40%, sobre o valer da mercadoria, para recolhimento
imediato;

II - 60%, sobre o valor da mercadoria, no caso de autua-
ção com apreensão.

§ 1. Aplicam-se às demais infrações as penalidades pre-
na Lei n. 4,337, de 20 de (lc'zemhro de 1966, excetuada a con-

tida no fl 9 VII, do artigo 60, que fica revogada.

§ 2. - As infrações, para as quais não haja penalidade pre-
vista. ser,-,,o punidas com a multa (te NCr$ 50,00 (cinqüenta cruzei-
;'os novos) a NCr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros novos), graduadas
conforme a importância cia infração e sua repercussão no interesse
(lo erário público.

A-t. 10 Aos Fiscais dc Rendas, Exatores e Agentes de
Fiscalização, estes Quando em missão fiscalizadom-a, será paga a per-
centagem de 50% (cinqüenta por cento) sobre o total das multas
recolhidas pelos contribuintes em virtude de ação fiscal.

§ 1» Ficam as Coletorias autorizadas a efetuar o paga-
mento da percentagem a que se refere o artigo, mediante recibo de
que conste o número da respectiva Notificação ou Guia de Recolhi-
bento.

§ 2. - Os recolhimentos relativos a débitos notificados serão
efetuados, exclusivamente, em coletorias estaduais.
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§ 3.9 - Nos casos em que a apuração de débito dependa do
concurso de servidores lotados em Delegacias de jurisdição diferente,
a percentagem será dividida, igualmente, entre os que participarem
da ação fiscal, observadas as normas do regulamento.

§ 4." - A percentagem referida neste artigo será reduzida a
10% (dez por cento), no caso de o servidor notificante não com-
provar a atividade fiscalizadora, mediante Termo de Verificação
Fiscal, embora haja lavrado o Termo de Início de Ação Fiscal, e
na forma em que dispuser o regulamento.

§ 5.9 - Aos Fiscais de Rendas, Exatores e Agentes de Fis-
calização, estes últimos quando em missão fiscalizadora, será paga
a percentagem de 50% (cinqüenta por cento) sobre as penali-
dades aplicadas por inflação de norma legal relativa a obrigações
fiscais acessórias e referidas nos parágrafos 1. 9 e 2. do artigo 99,
desta lei.

§ 6." - Os Agentes de Fiscalização e componentes de Grupos
de Fiscalização Volante terão direito à percentagem de 50% (cin-
qüenta por cento) sobre as multas aplicadas, distribuídas mediante
rateio, entre os servidores em exercício no,s Postos e na fiscaliza.
ção motorizada.

Art. 11 - A regra do artigo 10, § 2.', não se aplica aos Agen-
tes de Fiscalização e autoridades fiscais componentes de grupos de
fiscalização motorizada que poderão efetuar arrecadaçõc, na for-
ma que determinar o regulamento.

Art. 12 - A percentagem indireta a que tem direito os ser-
vidores das séries de classes de Fiscal (le Rendas e Agente (te Fis-
calização será calculada sobre 30% (trinta por cento) do excesso
verificado entre as arrecadações (te tributos dos dois últimos exer
cícios imediatamente anteriores.

§ 1" - Para cálculo da percentagem de que trata este artigo,
serão adotados os seguintes percentuais:

1	Agente de Fiscalização 1 --------------0,0190%

	

II - Fiscal de Rendas 1 e Agente de Fiscalização II	0,0240%

	

III -- Fiscal (te Rendas II e Agente (te Fiscalização Ill	0,0290%

	

IV - Fiscal de Rendas III e Agente de Fiscalização IV	0.0340%

§ 2.° - A percentagem (te que trata este artigo será paga
mensalmente, por duodécimos.

§ 3.' - A percentagem indireta atribuída às séries de classes
ounLLLS1 lia « 01. 1 li loa S4 LÂ £1. -r.UlJ), til., £ 1.1 til., Iii «1 11, 1.) til., £$JU 1.1.

§ 4.' - O Exator, quando designado para o exercício de mis-
são fiscalizadora perceberá, além de seu vencimento, a percenta-
gem indireta atribuída ao Fiscal de Rendas 1, II, III, salvo opção
pela percentagem de seu cargo efetivo, a que se refere a Lei n.P
4.096, de 18 de março de 1966.

Ai-t. 13 -- Será de 1.400 o número de cargos da classe de
Fiscal (te Rendas, de 2.500 o de Exator e de 2.100 o de Agente de
Fiscalização, assim distribuídos:

- Fiscal (te Rendas 1 ................700 cargos
Fiscal de Rendas II ................420 cargos
Fiscal de Rendas III ................280 cargos

II - Exator 1 1.000 cargos
Exator II ........................750 cargos
Exator III ......................500 cargos
Exator IV ........................250 cargos

III - Agente de Fiscalização 1 ..............840 cargos
Agente (te Fiscalização II ............630 cargos
Agente de Fiscalização III ............420 cargos
Agente (te Fiscalização IV ............210 cargos

Art. 14 - Continua a ser de 180 (cento e oitenta) o número
(te Postos de Fiscalização, que passam a ser classificados nas 3
(três) categorias seguintes:

1 - Postos de Fiscalização de 1.' Classe;
11 - Postos de Fiscalização (te 2.1 Classe;

III	Postos de Fiscalização de 39 Classe.
1. -- Para os Postos (te F'iscalizaeão de 1.' Classe serão

designados 3 (três) Chefes; para os de 2." Classe, 2 (dois) Chefes
e para os de 3. Classe, 1 (um) Chefe.

§ 2.v - Os Chefes a que se refere o parágrafo anterior exer-
cerão as funções em regime de revezamento consecutivo ou mediante
escala de plantões.

§ 3. -- A classificação dos Postos de Fiscalização será feita
eia Poi'aria (lo Secretário de Estado da Fazenda, tendo em vista o
volume de documentos ou o montante da arrecadação de multas.
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Art. 15 Ficam criados no Anexo IV da Lei n.9 3.214, de
16 de outubro de 1964, as seguintes funções gratificadas de Chefes
de Postos de Fiscalização:

1	GO (sessenta) funções FG-7, para os Postos de Fiscali-
zação de 1.1 Classe;

II - 80 (oitenta) funções FG-6, para os de 2. 4 Classe; e

III - 120 (cento e vinte) funções FG-5, para os de 3.' Classe,

Parágrafo único - Ficam extintas as 180 (cento e oitenta)
funções gratificadas de Chefes de Postos de Fiscalização, a que se
refere o Anexo IV, da Lei n. 9 3.214, de 16 de outubro de 1964.

Art. 16 O provimento dos cargos de Chefes de Postos (Ir
Fiscalização poderá ser feito entre os componentes das séries de
classes de Agentes de Fiscalização, Exator ou Fiscal de Rendas.

Art. 17	Ao Exator-Chefe serão atribuídas as seguintes van-
tagens:

1 -- Gratificação mensal fixa de:

a) Coletoria de 1.Q grupo ............NCc$ 150,00

b) Coletoria de 2.9 grupo ............NCr$ 120,00

e)	Coletoria de 3.9 grupo ............NCr$ 100,00

II - Percentagem direta, calculada sobre o aumento da
recadação, comparada com a do mês anterior, assim graduada:

a) Aumento até 10% ..............NCr$ 50,00

b) Aumento de 10 até 20% ............NCr$ 60,00

e) Aumento acima de 20 até 30% ........NCr$ 70,00

d) Aumento acima de 30 até 40% ......NCr$ 100,00

III - Percentagem variável calculada sobre a arrecada
mensal feita pela Coletoria, na seguinte proporção:

a) Arrecadação Jé NCr$ 10. 000,00 ..........

b) Sobre o que exceder de NCr$ 10.000,00 até NCr$
20. 000,00 ..........................

e) Sobre o que exceder de NCr$ 20.000,00 até
NCr$ 50. 000,00 ....................0,
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d) Sobre o que exceder de NCr$ 50.000.00 até NCr$
100000,00 ........................0,3%

e)Acima de NCr$ 100. 000,00 ..............0,002%

§ 1. - O Subchefe da Coletoria receberá 60% do valor da
gratificação atribuída ao Chefe, com relação ao item 1.

2. - Ao Subchefe da Exatoria será atribuída a percenta-
gem de 50% do que couber ao Exator-chefe, relativamente ao item II.

§ 3Q - Quanto ao item III, será atribuída a percentagem de
60% e 50%, respectivamente, ao Subchefe e a cada Exator lotado
e em efetivo exercício na Coletoria, da quantia que couber ao Exa-
tor-Chefe.

§ 4•9 - A percentagem a que se refere o item II só será paga
ao Exator-Chefe e Subchefe que tenham efetivamente participado
da arrecadação do mês anterior.

Art. 18 - Fica criado, no Departamento, de Arrecadação e
Fiscalização, da Diretoria de Rendas, o Serviço de Transporte e, no
Serviço de Fiscalização de Rendas do mesmo Departamento, uma
Seção de Controle de Atividades Fiscais.

Art. 19 - No interesse da Administração, poderá o Secre-
tino de Estado da Fazenda atribuir Missão Fiscalizadora ou Arre-
cadadora aos integrantes das séries de classes de Exator. Agente de
Fiscalização e Fiscal de Rendas.

Art. 20 A percentagem indireta a que tem direito os ser-
vidores de cargos das séries de classes de Fiscal de Rendas, Exator
e Agente de Fiscalização, não será paga ao,s que se encontrarem fora
do exercício da função específica das séries de classes.

§ 1. - Será considerado em função específica o servidos- a
que se refere o artigo que:

a) se encontrar no exercício do cargo em Comissão ou Fun-
ção Gratificada;

b) estiver executando tarefas junto aos órgãos da Diretoria
Rendas, mediante ato expresso, do Secretário de Estado da
enda;

e) exercer função junto aos Gabinetes do Secretário de Es-
o da Fazenda e do Governador do Estado, em número a ser fixado
regulamento.

§ 2.9 - Aos servidores excedentes do número regulamentar
lotação de cada repartição, não será paga a percentagem indireta.
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§ 3•0 Nõo será paga a percentagem indireta aos qac
apresentarem os Termos a que se refere o artigo 7.s (lesta 1
outros comprovantes de atividade fiscal, nos prazos fixados em
regulamento.

4•9 - Os servidores (1s séries de classes de Fiscal (te Ren.
das, Exator e Agente (te Fiscalização em exercício junto às l)elega-
cias do Estado de Minas Gerais em outros Estados comprovarão
as suas atividades fiscalizadoras na forma em que dispuser o
regulamento.

Art. 21 --A importância correspondente a 30'/ (trinta por
(tcento) da tributarão sobre o fornecimento e certidões e atetailos,

por repartiÇões fiscais, constitui emolumentos a serem distritjuí(los,
entre os servidorcs da repartição conforme o critério a ser fixado
em regulamento.

Art. 22 - Os cargos de Delegado da Fazenda de Minas Ge-
rLis, nos Estados da Guanabara, São Paulo e Espírito Santo, passam
a corresponder ao símbolo C-11 e os Assessores da Diretoria de
Rendas, passam a corresponder ao símbolo C-10.

Art. 23 Fica transferido para a estrutura da Diretoria de
Rendas o Serviço do Pessoal de Rendas, do, Departamento Adminis-
trativo da Secretaria de Estado da Fazenda, com as respectivas Se.
ções e servidores.

Art. 24 - Ficam revogados o artigo 39 da Lei 2.655, de
8 de dezembro de 1962, os parágrafos 1., 5., 6., 8. e 99 do artigo
100 cio Lei n. 0 3.214. de 16 de outubro de 1964 e o artigo 101 (ia
mesma lei.

Art. 25 - A designação de qualquer funcionário fazendário
para servir em localidade diferente da de sua lotação, quando
ocorrer a pedido do funcionário, não dará direito à percepção de
diárias.

Art. 26 - No interesse da Administração poderá o Secretário
de Estado da Fazenda atribuir a Postos de Fiscalização as funções
inerentes às de Agência Fazendária, bem como instalar Posto; de
Arrecadação junto às Delegacias (lo Estado cia Guanabara, Sio
Paulo e Espírito Santo.

Art. 27 - A Coletoria Geral de Belo horizonte será consi-
derada do 1.s grupo, para os fins referidos no artigo 100, da Lei
n. 3.214. de 16 de outubro de 1964.

Art. 28 -- Para ocorrer às despesas decorrentes desta lei,
fica o Podei- Executivo autorizado a abrir crédito especial até NCi'$

il200.000,00 (duzentos ra cruzeiros novos).
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29 - Esta lei entrará em vigor a partir de 1.0 de janeiro

'.r[. 30 --- Revogam-se as disposições cm contrário.

Mando, portanto, a to(laS as autoridades, a quem o conheci-
imento e c'xec' ação (lesta lei pertencer, que a cumpram	e façam
cumprir, tão inteiramente como nela Se ('011 téiii

Dada no Palácio da Liberdade, cru Belo horizonte, aos
2 de noveml)ro de 1968.

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

LEI N.v 5.044, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1968

Autoriza a abertura, pelo Conselho Estadual de
Telecomunicoções de Minas Gerais, do crédito espe-
cial de NCr.$' 1.544,00.

0 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, pelo
Conselho Estadual de Telecomunicações de Minas Gerais, o crédito
especial de NCr$ 1.544,00 (hum mil, quinhentos e quarenta e quatro
cruzeiros novos), destina do am 1)ganIcnt() d()imposto predial inci-
dente sobre os imóveis constituídos os conjuntos 1.001  a 1-008 (lo
10.0 andar do Edifício Avenida, sito à Rua São Paulo, 409, nesta
Capital, ocupado pelo COETEL e de sua responsabilidade, conforme
cláusula constante do respectivo contrato de locação.

Parágrafo único --- Para execução do disposto no artigo, fica
o Pode;' E	a	 anuxecutivo autorizado a lar, total ou parcialmente, até
o limite do crédito, dotações orçimen tárias correspondentes a des-
pesas correntes e de capital.

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

	

nua	 Art
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Art. 3.9	Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publi

cação.

Mando, portanto, a todas as aitoridadcs, a quem o conheci.
rnento 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, o; 26
de novembro de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Seuna

Ovídio Xavier de Abreu

LEI N.9 5.045, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1968

Declara de utilidade pública a Associação Taio-
berejise de Esportes com sede na Cidade de Taio
beiras.
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LEI N. 5.046, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1968

Declara de utilidade pública o Esporte Clube

Leopoldina, 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 Leopoldina, aSSOciarão civil (010 sede fl() Município 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 27 de no
vembro (Ir 1968.

O Presidente: (a) Manoel da Silva Costa

() 1. Secretário: (a) João Navarro

O 2.v Secretário: (a) Fábio No/mi

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

Art. 1.	Fica declarada de utilidade pública a Associaçiio
Taioberense de Esportes, com sede na Cidade de Taioheiros.

Art. 2.° - Esta lei entrará cru 	na (lata de sua puhli
cação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 27 de no
vernl)ro de 1968.

O PiesidenL : (o) M.ano'l da Silvo Costa

O 1.0 Secretário: (a) João 'Navarro

0 2. Secretário: (a) Fábio Nolini

LEI N. 9 5.047, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1968

Cria na Secretaria de Estudo da Fazenda a
Procuradoria Fiscal do Estado, regula o processo

tributário administrativo e dó outras providências-0

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

Art. 1.9 Fica criada na Secretaria de Estado da Fazenda,
diretamente subordinada ao titular da Pasta, a Procuradoria Fiscal
do Estado, cuja organização e atribuições especificas estão definidas
nesta lei, sem prejuízo de normas complementares ou supletivas
estabelecidas em regulamento.

"I
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TITULO 1

Da Procuradoria Fiscal do Estado

CAPITULO 1

Da Estrutura Orgânica e da Competência

SEÇÃO 1

Da Estrutura Orgânica

Art. 2. -- -A Procuradoria Fiscal do Estado será constituída
dos seguintes órgãos:

1 - Departamento de Controle Jurídico, integrado das Seções
Forense e dc Controle;

II - Junta de Revisão Fiscal;
III - Serviço da Dívida Ativa, transferido da l)irctoria de

Rendas, juntamente com as respectivas seções, para sua estrutura
orgânica;

IV	Seção (te Expediente.
Parágrafo único O Serviço de Controle (Ia Cobrança da

Dívida Ativa, do Departamento Jurídico do Estado, fica transfor-
mado no Departamento a que se refere o item 1 (leste artigo, e
transferido, com suas seções, pala a Procuradoria Fiscal do Estado.

Art. 3 •s - Fica criado o cargo de Procurador Fiscal do
Estado, integrante do Anexo III, 111-a da Lei n. 9 3.214, de 16 de
outubro de 1964, Símbolo C-13.

Parágrafo único O provimento cio cargo é privativo de
bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, de especial conhecimento
do Direito Financeiro e notória prática forense.

Art . 4.9 - Fica criado no Anexo III, 111-e da Lei 11. 9 3.214,
de 16 de outubro de 1964, 1 (um) cargo de Chefe (le Seção, Símbolo
C-6, para o provimento da chefia da Seção de Expediente, e trans-
formado em Chefe de Departamento o cargo de Chefe do Serviço
de Controle da Cobrança (Ia Dívida Ativa, transferido, como De-
partamento, para a Procuradoria Fiscal do Estado, de acordo com
o parágrafo único do artigo 2. Q desta lei.

Art. 5Q - Serão designados pelo. Governador do Estado, por
indicação do Secretário de Estado da Fazenda e para o exercício
das atribuições de seu cargo na Procuradoria, os advogados da
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de classes de Assistentes Jurídicos (Advogados Consultores),
,conhecida capacidade e experiência forense em matéria tribu-
ou dentre aqueles uuc tenham sido aprovados em curso de
ialização ou treinaniento, em número suficiente ao atendimento
;erviços jurídicos (la competência específica (lo órgão.

Art . 6.	A Junta de Revisão Fiscal, sob a presidência do
de l)epartamento (te Controle Jurídico, compor-se-a ameia

hefe do Departamento do Imposto dc Circulação de Mercadorias
Chefe do Departamento (te Taxas e Impostos Diversos, que
a denominar-se Departamento de Tributos Diversos. mnbo;

%retoria de Rendas.
Parágrafo único - Na ocorrência de impedimento ou falta

de quaisquer de seus membros efetivos, será convocado sempre que
possível o membro substituto.

Art. 7.9 - Observado o limite máximo em regalamcnto e
,sein prejuízo da remuneração total do cargo, serão designados pelo
Secretário (te Estado da Fazenda, para servirem corno aSSeSSOreS (te
tributação na Procuradoria Fiscal do Estado, perante a Junta ele
Revisão Fiscal, funcionários que comprovem:

1 - ter experiência mínima de 2 (dois) anos no exercício
de atribuições inerentes a cargos pertencentes às Classes ele Arre-
cadação e Fiscalização ou sua aprovação em curso de especialização
OU treinamento;

II - ser bacharel cm Ciências Jurídicas e Sociais, Econômicas
ou Contábeis, ou possuir título que os habilite ao eficiente desem-
penho (Ia função.

SEÇÃO II

Da Competência

Art. 8. - A Procuradoria Fiscal do Estado será o órgão
de representação judicial da Fazenda Pública elo Estado ele Minas
Gerais nas causas que envolvam questões (te SCU interesse tributário,
bein COITI() de apuração, inscrição e controle (Ia Dívida Ativa, e de
orient,içi~io e assistência àSecretaria de Estado da Fazenda sobre
interpretação e aplicação da legislação tributária.

Art. 9.v -- Compete ao Procurador Fiscal do Estado exer-
cer a direção geral e a representação da Procuradoria Fiscal do
Estado e especialmente:

4 bk
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1 - representar a Fazenda Pública, em qualquer Juízo ou
Tribunal, nas causas referentes à fiscalização cio rendas, aos tributos
da competência do Estado de Minas Gerais e à cobrança de Dívida
Ativa;

II - receber:
a) em conjunto com o Advogado Geral do Estado, as citações

e notificações relativas a ações que envolvam interesse tributárie
do Estado de Minas Gerais;

b) isola (Iam ente, as intimações de sentenças homologatórias
de cálculo de tributo, que contrariarem impgunação oposta por
representante da Fazenda, sempre que a este faltar habilitação lrl
para a prática do atos de advocacia;

III promover e fiscalizar a cobrança cio tributos devidos
ao Estado, nos inventários e demais processos forenses, indicando,
na Capital, Assistentes Jurídicos ou Advogados Consultores para
exercício das atribuições fixadas no § 1., do art. 102, da Lei n.9
4.337, de 30 de dezembro de 1966;

IV -- promover e fiscalizar a cobrança (ia (lívida ativa,
orientando os serviços de executivos fiscais cio Estado e fazendo
cumprir a respectiva legislação e regulamentos;

V avocar, eni qualquer fase do processo, o patrocínio (Ias
causas a que se refere o itein 1 deste artigo, competindo exclusi-
vamente ao Secretário de Estado da Fazenda designar, no interesse
da Administração, advogado habilitado, estranho ao quadro da
Procuradoria, para, em conjunto com Promotores de Justiça, ou
isoladamente, representar a Fazenda Pública nessas causas ou pio-
mover a cobrança cio (lívida ativa;

VI coligir elementos de fato e de direito, com a assistência
de funcionários técnicos ou especializados, e preparar, em regime
cio urgência, as informações que devam ser prestadas, cru mandado;
de segurança, pelo Secretário de Estado (Ia Fazenda, bem como
fornecer subsídios para as que devam ser prestadas pelo Govarriador
do Estado, em matéria tributária;

VII - transigir, desistir ou firmar compromissos em causas
pendentes, que versem sobre matéria fiscal ou tributária, quando
expressamente autorizado, em cada caso, pela autoridade, competente;

VIII	prestar permanente assistência jurídica ao Secretário
de Estado da Fazenda sobre matéria tributária;

IX emitir parecer sobre clucstõcs de Direito Financi;o
e opinar nos processos administrativos instaurados contra funcio-
nários da arrecadação e fiscalização de ren(las, sempre que solicitado
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pelo Secretário (lo Estado (la Fazenda, podendo distribuir cada
caso a exame prévio cio Assistentes Jurídicos ou Advogados Con-
sultores;

X - examinar, dentro dos limites de sua competência:

a) as ordens e sentenças judiciais cujo cumprimento incumba
Ou dependa cio autorizaçao do Secretário de Estado cia Fazenda, OU

que devam ser atendidas pelas demais autoridades da Secretaria
de Estado cia Fazenda;

b) os anteprojetos cio leis e os projetos (lo regulamento e
de instruções que devam ser expedidos para execução das leis fa-
zendárias;

e) os títulos dos funciunóiios técnicos OU especializados
que os habilitem à requisição e designação a que se referem OS

artigos 51; c 7 • 9 desta lei;
XI fazer lavrar e assinar contratos, acordos, ajustes

ou quaisquer termos ou atos de natureza fiscal ou financeira, quando
o solicitar o Secretário de Estado da Fazenda;

XII - fiscalizar a execução de atos, contratos ou compromis-
sos que interessem à receita da Fazenda Estadual e promover, dentro
de sua competência específica, a rescisão administrativa ou judicial
cabível, sempre que tiver conhecimento do inadimplomento de suas
cláusulas;

XIII mandar cancelar a inscrição (lo divida ativa, quando
indevidamente feita, comunicando o fato ao Promotor de Justiça
ou advogado incumbido do cobrá-la;

XIV - zelar pela fiel observância da legislação tributária,
representando:

a) à autoridade competente, sempre que tiver conhecimento
de sua inexata aplicação;

b) à Corregedoria de Justiça, contra os serventuários do
ofício OU juízo, funcionários e auxiliares (ia Justiça ou membros do
Poder Judiciário, pelo não cumprimento de norma legal ou regula-
mentar que determine aplicação cio penalidades previstas em lei;

e) ao Ministério Público, para o procedimento criminal
cabível, nos casos de crime ele sonegação fiscal, conforme o disposto
na Lei Federal n.' 4.729, de 14 de julho de 1965.
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Art. 10	Ao Assistente Jurídico ou Advogado Cor
(l' P1C'taY serviço na Procura(loria Fiscal do Estado compc1

J exercer, sob a orientação imediatado Procurador
do Estado e em todos OS casos que lhe forem distribuídos a 1
de advogado da Fazenda Pública, de acordo com o (lispos
art. 87 do Código de Processo Civil;

II coligir elementos de fato e de direito e prcpari
regime de urgência, as informações que tlevam ser prcsta(h
mandados deseguranca impetrados contra autoridades fiscais
como fornecer subsídios ao Procurador Fiscal para as que
ser prestadas pelo Secretário de Estado (Ia Fazenda ou Governador
do Estado, em matéria tributária;

III prestar permanente assistência jurídica aos órgãos da
Procuradoria, observada a orientacão direta ou normativa (Ia autoS
ridade competente;

IV	emitir parecer sobre questões submetidas a seu exame
pelo Procurador Fiscal do Estado;

V - opinar sobre inscrição de dívida ativa, quando solicitado
pelo órgão competente;

VI minutar ou padronizar, por solicitação do Procurador
Fiscal, quaisquer termos, compromissos ou atos de natureza fiscal
ou financeira;

VII representar, por iniciativa própria, ao Procurador
Fiscal sobre matéria de interesse da Fazenda Pública Estadual, heni
como sobre inobservância ou inexata aplicação da legislação tri-
butária, de mie tiver conhecimento, promovendo ou propondo as
medidas legais ou regulamentares cabíveis;

VIII -- exercer outras atribuições previstas cm lei ou regu-
lamento.

Art. 11 A Junta de Revisão Fiscal apreciará e !acidirí
as (vuestões tributárias que lhe forem submetidas na forma da legis-
lação específica, com a regular assistência dos funcionários espe-
cializados, inclusive dos chefes (Ias seções dos Departamentos do
Imposto de Circula(-ao de Mercadorias e (le Tributos Diversos, sc•
gundo suas atribuições regulamentares.
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CAPITULO II

O	 Dos Serviços

SEÇÃO 1

Das Consultas e Assistência Jurídicas

Art. 12 - Incumbe ao Procurador Fiscal do Estado (lar
parecer em consulta jurídica que lhe for dirigida pelo Secretário
de Estado (Ia Fazenda.

Ari. 13 - Os pareceres semente produzirão efeito normativo
quando, aprovados em definitivo pela autoridade competente, versa-
reto sobre questões iterativamente apreciadas ou que envolvam
matéria de interesse geral.

Art. 14 O exame de anteprojeto (lc leis e de minutas
de atos regulamentares será feito sob os aspectos (te constituciona-
lidade, legalidade e técnica jurídica, sendo facultada a constituição

grupo de trabalho para discussão e exame de anteprojeto ou
minuta, do qual poderão fazer parte, além do Procurador Fiscal ou
funcionários técnicos, servidores estranhos à Prccuradoria.

SEÇÃO II

Do Controle Judicial e da Cobrança de Dívida Ativa

Art. 15 O Departamento de Controle Jurídico acompa-
nliar, nas diversas instâncias, o andamento de todos os feitos judi-
cias e recursos em que sejam demandados interesses da fiscalização
e créditos tributários estaduais, inclusive executivos fiscais e man-
dados de segurança impetrados contra autoridades fazendárias.

Art. 16	Ao receberem a contrafé de ação proposta contra
o Estado de Minas Gerais, por motivo de ato ou procedimento fiscal,
Os advogados da Fazenda Pública requisitarão o correspondente ex-
pediente ou processo administrativo à repartição onde se encontrar,
devendo os órgãos de comunicação e demais funcionários prestar
verbalmente todas as informações pedidas e a autoridade, em cujo
poder estiver o processo, atender à requisição dentro de 24 (vinte
e quatro) horas, sob pena de responsabilidade promovida pelo pró-
prio advogado requisitante.

1.v	Recebido o processo, o advogado da Fazenda provi-
denciará a imediata extração das cópias necessárias e coligirá os
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elementos que, com os motivos de fato e os fundamentos de direito,
possam conduzir à eficiente contestação do pedido dentro de espaço
de tempo que assegure a guarda do prazo judicial aberto, no f€ito,
para a Fazenda Estadual.

§ 2. O advogado incumbido da defesa judicial (Ia Fazenda
Pública manterá o Procurador Fiscal do Estado informado (10 anda-
mento da causa, quer em sua fase de instrução, quer na fase de
interposição de recurso e em seus trâmites nas instâncias superiores.

§ 3.9 - Sempre que se tratar de ação proposta contra de-
terminada cobrança de crédito tributário, o advogado da Fazenda
promoverá a inscrição do débito correspondente em dívida ativa,
submetendo ao Procurador Fiscal do Estado a respectiva certidão
para se dar início imediato ao executivo fiscal.

§ 4 - Não se aplica o disposto no parágrafo anterior aos
casos de depósito administrativo ou judicial da totalidade do crédito
tributário demandado, ou de concessão e medida liminar em man-
dado de segurança impetrado contra sua cobrança.

Art. 17 - Nos casos de mandado de segurança que verse
sobre matéria de interesse fiscal ou tributário do Estado, a autori-
dade fiscal notificada, dentro de 48 (quarenta e oito) horas do
recebimento do ofício comunicando a impetração, entregará direta-
mente ao Departamento de Controle Jurídico ou ao próprio Pro-
curador Fiscal do Estado a cópia da petição inicial que lhe foi
endereçada, juntamente com todos os documentos que estiverem
em seu poder e referentes ao ato impugnado, a fim de que sejam
prestadas, no prazo legal, as necessárias informações.

Art. 18 - Aos Promotores de Justiça e demais Advogados
da Fazenda Pública Estadual, na comarca da Capital e nas do
interior do Estado, cumpre acompanhar as ações e execuções em
andamento no foro e os editais forenses, a fim de se assegurar o
total pagamento ou preferência de crédito tributário nos processos
judiciais, pelos meios legais, bem como requerer o inicio de inven-
tário ou arrolamento, se outro interessado ou autoridade o não
fizer no prazo legal, promover processo de arrecadação de bens de
ausentes e heranças jacentes e propor ações de sonegados.

§ - Independentemente de delegação de poderes da auto-
ridade competente e por iniciativa própria, os Promotores de Justiça
poderão assumir, nas comarcas do interior, a defesa judicial da
Fazenda Pública, depois de proposta ou contestada a ação e deverão,
inclusive, interpor o recurso cabível, sempre que a sentença hom
logatória de cálculo de imposto, em inventário ou arrolamen
contrariar legítimo interesse fazendário e o representante fiscal
Fazenda não for advogado habilitado.

§ 2.° O Promotor de Justiça, quando tiver de intervir
como órgão do Ministério Público, fará imediata comunicação desse
fato ao Procurador Fiscal, que providenciará outro advogado para
representar o Estado.

Art. 19 Nos casos de dívida ativa cobrável em comarca
do interior cio Estado, as certidões de inscrição serão entregues, no
prazo de 10 (dez) dias, aos advogados ou Promotores de Justiça
incumbidos da cobrança.

Parágrafo único - O prazo de que trata este artigo será
contado da data em que as certidões estiverem cm condições de
serem prontamente ajuizadas ou do dia de seu recebimento pela
(ol?toria do município sede da comarca, devendo ser c!acla imediata
ciência da entrega à Delegacia Fiscal da respectiva jurisdiçõo e ao
Departamento de Controle Jurídico, para a fiscalização prevista
nesta lei.

Art. 20 - Os advogados e os Promotores de Justiça incum-
bidos da cobrança da dívida ativa iniciarão o procedimento judicial
próprio no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, contado do
recebimento das respectivas certidões de inscrição, ou devolverão
às coletorhs as certidões das dívidas comprovadamente incobráveis
e as que demandarem esclarecimentos ou providências mais de-
moradas, comunicando o fato ao exator-chefe, com as devidas in-
formações, e indicando, se for o caso, as providências que se fizerem
necessárias.

§ 1 - As coletorias enviarão à Procuradoria Fiscal do
Estado, dentro de 10 (dez) dias, a relação das certidões por ven-
tura devolvidas, com as informações que julgarem de utilidade
acrescentar.

§ 2.9 Não ajuizado tempestivamente as certidões que lhes
forem distribuídas, os Promotores de Justiça ou os advogados per-
derão direito a quaisquer percentagens sobre o recebimento do
débito, as quais caberão aos advogados designados para substitui-los.

§ 3Q - Perdendo o Promotor ou advogado o prazo para
ajuizamento da certidão, ou não sendo esta devolvida na forma e
prazo deste artigo, o exator-chefe em exercício na coletoria provi-
denciará, dentro do prazo prescrito no § 1.9, sob pena de respon-
sabilidade, a extração de uma segunda via, com a qual será pro-
cedida a cobrança.

§ 41 - Na comarca da Capital, as atribuições conferidas
neste artigo às exatorias estaduais competirão diretamente ao De-
partamento de Controle Jurídico da Procuradoria Fiscal.



612—..	 —613-

Art. 21 - Nas comarcas do interior do Estado, a coletoria
do município da respectiva sede manterá, para controle das causas
de interesse do fisco estadual, um fichário especial, em que será
anotado o andamento de cada processo, sendo sempre notificada.,
ao Departamento de Controle Jurídico, da Procuradoria Fiscal do
Estado, as principais ocorrências ou providências relacionadas com
a cobrança da dívida ativa ou com as demais ações controladas
por essa reparticão.

§ 1.9 - Os Promotores ou advogados encarregados da repre-
sentação judicial da Fazenda Pública Estadual serão obrigados a
comunicar à coletoria a que se refere este artigo o andamento
as notícias dos despachos referentes aos executivos fiscais ajuizudos
e às demais ações ou processos de interesse tributário, bem conici
a enviar ao Procurador Fiscal do Etaílo cópia das alegço; ou
razões que oferecerem em juízo, sobre questão de maior impor-
tância inclusive uma via do termo a que se refere o parágrafo
seguinte.

§ 2. - Sempre que os Promotores ou advogados se ausen-
tarem da comarca, entregarão a seu substituto, mediante termo,
indicando o motivo do afastamento, a relação, que se obrigarão a
manter, dos executivos fiscais e demais ações de interesse da Fa-
zenda, com indicação de nome da parte ou devedor, número da
certidão de inscrição, espécie e importância da dívida, cartório,
juízo, data da petição inicial, fase processual em que se encontram
e outras anotações necessárias ao controle de cada caso, t:ntsineat
com os papéis relacionados com tais causas.

§ 3o - Não havendo substituto, a entrega far-se-á à coletoria,
onde, efetuada a conferência com as anotações existentes nessa
repartição, os referidos documentos aguardarão o novo advogado 1a
Fazenda Estadual, sendo imediatamente comunicada a ocorrência
àquele Departamento da Procuradoria Fiscal do Estado.

Art. 22 --- Em minuciosos relatórios semestrais, encaminhados
em junho e dezembro, por intermédio das coletorias, os Promotores
e advogados comunicarão à Procuradoria Fiscal do Estado as ocor-
rências com cada certidão de inscrição de dívida ativa em seu
Poder, devendo ainda prestar prontamente as informações que lhes
forem solicitadas.

Parágrafo único - As coletorias só pagarão percentagem pela
arrecadação de dívida ativa verificada em qualquer período, dentro
de um semestre, quando o interessado já houver apresentado rela-
tório do semestre anterior.

Art. 23 - O Procurador Fiscal poderá promover inspeções
periódicas nas repartições incumbidas de controle do andamento

das causas de sua competência, especialmente no que toca à co-
brança cia (lívida ativa, pessoalmente ou atr qvés de funcionário
credenciado.

SEÇÃO III

Dos Serviços Diversos

Art. 24 - A Procuradoria Fiscal do Estado, sem prejuízo das
atribuições específicas da Diretoria (te Rendas e em cooperação com
esse órgão, promoverá:

1	junto às repartições fazendárias, as medidas destinadas
à apuração, inscrição e cobrança da dívida ativa do Estado, inclu-
sive à apuração de reincidência em infração da legislação tributária,
ou à defesa judicial da Fazenda Pública.

II -- junto a órgãos da administração pública direta ou
indireta, ou a quaisquer entidades ou pessoas de direito público
ou privado, as medidas previstas no item anterior, ou diligências
para a localização de devedores à Fazenda Estadual e a apuração
de bens penhoráveis.

Art. 25 - Os membros da Junta de Revisão Fiscal, auxiliados
pelos funcionários especializados, prestarão assistência e orientação
aos Delegados Fiscais, por solicitação expressa do Diretor de Ren-
das, visando a padronizar o procedimento e as determinações rela-
Uvas à incidência, cobrança e fiscalização (te tributos.

Art. 26 Os funcionários que desempenharem as atribuições
de assessoria de tributação observarão, a orientação normativa e
imediata dos membros da Junta de Revisão Fiscal, dentro de sua
competência regulamentar, devendo ainda prestar ao Procurador
Fiscal e aos advogados do Estado, sempre que solicitados, os ele-
mentosde fato e as informações de sua especialidade, necessários
ao esclarecimento de questões jurídicas ou à defesa judicial da
Fazenda Pública.

1 Art. 27 Apurada a liquidez e certeza de qualquer crédito
da Fazenda Pública do Estado de Minas Gerais, será ordenada pela
autoridade competente a sua inscrição em Dívida Ativa e a extração
da respectiva certidão, para fins de imediata cobrança.

CAPÍTULO III

Das Disposições Gerais
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Parágrafo único - Os processos que derem lugar à inscrição
da (lívida, ressalvados os casos previstos em lei, serão conservados
na Procuradoria Fiscal do Estado até final execução, quando lhes
scrá anexada uma via da guia de recolhimento, seguindo-se, se
for o caso, a sua devolução à repartição de origem, depois de feitas
as devidas anotações à margem da correspondente inscrição e na
ficha do cadastro dos devedores, ou o seu arquivamento, quando
se tratar de (lívida de natureza tributária.

Art. 28 Dentro de 30 (trinta) dias da data em que por
decisão definitiva, se tornarem findos os processos tributários
administrativos, a repartição competente será obrigada a encami-
nhá-los, se for o caso, ao Serviço, da Dívida Ativa, da Procuradoria
Fiscal do Estado, para efeito de inscrição e cobrança das dívidas
deles originadas.

Ai-t. 29 Terá efeito de certidão negativa de divida ativa
aquela que, mesmo acusando débito inscrito, vier acompanhada de

prova de que o devedor, em relação a esse débito, ofereceu bens
à penhora no respectivo executivo fiscal, mediante certidão expedida
pelo cartório do Juízo da execução.

Art. 30 - Os agentes arrecadadores do Estado, em muni-
cípio ;cde da comarca, poderão arrecadar dívida com certidão em
poder dos Promotores de Justiça e advogados da Fazenda, desde que
lhes seja exibido o recibo do pagamento das custas e honorários
devidos na forma desta lei, ou declaração escrita do escrivão de
que não há executivo fiscal proposto em relação à dívida.

§ 1. - Tratando-se de coletoria cuja sede não coincida com
a do Juízo, o recolhimento será com a ressalva de que as custas
vencidas e os honorários deverão ser de pronto pagos no cartório
competente, sob pena de ter prosseguimento o executivo para sua
cobrança.

§ 2. - A arrecadação feita na forma deste artigo deverá
ser comunicada ao advogado da Fazenda, no mesmo dia em que
for efetuada, para que não inicie a ação executiva, ou, se já pro-
posta, para que providencie seu arquivamento, ou o prosseguimento
apenas para o fim de pagamento dos demais encargos.

Art. 31 - As percentagens devidas, a título de honorários,
aos advogados da Fazenda e aos Promotores de Justiça pela cobrança
judicial da (lívida ativa do Estado passarão a ser pagas pelo exe-
cutado, como obrigação acessória.

Pr'rágrafo único - Considera-se amigável o débito recolhido
em virtude de acordo judicial, caso em que vigorará a percentagem
estabelecida no § 1.9 do artigo seguinte.

615 -

Art. 32 - Os honorários serão calculados sobre o montante
do débito liquidado, na seguinte forma e proporção:

1 - débito até o valor correspondente a 4 (quatro) vezes
o salário mínimo vigorante na Capital do Estado em 31 de dezembro
do ano anterior à cobrança efetiva da dívida: 20% (vinte por
cento);

II - de valor superior ao limite previsto no item anterior
até a importância correspondente a 8 (oito) vezes esse salário:
quantia equivalente à resultante do cálculo do item 1, acrescida de
18% (dezoito por cento) sobre o que exceder daquele limite;

111 - de valor superior a 8 (oito) até 12 (doze) vezes o
salário referido no item 1: quantia equivalente à resultante do cálculo
do item anterior, acrescida de 15% (quinze por cento) sobre o
que exceder;

IV - de valor superior a 12 (doze) vezes o salário previsto
no item 1: quantia equivalente à resultante do cálculo do item
anterior, acrescida de 12% (doze por cento) sobre o que exceder.

§ 1.9 - Se o. débito for liquidado amigavelmente, o advogado
ou Promotor auferirá a percentagem fixa de 10% (dez por cento)
sobre o montante recebido, desde que não ocorra a hipótese proi-
bitiva de percepção de honorários, prevista na parte inicial do

2.1 do artigo 20.
§ 2.° Para os efeitos dos cálculos previstos neste artigo,

será desprezada a fração do salário mínimo inferior a NCr$ 10,00
(dez cruzeiros novos)

Art. 33 - Ao escrivão de primeira instância que funcionar
no executivo fiscal será abonada a percentagem de 4% (quatro
por cento) sobre a importância do débito liquidado, observado o
limite máximo correspondente a 10 (dez) vezes o salário mínimo
a que se refere o artigo anterior e aplicado o disposto em seu

2..
Parágrafo único - Idêntica vantagem perceberá o Oficial de

Justiça que fizer a citação, arresto, seqüestro ou penhora, nos
executivos propostos na comarca em que servir, havendo rateio
quando os respectivos mandados forem cumpridos por mais de um
oficial.

Art. 34 - A Fazenda Pública Estadual não pagará custas
nos executivos fiscais e respectivos recursos em que desistir da
cobrança ou fizer arquivar os autos, bem assim quando o produto
dos bens penhorados for insuficientes.

hL
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Art. 35 Nos executivos fiscais em que funcionarem dois
ou mais Promotores ou advogados, a percentagem sobre a arreca-
dação será partilhada entre eles, quando do recolhimento parcial ou
total, cm proporções que serão fixadas pelo Procurador Fiscal do
Estado, à vista do trabalho efetivamente prestado por todos e
cada um, nos respectivos processos.

Parágrafo único A decisão do Procurador Fiscal será
dispensada, desde que os interessados acordem quanto ao modo
de partilha da percentagem.

Art. 36 - Sempre que a (lívida arrecadada tiver sido objeto
de executivo fiscal paralizado há mais de 6 (seis) meses, o paga-
mento das percentagens somente será autorizado depois que os
i.ntcssaelos justificarem a paralisacão perante o Procurador Fi;c:il
elo Estado.

Art. 37 Aos funcionários com exercício na Procuradoria
Fiscal será distribuída, na forma do, regulamento, a percentagem
de 16% (dezesseis por cento) sobre a arrecadação mensal de tri-
butos e (lívida ativa, promovida judicialmente pelo órgão, salvo
o caso (te simples levantamento (le depósito decorrente de ação
consignatária.

Art. 38 - Será facultado o estabelecimento do regime de
tempo integral de trabalho para grupo de servidores do órgüo,
mediante proposta elo Secretário ele Estado da Fazenda ao Gover-
nador do Estado.

Art. 39 Os funcionários requisitados ou designados na
forma (lesta lei poderão ser livremente dispensados de suas funções
e devolvidos à repartição de origem pela autoridade competente.

Parágrafo único Sempre que for nomeado e tomar posse
novo Procurador Fiscal, ficarão automaticamente dispensados OS

funcionários técnicos e especializados que prestarem serviços ao
órgão, salvo manifestação expressa do nomeado em sentido contrário.

Art. 40 - O Instituto de Administração Pública ministrará
cursos de treinamento e especialização sobre direito financeiro e
administração tributário a grupo de funcionários que coinprovareni,
perante a Secretaria de Estado da F a zenda, possuir títulos ou requi-
sitos previstos nesta lei.

Art. 41 - A Secretaria de Estado da Fazenda, através de
Procuradoria Fiscal, e o Departamento Jurídico do Estado prestarão
colaboração mútua para a perfeita execução desta lei e eficiente
e uniforme defesa judicial do Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único O Procurador Fiscal cooperará e manterá
entendimentos diretos e constantes com o Advogado Geral do Es-
t:do, relativamente aos feitos judiciais de interesse tributário (Ia
Fazenda Pública ou ele seus agentes, em curso no Supremo Tribunal
Federal, com solicitações e fornecimentos recíprocos de informações
e elementos de direito necessários à sua melhor defesa.

TITULO II

Do Processo Tributário Administrativo

CAPITULO 1

Das Disposições Preliminares

Art. 42 - O processo tributário administrativo desenvolver-
-se-á, ordinariamente, em duas instâncias organizadas na forma desta
lei, para instrução, apreciação e julgamento (Ias questões suscitadas
entre a Fazenda Pública do Estado de Minas Gerais e seus con-
tribuintes, relativamente à interpretação e aplicação da legislação
tributário.

Art. 43 - O processo tributário administrativo será orga-
nizado na forma elo regulamento, com folhas devidamente numeradas
e rubricadas.

§ 1. - É vedado acumular em um só requerimento ou pro-
cesso mais dc uma defesa administrativa, salvo se a acumulação
se fundar na comunhão dc interesse ou na afinidade de questões
p ,-,r um ponto comum de fato ou de direito.

§ 2. A errônea denominação dada à defesa ou recurso
não prejudicará a parte, salvo hipótese de má-fé ou erro grosseiro.

Art. 44 - Será garantida ao contribuinte ampla defesa na
órbita administrativa, aduzida por escrito e acompanhada das pro-
vas que tiver, desde que produzidas na forma e prazos legais,
ficando-lime assegurado o direito dc requerer urgência para instrução
e julgamento do processo.

Art. 45 -- A intervenção do contribuinte no processo tri-
butário administrativo far-se-á pessoalmente ou por intermédio ele
procurador que seja advogado inscrito na Ordem dos Advogados do
Brasil, munido (le instrumento de mandado regularmente outorgado.

Parágrafo único - A intervenção direta das pessoas jurídicas
dar-se-á por seus representantes legais.
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Art. 46 - A instrução do processo compete às Delegacias
Fiscais, sob a supervisão e orientação da Diretoria de Rendas da
Secretaria de Estado da Fazenda.

§ 1.v - Na fase anterior ao encaminhamento dos autos à
Procuradoria Fiscal do Estado, o Diretor de Rendas poderá avocar
o processo, de ofício ou a requerimento de qualquer interessado,
para exame e promoção de diligências necessárias ao complemento
de sua instrução definitiva, pelo prazo de 30 (trinta) dias, bem
como sugerir ao Secretário de Estado da Fazenda a avocação de
processo para estudo e despacho normativo sobre questão de interesse
geral.

§ 2. - Nos termos de decreto do Poder Executivo, será
facultada a delegação de competência deste artigo a órgãos autônomos,
quanto a contribuições parafiscais ou tributos de seu interesse.

Art. 47 - As Seções dos Departamentos do Imposto de
Circulação de Mercadorias e de Tributos Diversos, da Diretoria de
Rendas, passam a incumbir-se da correção e movimentação dos
processos tributários administrativos.

Art. 48	Não se inclui na competência dos órgãos jul
gadores:

1	a declaração de inconstitucionalidade de lei ou decreto;

II - a aplicação de eqüidade, ressalvado o procedimento
previsto no artigo 95.

Art. 49 As ações propostas contra a Fazenda Pública,
sobre matéria tributária, inclusive mandados de segurança contra
atos de autoridades estaduais, prejudicarão necessariamente o julga-
mento dos respectivos processos tributários administrativos, sendo
os autos ou peça fiscal remetidos, com urgência e independentemente
de requisição, ao Procurador Fiscal do Estado para exame, orien-
tação e instrução da defesa cabível, importando esta em solução
final do caso na instância administrativa, com referência à questão
discutida em juízo.

Art. 50 - Nenhum processo por infração à legislação tri-
butária será arquivado senão após decisão final proferida na órbita
administrativa, nem sobrestado, salvo caso previsto em lei.	i.
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CAPITULO II

Das Instâncias de Julgamento

SEÇÃO 1

Da Junta de Revisão Fiscal

Art. 51 - Competirá à Junta de Revisão Fiscal julgar em
primeira instância os processos tributários administrativos na forma
legal.

Art. 52 - A Junta funcionará diariamente com a presença
mínima de 2 (dois) membros.

SEÇÃO II

Do Conselho de Contribuintes

Art. 53 Na segunda instância, o julgamento do processo,
em grau de recurso, competirá ao Conselho de Contribuintes do
Estado de Minas Gerais, instituído na Secretaria de Estado da Fazenda
pelo Decreto-lei n.9 1.618, de 8 de janeiro de 1946.

Art. 54 - Fica assegurada a representação paritária dos mem-
bros do Conselho de Contribuintes, sendo quatro representantes dos
contribuintes e quatro da Fazenda Pública, todos nomeados pelo, Go-
vernador do Estado, com mandato por dois anos, que poderá ser
renovado.

§ 1.0 - Serão nomeados da mesma forma oito suplentes para
servirem na falta ou impedimento de membros efetivos, sendo, nesta
eventualidade, providenciada sua imediata convocação pelo presi-
dente, nos termos do regimento interno do Conselho.

§ 2.9 - Os representantes dos contribuintes e respectivos
suplentes serão indicados pela Federação do Comércio do Estado
de Minas Gerais, Federação das Indústrias do Estado de Minas
Gerais, Associação Comercial de Minas Gerais e Federação das As-
sociações Rurais do Estado de Minas Gerais, cabendo a cada entidade
um representante e um suplente.

§ 3. - Os representantes da Fazenda Pública e respectivos
suplentes serão indicados pelo Secretário de Estado da Fazenda, den-
tre os funcionários estaduais que se houverem distinguido no exer-
cício de funções relativas à aplicação da Legislação Tributária.

1
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Art. 55 - O Conselho de Contribuintes organizará
regimento interno, submetendo-o à aprovação do Secretário de Es
19 Fazenda.

Art. 56 O Conselho de Contribuintes só funcionará qu
reunida a maioria de seus membros e decidirá em forma de t
lução, tendo o presidente, além do voto ordinário, o de qualid

§ 1.9 - Serão escolhidos, anualmente, pelo Governador
Estado o presidente do Conselho e seu substituto eventual, res
tivamente dentre os membros representantes dos Contribuintes
Fazenda Pública, sendo permitida a recondução.

§ 2. Será havida como renúncia tácita do manda
falta de comparecimento de qualquer membro do Conselho
(três) sessões consecutivas, sem causa justificada perante o p
dente, que fará a devida comunicação à autoridade ce.mpek

Art. 57 O Conselho de Contribuintes continuará tendo
Secretaria, com organização e atribuições previstas no regimento
interno.

Parágrafo único -- Fica transformado o cargo de Chefe de
Seção em cargo de Chefe de Secretaria do Conselho de Contribuintes,
Símbolo C-9, que passa a integrar, com essa denominação, o Anexo
III, lhe, da Lei n. 3.214, de 16 de outubro de 1964, extinguindo-se
a Seção (le Expediente existente em sua estrutura orgânica

Art. 58 ---A Fazenda Pública será assistida, junto ao Con-
selho de Contribuintes, por 1 (uni) Assistente Jurídico ou Advogado
Consultor indicado pelo Procurador Fiscal do Estado e por um
funcionário, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, designado pelo
Secretário de Estado da Fazenda, para exercerem as atribuições de
assistentes da Fazenda Estadual, nos termos (lesta lei e do regimento
interno.

§ 1. No caso de seu impedimento, providenciará o assis-
tente da Fazenda Estadual sua imediata substituição por outro no
respectivo processo.

§ 2.° - A falta de comparecimento de assistente da Fazenda
Estadual a 3 (três) sessões consecutivas, sem motivo justificado,
será comunicada ao Procurador Fiscal do Estado pelo Presidente
do Conselho, por iniciativa própria, ou mediante representação de
quaisquer de seus membros ou do Secretário do órgão.

§ 30 - Além da obrigatoriedade de manifestarem recurso
extraordinário nos casos previstos nesta lei, os assistentes da Faz end

Art. 60 - Competirá ao Secretário de Estado da Fazenda
julgar processos tributários administrativos em recursos interpostos
contra decisão definitiva do Conselho de Contribuintes, nos casos
previstos nesta lei.

CAPITULO III

Do Processo em Primeira Instância

SEÇÃO 1

Do Início do Processo

Art. 61	O processo tributário administrativo será iniciado
por:

1	lananicnto de tributo ou penahida(ie, emlocaia de

1
	

b) auto de infração;

a) notificação fiscal;

II - representação escrita ou verbal;

III	pedido de isenção ou restituição de tributo ou pena-
Ij(líI(. ,rll	í1.- d	'nmnr'ttn,.i	,1	/roin iii1,t1crL	IV -- consulta escrita formulada por contribuinte.
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adual recorrerão para o Secretário de Estado . da Fazenda, sempre
a decisão definitiva do Conselho de Contribuintes, não sendo

mime, contrariar a prova dos autos.

§ 49 - Ø recurso, de que trata o parágrafo anterior, será
erposto e processado nos prazos e forma do recurso extraordinário.

Art. 59 -- Os membros do Conselho, os assistentes da Fa-
d: Fstadul e o Secretário continuarão a s'r re!nuner:ui(o; 1)01

silo a que comparecerem, na forma e condições estabelecidas
decreto do Poder Executivo, em atendimento à necessidade e

cresse dos serviços.

SEÇÃO III

Da Instância Especial
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Art. 62 - A notificação fiscal e o auto de infração serão
lavrados na forma do regulamento, que conterá os requisitos es-
senciais de sua validade.

§ 1. - Havendo defesa do contribuinte ou responsável, ou
nos casos de recusa de seu recebimento, a notificação fiscal trans-
forma-se automaticamente em auto de infração, para todos os
efeitos legais.

§ 29 O auto de infração, se for o caso, será acompanhado
de "termo de apreensão e depósito" de mercadorias, objetos, livros
ou documentos fiscais, efetuados de acordo com a legislação tri-
butária.

Art. 63 - A lavratura do auto de infração será intimada ao
infrator:

1 - pessoalmente, mediante entrega de cópia do auto contra
recibo passado no respectivo original pelo próprio autuado, seu
representante legal ou preposto idôneo;

II - por via postal, com aviso de recepção (A.R.), somente
quando o infrator tiver domicílio tributário onde o Estado não
possuir repartição fiscal;

III - por publicação em órgão de imprensa oficial, quando
o infrator estiver ausente do território do Estado, ou cm local
ignorado. incerto ou inacessível, ou quando não for encontrado em
seu endereço.

§ 1.° Na hipótese de recusa de recebimento, será certificada
essa ocorrência na peça fiscal, considerando-se, em tal data, feita
a intimação para todos os fins de direito, após o que o funcionária,
autuante simplesmente endereçará ao infrator, por via postal, a cópia
de infração a ele destinada.

§ 2.9 - A assinatura ou recebimento do auto não importará
em confissão de infração argüida.

§ 3 - As incorreções ou omissões do auto não acarretarão
a sua nulidade, quando dele constarem elementos suficientes para
determinar com segurança a natureza da infração e a pessoa do
infrator ou responsável.

Art. 64 - A representação escrita conterá a qualificação do
denunciante e do denunciado, a descrição minuciosa da infão
que a este for atribuída, o local, a data e a assinatura do denunciante.

§ l - A representação verbal será tomada por termo, na
repartição fiscal, redigido com os requisitos deste artigo e assinado
pelo denunciante, ou por outrem a seu rogo, se for analfabeto.

§ 2. - No caso deste artigo, poderá ser excluída a eventual
responsabilidade do denunciante, quando justificada a exclusão me-
diante despacho fundamentado da autoridade competente, atendendo
à sua situação econômica e a erro ou ignorância excusável, quanto
à matéria de fato.

§ 3.9 - A intimação do denunciado for-se-á pela forma
prescrita no artigo 63.

1
Art. 65 - Dentro de 20 (vinte) dias, contados da data da

intimação ou notificação fiscal, poderá o contribuinte ou responsá-
vel apresentar defesa administrativa em forma de impugnação ou
reclamação, com efeito suspensivo, para julgamento em primeira
instância.

§ 1.? - A petição será entregue à repartição fiscal de rniis
Ma hierarquia do domicílio do contribuinte, mediante recibo passado
ao apresentante, certificando obrigatoriamente o servidor que
receber, no próprio instrumento e com clareza, a data do rece-
bimento.

§ 2. - Na contagem do prazo deste artigo, considerar-se-á
a (lata da efetiva entrada da defesa na repartição encarregada de
seu recebimento.

§ 3. - Entender-se-á como domicílio do contribuinte ou
responsável o lugar da situação dos bens ou da ocorrência dos
atos ou fatos que derem origem à obrigação tributária, sempre que
forem desconhecidos a sua residência, o centro habitual de sua
atividade ou o local de seu estabelecimento.

§ 4.9 - Na Capital do Estado, a defesa será entregue ri;,
Delegacia da circunscrição territorial do domicílio do contribuinte.

Art. 66 - Na defesa, o contribuinte alegará, de uma só vez
e por escrito, toda a matéria que entender útil, indicando ou re-
querendo as provas que pretenda produzir e juntando desde logo
as que constarem de documentos.

Parágrafo único - No caso de impugnação parcial de cobrança
de tributo ou penalidade, a defesa apenas produzirá os efeitos

SEÇÃO II

Da Defesa
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regulares se o contribuinte ou responsável houver efetuado, no prazo
legal, o depósito administrativo da importância que entender devida,
sendo esta convertida automaticamente cm renda ordinária com o
julgamento definitivo e irrecorrível da questão, sem prejuízo da
cobrança da diferença e das penalidades cabíveis, quando a decisão
for favorável à Fazenda.

SEÇÃO Ill

Da Instrução Processual

Art. 67 - Apresentada defesa administrativa contra o proce-
dimento fiscal, a repartição ou funcionário que a receber providen-
ciará, até o dia útil seguinte, o seu rápido encaminhamento à auto-
ridade instrutora da respectiva jurisdição, que, ordenando sua juntada
ao processo com os documentos que a acompanharem, dará irncdita
vista dos autos ao funcionário ou pessoa de quem emanou o ato
impugnado, para oferecimento de réplica no prazo de 5 (cinco)
dias, juntando prova ou requerendo sua produção.

1. - O contribuinte, independentemente de intimação e
dentro ia repartição fiscal, terá vista do processo nos 5 (cinco)
dias seguintes ao término do prazo previsto neste artigo, oportu-
nidade em que poderá requerer novas provas, se alegar motivo que
justifique a sua anterior não indicação.

§ 2. Será dada imediata vista dos autos ao contribuinte,
na forma, em igual prazo e para os fins do parágrafo anterior,
se o funcionário oferecer a réplica antes de decorrido o período
total destinado à sua apresentação.

Art. 68 - Decorrido o prazo máximo de 25 (vinte e cinco)
(lias da data da intimação ao contribuinte ou responsável sem
apresentação de defesa administrativa, o funcionário autuante ou
notificante ou aquele que receber a representação escrita ou verbal,
sci'.11 obrigado a providenciar a lavratur da termo de revelia e a
instrução definitiva do processo dentro dos. 10 (dez) dias seguintes,
findos os quais a autoridade competente ordenará a remessa dos
autos diretamente à Procuradoria Fiscal do Estado, para apuração
da liquidez e certeza do débito e seu lançamento em dívida ativa.

Parágrafo único Sempre que for possível, o funcionário
autuante encaminhará à Delegacia Fiscal em que tiver curso o pro-
cesso, juntamente com a via original do auto de infração e no
prazo, deste artigo, cópia de documento, extrato de conta ou quais-
quer outros documentos que servirem de base à exigência fiscal.

Art. 69 - Cumprido o disposto no artigo 67 e seus parágrafos,
os autos serão conclusos à autoridade instrutora que deliberará
sobre as provas, deferindo ou indeferindo as requeridas, determi-
nando de ofício as que julgar necessárias e ordenando diligências,
tudo devendo ser realizado dentro do prazo de 20 (vinte) dias,
prorrogável até o termo final do período previsto no parágrafo
deste artigo, por motivo justificado mediante exposição escrita
dirigida, em separado, ao Diretor de Rendas, sem prejuízo do anda-
mento regular do processo.

Parágrafo único - A instrução do processo tributário no
âmbito da Delegacia Fiscal deverá ter seu término, no máximo,
dentro de 90 (noventa) dias, contados da data do ato que lhe deu
origem

Art. 70 Terminada a instrução do processo, a Delegacia
Fiscal remeterá os autos imediata e diretamente à Seção de Ex-
pediente da Diretoria de Rendas, que os encaminhará à repartição
incumbida de sua correição e distribuição.

Parágrafo único - Poderá ser recolhido o tributo com as
penalidades aplicáveis, no decurso do processo e antes da inscrição
do débito cm dívida ativa, pondo-se fim à questão na órbita admi-
nistrativa, caso em que, previamente verificada a não inscrição e
se o processo tiver sido remetido a julgamento, o recolhimento será
comunicado, de imediato, ao Serviço da Dívida Ativa da Procura-
doria Fiscal do Estado, para as devidas providências.

Art. 71 Recebidos e registrados na repartição própria,
depois de feita a necessária correição no prazo regulamentar, os
autos serão encaminhados, pelos chefes de Seção do Departamento
competente, à Procuradoria Fiscal do Estado e distribuídos, de
acordo com o número de ordem e alternadamente, aos funcionários
que servirem como assessores de tributação perante a Junta de
Revisão Fiscal.

§ 1. - Os assessores de tributação emitirão parecer con-
clusivo redigido de forma sucinta e clara, com determinação precisa
do objeto do processo e dos pontos em que se manifestou a diver-
gência submetendo-o à apreciação e decisão do órgão judicante,
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dentro de 30 (trinta) dias, ou no prazo de 10 (dez) dias, se nos	 Art. 74 - A intimação às partes da decisão de primeira
autos constar nota de urgência ou se tratar de questão idêntica	instância considerar-se-á feita pela simples publicação da súmula
a uma série de casos iguais.	 de julgamento no órgão da Imprensa Oficial do Estado.

§ 2.9 - Se o processo não receber parecer conclusivo nos
prazos do parágrafo anterior, o Chefe do Departamento, cuja Seção
o distribuir, cientificado, providenciará sua imediata apresentação
à Junta, com ou sem a referida peça instrutiva final, mandando
anotar a ocorrência em ficha própria e, nos casos de não devolução
dos autos dentro dos 5 (cinco) dias seguintes ao término do período
total previsto neste artigo, representará à autoridade compc'rnte
para os devidos fins.

SEÇÃO IV

Da Decisão

Art. 72 - A Junta de Revisão Fiscal proferirá decisões
sumárias, com base no parecer apresentadõ pelo assessor de tribu-
tação, se existente e de acordo com os elementos de fato e de direito
constantes do processo, ou lavradas, fundamentalmente, por termo
nos autos, assinado pelo presidente do exercício.

Art. 73 A decisão, proferida em 5 (cinco) dias úteis,
contados do recebimento dos autos, ou dentro de 1 (um) mês, nos
casos mais complexos, resolverá as questões suscitadas no processo
e concluirá pela procedência ou improcedência, total ou parcial, do
ato impugnado, definido expressamente desde logo num e noutro
caso os seus efeitos e determinando a intimação das partes, a ser
feita nos termos do artigo seguinte.

§ 1.9 - A Junta não ficará adstrita às alegações constantes
dos autos e, na apreciação da prova, formará livremente o seu
convencimento, atendendo aos fatos e circunstâncias extraídas do
processo, ainda que não alegados pelas partes.

§ 2. - Se julgar os elementos constantes do processo iii.
suficientes para decidir, o órgão judicante poderá exarar despacho
interlocutório ou baixar os autos em diligência para que se complete
a instrução, no prazo que fixar.

§ 3.9 Sendo suscitada questão de alta indagação jurídica
que não a habilite a julgamento dentro do prazo legal, ou a reque-
rimento de qualquer de seus membros, a Junta submeterá o processo
à apreciação liminar do Procurador Fiscal do Estado, que o devol-
verá com a solução jurídica cabível, decidindo-se o caso à vista
do parecer emitido.

Parágrafo único - Se possível e a critério do órgão julgador,
a intimaçijo poderá ser feita pessoalmente ao contribuinte ou
responsável.

Art. 75 - Nos casos de consulta ou pedido de isenção ou
de restituição, proceder-se-á de acordo com o disposto nas Seções
V e VI (leste Capítulo, aplicando-se, no que couberem, os artigos
desta Seção.

SEÇÃO V

Da Consulta

Art. 76 - É facultado ao contribuinte formular consulta
escrita ao órgão julgador de primeira instância, através da Diretoria
de Rendas, sobre aplicação da legislação tributária, em relação a
fato concreto de seu interesse, que será completa e exatamente
descrito na petição.

Parágrafo único Se a matéria versar sobre atos ou fatos
já praticados e geradores de tributos, essa circunstância deverá
ser esclarecida na consulta.

Art. 77 - A solução à consulta será dada no prazo de 30
(trinta) (lias, contado da data de seu recebimento pelo funcionário
designado para estudá-la.

Parágrafo único --- O prazo deste artigo suspende-se a partir
da (lata em que forem determinadas quaisquer diligências, reco-
meçando a fluir no dia em que tenham sido cumpridas.

Art. 78 Nenhum procedimento fiscal será promovido, em
relação à espécie consultada, contra contribuinte que proceda em
estrita conformidade com a resposta dada à consulta por ele formu-
lada nem durante a tramitação desta ou enquanto a solução não
for reformada.
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§ 1. - O Tributo considerado devido pela solução dada
à consulta será cobrado sem imposição de qualquer penalidade, se
recolhido dentro do prazo de recurso para a instância superior.

§ 2.° - A reforma de orientação adotada em solução a
consulta anterior só prevalecerá em relação ao mesmo consulente,
após sua intimação na forma prevista no parágrafo único do
artigo 74.

Art. 79	Não produzirá os efeitos previstos no artigo
anterior, as consultas:

1 - que sejam meramente protelatórias, assim entendidas
as que versarem sobre disposição claramente expressa na legislação
tributária ou sobre questão de direito já resolvida por decisão
administrativa ou judicial;

II - que não descreverem exata e completamente o fato
que lhes deu origem;

III - formuladas após o inicio de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com o fato
de seu objeto, ou após vencido o prazo legal para o cumprimento
da obrigação a que se refiram.

SEÇÃO VI

Da Isenção e da Restituição

Art. 80 - A concessão de isenção ou restituição de tributo
ou penalidade dependerá de requerimento instruído de acordo com
as exigências legais e regulamentares de cada caso, contendo:

1 - qualificação do requerente;
II - indicação do dispositivo legal em que se amapara o

pedido e prova de nele estar enquadrado;
III - certidão negativa de débito para com a Fazenda

Estadual, extraída pela repartição fiscal do domicílio do interessado.
Parágrafo único - Tem os mesmos efeitos previstos no

item Ill deste artigo a certidão de que conste a existência de créditos
não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido
efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.	

i
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CAPITULO IV

Do Processo na Instância Superior

SEÇÃO 1

Do Recurso Voluntário

Art. 81 - Das decisões do órgão julgador de primeira ins-
tância contrárias ao contribuinte ou requerente, no todo ou em
parte, caberá recurso voluntário, com efeito suspensivo, para o
Conselho de Contribuintes do Estado.

Art. 82 - O recurso será interposto por petição escrita,
dirigida à Junta de Revisão Fiscal e entregue à Seção de Expediente
da Diretoria de Rendas, dentro do prazo de 20 (vinte) dias, con-
tados cia data da intimação da decisão recorrida.

§ 1.9 - No interior do Estado, o recurso poderá ser recebido
pela repartição fiscal do domicílio do contribuinte, a qual o en-
caminhará até o dia útil imediato à Delegacia Fiscal instrutora do
feito, que, nos 5 (cinco) dias seguintes, providenciará sua urgente
entrega à repartição referida neste artigo.

§ 2. - É vedado reunir em uma só petição recursos refe-
rentes a mais de uma decisão, ainda que versando sobre o mesmo
assunto e alcançando o mesmo contribuinte.

Art. 83 - O recorrente poderá apresentar, nos autos, a
exposição do fato, e do direito e as razões do pedido de nova
decisão, até o dia em que efetivar, na forma e prazo legais, a
garantia de instância, ou declarar, no ato da interposição do recurso,
que se reserva para apresentar alegações na própria instância su-
perior, devendo efetivar, neste caso, a garantia de instância dentro
dos 5 (cinco) dias seguintes.

Art. 84 - Garantida a instância ou findo o prazo para sua
efetivação, o processo será imediatamente remetido ao Conselho de
Contribuintes, acompanhado ou não das razões de recurso, para
julgamento de seu mérito, perempção ou deserção, conforme o caso,
mas o recurso não terá efeito suspensivo nas duas últimas hipóteses.

1
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SEÇÃO II

Da Garantia de Instância

Art. 85 Nenhum recurso voluntário será admitido na
instância superior sem o prévio depósito do valor total da obrigação,
quando já vencida ou exigível.

Art. 86 - O depósito, sempre equivalente ao valor total
do débito questionado, será feito em dinheiro ou em título da (lívida
pública federal ou do Estado, de Minas Gerais, recebidos em caução
por seu valor nominal, dentro de 30 (trinta) dias da intimação da
decisão recorrida.

Art. 87 - Quando a importância discutida for superior ao
valor do salário mínimo mensal vigorante na Capital do Estado em
31 de dezembro do ano anterior à data de apresentação do recurso,
ao invés de seu depósito, será facultado ao contribuinte ou respon-
sável oferecer fiador idôneo, à apreciação do Chefe do Departa-
mento a que competir a movimentação do processo, no máximo até
o fim do prazo a que se refere o artigo anterior.

1. - Ao pé do requerimento em que se oferecer essa
garantia, que será aceita ou não dentro de 5 (cinco) dias, firmará,
o fiador proposto, declaração de que assumirá a responsabilidade,
comprometendo-se a assinar o termo, logo que estiver lavrado.

§ 2.9 - Se aceito, o fiador, a autoridade competente marcará
prazo até 5 (cinco,) dias para assinatura do termo.

§ 3•9 - No interior do Estado, o Delegado Fiscal poderá
manifestar-se sobre a idoneidade do fiador apresentado, lavrando,
na forma do regulamento, o termo de fiança, fazendo-o assinar e
providenciando a sua apreciação pela autoridade competente, dentro
de 10 (dez) dias da apresentação do recurso.

§ 4.9 - Se o fiador proposto for julgado inidôneo, ou estiver
proibido de prestar fiança em virtude de disposição contratual ou
estatutária, será o recorrente intimado, na forma do artigo 104,
a efetuar o depósito da quantia em litígio, no prazo de 5 (cinco)
dias.

§ 59 Havendo recusa de fiador apresentado no prazo
legal e não efetuado o depósito do débito, o recorrente poderá
oferecer segundo e último fiador perante o Conselho de Contribuintes,
até a data da abertura de vista dos autos ao assistente da Fazenda
Estadual, desde que proteste por esse procedimento no prazo do
parágrafo anterior.
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Art. 88 - Definitiva e transitada em julgado a decisão na
ita administrativa, ou em juízo, no caso de ter havido pendência
ciária, se o recorrente ou responsável não tiver efetuado o

pagamento total do tributo ou penalidade exigível, será promovida
a venda de títulos porventura depositados, ou cobrada ou executada
a fiança conforme o caso.

§ 1.9 Verificadas as condições a que se refere este artigo,
será convertido em renda ordinária o depósito efetuado em dinheiro
ou o produto da venda dos títulos caucionados, acrescido das res-
pectivas despesas, independentemente da exigência legal do restante
(lo débito, se houver.

§ 2.° - Quando do provimento do recurso se verifique in-
débita ou excessiva a quantia cobrada, a própria instância julgadora
representará à autoridade competente, no sentido de autorizar a
devolução ao contribuinte da importância do crédito, sem necessitar
de requerimento.

SEÇÃO III

Do Recurso de Ofício

Art. 89 - O órgão julgador de primeira instância recorrerá
de ofício, com efeito suspensivo, ao Conselho de Contribuintes,
sempre que, no todo ou em parte:

1 proferir decisão contrária à Fazenda Pública, ainda
que importe em simples reconhecimento da ocorrência de prescrição
ou decadência;

II	proferir decisão concessiva de isenção ou restituição
de tributo ou penalidade;

III	dar resposta favorável a consulta de contribuinte.
1.9 - Será dispensada a interposição do recurso oficial

quando a importância pecuniária em discussão não exceder do valor
correspondente ao salário mínimo mensal vigorante na Capital do
Estado em 31 de dezembro do ano anterior à data da decisão.

§ 2. O recurso de ofício será manifestado mediante
declaração na própria decisão.

§ 3. - Se for omitido o recurso de ofício, cumpre ao fun-
cionário que tiver de executar a decisão representar ao órgão
competente, propondo sua interposição, ou, se o processo subir
com recurso voluntário, a instância superior tomará conhecimento
igualmente daquele recurso, como se tivesse sido manifestado.

judi

L
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SEÇÃO IV

Do Julgamento

Art. 90 - Recebido o protocolo o processo na Secretaria
do Conselho de Contribuintes, será, no dia útil seguinte, aberta
vista dos autos ao assistente da Fazenda Estadual, pelo prazo de
8 (oito) dias, para exame e apresentação de defesa escrita dos
legítimos interesses fazendários.

Parágrafo único - Se houver nos autos o protesto pela
apresentação de alegações na forma da parte final do artigo . 83, o
processo ficará, antes da abertura de vista ao assistente da Fazenda
e independentemente de intimação ao recorrente, à disposição deste,
na Secretaria, para a juntada das razões e documentos que entender
necessários, dentro do prazo a que se refere este artigo.

Art. 91 - Cumprido o disposto no artigo anterior ou de-
corridos os respectivos prazos, o processo será imediatamente dis-
tribuído a um relator que dele terá vista por 10 (dez) dias.

§ 1. - Devolvido pelo relator, o processo será incluído
na pauta de julgamento.

§ 2.9 A pauta de julgamento do Conselho de Contribuintes
será publicada com a antecedência mínima de 48 (quarenta e oito)
horas da realização da respectiva sessão.

Art. 92 - Não estando os autos devidamente instruídos,
determinarse-ão as medidas que forem convenientes, mediante des-
pacho interloeutório ou conversão do julgamento em diligência.

§ 1. - Para ministrarem os esclarecimentos que lhes soli-
citar o Conselho, terão as repartições do Estado o prazo de 20
(vinte) dias, contado da data em que receberem o pedido.

§ 2.9 - Ao contribuinte será dado prazo certo, não superior
a 20 (vinte) dias, para cumprimento de despacho interlocutório,
findo o qual se julgará o processo deserto e não seguido.

§ 39 - Salvo ao relator, é facultado a cada Conselheiro,
durante o julgamento, pedir vista do processo, pelo prazo de 5
(cinco) dias, e ao presidente do Conselho, pelo prazo de 10 (dez)
dias.

§ 4.9 - Na omissão da lei, serão observadas as disposições
do regimento interno do Conselho de Contribuintes, com relação à
ordem, ao julgamento e à intervenção das partes nos processos.

Art. 93 - Será permitida a defesa oral perante o Conselho,
na forma do regimento interno.
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Art. 94 - No caso do parágrafo 5•9, do artigo 87, o Conselho,
se não aceitar o fiador apresentado, indefirirá liminarment o
recurso, não tomando conhecimento da matéria principal.

Parágrafo único - Aceito o fiador e lavrado o termo, no
prazo legal, proceder-se-á de acordo com o artigo 91, depois de
aberta vista dos autos ao assistente da Fazenda Estadual.

Art. 95 - O Conselho de Contribuintes, quando entender
aplicável eqüidade, submeterá o processo ao julgamento do Secre-
tário de Estado da Fazenda.

Art. 96	As resoluções do Conselho de Contribuintes serãc
lavradas pelo relator no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1.9 - Vencido o relator, o presidente designará um dos
Conselheiros cujo voto tenha sido vencedor, para redigir a re-
silu ç õo

§ 2. -- A resolução será assinada pelo presidente, pelo
relator e pelo assistente da Fazenda Estadual que tiverem funcio-
nado no julgamento, nela podendo ser lançado voto vencido, se o
desejar seu autor.

§ 3» - As resoluções do Conselho serão encaminhadas ao
órgão oficial, no máximo, até 48 (quarenta e oito) horas após as
respectivas assinaturas, para sua publicação integral.

Art. 97 -- A intimação às partes dos atos, deliberações e
resoluções do Conselho de Contribuintes far-se-á na forma do artigo
104 desta lei, ou, quando possível, na pessoa do contribuinte ou
de seu representante legal.

SEÇÃO V

Do Pedido de Reconsideração

Art. 98 Das resoluções do Conselho de Contribuintes caberá
pedido de reconsideração, desde que verse sobre matéria de fato
ou de direito não apreciada na decisão reconsideranda.

§ 1» - O pedido de reconsideração, que terá efeito sus-
pensivo, será apresentado no prazo de 10 (dez) dias, contado da
data da intimação.

§ 2» - A parte contrária será intimada, pessoalmente ou
por publicação no órgão oficial do Estado, para falar no processo,
dentro de prazo igual ao do parágrafo anterior.1"
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Art. 99 - O pedido de reconsideração não será admitido	 § 2.1	Protocolado o recurso na Secretaria (lo Conselho
quando apresentado pela segunda vez no mesmo processo, salvo o
caso em que a decisão reconsiderada tenha versado exclusivamente
sobri preliminar.

Art. 100 - O processamento e o julgamento do pedido de
reconsideração obedecerão às disposições da Seção anterior, no que
forem aplicáveis.

SEÇÃO VI

Do Pedido de Esclarecimento

Art. 101 Das resoluções do Conselho de Contribuintes,
consideradas omissas, contraditórias ou obscuras, caberá pedido dc
esclarecimento, com efeito suspensivo, apresentado pelas partes, no
prazo de 5 (cinco) dias, contado da intimação, e dirigido ao relator.

§ 1. - Será desde logo indeferida por despacho irrecorrível
a petição que não indicar o ponto contraditório, omisso ou obscuro.

§ 2. - Não será conhecido o pedido que, a juízo cio Conselho,
for manifestamente protelatório ou vise indiretamente a reforma da
decisão.

§ 3. -. O pedido de esclarecimento liminarmente indeferido
ou não conhecido pelo Conselho não suspenderá prazo para outro
recurso.

Art. 102 .--- O pedido de esclarecimento processar-se-á na
forma regimental.

SEÇÃO VII
	

[Do Recurso Extraordinário

Art. 103 - Caberá recurso extraordinário para o Secretário
de Estado da Fazenda, quando a decisão definitiva do Conselho de
Contribuintes contrariar dispositivo:

1 - da Constituição do Brasil ou do Estado de Minas Gerais;
II	da legislação tributária federal ou estadual.
§ 1. O recurso será interposto mediante petição desde

logo fundamentada, no prazo de 10 (dez) dias, contado da intimação
da decisão recorrida.

4

será providenciada, no dia útil imediato, a publicação de sua
interposição no órgão oficial do Estado, a fim (te que o recorrido,
dentro (te igual prazo, a contar da data (la referida publicação,
ofereça na repartição as suas razões.

§ 3•o - Apresentadas ou não as razões do recorrido, a
Secretaria do Conselho remeterá os autos ao Secretário de Estado
da Fazenda, no prazo de 3 (três) dias, independentemente (te novas
intimações.

CAPITULO V

Das Disposições Gerais

Art. 104 Os despachos ou decisões dos órgãos julgadores
serão publicados na Imprensa Oficial do Estado, para conhecimento
(los interessados.

Art. 105 - Na hipótese de erro ou ignorância escusáveis
do contribuinte ou responsável ou em virtude de condições peculia-
res a determinada região cio território da entidade tributante, a
apresentação de petição a autoridade fazendária incompetente, des-
(li que dentro do prazo legal, não importará em perempção ou
caducidade.

Parágrafo único - O funcionário certificará obrigatoriamente
e com clareza, ao pé da petição, a data em que a recebeu, pro-
videnciando, até o dia útil imediato, a sua entrega à repartição
competente, sob pena de responsabilidade.

Art. 106	Os pi-aze; serão contínuos, excluindo-se na
sua contagem o dia de início e incluindo-se o de vencimento.

Parágrafo único - Os prazos só se iniciam ou vencem emem
(lia de expediente normal na repartição em que corra o processo
ou deva ser praticado o ato.

Ai, [. 107 -- A inobservância dos prazos destinados à ins-
[rução, movimentação e julgamento de processo responsabilizará
disciplinarmente o membro de órgão julgador ou q funcionário
culpado, mas n,,-,, o acarretará a nulidade do procedimento fiscal.

Parágrafo único O Conselho de Contribuintes enviará
ao Secretário de Estado da Fazenda, até o fim de cada mês, a
relação dos processos tributários administrativos julgados no mês
anterior, acompanhada da súmula das respectivas decisões.
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Art. 108 - Às decisões definitivas iterativamente tomaiias
no mesmo sentido pelo Conselho de Contribuintes, com relação à
casos idênticos, poderá ser atribuída eficácia normativa por ato
do Secretário de Estado da Fazenda, mediante proposta em petição
fundamentada:

1	do próprio Presidente do Conselho, por iniciativa de
qualquer de seus membros;

II	do Procurador Fiscal ou do Diretor de Rendas da
Secretaria de Estado da Fazenda;

III - úe entidades de classes representativas (lOS contri-
buintes.

Art. 109 Se for de manifesto interesse da Fazenda Pública,
poderá o Secretário de Estado da Fazenda, por despacho funda-
mentado, celebrar transação, que importe em terminação de litígio,
ou conceder, achando-se o contribuinte em situação de comprovada
precariedade econômica, remissão parcial do crédito tributário, bem
como autorizar compensações de créditos tributários com créditos
vencidos do sujeito passivo contra a Fazenda Estadual, nas condi-
ções que estipular.

§ 1. - Observados os requisitos deste artigo, será permitido
o recolhimento total do débito em prestações mensais iguais nunca
superiores a 12 (doze), vinculadas, como garantia, a notas pro-
missórias emitidas ou avalizadas por pessoa idônea.

§ 2.9 O favor previsto no parágrafo anterior se restringe
aos débitos provenientes de cobrança dos impostos de circulação
de mercadorias e de transmissão de propriedade "causa mortis".

§ 3.9 - Nos casos de remissão de crédito tributário, as
vantagens auferidas pelo funcionário, em razão da efetiva promoção
da cobrança, serão reduzidas na mesma proporção da diminuição do
valor do débito.

Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 110 Esta lei aplicar-se-á desde logo aos processos
tributários pendentes, ressalvados os dispositivos relativos às deci-
sões de primeira instância, que somente vigorarão a partir da
instalação da Junta de Revisão Fiscal.

Parágrafo único - Enquanto não entrarem em vigor as normas
referentes ao julgamento do processo pela Junta de Revisão Fiscal
previstas nesta lei, continuará sendo aplicado o disposto nos artigos
81 e 120, da Lei n.9 4.337, de 30 de dezembro de 1966, no que
couber.
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Art. 111 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pela
Secrcaria de Estado da Fazenda, crédito especial até o valor de
NCr$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros novos), para atender
às despesas de instalação da Procuradoria Fiscal do Estado.

Parágrafo único - Para efeito do disposto no artigo, poderá
o Executivo anular total ou parcialmente, até o valor do crédito,
(lotações orçamentárias correspondentes a despesas correntes e de
capital.

Art. 112 - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 113 - Esta lei entrará em vigor a partir de 1.9 de

janeiro de 1969.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
27 de novembro de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senzma
Ovídio Xavier de Abreu
Francisco Bilac Moreira Pinto

LEI N.9 5.048, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1968

Cria curso colegial secundário no Colégio Nor-
mal Oficial de Piurn-i.

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 colegial secundário no
Colégio Normal Oficial "Prof. João Menezes" da Cidade de Pium-í.

Art. 2.9 O curso instituído, na forma do artigo anterior,
será instalado e funcionará mediante convênio, que fica desde já
autorizado, com a Prefeitura Municipal de Pium-i, sem ônus para
o Estado.

Art. 3 • 1 - o convênio previsto no artigo anterior deverá
atender às disponibilidades financeiras do município e às neces-
sidadcs do ensino a ser ministrado.

rIM
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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 (onhieri.
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
27 de novembro de 1968.

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

LEI N.9 5.049, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1968

Cria o Ginásio Estadual de São João do Paraíso.

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

Art. 1.0 - Fica criado o Ginásio Estadual da Cidade de
São João do Paraíso.

Art. 2. - O Ginásio, de que trata o artigo anterior, terá
os seguintes cargos, que ficam criados no Anexo III, fila, da Lei
fl •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 corre-
rão 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
anterior, o Ginásio Estadual de São João do Paraíso será instalado
e funcionará mediante convênio, que fica desde já autorizado, com
a Prefeitura Municipal de São João do Paraíso, 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.
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Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 5•9 - Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo horizonte, aos
28 de novembro de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria Alkmim

LEI N.' 5.050, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1968

Cria curso colegial secundário no Ginásio Es-
tadual "São Pio X", de São Golardo.

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 colegial secundário no Ginásio
Estadual "São Pio X", de São Gotardo.

Art. 2.° -- O curso colegial secundário criado por esta lei
será instalado e funcionará mediante convênio, que fica desde já
autorizado, com a Prefeitura Municipal de São Gotardo, sem ônus
para o Estado.

Parágrafo único - O convênio de que trata o artigo deverá
atender às disponibilidades financeiras do município e às necessi-
dades do ensino a ser ministrado.

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

Art. 4,9 - Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte, aos
28 de novembro de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
José Maria Alkmim
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LEI N.9 5.051, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1968	 Art.	- Revogadas as disposições em contrário, esta lei

Declara de utilidade pública a Associação dos	
entrará em vigor na data de sua publicação.

Servidores do Departamento de Estradas de Roda-	 Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
gem do Estado de Minas Gerais, (ASDER-MG), com	mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
sede em Belo Horizonte,	 cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

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

Art. 1.9 - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Servidores do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas
Gerais - (ASDER-MG)	com sede em Belo Horizonte.

Art. 2.v - 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
28 de novembro de 1968.

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

LEI N.9 5.052, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1968

Declara de utilidade pública a Associação Edu-
cadora Católica, com sede na Cidade de Engenheiro
Caldas.

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

Art. 1.9 - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Educadora Católica, com sede na Cidade de Engenheiro Caldas.

n

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
28 de novembro de 1968.

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

LEI N.9 5.053, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1968

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

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 Conferência
de Nossa Senhora do Carmo da Sociedade de São Vicente de Paul,),
com sede na Cidade de Luminárias.

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
28 de novembro de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

L 

Raul Bernardo Nelson de Senna
João Franzen de Lima
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LEI N.9 5.054, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1968

Declara de utilidade pública a "Associação Be-
neficente Nossa Senhora Mãe dos Pobres", com sede
na Cidade de Juiz de Fora.

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

Art. 1.0 - Fica declarada de utilidade pública a "Associação
Beneficente Nossa Senhora Mãe dos Pobres", com sede na Cidade
de Juiz de Fora.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
28 de novembro de 1968.

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

LEI N.9 5.055, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1968

Declara de utilidade pública a Fundação Edu-
cacional Monsenhor Messias, com sede na Cidade
de Sele Lagoas.

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

Art. 1.0 - Fica declarada de utilidade pública a Fundação
Educacional Monsenhor Messias, com sede na Cidade de Sete Lagoas.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
28 de novembro de 1968.

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

LEI N.9 5.056, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1968

Modifica disposições da Lei n.ç, 3.545, de 11
de novembro de 1965, que cria a Faculdade de Filo-
sofia, Ciências e Letras de Ouro Fino.

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

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

Art. 1 - O artigo 3.9 da Lei n.° 3.545, de 11 de novembro
de 1965, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 3.9 - Para atender às despesas decorrentes
desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a emitir
NCr$ 300.000,00 (trezentos mil cruzeiros novos) em tí-
tulos da divida pública.

Parágrafo único - Os títulos, de que trata o artigo,
passarão a constituir patrimônio da Fundação Faculdade
de Filosofia, Ciências e Letras, de Ouro Fino, serão
inalienáveis e terão suas rendas aplicadas exclusivamente
na manutenção dos serviços, na pesquisa e no ensino,
consoante as finalidades da instituição a que se destinam."
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Art. 2. - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3.9 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
28 de novembro de 1968.

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

LEI N.9, 5.057, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1968

Declara de utilidade pública o Instituto de
Proteção e Assistência à 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. 1.0 - Fica declarado de utilidade pública o Instituto
de Proteção e Assistência à 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
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
28 de novembro de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna
João Franzeri de Lima
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LEI N.9 5.058, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1968

Declara de utilidade pública o hospital "São
Francisco de Assis", com sede na Cidade de Con-
ceição do Rio Verde.

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 Francisco de Assis", com sede na Cidade de Conceição do
Rio Verde.

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
28 de novembro de 1968.

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

LEI N.9 5.059, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1968

Declara de utilidade pública o Centro Espírita
Amor e Humildade, 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. - Fica declarado de utilidade pública o Centro
Espírita Amor e Humildade, com sede na Cidade de Pouso Alegre.
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Art. 2. - Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
28 de novembro de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Sentia
João Fran.zen de Lima

LEI N.9 5.060, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1968

Cria curso colegial normal no Ginásio Estadual
de Guimarânia.

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 colegial normal no Ginásio
Estadual de Guimarânia.

Art. 2.° - O curso de que trata o artigo anterior será ins-
talado e funcionará mediante convênio, que fica desde já autorizado,
com a Prefeitura Municipal de Guimarânia, sem ônus para o Estado.

Parágrafo único - O convênio previsto no artigo deverá
atender às disponibilidades financeiras do município e às necessi-
dades do ensino.

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

Art. 49 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
28 de novembro de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna
José Maria Alkmim
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LEI N.9 5.061, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1968

Cria curso colegial secundário no Ginásio Es-
tadual da Cidade de Prata e dá outras providências.

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

Art. 1. - Fica criado o curso colegial secundário no Ginásio
Estadual da Cidade de Prata.

Art. 2. - O curso instituído pelo artigo anterior será ins-
talado e funcionará mediante convênio, que fica desde já autorizado,
com a Prefeitura Municipal de Prata, sem ônus para o Estado.

Parágrafo único - O convênio previsto no artigo deverá
atender às disponibilidades financeiras do Município e às necessi-
dades do ensino a ser ministrado.

Art. 3. - Fica revogado o artigo 2., da Lei n.9 3.620, de
30 de novembro de 1965.

Art. 4•9 - 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
28 de novembro de 1968.

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

LEI N.9 5.062, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1968

Declara de utilidade pública a "Sociedade Bra-
sileira de Ocultismo Prático Giordano Bruno",
com sede na Cidade de Juiz de Fora.

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

Art. 1.9 - Fica declarada de utilidade pública a "Sociedade
Brasileira de Ocultismo Prático Giordano Bruno", associação civil
com sede na Cidade de Juiz de Fora.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
29 de novembro de 1968.

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

LEI N 5.063, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1968

Declara de utilidade pública a associação Obras
de Assistência Nossa Senhora Aparecida, com sede
no Município 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
Obras de Assistência Nossa Senhora Aparecida, com sede no Muni-
cípio de Juiz de Fora.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 29
de novembro de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna
João Fran.zen de Lima
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LEI N. 9 5.064, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1968

Declara de utilidade pública o "Lactário Nossa
Senhora Aparecida", com sede a Cidade de Vis-
conde do Rio Branco.

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

Art. 1. - Fica declarado de utilidade pública o "Lactário
Nossa Senhora Aparecida", associação civil com sede na Cidade de
Visconde do Rio Branco.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 29
de novembro de 1968.

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

LEI N. 5.065, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1968

Declara de utilidade pública o Centro de
Assistência Social "Nossa Senhora Aparecida", 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 Centro de
Assistência Social "Nossa Senhora Aparecida", com sede na Cidade
de Juiz de Fora.1 hi



RECEITAS CORRENTES
	 NCr$

Receita Tributária ..................

Receita Patrimonial ................

Receita Industrial ................

Transferências Correntes ..............

Receitas Diversas ..................

SOMA DAS RECEITAS CORRENTES

774.510.000,00

12.903.000,00

23.082.000,00

44.030. 000,00

53.300.000,00

907.825.000,00

RECEITAS DE CAPITAL

Operações de Crédito ................

Alienação de Bens Móveis e Imóveis ......

Transferências de Capital ............

Outras Receitas de Capital ............

SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL

TOTAL GERAL DA RECEITA

80.000.000,00

4.035.000,00

115.010.000,00

19.000. 000,00

218.045.000,00

1.125.870.000,00
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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 29
de novembro de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson (te Senna
João FranzeR de Lima

LEI N.' 5.066, DE 2 DE DEZEMBRO DE 1968

Declara de utilidade pública o "Montesinas
Clube Recreativo", com sede na Cidade de Juiz
de Fora.

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

Art. 1. - Fica declarado de utilidade pública o "Montesinas
Clube Recreativo", 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 2 de
dezembro de 1968.

ri

LEI N.' 5.067, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1968

Orça a Receita e Fixa a Despesa do Estado de
Minas Gerais para o exrcício de 1969.

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

Art. 1. - O Orçamento do Estado de Minas Gerais, para o
exercício de 1969, estima a Receita em NCr$ 1.125.870.000,00 (hum
bilhão, cento e vinte e cinco milhões, oitocentos e setenta mil cru-
zeiros novos), e fixa a Despesa em NCr$ 1.125.870.000,00 (hum
bilhão, cento e vinte e cinco milhões, oitocentos e setenta mil
cruzeiros novos)

Art. 2.9 - A Receita será realizada mediante arrecadação dos
Tributos, Rendas e Outras Receitas Correntes e de Capital, na forma
da Legislação em vigor, sob os seguintes títulos e subtítulos:

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna
João Fran.ze.r de Lima
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iiArt. 3. <? - A Despesa será realizada segundo a discrimina-
ção constante dos anexos e relativa a: Despesas de Custeio, Trans-
ferências Correntes, Investimentos, Inversões Financeiras e Trans-	Conselho Estadual do Desenvolvimento ......

ferncias de Capital, distribuída pelos seguintes órgãos:	 Conselho Estadual de Telecomunicações de
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NCr$
8.534.318,00

PODER LEGISLATJV0

Assembléia Legislativa ................

TRIBUNAL DE CONTAS

Tribunal de Contas ................

PODER JUDICIÁRIO

Poder Judiciário do Estado ............

PODER EXECUTIVO - ADMINISTRA-
ÇÃO DIRETA

Assessoria Técnico-Consultiva do Governador do
Estado	......................

Departamento de Águas e Energia Elétrica
Departamento de Estradas de Rodagem .

Departamento Jurídico do Estado de Minas Ge-
rais........................

Gabinete Militar do Governador ..........

Departamento de Representação do Estado de
Minas Gerais, em Brasília ..........

Conselho de Coordenação e Crédito Rural

Arquivo Público Mineiro ..............

Departamento Estadual de Estatística .....

Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais

Escola de Belas Artes e Artes Gráficas de Belo
Horizonte ......................

Departamento Geográfico do Estado de Minas
Gerais ......................

NCr$

13. 827.864,00

1. 985.035,00

16. 515.396,00

380.821,00
14.222.264,00

100 . 000.000,00

1.091.755,00

611 .311,00

199.346,00

175.000,00

118. 531,00

565.189,00

10.058.915,00

149.572,00

640.815,00

Minas Gerais ....................

Gabinete Civil do Governador do Estado .

Secretaria de Estado de Administração .

Secretaria de Estado da Agricultura ......

Instituto de Laticínios "Cândido Tostes"

Associação de Crédito e Assistência Rural

Secretaria de Estado da Educação ........

Secretaria de Estado da Fazenda ........

Secretaria de Estado do Interior e Justiça .

Secretaria de Estado da Saúde ..........

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social

Secretaria de Estado da Viação e Obras Públicas

Polícia Militar do Estado de Minas Gerais - .

Comissão de Construção, Ampliação e Recons-
trução dos Prédios Escolares do Estado

Comissão de Desenvolvimento do Vale do Jequi-
tinhonha ......................

Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor

Fundação Rural Mineira - Colonização e Desen-
volvimento Agrário ................

Fundação Universidade Mineira de Arte

Instituto Estadual de Florestas ..........

Instituto de Pesos e Medidas ............

Universidade Rural de Minas Gerais ......

2. 163.875,00

10.407. 591,00

90.974. 640,00

26.805.364,00

1.326.691,00

3.500.000,00

157.577.295,00

379.470.103,00

9.906.952,00

41.003.067,00

37. 713.503,00

2.395.907,00

41.50(;. 102,00

91 .589.862,00

28.000.000,00

3.000.000,00

5.000.000,00

3.000.000,00

250.000,00

2. 800.000,00

370.000,00

10.600.000,00
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NCr	 Art. $Q - Na forma do artigo 66, da Lei Federal a.° 4.320,
de 17-3-64, o Poder Executivo, por decreto, no interesse da Admi-

	

000 00	nistração, poderá designar órgãos centrais para movimentação de
dotações atribuídas às diversas Unidades Orçamentárias.

	

400.000,00	 Art. 99 - Esta lei vigorará durante o exercício de 1969, a

	

1.500.000,00	partir de 1.' de janeiro, revogadas as disposições em contrário.
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Fundação Universidade do Trabalho de Minas
Gerais ........................

Autarquia Educacional de Uberlândia ......

Comissão Especial do Palácio das Artes .

Diretoria de Esportes do Estado de Minas Gerais	500. 000,00

Autarquia Estádio Minas Gerais ..........	500. 000,o0

Escola de Educação Física de Minas Gerais .	 100.000,00

Fundação Estadual de Assistência Psiquiátrica	3.575.000,00

Fundação "Hermantina Beraldo" ........	257.916,00

TOTAL GERAL DA DESPESA	1.125.870.000,00

Art. 49 - O Poder Executivo, por decreto, fixará as consigna-
ções dentro de cada elemento da Despesa, podendo alterá-las no de-
correr do exercício, observados os limites fixados em cada Uni-
dade Orçamentária.

Art. 5 Fica o Poder Executivo, nos termos do artigo 59,
parágrafo único, item 1, da Constituição do Estado, autorizado a
abrir créditos suplementares até o limite de 10% (dez por cento)
do total da despesa orçamentária, podendo, para tanto, anular parcial
ou totalmente, consignações e com as seguintes finalidades:

1 - para atender às Despesas Correntes e de Capital;

II - para atender as Despesas com órgãos industriais, até o
limite do excesso da receita dessa natureza;

III	para atender despesas vinculadas às receitas, até o
limite da arrecadação efetiva da receita a que estiver vinculada.

Art. 6° - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar ope-
rações de crédito, por antecipação da Receita, até 1/4 (um quarto)
da receita estimada.

Art. 7•9 - De acordo com o disposto no § 3.9 do artigo 7.9,
da Lei Federal n.9 4.320, de 17-3-64, fica o Poder Executivo autori-
zado a realizar operações de crédito até o limite de NCr$ ......
80.000.000,00 (oitenta milhões de cruzeiros novos).

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 3 de
dezembro de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna
João Franzen de Lima
Joaquim Ferreiro Gonçalves
Ovídio Xavier de Abreu
Evaristo Soares de Paula
José Maria Alkmim
Orlando Andrade
Clóvis Salgado da Gamz
Francisco Bilac Moreira Pinto
Vitor de Andrade Brito
João Franzen de Lima (Respondendo pela Secretaria de Es-

tado do Trabalho e Ação Social

LEI N.ç, 5.068, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1968

Concede o título de cidadão honorário do
Estado de Minas Gerais ao Ministro Mário David
Adreazza.

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 Ministro Mário David Andreaz-
ia, pelos relevantes serviços prestados ao Estado, o titulo de Cidadão
Honorário do Estado de Minas Gerais.

Art. 2.1 -- O título, representado por diploma especialmente
confeccionado, será entregue ao agraciado em reunião solene da
Assembléia Legislativa.

3
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Art. 3. 9 - Revogadas as disposições em contrário, a presente
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 3 de
dezembro de 1968.

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

LEI N.ç, 5.069, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1968

Concede o título honorifico de Cidadão de
Minas Gerais ao Professor Gerson de Brito Mello
Boson.

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

Art. 1 9 - Fica concedido o título de Cidadão Honorário de
Minas Gerais, pelos relevantes serviços prestados ao Estado, ao Pro-
fessor Gerson de Brito Mello Boson, Magnífico Reitor da Universidade
Federal de Minas Gerais.

Art. 2.9 - O título, representado por diploma especialmente
confeccionado, será entregue ao agraciado em reunião solene da
Assembléia Legislativa.

Art. 39 - Revogadas as disposições em contrário, a presente
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 3 de
dezembro de 1968.

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

LEI N 5.070, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1968

Autoriza a instituição da Fundação Universi-
dade Vale do Manhuaçu, com sede na Cidade de
Manhuaçu 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 instituir,
com sede na Cidade de Manhuaçu, sob a denominação de Fundação
Universidade Vale do Manhuaçu, uma fundação que se regerá por
Estatuto aprovado em decreto do Executivo.

Art. 2.° A Fundação, entidade autânoma, adquirirá perso-
nalidade jurídica pela inscrição, no Registro Civil das Pessoas Ju-
ridicas, do seu ato constitutivo, bem como do seu Estatuto e do
decreto que o aprovar.

Art. 3 •9 - A Fundação terá por objetivo criar e manter, sem
fins lucrativos, a Universidade Vale do Manhuaçu, conjunto de ins-
titutos de ensino superior de pesquisas e formação profissional em
todos os ramos do saber técnico-científico e de divulgação cultural.

Art. 4•9 - o ensino a ser ministrado será gratuito para os
alunos que, demonstrando efetivo aproveitamento, comprovarem fal-
ta ou insuficiência de recursos, na forma do Estatuto.

Parágrafo único - O regime de gratuidade poderá ser subs-
tituído pelo de concessão de bolsas de estudo, exigido o posterior
reembolso.

Ari. 5.o - O patrimônio da Fundação será constituído:
1 pela doação de NCr$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzei-

ros novos), em apólices da dívida pública estadual, inalienáveis,
vencenlo juros de 7% (sete por cento) ao ano, 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 en-
fldades públicas e particulares.

§ 1. - Os bens e direitos da Fundação somente poderão ser
utilizados para realizar os objetivos previstos nesta lei, permitidas,
porém, a alienação de 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.
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Art. 6.9 - O Governador designará o representante do Estado
para os atos constitutivos da Fundação, compreendidos os que fo-
rem necessários à integração dos bens e direitos a que se refere o
art. 5•0, item 1, bem como quaisquer outros atos visando à constitui-
ção do patrimônio inicial da entidade.

Art. 79 - A Fundação será administrada por um Conselho
de Curadores, composto de 5 (cinco) membros efetivos e 5 (cinco)
suplentes, livremente designados pelo Governador do Estado entre
pessoas de ilibada reputação e de expressão na vida comunitária
local, com mandato de 4 (quatro) anos, permitida a recondução.

§ 1.9 - O Conselho de Curadores elegerá o seu Presidente,
que exercerá as funções de Presidente da Fundação e terá o título
de Reitor da Universidade, tão logo seja esta instalada, nos termos
da legislação vigente.

§ 2. - Compete ao Conselho de Curadores aprovar o orça-
mento anual da Fundação, fiscalizar sua execução e autorizar os atos
do Presidente não previstos no Estatuto.

§ 39 - Como órgãos de deliberação e fiscalização financeira,
a Fundação terá ainda a Assembléia Geral e o Conselho Fiscal, a
serem constituídos na forma que dispuser o Estatuto.

Art. 8.9 - Através do Conselho de Curadores, a Fundação
prestará contas anualmente ao Tribunal de Contas do Estado.

Art. 9.° - A Universidade Vale do Manhuaçu será uma en-
tidade orgânica, integrada por Institutos de Ensino e Pesquisa e
por Escolas ou Faculdades destinadas à formação profissional, nos
termos da legislação que regula a matéria, cabendo:

1 - aos Institutos 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 competência:

a) ministrar cursos de graduação para formação profissional
e técnica;

b) ministrar cursos de especialização e de pós-graduação.
Parágrafo único - A instalação das unidades obedecerá a

critério de prioridade elaborado pelo Conselho de Curadores, con-
forme as conveniências da comunidade, previamente ouvido o Con-
selho Estadual de Educação.

Art. 10 - A Fundação, por proposta justificada do Reitor
e mediante aprovação do Conselho de Curadores, poderá encampar
estabelecimento de ensino superior existente na região.

Art. 11 - A estrutura da Universidade e dos estabelecimentos
que a integram, suas relações e respectivas áreas de competência
serão fixadas em Estatuto a ser elaborado pelo Conselho Universitário
e submetido à aprovação do Conselho Estadual de Educação.

Parágrafo único Compete ao Conselho Universitário a ini-
ciativa de qualquer modificação do Estatuto da Universidade devendo
essa modificação ser submetida ao Conselho Estadual de Educação
Para aprovação, e anotada no Registro Civil das Pessoas Jurídicas.

Art. 12 - A Universidade Vale do Manhuaçu empenhar-se-á
no estudo dos problemas relacionados com o desenvolvimento eco-
nômico, 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. 13 - A elaboração do Estatuto da Universidade, bem
como dos Regimentos das unidades universitárias será de iniciativa
da Fundação, até que sejam instalados o Conselho Universitário e
as Congregações das respectivas unidades.

Art. 14 - Compete ao Conselho de Curadores propor qual-
quer modificação do Estatuto da Fundação, devendo essa modifi-
cação ser submetida à aprovação, mediante decreto, do Governador
do Estado e averbada no Registro Civil das Pessoas Jurídicas.

Art. 15 - As relações contratuais de trabalho de todo o pes-
soal que servir na Fundação se regerão pela Consolidação das Leis
do Trabalho.

Art. 16	Revogam-se as disposições em contrário, e especial-
mente a Lei Estadual n 9 2.678, de 14 de dezembro de 1962.

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 3 de
dezembro de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna
Ovídio Xavier de Abreu
José Mrki A lkmim
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LEI N.9, 5.071, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1968

Dispõe sobre as etapas de alimentação devidas
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. 1.9 - Etapa de alimentação é o quantitativo correspon-
dente à importância paga ao pessoal da Policia Militar, observadas
as condições estabelecidas nesta lei.

Art. 2.9 - São etapas de alimentação:

a) de Guarnição ou de Instrução;

b) de Especialistas ou Artífices;

e) de Auxílio a Tuberculosos.
§ l. - A etapa definida na letra "a" do artigo será paga

apenas aos oficiais ou praças escalados para Serviço de Guarnição
ou empenhados em Instrução.

§ 2.9 - A etapa de Especialistas ou Artífices é devida a esses
servidores, quando em trabalho nas obras públicas ou oficinas in-
dustriais da Corporação.

§ 3•9 - A etapa de Auxílio a Tuberculosos será concedida aos
servidores acometidos dessa moléstia, para alimentação especial.

Art. 3. - A etapa de alimentação será paga uma só vez por
dia e o servidor fará jus à vantagem, nos casos dos parágrafos 1.
e 2.q do art. 2.9 , quando empenhado em serviço de duração igual
ou superior a 8 (oito) horas.

Art. 4.9 - A etapa de alimentação não poderá ser percebida
cumulativamente com diária.

Art. 59 - O valor das etapas de alimentação e a forma de
sua concessão serão regulados através de decreto do Governador do
Estado, mediante proposta fundamentada do Comandante Geral.

Art. 6. - As despesas decorrentes da presente lei correrão
por verba própria do Orçamento da Policia Militar.

Art. 7.9 - Revogam-se as disposições em contrário.
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Art. 8.9 - Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 3 de
dezembro de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna
João Fran.ze,n de Lima
Ovídio Xavier de Abreu

LEI N.ç, 5.072, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1968

Dó a denominação de "Imaculada Conceição"
ao Colégio Estadual de Rio Casca.

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

Art. 1. - O Colégio Estadual existente no Município de Rio
Casca passa a denominar-se "Imaculada Conceição".

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 de Liberdade, em Belo Horizonte, aos 3 de
dezembro de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna
José Maria Alkmim
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LEI N. 5.073, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1968
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Dá a denominação de "Augusta Maciel Vidigal"
ao Curso Complementar instalado nas dependên-
cias da Sociedade de São Vicente de Paulo, do
Bairro das Palmeiras;, na Cidade de Ponte Nova.

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

Art. 1. - Fica denominado "Augusta Maciel Vidigal" o Curso
Complementar criado e instalado nas dependências da Sociedade
de São Vicente de Paulo, do Bairro das Palmeiras, na Cidade de
Ponte Nova.

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 3 de
dezembro de 1968.

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

LEI N.9 5.074, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1968

Cria curso de 2.1 ciclo do ensino normal no
Ginásio Estadual "José Marinho de Araújo", de
Santa Rita do Jacutinga.

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 de 2.° ciclo do ensino normal
do Ginásio Estadual "José Marinho de Araújo", de Santa Rita do
Jacutinga.

Art. 2. - O curso de 2.° ciclo do ensino normal criado por
esta lei será instalado e funcionará mediante convênio, que fica
desde já autorizado, com a Prefeitura Municipal de Santa Rita do
Jacutinga, sem ônus para o Estado.

ensino a ser ministrado.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 3 de
dezembro de 1968.

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

LEI N.9 5.075, DE 3 D2 DEZEMBRO DE 1968

Autoriza a abertura, ao Conselho Estadual de
Telecomunicações, do crédito especial de NCr$
30.939,45.

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 Con-
selho Estadual de Telecomunicações de Minas Gerais (COETEL-MG)
o crédito especial de NCr$ 30.939,45 (trinta mil, novecentos e trinta
e nove cruzeiros novos e quarenta e cinco centavos), para ocorrer
às despesas com serviços extraordinários prestados por servidores
em exercício nos diversos setores do referido órgão.

Art. 2.v - Para atender ao disposto no artigo anterior, é o
Poder Executivo autorizado a anular, total ou parcialmente, na im-
portância do crédito autorizado, dotações orçamentárias correspon-
dentes a despesas correntes ou de capital.
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Art. 39	Revogam-se as disposições em contrário.
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LEI N. 9 5.077, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1968

Art. 49 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicaçio. Concede pensão à Da. Francisca Alfenas Silva,
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci- Sobrinho.

r	

viúva do Senhor Joaquim Inócio da Silva Araújo

mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém. O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 3 de
dezembro de 1968.

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

LEI N.9 5.076, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1968

Autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito
especial de NCr$ 5.000.000,00 à Secretaria de Es-
tado da Fazenda.

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

Art. 1» - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir à Se-
cretaria de Estado da Fazenda o crédito especial de NCr$ ......
5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros novos), destinado à re-
gularização das despesas autorizadas pela Lei n. 9 3.160, de 7 de
julho de 1964.

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

Art. 1. - Fica concedida a Da. Francisca Alfenas Silva, viúva
do Senhor Joaquim Inácio da Silva Araújo Sobrinho, ex-Delegado
Municipal de Polícia do Município de Senhora de Oliveira, a pensão
mensal de NCr$ 80,00 (oitenta cruzeiros novos) a ser paga apenas
enquanto durar a viuvez.

Parágrafo único - Sobrevindo o falecimento da beneficiária,
a pensão de que trata o artigo será transferida aos filhos do casal
para ser partilhada, se for o caso, sendo estas as condições para o
direito à mesma:

a) para os de sexo masculino, idade máxima de 18 anos,
salvo o incapaz, caso em que não haverá limite de idade;

b) as filhas terão direito enquanto solteiras e não exercerem
cargo ou função pública.

Art. 2 - Para atender ao disposto nesta lei, no corrente
exercício, fica o Poder Executivo autorizado a abrir, à Secretaria de
Estado de Administração, o crédito especial de NCr$ 240,00 (du-
zentos e quarenta cruzeiros novos), devendo, para tanto, anular,
total ou parcialmente, dotações orçamentárias de Despesas Correntes
ou (te Capital, até a importância de igual valor.

Art. 2.	• Revogam-se as disposições em contrário.	 Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário, entrando

Art. 3•o	Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
	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 3 de
dezembro de 1968.

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

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 3 de
dezembro de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Sentia
Ovídio Xavier de Abreu
Francisco Bitczc Moreira Pinto1
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LEI N. 9, 5.078, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1968

Declara de utilidade pública a "Sociedade Pró-
-Melhoramentos dos Bairros Fábrica, Monte Cas-
telo, Cerâmica, Várzea do Euctides e Jardim São
João", com sede na Cidade de Juiz de Fora.

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

Art. 1.' Fica declarada de utilidade pública a "Sociedade
Pró-Melhoramentos dos Bairros Fábrica, Monte Castelo, Cerâmica,
Várzea cio Euclides e Jardim São João", 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 3 de
dezembro de 1968.

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

LEI N.9 5.079, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1968

Declara de utilidade pública a "Sociedade
Filatélica de Juiz de Fora", com sede na Cidade
de Juiz de Fora.

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

Art. 1.' - Fica declarada de utilidade pública a "Sociedade
Filatélica de Juiz de Fora", associação civil com sede na Cidade
de Juiz de Fora.
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Art. 2.' - Revogadas as disposições em contrário,, entrará
esta lei cm vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 3 de
dezembro de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna
João Franze,n de Lima

LEI N.9 5.080, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1968

Declara de utilidade pública o Instituto "Nos-
si Senhora do Rosário", 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 Instituto
Nossa Senhora do Rosário, com sede e foro em Belo Horizonte.

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

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

Dada no Palácio cia Liberdade, em Belo Horizonte, aos 3 de
dezembro de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna
João Fran.zen de Lima
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LEI N. ç, S. 081, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1968

Declara de utilidade pública o Movimento Co-
muizitário Dom Bosco, com sede na Cidade de São
João dei-Rei.

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

Art. 1. - Fica declarado de utilidade pública o Movimento
Comunitário Dom Bosco, com sede na Cidade de São João del-Rei.

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

Mando, portanto, a 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 3 de
dezembro de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson dede Senna
João Franze,n de Lima

LEI N.° 5.082, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1968

Declara de utilidade pública a Sociedade de
Auxílio à Criança Enferma (SACE), com sede na
Cidade de São João dei-Rei.

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

Art. 1. Fica declarada de utilidade pública a Sociedade
de Auxílio à Criança Enferma (SACE), com sede na Cidade de São
João dei-Rei.

Art. 2.	Revogam-se as disposições em contrário
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Art. 39 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

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

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

dezembro de 1968.

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

LEI N.9 5.083, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1968

Declara de utilidade pública a Sociedade Pro-
-Melhoramentos do Bairro São Benedito, com sede
na Cidade de Juiz de Fopa.

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

Art. 1° Fica declarada de utilidade pública a Sociedade
Pró-Melhoramentos do Bairro São Benedito, 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 3 de

dezembro de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna
João Franzen de Lima
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LEI N.9 5.084, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1968Ii - 671

Art. 5•9 - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 6.9	Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Cria cargos para os serviços de comunicação
e transporte 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 - Ficam criados nos Anexos da Lei n.Q 3.214, (te
16 de outubro de 1964, os seguintes cargos:

1 no Anexo III, 111h: 2 (dois) cargos (te Co-Piloto dc
Avião, símbolo C-11; 1 (um) cargo de Auxiliar de Manutenção de
Aeronaves, símbolo C-3, e 1 (um) cargo de Radiotécnico de Aero-
naves, símbolo C-7, todos de provimento em comissão;

II no Anexo III, Tua: 1 (um) cargo de Mecânico-Chefe
de Manutenção de Aeronaves, símbolo C-9, de provimento em
comissão.

Art. 2.0 - A vantagem prevista no "caput" do artigo 133, da
Lei n 3.214, de 16 de outubro de 1964, passa a ser paga ii base
de NCr$ 40,00 (quarenta cruzeiros novos) ao Comandante de Avião
e NCr$ 30,00 (trinta cruzeiros novos) ao Co-Piloto de Avião, por
hora de vôo, sendo-lhes assegurado, de qualquer forma, o pagamento
correspondente a um mínimo de 10 (dez) horas por mês, ainda que
não atingida essa soma.

Parágrafo único - Fica revogado o disposto no § 2. 9 do
artigo 2.° da Lei n.° 3.024, de 17 de setembro (te 1963.

Art. 3.9 - Fica criado no Anexo III, III.a (Ia Lei n.' 3.214,
de 16 de outubro de 1964, 1 (um) cargo de Fisioterapeuta, símbolo
C-5, em comissão.

Art. 4.9 - As despesas resultantes (lesta lei correrão pelas
verbas próprias do Orçamento do Estado, ficando o Poder Execu-
tivo autorizado a abrir, no corrente exercício, o crédito suplementar
necessário, nos termos da legislação vigente.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 5 de
dezembro de 1968.

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

LEI N.9 5.085, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1968

Autoriza a íiis!ituição da Fundação Educacional
de João Monlevade.

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

Art. 1.0 Fica o Governo do Estado autorizado a instituir,
com sede na Cidade de João Monlevade, a Fundação Educacional
de João Monlevade, entidade que se regerá por estatuto aprovado
em decreto do Executivo.

Art. 2.0 A Fundação, entidade autônoma, adquirirá perso-
nalidade jurídica pela inscrição, no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas, do seu ato constitutivo, bem como do seu estatuto e do
decreto que o aprovar.

Art. 3.o - A Fundação terá por objetivo criar e manter, na
conformidade da legislação federal específica e sem fins lucrativos,
na Cidade de João Monlevade, os seguintes institutos isolados de
ensino superior de pesquisas e formação profissional:

1 - Escola de Engenharia Operacional;
TI - Faculdade (te Ciências Econômicas;
III - Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras.
Parágrafo único - A Fundação Educacional de João Monle-

vade criará e manterá, ainda, uma Escola Técnica de Metalurgia,
de grau médio.

1
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Art. 4•9 - O ensino ministrado será gratuito para os alunos
que, demonstrando efetivo aproveitamento, provarem falta ou insu-
ficiência de recursos, na forma do estatuto.

Parágrafo único - O regime de gratuidade poderá ser subs-
tituído pelo de concessão de bolsas de estudo, exigido o posterior
reembolso.

Art. 5•0 - O patrimônio da Fundação será constituído:
1 pela doação de NCr$ 300.000,00 (trezentos mil cruzeiros

novos), em apólices da dívida pública estadual, inalienáveis, ven-
cendo 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 por en-
tidades públicas e particulares.

§ 1. Os bens e direitos da Fundação somente poderão
ser utilizados para realizar os objetivos previstos nesta lei, permiti-
das, porém, a alienação dos bens e a cessão de diretos para obtenção
de rendas.

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

Art. 6.9 A Fundação será administrada por um Conselho de
Curadores, composto de 5 (Cinco) membros e 5 (Cinco) suplentes,
designados livremente pelo Governador do Estado dentre pessoas
de ilibada reputação e notório saber, com mandato de 4 (quatro)
anos, permitida a recondução.

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

§ 2. - Como órgãos de deliberação e de 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. 7•9	Através do Conselho de Curadores, a Fundação
prestará contas anualmente ao Tribunal de Contas do Estado.

Art. 8. -- A instalação das unidades referidas no artigo 31
e seu parágrafo obedecerá a critério de prioridade fixado pelo
Conselho de Curadores, conforme as conveniências da comunidade,
ouvido previamente o Conselho Estadual de Educação.

Parágrafo único .- A Fundação, por proposta justificada do
Presidente e mediante aprovação do Conselho de Curadores, poderá
encampar estabelecimento de ensino superior existente na região.
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Art. 9•9 - A estrutura dos estabelecimentos isolados integran-
tes da Fundação, suas relações e repectivas áreas de competência
serão fixadas em regulamentos a serem elaborados pelas respectivas
Congregações e submetidos à aprovação do Conselho Estadual de
Educação.

§ 1. - Competirá à Congregação do Estabelecimento isolado
a iniciativa de quaisquer modificações do respectivo regulamento,
devendo as mesmas ser submetidas ao Conselho Estadual de Educação,
para aprovação.

§ 2.9 - A iniciativa de elaboração dos regulamentos previstos
no artigo será do Conselho de Curadores, até que se empossem as
Congregações dos estabelecimentos isolados.

Art. 10 - Os estabelecimentos isolados mantidos pela Fun-
dação Educacional de João Monlcvade empenhar-se-ão no estudo
dos problemas relacionados com o desenvolvimento econômico, so-
cial e cultural do País e, especialmente, da região em que se loca-
lizam, por si ou em colaboração com entidades públicas ou privadas
que o solicitarem.

Art. 11 O Chefe do Executivo designará o representante
do Estado para os atos constitutivos da Fundação, a ele competindo
também, enquanto não for empossado o Conselho de Curadores,
proceder às medidas necessárias à integração dos bens e direitos
a que se refere o artigo 5., bem como a quaisquer outras provi-
dências visando à constituição do patrimônio inicial da entidade.

Art. 12 - Qualquer modificação do estatuto da Fundação
será de iniciativa do Conselho de Curadores, que submeterá a res-
pectiva proposta a exame do Conselho Estadual de Educação, e de-
penderá de aprovação em decreto a ser baixado pelo Executivo,
com anotação no Registro Civil das Pessoas Jurídicas.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 5 de
dezembro de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna
Ovídio Xavier de Abreu
José Maria Alkmim
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LEI N.9 5.086, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1968

Autoriza o Executivo a firmar Convénio com
as Prefe ituras Municipais do Estado, para a exe-
cução de obras ou serviços públicos de interesse
comum.

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 firmar con-
vênios com as Prefeituras Municipais, para a execução de obras ou
serviços públicos de interesse comum, mediante a participação fi-
nanceira das entidades interessadas.

§ 1.9 As obras de que trata o artigo serão executadas pelo
Estado ou pelo Município, sob administração direta ou não, na con-
formidade do que for ajustado no convênio.

§ 2.9 - A participação financeira do Município no custo da
obra será, em cada convênio, fixada de acordo com as suas dispo-
nibilidades financeiras.

Art. 2.9 - O convênio autorizado por esta lei terá um Exe-
cutor, designado pelas entidades interessadas, que também se in-
cumbirá da prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado
das importâncias destinadas à realização da obra ou serviço.

Parágrafo único - A prestação de contas das importâncias
destinadas pelo Estado, e relativas a sua participação financeira na
execução da obra ou serviço, será feita pelo Executor através da
Secretaria ou Órgão estadual competente que figure como parte do
convênio.

Art. 3.9 - O convênio previsto nesta lei, para efeito de sua
execução, dependerá de prévia e expressa autorização do Governador
do Estado, devendo o respectivo instrumento indicar a dotação or-
çamentária pela qual correrá a despesa.

Art. 4•0 - Para a execução das obras mencionadas nesta lei,
o Executivo poderá fazer adiantamentos de recursos às Prefeituras
Municipais.

Art. 5.9 Para efeito de sua participação financeira no con-
vênio, poderá o Executivo utilizar (lotações consignadas nos Orça-
mentos do Estado às diversas Repartições Públicas estaduais e Ór-
gãos autárquicos especificamente destinados à realização de obras
ou serviços públicos.

Art. 6, - Revogam-se as disposições em contrário,
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Art. 79 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 5 de
dezembro de 1968.

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

LEI N. 5.087, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1968

Autoriza o Executivo a criar um Ginásio Es-
tadual Orientado para o Trabalho, na Cidade de
Frutal e dá outras providências.

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

Art. 1.0	Fica o Executivo autorizado a criar um Ginásio
Estadual Orientado para o Trabalho, na Cidade de Frutal.

Art. 2o - O Ginásio, de que trata o artigo anterior, terá os
seguintes cargos, que ficam criados no Anexo III, IlI.a, 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 Exe-
cutivo, no corrente exercício, abrir o respectivo crédito suplemen-
tar, nos termos da legislação vigente.

Art. 3•Q - Ressalvadas as despesas decorrentes do artigo an-
terior, o Ginásio Estadual Orientado para o Trabalho será instalado
e funcionará mediante convênio, que fica desde já autorizado, com
a Prefeitura Municipal de Frutal, 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.
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Art. 4.9 - Com o objetivo de incrementar a arrecadação de
tributos estaduais, o Poder Executivo, através da Secretaria de Es-
tado da Fazenda, fica autorizado a promover campanhas e concursos,
mediante a adoção de política fiscal que melhor se adapte a este fim.

§ 1.9 - Fica igualmente o Poder Executivo autorizado a ins-
tituir, por decreto, entre outras medidas decorrentes do cumpri-
mento do disposto no artigo, concurso semelhante aos existentes em
outras unidades da Federação, com a finalidade de premiar os con-
sumidores finais que concorrerem para a melhor fiscalização cio
imposto devido sobre circulação de mercadorias.

§ 2.° - O Poder Executivo poderá, ainda, para o cumprimento
das medidas previstas neste artigo, distribuir prêmios, mediante
sorteios, de acordo com normas especiais que constarem do regula-
mento próprio.

Art. 5.9 - Para atender às despesas iniciais de instalação,
promoção e pagamento de prêmios, nos termos das disposições cons-
tantes do artigo anterior, fica o Poder Executivo autorizado a abrir,
pela Secretaria de Estado da Fazenda, o crédito especial de NCr$
500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros novos), devendo, para esse
fim, anular parcial ou totalmente até o limite do crédito, dotações
orçamentárias correspondentes a despesas correntes ou de capital.

Art. 6.9 - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 7.' - 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 5 de
dezembro de 1968.

1

LEI N. q, 5.088, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1968

Declara de utilidade pública o "Instituto Pro-
fissional Dom Orione", com sede na Cidade de Juiz
de Fora.

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

Art. 1.0 - Fica declarado de utilidade pública o "Instituto
Profissional Dom Orione", anteriormente denominado Abrigo Pro-
fissional Dom Bosco, com sede na Cidade de Juiz de Fora.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 5 de
dezembro de 1968.

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

LEI N. 9 5.089, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1968

Declara de utilidade pública o "Colégio das
Palmeiras", com sede no Município de Belo Hori-
zonte.

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

Art. 1. - Fica declarado de utilidade pública o "Colégio das
Palmeiras", com sede na Granja Maria Emília, Município de Belo
Horizonte.

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

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Seniia
José Maria Alkmim
Ovídio Xavier de Abreu
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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 cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 5 de
dezembro de 1968.

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

LEI N.9 5.090, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1968

Autoriza o Poder Executivo a fazer doação à
Prefeitura Municipal 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. - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer doação,
à Prefeitura Municipal de Patos de Minas, de duas áreas do terreno
do Hospital Regional Antônio Dias, de propriedade do Estado, e
situado naquela Cidade, as quais São assim descritas e identificadas:
a primeira, retangular, com 550m 2 (quinhentos e cinqüenta metros
quadrados), situa-se ao longo do muro que faz divisa com a Rua
José Reis, medindo liOm (cento e dez metros) de comprimento e 5m
(cinco metros) de largura; a segunda, irregular, com 134m (cento
e trinta e quatro metros) do lado do muro, 135m (cento e trinta
e cinco metros) do lado da Rua José Reis e 0,50 (meio metro) do
lado menor.

Art. 2.° - A doação de que trata a presente lei será gratuita
e sem ônus para o Estado, e se destinará ao alargamento das vias
públicas nele mencionadas.

Art. 3.9 - O terreno objeto da doação reverterá ao patrimô-
nio estadual caso não lhe seja dada a destinação prevista nesta lei.

Art. 49 - Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 5 de
dezembro de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Serzna
Francisco Bilac Moreira Pinto

LEI N.9 5.091, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1968

Declara de utilidade pública a Sociedade Mu-
sical "Carlos Gomes", com sede na Cidade de
Santos Dumont.

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

Art. 1. - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade
Musical "Carlos Gomes", associação civil com sede na Cidade de
Santos Dumont.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 5 de
dezembro de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna
Francisco Bilac Moreira Pinto
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LEI N.9 5.092, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1968

Declara de utilidade pública a União dos Es-
tudantes Patenses - UEP, com sede na Cidade
de Pulos de Minas.

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 dos
Estudantes Patenses - UEP, com sede na Cidade de Patos de Minas.

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 5 de
dezembro de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna
João Frajizen de Lima
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tura, o Diretor da Associação de Crédito e Assistência
Rural ACAR - e o Presidente da Sociedade de En-
genheiros Florestais".

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 5 de
dezembro de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Scnna
Evaristo Soares de Paula

LEI N.9 5.094, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1968

Declara de utilidade pública a Associação
Atlética "São Caetano", com sede na Cidade de
São João del-Rei.

LEI N.9 5.093, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1968

Modifica o Art. 4.' e parágrafo 1.' da Lei n.
4.612, de 18 de outubro de 1967, que cria o Di-
ploma de Mérito Florestal e dá outras providências.

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

Art. 1.0 - Ficain modificados o Art. 49 e § LQ da Lei a.)
4.612, de 18 de outubro de 1967, os quais passarão a ter a seguinte
redação:

"Art. 49 Para deliberar sobre a execução desta
lei e a concessão do "Diploma de Mérito Florestal", fica
criada uma comissão de 6 (seis) membros.

§ 1.' - São membros natos da Comissão o Secretário
de Estado da Agricultura, o Reitor da Universidade Rural
de Viçosa, o Diretor-Presidente do Instituto Estadual de
Florestas, o Presidente da Sociedade Mineira de Agricul-j

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

Art. 1.' - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Atlética "São Caetano", entidade civil, com sede na Cidade de São
João (lel-Rei.

Art. 2.9 - 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 cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 5 de
dezembro de 1968.

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

9



Dada no Palácio (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, aos 5 (te
dezembro de 1968.	

1
ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna
João Franzen de Lima
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LEI N. 9 5.095, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1968

Dá denominação ao terceiro Grupo Escolar de
Bae pendi.

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

Art. 1. - Fica denominado "Tenente Coronel Jorge Maia'
o terceiro Grupo Escolar da Cidade de Baependi, criado pelo De-
creto n.' 9.255, de 28 de dezembro de 1965.

Art. 2.' - Esta lei entrará em vigor na data (te sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 5 de
dezembro de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senua
José Maria Alkmím

LEI N. 5.096, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1968

Declara de utilidade pública o Lions Clube
de Caldos, com sede na Cidade de Caldas.

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

Ai-t. 1.9 - Fica declarado de utilidade pública o Lions Clube
de Caldas, com sede na Cidade de Caldas.

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 pertencei-, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.
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LEI N.9 5.097, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1968

Declara de utilidade pública a Sociedade Pró-
-Melhoramentos do Bairro Vila Santa Terezinho
com sede em Juiz de Fora.

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

Art. 1.0 - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade
Pró-Melhoramentos do Bairro Vila Santa Terezinha, associação civil
com sede na Cidade de Juiz de Fora.

Art. 29 - Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 5 de
dezembro de 1968.

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

LEI N.9, 5.098, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1968

Autoriza a abertura., à Imprensa Oficial do
Estado, do crédito especial de NCr$ 4.500,00 e dá
outros providências.

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

Art. 1.' - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir à Im-
prensa Oficial do Estado o crédito especial de NCr$ 4 .500,00 (quatro
mil e quinhentos cruzeiros novos) destinado a atender ao paga-
mento, no exercício de 1968, da Gratificação de Risco de Raios X
a que fazem jus funcionários lotados no referido Órgão.

Art. 2.' O disposto no artigo 13, parágrafo único, da Lei
n.° 1.716, de 21 de dezembro de 1957, aplica-se, até a data desta lei,
,para os fins do artigo 10 e seus parágrafos, da Lei n.' 4.185, de
30 de mai o de 1966.
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Art. 3. - Para a execução desta lei é o Poder Executivo
autorizado a anular, total ou parcialmente, dotações orçamentárias
correspondentes a Despesas Correntes ou de Capital, até o valor
consignado no artigo

Art. 4•9 - 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 cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 5 de
dezembro de 1968.

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

LEI N.9 5.099, DE 6 DE DEZEMBRO DE 1968

Autoriza o Poder Executivo a criar, no Insti-
tuto de Educação de Minas Gerais, o Curso de For-
mação de Professores para o Ensino Normal.

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

Art. 1. Fica o Poder Executivo autorizado a criar, no Ins-
tituto de Educação de Minas Gerais, com sede na Capital do Estado,
o Curso de Formação de Professores para o Ensino Normal, nos
termos do parágrafo único, do artigo 59, da Lei Federal n. 4.024,
de 20 de dezembro de 1961 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional)

§ 1. A autorização e a fiscalização do Curso caberão ao
Conselho Estadual de Educação.

§ 2. A organização e o funcionamento do Curso, bem como
a estrutura de seus serviços administrativos e auxiliares, serão (lis
ciplinados em Regimento, cuja aprovação será submetida ao Con-
selho Estadual de Educação, e, em seguida, homologado pelo Se-
cretário de Estado da Educação e baixado, em Decreto, pelo Gover-
nador do Estado.

estrutura do Instituto de Educação de Minas Gerais, a cuja direção
geral ficará subordinado.

Art. 3•0 - O Diretor e o Vice-Diretor do Curso serão nomeados,
em Comissão, pelo Governador do Estado e escolhidos em listas
tríplices de nomes indicados pela respectiva Congregação.

Parágrafo único - Para efeito do disposto no artigo, ficam
criados no Anexo III, III.a da Lei n. 9 3.214, de 16 de outubro de
1964, 1 (um) cargo de Diretor, símbolo C-7 e 1 (um) cargo de
Vice-Diretor símbolo C-6.

Art. 4•Q	(Vetado)

Art. 5.9	O pessoal do Curso, inclusive de magistério, será
admitido nos termos da legislação em vigor.

Parágrafo único -- O quadro de pessoal de magistério será
criado cm lei e os cargos serão providos mediante a realização de
concurso público de provas e de títulos.

Art. 6. - A Congregação fixará, anualmente, as contribuições
a que ficam obrigados os alunos do Curso, nunca inferiores a 3
(três) vezes o salário mínimo vigente na Capital do Estado à época
da matrícula, as quais serão recolhidas diretamente em estabeleci-
mento oficial de crédito, em conta vinculada, e cuja receita inte-
grará a previsão orçamentária cio Curso.

§ 1. - Serão dispensados de contribuição apenas os alunos
que comprovarem falta ou insuficiência de recursos, nos termos
do Regimento.

§ 2. - Os servidores públicos estaduais matriculados no
Curso terão regime especial, a ser fixado no Regimento.

Art. 7 1' - A matrícula na primeira série do Curso será pre-
cedida da realização de concurso vestibular, observando-se a ordem
de classificação dos candidatos e nos termos da legislação federal.

Parágrafo único - Em caráter de disposição transitória, a
matrícula na segunda ou terceira série do Curso de alunos que
concluíram, até 1968, os cursos de Administração Escolar do Ins-
tituto de Educação de Minas Gerais e de Juiz de Fora (anexo), ou

rArt. 2.° - O Curso de que trata a presente lei integrar-se-á na
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que neles se acharem matriculados, poderá fazer-se na forma cio
Regimento, mediante concurso vestibular, ao nível da série respec-
tiva, prestado perante banca examinadora qualificada para ensino
superior, de conformidade com as normas baixadas pelo Conselho
Estadual de Educação.

Art. 8. Aos alunos que concluírem a segunda série do
Curso de Formação de Professores para o Ensino Normal será
conferido certificado que os habilite ao exercício de cargos ou
funções relacionados com o planejamento, a supervisão, a adminis-
tração, a inspeção e a orientação, de ensino primário, considerado
como de habilitação intermediária de grau superior.

Art. 9.9 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho
Estadual de Educação, por encaminhamento do Secretário de Estado
da Educação.

Art. 10 - Os atuais professores do Curso de Administração
Escolar do Instituto de Educação de Minas Gerais serão aproveitados
provisoriamente no cargo docente do Curso de que trata esta lei,
com os mesmos direitos e vantagens que já possuem, segundo o
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado e Leis Especiais
atinentes, desde que satisfaçam a qualificação exigida para o exercício
do magistério em nível superior.

Parágrafo único - (Vetado).	 o

Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 12 - 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 cia Liberdade, em Belo Horizonte, aos 6 de
dezembro de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senno
José Maria Alkmim
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LEI N.9 5.100, DE 6 DE DEZEMBRO DE 1968

Cria curso colegial secundário em estabeleci-
mento oficial da Cidade de Ponte Nova, que passa
a denominar-se Colégio Estadual de Ponte Nova
e autoriza convénio para criação do curso cientí-
fico anexo ao Ginásio Estadual de Baldim.

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

Art. 1. - Fica criado o curso colegial secundário no Ginásio
Estadual de Ponte Nova, instituído pela Lei n. 9 3.168, de 7 de
julho de 1964, que passa a denominar-se Colégio Estadual de Ponte
Nova.

Art. 2.9 - O Colégio Estadual de Ponte Nova ministrará o
urso ginasial secundário e o previsto nesta lei.

1!	Art. 3. <' 	curso colegial secundário criado pela presente
será instalado e funcionará mediante convênio, que fica desde

Jé autorizado, com a Prefeitura Municipal de Ponte Nova, sem ônus
para o Estado.

Art. 4•9 Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar con-
vênio com o Município de Balclim, para criação do curso científico
anexo ao Ginásio Estadual local, sem ônus para o Estado.

Art. 5.9 -- Os convênios de que tratam os artigos anteriores
deverão atender às disponibilidades financeiras do Município e às
necessidades do ensino a sei- ministrado.

Art. 6.° - Revogam-se as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio cia Liberdade, em Belo Horizonte, aos 6 de
dezembro de 1968.

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

4
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LEI N.9 5.101, DE 6 DE DEZEMBRO DE 1968
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Art. 2. - Revogam-se as disposições em contrário, entran-
do esta lei em vigor na data de sua publicação.

Dá a denominação de "Anlânio Felipe de Salies"	 Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento
ao Colégio Estadual e Escola Normal sediados na	e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir, tão
Cidade de Cambuí.	 inteiramente como nela se contém.

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

Art. 1.	O Colégio Estadual e a Escola Normal da Cidade
de Cambui passam a denominar-se "Antônio Felipe de Sailes".

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

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

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

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

LEI N.9, 5.102, DE 6 DE DEZEMBRO DE 1968

Dó a denominação de "Manoel Loureiro" ao
Grupo Escolar estadual, em construção no Bairro
Cruzeiro Celeste, na Cidade de João Monte cade.

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

Art. 1.0 Fica denominado "Manoel Loureiro" o Grupo Es-
colar estadual, em construção no Bairro Cruzeiro Celeste, na Cida-
de de João Monlevade.

r

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

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

LEI N.9 5.103, DE 6 DE DEZEMBRO DE 1968

Altera disposição da Lei ti. 0 4.556, de 6 de
setembro de 1967.

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

Art. 1.0 - O artigo 2.Q da Lei n.° 4.556, de 6 de setembro
de 1967, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 2.0 O Poder Executivo, para instalação do es-
tabelecimento de ensino criado por esta lei, fica autori-
zado a receber, por doação, materiais do Conservatório Mu-
sical de Uberaba, bem como aproveitar o corpo docente
e administrativo deste, nos termos da legislação estadual,
respeitado o item II, do art. 3. 9 desta lei."

Art. 2.0 - 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 rio Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
6 de dezembro de 1968.

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

ASSESSORIA TÉCNICO-CONSULTIVA

Biblioteca
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LEI N.9 5.104, DE 6 DE DEZEMBRO DE 1968

Declara de utilidade pública o "Centro Es-
pírita Nossa Senhora das Graças", com sede na
Cidade de Juiz de Fora.

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

Art. 1.' - Fica declarado de utilidade pública o "Centro Es-
pírita Nossa Senhora das Graças", associação civil com sede na Ci-
dade 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 conhecimento
e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir, tão
inteiramente como nela se contém.

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

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

LEI N. 5.105, DE 6 DE DEZEMBRO DE 1968

Declara de utilidade pública o Centro Educa-
tivo "Cândida Cabral", com sede na Cidade de
Belo Horizonte.

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

Art. 1.0 Fica declarado de utilidade pública o Centro Educa-
tivo "Cândida Cabral", entidade civil com sede na Cidade de Belo
Horizonte.
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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
6 de dezembro de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Sentia
João Franzeii de Lima

LEI N.9 5.106, DE 6 DE DEZEMBRO DE 1968

Declara de utilidade pública a Associação Mi-
neira de Assistência aos Excepcionais, com sede na
Cidade de São Lourenço.

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

Art. 1. -- Fica declarada de utilidade pública a Associação
Mineira de Assistência aos Excepcionais, com sede na Cidade de São
Lourenço.

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 cia Liberdade, em Belo Horizonte, aos
6 de dezembro de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna
João Franzen de Lima
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LEI N.v 5.107, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1968

Dá a denominação de "Júlia Soares da Silva'
ao Ginásio Estadual da Cidade de Morada Nova de
Minas.

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

Art. 1. -- Fica atribuída a denominação de "Júlia Soares da
Silva" ao Ginásio Estadual da Cidade de Morada Nova de Minas.

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 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
9 de dezembro de 1968.

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

LEI N.9, 5.108, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1968
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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
9 de dezembro de 1968.

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

LEI N.9 5.109, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1968

Dá denominação às Escolas Combinadas do
Distrito de Humaitá, Município de Juiz de Fora.

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

Art. l. - As Escolas Combinadas do distrito de Humaitá,
Município de Juiz de Fora, passam a denominar-se "Coronel Emílio
Esteves dos Reis".

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

Dá denominação às Escolas Infantis anexas ao	Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento

Instituto de Educação, com sede na Cidade de Juiz	e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir, tão

de Foro,	 inteiramente como nela se contém.

1

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

Art. 1. -. As Escolas Infantis anexas ao Instituto de Educação,
com sede na Cidade de Juiz de Fora, passam a denominar-se Antônio
de Pádua Procópio Vale,

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
O de dezembro de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna
José Maria Alkmim
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LEI N. 5. 110, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1968

Dá denominação às Escotas Infantis Combina-
das n.9 2, da Cidade de Juiz de Fora.

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

Art. 1. - As Escolas Infantis Combinadas n.° 2, da Cidade
de Juiz de Fora, passam a denominar-se Teodorico Ribeiro de Assis.

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
9 de dezembro de 1968.

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

LEI N. 9 5.111, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1968

Dá denominação às Escolas Combinados do
Bairro Ipiranga, 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. - As Escolas Combinadas do Bairro Ipiranga, de
Juiz de Fora, passam a denominar-se "Dr. João Rezende Tostes".

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
9 de dezembro de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna
José Maria Alkniim
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LEI N.ç, 5.112, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1968

Dá denominação às Escolas Combinadas de
Torreões, Município 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. As Escolas Combinadas de Torreões, Município de
Juiz de Fora, passam a denominar-se "Coronel Antônio Maximiano
de Oliveira".

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
9 de dezembro de 1968.

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

LEI N.9 5.113, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1968

Declara de utilidade pública a entidade "Pulos
Esperanto Societo - PES", com sede na Cidade de
Patos de Minas.

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

Art. 1. - Fica declarada de utilidade pública a entidade
"Patos Esperanto Societo - PES", associação com sede na Cidade de
Patos de Minas.
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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 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
9 de dezembro de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna
João Fraiizen de Lima
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LEI N.9 5.115, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1968

Dá denominação à ponte que liga o Eslado de
Minas Gerais ao Estado (te Goiás, localizada no Mii-
nicípio de Tupaciguora.

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

Art. 1. - Passa a denominar-se "Presidente João Pinheiro"
a ponte que liga o Estado de Minas Gerais ao Estado de Goiás, locali-
zada no Município de Tupaciguara.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 10 de dezem-
bro de 1968.

LEI N. 9, 5.114, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1968

Declara de utilidade pública o Aero Club 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. 1.0 - Fica declarado de utilidade pública o Acro Clun
de Juiz de Fora, associação civil com sede na Cidade de Juiz de
Fora.

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
9 de dezembro de 1968.

O Presidente: (a) Manoel da Silva Costa
O I.Q Secretário: (a) João Navarro
O 2.9 Secretário: (a) Fábio Notini

LEI N. Q 5.116, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1968

Declara de utilidade pública o "Sport Club
Juiz de Fora" associação civil com sede na Cidade
(le 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 "Sport Club
Juiz de Fora", 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 16 de dezem-
bro de 1968.

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

O Presidente: (a) Manoel da Silva Costa
O 1.1' Secretário: (a) Fábio Notini
O 2.1 Secretário: (a) Paulino Cícero de Vasconcelos
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LEI N.9 5.117, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1968

Declara de utilidade pública o "Tupin:imbús
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 "Tupinambás
Futebol Clube", 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.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 10 de dezem-
bro de 1968.

O Presidente: (a) Manoel da Silva Costa
O 1.0 Secretário: (a) João Navarro
O 2. Secretário: (a) Fábio Notini

LEI N.9 5.118, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1968

Declara de utilidade pública o "Esporte Clube
São Carlos", com sede na Cidade de Juiz (te 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 S. Carlos", 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, ao 10 de dezem-
bro de 1968.

O Presidente: (a) Manoel da Silva Costa
O 1.0 Secretário: (a) João Navarro
O 2.9 Secretário: (a) Fábio Notini
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LEI N. 9, 5.119, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1968

I)ó denominação às Escolas Combinadas de
Rosário (te Minas, Distrito (te 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. As Escolas Combinadas de Rosário de Minas, Dis-
trito de Juiz de Fora, passam a denominar-se "Coronel Altivo dos
Reis Portes".

Art. 2.0	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
10 de dezembro de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Senna
José Maria Alkmim

LEI N 5.120, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1968

Declara de utilidade pública a Academia lia-
jubenge de Leiras, com sede na Cidade de Itajubd.

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 Academia Ita-
jubense de Letras, com sede na Cidade de Itajubá.

Art. 2.° - Revogam-se as disposições em Contrário.

1

1

Ii
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Art. 39 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicaçãc

. 
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LEI N. 9 5.122, DE 10 DE DEZEMBRO 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
10 de dezembro de 1968.

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

LEI N.9 5 121, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1968

Declara de utilidade pública o Instituto Cul -

tural do Médio São Francisco, com sede na Cidade
(te Januária.

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

Art. 1. - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Cul-
tural do Médio São Francisco, com sede na Cidade de Januária.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
10 de dezembro de 1968.

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

Declara de nulidade pública o "Fundação Cul-
tural de Belo Horizonte", 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
Cultural de Belo Horizonte", com sede e foro na Cidade de Belo
Horizonte.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
10 de dezembro de 1968.

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

LEI N. 9 5.123, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1968

Declara (te utilidade pública a entidade Fun-
do de Melhoramentos e Promoções de Timóteo --
PR()MET, com sede na Cidade (te Timóteo.

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
Fundo de M&horamentos e Promoções de Timóteo - PROMET, com
sede na Cidade de Timóteo.



LEI N.9 5.125, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1968

Dispõe sobre a anotação do grupo sangüíneo e
do fator RH, em caráter facultativo, nas carteiras
de identidade civil.

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

J

Art. 1,0 Sempre que o requerente o preferir, a carteira de
identidade fornecida pelos órgãos estaduais de identificação civil
incluirá a anotação do grupo sangüíneo e do fator RH do portador.

Parágrafo único - A regra do artigo estende-se, também, aos
casos de renovação da carteira de identidade ou expedição de se-
gunda via.

Art. 2. - Serão aceitos como documentos comprobatórios para
a anotação a que se refere o artigo anterior:

a) atestados de exame, firmados por laboratórios de análi-
ses clínicas OU por médicos, legalmente habilitados;

b) atestados de exame fornecidos por serviços médicos oficiais.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
II de dezembro de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Sentia
Clóvis Salgado da Gama
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Art. 2.	Revogadas as disposições em contrario, esta lei en-
trará em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
10 de dezembro de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Sen.na
João Franzen de Lima

LEI N. 5.124, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1968

Declara de utilidade pública a Sociedade de
Proteção à Maternidade e à Infância de Alfenas.

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

Art. 1. - Fica declarada de utilidade pública' a Sociedade de
Proteção à Maternidade e à Infância de Alfenas.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
10 de dezembro de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna
João Franzen de Lima
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LEI N.9 S. 126, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1968

Dá denominações a estabelecimentos de ensino.

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 ter as denominações abaixo discriminadas
os seguintes estabelecimentos de ensino, localizados no Município de
Patrocínio:

Escolas Reunidas "Evaristo Alves", da Vila de Salitre de Minas;

Escolas Reunidas "Odilon Behrens", da Vila São João da Serra
Negra;

Escolas Combinadas "Elmiro Alves", da Vila de Silvano;

Escolas Combinadas "Augusto Afonso", da Vila de Santa Luzia
dos Barros;

Escolas Combinadas "Jacinto Pereira", de Serra Negra;

Escolas Combinadas "Carlos Pereira", de Pedros;

Escolas Combinadas "Gemido Campos", de Boa Vista;

Escolas Combinadas "Lar-Escola Maria Júlia de Aguiar, da
Fazenda da Cachoeira"; e

Escolas Combinadas "Pedro da Franca", de Dourados.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
11 de dezembro de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Sentia
José Maria Alkmim
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LEI N.9 5.127, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1968

Dó denominação ao Ginásio Estadual da Cidade
de Faria Lemos.

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

Art. 1.0 - Denominar-se-á Ginásio Estadual "São Mateus" o
estabelecimento de ensino existente na Cidade de Faria Lemos.

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-
ment 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
li de dezembro de 1968.

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

LEI N. 9 5.128, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1968

Dá a denominação de De. José Machado Peiji-
do às Escolas Regimentais da Cidade de Juiz de
Fora.

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

Art. 1.0	As Escolas Regimentais da Cidade de .Juiz de
Fora passam a denominar-se Dr. José Machado Penido.

Art. 2.1	Revogadas as disposições em contrário, esta lei en-
trará cm vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
11 de dezembro de 1968.

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



LEI N. 9 5.131, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1968

Dá denominação à Escola Normal Oficial, dci
Cidade de Juiz de Fora.

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

Art. 1.0 - A Escola Normal Oficial da Cidade de Juiz de Fora
passa a denominar-se "Padre Wilson Vale da Costa".

Art. 2.	Revogadas as disposições cm contrário, esta lei en-
trará 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
cumpri!, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
11 de dezembro de 1968.

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

LEI N. 5.132, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1968

Dá denominação às Escolas Combinadas do
Bairro Santa Helena, de Juiz de Fora.

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

Art. 1.	As Escolas Combinadas do Bairro Santa Helena, de
Juiz de Fora, passam a denominar-se "Bernardo Masearenhas".

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
li (Te dezembro (te 1968.

1

'E
ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna
José Maria Alkm(m
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LEI N. ç, 5.129, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1968

Dá denominação ao Conservatório Elr,(lual de
Música, da Cidade de Juiz de Fora.

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

Art. 1.' - O Conservatório Estadual de Música, da Cidade de
Juiz de Fora, passa a denominar-se Haidée França Americana.

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
11 de dezembro de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Sennci
José Maria Alkmini

LEI N.9 5.130, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1968

Dá denominação às Escolas Combinadas cio
Distrito de Paula Lima, Município de Juiz de Fora.

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

Art. 1.0 - As Escolas Combinadas do Distrito de Paula Lima,
Município de Juiz de Fora, passam a denominar-se Coronel Manuel
Carneiro das Neves.

Art. 2. 9 - Revogadas as disposições em contrário, esta lei en-
trará em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
11 de dezembro de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senno
José Maria Alkmim
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LEI N.9 5.133, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1968

Dó denominação às Escolas Combinadasda
Cidade de Juiz de Fora, situadas na Rua São Ma-
teus.

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

Art. 1.' - As Escolas Combinadas de Juiz de Fora, situadas na
Rua São Mateus, passam a denominar-se Dr. Carlos de Castro Tei-
xeira.

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

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
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, nos
11 de dezembro de 1968.

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

LEI N.9 5.134, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1968

Dá denominação à Escola Combinada de Sa-
randira, Distrito de Juiz de Fora.

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

Art. 1.0 - A Escola Combinada de Sarandira, distrito de Juiz
de Fora, passa a denominar-se "Vitor Belfort Arantes".

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
11 de dezembro de 1968.

LEI N.9 5.135, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1968

Dó denominação às Escolas Combinadas da
Avenida Rio Branco, da Cidade de Juiz de Fora.

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

Art. 1.0 - As Escolas Combinadas da Avenida Rio Branco,
da Cidade de Juiz de Fora, passam a denominar-se "Dr. Procópio
Teixeira".

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
12 de dezembro de 1968.

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

LEI N.9 5.136, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1968

Dá denominação ao Grupo Escolar da Vila Leo-
nardo, da Cidade de Gaiaguases.

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 José Esteves" o Grupo
Escolar da Vila Leonardo, da Cidade de Cataguases, construído pelo
Plano Nacional de Educação.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna	 Art. 2.9 - Revogam-se as disposições em contrário.

José Maria Alkmim
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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 (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente corno nela se contém.

Dada no Palácio (Ia Liberdade, em Belo Horizonte :oS

12 de dezembro de 1968.

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

LEI N. 5.137, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1968

Dá a denominação de Professor Francisco Fa-
ria às Escolas Infantis Combinadas n. 1, com sede
na Cidade de Juiz de Fora.

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

Art. 1.0 - As Escolas Infantis Combinadas n. 0 1, com sede
na Cidade de Juiz de Fora, passam a denominar-se "Professor Fran-
cisco Faria".

Art. 2.0 - Revogadas as disposições em contrário, esta lei en-
trará em vigor na data (te sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte, aos
12 de dezembro de 1968.

1
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LEI N. 9, 5.138, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1968

Dá a denominação de "Dr. Lysandro Guima-
rães" ao Parque das Águas de Caxambu.

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

Art. 1. - Fica atribuída a denominação de "Dr. Lysandro Gui-
marãcs" ao Parque das Águas de Estância de Caxambu.

Art. 2.0 - 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 se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em	Belo Horizonte, aos
12 de dezembro de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna

LEI N.9 5.139, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1968

Declara de utilidade pública a Casa de Cari-
dade de Itamonle, com sede na Cidade de Itamonte.

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

Art. 1.' - Fica considerada de utilidade pública a Casa de
Caridade de Itamonte, com sede na Cidade de Itamonte.

Art. 2.° - Esta lei, revogadas as disposições em contrário,
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 Horizcntc, ao
12 (te dezembro de 1968.

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

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna
José Maria Alkmirn
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LEI N.9, 5.140, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1968	 LEI N. 9 5.141, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1968

Regulamenta o disposto no aitiíjo 271, da Coas-	 Dó Denominação às Escolas Reunidos (1(1 Vila

tituição do Estado.	
1

1Monte Castelo, da Cidade (te Juiz de Fora.

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

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

Art. 1.0 - Nos termos prescritos pelo artigo 271, da Constitui-
ção do Estado, o tempo de serviço público prestado anteriormente a
13 (treze) de maio de 1967 será contado proporcionalmente, para efei-
to de aposentadoria, em relação ao número de anos de serviço a que
o funcionário estava então sujeito para obtenção do benefício.

Art. 2. - Para efeito do cálculo proporcional referido no ar-

	

TN	X
	tigo anterior, será utilizada a fórmula ----	---, na qual TN re-

	

TA	TC
presenta o tempo atualmente exigido para aposentadoria, TA repre-

senta o tempo exigido pelo regime anterior, X representa o valor pro-
porcional a ser obtido e TC representa o tempo de serviço efetiva-

mente computado.

Parágrafo único - (Vetado).

Art. 3 •0 - Revogadas as disposições em contrário, esta lei en-

trará em vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem O conheci-

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos

13 de dezembro de 1968.

1

Art. 1.0 - As Escolas Reunidas da Vila Monte Castelo, da Ci-
dade de Juiz de Fora, passam a denominar-se "Deputado Olavo Costa".

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

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
atento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumn;miI, tão inteiramente como nela se contêm.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo llorzonte, ao
13 de dezembro de 1968.

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

LEI N.9 5.142, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1968

Dó a denominação de "Coronel Francisco Mo-
reira da Costa" às Escolas Combinadas do B.mirro
Vargem Alegre, no Município de Cristina.

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

Art. 1. 0 - Passam a denominar-se "Coronel Francisco Morei-
ra da Costa" as Escolas Combinadas do Bairro Vargem Alegre, no Mu-
nicípio de Cristina, pertencentes ao Estado e instaladas em 27 de
janeiro de 1966.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Seniia

João Franzen de Lima
Joaquim Ferreira Gonçalves

Ovídio Xavier de Abreu
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Art. 2.	Revogadas as disposições em contrário, esta lei en-
trará em vigor na (lata de sua publicação.

Mando, porarito, a todas as aJtoridl(1(S, a (UPfll O conheci-

mento e CXCC liÇão (lesta lei pertence:', que a cumpram e feçain
cuinp:'ir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo horizonte, ao
13 de dezembro de 1968.

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

LEI N.° 5.143, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1968

Dá a denominação (te Ali Haifeld' ás Escolas
Combinadas do Instituto Jesus, da Cidade de Juiz
de Foro.

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

Art. 1. - As Esc&as Combinadas do Instituto Jesus, da Cida-
de de Juiz de Fora, passam a denominar-se "Ali Halfeld".

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

Mando, portanto, a todas as a quem o conheci-
incuto e execução (lesta li. i pertencer, que a dunipram e façaini
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio (Ia Liberdade, em Belo Horizonte. aos
13 de dezembro de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna
José Maria Alkmim
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LEI N. 5.144, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1968

Declara de utilidade pública a "lssoeioçáo Cí-

vica e Profissional das Domésticas 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
Cívica e Profissional das Domésticas de Juiz de Fora", com sede
na Cidade de Juiz de Fora.

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

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

Dada no Palácio (Ia Liberdade, em	Belo Horizonte, ao
13 (le dezembro de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senima
João Frazen de Lima

LEI N.° 5.145, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1968

Declara de utilidade pública a 'Sociedade Lira
Feminina de Monte Castelo", com sde na Cidade
(te Juiz de Fora.

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

Art. 1. - Fica declarada de utilidade pública a "Sociedade
Lira Feminina de Monte Castelo", associação civil com sede na Ci-
dade de Juiz de Fora.
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Art. 2.9 - Revogadas as disposições em contrário, esta lei en-
trará em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
13 de dezembro de 1968.

ii

1)eclura de utilidade pública o 'Social Atlético
Clube", com sede ria Cidade de Juiz de Fora.

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

decretou a seguinte lei

Art. 1. - Fica declarado de utilidade pública o "Social Atlé-
tico 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 16 de de-

zembro de 1968.

O Presidente: (a) Manoel da Silva Costa

O 1.9 Secretário: (a) Fábio Notini

O 2. Secretário: (a) Pauliiio Cícero de Vasconcelos

LEI N.9 5.147, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1968

Declara de utilidade pública a Faculdade de

Ciências Económicas, Administr•atit'fIs e Contábeis
de B. horizonte da Universidade de Minas Gerais,

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

Art. 1. - Fica declarada de utilidade pública a Faculdade de
Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis de Belo Hori-
zonte, da Universidade de Minas Gerais.

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

Art. 31	Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 16 de de-

zembro de 1968-

O Presidente: (a) Manoel da Silva Cosia
O 1.9 Secretário: (a) Fábio Noiini
O 2. Secretário: (a) Paulino Cícero de Vasconcelos

LEI N.9 5.148, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1968

Declara de utilidade pública o "Bloco Carna-
valesco Unidos dos Passo s ", 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 "Bloco Carna-
valesco Unidos dos Passos", 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, em Belo Horizonte, aos 18 de de-
zembro de 1968.

O Presidente: (a) Manoel da Silva Cosia
O 1 Secretário: (a) Fábio Noiini
0 2.1 Secretário: (a) Patiiino Cícero de Vasconcelos

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Senna
João Franzen de Lima

LEI N.9 5.146, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1968
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LEI N.' 5.149, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1968

Declara de utilidade Dública o Grão Mogol
Futebol Clube, da Cidade de Juiz de Fora,

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

Art. 1. --- Fica declarado (te utilidade pública o Grão Mogol
Futebol C l ube, 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 cia Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 18 de de-
zembro de 1968.

O Presidente: (a) Manoel da Silva Costa
O 1.0 Secretário: (a) Fábio Notini
O 2.' Secretário: (a) PaulL-so Cícero de Vasconcelos

LEI N.9 5.150, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1968

Declara (te utilidade públiea a Sociede(!e Es-
J)orliva "Afluas Virtuosos Futebol Clube", da Ci-
dade de Lambari.

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

Art. 1. - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Es-
portiva "Águas Virtuosas Futebol Clube", com sede na Cidade de
Lambari.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 18 de de-

—719—

LEI N.' 5.151, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1968

Autoriza o Poder Executivo a revexier ao Cida-
dão Geraldo Costa Neves terreno recebido em
doação.

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

Art. 1.0 - Fica o Poder Executivo autorizado a reverter, sem
ônus para o Estado, ao patrimônio do cidadão Geraldo Costa Neves,
terreno recebido do mesmo cm doação, situado no Distrito-sede do
Município de Monte Carmelo, na Vila Operária, no local denominado
"Alto da Boa Vista", com a área total de 14.630 m2 (quatorze miI
seiscentos e trinta metros quadrados), confrontando pela frente, numa
extensão de 133 m (cento e trinta e três metros) com a rua Cel. José
Cardoso, pelo lado direito, numa extensão (te 110 mim (cento e dez
metros), com o doador, e pelos fundos, numa extensão de 133 m
(cento e trinta e três metros), com a Av. João Pinheiro.

Parágrafo único - A reversão autorizada no artigo far-se-á
pelo fato de o terreno ter sido doado para a edificação das instalações
de um colégio estadual, conforme escritura lavrada (Te folhas 74
verso a 75 verso, cio livro de notas 56, do Cartório do Segundo Ofi-
cio do Judicial e Notas da Comarca de Monte Carmelo, aos 29 (vinte
e nove) de março de 1967 (mil novecentos e sessenta e sete) e o
Estado vir construindo as referidas instalações em outro local do
mesmo Distrito-sede.

Art. 2.0 -- Revogadas as disposições em contrário, esta lei en-
trará cm vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a todas as aitaridades, a quem o conheci-
rnento e execução (testa lei pertencer, que a cumpi'alfl e façam
cuiflprii, tão inteiramente, como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, amo Blo Horizonte, aos
19 de dezembro de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna

zembro de 1968.	

j

O Presidente: (a) Manoel da Silva Costa
O 1.' Secretário: (a) Fábio Notini
0 2.' Secretário; (a) Paulijio Cícero de Vasconcelos
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LEI COMPLEMENTAR N. 9 1, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1968

Fixa norma para o processo de cassação de
inanda!o de Prefeito.

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

Art. 1.0 - O Presidente da Câmara Municipal não poderá
votar nas decisões que, direta ou indiretamente, tenham por objeto
a cassação de mandato de Prefeito.

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

Mando, 1)orian Lo, a todas as autoridades, a quem o conheci-
inento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e facam
cunprir, trio inteiralilen te (0010 nela se contém

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 27 de novem-
bro de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Sermna
João Frarizen de Lima
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- Secretaria de Estado da Educação - NCr$ 4.384,52. Lei n.Q
4.945, de 12-09	..............................

- Secretaria de Estado da Educação - NCr$ 60.000,00. Lei n.9
5.020, de 04-11 ................................

- Secretaria de Estado da Fazenda - NCr$ 868,79. Lei n.9
4.902, de 04-09	............................

- Secretaria de Estado da Fazenda - NCr$ 10.000,00. Lei n.Q
4.704, de 04-04	............................

- Secretaria de Estado da Fazenda - NCr$ 20.000,00 - revigo-
ramento. Lei n.Q 5.026, de 12-11 ..................

- Secretaria de Estado da Fazenda	NCr$ 62.000,00. Lei n.Q
4.740,	de 03-05	............................

- Secretaria de Estado da Fazenda - NCr$ 99.707,64 Lei n.Q
4.705, de 04-04	..............................

- Secretaria de Estado da Fazenda - NCr$ 129. 000,00. Lei n.Q
4.960, de 02-10	..............................

- Secretaria de Estado da Fazenda - NCr$ 500.000,00 Lei n.s
5.013, de 24-10	............................

- Secretaria de Estado da Fazenda - NCr$ 537.915,82 Lei n.
4.737, de 02-05	..............................

- Secretaria de Estado da Fazenda - NCr$ 5.000.000,00. Lei n•Q
5.076,	de 03-12	............................

- Secretaria de Estado do Interior e Justiça - NCr$ 226,13.
Lei n.Q 4.846, de 01-07 ........................

- Secretaria de Estado do Interior e Justiça - NCr$ 415,33.
Lei n.9 4.903, de 04-09 ........................

- Secretaria de Estado do Interior e Justiça - NCr 628,46.
Lei fl•Q 4.766, de 15-05 ........................

- Secretaria de Estado do Interior e Justiça - NCr$ 1.618,45.
Lei n.9 4.720, de 22-04	........................

- Secretaria de Estado da Saúde - NCr$ 284,48. Lei n.9 4.904,
de04-09	..................................

- Secretaria de Estado da Saúde -- NCr$ 9.371,03. Lei n.° 4.717,
de22-04	..................................

- Secretaria de Estado da Saúde - NCr$ 9.529,13. Lei n.9 4.768,
de16-05	................................

- Secretaria de Estado da Saúde - NCr$ 25.931,85. Lei n.Q
4.813, de 06-06	..............................

- Secretaria de Estado da Segurança Pública - NCE$ 1.916,03.
Lei n.9 4.949, de 12-09 ..........................

PÁos.

479

397

421

556

320

11

560

60

12

470

551

57

664

267

324

139

35

325

23

143

233

450



PÁGS.

- Polícia Militar - NCr$ 1.347,59. Lei n.Q 4.940, de 11-09 .	411

— Policia Militar - NCr$ 2.039,02. Lei n.9 4.939, de 11-09
	405

- Polícia Militar - NCr$ 3.723,68. Lei n.Q 4.931, de 09-09
	375

- Policia Militar - NCr$ 4.119,57. Lei n.9 4.932, de 09-09
	382

- Polícia Militar - NCr$ 5.397,02. Lei n.Q 4.793, de 03-06
	187

- Policia Militar - NCr$ 15.194,58. Lei n.9 4.995, de 11-10
	520

- Policia Militar - NCr$ 60. 000,00. Lei n.5 5.008, de 24-10
	546

- Polícia Militar - NCr$ 81.703,02. Lei n.Q 4.765, de 15-05
	130

- Tribunal de Contas - NCr$ 525,33. Lei nO 4.840, de 27-00
	202

- Tribunal de Contas - NCr$ 828,20. Lei n.Q 4.973, de 08-10
	487

- Tribunal de Contas - NCr$ 7.200,00. Lei n.9 4.917, de 06-09
	362

- Tribunal de Contas - NCr$ 33.500,00. Lei n.Q 4.789, de 31-05
	184

- Tribunal de Contas - NCr$ 36.720,00. Lei ii. Q 5.010, de 24-10
	548

DELEGACIA DO GOVERNO DE MINAS GERAIS JUNTO À SUDENE

- Lei n.Q 2.877, de 05-10-63, art. 26 - alteração. Lei n.9 5.019,

	

de04-11	..................................
	556

DELEGACIA REGIONAL DE ENSINO

	

-Criação - Ouro Preto. Lei n.Q 4.780, de 29-05 ........	178

DELEGACIAS FISCAIS DO ESTADO

- Lei a.° 2.655, de 08-12-62, art. 42 - (denominação) - alteração.

	

Lei n.Q 5.043, de 26-11 ........................
	592

DENOMINAÇÃO

	

- Conservatório Estadual de Música "i-Iaidée França Americana"	
706- Juiz de Fora. Lei n.0 5.129, de 11-12 ..............

	

- Escola Estadual "Adalmário José dos Santos (Dr.)" - Lajinha.	
183Lei n.0 4.786, de 29-05 ..........................

- Escola Estadual "Ali Halfeld" - Juiz de Fora Lei n.Q 5.143,	
714

	

de13-12	..................................

	

- Escola Estadual "Altivo dos Reis Portes, (Cel.)" - Juiz de Fora.	
699(Rosário de Minas). Lei n.Q 5.119, de 10-12 ............

- Escola Estadual "Amélia Passos" - Tiradentes (Santa Cruz	
539de Minas). Lei n.Q 4.999, de 15-10 ..................

PÁGS.

148

339

112

547

387

327

565

34

477

472

175

329

300

354

155

224

415

70

498

318
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- Secretaria de Estado da Segurança Pública - NCr$ 5.110,22.
Lei n.° 4.769, de 16-05 ........................

- Secretaria de Estado da Segurança Pública - NCr$ 11.584,17.
Lei n.5 4.913, de 05-09 ........................

- Secretaria de Estado da Segurança Pública - NCr$ 13.359,69.
Lei n.Q 4.749, de 09-05 ........................

- Secretaria de Estado da Segurança Pública - NCr$ 15.000,00.
Lei n.5 5.009, de 24-10 ........................

- Secretaria de Estado da Segurança Pública - NCr$ 23.817,72.
Lei n.Q 4.933, de 09-09	........................

- Secretaria de Estado da Segurança Pública - NCr$ 25.629,80.
Lei n.5 4.905, de 04-09 ........................

- Secretaria de Estado da Segurança Pública	NCr$ 26.097,53.
Lei n.Q 5.032, de 14-11	........................

Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social - NCr8 110.000,00.
Lei n.Q 4.719, de 22-04 ........................

- Secretaria de Estado da Viação e Obras Públicas - NCr$
25,57. Lei n.9 4.968, de 07-10 ....................

- Secretaria de Estado da Viação e Obras Públicas - NCr
1.183,71. Lei nQ 4.962, de 02-10

- Secretaria de Estado da Viação e Obras Públicas - NCr$
2.087,38. Lei n.Q 4.778, de 29-05 ..................

Secretaria de Estado da Viação e Obras Públicas - NCr
3.270,00. Lei n.9 4.906, de 04-09 ..................

- Secretaria de Estado da Viação e Obras Públicas - NCr
3.745,63. Lei n.9 4.916, de 05-09 ..................

- Secretaria de Estado da Viação e Obras Públicas - NCr
35.812,50. Lei n.° 4.915, de 05-09 ................

- Secretaria de Estado da Viação e Obras Públicas - NCr$
46.627,57. Lei n.Q 4.770, de 16-05 ..................

- Secretaria de Estado da Viação e Obras Públicas - NCr
54.246,71. Lei n.9 4.812, de 06-06 ..................

- Secretaria de Estado da Viação e Obras Públicas - NCr
79.421,63. Lei n.9 4.942, de 12-09 ..................

- Poder Judiciário - NC4 1.602,24. Lei n.Q 4.744, de 06-05

- Poder Judiciário - NCr$ 9.000,00. Lei n.Q 4.980, de 09-10

- Polícia Militar - NCr$ 781,79. Lei n.° 4.901, de 04-09 .



PÁGS.

539

289

127

688

182

695

692

662

104

210

707

708

704

5

561

704

693

704

710

713
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- Escola Estadual "Ana de Castro Cançado" - Uberaba (Deita).
Lei n.Q 4.998, de 14-10 ........................

- Escola Estadual "Ana Laura Pereira" - Itajubá (Piedade).
Lei n.9 4.871, de 09-07	........................

- Escola Estadual "Antônio Dias Maciel (Prof.)" - Patos de
Minas. Lei n.Q 4.761, de 14-05 ....................

- Escola Estadual "Antônio Felipe de Saltes" - Cambui. Lei n.9
5.101, de 06-12	..............................

- Escola Estadual "Antônio Martins de Almeida" - Santo Antônio
do Grama (Fazenda do Jacaré). Lei n.Q 4.785, de 29-05

- Escola Estadual "Antônio Maximiano de Oliveira (Cel.)" - Juiz
de Fora (Torreões). Lei n.° 5.112, de 09-12 ............

- Escola Estadual "Antônio de Pádua Procópio Vale" - Juiz
de Fora. Lei nQ 5.108, de 09-12 ...................

Escola Estadual "Augusta Maciel Vidigal" - Ponte Nova Lei
n.Q	5. 073, de 03-12	..........................

- Escola Estadual "Augusto Afonso" - Patrocínio (Vila de Santa
Luzia dos Barros). Lei n.Q 5.126, de 11-12 ............

- Escola Estadual "Basilio Francisco Xavier" - Curvelo (Tornaz
Gonzaga). Lei n.° 4.809, de 06-06 ..................

- Escola Estadual "Bernardo Mascarenhas" - Juiz de Fora. Lei
n.Q 5.132, de 11-12	..........................
Escola Estadual "Carlos de Castro Teixeira (Dr.)" - Juiz de
Fora. Lei n. O 5.133, de 11-12 ....................

- Escola Estadual "Carlos Pereira" - Patrocínio (Pedros) Lei
flQ 5.126, de 11-12	............................

- Escola Estadual "Cisipho Campos" - Bias Fortes. Lei n.s
4.699, de 20-03	..............................

- Escola Estadual "Clarimundo Cardoso" - Estrela do Sul. Lei
n.9 5.027, de 12-11	...........................

- Escola Estadual "Elmiro Alves" - Patrocínio (Vila de Silvano).
Lei n.Q 5.126, de 11-12	........................

- Escola Estadual "Emílio Esteves dos Reis, (Cel.)" - Juiz de
Fora. Lei n.Q 5.109, de 09-12 ....................

- Escola Estadual "Evaristo Alves" - Patrocínio (Vila de Salitre
de Minas). Lei n.Q 5.126, de 11-12 ................

- Escola Estadual "Francisco Faria (Prof.)" - Juiz de Fora. Lei
nQ 5.137, de 12-12	..........................

- Escola Estadual "Francisco Moreira da Costa (Cel.)" - Cristina
(Vargem Alegre). Lei nQ 5.142, de 13-12 ............

- Escola Estadual "Galdino Ananias de Santana"	Ressaquinha.
Lei n.Q 4.981, de 09-10	........................

- Escola Estadual "Geraldo Campos" - Patrocínio (Boa Vista).
Lei n.Q 5.126, de 11-12	........................

- 731 -

- Escola Estadual "Gilberto de Alemar" - Juiz de Fora. Lei n.o
4.963,	de 07-10	............................
Escola Estadual "Imaculada Conceição" - Rio Casca. Lei n.v
5.072, de 03-12	..............................

- Escola Estadual "Jacinto Pereira" - Patrocínio (Serra Negra).
Lei n.Q 5.126, de 11-12	........................

- Escola Estadual "Jacó Batista do Amaral" - Estrela do Sul.
Lei n.5 5.027, de 12-11	.........................

- Escola Estadual "Jerônimo Pinto de Godoy" - Ponte Nova
(Fazenda da Massangano). Lei n.Q 5.025, de 11-11 ......

- EscolaEstadual "João Alves da Silva" -. Paineiras (Poções).
Lei n.° 4.806, de 05-06	........................

- Escola Estadual "João Dias Rosa". Estrela do Sul. Lei n.Q
5.027, de 12-11	..............................

- Escola Estadual "João Gonçalves Pinheiro" - Presidente Ole-
gário. Lei n.9 4.833, de 25-06 ....................

- Escola Estadual "João Rezende Tostes (Dr.)" - Juiz de Fora.
Lei n.Q 5.111, de 09-12	........................

- Escola Estadual "Jorge Mala (Ten. Cel.)" - Baependi. Lei n.Q
5.095, de 05-12	..............................

- Escola Estadual "Jorge Oliva (Eng.)" - Pratápolis (Itaú de
Minas). Lei n.Q 4.886, de 22-08 ..................

- Escola Estadual "José Christiano Alves"	São Tomé das Letras.
Lei n.5 5.039,  de 25-11	........................

- Escola Estadual "José Dias do Carmo" - Araponga (Estêvão
de Araújo). Lei n. Q 4.837, de 25-06 ................

Escola Estadual "José Esteves (Prof.)" - Cataguases Lei n.Q
5.136, de 12-12	..............................

- Escola Estadual "José Francisco Caldas (São Pedro de Caldas).
Lei n.° 4.826,  de 18-06	........................

- Escola Estadual "José Guimarães" - São João Evangelista.
Lei n.Q 4.739, de 02-05 ..........................

- Escola Estadual "José Machado Penido (Dr.)" - Juiz de Fora.
Lei n.Q 5.128, de 11-12 ..........................

- Escola Estadual "José Moreira Bowen" - Timóteo. Lei n.5
4.741, de 06-05	..............................

- Escola Estadual "José Venâncio de Souza" - Águas Vermelhas.
Lei n.° 4.891, de 22-08	........................

- Escola Estadual "Josefina Pimenta" - São João Evangelista.
Lei n.° 4.792, de 03-06 ........................

Escola Estadual "Júlia Soares da Silva" - Morada Nova de
Minas. Lei n.5 5.107, de 09-12 ....................

- Escola Estadual "Lar-Escola Maria Júlia de Aguiar" - Pa-
trocínio (Fazenda da Cachoeira). Lei n.Q 5.126, de 11-12

PÁns.

474

661

704

561

559

207

561

258

694

682

299

590

260

709

252

59

705

61

303

186

692

704



732

Escola ls la dita 1	Levi udo (,cI lio	Seu.) "	 Ubá. Lei 13.9

4.955,	de 25-09	............................
- Escola Estadual "Liberato de Castro" - Marliéria. Lei n.5

5.034, de 20-11	............................
- Escola Estadual "Manoel Carneiro das Neves (Cel.)" - Juiz de

Fora (Paula Lima). Lei n.Q 5.130, de 11-12 ..........
- Escola Estadual "Manoel Loureiro" - João Monlevade. Lei

n.Q 5.102, de 06-12	............................
- Escola Estadual "Maria Queiroz (Dona)" -.- Patrocínio (Ma-

caúbas). Lei n.Q 5.024, de 11-11 ..................
- Escola Estadual "Nair Meio Franco Ribeiro" - Vazante (Vaza-

nor). Lei n.Q 4.982, de 09-10 ......................

- Escola Estadual "Nossa Senhora da Aparecida" - Bom Jardim
de Minas. Lei n.Q 4.875, de 23-07 ................

- Escola Estadual "Odilon Behrens" - Patrocínio (Vila São João
da Serra Negra) . Lei n.° 5.126, de 11-12 ..............

-. Escola Estadual "Olavo Costa (Dep.)" - Juiz de Fora Lei
n9 5.141, de 13-12	..........................

- Escola Estadual "Pedro da Franca" - Patrocínio (Dourados).
Lei n.9 5.126, de 11-12 ........................

- Escola Estadual de Ponte Nova - Ponte Nova. Lei n.Q 5.100,
de06-12	..................................

- Escola Estadual "Procópio Teixeira (Dr.)" - Juiz de Fora.
Lei n•9 5.135, de 11-12	........................

- Escola Estadual "Robert Kennedy" - Estrela do Sul. Lei n.9
4.980, de 09-10	..............................

- Escola Estadual "São José" - São José do Mantimento Lei
n.Q 5.042, de 25-11	..........................

- Escola Estadual "São Mateus" - Faria Lemos. Lei nQ 5.127,
de11-12	..................................

Escola Estadual "Telésforo Rezende (Prof.)" - Conselheiro La-
faiete. Lei n.Q 4.860, de 05-07 ....................

- Escola Estadual "Teodorico Ribeiro de Assis" - Juiz de Fora.
Lei ei. 0 5.110, de 09-12	........................

- Escola Estadual "Tibúrcio Gama" - Estrela do Sul Lei n.V
5.027, de 12-11	..............................

- Escola Estadual "Valdomiro Silva Costa" - Virgem da Lapa.
Lei n•9 4.890, de 22-08 ........................

- Escola Estadual "Vitor Belfort Arantes" - Juiz de Fora. Lei
n.Q 5.134, de 11-12	............................

- Escola Estadual "Wilson Vale da Costa (Pe.)" - Juiz de Fora.
Lei n.Q 5.131, de 11-12 ........................

- Fórum "Angelo Vieira Martins (Dr.)" - Ponte Nova. Lei n.Q
4.838, de 25-06	..............................
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- Fóruni "Francisco Bianco Filho (Des.)" - Bicas. Lei n.Q 4.753,
dt 10-05	................................
Fórum "João de Andrade" - Tarumirim. Lei n.9 4.883, de 19-08

- Fórum "Laudelino Braz" - Itanhomi. Lei ei. 0 4.727, de 29-04

- Parque das Águas de Estância de Caxambu "Lysandro Guima-
rães (Dr.)". Lei ei. Q 5.138, de 12-12 ................

- Ponte "João Pinheiro (Pres.)" - Tupaciguara - Minas Gerais/
Goiás. Lei n.0 5.115, de 10-12 ....................

- Ponte "Romildo Gomes" - Carandal/Capela Nova. (Rio Pi-
ranga). Lei n.9 4.870, de 09-07 ..................

- Rodovia "Assis Chateaubriand (Jorn.)" - Araxá/Franca. Lei
n.9 4.861, de 08-07	..........................

- Unidade de Saúde "Adélio Dias Maciel (Dr.)" - Patos de Minas.
Lei n.° 4.757, de 13-05 ........................

- Unidade de Saúde "Lázaro do Vai (Dr.)" - Itanhomi. Lei no
4.771, de 16-05	..............................

711	 DEPARTAMENTO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO
DE MINAS GERAIS EM BRASILIA/DItEM

704
-Lei n.Q 4.462, de 15-05-67 (reorganização) art. 50 - alteração.

Lei ei. Q 4.740, de 03-05 ........................

709
	 DER/MG

- Arborização das rodovias - obrigatoriedade. Lei n.Q 4.734, de
494
	 02-05

592	 DIPLOMA DE MÉRITO FLORESTAL

-Lei n.° 4.612, de 18-10-67, art. 45 - alteração. Lei n.° 5.093,
705	 de05-12	..................................

280	 DIVISÃO ADMINISTRATIVA

694	 - Ver ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL

561
-E--

302
ENSINO

708	 - Ano letivo - exercício/1968 - normas. Lei u.Q 4.726, de 25-04

707	 ENSINO MÉDIO

- Estabelecimentos - normas para designação. Lei n.o 4.941, de
260	 12-09	......................................

PÁs.

464

578

706

688

559

495

292

704

PÁGs.

122
298
41

711

697

288

281

125

162

60

45

680

40

413



L	- 735 -

PÁs.	 - Escola Estadual de Frulal - Frutal - Colégio Normal Oficial
- criação. Lei n.Q 4.710, de 08-01 ................

- Escola Estadual de Guaraciaba - Guaraciaba - criação. Leia61	 n.5 4.874, de 23-07	..........................
- Escola Estadual de Guimarânia - Guimarânia - Curso Cole-

gial Normal - criação. Lei o. Q 5.060, de 28-11 ........
- Escola Estadual de Indianópolis - Indianópolis - criação. Lei

74	 n.Q 4.956, de 25-09 ............................
- Escola Estadual de Iturama - Iturama. Colégio Normal Oficial

- criação. Lei n.° 4.715, de 18-04 ................
- Escola Estadual "João Menezes (Prof.)" - Piul - Curso Co-

legial Secundário - criação. Lei n.° 5.048, de 27-11 .
277	 - Escola Estadual "José Marinho dc Araújo" - Santa Rita cio
675	 Jacutinga - Curso de 2.0 Ciclo do Ensino Normal - criação.

Lei n.O 5.074, de 03-12 ........................
296	 - Escola Estadual de Machado - Machado - criação Lei n.°

5.040, de 25-11	..............................
364	 - Escola Estadual de Manhumirim - Manhumirim - Curso Nor-

mal Noturno - criação. Lei n.Q 5.041, de 25-11 ........
687	 - Escola Estadual de Monte Alegre de Minas - Monte Alegre de

Minas - Curso Colegial Secundário - criação. Lei n.Q 4.961,
293	 de 02-10	..................................

- Escola Estadual "Nossa Senhora de Lourdes" - Maria da Fé
- Curso Colegial Comercial - criação. Lei n.Q 4.779, de 29-05

292	 - Escola Estadual "Padre Venâncio" - Pains - Colégio Normal
Oficial - criação. Lei n.o 4.875, de 23-07 ..............

251	 - Escola Estadual de Pirajuba - Pirajuba - criação Lei n.s
4.708, de 04-04	..............................

549	 - Escola Estadual de Planura - Planura - criação Lei n.Q
4.788, de 29-05	............................

291	 - Escola Estadual de Ponte Nova - Ponte Nova - Curso Cole-
gial Secundário - criação. Lei n.s 5.100, de 06-12 ......

- Escola Estadual de Prata - Prata .- Curso Colegial Secun-
12	 dário - criação. Lei n.5 5.061, de 28-11 ..............

Escola Estadual de Pratápolis - Pratápolis - Curso Colegial
13	 Secundário - criação. Lei n.0 4.989, de 10-10 ..........

- Escola Estadual "Presidente Kennedy" - Monsenhor Paulo -
269	 Colégio Normal Oficial - criação. Lei n.s 4.795, de 03-06

- Escola Estadual "Presidente Wenceslau" - Brasópolis - Curso
337	 Secundário de 2.0 Ciclo - criação. Lei n.5 4.850, de 02-07

- Escola Estadual de Resplendor - Resplendor - Curso Secun-
336	 dário de 2.0 Ciclo - criação. Lei n.5 4.816, de 07-06 .

- Escola Estadual de Rubelita ..- Rubelita. Lei n.0 4.822, de 11-06
292

- Escola Estadual de Salinas - Salinas - Curso Colegial Co-
mercial - criação. Lei n.0 4.922, de 06-09 ............

469

- 734 -

ESCOLA DE BELAS AnTES E ARTES GRÁFICAS	BELO IIOBIZONT1ç

- Aula extranunierária - disposições. Lei n.s 5.028, de 12-11

ESCOLA DE ENFERMAGEM - ALFENAS

- Lei n.Q 3.438, de 12-10-65, arts. 1.0, 3.9 e 4.9 - (criação) -
alteração. Lei n.o 4.746, de 06-05 ................

ESCOLAS ESTADUAIS

Escola Estadual - Águas Vermelhas - criação. Lei no 4.855,
de05-07	..................................
Escola Estadual - Frutal - criação. Lei n.o 5.087, de 05-12

- Escola Estadual "Amâncio Romeiro" - Paineiras - transfor-
mação. Lei n.° 4.881, de 19-08 ....................
Escola Estadual de Arcado - Areado - criação. Lei n.0 4.921,
de	06-09	................................

- Escola Estadual de Baldini - Baldim - Curso Científico
criação. Lei n.o 5.100, de 06-12 .................

- Escola Estadual "Benjamim de Araújo (Prof.)" - Dionísio -
Curso Normal Oficial - criação. Lei n.s 4.876, de 23-07
Escola Estadual de Bom Jardim de Minas - Bom Jardim de
Minas - Colégio Normal Oficial "Nossa Senhora da Aparecida
- criação. Lei n.Q 4.875, de 23-07 ................

- Escola Estadual de Bueno Brandão - Bueno Brandão - cria-
ção. Lei n.s 4.825, de 12-06 ....................

- Escola Estadual "Cláudio Pinheiro de Lima" - Cordisburgo -
Curso Normal Oficial - criação. Lei n.o 5.011, de 24-10

- Escola Estadual "Cláudio Pinheiro Lima" - Cordisburgo -
Curso Secundário do 2.o Ciclo - criação. Lei n.5 4.874, de 23-07

- Escola Estadual de Conceição das Alagoas - Conceição das Ala-
goas - Colégio Normal Oficial - criação. Lei n.o 4.706, de
04-04	....................................

- Escola Estadual de Conquista - Conquista - Colégio Normal
Oficial - criação. Lei n.° 4.707, de 04-04 ............

- Escola Estadual de Córrego Danta - Córrego Danta - criação.
Lei n.Q 4.848, de 02-07	........................
Escola Estadual de Cruzilia - Cruzília - Curso Normal - cria-
ção. Lei n.Q 4.911, de 04-09	....................

- Escola Estadual de Delfim Moreira - Delfim Moreira - cria-
ção.	Lei n.o 4.910, de 04-09	....................

- Escola Estadual de Dom Silvério - Dom Silvério - criação.
Lei n.Q 4.875, de 23-07	........................

- Escola Estadual de Felisberto Caldeira - Felisberto Caldeira
- criação. Lei n.Q 4.959, de 01-10 ................

PÁGS.

17

291

646

465

22

637

662

590

591

471

178

292

14

184

687

647

500

192

271

241

248

365
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- Eeo la Es lad o ai "Santo Aol ôn o - Cristiano O loni - Criação.
Lei	o..	1.958,	de 01-10	........................

- Escola Estadual de São Francisco - São Francisco - Curso
Normal - criação. Lei n.° 4.848, de 02-07 ............

- Escola Estadual de São João do Paraíso - São João do Pa-
raíso. Lei n.9 5.049, de 28-11 ....................

- Escola Estadual "São Joaquim" - Alterosa - Curso Normal
Oficial - criação. Lei n.9 4.870, de 23-07 ............

- Escola Estadual "São Joaquim" - Alterosa - Curso Secundário
do 2.0 Ciclo - criação. Lei n.9 4.873, de 23-06 ........

- Escola Estadual de "São José do Goiabal" - São José do Goiabal
- criação. Lei n.9 4.873, de 23-06 ................

Escola Estadual "São Marcos" - Poço Fundo - Colégio Normal
Oficial - criação. Lei n.0 4.814, de 06-06 ............

- Escola Estadual "São Pio X" - São Gotardo - Curso Colegial
Secundário - criação. Lei n.Q 5.050, de 28-11 ..........

- Escola Estadual de Serrania - Serrania - Colégio Normal Ofi-
cial - criação. Lei n.° 4.804, de 05-06 ..............

- Escola Estadual "Souza Nilo (Prof.)" - Itanhandu - Colégio
Comercial Oficial - criação. Lei n.9 4.803, de 05-06 .

ESCRITÓRIO TÉCNICO DE RACIONALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA/ETRA

- Criação. Lei n.9 5.036, de 22-11 ..................

- F-

FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS DE ALFENAS

- Lei n.° 3.438, de 12-10-65, arts. 1.0, 3.9 e 4,9 - (criação) -
alteração. Lei n.0 4.746, de 06-05 ................

FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE ALFENAS

- Lei n.9 3.438, de 12-10-65, arts. 1.0, 30 e 49 - (criação) -
alteração. Lei n0 4.746, de 06-05 ..................

FACULDADE DE DIREITO DE ALFENAS

- Lei n.9 3.438, de 12-10-65, arts. 1.0, 30 e 40 - (criação) -
alteração. Lei n.O 4.746, de 06-05 ................

FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE ALFENAS

- Lei n.9 3.438, de 12-10-65, arts. 1.0, 3.9 e 4.9 - (criação) -
alteração. Lei n.9 4.746, de 06-05 ..................

	PÁas.	 PÁos.
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE MACHADO

468
- Lei n.9 3.544, de 11-11-65 - alteração do ar!. 1.9 e 2.9 e re-

	

269	 vogação do art. 4 •9 Lei n.Q 4.713, de 09-04 ............	19

	

638	FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE MANHUMIRIM

- Lei n.Q 3.442, de 14-10-65, art. 2.9, § 1.9 e 2.9 - (criação) -

	

293	 alteração. Lei n.9 4.798, de 03-06 ................	194

	

290	FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE OURO FINO

	

290	 - Lei n.° 3.545, de 11-11-65, art. 3,9 - alteração. Lei n.9 5.056,
de28-11	..................................	643

239
FEAP

	

639	
- Ver FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA PSIQUIÁTRICA!

FEAP
205

	

204
	FEBRE AFTOSA

- Vacinação obrigatória - criação. Lei n.° 4.976, de 09-10
	489

	

579
	FRIGORÍFICOS MINAS GERAIS S.A. - FRIMISA

- Capital social - aumento. Lei n9 4.810, de 06-06
	 211

FUNCIONÁRIO PIBLICO

Contagem de tempo - Constituição Estadual, ar!. 71 - regula-

	

mentação. Lei n.° 5.140, de 13-12 ..................	712

	

74	 - Enquadramento. Lei n. Q 4.893, de 27-08 ..............	304

- Lei n.9 4.185, de 30-05-66, art. 18 (designação de substituto) -

	

alteração. Lei n.9 4.805, de 05-06 ..................	206

	

74	FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO (FAOP)

	

- Criação. Lei n.° 5.038, de 25-11 ..................	585

	

74	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE JOÃO MONLEVADE

	

- Criação. Lei n.9 5.085, de 05-12 ..................	671

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA PSIQUIÁTRICA/FEAP

	

74	 - Criação. Lei n.° 4.953, de 25-09 ..................	457
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PÁos.

FUNDAÇÃO FACULDADE DE AGRONOMIA DE BRASÓPOLIS

- Criação. Lei n. Q 4.709, de 08-04 ..................

FUNDAÇÃO FACULDADES DE ODONTOLOGIA E FARMÁCIA - PARAI-
SÓPOLIS

- Criação. Lei nQ 4.869, de 09-07

FUNDAÇÃO HERMANTINA BERALDO/FHB - JUIZ DE FORA

- Criação. Lei n.5 4.909, de 04-09 ...................

PÁos.
15	 GINÁSIO ESTADUAL ORIENTADO PARA O TRABALHO

- Ver ESCOLAS ESTADUAIS

GRUPO DE ERRADICAÇÃO DA FEBRE AFTOSA NO ESTADO DE MINAS

286	 GERAIS/GERFAMIG

- Criação. Lei n.9 4.076, de 00-10
	

489

333

IMÓVEL

- Alienação - Belo Horizonte - Rua Tamóos, 311 (instalação da
Câmara Municipal de Vereadores). Lei n.O 4.721, de 22-04 ....38

- Alienação - Caixa Econômica do Estalo de Minas Gerais -
Belo Horizonte (construção se(;e). Lei n.9 4.774, de 20-05 ....164

- Aquisição - Belo Horizonte (instalação Coletoria Geral de Belo
Horizonte e da 1.4 Delegacia Regional da Fazenda) . Lei n.9 4.698,
de 14-03	...................................... 4

- Doação - Associação e Oficinas ele Caridade Santa Rita de Cás-
sia - Belo Horizcnte. Lei n.Q 2.515, de 26-12-61 - aliciação. Lei
n.° 4.847, de 01-07 ..............................268

- Doação. Barbacena (instalação e Escola Estadual). Lei n.Q 4.844,
de 27-06	....................................265

- Doação - Fundação de Arte de Ouro Preto (FAOP) - Ouro Pre-
to.	Lei n.Q 5.038, de 25-11 ............................585

- Doação - Fundação Universidade Nordeste Mineiro - Teófilo
Otoni. Lei n.9 4.868, de 08-07 ......................285

- Doação - Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário/INDA
- Felixlândia (eixo rodoviário Belo Harizonte/Brasilia). Lei n.9

4.701, de 21-03	................................6

-- Doação - Patos de Minas. Lei n.Q 5.090, de 05-12 ........678

- Doação - Universidade Federal de Minas Gerais/UFMG - Belo
Horizonte (Hospital Bias Fortes). Lei n.9 4.802, de 27-08 .. ..	303

- Permuta - Datas/Santo Antônio do Amparo. Lei n.Q 5.018, de
04-11	......................................555

- Permuta - Estado/Mitra Arquiepiscopal - Belo Horizonte. Lei
n.° 4.722, de 22-04 ..............................37

- Permuta - Estado/Santa Casa de Misericórdia - Araxá. Lei n.o
4.725, de 22-04 ................................39

F.IJ1UA '1'ELN1UJ-LUi\SLT1V&

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE ITAÜNA

- Lei n.° 3.596, de 26-11-65, art. 8. 9, parágrafo único - alteração.

Lei n.Q 4.796, de 03-06 ......................	192

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PATROCÍNIO

- Criação. Lei n.s 4.954, de 25-09 ........................	461

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE VALE DO MANHUAÇU - MANHUAÇU

- Criação. Lei n.9 5.070, de 03-12 ......................	657

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DA MANTIQUEIRA - BARBACENA

- Lei n.9 3.038, de 19-12-63, art. 3.9, item II - alteração. Lei n.°

4.829, de 21-06 ..................................254

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE PATOS DE MINAS

Criação. Lei n.9 4.776, de 27-05 ......................	171

FUNDAÇÕES

- Reitores honorários - nomeação. Lei n.Q 4.802, de 05-06
	

203

FUNDO DE INVESTIMENTO MINERO-METALÜRGICO

- Extinção. Lei n.9 4.842, de 27-06 ......................	263

1
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PÁGS.

8

576

8

- Reversão - Andrelândia. Lei n.Q 4.992, de 11-10

- Reversão - Araçual. Lei n.9 4.828, de 19-06 ............

- Reversão - Geraldo Costa Neves - Monte Carmelo. Lei n.0 5.151,
de 19-12 ......................................

- Reversão - José Fernandes de Barros e esposa - Cataguases.
(Bairro José Gabriel de Barros). Lei n.Q 4.723, de 22-04 .

- Reversão - Piui. Lei n.Q 4.841, de 27-06 ..............

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

- Cargo de Linotipista - Linhas de produção - Pagamento. Lei
n.Q 5.028, de 12-11 ..............................

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS

- Curso de Formação de Professores para o Ensino Normal -
criação. Lei n.° 5.099, de 06-12 ......................

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE
MINAS GERAIS/IPSEMG

- Lei n.Q 1.195, de 23-12-54, arts. 48, 49, 50, 51 e 52 - (estatuto)
- alteração,. Lei ri. 0 5.002, de 16-10 ..................

IPSEMG

- Ver INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTA-
DO DE MINAS GERAIS/IPSEMG

PÁGS.	 MAGISTRATURA
502

Vencimentos. Lei no: 4.703, de 01-04
253

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS
719

- Tratores de esteira - aquisição. Lei n.9 5.033, de 18-11

38
MINISTÉRIO PÚBLICO

262
- Vencimentos. Lei n.e 4.703, de 01-04

OPERAÇÃO DE CRÉDITO

- BNDE/RUB.ALMINAS/DER/DNER - fiança do Estado (constru-
ção, de rodovias vicinais na Região Noroeste de Minas). Lei n.Q
4.929, de 06-09 ..................................

ORÇAMENTO ESTADUAL

- Receita e despesa - exercício/1969. Lei n.Q 5.067, de 03-12 .

ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL

- Distrito de Benfica. Incorporação - Juiz de Fora. Lei n.o 4.935,

	

de 10-09	....................................

- Governador Valadares - subdivisão em subdistritos. Lei n •9 4.830,
de24-06 ......................................

- Lei n.Q 2.764, de 20-12-62 - revogação parcial	(criação do
Distrito de Benfica) . Lei n.Q 4.935, de 10-09 ..............

373

651

402

256

402

561

684

542

180

306

306

306

LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA

- Lei n.9 4.337, de 30-12-66 - alteração. Lei n.Q 4.782, de 29-05

LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

- Decreto. Lei n.9 175, de 16-01-39 - (Regulamento) - alteração.
Lei n.9 4.895, de 29-08 ............................

- Decreto. Lei n.s 1.728, de 29-04-46 - (cargo de Diretor - Técni-
co - criação) - revogação. Lei n.Q 4.895, de 29-08 ........

- Disposições. Lei flQ 4.895, de 29-08 ..................

-

PARQUE ESTADUAL DA SERRA DA CANASTRA

- Criação. Lei n,Q 4.731, de 30-04 ....................

PEN SOES

- Filhas - Coutinho, Alexandre de Souza. Lei n.9 4.712, de 09-04

- Viúva - Andrade, Hilo Wilson Estevam de. Lei n.s 4.823, de

[	

11-06	......................................

43

18

249
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PÁGS.

Viúva	Araújo Sobrinho, Joaquim Inácio da Silva. Lei n.0
5.077, de 03-12 ................................665

- Viúva - Muniz, Krysantho de Avelar. Lei n9 5.017, de 04-11 554

- Viúva - Oliveira, José de. Lei n.9 4.912, de 04-09 ........338

- Viúva - Renault, Leon. Lei n.9 4.851, de 02-07 ..........272

Viúva -.- Soraggi, José Cezar (ex-Deputado). Lei n.O 4.716, de
22-04	..........................................22

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

- Diária de Viagem - disposições. Lei nQ 4.714, de 18-04	 21

- Efetivo. Lei n. 0 4.775, de 23-05 ......................165

- Estapas de alimentação - disposições. Lei n.9 5.071, de 03-12	660

- Lei n.0 763, de 12-11-51 (Quadro de Oficiais de Administração) -
alteração. Lei n.9 4 .775, de 23-05 ....................165

- Lei n.9 4.639, de 17-11-67, art. 10 (contratação de pessoal) - re-
vogação. Lei n.9 4.775, de 23-05 ....................165

PREFEITO MUNICIPAL

- Mandato - processo de cassação - normas. Lei Complementar
11.9 1, de 27-11 ..................................720

PRÊMIO

- Lei n.o 2.234, de 17-11-60 (estimulo à cultura das artes e letras
mineiras) - niodficação. Lei fl•9 4.907, de 04-09 ........	330

PROCESSO TRIBUTÁRIO ADMINISTRATIVO

- Disposições. Lei n.9 5.047, de 27-11 ..................	603

RODOVIAS

- Arborização - obrigatoriedade. Lei n.9 4.734, de 02-05	 45

PÁcs.
- s —

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

- Estrutura - alteração. Lei n.Q 4.908, de 04-09 ..........	331

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

- Diretoria da Despesa - restabelecimento. Lei n.o 5.037, de 22-11	584
- Diretoria de Rendas - reestruturação. Lei n.O 5.043, de 26-11	592
- Procuradoria Fiscal - criação. Lei n.0 5.047, de 27-11 ......	603

-T-

TAXA DE DESENVOLVIMENTO METALÚRGICO

- Extinção. Lei no 4.842, de 27-06 ....................	263

TAXAS ESTADUAIS

- Cobrança. Lei n.9 4.747, de 09-05 ....................	76

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

- Vencimentos. Lei n.Q 4.703, de 01-04 ..................	8

UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOCE

- Lei n.0 2.678, de 14-12-62 - (criação,) - revogação. Lei n.9

	

5.070, de 03-12 ................................	657

UNIVERSIDADE DO VALE DO SAI'UCAI - POUSO ALEGRE

- Lei n.0 3.227, de 25-11-64, arts. 431 e 11 - alteração. Lei 11.9 4.807,

	

de 05-06 ....................................	208

UTILIDADE PÚBLICA

- Abrigo Nossa Senhora Aparecida Luz. Lei fl0 4.970, de 08-10	485
- Abrigo Profissional "Dom Bosco" - Juiz de Fora. Lei n.9 5.021,

	

de06-11 ....................................	557

	

- Academia Itajubense de Letras - Itajubá. Lei n.9 5.120, de 10-12	699

	

- Acro Club de Juiz de Fora - Juiz de Fora. Lei 11.9 5.114, de 09-12	696
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PÁGS.

544
501

121

179

474

259

681

642

715

195

282

246

640

362

487

691

552

648

493

500

123

280

ANd

PÁGS.

456

164

640

203

602

499

297

717
310

41

246

711
3

649

690

645

563

421

690

129

368

257

4

- Aliança Francesa - Varginha. Lei n.° 5.004, de 18-10 ......
- América Futebol Clube - Belo Horizonte. Lei n.Q 4.990, de 10-10
- Aprendizado Agrícola e Escola de Ofícios Nossa Senhora de Mont-

serrat - Baependi. Lei n.Q 4.752, de 10-05 ............
Asilo dos Sagrados Corações de Jesus e Maria - Barbacena. Lei
n.Q 4.781, de 29-05	............................
Assistência e Proteção ao tuberculoso - Juiz de Fora. Lei n.Q
4.964, de 07-10	..............................

- Associação Atlética Matiense - Matias Barbosa. Lei n.Q 4.835,
de 25-06	....................................

- Associação Atlética São Caetano - São João dei-Rei. Lei n.Q
5.094, de 05-12 ................................

- Associação Beneficente Nossa Senhora Mãe dos Pobres - Juiz de
Fora. Lei n.e 5.054, de 28-11 ......................

- Associação Cívica e Profissional das Domésticas de Juiz de Fora
- Juiz de Fora. Lei n.9 5.144, de 13-12 ................

- Associação Comercial e Industrial de Araguari - Araguari. Lei
n.o 4.799, de 03-06 ..............................

- Associação das Damas Protetoras da Infância de Juiz de Fora
- Juiz de Fora. Lei n9 4.863, de 08-07 ..................

- Associação de Diabéticos de Juiz de Fora - Juiz de Fora. Lei n.
4.818, de 11-06 ................................

- Associação Educadora Católica - Engenheiro Caldas. Lei n.9
5.052, de 28-11 ................................

- Associação dos Geógrafos Brasileiros - Secção Regional de Minas
Gerais - Belo Horizonte. Lei n.Q 4.918, de 06-09 ........

- Associação João XXIII - Proteção ao Menores Abandonados -
Bambui. Lei n.Q 4.972, de 08-10 ....................

- Associação Mineira de Assistência aos Excepcionais - São Lou-
renço. Lei n.9 5.106, de 06-12 ......................

- Associação Monlevade de Serviços Sociais - João Monlevade. Lei
n.Q 5.014, de 04-11 ................................

- Associação Obras de Assistência Nossa Senhora Aparecida - Juiz
de Fora. Lei n.9 5.063, de 29-11 ....................

- Associação Os Podres do Trabalho - Coronel Fabriciano. Lei n.°
4.977, de 09-10	...............................

-. Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais - Juiz de Foral
APAE -. Juiz de Fora. Lei n.Q 4.988, de 09-10 ..........

- Associação de Proteção à Maternidade e à Infância "Jayme Zatar"
- Mateus Leme. Lei n.Q 4.755, de 10-05 ..............

- Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e à Infância
de Virginópolis - Virginópolis. Lei n.9 4.859, de 05-07

- Associação dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos de Mi-
nas Gerais - Belo Horizonte. Lei n.° 4.952, de 25-09 ........

- Associação dos Representantes e Viajantes Comerciais/AREV -
Juiz de Fora. Lei n.Q 4.773, de 16-05 ................

- Associação dos Servidores do Departamento de Estradas de Ro-
dagem de Estado de Minas Gerais/ASDER-MG - Belo Horizonte.
Lei n.Q 5.051, de 28-11 ..........................

- Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas
Gerais/ASLEMG - Belo Horizonte. Lei n. 9 4.801, de 05-06

- Associação Taioberense de Reportes - Talobeiras. Lei n.5 5.045,
de27-11 ......................................

- Associação dos Trabalhadores Municipais de Juiz de Fora/ATRAN
- Juiz de Fora. Lei n.° 4.987, de 09-10 ................

- Beneficência São, Vicente de Paulo - Belo Horizonte. Lei n.Q
4.882, de 19-08 ................................

- Bloco Carnavalesco Unidos dos Passos - Juiz de Fora. Lei n.9
5.148, de 18-12	..............................

- Botafogo Futebol Clube - Juiz de Fora. Lei n.Q 4.896, de 28-08
- Caixa Escolar Amália Engel - Escola Estadual Samuel Engel -

Alfenas. Lei n.9 4.728, de 30-04 ....................
- Cáritas Diocesana de Teófilo Otoni - Teófilo Otoni. Lei n.5

4.819, de 11-06 ..............................
- Casa de Caridade de Itamonte - Itamonte. Lei n.Q 5.139, de 12-12
- Catiguá Campestre Clube - Oliveira. Lei n.Q 4.696, de 05-01
- Centro de Assistência Social Nossa Senhora Aparecida - Juiz de

Fora. Lei n.Q 5.065, de 29-11 ......................

- Centro Educativo Cândida Cabral - Belo Horizonte. Lei n.9 5.105,
de06-12	......................................

- Centro Espirita Amor e Humildade - Pouso Alegre. Lei a. Q 5.059,
de28-11	....................................

- Centro Espirita Fé e Caridade - Juiz de Fora. Lei n.Q 5.029, de
13-11	....................................

- Centro Espirita Ivon Costa - Juiz de Fora. Lei n.9 4.944, de
12-09	....................................

- Centro Espirita Nossa Senhora das Graças - Juiz de Fora. Lei
n.o 5.104, de 06-12	..........................

- Centro Espirita "Nova Era" - Guaxupé. Lei n.Q 4,764, de 15-05

- Centro dos Estudantes de Manhuaçu - ManhuaçU. Lei n.Q
4.926, de 06-09 ................................

- Clube Sino e Libanês de Juiz de Fora - Juiz de Fora. Lei n.Q
4.832, de 25-06	..............................

- Clube Social olímpico Ferroviário - Santos Dumont. Lei n.9
4.697, de 05-01 ................................
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PÁcs.
120
677

502

641

488
558

564

301

404

125
404

45

432

122
273
183

540
296

258
294
603
698

717

701

283

642

PÁGS.

127

554
284

701
403
364
493
718

367

579

43

279
310
42

248
300

645
163

278

700

129

475

44

667

677
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- Colégio Cristo-Rei - Uberaba. Lei n.9 4.750, de 09-05
- Colégio das Palmeiras - Belo Horizonte. Lei n.° 5.089, de 05-12
- Conitê dos Companheiros da Aliança Cobrado - Minas -

Belo Horizonte. Lei n.9 4.991, de 10-10 ................
- Conferência Nossa Senhora do Carmo da Sociedade de São Vi-

cente de Paulo	Luminárias. Lei n.Q 5.053, de 28-11 .
- Congregação Cívica dos Carteiros de Juiz de Fora - Juiz de Fora.

Lei n.9 4.974, de 08-10 ..........................
- Conselho Central Diocesano - Divinópolis. Lei n.Q 5.022, de 06-11

Conselho Central da Sociedade de São Vicente de Paulo - Bar-
bacena. Lei n.9 5.030, de 13-11 ......................

- Conselho Particular dos Santos Anjos da Guarda - Belo, Hori-
zonte. Lei n.0 4.888, de 22-08 ....................

- Conselho Part i cular da Sociedade de São Vicente de Paulo -
Entre Rios de Minas. Lei n.9 4.938, de 11-09 ..........

- Conselho Particular Vicentino - Sociedade de São Vicente de
Paulo - Conselheiro Lafaiete. Lei n.Q 4.758, de 13-05 ......

- Creche Santo Antônio - Barbacena. Lei n.Q 4.937, de 11-09
- Cruzada do Bem "Elizabeth Santos" - Belo Horizonte. Lei n.

4.733, de 02-05 ................................
- Cruzeiro Esporte Clube	Belo Horizonte. Lei nU 4.946, de 12-09
- Dispensário dos Pobres de Sacramento - Sacramento. Lei n.9

4.754, de 10-05 ................................
- Dispensário São José - Juiz de Fora. Lei nU 4.852, de 02-07
- Educandário Frei Luiz - Corinto. Lei fl.Q 4.787, de 29-05
- Esporte Clube Cajuru - Carmo do Cajuru. Lei n.Q 5.000, de

15-10	......................................
- Esporte Clube Cristal - Juiz de Fora. Lei n.Q 4.880, de 23-07
- Esporte Clube Cruzeirinho - Juiz de Fora. Lei ns 4.834, de

25-06	....................................
- Esporte Clube Guiricema - Guiricema. Lei n •Q 4.877, de 23-07
- Esporte Clube Leopoldina - Leopoldina. Lei n.9 5.046, de 27-11
- Esporte Clube São Carlos - Juiz de Fora. Lei n.Q 5.118, de 10-12
- Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis

de Belo Horizonte da Universidade de Minas Gerais - Belo Ho-
rizonte. Lei n.0 5.147, de 16-12 ......................
Fundação Cultural de Belo Horizonte. Belo Horizonte Lei n.Q
5.122, de 10-12	................................

- Fundação de Educação Artística - Belo Horizonte Lei n.Q
4.864, de 08-07 ................................

- Fundação Educacional Monsenhor Messias. Sete Lagoas. Lei n•s
5.055, de 28-11	................................

- Fundação Freitas Castro - Ponte Nova. Lei n.9 4.760, de 13-05
- Fundação Itaú de Assistência Social - Pratápolis (Itaó de Minas).

Lei n. Y 5.016, de 04-11 ............................
- Fundação Universidade de Itauna - Ltaúna. Lei n.Q 4.867, de 08-07
- Fundo de Melhoramentos e Promoções de Timóteo/PROMET -

Timóteo. Lei n.V 5.123, de 10-12 ....................
- Galeria Brasiliana - Belo Horizonte. Lei n.o 4.936, de 10-09
- Ginásio "São Rafael" - Luz. Lei flC 4.920, de 06-09 ......
- Ginásio Uberaba - Uberaba. Lei n.9 4.978, de 09-10 ......
- Grão Mogol Futebol Clube - Juiz de Fora. Lei nU 5.149, de 18-12
- Grêmio Esportivo São João Evangelista. Tiradentes. Lei n.Q

4.925, de 06-09	............................
- Grêmio Recreativo Escola de Samba Custa Mas Vai. Carmo da

Mata. Lei fl9 5.035, de 21-11 ......................
- Grupo Escoteiro São Tarcisio, 58-MG - Curvelo. Lei n.Q 4.730,

de30-04	..................................
- Grupo da Fraternidade Irmã Scheilla - Belo Horizonte. Lei flU

4.857, de 05-07	..............................
- Guaporé Futebol Clube - Juiz de Fora. Lei n.° 4.897, de 28-08
- Hospital de Guarani - Guarani. Lei n.Q 4.729, de 30-04
- Hospital Imaculada Conceição - Conceição do Mato Dentro.

Lei n.9 4.821, de 11-06 ..........................
- Hospital Santo Antônio - Peçanha. Lei n.9 4.887, de 22-08
- Hospital São Francisco de Assis - Conceição do Rio Verde.

Lei n.0 5.058, de 28-11 ..........................
- Hospital São Vicente de Paulo - Mantena. Lei nU 4.772, de 16-05

- InstitutoCultural Brasil-Estados Unidos - Uberaba. Lei
n.e 4.856 ,  de 03-07 ..............................

- Instituto Cultural do Médio São Francisco - Januária. Lei nU
5.121, de 10-12	................................

- Instituto Imaculada Conceição - Barbacena. Lei n.0 4.763, de
15-05	......................................

- Instituto Joaquim Soares de Oliveira - Santos Dumont. Lei n.0
4.965, de 07-10 ..................................

- Instituto Norte Mineiro de Educação - Montes Claros. Lei n.0
4.732, de 02-05 ................................

- Instituto Nossa Senhora do Rosário - Belo Horizonte. Lei n.Q
5.080, de 03-12 ................................

- Instituto Profissional Dom Orione - Juiz de Fora Lei n.Q
5.088, de 05-12	..............................

- Instituto de Proteção e Assistência à Infância de Juiz de Fora -
Juiz de Fora. Lei n.0 5.057, de 28-11 ................
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- Lactário Nossa Senhora Aparecida - Visconde do Rio Branco.
Lei n.v 5.064,  de 29-11 ..........................

- Lar dos Meninos Dom Orione - Belo Horizonte. Lei n•Q 4.784,
de29-05	....................................

- Lions Clube de Caldas - Caldas. Lei n.Q 5.090, de 05-12 ..
— Lions Clube de São João dei-Rei - São João dei-Rei. Lei n.Q

5.031, de 14-11	..............................
- Lions Clube de Uberaba. Lei n.9 4.743, de 06-05 ..........
- Lions Clube de Uberlândia "Felisberto Carrijo" - Uberlândia.

Lei n.o 4.794, de 03-06 ............................
Mackenzie Esporte Clube - Belo Horizonte. Lei n.Q 4.878, de 23-07

- Maracanã Esporte Clube - Coromandel. Lei n.Q 4.695, de 05-01
- Monarca Esporte Clube - Juiz de Fora. Lei n.9 5.007, de 21-10
- Montanhês Futebol Clube - Juiz de Fora. Lei n.Q 5.023, de 07-11
- Montesinas Clube Recreativo - Juiz de Fora. Lei nQ 5.066, de

02-12	......................................
- Movimento, Comunitário Dom Bosco. São João dei-Rei. Lei n.9

5.081, de 03-12	..............................
- Movimento Operário Cristão - Coronel Fabriciano. Lei n.o 4.979,

de09-10	..................................
- Nosso Abrigo - Lactário Cláudia Maria Rocha Brant. Belo

Horizonte. Lei n.s 4.820, de 11-06 ..................
- "Obra Assistencial Cândida Linhares Cabrai" - Belo Horizonte.

Lei n.Q 4.919, de 06-09 ..........................
- Obras Sociais Santa Rita de Cássia - Juiz de Fora. Lei n.Q

4.759, de 13-05	..............................
- Patos Esperanto Societo - PES - Patos de Minas. Lei n.Q 5.113,

de09-12	..................................
- Patronato Nossa Senhora do Rosário - Caratinga. Lei n.Q 4.923,

de06-09	..................................
- República Futebol Clube - Juiz de Fora. Lei n.9 4.879, de 23-07
- Santa Casa de Misericórdia de Andrelândia - Andrelândia. Lei

n.9 4.791, de 31-05 ..............................
- Santa Casa de Misericórdia de Araguari - Araguari. Lei n.Q 4.797,

de03-06 ......................................
- Santa Casa de Misericórdia de Corinto - Corinto. Lei n.Q 4.930,

09-09	......................................
- Santa Casa de Misericórdia de Guaxupé - Guaxupé. Lei n.Q

4.885, de 21-08 ................................
Santa Casa de Misericórdia de Rio Novo - Rio Novo. Lei n.Q
4.884, de 21-08 ..............................

- Santa Casa de Misericórdia "São José"	Virginópolis. Lei n.9
4.862, de 08-07	..............................

PÁGS.

	649 	 - Santa Casa de São Vicente de Paulo - Bocaiúva. Lei n.° 4.924,
de06-09	..................................

	

181	 - Social Atlético Clube - Juiz de Fora. Lei n.s 5.146, de 16-12

	

682	 - Sociedade de Auxilio à Criança Enferma (SACE) - São João
dei-Rei. Lei n.Q 5.082, de 03-12 ....................

564

	

70	 - Sociedade Brasileira de Ocultismo Prático Giordano Bruno -
Juiz de Fora. Lei n.9 5.062, de 29-11 ................

	

191	 - Sociedade Civil "Tenda do, Silêncio" - Belo Horizonte. Lei nQ

	

295	 4.790, de 31-05	..............................

	

3	 - Sociedade Educacional de Araxá - Araxá. Lei n.9 4.865, de 08-07

	

546	 - Sociedade Educacional de Tupaciguara - Tupaciguara. Lei n.Q,

	

558	 4.971, de 08-10 ..................................

- Sociedade Esportiva Águas Virtuosas Futebol Clube - Lambari.
650 Lei n.Q 5.150, de 18-12	........................

	

668	 - Sociedade Esportiva Rinhadeiro - Juiz de Fora. Lei n.Q
4.836, de 25-06	..............................

- Sociedade Filatélica de Juiz de Fora. Juiz de Fora Lei ne
5.079, de 03-12	..............................

- Sociedade Lira Feminina de Monte Castelo - Juiz de Fora.

	

363	
Lei n.° 5.145, de 13-12 ............................

- Sociedade Musical Carlos Gomes - Santos Dumont. Lei n.°

	

126	 5.091, de 05-12	............................

- Sociedade Pró-Melhoramentos do Bairro São Benedito - Juiz

	

695	 de Fora. Lei n.° 5.083, de 03-12 ....................

	

366	 - Sociedade Pró-Melhoramentos do Bairro Vila Santa Terezinha
- Juiz de Fora. Lei n.Q 5.097, de 05-12 ..............

295
- Sociedade Pró-Melhoramentos dos Bairros Fábrica, Monte Cas-

	

186	 telo, Cerâmica, Várzea do Euciides e Jardim São João. Juiz de
Fora. Lei n.Q 5.078, de 03-12 ....................

	

193	 - Sociedade de Proteção à Maternidade e à Infância - Aifenas.
Lei n.Q 5.124, de 10-12 ..........................

374
- Sociedade Protetora da Infância - Diamantina. Lei no 4.889,

	

299	 de 22-08	..................................

- Sociedade de São Vicente dd Paulo - Conselho Particular de

	

298	 Palmeiras - Ponte Nova. Lei n.9 4.943, de 12-09 ........

	

281	 - Sociedade de São Vicente de Paulo - Iliclnea. Lei n.9 4.975,
de 08-10	....................................

PÁGS.

367

716

668

647

185

283

486

718

259

666

715

679

669

683

666

702

301

420

489
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697

279

698

544

ÍNDICE NUMÉRICO

680

128

284

545

545

8

273
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Sport Club Juiz de Fora - Juiz de Fora. Lei fl.Q 5.116, de
16-12	....................................

- Tenda Espirita São João Batista - Juiz de Fora. Lei n.5 4.858,
de05-07	................................

-. Tupinambãs Futebol Clube - Juiz de Fora. Lei n.9 5.117,
de 10-12	....................................

- Tupy Foot-13a11 Club - Juiz de Fora. Lei n.s 5.003, de 18-10

- União dos Estudantes Patenses - UEP - Patos de Minas.
Lei n.9 5.092, de 05-12	........................

- Unão Estudantil Católica de Varginha - Varginha Lei n.Q
4.762,	d 14-05	..............................

- União Universitária de Negócios e Administração - UNA -
Belo Horizonte. Lei n.Q 4.8613, de 08-07 ..............

- V da Vitória Futebol Clube - Juiz de Fora Lei ri. <> 5.005,
de	18-10	..................................

- Vasquinho Futebol Clube - Juiz de Fora. Lei ii. Q 5.006, de
21-10	..................................

VENCIMENTOS - SOLDOS - PROVENTOS

- Magistratura, Ministério Público e Tribunal de Contas. Lei
n.s 4.703, de 01-04	............................

- Poder Executivo. Pessoal Civil e Militar - reajustamento.
Lei n.Q 4.853, de 04-07 ..........................

PÁGS.
LEI N.ç 4.695, DE 05-01-68 - Declara de utilidade pública o Maracanã

Esporte Clube, com sede na Cidade de Coromandel (D.L. 09-01-68)	3
LEI N.9 4.696, DE 05-01-68 - Declara de utilidade pública o "Catiguá

Campestre Clube", com sede na Cidade de Oliveira (D.L. 09-01-68)	3
LEI N.Q 4.697, DE 05-01-68 - Declara de utilidade pública o Clube

Social Olímpico Ferroviário, com sede na Cidade de Santos
Dumont (D.L. 09-01-68)	.........................	4

LEI N.Q 4.698, DE 14-03-68 .- Autoriza aquisição de imóvel para a
instalação da Coletoria Geral de Belo Horizonte e da js Delegacia
Regional da Fazenda (MG 16-03-68) ..................	4

LEI N.s 4.699, DE 20-03-68 - Dá denominação de Cisipho Campos
ao Ginásio Estadual de Bias Fortes (MG 21-03-68)	 5

LEI N.o 4.700, DE 20-03-68 - Concede o titulo de Cidadão Honorário
do Estado de Minas Gerais ao Padre Aguinaldo Galvão Leal
(MG 21-03-68)	..............................	6

LEI N.ç, 4.701, DE 21-03-68 - Autoriza o Poder Executivo a doar bens
imóvel, situado no Município de Felixlndia, neste Estado, ao
Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário - INDA - para
implantação de um Núcleo Colonial (MG 22-03-68)	 6

LEI N.ç 4.702, DE 21-03-68 - Modifica a redação do parágrafo 2.
do artigo 82 da Lei n.Q 3.214, de 16 de outubro de 1964 (MG
22-03-68)	..................................	8

LEI N.e 4.703, DE 01-04-68 - Dispõe sobre os vencimentos da Magistratura,
Ministério Público e Tribunal de Contas (MG 02-04-68) .	 8

LEI N.o 4.704, DE 04-04-68 - Autoriza a abertura à Secretaria de Estado
da Fazenda, para os fins que menciona, do crédito especial de
NC4 10.000,00 e a anulação de dotação orçamentária (MG
05-04-68)	..................................	11

LEI N.o 4.705, DE 04-04-68 - Autoriza a abertura, pela Secretaria de
Estado da Fazenda, do crédito especial de NCr$ 99.707,64 (MG
05-04-68)	..................................	12

LEI N.s 4.706, DE 04-04-68 - Cria Colégio Normal Oficial anexo ao
Ginásio Estadual de Conceição das Alagoas (MG 05-04-68)	12

LEI N.Q 4.707, DE 04-04-68 - Cria Colégio Normal Oficial anexo ao
Ginásio Estadual de Conquista (MG 05-04-68)	 13

LEI N.s 4.708, DE 04-04-68 - Cria Ginásio Estadual na Cidade de
Pirajuba (MG 05-04-68)	........................	14

1



- 752 -	 1
PÁGS.

LEI N. o 4.709, DE 08-04-68 - Autoriza instituir a Fundação Faculdade
de Agronomia de Brazópolis (MG 09-04-68) ............	15

LEI N.° 4.710, DE 08-04-68 - Cria o Colégio Normal Oficial anexo ao
Colégio Estadual de Frutal (MU 09-04-68) ............	17

LEI N.9 4.711, DE 09-04-68 - Altera a redação do art. 1.e da Lei n.o
2.976, de 22 de novembro de 1963, e dispõe sobre a aplicação
da Lei Federal n.Q 5.277 de 24 de abril de 1967 (MG 10-04-68)

	17
LEI N.Q 4.712, DE 09-04-68 - Concede pensão especial vitalícia às

filhas de Alexandre de Souza Coutinho (MG 10-04-68) ..	18

LEI N.Q 4.713, DE 09-04-68 - Altera a redação dos artigos 1.Q e 9•Q

da Lei n.Q 3.544, de 11 de novembro de 1965, e dá outras
providências (MG 10-04-68) ......................	19

LEI N.9 4.714, DE 18-04-68 - Dispõe sobre diária de viagem atribuída
ao pessoal da Polícia Militar (MG 19-04-68) ............	21

LEI N.s 4.715, DE 18-04-68 - Cria Colégio Normal Oficial anexo ao
Ginásio Estadual de Iturama (MG 19-04-68) ............	22

LEI N.ç, 4.716, DE 22-04-68 - Concede pensão à viúva do ex-Deputado
José Cezar Soraggi (MG 23-04-68) ..................	22

LEI N.o 4.717, DE 22-04-68 - Autoriza a abertura pela Secretaria de
Estado da Saúde do crédito especial de NCr$ 9.371,03 (MG
23-04-68)	..................................	23

LEI N.9 4.718, DE 22-04-68 - Autoriza a abertura pela Secretaria de
Estado da Agricultura do crédito especial de NCr$ 3.741,19 (MG
23-04-68)	..................................	33

LEI N.s 4.719, DE 22-04-68 - Autoriza a abertura pela Secretaria de
Estado do Trabalho e Ação Social do crédito especial de NCr$
110.000,00 (MG 23-04-68)	........................	34

LEI N.s 4.720, DE 22-04-68 - 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, dotações orça-
mentárias (MG 23-04-68) ........................	35

LEI N.s 4.721, DE 22-04-68 - Autoriza a abertura do crédito especial
de NCr 834,77 ao Gabinete Civil do Governador (MG 23-04-68)	36

LEI N.Q 4.722, DE 22-04-68 - Autoriza a permuta de terrenos situados
no Bairro Nova Vista, em Belo Horizonte (MG 23-04-68)	 37

LEI N.ç, 4.723, DE 22-04-68 - Autoriza o Governo do Estado a reverter
terreno doado ao patrimônio dos doadores (MG 23-04-68)	38

LEI N.Q 4.724, DE 22-04-68 - Autoriza a venda de imóvel de propriedade
do Estado (MG 23-04-68) ........................	38

LEI N.o 4.725, DE 22-04-68 - Autoriza permuta de imóveis na Cidade
de Araxá (MG 23-04-68) ........................	39

LEI N.Q 4.726, DE 25-04-68 - Estabelece normas quanto ao inicio do
ano letivo dos cursos pré-primário e primários elementar, com-
plementar, supletivo e emendativo, no exercício de 1968, e dá
outras providências (MG 26-04-68) ..................	40

LEI N.Q 4.727, DE 29-04-68 - Dá a denominação de "Laudelino Braz"
ao Fórum da Comarca de Itanhomi (D.L. 01-05-68)	 41
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PÁc.s.
1 '1 N. 4.728, DE 30-01-68 - Declara de utilidade pública a Caixa

Escolar "Amália Engel", do Grupo Escolar Samuel Engel, de
Alfenas (MG 01-05-68)	..........................	41

i[ N.Q 4.729, DE 30-01-68 - Declara de utilidade pública o hospital
de Guarani, com sede na Cidade do mesmo nome (MG 01-05-68)	42

III N.o 4.730, DE 30-01-68 - Declara de utilidade pública o Grupo
Escoteiro São Tarcísio, 58-MG, com sede em Curvelo (MG 01-05-68)	43

LEI N.o 4.731, DE 30-04-68 - Cria o Parque Estadual da Serra da
Canastra (MG 01-05-68)	........................	43

lEI N.v 4.732, DE 02-05-08 - Declara de utilidade pública o Instituto
Norte Mineiro de Educação (MG 03-05-68)	 44

.lJ N.e 4.733, DE 02-05-68 - Declara de utilidade pública a Cruzada
do Bem Elizaheth Santos, com sede no Município de Belo Ho-
rizonte (MG 03-05-68)	..........................	45

l..;i N.. 4.734, DE 02-05-68 - Institui a obrigatoriedade da arborização
das Rodovias de responsabilidade do Estado (MG 03-05-68)	45

I N.o 4.735, DE 02-05-68 - Abre à Secretaria de Estado da Educação
o crédito especial de NCr$ 2.744,49 (MG 03-05-68) ........	46

LEI N.9 4.736, DE 02-05-68 - Autoriza a abertura à Secretaria de
Estado da Agricultura do crédito especial de NCr$ 847,66 (MG
03-05-68)	................................	56

LLI N.9 4.737, DE 02-05-68 - Autoriza a abertura à Secretaria de
Estado da Fazenda do crédito especial de NCr$ 537.915,82 e
anula dotações orçamentárias (MG 03-05-68) ............	57

LI N. Q 4.738, DE 02-05-68 - Abre ao Departamento Estadual de
Estatística o crédito especial de NCr$ 1.883,60 (MG 03-05-68)	58

1.LI N.Q 4.739, DE 02-05-68 - Dá a denominação de "José Guimarães"
ao 2.9 Grupo Escolar de São João Evangelista (MG 03-05-68)	59

l,El N.° 4.740, DE 03-05-138 - Autoriza o Poder Executivo a abrir, pela
Secretaria de Estado da Fazenda, o crédito especial de NCr$
132.000,00 para atender despesas de instalação do Departamento
de Representação do Governo do Estado de Minas Gerais - DREM,
cm Brasília e modifica artigos da Lei n.9 4.462, de 15 de maio
de 1967 (MG 04-05-68)	..........................	60

ILI 'LQ 4.741, DE 06-05-68 - Dá a denominação de "José Moreira
Ilowen" ao Grupo Escolar Marquês do Paraná, da Cidade de
Timóteo (D.L. 08-05-68)	........................	61

LLi Y,Q 4.742, DE 06-05-68 - Autoriza a abertura do crédito especial
dc NCr$ 2.340,08 à Secretaria de Estado da Educação (MG 07-05-68)

	62

LEI X.' 4.743, DE 06-05-68 - Declara de utilidade pública o Lions
Clube de Uberaba (MG 07-05-68) ..................	70

I N.Q 4.744, DE 06-05-68 - Autoriza a abertura do crédito especial
de NCr$ 1.602,24 ao Poder Judiciário (MG 07-05-68) ......	70

1 1:1 N.c 4.745, DE 06-05-68 - Autoriza a abertura à Imprensa Oficial
do crédito especial de NCr 200.000,00 e anula dotação orça-
mentária (MG 07-05-68)	........................	73
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PÁGS.

LEI N.Q 4 .763 DE 15-01-05 -- Declara 'le utilidade pública o Instituto
Imaculada Conceição.	Barbacena (MG 16-05-68) ..........

	

74	 LEI N.° 4.764, DE 15-05-68 - Declara de utilidade pública o Centro Es-
pírita "Nova Era", com sede na Cidade de Guaxupé (MG 16-05-68)

	

76	 LEI N.Q 4.765, DE 15-05-68 - Autoriza a abertura à Polícia Militar do
crédito especial de NCr$ 81.703,02 (MG 16-05-68) ............

	

107	 LEI N.s 4.766, DE 15-05-68 - Autoriza a abertura, à Secretaria de Esta-
do do Interior e Justiça, do crédito especial de NCr$ 628,46 (MG
16-05-68)	....................................

	

112	 LEI N.s 4.767, DE 10-05-08 - Institui o Dia do Livro Infantil (MG 16-05-68)
LEI N.s 4.768, DE 16-05-68 - Autoriza o Poder Executivo a abrir o

	

120	 crédito especial de NCr$ 9.529,13 à Secretaria de Estado (ia Saúde
e anular, parcial ou totalmente, dotações orçamentárias (MG 17-05-68)

LEI N.s 4.769, DE 16-05-68 - Autoriza a abertura à Secretaria de Estado

	

120	 da Segurança Pública, do crédito especial de NCr$ 5.110,22 (MG
17-05-68)	......................................

LEI N.o 4.770, DE 16-05-68 - Autoriza o Poder Executivo a abrir o

	

121	 crédito especial de NCr$ 46.627,57 à Secretaria de Estado da Via-
ção e Obras Públicas (MG 17-05-68) ..................

LEI N.s 4.771, DE 16-05-08 - Dá denominação de "Dr. Lázaro do Vai"
a Unidade Sanitária do Município de Itanhomni (MG 17-05-68)

LEI N.s 4.772, DE 16-05-08 - Declara de utilidade pública o Hospital São
Vicente de Paulo, com sede na Cidade de Mantena (MG 17-05-68)

LEI N.9 4.773, DE 16-05-68 - Declara de utilidade pública a Associação
dos Representantes e Viajantes Comerciais (AREV), com sede na
Cdade de Juiz de Fora (MG 17-05-68) ..................

LEI N.ç, 4.774, DE 20-05-68 - Autoriza a venda de terreno do Estado
à Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais (MG 21-05-08)

	

124	 LEI N.° 4.775, DE 23-05-08 - Fixa o efetivo da Policia Militar do Esta-
do de Minas Gerais e dá outras providências (MG 24-Ô5-68) .

	

125	 LEI N.s 4.770, DE 27-05-08 - Autoriza a instituição da Fundação Uni-
versitária de Patos de Minas (MG 28-05-68).

LEI N.o 4.777, DE 29-05-08 - Autoriza a abertura, pela Secretaria de

	

125	 Estado da Educação, do crédito especial de NCr$ 15.000,00 (MG
30-05-68)	....................................

LEI N.s 4.778, DE 29-05-08 - Autoriza a abertura, pela Secretaria de

	

126
	 Estado da Viação e Obras Públicas, do crédito especial de NCr$

2.087,38 (MG 33-05-63) ............................

	

127
	 LEI N.Q 4.779, DE 29-05-08 - Cria Colégio Normal Oficial anexo ao Gi-

násio Estadual "Nossa Senhura de Lourdes", de Maria da Fé (MG
30-05-68)	......................................

	

127	 LEI N.9 4.780, DE 29-05-68 - Cria uma Delegacia Regional de Ensino,
com sede em Ouro Preto (MG 30-05-68) ................

LEI N.s 4.781, DE 29-05-68 - Declara de utilidade pública o Asilo do

	

128	 Sagrados Corações de Jesus o Maria, c/ sede na Cidade de Barba-
cena (MG 30-05-68)	..............................
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LEI Es 4.716, DE 06-05-68 - Modifica disposilivos da Lei a. 3.438,
de 12 de outubro de 1965, que cria as Faculdades de Ciências
Médicas, de Ciências Econômicas, de Filosofia, Ciências e Letras e
uma Escola de Enfermagem na Cidade de Alfenas (MG 07-05-68)

LEI N.o 4.747, DE 09-05-08 - Dispõe sobre cobranças de taxas estaduais
(MG	10-05-68)	..............................

LEI N.s 4.748, DE 09-05-68 - Autoriza a abertura do crédito especial
de NCr$ 1.359,87 à Secretaria de Estado da Educação (MG 10-05-68)

LEI N.s 4.749, DE 09-05-68 - Autoriza a abertura do crédito especial
de NCr$ 13.359,69 à Secretaria de Estado da Segurança Pública
(MG 10-05-68)	..............................

LEI N.s 4.750, DE 09-05-68 - Declara de utilidade pública o Colégio
Cristo-Rei, da Cidade de Uberaba (MG 10-05-68)

LEI N.s 4.751, DE 10-05-68 - Autoriza o Poder Executivo a abrir o
crédito especial de NCr 870,82 à Imprensa Oficial e a anular
dotações orçamentárias (MG 11-05-68) ................

LEI N.o 4.752, DE 10-05-68 - Declara de utilidade pública o Apren-
dizado Agrícola e Escola de Ofícios Nossa Senhora de Montserrat,
com sede na Cidade de Baependi (MG 11-05-68) ..........

LEI N.o 4.753, DE 10-05-68 - Dá a denominação de "Desembargador
Francisco Bianco Filho" ao Fórum da Comarca de Bicas (MG
11-05-68)	....................................

LEI N.o 4.754, DE 10-05-68 - Declara de utilidade pública o Dispensário
dos Pobres de Sacramento, com sede na Cidade de Sacramento
(MG 11-05-68)	................................

LEI N. Q 4.755, DE 10-05-68 - Declara de utilidade pública a Associação
de Proteção à Maternidade e à Infância "Jayme Zatar", com sede
na Cidade de Mateus Leme (MG 11-05-68) ............

LEI N.s 4.750, DE 13-05-68 - Eleva o número de cargos de Médicos
de Unidade Sanitária, Médico Especialista e de Dentista, previstos
na Lei n.Q 3.214, de 16 de outubro de 1964 (MG 14-05-68)

LEI N.s 4.757, DE 13-05-68 - Dá a denominação de "Dr. Adélio Dias
Maciel" à Unidade Sanitária de Patos de Minas (MG 14-05-68)

LEI N.° 4.758, DE 13-05-68 - Declara de utilidade pública o Conselho
Particular Vicentino da Sociedade de São Vicente de Paulo, da
Cidade de Conselheiro Lafalete (MG 14-05-68) ..........

LEI N.ç, 4.759, DE 13-05-68 -. Declara de utilidade pública a entidade
"Obras Sociais Santa Rita de Cássia", com sede na Cidade de Juiz
de Fora (MG 14-05-68) ............................

LEI N.s 4.760, DE 13-05-68 - Declara de utilidade pública a "Fundação
Freitas Castro", com sede na Cidade de Ponte Nova (MG 14-05-08)

LEI N.o 4.761, DE 14-05-68 - Dá denominação de "Professor Antônio
Dias Maciel" ao Ginásio e Escola Normal Oficial de Patos de
Minas (MG 15-05-08)	............................

LEI N.Q 4.762, DE 14-05-68 - Declara de utilidade pública a União Estu-
dantil Católica de Vargnha, com sede na Cidade de Varginha (MG
15 -05-68	......................................
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LEI N.Q 4.782, DE 29-05-68 - Modifica a Lei n.9 4.337, de 30 de dezem-
bro de 1966, que altera a legislação tributária do Estado e dá outras
providências (MG 29-05-68) ........................

LEI N.° 4.783, DE 29-05-68 - Concede o titulo de Cidadão Honorário
do Estado de Minas Gerais ao Professor Oscar Mendes Guimarães
(MG 30-05-68)	..................................

LEI N.Q 4.784, DE 29-05-68 - Declara de utilidade pública o Lar dos
Meninos Dom Orione, situado no Bairro Pampulha, em Belo Ho-
rizonte (MG 30-05-68) ..............................

LEI N.Q 4.785, DE 29-05-68 - Dá a denominação de Antônio Martins de
Almeida, às Escolas Combinadas de Fazenda do Jacaré, do muni-
ctpio de Santo Antônio do Grama (MG 30-05-68) ..........

LEI N.° 4.786, DE 29-05-68 - Dá a denominação de Dr. Adalmário José
dos Santos ao Colégio Estadual de Lajinha (MG 30-05-68) ......

LEI N.Q 4.787, DE 29-05-68 - Declara de utilidade pública o Educandário
Frei Luiz, com sede na Cidade de Corinto (MG 30-05-68) ......

LEI N.ç, 4.788, DE 29-05-68 - Cria o Ginásio Estadual na Cidade de Pla-
nura (MG 30-05-68) ..............................

LEI N.s 4.789, DE 31-05-68 - 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 (MG
01-06-68)	......................................

LEI N.° 4.790, DE 31-05-68 - Declara de utilidade pública a Sociedade
Civil "Tenda do Silêncio", com sede em Belo Horizonte (MG 01-06-68)

LEI N.° 4.791, DE 31-05-68 - Declara de utilidade pública a Santa Casa
de Misericórdia de Andrelândia, com sede na Cidade de Andrelândia
(MG 01-06-68)	................................

LEI N.o 4.792, DE 03-06-68 - Dá ao Colégio Normal Oficial de São João
Evangelista a denominação de "Josefina Pimenta" (MG 04-06-68)

LEI N.Q 4.793, DE 03-06-68 - Autoriza a abertura à Policia Militar do
Estado de Minas Gerais do crédito especial de NCr$ 5.397,02 (MG
04-06-68)	......................................

LEI N.Q 4.794, DE 03-06-68 - Declara de utilidade pública o Lions Clube
de Uberlándia "Felisberto Carrijo", com sede na Cidade de Uberlândia
(MG 04-06-68)	..................................

LEI N.9 4.795, DE 03-06-68 - Cria o Colégio, Normal Oficial anexo ao Gi-
násio Estadual "Presidente Kennedy" de Monsenhor Paulo (MG
03-06-68)	....................................

LEI N.° 4.796, DE 03-06-68 - Dá nova redação ao parágrafo único, do
artigo 8.°, da Lei n.9 3.596, de 26 de novembro de 1965, que autoriza
a instituição da Fundação Universidade de Itaúna (MG 04-06-68)

LEI N.9 4.797, DE 03-06-68 - Declara de utilidade pública a Santa Casa
de Misericórdia, da Cidade de Araguari (MG 04-06-68) ........

LEI N.o 4.798, DE 03-06-68 - Modifica a redação dos §1 1.9 e 2.Q, do
artigo 2.9, da Lei n.Q 3.442, de 11 de outubro de 1965, que dispõe sobre
a criação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Manhu-
mirim (MG 04-06-68) ............................

	

PÁGS.	 PÁns.
LEI N.ç, 4.799, DE 03-06-68 - Declara de utilidade pública a Associa-

ção Comercial e Industrial de Araguari, da Cidade de Araguari

	

180	 (MG 04-06-68)	..................................	195

LEI N.Q 4.800, DE 03-00-68 - Autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito
especial de NCr$ 1.335,94 à Secretaria de Estado da Educação (MG

	

181	 04-06-68)	......................................	195

LEI N.9 4.801, DE 05-06-68 - Declara de utilidade pública a Associação
dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas Gerais - ASLEMG

	

181	 - com sede em Belo Horizonte (MG 06-06-68) ............	203

LEI N.9 4.802, DE 05-00-68 - Dispõe sobre a nomeação de Reitores Hono-
rários das Fundações e das Universidades do sistema estadual e

	

182	 dá outras providências (MG 06-06-68) ..................	203

	

183
	LEI N.9 4.803, DE 05-06-68 - Cria Colégio Comercial Oficial anexo ao

	

Colégio Estadual "Professor Souza Nilo", de Itanhandu (MG 06-06-68)	204

LEI N.9 4.804, DE 05-06-68 - Cria Colégio Normal Oficial anexo ao Gi-

	

183	 násio Estadual de Serrania (MG 06-06-68) ................	205

LEI N.s 4.805, DE 05-06-68 - Altera a redação do artigo 18 da Lei fl•Q184

	

4.185, de 30 de maio de 1966, e dá outras providências (MG 06-06-68)	206

LEI N.° 4.806, DE 05-06-68 - Dá a denominação de "João Alves da Silva"
às Escolas Combinadas de Poções, Município de Paineiras (MG
06-06-68)	....................................	207184

LEI N.o 4.807, DE 05-06-68 - Altera os arts. 4,s e 11, da Lei n.9 3.227, de
25 de novembro de 1964, que dispõe sobre criação da Universidade185
do Vale do Sapucai, com sede na Cidade de Pouso Alegre (MG
06-06-68)	......................................	208

	

186	LEI N.Q 4.808, DE 06-06-68 - Prorroga o prazo de validade dos con-

	

cursos públicos e dá outras providências (DL 07-06-68) ......	209

	

186	LEI N.o 4.809, DE 06-06-68 - Dá a denominação de "Basílio Francisco Xa-
vier" às Escolas Combinadas de Estiva, Distrito de Tomaz Gon-

	

zaga, Município de Curvelo (MG 07-06-68) ..............	210
187 LEI N.° 4.810, DE 06-06-68 - Autoriza o Governo cio Estado a subscrever

aumentos de capital social da Frigoríficos Minas Gerais S.A., -
FRIMISA - nas condições que estabelece e dá outras providências

	

191	
(MG 07-06-68)	..................................	211

LEI N.o 4.811, DE 06-06-68 - Abre o crédito especial de NCr$ 1.985,69 à

	

Secretaria de Estado da Educação (DL 07-06-08) ............	213

	

192
	LEI N.9 4.812, DE 06-06-68 - Autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito

espe&al de NCr$ 54.246,71 à Secretaria de Estado da Viação e Obras
Públicas e anular, parcial ou totalmente, dotações orçamentárias (MG

	

192
	 07-06-68)	....................................224

LEI N.s 4.813, DE 00-06-68 - Autoriza a abertura à Secretaria de Estado

	

193	
da Saúde, do crédito especial de NCr$ 25.931,85 (MG 07-06-68)	233

LEI N.Q 4.814, DE 00-06-68 - Cria Colégio Normal Oficial anexo ao Gi-
násio Estadual São Marcos, de Poço Fundo (MG 07-06-68)	 239

LEI N.s 4.815, DE 06-06-68 - Concede o titulo de Cidadão Honorário de

	

194	 Minas Gerais ao Doutor Rubens Vez da Costa (MG 07-06-68) ..	240

1



- 758 -	 - 759

LEI N.° 4.816, DE 07-06-68	Cria o curso secundáro de 2. ciclo no
Ginásio Estadual de Resplendor (MG 08-06-68) ..........

LEI N.o 4.817, DE 11-06-68 - Dispõe sobre a construção, ampliação, re-
paro e conservação dos prédios escolares do Estado e dá outras pro-
vidências (MG 12-06-68) ............................

LEI N.9 4.818, DE 11-06-68 - Declara de utilidade pública a Associação de
Diabéticos de Juiz de Fora, com sede na Cidade de Juiz de Fura
(MG 12-06-68)	................................

LEI N.s 4.819, DE 11-06-68 - Declara de utilidade pública a Cáritas Dio-
cesana de Teófilo Otoni, com sede na Cidade de Teófilo Otoni (MC
12-06-68)	......................................

LEI N.e 4.820, DE 11-06-68 - Declara de utilidade pública "Nosso Abrigo
- Lactário Cláudia Maria Rocha Brani", com sede em Belo Horizonte
(MG 12-06-68)	................................

LEI N.° 4.821, DE 11-00-68 - Declara de utilidade pública o 1-lospital lua-
culada Conceição, com sede na Cidade de Conceição do Mato Dentro
(MG 12-06-68)	...............................

LEI N.Q 4.822, DE 11-00-68	Cria Ginásio Estadual na Cidade de Rubelita
(MG 12-06-08)	....................................

LEI N.Q 4.823, DE 11-06-68 - Concede pensão à viúva do ex-Deputado ililo
Wilson Estevam de Andrade (MG 12-06-68) ..............

LEI N.o 4.821, DE 11-06-68 - Insilitu no Estado te Minas Gerais a Semana
da Ciência e Tecnologia (MG 12-06-68) ..................

LEI N.o 4.825, DE 1216-68	Cria Ginásio Comercial Oficial na Cidade
de Bueno Brandão (MG 13-06-68) ....................

LEI N.° 4.825, DE 18-06-68 - Dispõe sobre denominação e transforma-
ção de Escolas Reunidas em Grupo Escolar, no Distrito de São
Pedro de Cabias, Município de Cabias (MG 19-00-65) ......

LEI N.Q 4.827, DE 18-06-68 - Dá nova denominação à Aço Minas S.A.
- AÇOMINAS, sociedade ile economia mista criada pela Lei n.Q
2.865, de 12 de setembro ue 1963 (MG 19-06-68) ..........

LEI N.o 4.828, DE 19-06-68 - Autoriza o Poder Executivo a fazer re-
verter, o imóvel que caracteriza, ao patrimônio do Município de
A1açuaí (Mu	Ü-06-08) ............................

LEI N. Q 4.829, DE 21-06-68 - Autoriza o Poder Executivo a abrir o
crédito especial de NCr$ 373,33, ao Arquivo Público Mineiro: mo-
difica o art. 3,Q, item 11II da Lei n.° 3.083, de 19 de dezembro de
1933	(MG 22-06-68)	............................

LEI N.s 4.830, DE 24-06-68 - Divide em três Subdistritos o Distrito-
-sede de Governador Valadares, município do mesmo nome (MG
25-06-68)	......................................

LEI N.o 4.831, DE 24-06-68 - Autoriza o Poder Executivo a conceder
0. Prefeitura de Lavras o auxílio financeiro de NCr$ 10.000,00
(MG 25-06-68)	..................................

LEI N.9 4.832, DE 25-06-08 - Declara de utilidade pública o Clube Sino
Libanês de Juiz de Fora, com sede na Cidade de Juiz de Fora
(DL 26-06-68)	..................................
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252

253
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234

236

257
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LEI N.o 4.833, DE 25-06-68 - Dá a denominação de "João Gonçalves
Pinheiro" ao Colégio Estadual da Cidade de Presidente Olegário
(DL 26-06-68)	..................................

LEI N.e 4.834, DE 25-06-68	Declara (te utilidade pública o Esporte
Clube Cruzeirinho, com sede na Cidade de Juiz de Fora (DL

26-06-68)	......................................

LEI N.o 4.835, DE 25-06-68 - Declara de utilidade pública a Associa -
ção Atlética Matiense, com sede na Cidade de Matias Barbosa (DL
26-06-68)	......................................

LEI N.i 4.836, DE 25-06-68 - Declara de utilidade pública a Socieda-
de Esportiva Rinhadeiro de Juiz de Fora, com sede na Cidade de
Juiz de Fora (DL 26-06-68) ........................

LEI N.o 4.837, DE 25-00-68 - Dá denominação ao Grupo Escolar do
Distrito de Estevão de Araújo, Município de Araponga (DL
26-06-68)	.....................................

LEI N.° 4.838, DE 25-06-68 --- Dá denominação de "Dr. Angelo Vieira
Martins", ao Fórum da Comarca de Ponte Nova (DL 26.06-68)

LEI N.Q 4.839, DE 27-06-68 - Autoriza a abertura à Assessoria Técnico-
-Consultiva do Governador do Estado do crédito especial de NCr$
46,82 (MG 28-06-68)	..............................

LEI N.° 4.840, DE 27-06-68 -- Autoriza a abertura do crédito especial de
NCr$ 525,33 ao Tribunal de Contas (MG 28-06-68) ..........

LEI N.9 4.811, DE 27-06-68 - Autoriza o Governo do Estado a rever-
ter terrenos doados ao patrimônio da Prefeitura Municipal de
Pium -i (MG 28-06-68) ............................

LEI N.Q 4.842, DE 27-06-68 - Extingue a Taxa de Desenvolvimento Me-
talúrgico e a contribuição do Fundo de Investimento Mineiro-Me-
talúrgico (MG 28-05-68) ............................

LEI N.Q 4.843, DE 27-00-68 - Concede o titulo de cidadão honorário do
Estado de Minas Gerais ao Doutor Paulo Cabral de Araújo (MG
28-00-68)	......................................

LEI N.° 4.844, DE 27-06-68 - Autoriza o Poder Executivo a doar à Pre-
feitura Municipal de Barbacena imóvel de propriedade do Esta-
do de Minas Gerais, sob as eo:id!çõrs que estabelece (MG 28-06-68)

LEI N.9 4.845, DE 01-07-68	Dá nova redação ao art. LQ da Lei n.5
4.257, de 27 de setembro de 1966 (MG 02-07-68) ..........

LEI N.9 1.846. DE 01-0748 -- Autoriza o Poder Executivo a abrir o
crédito especial de NC$ 226,13 à Secretaria de Estado do Inte-
rior e Justiça e anular dotações orçamentárias (MG 02-07-68)

LEI N.° 4.847, DE 01-07-68 - Altera o prazo estabelecido no art. 3,0
da Lei n.Q 2.545, de 26 ele dezembro de 1901 (MG 02-07-68)

LEI N. Q 4.848, DE 02-07-68 - Cria Ginásio Estadual na Cidade de Cór-
rego Danta (MG 03-07-68) ..........................

LEI N.o 4.849, DE 02-07-68 - Cria Curso Normal anexo ao Ginásio
Estadual de São Francisco (MG 03-07-68) ................
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LEI N.° 4.850, DE 03-07-68 - Cria Curso secundário de 2.9 ciclo no
Ginásio Estadual "Presidente \Vc'nceslau", de Brasópolis (MG
03-07-68)	......................................

LEI N.e 4.851, DE 02-07-68 - Concede pensão à viúva do Professor
Leon Renault (MG 03-07-61) ........................

LEI N.Q 4.852, DE 02-07-68 - Declara de utilidade pública o Dispen-
sário São José, com sede na Cidade (e Juiz de Fora (MG 03-07-68)

LEI N.o 4.853, DE 04-07-68 - Dispõe sobre o reajustamento de venci-
mentos no serviço civil e militar do Poder Executivo e dá outras
providências (MG 05-07-68) ........................

LEI N.v 4.854, DE 04-07-68 - Concede abono de 25% sobre os venci-
mentos dos funcionários da Secretaria do Tribunal ie Justiça
(MG 05-07-68)	..................................

LEI N.° 4.853, DE 05-07-68 -. Cria Ginásio Estadual em Águas Verme-
lhas (MG 06-07-68)	.............................

LEI N.o 4.856, DE 05-07-68 - Declara de utilidade pública o Instituto
Cultural Brasil-Estados Unidos, com sede na Cidade de Uberaba
(MG 06-07-68)	..................................

LEI N.ç, 4.857, DE 05-07-68 - Declara de utilidade pública o Grupo da
Fraternidade Irmã Sclieilla, com sede na Cidade de Belo Hori-
zonte (MG 06-07-68)	............................

LEI N.s 4.858, DE 05-07-68 - Declara de utilidade pública a Tenda
Espírita São João Batista, com sede na Cidade .e Juiz de Fora
(MG 06-07-68)	..................................

LEI N.s 4.859, DE 05-07-68 - Declara de utilidade pública a Associa-
ção de Proteção e Assistência à Maternidade e à Infância de Vir-
ginópolis, com sede na Cidade de Virginópolis (MG 06-07-68)

LEI N.s 4.860, DE 05-07-68 - Dá denominação de "Prefeito Telésforo
Rezende" a Grupo Escolar da Cidade de Conselheiro Lafaiete (MG
06-07-68)	......................................

LEI N.o 4.861, DE 08-07-68 - Dá a denonsinação de "Jornalista Assis
Chateaubriand" a trecho da rodovia Araxá - Franca (MG 09-07-68)

LEI N.9 4.812, DE 08-07-68	Declara de utilidade pública a Santa Casa
de Misericórdia "São José", com sede na Cidade de Virginópolis
(MG 09-07-68)	..................................

LEI N.Q 4.863, DE 08-07-63 - Declara de utilidade pública a Associa-
ção das Damas Protetoras da infância de Juiz de Fora, com sede
na Cidade de Juiz de Fora (MG 09-07-68) ..............

LEI N.o 4.864, DE 08-07-68 - Declara de utilidade pública a Funda-
ção de Educação Artística, com sede na Cidade de Belo Hori-
zonte (MG 09-07-68)	............................

LEI N.o 4.865,  DE 08-07-68 - Declara de utilidade pública a Socieda-
de Educacional de Araxá, com sede na Cidade de Araxá (MG
09-07-68)	......................................

LEI N.° 4.816, DE 08-07-68 - Declara de utilidade pública a União
Universitária de Negócios e Administração - UNA - com sede
na Cidade de Belo Horizonte (MG 09-07-68) ..............

	

PÁGS.	 LEI N.° 4.867, DE 08-07-68 - Declara de utilidade pública a Funda-
	PÁas.

ção Universidade de Itnüna, com sede na Cidade de Itaúna (MG

	

271
	 09-07-68)	......................................	284

LEI N.ç, 4.868, DE 08-07-68 - Autoriza o Poder Executivo a doar !mó-

	

272	 vel à Fundação Universidade Nordeste Mineiro, com sede em Teó-
filo Otoni e dispõe sobre o aproveitamento do corpo docente do

	

Conservatório Musical de Uberlândia (MG 09-07-68) ........	28,5
273 LEI N.o 4.869, DE 09-07-68 - Autoriza o Poder Executivo a instituir,

a Fundação Faculdade de Odontologia e Farmácia de Paraisápolis
(MG 10-07-68)	..................................	286

273
LEI N.Q 4.870, DE 09-07-68 -- Dá denominação a ponte que está sendo

construida na rodovia que liga os Municípios de Carandai e Ca-

	

pela Nova (MG 10-07-68) ..........................	288
276

LEI N.o 4.871, DE 09-07-68 - Dá denominação de "Ana Laura Pereira"
às Escolas Combinadas do Subdistrito de Piedade, Município de

	

277	 Itajubá (MG 10-07-68) ............................	289
LEI N.o 4.872, DE 15-07-68 - Concede o título de Cidadão Honorário

	

ao Industrial Antônio Simão Firjam (MG 16-07-68) ........	289
278

LEI N.e 4.873, DE 23-06-68 - Cria Ginásio Estadual na Cidade de São
José do Goiabal e o curso secundário de 2.9 ciclo no Ginásio Es

	

tadual São Joaquim, da Cidade de Alterosa (DL 24-07-68) ......	290
279

LEI N.9 4.874, DE 23-07-68 -. Cria Ginásio Estadual na Cidade de Gua-
raciaba e o curso secundário de 2.° ciclo no Ginásio Estadual

	

Cláudio Pinheiro Lima, da Cidade de Cordisburgo - (DL 24-07-68)
	291

279
LEI N.' 4.875, DE 23-07-68 - Cria Ginásio Estadual em Dom Silvério;

cria um colégio Normal Oficial anexo ao Ginásio Estadual ('a
Cidade de Bom Jardim de Minas e um Colégio Normal Oficial

	

230	 anexo ao Ginásio Estadual Padre Venâncio, da Cidade de Pains
(DL 24-07-68)	..................................	292

LEI N.o 4.876, de 23-07-68 - Cria Curso Normal Oficial anexo ao Gi-

	

280	 násio Estadual Professor Benjamim de Araújo, da Cidade de Dio-
nisio, e curso Normal Oficial anexo ao Ginásio Estadual São

	

281	 Joaquim da Cidade de Alterosa (DL 24-07-68) ............	293

LEI N.ç, 1.877, DE 23-07-68 - Declara de utilidade pública o Esporte

	

Clube Guiricema, com sede na Cidade de Guiricema (DL 24-07-68)
	294

	

281	 LEI N. 4.873, DE 23-07-68 - Declara de utilidade pública o Macken-
zie Epori Clube, com sede em Belo Horizonte (DL 24-07.68)

	295

LEI N.° 4.879, DE 23-07-68 - Declara de utilidade pública o Repúbli-

	

282	 ca Futebol Clube, com sede na Cidade de Juiz de Fora (DL
24-07-68)	......................................	295

LEI N.s 4.880, DE 23-07-68 - Declara de utilidade pública o Esporte

	

283	 Clube Cristal, com sede na Cidade de Juiz de Fora (DL 24-07-68)
	296

LEI N.9 4.881, DE 19-08-68 - Transforma as "Escolas Combinadas Amân-
cio Romeiro", da Cidade de Paineiras, em "Escolas Reunidas",

	

283	 com a mesma denominação (MG 20-08-68) ..............	296

LEI N.Q 4.882 DE 19-08-68 - Declara de utilidade pública a Beneficên-
eL São Vicente de Paulo, com sede eni Belo Horizonte (MG

	

284	 20-08-68)	................................	297
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LEI N.s 4.883, DE 19-08-68 - Dá denominação ao Fórum da Comarca
de Tarumirjm (MC 20-08-68) ......................

LEI N.s 4.884, DE 21-08-68 - Declara de utilidade pública a Santa Casa
de Misericórdia de Rio Novo, com sede na Cidade de Rio Novo
(MC 22-08-68)	..................................

LEI N.9 4.885, DE 21-08-68 - Declara de utilidade pública a Santa Casa
de Misericórdia de Guaxupé, Com sede na Cidade de Guaxupé (MC
22-08-68)	......................................

LEI N.9 4.880, DE 22-08-68 -. Dá denominação de "Engenheiro Jorge
Oliva" ao Ginásio Estadual de Itaú de Minas, Município de Pra-
tápolis (MG 23-08-68)	............................

LEI N.9 4.887, DE 22-08-68 - P.eclara de utilidade pública o Hospital
Santo António, com sede na Cidade de Peçanhia (MG 23-08-68)

LEI N.Q 4.888, DE 22-08-68 - Declara de utilidade pública o Conselho
Particular dos Santos Anjos da Guarda, da Sociedade de São Vi-
cente de Paulo, com sede em Belo horizonte (MG 23-08-68)

LEI N.o 4.889, DE 22-08-68 - Declara de utilidade pública a Sociedade
Protetora da Infância, com sede na Cidade de Diamantina (MG
23-08-68)	....................................

LEI N.° 4.890, DE 22-08-68 - Dá a denominação de "Waldomiro Silva
Cosa" ao Ginásio Estadual dc Virgni da Lapa (MC 23-08-68)

LEI N.s 4.891, DE 22-08-68 - Dá a denominação de "José Venâncio
de Souza" às Escolas Reunidas da Cidade de Águas Vermelhas
(MG 23-08-68)	..................................

LEI N.° 4.802, DE 27-08-68	Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel
à Universidade Federal de Minas Gerais (MG 28-08-68) ........

LEI N.s 4.893, DE 27-08-68 - Dispõe sobre enquadramento de servidores
(MC 28-08-68)	..................................

LEI N.e 4.894, DE 27-08-68 - Altera o art. 8.Q da Lei n. 5 3.067, de 30
de dezembro de 1963, que dispõe sobre o Conselho Penitenciário do
Estado de Minas Gerais e dá outras providências (MG 28-08-68)

LEI N.s 4.895, DE 29-08-68 - Dispõe sobre a Loteria do Estado de Minas
Gerais e dá outras providências (MC 30-08-68) ............

LEI N.s 4.890, DE 28-08-63 - Declara de utilidade pública O Botafogo
Futebol Clube, com sede na Cidade de Juiz de Fora (DL 31-08-68)

LEI N.Q 4.897, DE 23-08-68 - Declara de utilidade pública o "Cuaporé
Futebol Clube" com sede na Cidade de Juiz de Fora (DL
31-08-68)	.....................................

LEI N.o 4.898, DE 04-09-68 - Autoriza a concessão de auxilio financeiro
e a abertura do crédito especial respectivo, destinado a recons-
trução do Colégio Caraça (MG 05-09-68) ..............

LEI N.s 4.899, DE 04-09-68 - Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Conselho Estadual de Cultura o crédito especial de NCr$
30.000,00 e a anular dotações orçamentárias (MG 05-09-08)

LEI N. Q 4.900, de 04-09-68 - Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Gabinete Civil do Governador o crédito especial de NCr$ 52,73
e a anular dotações orçamentárias (MC 05-09-68)

763 -

LEI N.° 4.901, DE 04-09-68 - Autoriza o Poder Executivo a abrir à
Policia Militar o crédito especial de NCr$ 781,79 e a anular do-
tações orçamentárias (MG 05-09-68) ..................

LEI N.Q 4.902, DE 04-09-68 - Autoriza o Poder Executivo a abrir o cré-
dito especial de NCr$ 868,79 à Secretaria de Estado da Fazenda
e a anular dotações orçamentárias (MG 05-09-68)

LEI N.9 4.903, DE 04-09-68 - Autoriza a abertura, à Secretaria de
Estado do Interior e Justiça, do crédito especial de NCr$ 415,33
(MC	03-09-68)	..............................

LEI N. 4.904, DE 04-0948 - Autoriza a abertura, à Secretaria de
Estado da Saúde, do crédito especial de NCr$ 284,48 (MG 05-09-68)

LEI N.s 4.905, DE 04-09-68 - Autoriza o Poder Executivo a abrir o Cré-
dito especial de NCr$ 25.629,80 à Secretaria de Estado da Se-
gurança Pública e a anular dotações orçamentárias (MC 05-09-68)

LEI N.Q 4.906, DE 04-09-68 - Autoriza o Poder Executivo a abrir o cré-
dito especial de NCr$ 3.270,00 à Secretaria de Estado da Viação
e Obras Públicas e a anular dotações orçamentárias (MG 05-09-68)

LEI N.Q 4.907, DE 04-09-68 - Modifica o valor dos prêmios de que
trata a Lei n.5 2.234, de 17 de novembro de 1960, e dá outras
providências (MG 05-09-68)

LEI N. Q 4.908, DE 04-09-68 - Extingue o Departamento do Patrimônio,
rzestrutura o Serviço do Patrimônio da Secretaria de Estado de
Administração, extingue e transforma cargos e dá outras provi-
dências (MC 05-09-68)	..........................

LEI N.9 4.909, DE 04-09-68 - Autoriza a instituição da Fundação Her-
niantina Beraldo (FHB) (MC 05-09-68) ................

LEI N. 4.910, DE 01-09-68 - Cria Colégio Normal Oficial na Cidade
de Delfins Moreira (MC 05-09-68) ....................

LEI N.o 4.911, DE 04-09-68	Cria Curso Normal anexo ao Ginásio
Estadual de Cruzilia (MG 05-09-68) ..................

LEI N.9 4.912, DE 04-09-68 - Concede pensão a Dona Hilda Silva Me-
urzes, viúva do Sr. José de Oliveira (MC 05-09-68)

1211 N.9 4.913, DE 05-09-68 - Autoriza a abertura, pela Secretaria de
Estado da Segurança Pública, do crédito especial de NCr .
11.584,17 (MG 06-09-68)	..........................

LEI N.Q 4.014, DE 05-09-68 - Autoriza a aberura pela Imprensa Ofi-
cial do Estado, do crédito especial de NCr$ 13.104,00 (MG 06-09-68)

LEI N.Q 4.915, DE 05-09-68 - Autoriza o Poder Executivo a abrir à
Secretaria de Estado da Viação e Obras Públicas o crédito espe-
cial de NCr$ 35.812,50 e a anular dotações orçamentárias (MG
06-09-68)	..................................

LEI N.Q 4.916, DE 05-09-68 - Autoriza o Poder Executivo a abrir o
crédito especial de NCr$ 3.745,63 à Secretaria de Estado da Viação
e Obras Púbiicas e a anular dotações orçamentárias (MG 06-09-68)

LEI N.9 4.917, DE 06-09-68 - Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Tribunal de Contas do Estado o crédito especial de NCr$ 7.200,00
e afluia dotações orçanienlárias (MC 07-09-68) ............

PÁes.
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PÁGS. LEI N.s 4.935, DE 10-09-68 - Incorpora ao território do distrito-sede
de Juiz de Fora a área territorial de Benfica, cria subdistrito ciii

362	 Juiz de Fora e dá outras providências (MG 11-00-68) ......
LEI N.9 4.936, DE 10-09-68 - Declara de utilidade pública a Galeria

Brasiliana, com sede cm Belo Horizonte (MG 11-09-68) .
363	 LEI N.Q 4.937, DE 11-09-68 -- Declara de utilidade pública a Creche

Santo Antônio, caiu 	na Cidade de Barbacena (MG 12-09-68)

364	 LEI N. Q 4.938, DE 11-09-68 - Declara de utilidade pública o Conselho
Particular da Sociedade de São Vicente de Paulo, caiu 	na Ci-
dade ele Entre Rios de Minas (MG 12-09-68) ............

304
LEI N.s 4.939, DE 11-09-68 - Autoriza o Poder Executivo a abrir à

Polícia Militar o crédito especial de NCr$ 2.039,02 e a anular
365	 dotações orçamentárias (MG 12-09-68)

LEI N.s 4.940, DE 11-09-68 - Autoriza a abertura à Polícia Militar do
crédito especial de NCr$ 1.347,59 (MG 12-09-68)

366 LEI N.v 4.941, DE 12-09-68 - Fixa normas para designação de estabele-
cimentos de ensino médio, mantidos pelo Estado (MG 13-00-68)

367	 LEI N.s 4.942, DE 12-09-68 - Autoriza a abertura à Secretaria de Estado
da Viação e Obras Públicas do crédito especial de NCr$
79.421,63	(MG 13-09-68)	........................

LEI N.° 4.943, DE 12-00-68 - Declara de utilidade pública a Sociedade
de São Vicente de Paulo, Conselho Particular de Palmeiras, com
sede na Cidade de Ponte Nova (MG 13-09-08) ..........

368	 LEI N.Q 4.944, DE 12-09-68 - Declara de utilidade pública o Centro
Espírita Ivon Costa, com sede na cidade de Juiz de Fora (MG

ioo	 13-09-68)	...................................
LEI N.ç, 4.943, DE 12-09-68 - Autoriza o Poder Executivo a abrir à

Secretaria de Estado da Educação o crédito especial de NCr$
4.384,52 e a anular dotações orçausenárias (MG 13-09-68) .

LEI N. ç1 4.946, DE 12-09-68 - Declara de utilidade pública o Cruzeiro
373	 Esporte Clube, com sede na Cidade de Belo Horizonte (MG 13-09-68)

LEI N.Q 4.947, DE 12-09-68 - Autoriza a abertura do crédito especial
de NCr$ 3.233,82 à Secretaria de Estado da Educação (MG

374	 13-09-68)	..................................
LEI N. 4.948, DE 12-09-68 - Autoriza a abertura do crédito especial

de NCr$ 1.326,39 à Secretaria de Estado da Educação (MG 13-09-68)
375

LEI N. Q 4.949, DE 12-09-68 - Autoriza o Poder Executivo a abrir o
crédito especial de NCr$ 1.916,03 à Secretaria de Estado da Segu-
rança Pública e a anular dotações orçamentárias (MG 13-09-68)

82	 LEI N.s 4.950, DE 23-09-68 - Autoriza o Poder Executivo a subscre-
ver ações do Banco do Nordeste do Brasil S.A. (MG 24-09-68)

LEI N.s 4.051, DE 25-09-68 - Concede o titulo de Cidadão Honorário
do Estado de Minas Gerais ao Senhor José Tjurs (MG 26-09-68)

387
LEI N.9 4.952, DE 25-00-68 - Declara de utilidade pública a Associação

dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos de Minas Gerais,
filiada à Associação Brasileira, com sede em Belo Horizonte (MG

397	 26-09-68)	................................

- 764 -

Jd N. 1.l)it, 1)1 (-C8 1) ]oia de utilidade pública a Asso-
C1ÇaO 'aoS (i( .los il:asi1eros S.,ão Itegional de Minas Gerais,
com sede e foro na Cidade de Belo Horizonte (MG 07-09-68)

LEI N.9 4.919, DE 06-09-08 - Declara de utilidade pública a Obra Assis-
tencial Cândida Linhares Cabral, co.i sede em Belo Horizonte
(MG 07-09-68)	................................

LEI N.s 4.920, DE 06-09-68 - Declara de utilidade pública o Ginásio
"São Rafael", com sede na Cidade de Luz (MG 07-09-68) .

LEI N.s 4.921, DE 06-09-68 - Cria um Colégio Comercial Oficial na
Cidade de Arcado (MG 07-09-68) ....................

LEI N.s 4.922, DE 06-09-68 - Cria curso colegial comercial no Ginásio
Estadual de Salinas (MG 07-09 .68) ...................

LEI N.s 4.923, DE 06-09-68 - Declara de utilidade pública o Patronato
Nossa Senhora do Rosário, com sede na Cidade de Caratinga (MG
07-09-68)	..................................

LEI N.s 4.924, DE 06-09-68 - Declara de utilidade pública a Santa
Casa de São Vicente de Paulo, com sede na Cidade de Bocaiúva
(MG 07-09-68)	..............................

LEI N.s 4.925, DE 06-09-68 - Declara de utilidade pública o Grêmio
Esportivo São João Evangelista, com sede na Cidade de Tira-
dentes (MG 07-09-68)	..........................

LEI N.9 4.926, DE 06-09-68 - Declara de utilidade pública o Centro dos
Estudantes de Manhuaçu (MG 07-09-68) ................

LEI N.s 4.927, DE 06-09-68 - Autoriza a abertura do crédito especial
de NCr$ 11.882,22 ao Gabinete Civil do Governador (MG 07-09-68)

LEI N.Q 4.928, DE 06-Oíí-68	Autoriza a abertura do crédito especial
de NCr$ 17,54 ao Departamento Jurídico (MG 07-09-68) ......

LEI N.° 4.929, DE 06-00-68 - Autoriza o Governo do Estado a obrigar-se,
como fiador, em operação de financiamento (MG 07-09-68)

LEI N.s 4.930, DE 09-09-68 - Declara de utilidade pública a Santa
Casa de Misericórdia de Corinto, com sede na Cidade de Co-
rinto (MG 10-09-68)	............................

LEI N.9 4.931, DE 09-09-68 - Autoriza o Poder Executivo a abrir o cré-
dito especial de NCr$ 3.723,68 à Polícia Militar e a anular dota-
ções orçamentárias (MG 10-09-68) ....................

LEI N.s 4.932, DE 09-09-68 - Autoriza o Poder Executivo a abrir o
crédito especial de NCr$ 4.119,57 à Policia Militar e a anular dota-
ções orçamentárias (MG 10-09-68) ..................

LEI N.Q 4.933, DE 09-09-68 - Autoriza o Poder Executivo a abrir o
crédito especial de NCr$ 23.817,72 à Secretaria de Estado da Se-
gurança Pública a anular, parcial ou totalmente, dotações orça-
mentárias (MG 10-09-68)	........................

LEI N.s 4.934, DE 09-09-68 - Autoriza o Poder Executivo a abrir o cré-
dito especial de NCr$ 31.202,18 à Secretaria de Estado da Educação
e a anuar dotações orçamentárias (MG 10-09-68)
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499

LEI N.e 1.953 1)E 2-O9-L Ariza o Poder Executivo a iiislilijlr
a Fui lição 1 s ia do ai de As ais lénc a Psiquiátrica, com sede em
Belo Horizonte, e dá outras providências (MG 26-09-68) .

LEI N.Q 4.954, DE 25-09-68 - Autoriza a instituir a Fundação Univer-
sidade de Patrocnio (MG 26-09-68)

LEI N.° 4.955, DE 25-09-68 - Desmembra, com a denominação de "Se-
nador Levindo Coelho", o Colégio Normal Oficial, anexo ao
Colégio Estadual "Raul Soares", da Cidade de Ubá (MG 26-09-68)

LEI N.° 4.956, DE 25-09-68 - Cria Ginásio Estadual na Cidade de
Indianópolis (MG 26-09-68)	......................

LEI N.e 4.957, DE 25-09-68 - Autoriza a abertura ao Gabinete Civil
do Governador do crédito especial de NCr$ 25.980,42 (MG 25-09-68)

LEI N.e 4.958, DE 01-10-65 - Cria um Ginásio Estadual na Cidade
de Cristiano Otoni (MG 02-10-68) ....................

LEI N.° 4.950, DE 01-10-68 - Cria Ginásio Estadual na Cidade de
Felisberio Caldeira (MG 02-10-68) .................

LEI N.s 4.960, DE 02-10-68 - Autoriza a abertura do crédito especial
de NCr$ 129.000,00 à Secretaria de Estado da Fazenda (MG
03-10-68)	................................

LEI N.o 4.961, DE 02-10-68 - Cria curso colegial secundário no
Colégio Normal Oficial de Monte Alegre de Minas (MG 03-10-68)

LEI N.Q 4.962, DE 02-10-68 - Autoriza à abertura, à Secretaria de
Estado da Viação e Obras Públicas, do crédito especial de NCrS
1.183,71	(MG 03-10-68)	........................

LEI N.e 4.963, DE 07-10-68 - Dá a denominação de "Ginásio Esta-
dual Orientado para o Trabalho "Gilberto de Alencar", ao Gi-
násio ora em construção no Bairro Santa Terezinha na Cidade
de Juiz de Fora (MG 08-10-68) ....................

LEI N.a 4.964, DE 07-10-68 - Declara de utilidade pública a "Assis-
tência e Proteção ao Tuberculoso", com sede na Cidade de Juiz
de Fora	(MG 08-10-68)	........................

LEI N.° 4.965, DE 07-10-68 - Declara de utilidade pública o Instituto
Joaquim Soares de Oliveira", com sede na Cidade de Santos
Dmnont (MG 08-10-68) ..........................

LEI N.° 4.966, DE 07-10-68 - Autoriza a criação do Conservatório de
Música de Viçosa (MG 08-10-68)	..................

LEI N. Q 4.967, DE 07-10-68 - Cria a Seção de Material do Conselho
Estadual de Telecomunicações (MG 08-10-68) ............

LEI N.° 4.968, DE 07-10-68 - Autoriza a abertura do crédito especial de
NCr$ 25,57 à Secretaria de Estado da Viação e Obras Públicas
(MG 08-10-68)	................................

LEI N.9 4.969, DE 07-10-68 - Autoriza a abertura, à Secretaria de Esta-
do da Educação, do crédito especial de NCr$ 24.787,63 (MG 08-10-68)

LEI N.Q 4.970, DE 08-10-68 - Declara de utilidade pública o Abrigo
Nossa Senhora Aparecida, com sede na Cidade de Luz (MG
09-10-68)	..................................

LEI N.° 4.971, DE 08-10-68 - Declara de utilidade pública a Sociedade
Educacional de Tupaciguara, com sede na Cidade de Tupaci-
guara (MG 09-10-68) ..............................

LEI N.9 4.972, DE 08-10-68 - Declara de utilidade pública a Associa-
ção "João XXIII, de Proteção aos Menores Abandonados, com
sede na Cidade de Bainbui (MG 09-10-68) ..............

LEI N.Q 4.973, DE 08-10-68 - Autoriza o Poder Executivo a abrir o
crédito especial de NCr$ 828,20 ao Tribunal de Contas do Estado
e a anular dotações orçamentárias (MG 09-10-68)

LEI N.o 4.974, DE 08-10-68 - Declara de utilidade pública a "Congre-
gação Cívica dos Carteiros de Juiz de Fora" com sede no Muni-
cipio de Juiz de Fora (MG 09-10-68) ................

LEI N.e 4.975, DE 08-10-68 - Declara de utilidade pública a Sociedade
de São Vicente de Paulo, com sede na Cidade de Iliclnea (MG
09-10-68)	.................................

LEI N.ç, 4.976, DE 09-10-68 - Institui a vacinação obrigatória contra a
febre aftosa, cria o Grupo Executivo de Erradicação da Febre
Aftosa no Estado de Minas Gerais - GERFAMIG - e dá outras
providências (MG 10-10-68)	......................

LEI N. Q 4.977, DE 09-10-68 - Declara de utilidade pública a Associa-
ção "Os Padres do Trabalho", com sede na Cidade de Coronel
Fabriciano (MG 10-10-68)	......................

LEI N.° 4.978, DE 09-10-68 - Declara de utilidade pública o Ginásio
Uberaba, da Cidade de Uberaba (MG 10-10-68) ..........

LEI N. Q 4.979, DE 09-10-68 - Declara de utilidade pública o Movimento
Operário Cristão, com sede na Cidade de Coronel Fabriciano
(MG 10-10-68)	..............................

LEI N.° 4.980, DE 09-10-68 - Dá denominação de "Robert Kennedy"
ao Ginásio Estadual de Estrela do Sul (MG 10-10-68) ......

LEI N.9 4.981, DE 09-10-68 - Dá denominação de "Ginásio Estadual
Galdino Ananias de Santana" ao Ginásio Estadual do Município
de Ressaquinha (MG 10-10-68) ....................

LEI N.Q 4.982, DE 09-10-08 - Dá denominação a estabelecimento de
ensino, em Vazamor, Município de Vazante (MG 10-10-68) .

LEI N.s 4.983, DE 09-10-68 - Autoriza a abertura de crédito especial
de NCr$ 20.000,00 à Secretaria de Estado da Agricultura (MG
10-10-68)	..................................

LEI N.9 4.984, DE 09-10-68 - Autoriza a abertura de crédito especial
de NCr$ 8.755,39 ao Gabinete Civil do Governador (MG 10-10-68)

LEI N.o 4.985, DE 09-10-68 - Autoriza o Poder Executivo a abrir o
crédEo especial de NCr$ 1.340,90 ao Gabinete Civil do Gover-
nador e a anular dotações orçamentárias (MG 10-10-68) .

LEI N.o 4.986, DE 09-10-68 -.- Autoriza a abertura de crédito especial
de NCr$ 9.000,00 ao Poder Judiciário (MG 10-10-68) ......

LEI N. ç, 4.987, DE 09-10-68 - Declara de utilidade pública a "Associa-
ção dos Trabalhadores Municipais de Juiz de Fora" (ATRAN),
com sede na Cidade de Juiz de Fora (MG 10-10-68) ........
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LEI N.Q 5.004, DE 18-10-68 - Declara de utilidade pública a Aliança
500	 Francesa, com sede na Cidade de Varginha (DL 23-10-68)

LEI N.s 5.005, DE 18-10-68 - Declara de utilidade pública o "V da
Vitória Futebol Clube", associação civil com sede na Cidade de
Juiz de Fora (DL 23-10-68)	......................

.jOO	 LEI N.Q 5.006, DE 21-10-68 - Declara de utilidade pública n "Vasquinho
Futebol Clube", com sede na Cidade de Juiz de Fora (DL 23-10-68)

501 LEI N.9 5.007, DE 21-10-68 - Declara de utilidade pública o "Monarca
Esporte Clube", com sede na Cidade de Juiz de Fora (DL
23-10-68)	....................................

502
LEI N.Q 5.008, DE 24-10-68 - Autoriza a abertura, à Policia Militar

do Estado, o crédito especial de NCr$ 60.000,00 (MG 25-10-68)

502	 LEI N.ç 5.009, DE 24-10-88 -. Autoriza a abertura, à Secretaria de
Estado da Segurança Pública, do crédito especial de NCr$
15.000,00	(MG 25-10-68)	........................

503 LEI N.Q 5.010, DE 24-10-68 - Autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito
espec'al de NCr$ 36.720,00 ao Tribunal de Contas do Estado e a
anular dotações orçamentárias (MG 25-10-68)

512	 LEI N.o 5.011, DE 24-10-68 - Cria Curso Normal Oficial anexo ao Gi-
násio Estadual "Cláudio Pinheiro de Lima", da Cidade de Cordis-

520	 burgo (MG 25-10-68)	..........................

LEI N.o 5.012, DE 24-10-68 - Autoriza o Poder Executivo a conceder
530	 auxilio financeiro à Associação Mineira de Imprensa (MG

25-10-68)	....................................

C32	
LEI N.o 5.013, DE 24-10-68 - Autoriza a abertura, pela Secretaria de

Estado da Fazenda, do crédito especial de NCr$ 500.000,00 (MG
25-10-68)	..................................

539 LEI N.o 5.014, DE 04-11-68 - Declara de utilidade pública a Associação
Monlevade de Serviços Sociais, com sede em João Monlevade (MO
05-11-68)	....................................

539
LEI N.° 5.015, DE 04-11-68 - Autoriza o Estado a aumentar sua partici-

pação no capital social das Centrais Elétricas de Minas Gerais

540	 S. A. - CEMIG (MG 05-11-68) ....................
LEI N.9 5.016, DE 04-11-68 - Declara de utilidade pública a Fundação

Itaú de Assistência Social, com sede em Itaú de Minas, Município
de Pratápolis (MG 05-11-68) ........................

540	 LEI N.° 5.017, DE 04-11-68 - Concede pensão à viúva do ex-Deputado.
Khrysantho de Avelar Muniz (MG 05-11-68) ..............

LEI N.° 5.018, DE 04-11-68 - Autoriza permuta de imóveis nos Mu-
nicípios de Datas e Santo Antônio do Amparo (MG 05-11-68)

542	 LEI N. 5.019, DE 04-11-68 - Dá nova redação ao art. 26 da Lei n•Q
2.877, de 05 de outubro de 1963, fixando em Recife a sede da De-

544	 legacia do Governo, de Minas Gerais, junto à SUDENE (MG
05-11-68)	....................................

LEI N.9 4.988, DE 09-10-68 Declara de utilidade pública a Associação
dos Pais e Amigos dos Excepcionais - Juiz de Fora (A.P.A.E.),
com sede na Cidade de Juiz de Fora (MG 10-10-68)

LEI N.e 4.989, DE 10-10-68 - Cria curso colegial secundário no Ginásio
Estadual ele Pratápolis e o curso Normal Oficial anexo ao Giná-
sio Estadual "Cláudio Pinheiro Lima" de Cordisburgo (MG
11-10-68)	....................................

LEI N. 4.990, DE 10-10-68 - Declara de utilidade pública o América
Futebol Clube, com sede em Belo Horizonte (MG 11-10-68) .

LEI N.o 4.991, DE 10-10-68 - Declara de utilidade pública o Comité
dos Companheiros da Aliança Cobrado-Minas, caiu na Cidade
de Belo Horizonte (MG 11-10-68) ....................

LEI N. 4.992, DE 11-10-68 - Autoriza o Governo do Estado a proce-
der a reversão de terreno situado cm Andrelândia ao patrimônio
daquele Município (MG 12-10-68) ....................

LEI N.Q 4.993, DE 11-10-68 - Autoriza o Poder Executivo a abrir
o crédito especial de NCr$ 1.926,97 à Secretaria de Estado da
Educação (MG 12-10-68)	........................

LEI N.° 4.994, DE 11-10-68 - Autoriza o Poder Executivo a abrir o
crédito especial de NCr$ 28.126,63 à Secretária de Estado da Agri-
cultura e a anular dotações orçamentárias (MG 12-10-68) ......

LEI N.9 4.995, DE 11-10-68 - Autoriza a abertura, à Policia Militar
do Estado, do crédito especial de NCr$ 15.194,58 (MG 12-10-68)

LEI N.9 4.996, DE 14-10-68 - Autoriza a constituição da "Companhia
Urbanizadora Serra do Curral" - CIURBE (MG 15-10-68)

LEI N.° 4.997, DE 14-10-68 - Autoriza a abertura do crédito espe-
cial de NCr$ 1.380,09 à Secretaria de Estado da Educação (MG
15-10-68)	................................

LEI N.Q 4.998, DE 14-10-68 - Dá denominação a Grupo Escolar de
Delta, no Município de Uberaba (MG 15-10-68) ..........

LEI N.Q 4.999, DE 15-10-68 - Dá nova denominação ao Grupo Escolar
"Santa Cruz", do Distrito de Santa Cruz de Minas, Município
de Tiradentes (DL 17-10-68)	....................

LEI N.° 5.000, DE 15-10-68 - Declara de utilidade pública o Esporte
Clube Cajuru, com sede na Cidade de Carmo do Cajuru (DL
17-10-68)	....................................

LEI N.Q 5.001, DE 16-10-68 - Autoriza a abertura do crédito especial
de NCr$ 13.068,77 à Secretaria de Estado de Administração, e re-
voga o parágrafo único do artigo 8.° da Lei n.° 3.410, de 8 de
julho de 1965 (MG 17-10-68)	......................

LEI N.o 5.002, DE 16-10-68 - Altera os artigos 48, 49, 50, 51 e 52
da Lei n.9 1.195, de 2:1 de dezembro de 1954, com as modi-
ficações decorrente das Leis n.Qs 1.264, de 13 de julho de
1955 e 1.587, de 15 de janeiro de 1957, e dá outras providências
(MG 17-10-68)	..............................

LEI N. 9 5.003, DE 18-10-68 - Declara de utilidade pública o Tupy Foot-Ball
Club, com sede na Cidade de Juiz de Fora (DL 23-10-68)
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LEI N.Q 5.020, DE 04-11-68 - Autoriza a abertura, à Secretaria de Estado
da Educação, do crédito especial de NCr$ 60.000,00 (MG
05-11-68)	....................................

LEI N.o 5.021, DE 06-11-68 - Declara de utilidade pública o Abrigo,
Profissional "Dom Bosco", com sede na Cidade de Juiz de
Fora (MG 07-11-68) ..............................

LEI N.Q 5.022, DE 06-11-68 - Declara de utilidade pública o Conselho
Central Diocesano, com sede na Cidade de Divinópolis (MG
07-11-68)	....................................

LEI N.° 5.023, DE 07-11-68 - Declara de utilidade pública o Montanhês
Futebol Clube, com sede na Cidade de Juiz de Fora (DL 13-11-68)

LEI N.o 5.024, DE 11-11-68 - Dá denominação às Escolas Combinadas
de Macaúbas, Município de Patrocínio (MG 12-11-68)

LEI N.Q 5.025, DE 11-11-68 - Dá o nome de Jerônimo Pinto de Godoy
às Escolas Combinadas da Fazenda de Massangano, do Município
de Ponte Nova (MG 12-11-68) ......................

LEI N.o 5.026, DE 12-11-68 -- Revigora autorização para abertura de
crédito especial à Secretaria de Estado, da Fazenda (MG 13-11-68)

LEI N. o 5.027, DE 12-11-08 - Dá denominação a estabelecimento de en-
sino no Município de Estreia do Sul (MG 13-11-68) ........

LEI N.o 5.028, DE 12-11-68 - Regula pagamento das linhas de produção
dos ocupantes do cargo do linotipista em exercício na Imprensa
Oficial, e dispõe sobre a aula extranumerária ou suplementar na
Escola de Belas Artes e Artes Gráficas (MG 13-11-68) ......

LEI N.o 5.029, DE 13-11-68 - Declara de utilidade pública o Centro Es-
pinta Fé e Caridade, com sede na Cidade de Juiz de Fora (MG
14-11-68)	....................................

LEI N.o 5.030, DE 13-11-68 - Declara de utilidade pública o Conselho
Central da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede na Cidade
de Barbacena (MG 14-11-68) ........................

LEI N.ç, 5.031, DE 14-11-68 - Declara de utilidade pública o Lions
Clube de São João dei-Rei, com sede na Cidade de São João
dei-Rei, filiado à Associação Internacional de Lions Clube (MG
15-11-68)	................................

LEI N.9 5.032, DE 14-11-68 - Autoriza a abertura do crédito especial
de NCr$ 26.097,53 à Secretaria de Estado da Segurança Pública
(MG 15-11-68)	................................

LEI N.Q 5.033, DE 18-11-68 - Autoriza o Poder Executivo a adquirir tra-
tores de esteiras para serem revendidos, mediante financiamento,
a prefeituras, cooperativas rurais e agricultores rurais e agricultores
mineiros (MG 19-11-68)	........................

LEI N.ç, 5.034, DE 20-11-68 - Dá o nome de "Liberato de Castro" ao
Ginásio Estadual e Colégio Normal da Cidade de Marliéria (MG
21-11-68)	....................................

LEI N.e 5.035, DE 21-11-68 - Declara de utilidade pública o "Grêmio,
Recreativo Escola de Samba Custa Mas Vai", com sede na Cidade
de Carmo da Mata (DL 23-11-68) ....................
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LEI N.o 5.036, DE 22-11-68 - Autoriza o Poder Executivo a instituir, sob
a forma de fundação, o Escritório Técnico de Racionalização
Administrativa, e dá outras providências (MG 23-11-68) ......

LEI N.o 5.037, DE 22-11-68 - Restabelece a Diretoria da Despesa, na
Secretaria de Estado da Fazenda, e dá outras providências (MG
23-11-68)	..................................

LEI N.9 5.038, DE 25-11-68 - Autoriza a instituição da Fundação de
Arte de Ouro Preto (FAOP) (MG 26-11-68) ..............

LEI N.Q 5.039, DE 25-11-68 - Dá denominação de "José Christiano Alves"
às Escolas Combinadas de São Tomé das Letras (MG 26-11-68)

LEI N.Q 5.040, DE 25-11-68 - Cria Colégio Estadual na Cidade de Machado
(MG 26-11-68)	................................

LEI N.ç, 5.041, DE 25-11-68 - Cria Curso Normal Noturno anexo ao
Colégio Estadual de Manhumirim (MG 26-11-68) ..........

LEI N.Q 5.042, DE 25-11-68 - Dá a denominação de Grupo Escolar "São
José" ao estabelecimento de ensino primário com sede no Município
de São José do Mantimento (MG 26-11-68) ..............

LEI N.Q 5.043, DE 26-11-68 - Dispõe sobre a reestruturação de órgãos
da Diretoria de Rendas, estabelece normas relativas às carreiras Fis-
cal de Rendas, Exator e Agente de Fiscalização e dá outras pro-
vidências (MG 27-11-68) ..........................

LEI N.Q 5.044, DE 26-11-68 - Autoriza a abertura, pelo, Conselho Es-
tadual de Telecomunicações de Minas Gerais do crédito especial de
NCr$ 1.544,00 (MG 27-11-68) ......................

LEI N.e 5.045, DE 27-11-68 - Declara de utilidade pública a Associação
Taioberense de Esportes, com sede na Cidade de Taiobeiras (DL
30-11-68)	....................................

LEI N. Q 5.046, DE 27-11-68 - Declara de utilidade pública o Esporte
Clube Leopoldina, com sede na Cidade de Juiz de Fora (DL
30-11-68)	....................................

LEI N.Q 5.047, DE 27-11-68 - Cria na Secretaria de Estado da Fazenda a
Procuradoria Fiscal do Estado, regula o processo tributário admi-
nistrativo e dá outras providências (MG 28-11-68) ..........

LEI N.9 5.048, DE 27-11-68 - Cria curso colegial secundário no Colégio
Normal Oficial de Pium-i (MG 28-11-68) ..............

LEI N.Q 5.049, DE 28-11-68 - Cria o Ginásio Estadual de São João
do Paraíso (MG 29-11-68) ........................

LEI N.s 5.050, DE 28-11-08 - Cria curso colegial secundário no Ginásio
Estadual "São Pio X", de São Gotardo (MG 29-11-68) ........

LEI NQ. 5.051, DE 28-11-68 - Declara de utilidade pública a Associação
dos Servidores do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado
de Minas Gerais (ASDER-MG), com sede em Belo Horizonte (MG
29-11-68)	................................

LEI N.Q 5.052, DE 28-11-88 - Declara de utilidade pública a Associação
Educadora Católica, com sede na Cidade de Engenheiro Caldas
(MG 29-11-68)	................................
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LEI N.9 5.053, DE 28-11-08 - Declara de utilidade pública a Conferência
Nossa Senhora do Carmo da Sociedade de São Vicente de Paulo,
com sede na Cdade de Luminárias (MG 29-11-68) ..........

LEI N.o 5.054, DE 28-11-68 - Declara de utilidade pública a "Associação
Beneficente Nossa Senhora Mãe dos Pobres", com sede na Cidade
de Juiz de Fora (MG 29-11-68) ....................

LEI N.9 5.055, DE 28-11-68 - Declara de utilidade pública a Fundação
Educacional Monsenhor Messias, com sede na Cidade de Sete
Lagoas (MG 29-11-68) ............................

LEI N.o 5.056, DE 28-11-68 - Modifica disposições da Lei n.9 3.545,
de 11 de novembro de 1965, que cria a Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras de Ouro Fino (MG 29-11-68) ..........

LEI N.9 5.057, DE 28-11-68 - Declara de utilidade pública o Instituto
de Proteção e Assistência à Infância de Juiz de Fora, com sede
na Cidade de Juiz de Fora (MG 29-11-68) ..............

LEI N.9 5.058, DE 28-11-68 - Declara de utilidade pública o Hospital "São
Francisco de Assis", com sede na Cidade de Conceição do Rio
Verde (MG 29-11-68)	..........................

LEI N.9 5.959, DE 28-11-68 - Declara de utilidade pública o Centro
Espírita Amor e Humanidade, com sede na Cidade de Pouso
Alegre (MG 29-11-68)	..........................

LEI N.e 5.060, DE 28-11-68 - Cria curso colegial normal no Ginásio
Estadual de Guimarânia (MG 29-11-68) ................

LEI N.o 5.061, DE 28-11-68 - Cria curso, colegial secundário no Ginásio
Estadual da Cidade d Prata e dá outras Providências (MG
29-11-68)	....................................

LEI N.s 5.062, DE 29-11-68 - Declara de utilidade pública a "Sociedade
Brasileira de Ocultismo Prático Giordano Bruno", com sede na
Cidade de Juiz de Fora (MG 30-11-68) ..................

LEI N.9 5.063, DE 29-11-68 - Declara de utilidade pública a Associação
Obras de Assistência Nossa Senhora Aparecida, com sede no Muni-
cípio de Juiz de Fora (MG 30-11-68) ..................

LEI N.9 5.064, DE 29-11-68 - Declara de utilidade pública o, "Lactário
Nossa Senhora Aparecida", com sede na Cidade de Visconde do
Rio Branco (MG 30-11-68) ........................

LEI N.e 5.065, DE 29-11-68 - Declara de utilidade pública o Centro
de Assistência Social "Nossa Senhora Aparecida", com sede na
Cidade de Juiz de Fora (MG 30-11-68) ................

LEI N.Q 5.066, DE 02-12-68 - Declara de utilidade pública o "Montesinas
Clube Recreativo", com sede na Cidade de Juiz de Fora (MG
03-12-68)	....................................

LEI N. 9 5.067, DE 03-12-68 - Orça a Receita e Fixa a Despesa do Estado
de Minas Gerais para o exercício de 1969 (MG 04-02-68)

LEI N.9 5.068, DE 03-12-68 - Concede o titulo de cidadão honorário do
Estada de Minas Gerais ao Ministro Mário David Andreazza
(MG 04-12-68)	..................................

	

PÁGS.	 PÁGS.
LEI N.s 5.069, DE 03-12-68 - Concede o titulo Honorifico de Cidadão

de Minas Gerais ao Professor Gerson de Brito Mello Boson

	

641	 (MG 04-12-68)	................................
LEI N.s 5.070, DE 03-12-68 - Autoriza a instituição da Fundação

Universidade Vale do Manhuaçu, com sede na Cidade de Manhuaçu

	

642	 e dá outras providências (MG 04-12-68) ................
LEI N.° 5.071, DE 03-12-68 - Dispõe sobre as etapas de alimentação

devidas ao pessoal da Policia Militar (MG 04-12-68) ......

	

642	 LEI N.s 5.072, DE 03-12-68 - Dá a denominação de "Imaculada Con-
ceição," ao Colégio Estadual de Rio Casca (MG 04-12-68) .

LEI N.o 5.073, DE 03-12-68 - Dá a denominação de "Augusta Macid
643 Vidigal" ao Curso, Complementar instalado nas dependências da

Sociedade de São Vicente de Paulo, no Bairro das Palmeiras, na
Cidade de Ponte Nova (MG 04-12-68) ....................

644 LEI N.9 5.074, DE 03-12-68 - Cria curso de 2.9 Ciclo do ensino normal
no Ginásio Estadual "José Marinho de Araújo, de Santa Rita do,
Jacutinga (MG 04-12-68) ..........................

	

645	 LEI N.e 5.075, DE 03-12-68 - Autoriza a abertura ao Conselho Estadual
de Telecomunicações, do crédito especial de NCr$ 30.939,45 (MG
04-12-68)	..................................

	

645	 LEI N.o 5.076, DE 03-12-68 - Autoriza o Poder Executivo a abrir o cré-
dito especial de NCr$ 5.000.000,00 à Secretaria de Estado, da Fa-

	

646	 zenda (MG 04-12-68)	............................

LEI N.o 5.077, DE 03-12-68 - Concede pensão à Da. Francisca Alfenas
Silva, viúva do senhor Joaquim Inácio, da Silva Araújo Sobrinho

	

647
	 (MG 04-12-68)	................................

LEI N.9 5.078, DE 03-12-68 - Declara de utilidade pública a "Sociedade
Pró-Melhoramentos dos Bairros Fábrica, Monte Castelo, Cerâmica,

	

647
	 Várzea do Euclides e Jardim São João", com sede na Cidade de

Juiz de Fora (MG 04-12-68) ........................666
LEI N.s 5.079, DE 03-12-68 - Declara de utilidade pública a "Sociedade

	

648
	 Filatélica de Juiz de Fora", com sede na Cidade de Juiz de Fora

(MG 04-12-68)	..................................	666
LEI N.s 5.080, DE 03-12-68 -- Declara de utilidade pública o Instituto

"Nossa Senhora do Rosário", com sede na Cidade de Belo Horizonte

	

649	 (MG 04-12-68)	..............................	667
LEI N.O 5.081, DE 03-12-68 - Declara de utilidade pública o Movimento

Comunitário Dom Bosco, com sede na Cidade de São João dei-Rei

	

649	 (MG 04-12-68)	..............................	668
LEI N.9 5.082, DE 03-12-68 - Declara de utilidade pública a Sociedade

de Auxilio à Criança Enferma (SACE), com sede na Cidade

	

650	 de São João dei-Rei (MG 04-12-68) ....................	668
LEI N.s 5.083, DE 03-12-68 - Declara de utilidade pública a Sociedade

Pró-Melhoramentos do Bairro São Benedito, com sede na Cidade651

	

de Juiz de Fora (MG 05-12-68) ......................	669
LEI N.s 5.084, DE 05-12-68 - Cria cargos para os serviços de comu-

nicação e transporte e dá outras providências (MG 06-12-68)

	

655	 670
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LEI N.9 5.085, DE 05-12-68 - Autoriza a instituição da Fundação Educa-
cional de João Monlevade (MG 06-12-68) ................

LEI N.Q 5.086, DE 05-12-68 - Autoriza o Executivo a firmar Convênio
com as Prefeituras Municipais do Estado, para a execução de obras
ou serviços públicos de interesse comum (MG 06-12-68) ......

LEI N.Q 5.087, DE 05-12-68 - Autoriza o Executivo a criar um Ginásio
Estadual Orientado para o Trabalho, na Cidade de Frutal e dá
outras providências (MG 06-12-68) ....................

LEI N.9 5.088, DE 05-12-68 - Declara de utilidade pública o Instituto
Profissional Dom Orione, com sede na Cidade de Juiz de Fora
(MG 06-12-68)	..................................

LEI N.s 5.089, DE 05-12-68 - Declara de utilidade pública o Colégio das
Palmeiras, com sede no Município de Belo Horizonte (MG 06-12-68)

LEI N.s 5.090, DE 05-12-68 -.- Autoriza o Poder Executivo a fazer doação
à Prefeitura Municipal de Patos de Minas (MG 06-12-68) ......

LEI N. s 5.091, DE 05-12-68 - Declara de utilidade pública a Sociedade
Musical "Carlos Gomes", com sede na Cidade de Santos Dumont
(MG 06-12-68)	..................................

LEI N.Q 5.092, DE 05-12-68 - Declara de utilidade pública a União dos
Estudantes Patenses (UEF), com sede na Cidade de Patos de
Minas (MG 06-12-68)	..........................

LEI N.° 5.093, DE 05-12-68 - Modifica o art. 4,9 e parágrafo 1.9 da Lei
n.s 4.612, de 18 de outubro de 1967, que cria o Diploma de Mérito
Florestal e dá outras providências (MG 06-12-68) ........

LEI N.s 5.094, DE 05-12-68 - Declara de utilidade pública a Associação
Atlética "São Caetano", com sede na Cidade de São João dei-Rei
(MG 06-12-68)	................................

LEI N.s 5.095, DE 05-12-68 - Dá denominação ao terceiro Grupo Escolar
de Baependi (MG 06-12-68) ..........................

LEI N.Q 5.096, DE 05-12-68 - Declara de utilidade pública o Lions Clube
de Caldas com sede na Cidade de Caldas (MG 06-12-68) ......

LEI N.9 5.097, DE 05-12-68 - Declara de utilidade pública a Sociedade
Pró-Melhoramentos do "Bairro Vila Santa Terezinha", com sede em
Juiz de Fora (IdO 06-12-68) ........................

LEI N.9 5.098, DE 05-12-68 - Autoriza a abertura, à Imprensa Oficial do,
Estado, do crédito especial de NCr$ 4.500,00 e dá outras pro-
vidências (MG 06-12-68)	........................

LEI N.9 5.099, DE 06-12-68 - Autoriza o Poder Executivo a criar, no Ins-
tituto de Educação de Minas Gerais, o Curso de Formação de Pro-
fessores para o Ensino Normal (MG 07-12-68) ............

LEI N.9 5.100, DE 04-12-68 - Cria curso Colegial Secundário em estabele-
cimento oficial da Cidade de Ponte Nova, que passa a denominar-
-se Colégio Estadual de Ponte Nova e autoriza convênio para criação
do Curso Científico anexo ao Ginásio Estadual de Baldim (MG
07-12-68)	....................................
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LEI N.9 5.101, DE 06-12-68 - Dá a denominação de "Antônio Felipe de
Sailes" ao Colégio Estadual e Escola Normal sediados na Cidade
de Cambul (MG 07-12-68) ..........................

LEI N.o 5.102, DE 06-12-68 - Dá a denominação de "Manoel Loureiro"
ao Grupo Escolar Estadual, em construção no Bairro Cruzeiros Ce-
leste, na Cidade de João Monlevade (MG 07-12-68) ........

LEI N.9 5.103, DE 06-12-68 - Altera disposição da Lei n.s 4.556, de 6
de setembro de 1967 (MG 07-12-68) ................

LEI N.G 5.104, DE 06-12-68 - Declara de utilidade pública o "Centro Es-
pinta Nossa Senhora das Graças", com sede na Cidade de Juiz de
Fora (MG 07-12-68)	..............................

LEI N.s 5.105, DE 06-12-68 - Declara de utilidade pública o "Cen-
tro Educativo Cándida Cabral, com sede na Cidade de Belo
Horizonte (MG 07-12-68)	........................

LEI N. Q 5.106, DE 06-12-68 Declara de utilidade pública a Asso-
ciação Mineira de Assistência aos Excepcionais, com sede na
Cidade de São Lourenço (MG 07-12-68) ................

LEI N.° 5.107, DE 00-12-08 - Dá a denominação de "Júlia Soares da
Silva" ao Ginásio Estadual da Cidade de Morada Nova de Minas
(MG	10-12-68)	..............................

LEI N.e 5.108, DE 09-12-68 - Dá denominação às Escolas Infantis anexas
ao Instituto de Educação, com sede na Cidade de Juiz de
Fora	(MG 10-12-68)	..........................

LEI N.ç, 5.109, DE 09-12-68 - Dá denominação às Escolas Combina-
das do Distrito de Humaitá, com sede na Cidade de Juiz de
Fora (MG 10-12-68)	............................

LEI N.9 5.110, DE 00-12-68 - Dá denominação às Escolas Infantis Com-
binadas n.9 2, da Cidade de Juiz de Fora (MG 10-12-68) .

LEI N.9 5.111, DE 09-12-68 - Dá denominação às Escolas Combi-
nadas do Bairro, Ipiranga, de Juiz de Fora (MG 10-12-68)

LEI N.s 5.112, DE 09-12-68 - Dá denominação às Escolas Combi-
nadas de Torreões, Município de Juiz de Fora (MG 10-12-68)

LEI N.Q 5.113, DE 09-12-68 - Declara de utilidade pública a entida-
de de "Patos Esperanto Societo - PES", com sede na Cidade
de Patos de Minas (MG 10-12-68) ..................

LEI N.e 5.114, DE 09-12-68 - Declara de utilidade pública o "Aero
Clube de Juiz de Fora, com sede na Cidade de Juiz de Fora
(MG 10-12-68)	................................

LEI N.s 5.115, DE 10-12-68 - Dá denominação à ponte que liga o
Estado de Minas Gerais ao Estado de Goiás, localizada no Mu-
nicípio de Tupaciguara (DL 13-12-68) ................

LEI N.o 5.116, DE 16-12-68 - Declara de utilidade pública o "Sport
Club de Juiz de Fora", associação civil com sede no Município
de Juiz de Fora (DL 28-12-68) ......................

LEI N.o 5.117, DE 10-12-68 - Declara de utilidade pública o "Tupinani-
bás Futebol Clube", com sede na Cidade de Juiz de Fora (DL
13-12-68)	...................................
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	LEI N.s 5.136, DE 12-12-68 - Dá denominação ao Grupo Escolar da	
PÁc.s.

Vila Leonardo, da Cidade de Catagnases (MG 13-12-68)	 709
LEI N.Q 5.137, DE 12-12-68 - Dá a denominação de Professor Fran-

cisco Faria às Escolas Infantis Combinadas n.Q 1, com sede na
Cidade de Juiz de Fora (MG 13-12-68) ................

LEI N.o 5.138, DE 12-12-68 - Dá denominação de "Dr. Lysandro
Guimarães" ao Parque das Águas de Caxambu (MG 13-12-68)

LEI N.' 5.159, DE 12-12-68 - Declara de utilidade phlIca a Casa h'
Caridade de Itamonte, com sede na Cidade de Itamonte (MG
13-12-68)	...................................

	

LEI N.o 5.140, DE 13-12-68	Regulamenta o disposto no artigo 271,
da Constituição do Estado (MG 14-12-68) ..............

LEI N.s 5.141, DE 13 12-68 - Dá denominação às Escolas Reunidas da
Vila Monte Castelo, da Cidade de Juiz de Fora (MG 14-12-68)

701 LEI N.o 5.142, DE 13-12-68 - Dá denominação de "Coronel Francis-
co Moreira da Costa" às Escolas Combinadas do Bairro Vargem
Alegre, no Município de Cristina (MG 14-12-68) ..........

702	 LEI N.0 5.143, DE 13-12-68	Dá clenom nação de "Ali lIalfeld" às
Escolas Combinadas do Instituto Jesus, da Cidade de Juiz de
Fora (MG 14-12-68)	............................

LEI N.Q 5.144, DE 13-12-68 - Declara de utilidade pública a "Associação
Cívica e Profissional das Domésticas de Juiz de Fora", com sede
na Cidade de Juiz de Fora (MG 11-12-(;8) ............

1J1 N.s 5.145, DE 13-12-68 - Declara de ubl:dade pihlica a "Soci-dade
Lira Feminina de Monte Castelo", com sede na Cidade de Juiz
de Fora (MG 14-12-68) ..........................

LEI N.0 5.146, DE 16-12-68 - Declara de utilidade pública o "Social
705	 Atlético Clube", com sede na Cidade de Juiz de Fora (DL 28-12-68)

LEI N.9 5.147, DE 16-1248 -- Declara de uiilid:de pública a Fncnldde706	 de Ciências Econômicas, AdmFnstrativas e Contábeis de Belo Ho-
rizonte da Universidade de Minas Gerais (DL 28-12-68) .

LEI N.s 5.148, DE 18-12-68 - Declara de utilidade pública o "Bloco706	 Carnavalesco Unidos dos I'assos', com sed:' na Cdade dc .Ini

	

de Fora (DL 28-1268)	..........................
707

LEI N.o 5.149, DE 18-12-68 - Declara de utilidade pública o Grão

707	 Mogol Futebol Clube, da Cidade de Juiz de Fora (DL 28-12-68) ..	718

	

LEI N.o 5.150, DE 18-12-68	Declara de utilidade pública a Sociedade
Esportiva "Águas Virtuosas Futebol Clube", da Cidade de Lam-

708	 bari (DL 28-12-68) ..............................718

LEI N.o 5.151, DE 19-12-68 - Autoriza o Poder Executivo a reverter ao
708	 MGcidadão Geraldo Costa Neves, terreno recebido em doação (

20-12-68) ..................................

LEI COMPLEMENTAR a.° 1, DE 27-11-68 - Fixa norma para o processo de
cassação de mandato de Prefeito (MG. 28-11-68) ........720
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LEI N.° 5.118, DE 10-12-68 - Declara de utilidade pública o "Esporte
Clube São Carlos", com sede na Cidade de Juiz de Fora (DL
13-12-68)	..................................

LEI N.° 5.119, DE 10-12-68 - Dá denominação às Escolas Combinadas
de Rosário de Minas, Distrito de Juiz de Fora (MO 11-12-68)

LEI N.9 5.120, DE 10-12-68) - Declara de utilidade pública a "Aca-
demia Itajubensc de Letras", com sede em Itajubá (MG 11-12-68)

LEI N.° 5.121, DE 10-12-68 - Declara de utilidade pública o Instituto
Cultural do Médio São Francisco", com sede na Cidade de
Januária (MG 11-12-68) ..........................

LEI N. Q 5.122, DE 10-12-68 - Declara de utilidade pública a "Fun-
dação Cultural de Belo Horizonte", com sede na Cidade de Belo
Horizonte (MG 11-12-68)	........................

LEI N.° 5.123, DE 10-12-68 - Declara de utilidade pública a enti-
dade Fundo de Melhoramentos e Promoções de Timóteo
PROMET, com sede na Cidade de Timóteo (MG 11-12-68)

LEI N.s 5.124, DE 10-12-68 -- Declara de utilidade pública a Socie-
dade de Proteção à Maternidade e à Infância de Alfenas (MG
11-12-68)	......................................

LEI N.Q 5.125, DE 11-12-68 - Dispõe sobre a anotação do grupo san-
güíneo e do fator 1111, cm caráter facultativo, nas carteiras de
identidade civil (MG 12-12-68)	....................

LEI N.9 5.126, DE 11-12-68 - Dá denominações a estabelecimentos de
ensino (MG 12-12-68)	............................

LEI N.Q 5.127, DE 11-12-68 - Dá denominação ao Ginásio Estadual da
Cidade de Faria Lemos (MG 12-12-68) ................

LEI N.9 5.128, DE 11-12-68 - Dá a denominação do "Dr. José Ma-
chado Penido" às Escolas Regimentais da Cidade de Juiz do
Fora (MG 12-12-68)	............................

LEI N.s 5.129, DE 11-12-68 - Dá denominação ao Conservatório Esta-
dual de Música, da Cidade de Juiz de Fora (MG 12-12-68) .

LEI N.° 5.130, DE 11-12-68 - Dá denominação às Escolas Combina-
das do Distrito de Paula Lima, Município de Juiz de Fora (MG
12-12-68)	..................................

LEI N. Q 5.131, DE 11-12-68 - Dá denominação à Escola Normal Oficial
da Cidade de Juiz de Fora (MG 12-12-68) ..............

LEI N. o 5.132, DE 11-12-68 - Dá denominação às Escolas Combina-
das do Bairro Santa Helena, de Juiz de Fora (MG 12-12-68)

LEI N.° 5.133, DE 11-12-68 - Dá denominação às Escolas Combina-
das da Cidade de Juiz de Fora, situadas na Rua São Mateus
(MG 12-12-68)	................................

LEI N.° 5.134, DE 11-12-68 - Dá denominação à Escola Combinada de
Sarandiba, Distrito de Juiz de Fora (MG 12-12-68) ..........

LEI N.c 5.135, DE 11-12-68 - Dá denominação às Escolas Combina-
das da Avenida Rio Branco, da Cidade de Juiz de Fora (MG
12-12-68)	..................................


