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LEI N.9 5.153, DE 28 DE MARÇO DE 1969

Autoriza o Poder Executivo a prestar fiança
do Tesouro do Estado em operação financeira do
DER/MG e a contrair, pela Secretaria de Estado
da Agricultura, empréstimo com estabelecimentos
oficiais de crédito.

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 prestar fiança
do Tesouro do Estado a todas as obrigações financeiras, até o limi-
te de NCr$ 12.000.000,00 (doze milhões de cruzeiros novos), que
vierem a ser contratados pelo DER/MG com o Banco Nacional de

Desenvolvimento Econômico (BNDE), para construção de estradas
e pontes no Estado de Minas Gerais, conforme projetos apresenta-
dos ao mencionado Banco e de acordo com o Convênio BNDE/
DNER para construção e melhoria de estradas vicinais.

Art. 2. - Fica o DER/MG autorizado a oferecer em garantia
do principal e acessórios do empréstimo que lhe vier a ser concedido
pelo BNDE, as cotas que couberem ao Estado de Minas Gerais no
Fundo Rodoviário Nacional (FRN).

Parágrafo único - Em decorrência do disposto neste artigo,
fica o DER/MG autorizado a outorgar ao BNDE, procuração irre-
vogável, para que receba e aplique, na amortização do principal
acessórios cio financiamento, as cotas do Estado no Fundo Rodoviá-
rio Nacional.
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Art. 3.	 O DER/MG deverá incluir no Orçamento Plurianual

de Investimentos e nos seus Orçamentos anuais as dotações que se

fizerem necessárias para a execução das obras previstas no Contrato
de Financiamento que for assinado com o BNDE.

Parágrafo único - Os encargos financeiros de que trata este
artigo poderão) correr ii conta de dotações orçamentárias globais
para as despesas de capital.

Art. 41	 O Chefe do Poder Executivo adotará as providên-
cias que se fizerem necessárias à execução (Ia presente lei, podendo,

inclusive, (leSigflar representante para outorgar, em nome do Estado,
a fiança a que alude o artigo 1.0 (lesta lei.

Art. 5. - Fica ivalmentc o Governo do Estado de Minas
Gerais, através da Secretaria de Estado da A gricultura, autorizado
a contrair com estabelecimentos oficiais de crédito, federais e esta-
(lua is, empréstimos até o limite máximo de NCr$ 1 0.000.000,00 (dez
milhões de cruzeiros novos)

Parágrafo único Os empréstimos a que se refere o artigo
destinam-se, especificamente, à implantação no Estado de frigorífi-
cos e fábricas-escola e empreendimentos a groindustrjais de interesse
Para seu desenvolvimento econômico e preparo de mão-de-obra
especializada

Art. 6.° -- Para atender à parcela de recursos próprios do

Estado nos projetos específicos para a consecução do disposto no

artigo anterior, fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pela Se-
cretaria de Estado da Agricultura, o crédito especial de NCr$ .
3.00000000 (três milhões de cruzeiros novos), devendo, para isso,
anular, total ou parcialmente até o limite do crédito, (lotações orça-
mentárias correspondentes a despesas correntes e ou de capital.

Art. 7•9 -- Para a assinatura cios contratos resultantes dos
empréstimos obtidos nos termos do artigo 5•o (lesta lei, o Chefe do

Poder Executivo Poderá fazer-se representar pelo Secretário de
Estado (Ia Agricultura, mediante prévio credenejamento

Art. 8. - Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
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Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam

cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos

28 de março de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senim
Ovídio Xavier de Abreu
Evaristo Soares de Paula

LEI N.ç, 5.154, DE 17 DE ABRIL DE 1969

Autoriza a instituição da Fundação Universi-
dade do Mucuri, com sede na Cidade de Nanu que
e a emissão de NCr$ 500.000,00 em apólices da
dívida pública estadual.

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

Art. 1.0 - Fica o Governo do Estado autorizado a instituir,
com sede na Cidade de Nanuque, a Fundação Universidade mio
Mucuri, 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 Jurí-
dicas, cio 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 do Mucuri, instituto de ensino su-
perior de pesquisas e formação profissional em todos os ramos do

saber técnico-científico e de divulgação cultural.

Art. 4•0 - 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 substi-
tuido pelo de concessão de bolsas de estudo, exigido o posterior

reembolso.
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	Art. 5Q	 o patrimônio da Fundação será constituído:
1 - pela doação de NCr$ 500.000,00 ( quinhentos mil cruzei-

ros novos), em apólices da (lívida pública estadual, inalienáveis,
vencendo juros de 5% (cinco por cento) ao ano e cuja emissão fica
desde já autorizada;

II - pelas doações e subvenções que lhe venham a ser feitas
ou concedidas pela União, pelo Estado e pelo Município ou por
entidades 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 dos bens e a cessão de direitos para obtenção
de rendas.

§ 2. - Na hipótese de extinguir-se a Fundação, seu patri-
mônio reverterá ao Estado de Minas Gerais.

Art. 6. O Governador do Estado designará o representantedo Estado para os atos constitutivos da Fundação, compreendidos
os que forem necessários à integração dos bens e direitos a que se

	

refere o artigo	 bem como quaisquer outros atos visando à cons-
tituição do patrimônio inicial da entidade.

Art. 79 - A Fundação será administrada por um Conselho
de Curadores, Composto (le 3 (três) membros e 3 (três) suplentes,
escolhidos pela Governador cio Estado entre pessoas de ilibada repu-
tação e notório saber, com mandato de 4 (quatro) anos, permitida
a recondução.

§ l. - O Conselho de Curadores elegerá o seu Presidente,
que exercerá as funções de Presidente da Fundação e terá o título
(le Reitor da Universidade tão logo seja esta instalada.

§ 2.	 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 cio Conselho de Curadores, a Fundação
prestará contas anualmente ao Tribunal de Contas do Estado.

Art, 9. A Universidade do Mucui-i será uma entidade
orgânica, integrada por Institutos Centrais de Ensino e Pesquisas
e Escolas ou Faculdades destinadas à formação profissional, nostermos da legislação que regula a matéria, cabendo:

—7--.

- aos Institutos Centrais, na esfera de sua competência:

a) ministrar cursos básicos de ciências, artes e letras;

b) formar pesquisadores e especialistas;

e) 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 pós-graduação.

Parágrafo único - As unidades a serem instaladas obedecerão
o critério de prioridade elaborado pelo Conselho de Curadores,
conforme as conveniências (Ia comunidade, e ouvido o Conselho
Estadual de Educação.

Art. 10	 A Fundação, por proposta justificada do Reitor
e mediante aprovação cio 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 de Curado-
res e aprovado por decreto do Governador do Estado.

Parágrafo único - Compete ao Conselho mie Curadores qual-
quer modificação do estatuto da Fundação, devendo essa modifi-
cação ser aprovada em decreto pelo Governador do Estado e anotada
no Registro Civil das Pessoas Jurídicas.

Art. 12 - A Universidade do Mucuri empenhar-se-á no estudo
dos problemas relacionados com o desenvolvimento econômico, so-
cial 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 -- Revogam-se as disposições cm contrário.

Art. 14 -- Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
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Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
Cumprir tão inteiramente como nela se Contém

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
17 de abril de 1969.

IS/MEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna
Ovídio Xavier de Abreu
José Maria Alknijm

LEI N 5.155, DE 21 DE ABRIL DE 1969

Autoriza doação de área do Estado, para a
construção da Cidade Industrial do Município de
Ouro Preto.

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

Art. 1. Fica o Governo do Estado autorizado a doar,
Prefeitura Municipal de Ouro Preto, a área de uso da Subestação
Experimental de Fruticultura de Tripuí, no Município de Ouro
Preto, havida pelo Estado de Minas Gerais conforme escr7itura
Pública lavrada no Cartório do Tabelião Brito Filho, de Ouro
Preto, no livro n.° 74, de fis. 120 a 132, em 22 de julho de 1949
e devidamente registrada no livro 3-G, de fls. 141 a 144, sob o n.

91.225, do Cartório de Registro Imobiliário daquela cidade.

Art. 2. - A doação a que se refere o artigo anterior tem porobjeto proporcionar a construção, pela Prefeitura Municipal dona-
[ária, da Cidade Industrial do Município de Ouro Preto, criada pela
Lei n. 9 3.554, de 12 de novembro de 1965.

Art. 3•1 
O imóvel Cuja doação Constitui objeto desta leireverterá ao patrimônio do Estado de Minas Gerais se a Prefeitura

Municipal de Ouro Preto, no prazo de 2 (dois) anos, Contado da
data da respectiva escritura de transferência de domínio, não ini-ciar as obras para a implantação da Cidade Industrial do Município
de Ouro Preto ou se, em qualquer tempo, for dado ao imóvel destino
diverso do previsto nesta lei.

-- 9 --

Art. 4 •9 - Revogam-se as disposições em contrário, entrando

esta lei em vigor na data de sua publicação.

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

cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos

21 de abril de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna
Francisco Bílac Moreira Pinto

LEI N.9 5.156, DE 22 DE ABRIL DE 1969

Declara dc utilidade pública a Sociedade Leiga

Paroquial - (SOLEPAR), do Bairro Jardim Amé-
rica, 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 Sociedade

Leiga Paroquial - (SOLEPAR), do Bairro Jardim América, com

sede e foro na Cidade de Belo Horizonte.

Art. 2. - I1tvogam-se as disposições em contrário.

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

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

cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos

22 de abril de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senua

João Franzen de Lima
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LEI N.9 5.157, DE 22 DE ABRIL DE 1969

Declara de utilidade pública o "Dispensário
dos Pobres de Dores do Indaiá", com sede na Ci-
dade de Dores do Indaiá.

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

Art. 1.	
Fica declarado de utilidade pública o "Dispensá-

rio dos Pobres de Dores do Indaiá", com sede na Cidade de Dores
do Indajá.

Art. 2.	
Revogadas as disposições em contrário, esta 	 leientrará 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 façamcumprir, tão in teiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
22 de abril de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de(le Sen,,(l
João Franzen de Lima

LEI N.9 5.158, DE 22 DE ABRIL DE 1969

Declara de utilidade pública a Associação
JacUtinguense de Proteção à criança, com sede na
Cidade de Jacutinga.

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

Art. 1.	
Fica declarado de Utilidade pública a Associação

Jacutinguense de Proteção à Criança,
Jacutinga.	 com sede na Cidade de

Art. 2.°	
Revogadas as disposições em contrário, esta lei

entrará em vigor na data de sua Publicação.

11

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-

mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam

cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

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

22 de abril de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Sennci

João Franzen de Lima

LEI N. 5.159, DE 22 DE ABRIL DE 1969

Dá a denominação de "Professor António Gon-

çalves Lana", ao Ginásio Estadual da Cidade de

Ponte Nova.

O Povo do Estado (te Minas Gerais., por seus representantes,

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

Art. 1.° -- 	 Ginásio Estadual da Cidade de Ponte Nova

denominar-se-á "Professor Antônio Gonçalves Lana".

Art. 2.	 Revogadas as disposições cm contrário, entrará

esta lei em vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-

mento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam

cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos

22 de abril de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Senna

José Maria Alkmim
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LEI N.9 5.160, DE 22 DE ABRIL DE 1969

Dá a denominação de "Coronel João Ferreira
Barbosa" ao Ginásio Estadual de São Pedro da
União.

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 "Coronel João
Ferreiro Barbosa" ao Ginásio Estadual de São Pedro da União.

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

entrará em vigor na data (te sua Publicação.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
Riento e cxecuçáo desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela Se Contém.

Dada no Palácio da Liberdade, cru Belo Horizonte aos
22 de abril de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson (te Sen na
José Maria Alkrnjn,

LEI N.9 5.161, DE 22 DE ABRIL DE 1969

Dá a denominação de "Fernando Otávio" ao
Colégio Estadual da Cidade de Pará de Minas.

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

Art. 1.	 Fica atribuída a denominação de "Fernando Otá-
vio" ao Colégio Estadual da Cidade de Pará de Minas.

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 façamcumprir, tão inteiramente Como nela se contém.

- is -

Dada no Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte, aos

22 de abril de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Senno
José Maria Alkmim

LEI N. 5.162, DE 22 DE ABRIL DE 1969

Dá a denominação de "Sérgio Pacheco" ao
Ginásio Estadual de Pirajuba.

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

Art. 1. - O Ginásio Estadual da Cidade de Pirajuba passa
a denominar-se "Sérgio Pacheco".

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
22 de abril de 1969-

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna

José Maria Alkmim

LEI N.° 5.163, DE 22 DE ABRIL DE 1969

Dá a denominação de "Ministro Francisco
Campos", ao Ginásio Estadual da Cidade de Pom-

péu.

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 "Ministro Francisco Campos", o
Ginásio Estadual da Cidade de Pompéu.
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Art. 2.1 - Bevogam-se as disposições em contrário.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte aos
22 de abril de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna
José Maria .11kjnim

LEI N.? 5.164, DE 22 DE ABRIL DE 1969

Dá a denominação de "John Kennedy" ao Gi-
násio Estadual de São José do Jacuri.

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

Art. l. - O Ginásio Estadual da Cidade de São José do Jacuri
d enominar-se-á "John Kennedy".

Art. 2.	 Revogam-se as disposições em Contrário.
Art. 31	

Esta lei entrará em vigor na data de sua Publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
22 (te abril de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Ne1800 de Senna
José Maria Alknijm
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LEI N. 5.165, DE 22 DE ABRIL DE 1969

Cria curso colegial comercial em estabeleci-

mento oficial de ensino da Cidade de Dom Cavati,

que passa a denominar-Se "Colégio Estadual de

Dom Caucxli".

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 comercial no Ginásio

Estadual de Dom Cavati, instituído pela Lei n. 9 3.880, de 20 de

dezembro de 1965, que passa a denominar-se "Colégio Estadual de

Dom Cavati".

Art. 2. -- O Colégio Estadual de Dom Cavati ministrará os

cursos ginasial secundário e o previsto nesta lei.

Art. 3. - O curso colegial comercial criado por esta lei

será instalado e funcionará mediante convênio, que fica desde já
autorizado, com a Prefeitura Municipal de Dom Cavati, 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. 4 • Q - 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 (Ia Liberdade, cm Belo Horizonte, aos

22 de abril de 1969-

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Sentia
José Maria Alkmim
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LEI N_I 5.166, DE 28 DE ABRIL DE 1969

Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao
Município de Elój Mcnd(S.

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

Art. 1. Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Muni-
cípio de Elój Mendes o prédio de propriedade do Estado de "mas
Gerais e o rcspe(ti\'o terreno com área de 297 1112
ta e sete metros quadrados), situado à Rua (duzentos e noven-

Sete de Setembro,
squina com a Rua Bdnjaniin Constant, na Cidade de Elói Mendes,

onde funciona o Fórum da Comarca.

Art. 2."	 ReVOgam_se as disposições cm Contrário.

Art. 3.	 Esta lii entrará em vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conheci-
mento e execução (]esta lei pertencer, que a cumpram e façam
uumprir, tão inteiram(ntc como nela se contém.

Dada 110 Palácio da Liberdade em Belo Horizonte, aos
28 de abril de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson dede Sennq
Francisco Rilc MoreiraPinto

LEI N. 9 5.167, DE 28 DE ABRIL DE 1969

Declara de utilidade pública a Fundação Uni-
versidade do Oeste de Minas, com sede na Cidade
(te Formiga.

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

Art. 1.0	 Fica (lecIarl(Im de utilidade pública a Fundação
Universidade (lo Oeste de Minas, com sede na Cidade de Formiga.

Art. 2. 1 -- Revoadas as disposições em contrário, esta lei
entrará em vigor na (lata de sua publicação.

- 17

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o 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 1-lorizonte, aos
28 de abril de 1969-

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

LEI N.9 5.168, DE 28 DE ABRIL DE 1969

Concede pensão especial a José Avelino

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

Art. 1.0 - Fica concedida a José Avelino uma pensão mensal
de NCr$ 124,00 (cento e vinte e quatro cruzeiros novos)

Art. 2. - Para atender ao disposto nesta lei, no corrente
exercício, é o Poder Executivo autorizado a abrir, pela Secretaria
de Estado da Fazenda, crédito especial de até NCr$ 1.364,00 (um
mil, trezentos e sessenta ' e quatro cruzeiros novos), podendo, para
esse fim, anular, total ou parcialmente, (lotações orçamentárias de
despesas correntes ou de capital, até a importância correspondente
ao crédito que for aberto.

Art. 30 - 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 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
28 de abril de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna
Ovídio Xavier de Abreu
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LEI N.9 5.169, DE 29 DE ABRIL DE 1969

Declara de utilidade pública o "Sport Club
Borboleta", com sede na Cidade de Juiz de Fora.

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

Art. 1.0	 Fica declarado de utilidade pública o "Sport Club
Borboleta", 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 29 de abril
de 1969.

O Presidente: (a) Orlando de Andrade
O 1. Secretário: (a) Jairo Magalhães
O 2.1 Secretário: (a) José Luiz Baccarjj,j

LEI N.9 5.170, DE 29 DE ABRIL DE 1969

Declara de utilidade pública o "Motor Clube

de Juiz de Fora", com sede na Cidade de Juiz de
Fora.

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

Art. 1.	 Fica declarado de utilidade pública o "Motor Clube
de 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 29 de
abril de 1969.

O Presidnt: (a) Orlando de Andrade
O 1.0 Secretário: (a) Jairo Magalhães
O 2.9 Secretário: (a) José Luiz Baccarini
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LEI N.9 5.171, DE 29 DE ABRIL DE 1969

Autoriza o Governo do Estado a fazer rever-
são de terreno situado em Itapecerica, ao patriinô-

nio daquele Município.

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

Art. 1.0 - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter,
sem ônus para o Estado, ao patrimônio do Município de Itapecerica,
o terreno situado naquela Cidade à Praça do Rosário, constante
de 10 (dez) lotes, de números 16 (dezesseis) a 25 (vinte e cinco),

com área total de 12.617,40 rn2 (doze mil, seiscentos e dezessete

metros quadrados e quarenta decímetros)

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 Ilorizopte. aos

29 de abril de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna

Francisco Bilac Moreira Pinto

LEI N.9 5.172, DE 29 DE ABRIL DE 1969

Autoriza o Governo do Estado a fazer revertr
imóvel do patrimônio da Prefeitura Municipal de

Campanha.

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

Art. 1.0 - Fica o Governo do Estado autorizado a fazer rever-
ter, sem ônus para o Estado, ao patrimônio da Prefeitura Municipal
de Campanha, o imóvel situado naquela cidade, à Praça Dr.
Jefferson, n. 13, e respectivo terreno, com a área de 1.125,5 m2.
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Art. 2.' - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
esta lei em vigor na (lata de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
29 de abril de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Seniia
Francisco Bilac Moreira Pinto

LEI N. 9 5.173, DE 29 DE ABRIL DE 1969

Declara de utilidade pública a Associação Civil

de São Mateus Domésticas de Luxo, 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
Civil de São Mateus - Domésticas de Luxo, 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
29 de abril de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Senna

João Franzen de Lima

LEI N.9 5.174, DE 6 DE MAIO DE 1969

Declara de utilidade pública a "Escola Recanto

Infantil São Tarcísio", com sede na Cidade de

Lavras.

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

Art. 1. - Fica declarada de utilidade pública a "Escola Recan-
to Infantil São Tarcísio", com sede na Cidade de Lavras.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte, aos

6 de maio de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Serina

João Franzen de Lima

LEI N.9 5.175, DE 6 DE MAIO DE 1969

Dá a denominação de "Professor Leopoldo Mi-

rando" ao Colégio Estadual de Diamantina.

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

Art. 1.0 - Passa a denominar-se "Professor Leopoldo Miran-

da" o Colégio Estadual da Cidade de Diamantina.

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.
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Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
6 de maio de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelon de Sentia
José Maria Alkmini

LEI N. ç1 5.176, DE 6 DE MAIO DE 1969

Dá denominação às Escolas Combinadas Fa-

zenda Califórnia, no Município de Coimbra.

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 Fazenda Califórnia no
Município de Coimbra, passam a denominar-se "Prefeito Pedro Ál-
vares de Abreu e Silva".

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 6
(Te maio de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Senna
José Maria Alkmim

LEI N.9 5.177, DE 6 DE MAIO DE 1969

Dá denominação de "Antônio de Macedo Mou-
ra" às Escolas Combinadas de Ribeirão do Santo

Antônio, no Município de Coronel Pacheco.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:
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Art. 1.' - Denominar-se-á Escolas Combinadas "Antônio de
Macedo Moura" o educandário existente cm Ribeirão do Santo Antô-

nio, no Município de Coronel Pacheco.

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

entrará em vigor na data de sua publicação.

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

cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos

6 de maio de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Senna

José Maria Alkmim

LEI N.9 5.178, DE 6 DE MAIO DE 1969

Dá denominação de "Luiz Gonzaga Bastos" ao

3.' Grupo Escolar de Conselheiro Pena.

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

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

Art. 1.' - O 3.' Grupo Escolar de Conselheiro Pena passa a

denominar-se "Luiz Gonzaga Bastos".

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

6 de maio de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Senna

José Maria Alkmiim



-24--.	 —25—

LEI N.9 5.179, DE 6 DE MAIO DE 1969

Dá denominação de "Dr. Astolpho Rezende"

ao Grupo Escolar de Sereno, Município de Cata-
guases.

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

Art. 1. - Denominar-se-á "Dr. Astolpho Rezende" o Grupo
Escolar de Sereno, Município de Cataguases.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
6 de maio de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Senna
José Maria Alkrnim

LEI N.9 5.180, DE 6 DE MAIO DE 1969

Dá a denominação de "Ana Dantas Moita" ao
Ginásio Estadual de Carvalhos.

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

Art. 1."	 Passa a denominar-se "Ana Dantas liotta" o Ginásio
Estadual da Cidade de Carvalhos.

Art. 2.	 Revogadas as disposições em contrário, 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
cumprir, tão inteiramente como nela se contêm.

Dada no Palácio da Liberdade, clii Belo Horizonte, aos

6 de maio de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Serina
José Maria Alkmini

LEI N.9 5.181, DE 6 DE MAIO DE 1969

Dá a denominação de "João Tomás" à Escola

Rural Estadual de Córrego dos Machados, no Muni-
cípio de Dom Joaquim.

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

Art. 1. - A Escola Rural Estadual de Córrego dos Machados,
no Município de Dom Joaquim, passa e denominar-se "João Tomás".

Art. 2 - Revoga-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

6 de maio de 1969.

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

LEI N.ç, 5.182, DE 6 DE MAIO DE 1969

Dó o nome de "Alysson Roberto Bruno" ao Gi-

násio Estadual dc Planura.

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

Art. 1. - O Ginásio Estadual de Planura passa a denominar-
-se "Alysson Roberto Bruno".
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Art. 2. 1 - Revogadas as disposições em contrário, 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
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade em Belo Horizonte, aos 
6dc !:aio de 1069.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Senna
José Maria Alkinjm

LEI N. 5.183, DE 6 DE MAIO DE 1969

Dá a denominação de "Otávio Nunes Leite" às

Escolas Reunidas de Sapucaia de Guanhães, Muni-
cípio de Guanhães.

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

Art. 1.0 - 
As Escolas Reunidas de Sapucaia de Guanhães,

Município de Guanhães, passam a denominar-se "Otávio Nunes
Leite".

Art. 2.0 - 
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 6
de maio de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna
José Maria Alkmini
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LEI N. 5.184, DE 19 DE MAIO DE 1969

Autoriza a abertura, pela Secretaria de Estado

da Fazenda, do crédito especial de NCr$ 90.000,00,

para o fim que menciona.

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

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

Art. 1.0 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pela

Secretaria de Estado da Fazenda, o crédito especial de NCr$ 90.000,00
(noventa mil cruzeiros novos), destinado a atender, no exercício

em curso, à despesa decorrente (lo auxílio financeiro previsto no

artigo 1.0 , da Lei n. 0 3.809, (lC 16 (te dezembro de 1965.

§ 1.0 - O pagamento (lo auxílio financeiro referido no artigo

será cm parcelas mensais e sucessivas de NCr$ 10.000,00 (dez mil

cruzeiros novos), iniciando-se no mês (te abril de 1969.

§ 2.. O orçamento do Estado para o exercício de 1970 con-

signará, em dotação própria, os recursos necessários à satisfação

das parcelas restantes do auxílio.

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

autorizado a anular, total ou parcialmente, dotações orçamentárias
correspondentes a despesas correntes ou de capital ou a utilizar

recursos provenientes (te excesso (te arrecadação.

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

Art. 4•0 - Esta lei entrará cm vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-

mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam

cumprir, tão inteiramente como nela se contêm.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 19

de maio de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Senna

José Maria Alkmim
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Cria 9 (nove) Delegacias Regionais de Ensino
e contém outras Providências.

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

Art. 1.'	 Ficam criadas, como órgãos integrantes da estru-
tura administrativa da Secretaria de Estado (Ia Educação, 9 (nove)
Delegacias Regionais de Ensino.

Parágrafo Único	 A sede e área de jurisdição (te cada uma
das Delegacias criadas por esta lei serão estabelecidas em decreto
(lo Executivo, mediante proposta fundamentada do Secretário de
Estado da Educação.

Art. 2.' -_ Ficam criadas, em cada uma das 9 (nove) Dele-
gacias Regionais de Ensino (te que trata o artigo anterior, como
órgãos integrant( s de sua estrutura orgânica, 4 (quatro) Seções,
sendo uma privativa para assuntos relacionados com o ensino médio
e superior, no total (te 36 (trinta e seis) Seções.

Art. 3.' - Ficam igualmente criadas, em cada uma das
15 (quinze) Delegacias Regionais de Ensino (lo Estado, já instaladas,
como órgãos integrantes de sua estrutura orgânica, 4 (quatro) Seções,
sendo uma privativa para assuntos relacionados com o ensino médio
e superior no total de 60 (sessenta) Seções.

Parágrafo único - O disposto no artigo não se aplica à
Delegacia Regional (te Ensino cujos cargos já foram objeto de criação
cm lei própria.

Art. 4.'	 Para atender ao disposto nos artigos 2.' e 3.' desta
lei, ficam criados no Anexo III, lhe., da Lei n.° 3.214, de 16 de
outubro de 1964, os seguintes cargos, de provimento em comissão:
O (nove) cargos de Delegado Regional de Ensino, símbolo C - 10 e 96(noventa e seis) cargos de Chefe de Seção, símbolo C -6.

Art. 5.' - A despesa resultante (Ia aplicação desta lei correrá
à conta de dotação o rçamentária própria.

Art. 6.' -- Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 7.' - 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 pertencei, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

A j^
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Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos

19 de maio de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna

José Maria Alkmim

LEI N.9 5.186, DE 19 DE MAIO DE 1969

Declara de utilidade pública a Sociedade Eu-
lerpe Monte Castelo, 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
Euterpe Monte Castelo, com sede na Cidade de Juiz de Fora.

Art. 2. - Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará cm vigor na (lata (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, to inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte, aos
19 de maio de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson (te Sentia

João Franzen de Limo

LEI N. 5.187, DE 19 DE MAIO DE 1969

Extingue o Conselho de Coordenação de Cré-
dito Rural 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 extinto o Conselho de Coordenação do Crédito
Rural de que trata a Lei n.° 4.127, de 4 de abril de 1966.
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Parágrafo único - As funções e competências do órgão extin-
to passam a ser exercidas pelo Conselho Estadual cio Desenvol-
vimento.

Art. 2.	 O disposto no artigo anterior importa na extinção de
todos os cargos, (le provimento em comissão ou de confiança, inclu-
sive Conselheiros, do órgão extinto.

Parágrafo único - Ficam transferidos para o Conselho Esta-
dual do Desenvolvimento todos os demais servidores em exercício
no órgão extinto por esta lei.

Art. 3•9 - O patrimônio e os recursos orçamentários do órgão
extinto por esta lei ficam i gualmente transferidos para o Conselho
Estadual do l)esenvolvimento

Art. 4Q	 É vinculado ao Conselho Estadual do Desenvolvi-
mento a Coordenação do Crédito Geral, nos termos do Decreto n.9
10.253, de 25 de janeiro de 1967.

Art. 5v - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 6. 1	Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio (la Liberdade, (Ifl Belo Horizonte, aos
19 (le maio de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senno

LEI N 5.188, DE 19 DE MAIO DE 1969

Autoriza o Poder Executivo a aforar a seus
atuais ocupantes os terrenos da Vila Operária da Ci-
dade Industrial de Contagem.

O Povo do Estado de Minas Gerais, l)01 seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. 9 - Fica o Poder Executivo autorizado a aforar a seus
atuais ocupantes os terrenos integrantes da Quadra n.' 2 da Vila
Operária da Cidade Industrial de Contagem.
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Parágrafo único - Para os fins do artigo, o parcelamento
obedecerá à planta que for adotada pelo Conselho Estadual do

Desenvolvimento.

Art. 2. - O ocupante de terreno, que, em virtude desta lei,
vier a obter condição (le foreiro e no terreno residir com sua
família em casa própria há mais de dois anos, poderá resgatar o
aforamento mediante o pagamento de vinte foros.

Parágrafo único O pagamento a que se refere o artigo
poderá ser parcelado em até doze prestações trimestrais, a critério
do Conselho Estadual de Desenvolvimento.

Art. 3• - O Conselho Estadual (lo Desenvolvimento processa-
rá e decidirá quanto aos casos resultantes (lesta lei e fixará os
valores dos foros e dos resgates.

Art. 4.' - Na execução desta lei, o Poder Executivo pelas vias
administrativas ou judiciais, promoverá a desocupação dos terrenos
em que se verificar recusa de pagamento (le foro ou cujos foreiros
se tornarem inadimplentes.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
19 de maio de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna
Francisco Bilac Moreira Pinto

LEI N. 5.189, DE 19 DE MAIO DE 1969

Dispõe sobre a edição do Suplemento Literário
do Minas Gerais, da Revista Minas Gerais e do Su-
plemento Rural do Minas Gerais e contém outras
providéncias.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:
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Art. 1. - A Imprensa Oficial continuará a editar o Suple-
mento Literário tio Minas Gerais, criado pela Lei n. Q 4.428, de 9
de fevereiro de 1967, e a Revista Minas Gerais, ficando, também,
autorizada a publicar o Suplemento Rural de Minas Gerais.

§ 1. - O Suplemento Literário e o Suplemento Rural circula-
rão anexos à edição do Órgão Oficial dos Poderes do Estado, ou
separadamente nos (lias fixados pelo Diretor da Imprensa Oficial,
que, igualmente, estabelecerá as diretrizes para circulação da Re-
vista Minas Gerais.

§ 2. Até a fixação de nOVO critério, o Suplemento Lite-
rário continuará a circular, semanalmente, aos sábados.

§ 39 - A venda, a assinatura e a distribuição dos periódicos
editados pela Imprensa Oficial poderão ser feitas diretamente ou
através de corretores, remunerados por comissão ou distribuidores.

Art. 2. Ao Assistente Técnico de Edição da Revista Minas
Gerais, ao Secretário do Suplemento Literário e ao Secretário do
Suplemento Rural competirá planejar, coordenar e orientar a res-
pectiva edição e distribuição, utilizando-se, para tanto, do setor
competente da imprensa Oficial, cabendo-lhes, igualmente, a direção
administrativa dos respectivos órgãos.

Art. 39 O Suplemento Literário terá uma Comissão de
Redação, constituída de 3 (três) membros, designados, entre pessoas
de notório conceito no s tor (Ias letras e comprovada experiência
na redação de jornais literários, pelo Diretor da Imprensa Oficial,
que escolherá, dentre eles, o Secretário do Suplemento Literário.

Pará g rafo único - O Secretário do Suplemento Literário que
trabalhará êm regime de tempo integral, exercerá, simultaneamente,
as funções de Secretário (lo Suplemento Rural.

Art. 4. O Diretor (Ia Imprensa Oficial fixará o valor da
remuneração a ser paga aos colaboradores do Suplemento Literário,
(Ia Revista Minas Gerais e do Suplemento Rural, por matéria publi-
cada sob a forma de artigo, trabalho de criação literária, repor-
tagem, desenho de ilustração ou qualquer outra colaboração presta-
da em caráter eventual.

Art. 5v 
A Imprensa Oficial poderá publicar, em seus

periódicos, anúncios e matéria publicitária que forem considerados
compatíveis com as suas finalidades.

Art. 6. O Diretor da Imprensa Oficial fixará os preços
de assinatura e venda avulsa (lo Minas Gerais, do Suplemento Lite-
rário, (Ia Revista Minas Gerais e do Suplemento Rural, bem como
os valores (Ias tarifas para quaisquer publicações ou confecção
de obras, mediante aprovação do Governador do Estado.

Art. 7.' - O numerário recebido pela Imprensa Oficial, dire-
tamento ou através dos órgãos arrecadadores do Estado, constituirá
fonte de sua Receita de Serviços Industriais.

Parágrafo único - Os órgãos arrecadadores no interior farão
recolher, em cheque visado, pagável em Belo Horizonte, em nome
da Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais, as importâncias
que receberem para pagamento de assinaturas, publicação de edi-
tais ou quaisquer outras matérias.

Art. 8.9 - A despesa que se relacionar, direta ou indireta-
mente, com o setor eminentemente industrial da Imprensa Oficial,
não prevista em verbas orçamentárias próprias, correrá pela dotação
"Serviços Industriais".

§ 1.0 - A despesa, a este titulo, compreende as operações
de aquisição de matéria-prima, de acessórios, de máquinas e de
utensílios, transformação em produtos acabados, venda da produ-
ção, manutenção do maquinário, e os serviços de edição, publicação,
divulgação, expedição e distribuição dos periódicos editados e das
obras e impressos confeccionados pela Imprensa Oficial.

§ 2. 1 - A realização de qualquer outra despesa, inclusive a re-
lativa a conserto, remodelação, ampliação e construção de instala-
ções, dependerá de prévia autorização do Governo do Estado.

Art. 99 Somente o Governador do Estado poderá autorizar
a edição gratuita, pela Imprensa Oficial, de livros de interesse artís-
tico, educacional, literário e científico.

§ 1.9 - Essas obras serão editadas até o limite máximo de
10 (dez) livros anuais, sem prejuízo da publicação de livros didá-
ticos, de acordo com plano elaborado pela Secretaria de Estado da
Educação, correndo a despesa pelas verbas orçamentárias próprias.
Tratando-se de livro didático, a despesa com a sua edição poderá
ser atendida, também, com recursos da receita industrial da Imprensa
Oficial.

§ 2. - A Comissão de Apreciação do Mérito das Publicações,
constituída de 5 (cinco) membros escolhidos pelo Diretor da Impren-
sa Oficial dentre escritores e intelectuais de renome, emitirá parecer
prévio sobre a obra.

§ 39 - Para efeito da limitação prevista no § 1.0, não serão
computados, no exercício de 1969, os livros já autorizados.

Art. 10 - Fica mantida a atribuição do Diretor da Imprensa
Oficial para autorizar desconto na confecção de impressos ou nas
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publicações de interesse de pessoas ou entidades de caráter artis-
tico, educacional, literário, científico ou assistencial, desde que o
pagamento cubra o custo do material.

Art. 11 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições cm 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
19 de maio de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Senna

LEI N. ç, 5.190, DE 27 DE MAIO DE 1969

Dá a denominação de "Professora Maria Maga-
lhães Pinto" ao &' Grupo Escolar da Cidade de lia-
pecerica.

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

Art. 1. - Fica denominado "Professora Maria Magalhães
Pinto" ao 4. Q Grupo Escolar da Cidade de Itapecerica.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
27 de maio de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Senna

José Maria Alkmim
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LEI N.' 5.191, DE 27 DE AIO DE 1969

Declara de utilidade pública a "Ação de Socorro

aos Necessitados" ASN, com sede em Belo Ho-

rizonte.

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

Art. 1.' - Fica declarada de utilidade pública a "Ação de
Socorro aos Necessitados" - ASN, entidade filantrópica com sede
em Belo Horizonte.

Art. 2.	 Revogadas as disposições cm contrário, esta lei
entrará em vigor na (]ata 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, cio Belo Horizonte, aos
27 de maio de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson (te Senna

João Franzen de Lima

LEI N. 9 5.192, DE 29 DE MAIO DE 1969

Autoriza o Poder Executivo a celebrar convénios
com as Pr feituras Municipais destinados à manu-

tenção e desenvolvimento do ensino médio no inte-

rior do Estado.

O Povo do Estado de Minas Gerais, p01, seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1.0 Nos termos do item XII do artigo 41 da Constitui-
ção do Estado, fica o Poder Executivo autorizado a celebrar con-
vênios com as Prefeituras Municipais destinados à manutenção e
desenvolvimento do ensino médio no interior do Estado.

Art. 2. - Os convênios decorrentes desta lei dependerão
de autorização expressa do Governador do Estado, e deverão obede-
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cer às normas e condições estabelecidas no Decreto 11.0 11. 357,
de 11 de fevereiro de 1969.

Art. 3•9 - Revogam-se as disposições cm contrário.

Art. 4•0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 29
de maio de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Senna
José Maria Alkmim

LEI N.9 5.193, DE 29 DE MAIO DE 1969

Autoriza o Poder Executivo a receber doação
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 Poder Executivo autorizado a receber
da Casa de Santo Antônio, entidade com sede na Cidade de São
João dei-Rei e mantenedora do Colégio Santo Antônio de São João
dei-Rei, doação do imóvel, com a área aproximada de 42.600 m2,
onde se acha instalado e em funcionamento o citado educandário,
compreendendo benfeitorias existentes, além dos bens móveis e
equipamentos que possibilitam o seu normal funcionamento, incluí-
dos cinema, auditórios, laboratórios e instalações esportivas.

Art. 2. O Colégio Estadual "Cônego Oswaido Lustosa",
de São João dei-Rei, ultimada a aquisição prevista no artigo ante-
rior, passará a funcionar no prédio onde se acha instalado o Colé-
gio Santo Antônio de São João dei-Rei.

Art. 3•0 - O Poder Executivo fica autorizado a conceder um
auxílio financeiro de NCr$ 300.000,00 (trezentos mil cruzeiros no-
vos) à Casa de Santo Antônio, mantenedora do Colégio Santo Antônio,
destinado a atender às despesas decorrentes da cessação das ativi-
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dades do mencionado estabelecimento de ensino, indenizações devi-
das e demais encargos de ordem social e trabalhista.

Parágrafo único - Para efeito do disposto no artigo, fica
igualmente o Poder Executivo autorizado a abrir, pela Secretaria
de Estado da Fazenda, o crédito especial de NCr$ 300.000,00 (tre-
zentos mil cruzeiros novos), devendo, para esse fim, anular total
ou parcialmente, até o limite do crédito, dotações orçamentárias
correspondentes a despesas correntes ou de Capital ou a utilizar
recursos provenientes de excesso de arrecadação.

Art. 4.° - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 5•0 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
29 de maio de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senua
Ovídio Xavier de Abreu
José Maria Alkmim

LEI N.9 5.194, DE 29 DE MAIO DE 1969

Declara de utilidade pública a "Guarda-Mirim
de Trônsito de Campo Belo" com sede na Cidade de

Campo Belo.

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 "Guarda-
-Mirim de Trânsito de Campo Belo", com sede na Cidade de Campo
Belo.

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 com nela se contém.
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Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
29 de maio de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Ne!;i de Senna

Joaquim Ferreira Gonçalves

João Franzen de Lima

LEI N.9 5.195, DE 3 DE JUNHO DE 1969

Reconhece de utilidade pública a Giande Loja

de Minas Gerais com sede em Belo Horizonte.

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

Art. 1.0 - Fica reconhucicla de utilidade pública a Grande
Loja de Minas Gerais, com sede e foro na Cidade de Belo Horizonte.

Art. 2. - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
esta lei 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 (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, aos
3 (te junho de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Senna

João Franzeji de Lima

LEI N.9 5.196, DE 9 DE JUNHO DE 1969

Autoriza o Poder Executivo a fazcr reverter ao

cidadão Geraldo Pereira 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 fazer reverter,
em ônus para o Estado, ao patrimônio do cidadão Geraldo Pereira,
terreno recebido do mesmo em doação, situado no distrito da Ci-
dade de Manhuaçu, com a área (te 15.000 m 2 (quinze mil metros

quadrados), confrontando pela frente, numa extensão de 150 (cento
e cinqüenta) metros, com a rua em projeto, atualmente com a Estra-
da BR-262, pelo lado direito, numa extensão (te 100 (cem) metros,
com os doadores; pelo lado esquerdo, numa extensão de 100 (cem)
metros, com os doadores e, pelos fundos, numa extensão de 150
(cento e cinqüenta) metros, com os doadores.

Parágrafo único - A reversão, autorizada no artigo, far-se-á
pelo fato de o terreno haver sido doado para nele se edificarem
as instalações de um Ginásio Estadual, conforme escritura lavrada,
de lis. 150, sob o n.° 21.555, Livro n. 9 3-U, do Cartório do Registro
Geral de Imóveis (la Comarca de Manhuaçu, em 30 de abril de
1966 e o Estado vir construindo o referido edifício em outro local
do mesmo Distrito-sede.

Ai-t. 2.°	 Revogam-se as disposições em contrário.

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

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

Dada no Palácio (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, aos

9 de junho de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Sentia

Francisco Bilac Moreira Pinto

LEI N.9 5.197, DE 9 DE JUNHO DE 1969

Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter

imóvel ao patrimônio do Município de Araçual.

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 Poder Executivo autorizado a fazer reverter
ao patrimônio do Município de Araçuaí o imóvel, daquele recebido
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em doação, com área de 24.000 m2 (vinte e quatro mil metros
quadrados), localizado no lugar denominado "Boa Vista" ou "Morro
do Cruzeiro", daquela cidade, com a descrição de limites e confron-

tações constantes da Escritura de Doação lavrada nas Notas do

Cartório do 3•Q Ofício daquela Comarca, às folhas 77 vs a 79, do
Livro n.9 10, em 8 de janeiro de 1963.

Art. 2. - A reversão de que trata o artigo anterior far-se-á
sem nenhum ônus para o Estado.

Art. 31	 Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará cm vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
9 de junho de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Sentia

Francisco Bilac Moreira Pinto
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Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-

mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam

cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos

9 de junho de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Sentia

João Franzen de Lima

LEI N 5.199, DE 9 DE JUNHO DE 1969

Dá a denominação de João da Silva Mala à Ro-

dovia Montes Claros - Januária.

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 João da Silva Maia a rodovia que

liga Montes Claros a Januária.

LEI N.9 5.198, DE 9 DE JUNHO DE 1969
	 Art. 2.	 Revogam-se as disposições em contrário.

Declara de utilidade pública o Asilo Nossa Se-

tiuiora do Perpétuo Socorro, com sede na Cidade

de Santa Bárbara.

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

Art. 1. - Fica declarado de utilidade pública o Asilo Nossa
Senhora do Perpétuo Socorro, com sede na Cidade de Santa Bárbara.

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

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

Art. 3•9
	

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, cm Belo Horizonte, aos

09 de junho de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Seuna

Joaquim Leão Borges
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LEI N.9 5.200, DE 13 DE JUNHO DE 1969

Declara de utilidade pública a Córitas Dioce-

swza de Oliveira, com sede na Cidade de Oliveira.

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

Art. 1.'	 Fica declarada de utilidade pública a Cáritas Dio-
cesana de Oliveira, entidade religiosa coni se (!e na Cidade de
Oliveira.

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

Art. 3. -- - Esta lei entrará em	 liana (lata (1v sUa publi-
cação.

Mando, portanto, a todas as autor idadi S, a ( 1 (1(111 O 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 junho de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson dede Senno
João Franzen de Lima

LEI N.9 5.201, DE 13 DE JUNHO DE 1969

Declara de utilidade pública a "Casa da Amiza-

de das Senhoras dos Rotarianos em Juiz de Fora",

com sede sia 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 dc utilidade pública a "Casa da
Amizade (Ias Senhoras dos Rotarianos em Juiz de Fora", com sede
na Cidade de Juiz de Fora.

Art. 2.' - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
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Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-

mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam

cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio (Ia liberdade, cm Belo Horizonte, aos

13 de junho de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Sentia

João Franzen de Lima

LEI N. ç, 5.202, DE 18 DE JUNHO DE 1969

Dó a denominação de "Américo Martins", às Es-

colas Combinadas do Bairro Trevo, de Rocinha, tio

Município de Montes Claros.

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

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

Art. 1.' -- As Escolas Combinadas do Bairro Trevo, situadas

na localidade de Rocinha, no Município de Montes Claros, passam

a denominar-se "Américo Martins".

Art. 2.'	 Revogadas as disposições em contrário, entrará

esta lei em vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a [ ()(Ias as autoridades, a quem o 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 junho de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Sentia

José Maria Alkmi,n
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LEI N.çl 5.203, DE 25 DE JUNHO DE 1969

Reconhece como de utilidade pública o Colégio
Imaculada Conceição, com sede na Cidade de Mon-
tes Claros.

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

Art. 1.0 - É reconhecido como de utilidade pública o Co-
légio Imaculada Conceição, sociedade civil, de fins educativos, com
sede na Cidade de Montes Claros.

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
25 de junho de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson dede Senna
José Maria Alkmim
João Franzen de Lima

LEI N. ç, 5.204, DE 25 DE JUNHO DE 1969

Declara de utilidade pública o "GREVEC
Grémio de Engenharia em Viagem Cultural l Eu-
ropa", com sede em Belo Horizonte.

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

Art. 1.0 - Fica declarado de utilidade pública o "GREVEC
- Grêmio de Engenharia em Viagem Cultural à Europa", socieda-
de civil com sede em Belo Horizonte.

Art. 2.1 - Revogam-se as disposições em contrário.

cação.
Art. 39 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
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Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-

mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam

cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, os
25 de junho de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Senrma

João Franzen de Lima

LEI N.? 5.205, DE 25 DE JUNHO DE 1969

Declara de utilidade pública o "Reino Unido

de Santa Peixoto de Oliveira do Brasil", do Dis-

trito de São Benedito, Município de Santa Luzia.

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

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

Art. 1.0 - Fica declarado de utilidade pública o "Reino

Unido de Santa Peixoto de Oliveira do Brasil", do Distrito de São

Benedito, Município de Santa Luzia.

Art. 2. - Revogadas as disposições em contrário, entrará

esta lei em vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-

mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam

cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte, aos

25 de junho de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Senna

João Franzen de Lima
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LEI N.9 5.206, DE 25 DE JUNHO DE 1969

Altera ilisposiõe5 (Ia Li a. 3.0M, (1t-20 (
dezembro de 2963, que autoriza a instituição da Fun-
dação Universidade Minas Gerais.

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

Art. l. - Ao art. 3•9, da Lei n. I 3.043, de 20 de dezembro
de 1963, fica acrescentado um parágrafo único, com a seguinte
redação:

"Parágrafo único - A Fundação Universidade Mi-
nas Gerais criará e manterá, ainda, um Colégio Técnico,
nas inodalitiacles têxteis, metalurgia dos ferrosos e não-
-ferrosos, eletricidade e eletrônica, bem como outros
cursos que venham interessar o desenvolvimento in-
dustrial.

Art. 2. - O art. 7•o e seus parágrafos e art. 11, da Lei n.°
3.043, de 20 de dezembro de 1963, passam a ter a seguinte re-
dação:

"Art. 7. - A Fundação será administrada por um
Conselho (te Curadores, composto de 5 (cinco) mem-
bros e 5 (cinco) suplentes, todos designados pelo Go-
vernador do Estado, 3 (três) cicies e seus suplentes, de
sua livre escolha, e 2 (dois) e seus suplentes por indi-
cação do Prefeito Municipal de Contagem, dentre pes-
soas de ilibada reputação e notória competência.

§ 1. - O mandato dos membros do Conselho de
Curadores é de 4 (quatro) anos, podendo ser renovado.

§ 2. --- O Conselho de Curadores elegerá o seu
Presidente que será também o Presidente da Fundação
e terá o titulo de Reitor da Universidade, tão logo seja
esta instalada."

"Art. 11 - A estrutura da Universidade e a dos
estabelecimentos que a compõem, as respectivas rela-
ções e áreas de competência serão objetos de Regula-
mento, a ser elaborado pelo Conselho de Curadores, e
aprovado por decreto do Poder Executivo."
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Art. 3.° - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 49 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-

cação.

Mando, portanto, a todas as autridads, a (111(1 0 () 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 junho de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de ,Senua

José Maria Alkmim

LEI N.9 5.207, DE 25 DE JUNHO DE 1969

Altera o 3.Q do art. .9.(', e O (III. 11, iirm Lei

n. Q 4.953, de 25 de setembro de 1968, que autoriza

a instituição da Fundação Estadual de Assistência

Psiquiátrica.

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

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

Art. 1. - O § 3.°, do art. 9•0, e o art. 11, ambos da Lei

n.° 4.953, de 25 de setembro de 1968, passam a ter a seguinte re-

dação:

"Art. 9.'> -	 ..........

§ 31 O Presidente do Conselho-Diretor, também

Presidente da Fundação, será eleito entre os membros

efetivos desse Conselho, sendo o Presidente de cada Con-

selho Administrativo escolhido pelo Conselho-Diretor,

mediante listas tríplices organizadas pelos membros efe-
tivos de cada Conselho Administrativo e designado pelo

Presidente da Fundação, todos com mandato de 3

(três) anos."

"Art. 11 - Cada hospital da Fundação terá um Di-

retor Clínico e um Superintendente Administrativo, que

serão escolhidos pelo Conselho-Diretor e designados
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Pelo Presidente da Fundação, recaindo a escolha do se-	 Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
gundo, de preferência, em médico especializado em ad- 	 mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
ministração hospitalar, ambos com mandato de 3 (três) 	 cumprir, tão inteiramente como nela se contém.
anos."

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

Art. 3•o - 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
25 de junho de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Serina
Clóvis Salgado da Gama

LEI N. ç, 5.208, DE 30 DE JUNHO DE 1969

Autoriza o Governo do Estado a fazer reverter
terreno ao patrimônio da Prefeitura Municipal de
Lambarj

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 fazer re-
verter, ao patrimônio da Prefeitura Municipal de Lambari, o ter-
reno por esta doado ao Estado, conforme a transcrição n.° 7.685,
no livro n.9 3.J, fls. 161-V./62, do Cartório do Registro Geral de
Imóveis da Comarca de Lambari.

Parágrafo Único O terreno, cuja reversão constitui objeto
deste artigo, está situado à Rua Dr. Garção Stokier, em Lambari,
apresentando uma área de 12.000 m 2 (doze mil metros quadrados).

Dada no Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte, aos
30 de junho de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Sentia

Francisco Bilac Moreira Pinto

LEI N.? 5.209, DE 30 DE JUNHO DE 1969

Declara de utilidade pública Associação Mi-

neira Henrique Dias, que mantém o Núcleo da Vila

Boa Vista e o Ginásio Frederico Ozancin, com sede

ria Cidade de Belo Horizonte

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

Art. 1.0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Mineira Henrique Dias, que mantém o Núcleo da Vila Boa Vista

e o Ginásio Frederico Ozanan, com sede na Cidade de Belo Ho-
rizonte.

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, une a culflpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte, aos
30 de junho de 1969.

Revogam-se as disposições em contrário.

Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Serina

João Franzen de Lima

Art. 2.°

Art. 3.9
cação
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LEI N.9 5.210, DE 30 DE JUNHO DE 1969

Declara de utilidade pública o Centro dos
Chauffeurs 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 declarado de utilidade pública o Centro dos
Chauffeurs de 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.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
30 de junho de 1969.

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

51-

Art. 2.' - Para concessão da estabilidade deverá o servi-
dor atender aos requisitos de nacionalidade e idade exigidos para
admissão, em caráter efetivo no serviço público.

Parágrafo único - Para os efeitos do artigo considerar-se-á
a idade que o servidor tinha ao iniciar a prestação de serviço pú-
blico.

Art. 3.' - Considerar-se-á o tempo de serviço público con-
tinuo ou não, prestado à administração direta ou autárquica da
União, do Estado e do Município.

rt. 4•Q - (Vetado).

Art. 5.' - 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 Paltcio da Liberdade, em Belo horizonte, aos
1.0 de julho de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senua
Francisco Bilac Moreira Pinto

LEI N.9 5.212, DE 2 DE JULHO DE 1969
LEI N.ç, 5.211, DE 1.ç DE JULHO DE 1969

Dispõe sobre a aplicação do art. 240 e seu pa-
rágrafo único, da Constituição do Estado.

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

Art. 1.' - São estáveis os servidores do Estado e dos Muni-
cípios, da administração centralizada ou autárquica que, em 24 de
janeiro de 1967, contavam, pelo menos, 5 (cinco) anos de ser-
viço público, de acordo com o art. 240 da Constituição.

Parágrafo único - A estabilidade alcança os admitidos, a
qualquer título, desde que por ato válido e feito em consonância
com as normas constitucionais e legais vigentes à sua data, excluído
apenas o pessoal sujeito à legislação trabalhista.

Cria 5 (cinco) Delegacias Regionais da Junta
Comercial do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências.

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

Art. 1.' Ficam criadas as Delegacias Regionais da Junta
Comercial do Estado de Minas Gerais, nos Municípios de Governa-
dor Valadares, Uberlândia, Montes Claros, Vam-ginha e Juiz de Fora.

§ 1.' - As Delegacias Regionais de que trata o artigo são órgãos
representativos da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais.

§ 2.' - A Junta Comercial do Estado de Minas Gerais apre-
sentará ao Governo do Estado, o prazo de 30 (trinta) dias, a contar
da publicação desta lei, o plano necessário à fixação, em Decreto,
da jurisdição de cada Delegacia Regional.
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Art. 2.9 Cada Delegacia Regional terá 4 (quatro) vogais
e suplentes em igual número, nomeados pelo Governador do Es-
tado, atendidos os requisitos previstos na Lei Federal n. 9 4.726, de
13 de julho de 1965, com mandato de 4 (quatro) anos, admitida a
recondução.

Parágrafo único - A escolha dos vogais e respectivos suplen-
tes será processada na forma estabelecida pela referida Lei Fe-
deral.

Art. 39 - As Delegacias Regionais, como órgãos representa-
tivos da Junta Comercial, serão dirigidas por Delegados, nomeados,
em comissão, pelo Governador do Estado e escolhidos dentre os
vogais.

Art. 4•9 - Para atender ao disposto no art. 1. 9 da presente
lei, ficam criados, no Quadro Geral do Serviço Público Civil, a
que se refere o Anexo 1, da Lei n.9 3.214, de 16 de outubro de
1964, 5 (cinco) cargos de Delegado Regional da Junta Comercial,
símbolo C-9, de provimento em comissão, que passam a integrar
o Anexo III, lua., da referida lei.

Art. 50 - Cada Delegacia Regional terá, ainda, um Secre-
tário, um Assessor Técnico, um Auxiliar de Contabilidade e um
Contínuo-Servente.

Parágrafo único - Para atender ao disposto no artigo, ficam
criados no Quadro Geral do Serviço Público Civil, a que se refere
o Anexo 1 da Lei n.9 3.214, de 16 de outubro de 1964, os seguin-
tes cargos:

1 - 5 (cinco) cargos de Secretários de Delegacia da Junta
Comercial, símbolo C-8, de provimento em comissão, que passam a
integrar o Anexo III, lua., da referida lei;

II - 5 (cinco) cargos de Assessor Técnico de Delegacia da
Junta Comercial, símbolo C-6, de provimento em comissão, que
passam a integrar o Anexo III, 111.1., da citada lei;

III - mais 5 (cinco) cargos de Auxiliar de Contabilidade 1,
nível VI; mais 5 (cinco) cargos de Contínuo-Servente 1, nível II;
todos de provimento efetivo.

Art. 6. - Os cargos de Secretário e Assessor-Técnico de que
trata o artigo anterior, serão providos, mediante nomeação do
Governador do Estado, por cidadãos que atendam os requisitos pre-
vistos na legislação federal pertinente, para o provimento dos car-
gos de Secretário Geral e Assessor Técnico da Junta Comercial.

Art. 79 - As Delegacias Regionais, nas áreas de suas res-
pectivas jurisdições, terão em tudo o que couber, sem prejuízo das
atribuições que lhe forem determinadas em outras normas legais,
regulamentares ou regimentais, a competência atribuída à Junta
Comercial.

Parágrafo único - Os atos ou decisões das Delegacias Regio-
nais podem ser reexaminados ou reformados pelo Plenário da
Junta Comercial, em processamento análogo ao adotado na Lei Fe-
deral n.9 4.726, de 13 de julho de 1965, em relação às turmas.

Art. 8. - Mediante solicitação fundamentada e prévia auto-
rização do Governador do Estado, poderão ser colocados à dispo-
sição das Delegacias criadas por esta lei servidores estaduais da
administração centralizada ou descentralizada, sem prejuízo de ven-
cimentos e vantagens decorrentes dos cargos.

Art. 9Q Os vogais das Delegacias Regionais farão jus à
percepção da gratificação estabelecida aos vogais da Junta Comer-
cial pelo art. 27 da Lei Estadual n.° 4.507, de 5 de julho de 1967,
cujo valor está fixado no Decreto n.9 10.722, de 6 de outubro de 1967,
atendidas as limitações ali existentes.

Parágrafo único - Aplica-se aos suplentes, quanto à per-
cepção da gratificação prevista neste artigo, o mesmo critério ado-
tado em relação aos suplentes de vogais da Junta Comercial.

Art. 10	 (Vetado).

Art. 11 - Poderá o Poder Executivo baixar decreto regu-
lamentando a presente lei.

Art. 12 - As despesas resultantes desta lei, correrão por
dotações orçamentárias próprias.

Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 14 - 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
02 de julho de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna
Ovídio Xavier de Abreu
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LEI N. ç, 5.213, DE 2 DE JULHO DE 1969

Dá nova redação aos aris. 80 e 87 da Lei n.'
2.610, de 8 de janeiro de 1962, e contém outras
providências.

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

Art. 1. - Os arts. 80 e 87 da Lei n. 9 2.610, de 8 de ia-]
neiro de 1962, que contém o Código do Ensino Primário, passam
a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 80	 O ano escolar terá a duração fixada, em
dias letivos, pelo Conselho Estadual de Educação."

"Art. 87 - O trabalho de matrícula nos estabele-
cimentos estaduais de ensino pré-primário e primário
terá início depois de conhecido o número de vagas, en-
cerrando-se, impreterivelmente, em data fixada pela Se-
cretaria de Estado da Educação."

Art. 2. - Não será computado, para efeito de promoção, O

tempo de serviço que o professor, orientador de ensino, diretor e
inspetor seccional prestarem fora da regência de classe, função
ou cargo que a lei definir como de magistério primário.

Parágrafo único - O disposto no artigo não se aplica ao
professor, orientador (1v ensino e diretor colocado à disposição da
Fundação Estadual do Bemn-Estr do Menor -- ---FEBi'sl, por ato
regular do Executivo, que terá direito aos vencimentos e vantagens
de seu cargo.

Art. 39 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi.
cação, revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridad s, a quem o 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
02 de julho de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Sentia

José Maria Alkmim
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LEI N.q, 5.214, DE 4 DE JULHO DE 1969

Declara de utilidade pública o Esporte Clube

Vila Branca, 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 Esporte

Clube Vila Branca, associação Civil com sede na Cidade (1v 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 	 04 de

julho de 1969.

O Presidente:	 (a) Orlando de Andrade

O 1.9 Secretário:	 (a) Joiro Magalhães

o 2.v Secretário: 	 (a) José Luiz Baecarini

LEI N.9 5.215, DE 4 DE JULHO DE 1969

Declara de utilidade pública o "ABC Foo-Ball

Clube", com sede na Cidade de Juiz de Fora.

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

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

Art. 1. - Fica declarado de utilidade pública o "ABC Foot-

-Bali Clube", associação civil com sede na Cidade de Juiz de Fora.

Art. 2. - Revogadas as disposições em contrário, entrarA

esta lei em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 04 de

julho de 1969.

O Presidente:	 (a) Olin(lo de Andrade

O 1 . 9 Secretário:	 (a) Jairo Magalhães

O 2.s Secretário:	 (a) José Luiz Baccarini
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LEI N.9 5.216, DE 10 DE JULHO DE 1969

Estipula prazo de instalação e funcionamento
das Fundações Educacionais e contém outras pro-
vidências

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

Art. 1. .— As Fundações Educacionais, de direito público,criadas em lei estadual, deverão ser i mplantadas no prazo máximode 3 (três) anos, a contar da presente lei.

§ 1. - As Fundações Educacionais criadas após a vigên-
cia desta lei, terão o prazo do artigo para sua implantação, a partir
das leis que as instituírem

§ 2.° Dentro de igual prazo, deverá ser instalada, e se
achar em pleno funcionamento pelo menos, uma das Escolas pre-
vistas na lei instituidora da Fundação.

Art. 2. - O descumprimento pelas Fundações das exigên-
cias do artigo anterior importará em reversão ao patrimônio do
Estado de bens e valores que lhes forem por ele doados.

Art. 3•u - Eevogamse as disposições em contrário, entrando
a presente lei em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
10 de julho de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senua
José Maria Alkmjm

LEI N.' 5.217, DE 10 DE JULHO DE 1969

Declara de utilidade pública a Sociedade de
Belas Artes "Antônio Parreiras", 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:
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Art. 1. - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade
de Belas Artes "Antônio Parreiras", 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
10 de julho de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Senna
João Franzen de Lima

LEI N.9 5.218, DE 10 DE JULHO DE 1969

Declara de utilidade pública a Instituição Cristã

de Assistência Social de Uberlândia - ICASU, com

sede em Uberlândia.

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

Art. 1. - Fica declarada de utilidade pública a Instituição
Cristã de Assistência Social de Uberlândia - ICASU, com sede na
Cidade de Uberlândia.

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
10 de julho de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Senna

João Franzen de Lima



LEI N.9 5.219, DE 10 DE JULHO DE 1969

Declara de utilidade pública a Organização Be-
neficente Evangélica Mundial "OBEM" - Lar do

Menor Desamparado, com sede 'ia 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 Organiza.
Ção Beneficente Evangélica Mundial "OBEM" Lar do Menor De-
samparado, com sede e foro na Cidade de Belo Horizonte.

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 exec.xção (lesta lei pertencer, que a etimpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela Se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em 	 Belo Horizonte, aos
10 de julho de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Senna
João Franzen de Lima

LEI N.ç, 5.220, DE 10 DE JULHO DE 1969

Declara de utilidade pública a "Ação Social Pa-
roquial" da Matriz do Coração Eucarístico de Jesus,
com sede na Cidade de Caratinga.

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

Art. 1. Fica declarada (te utilidade pública a "Ação Social
Paroquial" da Matriz do Coração Eucarístico. de Jesus, com sede
na Cidade de Caratinga.

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

cação.
Art. 3. -- Esta lei entrará em vigor na da	 uta mie sa pdli-

- 59

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o 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 julho de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson dede Senna

João Franzen de Lima

LEI N. 5.221, DE 10 DE JULHO DE 1969

Declara de utilidade pública a Ação Social da

Família Avialória (1(1 Parnp:i!Iui -- .tSI'4P, com sede

em Belo Horizonte.

O Povo do Estado (te Minas Gerais, por seus representante

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

Alt. 1. -- Fira declarada (te utilididc pública a Ação Social

da Família Aviatória da Pampulha - ASFAP, com sede e foro em

Belo Horizonte.

Art. 2.'	 Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-

cação, revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-

mento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam

cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, (111 Belo horizonte, aos

10 de julho de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Sentia

João Franz cri de Lima
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LEI N.9 5.222, DE 11 DE JULHO DE 1969

Declara de utilidade pública a Associação Cul.
tural e Assistencial Evangélica Ebenezer de Jacutin.

go, com sede na Cidade de Jaculinga.

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

Art. 1.0 - Fica declarada de utilidade pública a Associaç
Cultural e Assistencial Evangélica Ebenezer de Jacutinga, com se
na Cidade de Jacutinga.

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

Art. 3.' - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi.I
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
11 de julho de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Senua
João Franzen de Lima

LEI N.' 5.223, DE 11 DE JULHO DE 1969

Declara de utilidade pública a Sociedade Civil
Colégio Sanl'Ana, da Cidade de Itaúna.

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

Art . 1. - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade
Civil Colégio Sant'Ana, da Cidade de Itaúna.

Art. 2.' - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
esta lei em vigor na data de sua publicação.
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Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-

mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam

cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, cm	 Belo Horizonte, aos

11 de julho de 1969-

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Senua

João Franzen de Lima

LEI N.9 5.224, DE 11 DE JULHO DE 1969

Declara de utilidade pública o Lar Evangélico

da Infância Desamparada - LEIDE, com sede na

Cidade de Ipatinga.

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

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

Art. 1.' - Fica declarado de utilidade pública o Lar Evan-

gélico da Infância Desamparada - LEIDE, com sede na Cidade

de Ipatinga.

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 julho de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Senua

João Franzen de Lima
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LEI N. 9 5.225, DE 11 DE JULHO DE 1969

Declara de utilidade pública a Irmandade de

Nossa Senhora das Dores, de Itabira.

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 Irmandade
de Nossa Senhora das Dores, mantenedora do Hospital Nossa Se-
nhora das Dores e com sede na Cidade de Itabira.
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Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
11 de julho de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Senna

João Franzeri de Lima

Art. 2.	 Revogam-se as disposições em contrário. 	
LEI N.9 5.227, DE 18 DE JULHO DE 1969

Art. 30	 Esta lei entrará eni vigor na data de sua publi- 1
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
li de julho de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelsoji de Sentia

João Franzen de Lima

LEI N.9 5.226, DE 11 DE JULHO DE 1969

Dá a denominação de "João Alces Teixeira"

às Escolas Gonihii,udus (te Pouso Alegre, Município

de Descoberto.

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

Art.  1.	 As Escolas Comhindas de Pouso Alegre. Municí-
pio de Descoberto, passam a denominar-se "João Alves Teixeira".

Art. 2. 1 - Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará em vigor na data de sua publicação.

Revoga a Lei n. 9 3.068, de 30 de dezembro de

1963, que cria a estância hidromineral de ltabira.

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

Art. 1. - Fica revogada a Lei n. 0 3.068, de 30 de dezem-
bro de 1963, que cria a estância hidromineral de Itabira.

Art. 2. 9 	 Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 18 de
julho de 1969.

O Presidente:	 (a) ()rLwdo (te Andrade

O 1.1> Secretário:	 (a) Jniro Magalhães

O 2.' Secretário: (a) Maria Pena

LEI N.9 5.228, DE 18 DE JULHO DE 1969

Dispõe sobre a concessão e o pagamento de

subvenções a entidades especificadas em lei anual

de iniciativa do Poder Legislativo.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por SCUS representantes,
decretou a seguinte lei:
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Art. 1. - A parcela de 23% (vinte e três por cento) do
lucro líquido anual auferido pela Loteria do Estado de Minas Ge-
rais, a que se refere o item IV, do art. 6., da Lei n.9 4.895(), de
29 de agosto de 1968, será destinada a subvencionar instituições
de assistência social, de assistência médico-hospitalar, de assis-
tência à educação física e ao esporte amador, bem como entidades
educacionais, inclusive para concessão de bolsas de estudo.

Parágrafo único - A subvenção concedida para bolsa de
estudo abrangerá todo o curso do beneficiário.

Art. 2.0 As entidades especificadas em lei anual de inicia-
tiva do Poder Legislativo, para se habilitarem ao recebimento das
respectivas subvenções junto a Loteria do Estado de Minas Gerais,
farão prova de ter personalidade jurídica, de estar em pleno e regu-
lar funcionamento, bem como de constar dos estatutos, contratos
sociais ou atos Constitutivos que o patrimônio social, em caso de
extinção, destinar-se-á a instituições com as finalidades previstas
no art. 1. 0 desta lei.

1.0 - A prova de personalidade jurídica e de destinação do
patrimônio, em caso de extinção, será feita mediante Certidão de
inteiro teor do registro civil no cartório competente da comarca.

2. - A prova de pleno e regular funcionamento far-se-á
por atestado, de que também conste os nomes e cargos dos dirigen-
tes da entidade, expedido por uma das seguintes autoridades: Juiz
de Direito da Comarca, Promotor de Justiça da Comarca, Prefeito
Municipal, Presidente da Câmara Municipal, Dele gado de Polícia do
município, Coletor Estadual do município ou Juiz de Paz do dis-
trito da sede municipal.

§ 3•9 - As Caixas Escolares subvencionadas poderão com-
provar sua existência e regular funcionamento mediante apresenta-
ção de atestado fornecido pelo órgão próprio da Secretaria de Es-
tado da Educação.

§ 49 - À falta de qualquer dos documentos mencionados nos
parágrafos 2.0 e 30 deste artigo, poderão os comprovantes ser su-
pridos por justificação judicial.

Art. 3•o	 Observado o disposto nos artigos anteriores, a Lo-
teria do Estado de Minas Gerais efetuará os pagamentos das sub-
venções às entidades beneficiárias, em parcelas trimestrais, da se-
guinte maneira.

a) a primeira, até o dia 15 de abril do exercício financeiro
a que a lei se referir;

b) a segunda, até o dia 15 de julho do mesmo exercício fi-
nanceiro;

e) a terceira, até o dia 15 de outubro do mesmo exercício
financeiro;

d) a quarta, até o dia 15 de janeiro, do exercício finan-
ceiro seguinte.

Parágrafo único A Loteria do Estado de Minas Gerais po-
derá antecipar a liquidação de tais compromissos, desde que em
condições mais convenientes para as entidades beneficiárias.

Art. 49 - Para cumprimento do disposto no artigo anterior,
a Loteria do Estado de Minas Gerais, com base nos balancetes men-
sais, adotará a soma dos lucros líquidos de cada trimestre para
aferir os 23% (vinte e três por cento) a que se referem o item IV
do art. 6.°. da Lei n. 4.895, de 29 de agosto de 1968.

Parágrafo único - A variação real, para mais ou para menos,
do lucro líquido auferido pela Loteria do Estado de Minas Gerais,
em relação à estimativa que serviu de base à distribuição das sub-
venções, incidirá, na mesma proporção, sobre os valores

- destina-
dos a cada entidade.

Art. 5Q - O Pagamento de subvenção a entidade beneficia-
da em lei anual, de iniciativa cio Poder Legislativo, ficará condicio-
nado à comprovação de haver sido aplicado regularmente o total
da quantia recebida em exercício anterior, na forma que a Dire-
toria da Autarouja estabelecer, ressalv:o 	 a hipólsí do par rfo
seguinte.

Parágrafo único A prestação de contas de entidade edu -
cacional subvencionada para concessão de bolsas de estudo será
feita através de relatório do estabelecimento, aC011Il)aflhlj(l() de ates-
tado de autoridade oficial do ensino, comprobatório do número de
alunos bolsistas mantidos no cd ucandário, umpa ra (lOS pelo benefício.

Art. 6. 1	Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 71 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-

cação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 18 de
julho de 1969.

O Presidente:	 (a) Orjaju/o (te Aiidrcuje
O 1.0 Secretário:	 (a) Jairo Magalhães
0 2.° Secretário: (a) Maria Pena
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LEI N.v 5.229, DE 3 DE SETEMBRO DE 1969

Dá a denominação de Fernão Dias ao Colégio

Estadual de Santa Maria do Suaçuí.

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 Fernão Dias o Colégio Estadual de
Santa Maria do Suaçuí.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte, aos
03 de setembro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Francisco Ildeu da Fonseca Brandão
José Maria Alkmim

LEI N. 5.230, DE 3 DE SETEMBRO DE 1969

Autoriza a abertura do crédito especial de NCiI

18.047,81 ao Tribunal de Contas do Estado.

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

Art. 1. - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao
Tribunal de Contas do Estado o crédito especial de NCr$ 18.047,81
(dezoito mil, quarenta e sete cruzeiros novos e oitenta e um cen-
tavos), destinado a cobrir despesas realizadas, pelo citado órgão,
no mês de janeiro do corrente ano, com a instalação de um centro
telefônico de comunicação externa (PBX).

Art. 2.9 - Para a execução desta lei, é o Poder Executivo
autorizado a anular, total ou parcialmente, até o limite do crédito
cogitado, dotações orçamentárias correspondentes a despesas cor-
rentes ou de capital.
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Art. 3•Q - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 4Q - 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
03 de setembro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Francisco Ildezi da Fonseca Brandão

Ovídio Xavier de Abreu

João Franzen de Lima

LEI N.9 5.231, DE 3 DE SETEMBRO DE 1969

Autoriza io Poder Executivo a abrir o crédito

especial de NCr$ 5.858,26 ao Arquivo Público Mi-
neiro.

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
Arquivo Público Mineiro o crédito especial de NCr$ 5.858,26 (cinco

mil, oitocentos e cinqüenta e oito cruzeiros novos e vinte e seis

centavos) para atender ao pagamento de despesas com a contra-
tação do Senhor Alberto Souza Lima como Paleógrafo do Arquivo
Público Mineiro, no período de 1 .' de julho a 31 lt dezembro de
1969.

Art. 2° - Para a execução desta lei, fica o Poder Executivo
autorizado a anular, total ou parcialmente, dotações orçamentárias
correspondentes a despesas correntes ou de capital ou a utilizar re-
cursos provenientes de excesso de arrecadação.

Art. 31	 Revogam-se as disposições em contrário.
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Art. 4.	 Esta lei entrará em vigor na data de sua puhl
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,
03 de setembro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Francisco Ildeu da Fonseca Brandão

Ovídio Xavier de Abreu

LEI N. 9 5.232, DE 5 DE SETEMBRO DE 1969

Autoriza o Governo do Estado de Minas Ger

a contratar empréstimo com o Banco Intez'cimeri

no de Desenvolvimento.

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

Art. 1.	 Fica o Governo do Estado de Minas Gerais auto.
rizado a contratar com o Banco Interamericano de Desenvolvimrn•
to	 BID - um empréstimo de até US$ 30.000.000,00 (trinta mi
Ihões de dólares), com aval do Tesouro Nacional.

Parágrafo único O empréstimo se destina à implantação
do Plano Integrado de Desenvolvimento da Região Noroeste, me•
diante a execução dos respectivos programas e projetos.

Art. 2. - O prazo da operação a que se refere esta li

será de 20 (vinte) anos, com período de carência de 4 (quatro
anos, aos juros máximos, inclusive taxas, de 4% (quatro po
cento) ao ano.

Art. 39 - Será agente financeiro, para os (feitos desta
a Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais.

Art. 49	 Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 5 • 9 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação.
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Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
05 de setembro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Francisco Ildeu da Fonseca Brandão
Ovídio Xavier de Abreu

LEI N.9 5.233, DE 5 DE SETEMBRO DE 1969

Autoriza o Poder Executivo a doar (10 Instituto
Brasileiro do Café, terreno situado na Cidade Iii-
dustrial 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 o Poder Executivo autorizado a doar ao Ins-
tituto Brasileiro do Café IBC - o imóvel de propriedade do Es-
tado, constituído do terreno localizado na Cidade Industrial de Juiz
de Fora, no município do mesmo nome.

Parágrafo único - O referido terreno compõe-se dos seguintes
lotes: 4, 5, 6, 7, 8, e parte dos lotes n.° 2 com 3.000 m 2 ; n.° 12
com 1.500 m2 ; n.9 11 com 1.500 m2 ; n.9 9 com 3.000 m 2 do quar-
teirão n. 15 e lotes n. 9 3 do quarteirão n. 9 16 com a área total de
aproximadamente 42.000 m 2, sendo que a área referente ao quar-
teirão n.° 15 mede 300 rn na Rua Dois; 130 m na Rua Sete; 300 m
cortando os lotes 9, 11, 12 e 2 e, finalmente, 130 m na Rua Seis
e o restante da área, pertence ao quarteirão de n. 9 16, mede 83 m
na Rua Seis; 102 m na Avenida W6 e 65 m na divisa dos lotes
1 e 2 do mesmo quarteirão, como consta da planta da Cidade In-
dustrial de Juiz de Fora.

Art. 2. - A área de terreno, cuja doação é autorizada por
esta lei, destina-se exclusivamente a construção, pelo donatário, de
prédio para armazém e instalação de seus serviços de industriali-
zação do café e (lc outros produtos agrícolas.

Art. 3•0 - O terreno e benfeitorias nele realizadas se incor-
porarão ao patrimônio do Estado se o Instituto Brasileiro do Café
for extinto ou transformado em entidade que não tenha as suas
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finalidades e características, ou, ainda, se ao imóvel for dada des
tinação diversa da prevista nesta lei.

Art. 4•9	 Revogam-se as disposições cm contrário.

Art. 5 •9 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi.
cação

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte,
05 de setembro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Francisco Ildeu da Fonseca Brandão
Francisco Bilac Moreira Pinto

LEI N.9 5.234, DE 5 DE SETEMBRO DE 1969

Declara de utilidade pública a Sociedade
São Vicente de Paulo - Conselho Central de
bira, com sede na Cidade de Itabira.

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

Art. 1. - Fica declarada de utilidade pública a insti
assistencial com sede na Cidade de Itabira e denominada So
de de São Vicente de Paulo - Conselho Central de Itabira

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

Art. 3Q - Esta lei entrará em vigor na data de sua
cação

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

Dada no Palácio (Ia Liberdade, em	 Belo horizonte,
05 de setembro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Francisco Ildeu da Fonseca Brandão
João Fran.zen de Lima
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LEI N.9 5.235, DE 5 DE SETEMBRO DE 1969

Declara de utilidade pública o Instituto de

Beneficência Social do Sagrado Coração - IBESCO,

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. - Fica declarado de utilidade pública o Instituto
de Beneficência Social do Sagrado Coração, - IBESCO, 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 conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio (Ia Liberdade, cmii Belo Horizonte, aos
05 de setembro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Francisco Ildeu cia Fonseca Brandão

João Franzen de Lima

LEI N.9 5.236, DE 5 DE SETEMBRO DE 1969

Autoriza o Poder Executivo a conceder auxí-

lio financeiro à Sociedade Coral 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. 1.0 - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder à
Sociedade Coral de Belo Horizonte o auxílio financeiro de NCr$
50.000,00 (cinqüenta mil cruzeiros novos), a ser aplicado na pro-
gramação das atividades artísticas a cargo da referida entidade no

exercício (le 1969.
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Parágrafo único - A Socicda(IC Coral de Belo Horizonte pres-
tará contas à Secretaria de Estado da Fazenda da aplicação do au-
xílio previsto no artigo.

Art. 2. - Para atender ao disposto nesta lei, é o Poder
Executivo autorizado a abrir à Secretaria de Estado da Fazenda o
crédito especial (te NCr$ 50. 01)0,00 (cinqüenta mil cruzeiros novos),
bem como a anular, para tanto, total ou parcialmente, até a impor-
tância do auxílio concedido, (lotações orçamentárias corresponden-
tes a despesas correntes ou de capital.

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

Art. 4•9 - 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 Lib( cd aie. em Belo horizonte, aos
05 de setembro de 1969.

ISRAEL PIN'EIflO J),•l SILVA
Francisco Ildeu da Fonseca Brandão
Ovídio Xavier de Abreu

LEI N.9 5.237, DE 5 DE SETEMBRO DE 1969

Autoriza o Poder Executivo a conceder à Pre-
teitzu'(I Mixiiicipal de A ifenas o auxílio financeiro
de NCr$ 20.000,00.

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

Art. 1.0 - Fica o, Poder Executivo autorizado a conceder à
Prefeitura Municipal de Alfenas, para as comemorações alusivas ao
centenário da cidade, o auxílio financeiro de NCr$ 20.000,00 (vinte
mil cruzeiros novos).

Ai-t. 2. - Para atender à despesa resultante desta lei, é o
Poder Executivo autorizado a abrir à Secretaria de Estado da Fa-
zenda o crédito especial no valor fixado no artigo anterior, po.

dendo, para esse fim, anular, total ou parcialmente, dotações do
Orçamento vigente do Estado correspondente a despesas corren.
tes ou de capital.

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

Art. 4•0 - 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, cm Belo Horizonte, aos
05 de setembro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Francisco Ildeu da Fonseca Brandão
Ovídio Xavier de Abreu

LEI N.Q 5.238, DE 8 DE SETEMBRO DE 1969

Dá denominação ao Ginásio Estadual de Dom
Silvério.

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

Art. l.' --- Passa a miunomin ar-se Ginásio Estadual "Nossa Se-
nhora da Saúde" o estabelecimento (lc ensino criado na Cidade de
Dom Silvério, pela Lei n. 9 4.875, de 24 de julho de 1968.

Art. 2.0 - Revogadas as disposições em contrário, entrará
esta lei em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, (111 Belo Horizonte, aos
08 de setembro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Francisco Ildeu da Fonseca Brandão
José Maria Alkmim
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LEI N.ç, 5.239, DE 8 DE SETEMBRO DE 1969

Dá a denominação de "Fazenda-Escola Presi

dente João Pinheiro" à Escola Industrial do Serro,

com sede no Município do Serro.

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

Art. 1. - Passa a ter a denominação de "Fazenda-Escola
Presidente João Pinheiro" a Escola Industrial do Serro, criada pelo
Decreto-lei n.9 2.153, de 12 de julho de 1945, e localizada no Mu-
nicípio do Serro, pelo Decreto n.9 3.831, (te 24 de junho de 1952.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte,
08 de setembro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Francisco Ildeu da Fonseca Brandão

José Maria Alkmim

LEI N 5.240, DE 8 DE SETEMBRO DE 1969

Declara de ,ztilzda/c pública c Guurd'r-Mirim

de Sete Lagoas, com sede na Cidade de Sete La-

goas.

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

A r [ 1 .	 Fica (Icciarada de utilidade pública a Guarda-Mi.
rim de Sete Lagoas, com sede na Cidade de Sete Lagoas.

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

- 75 -

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o 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
08 de setembro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Francisco lideu da Fonseca Brandão

João Franzen de Lima

LEI N.' 5.241, DE 8 DE SETEMBRO DE 1969

Declara de utilidade pública a Associação Fe-

minina de Prevenção e Combate ao Câncer de Juiz

de Fora ASCOMCER, 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
Feminina de Prevenção e Combate ao Câncer de Juiz de Fora
ASCOMCER, 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, cni Belo Horizonte, aos
08 de setembro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Francisco Ildeu da Fonseca Brandão

João Franzeiz de Lima



MÃ
- 76 -

LEI N. ç, 5.242, DE 8 DE SETEMBRO DE 1969

Declara de utilidade pública a Santa Casa de

Misericórdia, com sede na Cidade de Andradas.

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 uti1idde pública a Santa Casa
de Misericórdia, com sede na Cidade de Andradas.

Art. 2.0	 Revogadas as disposições em contrúrio, 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
08 de setembro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Francisco Ildeu da Fonseca Brandão

João Franzen de Lima

LEI N.9 5.243, DE 8 DE SETEMBRO DE 1969

Declara de utilidade pública a sociedade civil

Grupo Irmão Tomaz, com sede em Belo Horizonte.

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

Art. 1.0 Fica declarada de utilidade pública a sociedade
civil, de finalidade filantrópica, denominada Grupo Irmão Tomaz,

constituída legalmente e com sede em Belo Horizonte.

Art. 2.° -. Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação.
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Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
08 de setembro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Francisco Ildeu da Fonseca Brandão

João Franzeri de Lima

LEI N. 9 5.244, DE 8 DE SETEMBRO DE 1969

Declara de utilidade pública o Movimento Co-

munitário da Seara, com sede no Bairro do Jatobá,

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 Movimento
Comunitário da Seara, com sede no Bairro do Jatobá, em Belo Ho-
rizonte.

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
08 de setembro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Francisco Ildeu da Fonseca Brandão

João Franzen de Lima
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LEI N.9 5.245, DE 10 DE SETEMBRO DE 1969

Dá denominação de José Ribeiro Pena ao Fó-

rum da Comarca de Coromandel.

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

Art. 1.0 - O Fórum da Comarca de Coromandel denominar-
-se-á José Ribeiro Pena.

Art. 2.0	 Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 30	 Esta lei entrará cm vigor na data de sua publi-
cação

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

Dada no Palácio (la Liberdade, em Belo Horizonte, aos
10 de setembro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Senna

João Franzen de Lima

LEI N 5.246, DE 10 DE SETEMBRO DE 1969

Dá a denominação de Custódio Martins da Silva

à Escola Típica Federal da Usina Jatiboca, no Mu-

nicípio de Urucânia.

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

Art. 1.0 - Passa a denominar-se Escola Típica Federal Cus-
tódio Martins da Silva, a atual Escola Típica Federal da Usina Ja-
tiboca, no Município de Urucânia.

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

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-

mento e execução (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 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Senna

José Maria Alkmim

LEI N.9 5.247, DE 10 DE SETEMBRO DE 1969

Dá a denominação de Professora Eudóxia Bor-

ges de Castro, ao estabelecimento de ensino pri-

mário do Distrito de Guaxima, Município de Con-

quista.

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

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

Art. 1.0 - O Grupo Escolar do Distrito de Guaxima, Muni-

cípio de Conquista, passa a denominar-se Professora Eudóxia Borges

de Castro.

Art. 2.'	 Revogam-se 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 setembro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Sentia

José Maria Alkmim
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LEI N.9 5.248, DE 10 DE SETEMBRO DE 1969

Declara de utilidade pública a "Assistência
cio! Imaculada Conceição de Ben fico" com
na Cidade de Juiz de Fora.

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

Art. 1. -- Fica declarada de titili(lade pública a "Assistên.
cia Social Imaculada Conceição de Benfica", com sede na Cidade
de Juiz de Fora.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, cio 	 Horizonte, aos
10 de setembro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senno
João Franzen de Lima
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art. 47 e no parágrafo único do art. 48 da Lei n.' 3.214, de 16 de

outubro de 1964.

§ 2.' - Os ocupantes, efetivos ou em comissão, dos cargos

indicados neste artigo, continuarão a observar o regime de tempo

integral de trabalho e somente terão direito à vantagem respectiva

enquanto em exercício na Assessoria.

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 corno nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos

12 de setembro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Serina

LEI N.9 5.250, DE 18 DE SETEMBRO DE 1969
LEI N.v 5.249, DE 12 DE SETEMBRO DE 1969

Dispõe sobre a forma de provimento dos cor.
gos que indica e dá outras providências.

() Povo do Estado de '(linas (craiS, p01 , SCos ieprsnlantcs,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1." - Os (k, Consultor-T(nico c de Auxiliar
(le Consultor-Técnico da Assessoria Técnico-Consultiva, que passam,
respectivamente, a ser em número . de 7 (sete), vagos na data desta
lei e os que, providos atualmente em caráter efetivo, se forem va•
gari(lO,pasSarão a Sei provados cm coiussão, inantidos os flÍV(S

de vencimento que lhe são presentemente atribuídos.

§ 1.' - O provimento, na forma desta lei, sujeitar-se-á ainda
à satisfação das exigências estabelecidas no parágrafo único de

Declara de utilidade pública a Tenda Espírita

São Sebastião Mártir, com s"de na Cidade de Juiz

de Fora.

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

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

Art. 1.' - Fica declarada de utilidade pública a Tenda Es-

pinta São Sebastião Mártir, associação 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.
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Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhe-

cimento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam

cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 18

de setembro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Senna

João Franzen de Lima
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LEI N. 9 5.252, DE 18 DE SETEMBRO DE 1969

Declara de utilidade pública o Comissariado

Franciscano de Nossa Senhora de Fátima do Brasil,

com sede na Cidade de Uberlândia.

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

Art. 1.' - Fica declarado de utilidade pública o Comissa-
riado Franciscano de Nossa Senhora de Fátima do Brasil, com
sede na Cidade de Uberlândia.

Art. 2. -- Rcvogam-se as disposições em contrário.
LEI N.9 5.251, DE 18 DE SETEMBRO DE 1969

Declara de utilidade pública a Associação dos

Moradores do Bairro do Rosário - AMBAR, com

sede na Cidade de Âraguari.

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 Moradores cio Bairro do Rosário - AMBAR, com sede na Cidade

de Araguari.

Art. 2.' - Esta lei entrará cm vigor na data de sua pu-

blicação, rcvogadas as disposições em contrário.

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

cimento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam

cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, era Belo Horizonte, aos 18

de setembro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Senna

João Franzen de Lima

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 18
de setembro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Senna

João Franzen de Lima

LEI N. 9 5.253, DE 18 DE SETEMBRO DE 1969

Declara de utilidade pública o Instituto de Ree-

ducação Santa Terezinha, com sede em Belo Ho-

rizonte.

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

Art. 1.' - Fica declarado de utilidade pública o Instituto
de Reeducação Santa Terezinha, com sede em Belo Horizonte.

Art. 2.' - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
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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 18

de setembro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Real Bernardo Nelson de Senno

João Franzen de Lima

LEI N. ç, 5.254, DE 18 DE SETEMBRO DE 1969

Declara de utilidade pública o Colégio Nossa

Senhora dos Dores, com sede no Município de Dia-

mantina.

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 Colégio

Nossa Senhora das Dores, instituição particular de fins filantrópi-

cos, com sede no Município de Diamantina.

Art. 2.	 Revogadas as disposições cm contrário, esta lei

entrará em vigor na (lata de sua publicação.

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

cimento e execução (]esta lei pertencer, que a cumpram e façam

cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio cia Liberdade, em Belo Horizonte, aos 18

de setembro (te 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson dede Senna

João Franzeii de Lima

LEI N.9 5.255, DE 18 DE SETEMBRO DE 1969

Declara de utilidade pública o Centro de Ação

Social da Catedral (CASC), 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. Jo - Fica declarado (te utilidade pública o Centro de

Ação Social (ia Catedral (CASC), associação civil com sede na
Cidade de Juiz de Fora.

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

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

cimento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam

cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 18
de setembro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson dedc Senne
João I"ranzen de Lima

LEI N. 5.256, DE 18 DE SETEMBRO DE 1969

Declara de utilidade pública a Associação de

Difusão da Educação Física, com sede na Cidade

de Belo Horizonte.

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

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

Art. 1.0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação

de Difusão da Educação Física, com sede na Cidade de Belo
Horizonte.

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

entrará em vigor na data de sua publicação.
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Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem 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 18

de setembro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Senna

João Franzen de Lima

LEI N.' 5.257, DE 18 DE SETEMBRO DE 1969

Reconhece de utilidade pública o Colégio Pres-

biteriano, de Governador Valadares.

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

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

Art. 1. - Fica reconhecido de utilidade pública o Colégio

Presbiteriano, mantido pela 1. 4 Igreja Presbiteriana de Governador

Valadares.

Art. 2. 1 -- Revogadas as disposições em contrário, esta lei

entrará cm vigor na (lata de sua publicação.

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

cimento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam

cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 18

(le setembro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Senna

João Franzen de Lima

José Maria Alkmim
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LEI N.9 5.258, DE 18 DE SETEMBRO DE 1969

Dá a denominação de Ginásio Estadual João

XXIII ao Ginásio Estadual de Ouro Branco.

O Povo do Estado (te Minas Gerais, por seus representantes,

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

Art. 1. - O Ginásio Estadual dc Ouro Branco passa a de-

nominar-se João XXIII.

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

entrará em vigor na data (te sua publicação.

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

cimento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam

cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte, aos 18
de setembro (te 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Seqna

José Maria Alkmim

LEI N.' 5.259, DE 18 DE SETEMBRO DE 1969

Dá a denominação de "José Alexandre Miziara"

ao Colégio Estadual de Conceição das Alagoas.

O Povo do Estado (te Minas Gerais, por seus representantes,

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

Art. 1.9	 O Colégio Estadual de Conceição das Alagoas de-
nominar-se-á "José Alexandre Miziam-a".

Art. 2. - Revogam-se as (lisposições cm contrário.

Au. 3•1 - Esta lei entrará em vigor na (lata de sua pu-
blicação.
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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 18

de setembro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Senna

José Maria Alkmim

LEI N.9 5.260, DE 18 DE SETEMBRO DE 1969

Dá a denominação de Nely Amara! ao Ginásio

Industrial de Patrocínio.

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

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

Art. 1.	 O Ginásio Industrial de Patrocínio denominar-se-á

Nely Amaral.

Art. 2. - Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publi-

cação, revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o 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 181

de setembro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Senna

José Maria Alkmim

- 89 -

LEI N.9 5.261, DE 19 DE SETEMBRO DE 1969

Dispõe sobre estímulos fiscais.

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

Art. 1. O Poder Executivo é autorizado a conceder es-
tifnulu fiscal para a implantação ou ampliação de empresas indus-
triais no território do Estado, obedecido o disposto nesta lei e no
seu Regulamento.

Art. 2. -- O estímulo fiscal consistirá na vinculação de 40%
(quarenta por cento) do valor do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias devido ao Estado, não computada a importância des-
tinada ao Fundo de Participação dos Municípios, aos seguintes
fins:

1	 32% (trinta e (bis por cento) como compensação de
investimentos à empresa;

II	 5% (cinco por cento) ao Banco de Desenvolvimento
de Minas Gerais, a título (le realização de capital pelo Estado;

III 3% (três poi- cento) para formação de fundo de fi-
nanciamento a programas de pesquisa aplicada nos campos eco-
nômico, administrativo e tecnológico, executados por fundação ins-
tituída em virtude de lei estadual.

Art. 3 As empresas já instaladas poderão beneficiar-se
do estímulo fiscal (le que trata esta lei, se se dispuserem a efetuar
ampliação de que resulte um aumento (Ia produção fisicamente
considerada, em índice mínimo fixado pelo Governador do Estado
entre 40% (quarenta por cento) a 50 17o (cinqüenta por cento)

Art. 4Y	 O estimulo fiscal será concedido pelo Governador
do Estado, após avaliação de projetos, em que se analisem:

1 - aspectos técnicos, econômicos, financeiros, legais e ad-
ministrativos;

II - repercussões sobre o (leSeflVolVimfleflto econômico de
Minas Gerais e do País.

Art. 5 • 9 	Esgota-se em 31 de dezembro de 1978 o prazo
pala concessão e fruição do estímulo fiscal que esta lei autoriza.
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Art. 6.°	 O Governador cio Estado fixará a data de início
e término do gozo do estímulo fiscal, considerando pareceres de

órgãos técnicos em ciuc se considerem fatores de prioridades, es-

sencialidade, dimensão, padrão tecnológico e capital da empresa,
conforme se dispuser cm regulamento.

Parágrafo único - Em nenhuma hipótese o prazo de fruição

do benefício fiscal que esta lei concede poderá ser superior a
cinco anos.

Art. 7v O Poder Executivo Estadual incentivará o Mu-

nicípio para a concessão de estímulos à industrialização inclusive

na outorga de benefícios da natureza do que esta lei confere.

Art. 8. São mantidos, até o término dos prazos, os es-

tímulos fiscais concedidos com base na legislação em vigor na
data (Ia publicação desta lei.

Art. 9.'	 (VETADO)

Art. 10 Os benefícios (lesta lei não se aplicam aos reco-

lhimentos do imposto feitos cm virtude de ação fiscal, nem aos
pagamentos efetuados fora do prazo legal.

Art. 11 -- Revogam-se as disposições em contrário, espe-
cialmente a Lei n. 9 4.461, de 13 de maio de 1967, observado o
disposto no artigo 8..

Art. 12 - 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.
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LEI N.9 5.262, DE 19 DE SETEMBRO DE 1969

Da a denominação de Wadih Bacha ao Fórum

da Comarca de Lambari.

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

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

Art. 1.	 O Fórum da Comarca de Lambari denominar-se-á

Wadih Bacha.

Art. 2.9 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-

cação, revogadas as disposições em contrário.

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

cimento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam

cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 19

de setembro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Senna

João Fraimzen de Lima

LEI N.9 5.263, DE 22 DE SETEMBRO DE 1969

Declara de utilidade pública o Pitangui Esporte

Clube, com sede na Cidade de Belo Horizonte.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 19
de setembro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Senna

Ovídio Xavier de Abreu

O Povo do Estado (le Minas Gerais, por seus representantes,

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

Art. 1. - Fica declarado de utilidade pública o Pitangui Es-

porte Clube, com sede na Cidade de Belo Horizonte.



- 92 -
- 93

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

Art. 39	 Esta lei entrará em vigor na data de sua pu-

blicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 22 de se-

tembro (le 1969.

O Presidente: (a) Orlando de Andrade

O 1.1 Secretário: (a) Jairo Magalhães

O 2. 1 Secretário: (a) José Luiz- Baccarini

LEI N. 5.264, DE 26 DE SETEMBRO DE 1969

Autoriza a abertura, pelo Gabinete Civil do Go-

vernador do Estado, do crédito especial de NCr$

200.000,00.

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

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

Ai-t. 1.9 Fica o Podei- Executivo autorizado a abrir, pelo

Gabinete Civil do Governador do Estado, o crédito especial de

NCr$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros novos), destinado a ocor-

rei-, no exercício cm curso, às despesas com as festividades pro-

gramadas para o (lia da Independência do Brasil.

Ai-t. 2 Para cumprimento (lo disposto no artigo proce-

dente, o Poder Executivo fica, igualmente, autorizado a anular, total

ou parcialmente, até o limite do crédito, (lotações orçamentárias

correspondentes a despesas correntes ou de capital ou a utilizar,

para o mesmo fim, recursos provenientes de excesso de arreca-

dação.

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

Art. 4. 1	Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-

cação

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

cimento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam

cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 26

de setembro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Senna

Ovídio Xavier de Abreu

LEI N.° 5.265, DE 29 DE SETEMBRO DE 1969

Reconhece Bárbara Heliodora como Patrona do

Professorado Mineiro.

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

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

Art. 1. -- Fica reconhecida como Patrona do Professorado

Público Mineiro, Bárbara Heliodora, heroína da Inconfidência Mi-
neira.

Art. 2	 Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publi-

cação, revogadas as disposições em contrário.

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

cimento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam

cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, aos 29

de setembro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson dede Senna

José Maria Alkmirn
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LEI N. ç, S. 266, DE 29 DE SETEMBRO DE 1969

Concede pensão especial à Dona Maria
Leite Corrêa, viúva de Ismael Brasil Corrêa.

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

Art. 1. Fica concedida uma pensão mensal no valor (11
NCr$ 148,00 (cento e quarenta e oito cruzeiros novos) à Senhora
Maria José Leite Corrêa, viúva de Ismael Brasil Corrêa, antigo
funcionário público estadual e ex-Prefeito Municipal de Alfenas.

Art. 2. Para atender ao disposto nesta lei, no corrente
exercício, fica o Poder Executivo autorizado a abrir o crédito es
pecial de NCr$ 444,00 (quatrocentos e quarenta e quatro cruzeiros
novos) à Secretaria de Estado da Fazenda, devendo, para tanto,
anular, total ou parcialmente, em igual importância, dotações orça,
mentárias correspondentes a despesas correntes ou de capital.

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

Art. 4."	 Esta lei entrará em vigor na (lata de sua pu-

blicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
de setembro de 1060.

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

LEI N.9 5.267, DE 29 DE SETEMBRO DE 1969

Declara de utilidade pública a Creche M
Jesus, da Cidade de Nova Lima.

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

Art. 1."	 Fica declarada de utilidade pública a Creche
nino Jesus, com sede na Cidade (Te Nova Lima.
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Art. 2." -- 	 as disposições em contrário, esta lei
entrará em vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem  conh'
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 29
de setembro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Sentia

João Franzen de Lima

LEI N.9 5.268, DE 29 DE SETEMBRO DE 1969

Declara de utilidade pública a Fundação Edu-

cacional de Vargin lia, com sede na Cidade de Var-

ginha.

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

Art. 1." -- Fica declarada de utilidade pública a Fundação
Educacional de Varginha, com sede na Cidade de Varginha.

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

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

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

Dada no Palácio (la Liberdade, coa Belo Horizonte, aos 29
de setembro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Sentia

João Franzeri de Lima
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LEI N.° 5.269, DE 29 DE SETEMBRO DE 1969

Declara de utilidade pública a Casa da Criança,

de São Gonçalo do Sapucai.

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

Art. 1.0 Fica declarada de utilidade pública a sociedade
civil Casa da Criança, com sede na Cidade de São Gonçalo do
Sapncaí.

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

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 29
de setembro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Senna

.João Franzen de Lima

LEI N. ç, 5.270, W' 	 DE SETEMBRO DE 1969

Dá o nome de Corina Vieira Henriques às Es.

colas Combinadas de São Manoel de Guuiaçu, Mu.

nicípio de Dona Euzébia.

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

Art, 1.0 As Escolas Combinadas de Silo Manoel (Te Guaiaçu,
Município (Te Dona Euzébia, passam a denominar-se Corina Vieira
Henriques.

Ait. 2. - Revogadas as disposições em contrário, esta
entrará em vigor na (lata de sua publicação.
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Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhe-

cimento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam

cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 29

de setembro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Senna

José Maria Alkmim

LEI N.9 5.271, DE 29 DE SETEMBRO DE 1969

Dá a denominação de Nelson Hungria ao Fórum

da Cidade de Brasília de Minas.

O Povo (lo Estado (te Minas Gerais, por seus representantes,

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

Art. 1.0 -- O Fóruni (Ia Cidade de Brasília de Minas denomi-

nar-se-á Nelson Hungria.

Art. 2.0	 Revogadas as disposições em contrário, esta lei

entrará em vigor na data fie 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 29

de setembro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Sennco

José Maria Alkmirn
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LEI N.9 S. 272, DE 29 DE SETEMBRO DE 1969

Autoriza o Governo do Estado a fazer reverter

terreno ao património da Prefeitu ra Municipal de

Jacutinga.

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

Art. 1. Fica o Governo cio Estado autorizado a fazer re
verter, ao patrimônio da Prefeitura Municipal de Jacutinga, o ter-
reno por esta doado ao Estado, conforme a transcrição n. 7.573,
no livro 3-M, fls., 27/28, do Cartório do Registro Geral de Imóveis
da Comarca de Jacutinga.

Parágrafo único -- O terreno, cuja reversão constitui objeto
(leste artigo, está situado à Rua Júlio Brandão, cm Jacutinga, apre.
sentando uma área de 12.066,82 m 2 (doze mil, sessenta e seis metros
e oitenta e dois decímetros quadrados).

Art. 1. - - O Ginásio Estadual cia Cidade de Rio Acima, cria-
do pelo artigo 1. 9 , (ia Lei n. 3.822, de 16 de dezembro de 1965,
passa a denominar-se "Orestes Giannetti".

Art. 2.9 	 Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 31	 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.

l)ada no Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte, aos 29
de setembro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna
Francisco Bilac Moreira Pinto

Art. 2.	 Revogam-se as disposições em contrário.
	 LEI N.° 5.274, DE 29 DE SETEMBRO DE 1969

Art. 3Q
	

Esta lei entrará cm vigor na (lata de sua pu- 1
	

Declara de utilidade pública a Academia Mu-
blicação.

	

	 nicipalista de Letras de Minas Gerais, com sede em
Belo Horizonte.

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 29
de setembro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Senna

Francisco Bilae Moreira Pinto

LEI N.9 5.273, DE 29 DE SETEMBRO DE 1969

Atribui nova denominação ao Ginásio Estadual

da Cidade de Rio Acima.

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

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
Municipalista de Letras de Minas Gerais, com sede na Cidade de
Belo Horizonte.

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

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

l)ada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 29
de setembro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna
João Franze,i de Lima
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LEI N.9 5.275, DE 29 DE SETEMBRO DE 1969

Declara de utilidade pública a Cidade O

de Pará de Minas, com sede na Cidade de

de Minas.

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

Art. 1. Fica declarada de utilidade pública a C
Ozanan de Pará de Minas, instituição de assistência social, com
na Cidade de Pará de Minas.

Art. 2.9	Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3Q	 Esta lei entrará cm vigor na data de sua

hlicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos

de setembro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Seuna

João Franzen de Lima

LEI N.ç, 5.276, DE 29 DE SETEMBRO DE 1969

Autoriza o Poder Executivo a conceder à 1

feitura Municipal de Boa Esperança o auxilio

nariceiro de NCr$ 20.000,00.

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

Art. l. - Fica o Poder Executivo autorizado a cone
à Prefeitura Municipal de Boa Esperança, para as comemora
alusivas ao centenário da cidade, o auxílio financeiro de NCr$

20.000,00 (vinte mil cruzeiros novos).
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Art. 2. Para atender à despesa resultante desta lei, é O

Poder Executivo autorizado a abrir à Secretaria de Estado da Fa-
zenda o crédito especial no valor fixado no artigo anterior, po-
dendo, para esse fim, anular, total ou parcialmente, dotações do
Orçamento vigente do Estado correspondentes a despesas correntes
ou de capital.

Art. 39 - 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 (lesta 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 setembro de 1969.

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

LEI N.9 5.277, DE 30 DE SETEMBRO DE 1969

Autoriza doação de imóvel à Prefeitura Muni-
cipal de Maria da Fé.

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

Art. 1.0 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Pre-
ra Municipal de Maria da Fé o imóvel de propriedade do Estado,
na Praça Getúlio Vargas, esquina com a Rua Capitão João Ri-

na Cidade de Maria da Fé, onde funciona a Prefeitura e a
ira do Município.

Parágrafo único -- A escritura de aquisição do referido imnó-
foi lavrada no livro n. 6, folha 1, (lo Cartório de Notas de
.a da Fé, estando transcrita sob n. 9 9.537, no Cartório de Re-
0 de Imóveis tia Comarca de Cristina.

Art. 2. - O imóvel destinar-se-á à construção do novo pré-
da Prefeitura Municipal de Maria da Fé.
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Parágrafo único - No edifício a ser construído pela P re

-feitura Municipal, serão reservadas ao Estado dependências des t i

-nadas ao funcionamento (Ia Coletoria Estadual, (lota(IOS de conforto,

segurança e dimensões compatíveis.
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Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhe-

cimento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam

cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Revogam-se as disposições eni contrário. Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 30
de setembro de 1969.

Art. 3:'

Art. 4:'

blicação.

Esta lei entrara ciii vigor na (lata ole sua P u-

'Mando,Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conlie

cimento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam

cumprir, tão inteiramente como nela S( contéfli

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo horizonte, aos 30

de setembro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Seniia

Francisco Bilac Moreira Pinto

Ovídio Xavier de Abreu

LEI N. 5.278, DE 30 DE SETEMBRO DE 1969

Declara de utilidade pública a Instituição N(

Senhora de Nazaré, com sede em Bernardo Monte

Município de Conto'.qeifl.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus rcpr

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

Art. 1.0 Fica declarada de utilidade pública a Institui

Nossa Senhora de Nazaré, com sede cm Bernardo Monteiro, Mi

cípio de Contagem.

Art. 2.°	 Revogadas as disposições em contrário, ent

esta lei em vigor na (lata de sua publicação

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Senua

João Frarizen de Lima

LEI N. 9 5.279, DE 30 DE SETEMBRO DE 1969

Dá denominação ao Ginásio Estadual de
Guidoval.

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

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

Art. 1:'	 Denomninar-seá Cuido Marliere, o Ginásio Esta-
dual localizado na Cidade (lo Guidoval.

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

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

cimento e execução (]esta lei pertencer, que a cumpram e façam

cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, aos 30
de setembro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Sennc,

José Maria Alkminm
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seis cruzeiros novos e setenta e um centavos) ao Gabinete Civil
do Governador do Estado para atendei- despesas de exercícios an-
teriores, como segue:

José Carlos	 Transportes requisitados em dezembro
(te 1966, conforme Processo n. 9 3.790/69 - - - -

Estrada de Ferro Central (lo Brasil - R.F.F.S.A.
Transportes requisitados em novembro e de-
zembro de 1968, conforme Processo n. 2.003/69

Companhia Mogiana de Estradas de Ferro - Trans-
portes requisitados em dezembro de 1968, con-
forme Processo n. Q 3.722/69 ..........

Viação Férrea Centro Oeste R.F.F.S.A. Transpor-
tes requisitados em dezembro de 1968, confor-
me Processo n. , 3.616/69 ............

Estrada de Ferro Central do Brasil 	 R.F.F.S.A.
Transportes requisitados em 1968, conforme
Processo n.	 1.372/69 ..............

Estrada de Ferro Central do Brasil - R.F.F.S.A. -
Transportes requisitados em 1968, conforme
Processo n. 9 2.350/69 ................

Companhia Mogiana de Estradas de Ferro - Trans-
portes requisitados em novembro de 1968, con-
forme Processo n. 1 .661/69 ............

Companhia Mogiana de Estradas de Ferro - Trans-
portes requisitados cm agosto de 1968, confor-
me Processo n	 704/69 ..............

Companhia Mogiana de Estradas de Ferro 	 Trans-
portes requisitados em outubro de 1968, con-
forme Processo n	 630/69 ............

Companhia Mogiana de Estradas de Feri-o Trans-
portes requisitados em agosto de 1968, confor-
me Processo n 701/69

TOTAL -.	 - -

NCr$

2,74

2.130,10

2,57

102,16

1121,51

1.161,91

4,65

2,30

5,67

3,10

4.536,71
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LEI N.9 5.280, DE 1.9 DE OUTUBRO DE 1969

Modifica a Lei 11. 9 4.380, de 27 de janeiro

de 1967.

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

Art. 1. - O cargo (te Escrevente de Cartório Criminal, nível
TJ-18, constante da Tabela II da Lei n. 9 4.380, de 27 de janeiro

de 1967, fica retificado para o nível TJ-8.

Art. 2. - As despesas decorrentes da aplicação desta lei
correrão por conta cia (lotação orçamentária própria, ficando o Poder
Executivo autorizado, ainda, a abrir, por decreto, crédito suple-
mentar na importância de NCr$ 3.056,28 (três mil e cinqüenta e
seis cruzeiros novos e vinte e oito centavos), mediante a anulação,
total ou parcial, de (lotações orçamentárias.

Art. 3. - Esta lei entrará cm vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas as disposições cm contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 1.'
de outubro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senua
Ovídio Xavier de Abreu
João Franzen de Lima

LEI N.9, 5.281, DE 3 DE OUTUBRO DE 1969

Autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito
especial de NCr$ 4.536,71 ao Gabinete Civil do Go-

vernador do Estado.

O Povo do Estado de Minas Gerais, p01- seus representante

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

Art. 1. - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir o ci
dito especial de NCr$ 4.536,71 (quatro mil, quinhentos e trinta
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NCr$

3,50

0,20

7,82

0,52

8,27

3,64

2,28

8,52

1,82

1,72

2,28

1,43

101,78

55,74

Art. 2. - Para a execução desta lei é o Poder Executivo
autorizado a utilizar-se de recursos provenientes de excesso de ar-
recadação devidamente comprovado ou da anulação total ou par-
cial de (lotações orçamentárias de Despesas Correntes ou de Ca-
pital até o valor consignado no art. 1..

Art. 3	 Bevogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará em vigor na (lata (le sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 3
de outubro de 1969.

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

LEI N.° 5.282, DE 3 DE OUTUBRO DE 1969

Autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito

especial de NGr$ 992,90 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 Podei- Executivo autorizado a abris- à Se-
cretaria ole Estado da Educação o crédito especial (te NCr$ 992,90
(novecentos e noventa e dois cruzeiros novos e noventa centavos),
destinado a ocorrer ao pagamento de despesas de exercícios an-
teriores, como segue:

NCr$

Viação Platina Ltda. -- Transportes requisitados em
1967, conforme Processo n 5.553/69 ......	 3,84

Francisco de Meio Sobrinho	 Transportes requisi-
tados em 1967, conforme Processo n 9 5.490/69

	
2,71

Francisco de Meio Sobrinho - Transportes requisi-
tados em 1966, conforme Processo n. I 5.154/69

	
4,00

Empresa Santo Antônio Ltda. 	 Transportes requi-
sitados em 1967, conforme Processo n. 5.949/69

Valtcr Ferreira (le Oliveira	 Transportes requisi-
tados em março (te 1967, conforme SEC/Pro-
cesso n	 4.449/67	 ................

Expresso Santa Terezinha - - Moacir Soalheiro
Transportes requisitados em agosto de 1967,
conforme SEC/Processo n 2.755/68 ......

Expresso Santa Terezinha Luiz Sóllio Transpor-
tes requisitados em junho de 1967, conforme
Processo n. v 6.078/68 ..............

José Cai-los -- Transportes requisitados em 1966, con-
forme Processo n	 3.870/69 ..........

José Carlos - Transportes requisitados em fevereiro
e agosto (te 1967, conforme Processo n 3.796/69

Expresso Nova-liniense Ltda- -----Transportes requisi-
tados eni 1967, conforme SEC/Processo n .9

3.196/67	 ......................

Expresso Nova-limisense LIda------Transportes requisi-
tados em 1967, conforme SEC/Proccsso n.
3.224/67	 ........................

Expresso Roaói io Ltda. -- Transportes requisitados
em março) O abril de 1967, conforme SEC/Pro-
CCSSO n. q 3.803/67 ..................

Expresso Rosário Lida. - - Transportes requisitados
em abril (te 1967, conforme SEC/Processo n
3.774/67	 ........................

Viação Bassaniar Lida. --- Transportes requisitados
em novembro de 1967, conforme Processo n
2.931/69	 ........................

Companhia Mogiana de Estradas de Ferro-Transportes
requisitados em outubro de 1968, conforme Pro-
cesso n	 571/69 ....................

Viação Férrea Centro Oeste -- 1 F.F.S.A. Transpor-
tes requisitados em outubro e novembro de 1968,
conforme Processo n. 9 763/69 ............

Viação Férrea Centro Oeste - RF.F.S.A. - Transpor-
tes requisitados em outubro e novembro de
1968, conforme Processo n 900/69 ......



NCr$	
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhe-

cimento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam

1,37
	 cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 3
de outubro de 1969.

146,48
ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Sentia
Ovídio Xavier de Abreu

180,77	 José Maria Alkrnim

4	 LEI N. 5.283, DE 3 DE OUTUBRO DE 1969

Autoriza a abertura do crédito especial de
NCr$ 290.016,10 à Secretaria de Estado da Viação
e Obras Públicas.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
0,60	 decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir à Se-
3,08	 cretaria de Estado da Viação e Obras Públicas o crédito especial

de NCr$ 290.016,10 (duzentos e noventa mil, dezesseis cruzeiros
75,43	 novos e dez centavos) destinado ao pagamento das seguintes des-

pesas de exercícios anteriores:

15,25
	

NCr$

227,20

117,70
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Estrada de Ferro Leopoldina - Transportes requi-
tados em outubro de 1968, conforme Proces-
so n.9 1.751/69	 ..................

Estrada de Ferro Central do Brasil - R.F.F.S.A. -
Transportes requisitados de outubro a dezembro
de 1968, conforme Processo n.9 1.990/69

Estrada de Ferro Central do Brasil - R.F.F.S.A. -
transportes requisitados de outubro a dezembro
de 1968, conforme Processo n. 9 2.144/69

Estrada de Ferro Central do Brasil - R.F.F.S.A. -
Transportes requisitados cm novembro de 1968,
conforme Processo n.9 1 .676/69 ..........

Estrada de Ferro Central do Brasil - R.F.F.S.A. -
Transportes requisitados de setembro a dezem-
bro de 1968, conforme Processo n. 9 2.011/69

Companhia Mogiana de Estradas de Ferro - Trans-
portes requisitados em novembro de 1968, con-
forme Processo n. 9 1 .662/69 ..........

José Maria Rodrigues .-- Transportes requisitados
em 1967, conforme Processo n. 9 2.451/69

Nildo Barroso -- Transportes requisitados em 1967,
conforme Processo n. Q 63/68 ..........

Geraldo Teixeira Bastos - Transportes requisitados
em 1967, conforme Processo n. 9 5.941/67

14,95

992,90

Viação São Marcos - Transportes requisitados em
em 1967, conforme Processo n. Q 7.915/67

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

José Elísio de Castro e Silva - Obras de conclusão
rio prédio da Escola Normal e Ginásio de Pa-
racatu, no período de 1964 a 1966 ........

Pedro Alves Pereira - Medição das obras de reparos
da ponte sobre o Rio Mucuri, na Fazenda Pedro
Pereira, no Município de Teófilo Otoni, em 1963

Ivan Batista da Silva - Construção da ponte sobre
o Ribeirão Voquim, na estrada Almenara-Rubim
Rio do Prado-Joaíma-Jequitinhonha, no Muni-
cípio de Almenara, em 1967 ............

Art. 2.° - Para atender ao disposto no artigo anterior, é
o Poder Executivo 'autorizado a anular, total ou parcialmente, do-
tações orçamentárias correspondentes a despesas correntes ou de
capital, até o montante do crédito, ou a cobrir a despesa com os
recursos provenientes do excesso de arrecadação.

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

8.248,87

1.556,64

745,30
Art. 4•1 - Esta lei entrará em vigor na data de sua pu-	 Newton Cardoso de Souza - Construção da Cadeia

blicação.	 de Pirapora, de 1955 a 1963 ............67,14
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NCr$	 r

12. 409,34

16.012,97

232,59

452,00

336,89

17.817,32

Luciano Arneclée Perel 	 Obras de melhoramentos e
acréscimos do Palácio das Mangabeiras cm
1966	 ..........................

José Buy de Souza .- Construção da Ponte sobre o
Rio Todos os Santos, na Rua da Matriz, na
estrada de Teófilo Otoni -- Ataléia, no Município
de Teófilo Otoni, em 1965, 1966 e 1967 ......

Instituto de Previdência (los Servidores do Estado de
Minas Gerais Contribuições (levidaS Pi lo
Estado, referentes aos operários que executa-
ram as obras de construção da ponte sobre
o Rio Todos os Santos, na Rua Matriz, na es-
trada Teáfilo Otoni	 Ataléia, no Município
(tU TUófil() Otoni, no período de 1965 a 1966

Antônio Cyrino Sobrinho -- Construção do prédio da
cadeia de Il)iá, em 1967 ..............

Instituto de Previdência (]os Servidores do Estado (te
Minas Gerais Contribuições devidas pelo Es-
tado referentes aos operários que executaram as
obras (te construção da Cadeia (te Ibiá, em 1967

Ives Soares da Cunha	 Construção dos muros de
vedação da Cadeia de Ahaeté, em 1964 a 1965

Instituto de Previdência dos Servidores do Estado (te
Minas Gerais Contribuições devidas peto Es-
tado referentes aos operários que executaram as
obras (te k onsl rução dos muros (te vedação da
cadeia (te Abaeté, nos exercícios de 1964 e 1965

Neuza Faundes Carvalho Construção (te muros (lo
Grupo Escolar "Paulo das Graças (Ia Silva",
da Capital, executadas em 1968 ..........

Prefeitura Municipal de Santa Maria de Itabira -
Reparos na ponte "Caseniiro Andrade", sobre
o Rio Tanque, no Município de Santa Maria de
Itabira, em 1961 ..................

André Martins de Andrade Filho - Construção da
ponte SOl)I'e o Rio Aiuruoca em Aiuruoca, de
1965 a 1967	 ......................

Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de
Minas Gerais Contribuições devidas pelo
Estado referentes aos operários que executaram

as obras de Construção da ponte sobre o Rio
Aiuruoca, na Cidade de Aiuruoca, no período de
1965 a	 1967	 ....................

Nicolau Laterza - Construção do prédio da Circunscri-
ção de Obras Públicas, (lesta Secretaria, em
Uberaba, no período de 1965 a 1967 ......

Antônio Carlos Rezende Garcia de Paiva Construção
de um barracão, para depósito de material do
hangar do Governo do Estado, nesta Capital,
em	 1966	 ......................

Geraldo Batista Sampaio - Construção da ponte
sobre o Ribeirão São Miguel na estrada Iguatama,
Lagoa da Prata, no Município de Iguatama,
em	 1967	 ......................

Mário Gonçalves -- Construção da cadeia de Arceburgo
em 1965	 ........................

Luiz Antônio da Rocha Silva - Construção do prédio
(lo Centro de Saúde de Araguari, no período
(le 1962 a 1964 ....................

João Paulo Goulart de Freitas - Construção da ponte
denominada "Catarmos", sobre o Rio Pira-
petinga, no Município do mesmo nome, em
1966	 ..........................

João Paulo Goulart de Freitas - Recuperação da
ponte sobre o Rio Cágado, no Município de Ca-
taguases, em 1967 ................

João Paulo Goulart de Freitas Construção de boeiro
sobre o Córrego Santa Cruz, em Visconde do
Rio Branco, em 1967 ..............

João Paulo Goulart de Freitas Construção da ponte
sobre o Rio Gavião no lugar denominado Onça,
no Município de Eugenópolis, em 1967 ......

Paulo Terlizzi - Construção do Fórum de Itanhomi,
em 1968 ........

Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de
Minas Gerais -- Contribuições devidas pelo Es-
tado referentes aos operários que executaram
as obras de construção do Fórum de Itanhomi,
em	 1968	 ......................

NCr$

1. 554,69

5.999,27

36,46

2.052,71

81,86

3.303,86

1.016,15

431,32

389,56

10.225,15

19.071,40

832,32

670,29

17.749,38

1.430,19

1.866,98
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Antônio Moreira Calaes - Reparos na ponte sobre o
Ribeirão Manja-Légua, no Município (Te Piranga,
em	 1964	 ........................

Maria Duarte Magalhães - Reforma (te parte (lo pré-
dio do Grupo Escolar "Dr. Tristão da Cunha",
(10 Itambacuri, em 1967 ..............

Maria Dolores dos Santos -- Reforma dos prédios das
Escolas Combinadas "José Felisberto" cio Pará
cio Minas, em 1967 ..................

Eunice Maria Deroma e Silva Reparos no prédio
do Grupo Escolar "Frei Leopoldo ele Casteinovo",
cio Uberaba, em 1967 ................

Francisco Carvalho Bernardes - Construção da ponte
sobre o Rio Douradinho, no Município do Prata,
em 1965 e 1966 ..................

Francisco Carvalho Bernardes - Construção da ponte
sobro o Rio da Prata, no lugar denominado
"Salto", na estrada que liga Ituiutaba-Campina
Verde	 Frutal, no Município de Ituiutaba, cm
1965 e 1966	 ......................

Luiz Gonzaga Batista - Construção cio Centro tio
Saúde (lo Poços tIo Caidas, cru 1965 ......

Alberto Bouchardet Filho - Construção do prédio
destinado ao Fórum de Curvelo ..........

André Marfins de Andrade Filho - Construção cia
ponte sobre o Rio dos Franceses na estrada
Carvalhos Franceses, no Município de Carva-
lhos, cru 	 e 1966	 ..............

Luiz Gonzaga Batista	 Construção do Fórum de
Poços de Caldas, em 1965 o 1966 ........

Luiz cio Castro Souza Construção do prédio do
Fórum "Presidente João Pinheiro", de Concei-
ção tio Rio Verde, em 1968 ............

Instituto de Providência dos Servidores do Estado cio
Minas Gerais Contribuições devidas pelo Es-
tado, referentes aos operários que executaram
as 01)1-as cio construção do prédio do Fórum
"Presidente João Pinheiro" de Conceição do
Rio Verde, em 1968 ................

NCr$
Alberto Bouchardet Filho - Construção do prédio

do Fórum Paraguaçu, em 1964, 1965 e 1966	 8,99
Luiz de Castro Souza - Reparos do Fórum de Ita-

pecerica, em 1965 ................	 2.149,61
Ives Soares da Cunha - Construção cia Cadeia de

Abaeté, no período de 1962 a 1964 ...... 	 709,62

Deliniro Alvim Machado - Construção do prédio do
Grupo Escolar "Padre Miguel", de Simonésia,
no período de 1964 a 1966 ............ 	 25.118,39

Luiz Gonzaga Batista	 Construção da Cadeia de
Poços de Caldas, no período de 1964 a 1966	 32.239,90

Ives Soares da Cunha -- Construção do Posto de
Higiene e Puericultura de Dores do Indaiá,
em 1964 e 1965 ..................	 7.297,82

Instituto de Providência dos Servidores cio Estado de
Minas Gerais - Contribuições devidas pelo Es-
tado, dos operários que executaram as obras
cio construção cio Posto tio 1-Tigiene e Puericultura
de Dores cio Indaiá, em 1964 a 1965 ...... 	 462,21

TOTAL	 290.016,10

Art. 2.°	 Para a execução desta lei, é o Poder Executivo
344,60 autorizado a utilizai--se tio recursos provenientes de excesso de

arrecadação devidamente comprovado ou cia anulação total ou par-
cial de dotações orçamentárias tio Despesas Correntes ou de Ca-
pital até o valor consignado no art. 1.1'.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 3
de outubro de 1969.

E	
ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

tiRaul Bernardo Nelson de Sena
Ovídio Xavier de Abreu

	1. 004,8	 Joaquim Leão Borg"s

NCr$

110,00

256,311

99,401

93,761

2.000,001

44

5.3

11.1

74.57
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LEI N. ç, 5.284, DE 3 DE OUTUBRO DE 1969

Autoriza a abertura, à Secretaria de Estado da
Viação e Obras Públicas, do crédito especial de
NCr$ 49.598,7.

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$ 494.598,74 (quatrocentos e noventa e quatro mil, quinhen-
tos e noventa e oito cruzeiros novos e setenta e quatro centavos),
destinado ao atendimento das seguintes despesas de exercícios an-
teriores:

NCr$

Prefeitura Municipal de São Roque de Minas - Pa-
gamento referente a medição dos serviços exe-
cutados na construção do Fórum (te São Roque
de Minas, em 1964 ..................	 6121,61

Geraldo Batista Sampaio - Pagamento pela constru-
ção da ponte sobre o Rio Pinta-Pau, na estrada
que liga Capela Nova, no Município de Capela
Nova, em 1959 ......................	 4,71

André Martins de Andrade Filho - Pagamento devido
pelos reparos (Ia ponte sobre o Rio Capivari,
no Município de Itamonte, em 1967 ...... 	 6.200,38

José Ruy de Souza - Pagamento devido pela cons-
trução (Ia ponte sobre o Rio Todos os Santos,
na estrada Teófiio Otoni - Ataléia, na Rua João
Pessoa, no Município de Teófilo Otoni, em 1965,
1966 e 1967	 ....................14.037,45

Joubert Guimarães Pagamento pelos reparos da
ponte sobre o Rio Sapucai, em Paredes, na
estrada São Gonçalo do Sapucai - Machado, no
Município de São Gonçalo (lo Sapucaí, em 1963
e 1964	 ........................	 763,03

Jouberi Guimarães 	 Pagamento pelos reparos da
Cadeia de Pouso Alto, em 1965 e 1966 - 	 2.829,85

Joubert Guimarães - Pagamento pela construção do
prédio do Grupo Escolar de Vila Vicentina,
no Município de Itajubá, em 1966 e 1967

Joubert Guimarães - Pagamento pelos reparos na
ponte metálica sobre o Rio Verde, no Muni-
cípio de Soledade de Minas, em 1961 -

Herdeiros de Jouhert Guimarães 	 Pagamento pela
construção do prédio do Fórum de Três Pontas,
em 1964	 ........................

Joubert Guimarães - Pagamento pela construção do
Fórum de Cambuí, cm 1964 ............

João Porto de Menezes	 Pagamento pela construção
do Fórum de Januária, em 1965 e 1966 -

João Paulo Goulart de Freitas - Pagamento pela
construção da ponte sobre o Rio Lambari, no
lugar denominado "Paca", no Município de Eu-
genópolis, em 1967 ................

João Paulo Goulart de Freitas Pagamento pela
construção da ponte sobre o Rio Muriaé, no
povoado de Macuco, Município de Muriaé, em
1967	 ...................

Carlos Antônio Ribeiro - Pagamento pela constru-
ção cia ponte sobre o Córrego de Contagem, no
Município de Baldim, em 1968 ..........

Delmiro Alvim Machado - Pagamento pela constru-
ção do Posto de Saúde da Cidade de Córrego
Novo, em 1968 ....................

José Elísio de Castro Silva Pagamento pela constru-
ção (lo Posto de Higiene e Puericultura de Rio
Espera, em 1966 e 1967 ..............

Regis dos Reis Pagamento pela conservação cio
prédio da Colônia Santa Fé de Três Corações,
em 1965 e 1966 ..................

NCr$

13.284,17

63,64

1.363,97

25.076,30

17.461,39

7.979,10

24,89

1 .472,09

3.433,23

75,58

88,19

André Martins de Andrade Filho Pagamento pela
construção da ponte sobre o Rio Guanhães,
denominado "Barra cio Esmeril", na estrada
entre Serro	 Sabinópolis, no Município cio
Serro em 1967 ......................5.888,59



- 116 --	 117 -

NCr$

5,42

1,18

677,63

3.648,49

27.519,89

3. 557,W

41.859M

1. 860,1

5. 9171

NCr$

1.409,97

10.141,50

234,82

11.073,55

3.447,07

Edmundo Bizzotto - Pagamento pela construção do
Centro de Saúde de Uberaba, em 1962 .

José de Castro Valério	 Pagamento pelos reparos
e melhoramentos do prédio da Secretaria da
Viação, no período de 1961 a 1963 ......

Luiz Gonzaga Batista - Pagamento pela reconstrução
do Fórum de Arcado, cm 1935 ..........

João Paulo Goulart de Freitas - Pagamento pelos
melhoramentos da Granja-escola "Dom Delfim",
de Muriaé, no período de 1964 a 1966 .

Antônio Cyrino Sobrinho - Pagamento pela constru-
ção do prédio do Fórum de Monte Carmelo,
em 1968	 ........................

Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de
Minas Gerais - Pagamento das contribuições
devidas pelo Estado, referentes aos operários
que executaram as obras de construção do
Fórum de Monte Carmelo, em 1968 ......

José Ruy de Souza - Pagamento pela construção
do Grupo Escolar de Pavão, no Município de
Pavão, no período de 1965 a 1967 ......

Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de
Minas Gerais - Pagamento das contribuições
devidas pelo Estado, referentes aos operários
que executaram as obras de construção do Grupo
Escolar de Pavão, no Município de Pavão, no
período de 1965 a 1967 ............

Adinar Monteiro dc Paula - Pagamento pela constru-
ção (Ia ponte sobre o Rio Cachoeira Alegre,
no lugar denominado "Ponte Vermelha" na es-
trada de Patrocínio Muriaé, no Município
de Patrocínio do Muriaé, no período de 1965
a	 1967	 ........................

Geraldo Batista Sampaio - Pagamento pela constru-
ção (Ia ponte sobre o Rio São Francisco, na
rodovia Almenara - Pedra Grande Divisó-
polis, no Município de Almenara, nos exercícios
de 1959, 1960, 1966 e 1967 ..........

Fábio Vieira Marques - Pagamento pela recuperação
da ponte metálica sobre o Rio Chopotó, deno-

minada "Novais", no Município de Cipotânea,
em 1965 e 1966 ..................

Mário Gonçalves - Pagamento pela construção da
Cadeia de Guaxupé, em 1966 e 1967 ......

Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de
Minas Gerais - Pagamento das contribuições
devidas pelo Estado, referentes aos operários
que executaram as obras de construção da Ca-
deia de Guaxupé, em 1966 e 1967 ......

Nicolau Laterza Pagamento pela construção da
ponte sobre o Rio Verde, na estrada que liga
Itapagipe a São Francisco Sales, no lugar de-
nominado "Coqueiros", no Município de Itapa-
gipe, no período de 1966 e 1967 ..........

Adinar Monteiro de Paula 	 Pagamento pela constru-
ção da ponte sobre o Ribeirão cia Conceição, na
estrada São Francisco do Glória Miradouro, de-
nominada "Vargem Alegre", no Município de
São Francisco cio Glória, no período de 1965
a1967	 ........................

Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
de Minas Gerais Pagamento das contribuições
devidas pelo Estado, referentes aos operários
que executaram as obras de construção da I)Oflte
sobre o Ribeirão cia Conceição, na estrada São
Francisco do Glória - Miradouro, denominada
"Vargem Alegre", no Município de São Fran-
cisco cio Glória, no período de 1965 a 1967

Ivan Batista da Silva - Pagamento pela construção
da ponte sobre o Rio Angu, na saída do Dis-
trito de São Domingos, na estrada São Do-
mingos - BR-4, no Município de Santo Antônio
do Aventureiro, em 1967 ..............

Antônio Carlos Rezende Garcia de Paiva - Pagamento
Pela construção cio prédio do Centro de Saúde
e Escola de Enfermagem de Juiz de Fora, no
período de 1964 a 1966 ..............

José de Castro Valério - Pagamento pelos reparos
e pinturas no prédio da Secretaria da Fa-
zenda, de 1955 a 1956 ..............

129,60

527,00

85.000,34

4,84



Prefeitura Municipal de Jesuánia - Pagamento pelas
instalações elétricas cio Grupo Escolar "Luiz
Alves", da Cadeia Pública e (lo Posto de Saúde
e Puericultura, em	 1968 ..............

Prefeitura Municipal de Silvianópolis - Pagamento
dos serviços executados no prédio da Cadeia
Pública em 1968 ..................

Newton Cardoso de Souza	 Pagamento pela constru-
ção cio prédio escolar de Taiobeiras, em 1961

Paulo Teriizzi	 Pagamento pela construção da Cadeia
de Entre Rios de Minas, em 1965 e 1966 .

Francisco Carvalho Bernardes --- Pagamento pela cons-
trução da Cadeia de Ituiutaba, no período de
1962 a 1966 ......................

NCr$

300,00

5.000,00

134,25

6,24

6.437,54

NCr$

127.140,46

175,811

31,281 Adinar Monteiro de Paula - Pagamento pela cons-
trução da ponte sobre o Rio Caparaó no local
denominado "Ponte Ferro" na estrada Caparaó

2.059,821	
em 1967 ........................3.075,70

Pedra Menina, no Município de Caparaó,

Cassiano Nunes Neto	 Pagamento pelos reparos no
prédio da Cadeia (te Itambacuri, de 1965

Otávio de Araújo Couto - - Pagamento pela construção
(Ia ponte sobre o Rio Lamniin, denominado Pau
Grande, no Município de Lamim, em 1968

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Pagamento
pelos serviços telefônicos prestados à Secre-
taria, de 1. 9 de outubro a 31 de dezembro
de 1968	 ..........................

TOTAL........

1

1.

15.

3.068,72

544,06

2.790,39

494.598,74

322, Art. 2.° - Para a execução desta lei, é o Poder Executivo
autorizado a anular, total ou parcialmente, até o limite do crédito,
dotações orçamentárias correspondentes a despesas correntes ou de

	

20.116,	 capital ou utilizar recursos provenientes de excesso da arrecadação.

Art. 3•Q	 Revogam-se as disposições eni contrário.

Art. 4.
b1icaço.

Esta lei entrará em vigor na data de sua pu-
2.84
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Luiz Antônio cia Rocha e Silva Pagamento pela
construção da ponte sobre o Rio Paranaíba,
no Porto (Ias Mangueiras, divisa de Minas com
Goiás, no Município de Tupaciguara, no período
de 1963 a 1967	 ..................

Instituto (te Previdência dos Servidores do Estado
de Minas Gerais - Pagamento pelas contribui-
ções devidas pelo Estado, referentes aos operários
que executaram as obras de construção da ponte
sobre o Rio Paranaíba, no Porto das Mangueiras,
divisa de Minas com Goiás, no Município de Tu-
paciguara, no período de 1963 a 1967 .

Companhia Telefônica de Juiz de Fora - Pagamen-
to de desp sas telefônicas cio 2.9 Distrito de
Obras Públicas de Juiz de Fora, de novembro
e dezembro de 1968, conforme Contas n.s
4-11-68 e 4-12-68 ....................

Olímpio Garcia Brandão - Pagamento pelos reparos
do prédio do Fórum de Patrocínio, de 1963 a
1967	 ..........................

Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de
Minas Gerais Pagamento das contribuições
devidas pelo Estado, referentes aos operários
que executaram as obras de reparos do prédio
do Fórum de Patrocínio, de 1963 a 1967 .

Ismael Alves Ferreira - Pagamento da medição dos
serviços executados na Cadeia de Alfenas, em
1966	 ............................

Mário Gonçalves - Pagamento pela construção do
Grupo Escolar de Macaúhas, no Município ('me
Capitólio, em 1966 ................

Edmundo Ladeira Loures - Pagamento pela restaura-
ção do prédio da Cadeia de Tiradentes, em
1963 e 1964	 ......................

Plínio Soriano Freire Pagamento pela construção
de prédio do Grupo Escolar "Tristão da Cunha",
de Teófilo Otoni, em 1967 ............

Adinar Monteiro de Paula Pagamento pela cons-
trução do corrimão da ponte sobre o Rio Matipó,
na Rua Adalberto Leão, na Cidade de Matipó,
no príotlo de 1965 a 1967 ..............



Frane sco de Melo Sobrinho - Transportes requisi-
tados em outubro de 1966, conforme Processo

n. Q 5.404/69 ......................

Viação Tugúrio Ltda.	 Transportes em 1968, con-

forme Processo n.9 6.029/69 ............

José Carlos - Transportes requisitados em dezembro
de 1965, conforme Processo n. 9 3.791/69 .

José Carlos - Transportes requisitados cm janeiro de
1967, conforme Processo n. 9 3.767/69 .

Auto Viação São João - Sebastião MartinianO Tei-
xeira - Transportes requisitados em fevereiro
de 1966, conforme Processo n. 9 3.079/69

Art. 31	 Revogadas as disposições em contrário, esta lei
1,29	 entrará em vigor na (lata de sua publicação.

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

	

54,09	 Cimento e execução (testa lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

	

0,61	 Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Florizonte, aos 3
de outubro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelsoji de Serwa
Ovídio Xavier de Abreu
Clóvis Salgado da Gama
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Auto Viação São João	 Sebastião Martiniamio Tei-
xeira	 Transportes requisitados cm dezembro
de 1965, conforme Processo n. 9 3.101/69 .

Estrada de Ferro Central (lo Brasii 	 R.F.F.S.A.
Transportes requisitados em 1968 conforme
Processo 11. 9 2.172/69 ................

Estradas de Ferro Central do Brasil 	 R.F.F.S.A. -
Transportes requisitados ciii novembro de 1968,
conforme Processo n. 9 1.403/69 ........

Estrada dc Ferro Central do Brasil 	 R.F.F.S.A.
Transportes requisitados cm dezembro de 1968,
conforme Proc sso n. 9 1.687/69 ..........

Rudciico de Alvarenga Mafra - Transportes requi-
sitados em abril de 1967, conforme Processo n.9
3.034/68	 ......................

Geraldo Teixeira Bastos - Transportes requisitados
em maio de 1967 conforme Processo • Q 5.716/67

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

Nildo Barroso - Transportes requisitados em maio de
decietoU e eu, cm seu nome, sanciono a seguinte	 1967, conforme Processo n. 9 242/68 ......

Art. 1.

	

	 Fica o Poder Executivo autorizadoa abrir o cré-
, quarenta e

dito especial d	

•
e NCr$ 2.742,29 (dois	

5

à Secretaria de Es-
dois cruzeiros novos e vinte e . esas de exercícios findos, como
ta(Io da Saúde para atendei dcsp
segue:

NCr

120

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 3

(te outubro (te 1969.

NCr$

1,20

803,94

943,14

918,98

3,34

9,00

6,00

2.742,29

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Sentia
Ovídio Xavier de Abreu
Joaquim Leão Borges

LEI N.9 5.285, DE 3 DE OUTUBRO DE 1969

Autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito

espeial de NCr$ 2. 7 1í2,29 à Secretaria de Estado

da Saúde.

TOTAL

Art. 2.v - Para a execução desta lei, é o Poder Executivo au-
torizado a utilizar-se de recursos provenientes (te excesso de arre-
cadação devidamente comprovado ou da anulação total ou parcial
de dotações orçamentárias (le Despesas Correntes ou de Capital
até o valor consignado no art. 1..

0,57

L
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LEI N.9 5.286, DE 3 DE OUTUBRO DE 1969

Declara de utilidade pública o Centro de As.

sistência Social e Educacional "João XXIII", com

sede na Cidade de Mesquita.

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

Art. 1. - Fica declarada de utilidade pública o Centro de
Assistência Social e Educacional "João XXIII", com sede na Ci
(la(le de Mesquita.

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

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhe•
cimento e execução desta lei pertencei', que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente corno nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 3

de outubro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Seinui

João Franzeii de Lima

.José Maria Alktnim

LEI N.9 5.287, DE 3 DE OUTUBRO DE 1969

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 3
(te outubro (te 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Senna

João I"ranzeio de Lima

José Maria Alkmiin

LEI N. 9 5.288, DE 3 DE OUTUBRO DE 1969

Declara de utilidade pública a Fundação Edu-

cacional Pan-americana, com sede em Aimorés.

O Povo (lo 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 Fundação
Educacional Pan-umoericana, com sede na Cidade (te Aimorés

Art. 2. --• Revogam-se as disposições com contrário.

Art. 3• 9 - Esta lei entrará em vigor na data de sua pu-
blicação.

Declara de utilidade pública a Fundação Fa.	 Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhe-
elIl(/ade de Filosof ia, Ciências e Letras de Divin	

cimento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam
polis, colo sede na Cidade de Divinópolis.	

cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

O Povo (lo 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 Fundação
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Divinópolis, com sed

na Cidade de Divinópolis.

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

Dada no Palácio (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, aos 3
de outubro (te 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Seuna

João Franzen de Lima

José Maria Alkmim

L.
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LEI N.9 5.289, DE 3 DE OUTUBRO DE 1969

Declara de utilidade pública o Ginásio São Pas-

coal, 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 Ginásio São

Pascoal, so.iedade civil, com sede em Belo 1-lorizonte

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

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

blicação.

Mando, portanto, a tO(lOS as autoridades, a quem o coube-

cimcnto e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam

cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 3

de outubro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de ,Sen.iui

.João Franzen de Lima

José Maria Alkmitn

LEI N. 9 5.290, DE 3 DE OUTUBRO DE 1969

Declara de utilidade p ública a Fundação Edu-

cacional "Professor José Gonella", de Guaxupé.

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

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

Art. 1.' Fica declarada de utilidade pública a Fundação

Educacional "Professor José Gonella", com sede na Cidade de

Guaxupé.

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

entrará em vigor na data de sua publicação.

- 125

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-

mento e execução (]esta lei pertencer, que a cumpram e façam

cumprir, tão inteiramente Como nela se contém.

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

outubro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Senna

João Franzen de Lima

José Maria Al/:mim

LEI N. 9 5.291, DE 1. 9 DE OUTUBRO DE 1969

Declara de utilidade público o Diretório Aca-

démico 22 de setembro, (Ia Faculdade de Ciências

Econômicas de Uberlândia, com sede na Cidade

de Uberlândia.

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

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

Art. 1.' ----- Fica declarado d e utilidade pública o Diretório

Acadêmico 22 (te setembro, ( Ia Faculdade de Ciências Econômicas

de Uberlândia, com sede na Cidade (te Uberlândia,

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

entrará em vigor nana (lata (te sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo 1-lorizonte, a lv de outubro

de 1969.

O Prc s ideal	 ( ) O rim, da de Andrade

O 1.' Secretário: (a) Jairo Magalhães

11
	 O 2.' Secretário: (a) José Luiz Baccarini
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LEI N.° S. 292, DE 8 DE OUTUBRO DE 1969

Dá a denominaçao (le 'Ljons Clube" às Escolas

Combinadas de Borboleta, em Carangola.

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 Borboleta, em Carangola,

denominar-se-ao "Lyons Clube"

Art. 2.0	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 execuçôO (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam

cumprir, ISa inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo 1 lorizonte, aos 8 de

outubro (te 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Senna

José Maria Alkmim

João Eranzen de Lima

LEI N." 5.293, DE 8 DE OUTUBRO DE 1969

Autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito

especial de NCr$ 56.892,98 à Secretaria de Estado

da Saúde.

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

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

Art . 1 . 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir o crédito

especial (te NCr$ 56.892,98 (cinqüenta e seis mil, oitocentos e noventa

e dois cruzeiros novos e noventa e oito centavos) à Secretaria de

Estado da Saúde para atender despesas (te exercícios findos, como

segue

NCr$
Prefeitura Municipal (te Belo Horizonte - Pagamento

da taxa Sanitária e Previdência de 1967 e 1968
relativa ao prédio (la Secretaria ..........	 12,10

Laboratórios Lepetit S.A. - Fornecimento de medi-
camentos ao Departamento da Criança, em 30
de outubro de 1968, conforme Nota Fiscal
Fatura série "única" n. 9 013919 ..........	 56. 000,00

Companhia Telefônica (te Minas Gerais - -- Serviços te-
lefônicos prestados ao Centro de Saúde de Ubá,
de 1.0 de abril a 30 (te junho de 1968, confor-
me fatura n.° 691-GE ................	 24,33

Companhia Telefônica (te Minas Gerais -- - Serviços te-
lefônicos prestados ao Centro (te Saúde de Dia-
mantina, de 1 . (te janeiro a 31 de março de
de 1964 e de janeiro a 31 (te dezembro de 1966,
conforme faturas 11. 0 s 166, 190, 629, 1.061,
1.282 GE	 ........................102,10

Companhia Telefônica (te Minas Gerais --- Serviços te-
lefônicos prestados ao Sanatório Padre Dano iõo,
em Ubá, nos meses (te abril, maio e junho (te
1968, conforme fatura n.' 688 -- GE ...... 	 50,97

Companhia Telefônica (te Minas Gerais --- Serviços te-
lefônicos prestados ao Centro (te Saúde de Cata-
guases nos meses (te março, abril, fliulio, junho,
julho, agosto e setembro (te 1968, conforme fa-
turas n. 0 s 818, 1.122 e 1.348 - GE ........	 172,03

Companhia Telefônica (te Minas Gerais -- Serviços te-
lefônicos prestados ao Sanatório Padre Damnião
de Ubá, nos meses (te fevereiro, junho, julho,
agosto e setembro de 1967, conforme fatura
n.0 1.492 -- GE .................... 	 139,22

Companhia Telefônica de Minas Gerais -- Serviços te-
lefônicos prestados ao Centro (te Saúde (te Cata-
guases, nos meses de Su t mbro, outubro, no-
vembro e dezembro (te 1967 e janeiro (te 1968,
conforme fatura n. 9 1 .681) -	 GE ........	 79,02

Companhia Telefônica (te Minas Gerais - Serviços te-
lefônicos prestados à Colônia Santa Fé, em Três

III-
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NCr$ 1

Corações, de março a setembro (Te 1968, confor-
me faturas n.'s 853, 1.353, 687 e 1 .116 	 GE .

Companhia Telefônica de Minas Gerais -- Serviços te-
lefônicos prestados ao Centro de Saúde de Leo-
pold ina, nos meses de setembro, outubro, no-
vembro e lezeflibi'O (Te 1967, conforme fatura

n.9 1.684	 GE ....................

TOTAL .. .

Art. 2. - Para a exeeuçõo desta lei é o Podei' Executivo
autorizado a utilizar-se (Te recursos provenientes de excesso de ar
rccadaçõo devid anlen te comprovado ou da anulaç o total ou parcial
(te (lotações orçalilentálias de 1)cspeses Correntes 011 de Capital até

o valor consignado no art . 1.'.

Art. 3 , Q 	- Revogadas as mlisposiçoes em rontramiO, esta lei

entrará em vigor na data (Te sua publicação

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhCi
mento e execução (lesta lei perlene(r, (111e a e façais
cumprir, tão inteiranwflte como nela se contém.

Dad i no Palácio da Li herdade, cm Belo Horizonte, aos 8 di

outubro (te 1969

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senrie
Ovídio Xavier de Abreu
Clóvis Salgado da Gama

LEI N.° 5.294, DE 9 DE OUTUBRO DE 1969

Dó a denoininaçao de "Carniem Alvarenqa

labela" (10 Grupo Escolar do Bairro Sarandi,

Belo horizonte.

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

Art . 1. - O Grupo Escolar do Bairro Sarand i, em Belo
zonte, denominar-Se-á "Carmem Alvarenga Falabelu".

Art . 2. - Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publi

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos O de
outubro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Senna

João I"rarL-en de Lima

José Maria Alkinirn

LEI N. 5.295, DE 9 DE OUTUBRO DE 1969

Autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito

especial de NGr$ 8'í.83'1,15 à Secretaria de Estado

do Interior e Justiça e a anular (lotações orça-
ruentórjas

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

Art. l. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir à e-

eretarja de Estado do Interior e Justiça o crédito especial (te
NCr$ 84.834,15 (oitenta e quatro mil, Oitocentos e trinta e quatro
cruzeiros novos e quinze centavos), para ocorrer ás despesas abaixo
relacionadas:

NCr$

"Nosso Abrigo" e Lactário "Cláudia Maria Rocha

Brant" -- Despesas com manutenção de meno-

res, por requisição (10 Juizado (te Menores,

durante os meses de novembro e dezembro de
1968	 ..........................2.240,00

"Nosso Abrigo" e Lactário "Cláudia Maria Rocha

l3rant" - Despesas com manutenção de meno-

res, por requisição do Jjizado de Menores,
durante os meses ile agosto, setembro e outu-
bro de 1968 ...................... 	 3.080,00

269,841

43,37

56.892,98
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NCr$
	

NCr$

"Nosso Abrigo" e Lactário "Cláudia Maria Rocha
Brant" Despesas com manutenção de nieno-
res, por requisição do Juizado de Menores,
durante os meses de maio e julho de 1968

"Nosso Abrigo" e Lactário "Cláudia Maria Rocha
Brant" Despesas com manutenção de meno-
res, por requisição do Juizado (te Menores,
durante o mês de junho de 1968 ........

Instituto Agropecuário Industrial "Artur Bernardes"
Despesas com manutenção de menores, por

requisição do Juizado (te Menores, de janeiro
a dezembro de 1964 ................

Orfanato Nossa Senhora das Dores Despesas com
manutenção (te menores, por requisição do
Juizado de Menores, durante os meses de julho
e agosto de 1968 ..................

Instituto e Orfanato Santo Antônio de Pádua Des-
pesas com manutenção de menores, por requi-
sição do Juizado de Menores, nos meses de
maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro,
novembro e (lezeIflb1o) de 1968 ..........

"Lar de Marcos" - Despesas com manutenção de me-
nores, por requisição do Juizado de Menores,
durante os meses de setembro, outubro, novem-
bro e dezembro de 1968 ..............

"Lar de Marcos" -- Despesas com manutenção de me-
nores, por requisição do Juizado (te Menores,
durante os meses de julho e agosto de 1968

Fundação Padre I)'Ainato Despesas com manutenção
de menores, por requisição do Juizado (te Me-
nores, de junho a outubro de 1968 ......

Fundação Padre D'Amato - Despesas com manutenção
de menores, por requisição do Juizado (te Me-
nores, nos meses de setembro, outubro, novem-
bro e dezembro de 1965 ..............

Instituto Nossa Senhora da Paz - Sítio Santa Tere-
zinha -- Marimbá - Betim -- Despesas com
manutenção (te menores, por requisição do
Juizado (te Menores, durante o exercício de

	

1966	 ..........................

Educandário "Irmã Luiza" Despesas com manu-
tenção de menores, por requisição do Juizado
de Menores, durante os meses de junho a de-

	

1.945,00
	

zembro de 1964 ....................

Orfanato Batista Mineiro - Despesas com manuten-
ção de menores, por requisição do Juizado de
Menores, durante os meses de abril, maio e

	

945,00
	

junho de 1968 ....................

Educandário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro -
Despesas com manutenção de menores por re-
quisição do Juizado de Menores, durante os me-

	

1.440,00
	

ses de novembro e dezembro de 1964 ......

Lar dos Meninos "1). Orione" -- Despesas com manu-
tenção de menores, por requisição do Juiza-
do de Menores, durante os meses de feverei-

	

840,00 1
	

ro, março, abril, maio e junho (te 1968 .

Lar dos Meninos "D. Orione" - Despesas com manu-
tenção de menores, por requisição do Juiza-
do de Menores, nos meses de outubro, novem-
bro e dezembro de 1966 ..............

2.520,001 Colégio Normal Santa Alice - Pagamento de Bolsa
de estudo concedida à menor Maria Helena Mar-
tins, pelo Juizado de Menores, no exercício de
1967	 ..........................

2.625,001 Educandário e Creche "Menino Jesus" Despesas
com manutenção de menores, por requisição do
Juizado de Menores, durante os meses de no-

9
	 vembro a dezembro de 1964 ............

Educandário e Creche "Menino Jesus" Despesas
com manutenção de menores, por requisição
do Juizado (te Menores, durante o mês de junho
de 1968 ..........................

Hospital Felício Rocho - Pagamento (te Assistência
Hospitalar prestada a menores, requisitada pelo

1
	

Departamento Social do Menor durante o mês de
maio (te 1964	 ..................

Hospital Fehício Rocho Pagamento de Assistência
Hospitalar prestada a menores, requisitada pelo
Departamento Social do Menor durante o mês de

54
	

junho (te 1964 ......................

896,00

2.590,00

248,00

8.300,70

4.066,66

235,00

1.476,26

3.535,00

568,25

569,93
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NCr$

hospital Felício Bocho - Pagamento de Assistência
hospitalar prestada a menores, requisitada pelo

Departamento Social do Menor durante o mês de
setembro (te 1064 ...................

hospital Felino Bocho - Pagamento de Assistência
Hospitalar prestada a menores, requisitada pelo

Departamento Social (lo Menor durante o mês de
novembro (li' 1064 ..................

Creche Santa Maria Goretti Despesas com inanuten-
ção de menores, por requisição do Juizado (II

Menores, durante o exercício de 1968 ......

Creche Santa Maria Goretti - Despesas com manuten-

ção de Menores, por requisiçã o do Juizado (te

Menores, nos meses de novembro e dezembro

de1967	 ..........................

Abrigo Padre Germano - Despesas com manuten-

çiio ( te menoreS, por requisiçSo (lo Juizado

dc Menores, flOS meses de Junho, julho, agosto

setembro e outubro de 1966 ..............

Abrigo Silo Geraldo - Despesas com manutenção de

menores, por requisição do Juizado (le Meno-
res, nos meses de setembro, outubro, novem-

bro e dezembro de 1968 ..............

Sociedade Pestalozzi de Minas Gerais - Despesas com

manutenção de menores, por requisição do Jui-

zado de Menores, nos meses de novembro e de-

zembro (le 1967 ....................

Sociedade Pestalozzi dc Minas Gerais Despesas com

manutenção de menores, por requisição (lo Jui-

'1.0(10 ( k, Menores, no IOCS de julho de 1968

Abrigo Lar de Jesus Sacerdote Eterno -- Despesas com

manutenção de menores, por requisiÇão (lo Jui-

zado de Menores, nos meses de setembro, ou-

tubro, novembro e (lezcnll)ro de 1967 .

Escola PI'OfflStOflLd leaiS Luíza, da Sociedade Pro-

tetora da InÇância de 1) iamantifla -- Despesa!;

com a manutenção ole menores, por rcqmTisi-

çíio cio JUiZa(1O (le Menores, nos meses de julho a

dezembro <te 1968 ....................

- 133 -

NCr$

Fundação Esperança de Proteção aos Menores

Despesas com manutenção de menores por re-

quisição do Juizado de Menores, nos meses de

outubro, novembro e dezembro de 1068 	 840,00

Educandário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

Despesas com manutenção de menores, por re-

quisição (lo Juizado ole Menores, nos meses dc

junho e julho de 1968 ................	 1,120,00

Educandário Nossa Semi hora do Perpétuo Socorro

Despesas com manutenção de menores, por

aquisição do Juizado (le Menores, nos meses de

agosto, setembro, outubro, novembro e dezem-
bro de 1068 ......................3 030,0))

Associação Mineira de Proteção à Criança Des-

pesas com manutenção de menores, por requi-
sição do Juizado dc Menores, flm meses de outu-
bro, floveinbi'o e (leZembi'o de 1967 ........ 	 2. 730,00)

TOTAL ........	 $4831,15

Art. 2. Para atender 00 disposto no artigo anterior, é o
Poder Executivo) autorizado a anula 1', parcial OU tola 1 meu [e, (lota-
çõcs de (leSpesas correntes ou (Id' capital (lo 0I'Çamlienlo Vi4('fflc do
Estado.

Art . 3.	 Bevoaii-se as (lisposições cmii conLrái'io

Ari. 4. ---- Esta lei en [mamã ciii vigor na (lata de sua publicação

Mando, portanto, a todas as autoridades, a qiieni o 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 1 lolizon te, aos 9 de
outubro (te 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
I?aul Bei'imcji'do Nelson de Se !znu
Ovídio Xavier de Abreu
João í1rajtejz de Lima

379,12

376,18

20.825,0(1

3.290,01)

1.408,00

1 .680,00

1.600,00

3. 150,111

3 . 150,00
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LEI N.' 5.296, DE 13 DE OUTUBRO DE 1969

Dá ao Ginásio Estadual de Salinas a denomifla

ção de "Nossa Senhora Aparecida".

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

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

Art. 1. - O Ginásio Estadual (te Salinas denOluiflar_Se-a "Nossa

Senhora Aparecida."
Art. 2. - Revogam-Se as disposições em contrário.

Art. 3 •9 - Esta lei entrará cm vigor na (lata de sua publicação

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-

mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam

cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

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

outubro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Senna

José Maria Alkmini

João Franzeri de Lima

LEI N.9 5.297, DE 13 DE OUTUBRO DE 1969

Declara de utilidade pública o Seminário ÁS

Santo Antônio de Juiz de Fora, com sede em

de Fora.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representa

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

Art . 1.' - Fica declarado de utilidade pública o Scmil

Menor Santo Antônio de Juiz de Fora, com sede na Cidade de

de Fora.
Art. 2.' - Esta lei entrará cm vigor na data de sua publie

revogadas as disposições cm 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, cru Belo horizonte, aos 13 de
outubro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Senno

João Franzen de Lima

LEI N. 5.298, DE 13 DE OUTUBRO DE 1969

Dá (Iefloniiiiaçõo a estabelecimentos de ensino

no Município de Olaria.

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

Art. 1. Passam a ter as denominações abaixo discriminadas
os seguintes estabelecimentos (te ensino, existentes no Município
de Olaria:

- - Escolas Combinadas "Ataualpa Duque", da Cidade;

- Escolas Combinadas "Joaquim Lemes", (te São Sebastião da
Vista Alegre.

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 13 de
outubro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelsoiz de Seiuia

José Maria Alkniirn

João Frairzen de Lima



LEI N. 9 5.300, DE 13 DE OUTUBRO DE 1969

Autoriza a abeitura do crédito especial de

NCvs 25. 1D7,10 ú Secretaria de Esiudo da Sctjurança

Pública.

O Povo (lo Estado de Minas Gerais, por seus representantes,

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

Art. l.'1.

taria de Estude
NCi-F 25.417,10

Fica o Poder Executivo autorizado a abrir à Secr&

(Ia Segurança Pública o crédito especial de
(vinte e cinco mil, quaftoc(1toS e quarenta e sete

cruzeiros novos e dez centavos), para ocorrer ao pagamento das se-

guintes despesas de CX(UCÍCiOS anteriores:

136 -

LEI N.9 5.299, DE 13 DE OUTUBRO DE 1969

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Senna

João Franzen de Lima

- 137

Companhia Telefônica (te Minas Gerais Despesas
telefônicas da Delegacia (te Polícia de Pouso
Alegre, nos meses de janeiro e de mãrço a se-
tembro de 1968, conforme faturas 	 1.372,
1.170 , 874 e 740/GE ................

Companhia Telefônica (te Minas Gerais - Despesas
telefônicas da Secretaria (te Estado da Segurança
Pública e dependências - Repartições da Ca-
pital nos meses de janeiro a setembro de 1968,
conforme faturas n.'s 700 a 706, 715 a 718, 726,
730, 732, 731, 750, 751, 861, 862, 899, 929, 1.129
a 1.135, 1.144 a 1.147, 1.155, 1.159, 1.162,
1.164, 1.179, 1.180, 1.180, 1.308, 1.356, 1.357,
1.391, 1.153 1.311 e 1.394/GE ..........

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Despesas
telefônicas (Ia Escola de Polícia "Rafael Maga-
lhães", de outubro a dezembro (te 1968, confor-
forme fatura n. 9 1. 543/GE

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Despesas
telefônicas da Delegacia de Polícia (te Diaman-
tina, de outubro a dezembro de 1967, conforme
fatura n. 9 1. 701/GE ..................

Companhia Telefônica (te Minas Gerais Despesas
telefônicas (lo Departamento Médico ota Polícia
Civil, nos meses de outtdn-o a (lezdflihro (te 196$,
conforme fatura n. , 1.533/GE ............

Companhia Telefônica (te Minas Gerais - Despesas
telefônicas do l)epal-tallient() (la Guarda Civil,
nos meses de outubro a (leZeflibro (te 196$, coa-
forme fatura n.' 1. 539/GE ..............

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Despesas
telefônicas (Ia l)clegacja de Polícia (te Guaxupé,
nos meses de abril a junho (le 1968, conforme
fatura n . v 721/GE ..................

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Despesas
telefônicas da Deiegacia de Polícia (te Cristina,
nos n1e;es (te 11março ) a setembro (te 196$, (00-
forme faturas ns 719, 866, 1.148 e 1 - 359/GE

Companhia Telefônica (te Minas Gerais	 Despesas
telefônicas da Delegacia (le Polícia de VISeOI1-

Declara de utilidade pública a Associação Só

cio-Cultural Esmerflldens(', com sede na Cidade de

lismeraldas.

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
Sócio-Cultural Esmeral(lenSc, com sede na Cidade (te Esmeraldas.

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 (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam

cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte, aos 13 de

outubro de 1069.

- 592,98

6. 156,7

81,31

44,10

162,63

441,87

35,98

136,65
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NCr$

64,62

165,01

421,17

269,30

249,87

27 5, 12

59,32

100,97

41,51

de do Rio Branco, nos meses de março a junho
de 1968, conforme faturas n.s 921 e 747/GE

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Despesas
telefônicas da Delegacia de Policia de Guaxupé,
nos meses de março a setembro de 1968, con-
forme faturas n. 0s 868, 1 .150 e 1. 367/GE .

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Despesas
telefônicas da Delegacia de Polícia de Conselhei-
ro Lafaicte, nos meses de março a setembro de
1968, conforme faturas n. 0s 714, 865, 1.143 e
1.365/GE ........................

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Despesas
telefônicas da Delegacia dc Polícia de Barba-
cena, nos meses de abril a setembro de 1968,
conforme faturas n. 0s 1.363, 1.163,  864 e 733/GE

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Despesas
telefônicas da Delegacia de Polícia de Catagua-
ses, nos meses de abril a setembro de 1968, con-
forme faturas n. 9s 1.358, 1.177 e 748/GE .

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Despesas
telefônicas da Delegacia de Polícia de São João
Nepomuceno, nos meses de fevereiro a setem-
bro de 1968, conforme faturas n. 0s 742, 1.373,
1.172 e 916/GE ....................

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Despesas
telefônicas da Delegacia de Polícia de São Se-
bastião do Paraíso, de setembro a dezembro
(te 1967, conforme fatura n. 0 1. 709/GE .

Companhia Telefônica di' Minas (lereis - Despesas
telefônicas (Ia Delegacia de Polícia de Mirai,
nos meses de janeiro e (te março a setembro
de 1968, conforme faturas n.9 s 1.370, 1.178 e
749/GE ..........................

Companhia Telefônica de Minas Gerais l)espesas
telefônicas (Ia Delegacia de Polícia de Três Co-
rações, nos meses (te setembro a dezembro de
1967, conforme fatura n. 9 1. 711/GE ......

Companhia Telefônica ole Minas Gerais - Despesas
telefônicas (Ia Dele

gacia de Polícia de Diaman-
tina, (te junho a setembro (te 1968, conforme fa-
tura o: 1. 366/GE ....................

NCr$
Companhia Telefônica de Minas Gerais Despesas

telefônicas da Delegacia de Polícia (le Viscon-
de do Rio Branco, nos meses (te setembro a de-
zembro, de 1967, conforme fatura n. 9 1.715/GE	 68,41

Companhia Telefônica (te Minas Gerais Despesas
telefônicas da Delegacia de Policia (te Leopoldi-
na, nos meses de março a setembro de 1968,
conforme faturas n.'s 737, 1.360 e 871/GE 	 530,90

Companhia Telefônica de Minas Gerais Despesas
telefônicas (lo Departamento Estadual (le Trân-
sito de Minas Gerais, de 1.0 (le outubro a 31 de
dezembro de 1968, conforme faturas n.'s 1 .522
a 1.524/GE ...................... 1.831,42

Companhia Telefônica (te Minas Gerais - Despesas
telefônicas do Departamento (te Ordem Política
e Social, de 1.0 ole outubro a 31 (te dezembro de
1968, conforme fatura n. 0 1 .535/GE ......	 242,07

Companhia Telefônica de Minas Gerais Despesas
telefônicas da Delegacia (te Polícia de Bicas,
nos meses de fevereiro a setembro (te 1968, con-
forme faturas n. 0s 515, 1.181 e 1. 364/GE . 	 83,21

Companhia Telefônica de Minas Gerais --
telefônicas da Delegacia de Polícia (te Paraisó-
polis, nos meses de abril, junho, agosto e se-
tembro de 1968, conforme faturas n.'s 738, 872,
1.168 e 1.371/GE ..................	 57,07

Companhia Telefônica de Minas Gerais --- Despesas
telefônicas da Delegacia (te Polícia (te Ubá, nos
meses (te junho, setembro a dezembro (le 1967,
conforme faturas n.0s 1.712 e 1. 713/GE ...... 	 134,77

Companhia Telefônica (te Minas Gerais - Despesas
telefônicas da Delegacia Regional (le Polícia de
Poços de Caldas, de março a setembro (te 1968,
conforme faturas n.s 739, 873, 1 . 169  e 1.378/
GE	 .......................... 1.099,09

Companhia Telefônica (te Minas Gerais - Despesas
telefônicas das Delegacias Especializadas da
Capital, nos meses de outubro a dezembro de
1968, conforme faturas n.s 1.541, 1.534, 1.511,
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8.871,33

270,07

242,81

704,73

173,80

1.512, 1.513, 1.514, 1.515, 1.516, 1.517, 1.526,
1.527, 1.528, 1.529, 1.536, 1.540, 1.545, 1.560,
1.561, 1.537, 1.533, 1.518 e 1.521/GE ......

Companhia Telefônica de Minas Gerais Despesas
telefônicas da Delegacia de Polícia de Ubá, nos
meses de março a setembro e dezembro de 1968,
conforme faturas n.s 745, 744, 918, 919, 1.174,
1.175, 1.361 e 1.376/GE ..............

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Despesas
telefônicas da Delegacia de Polícia de Três Co-
rações, nos meses de março a setembro de 1968,
conforme faturas n. Q s 743, 917, 1.173 e 1. 375/GE

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Despesas
telefônicas da Delegacia de Polícia de Var-
ginha, nos meses de março a setembro de 1968,
conforme faturas n.s 1.377, 1.176, 020 e 746/GE

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Despesas
telefônicas da Delegacia de Polícia de São Se-
bastião do Paraíso, nos meses de março a seLem-
bro de 1968, conforme faturas n.s 915, 1.171,
1.374 e 741/GE ....................

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Despesas
telefônicas do Departamento de Investigações,
nos meses de outubro a dezembro de 1968, con-
forme fatura n.9 1.542/GE ..............

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 13 de
outubro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Senna
Oídio Xavier de Abreu

Joaquim Ferreiro Gonçalves

_LEI N.° 5.301, DE 16 DE OUTUBRO DE 1969

.._-Con!érn o Estal0(0 do Pessoal da Polícia Mjljb,r•
do Estado de Minas Gerais.

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

TÍTULO 1

Do Pessoal da Polícia Militar

CAPITULO 1

Generalidades669,27

81,31

25.447,10

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Despesas
telefônicas da Delegacia de Repressão de Cri-
mes Contra a Fazenda, nos meses de outubro a
dezembro de 1968, conforme fatura n.'
1.532/GE ........................

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

Art. 2. - Para a execuçío desta lei, é o Poder Executivo auto.
rizado a anular, total ou parcialmente, até o limite do crédito, dota.
ções orçamentárias correspondente a despesas correntes ou de ca-
pital, ou a utilizar-se de recursos provenientes do excesso de arreca-
dação.

Art. 3.1 - Revogam-se as disposições em contrário.

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

Art. 1.	 Os direitos, prerrogativas, deveres e responsabili-
dades do Pessoal da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais são

regidos de conformidade com o presente Estatuto, nos termos do
artigo 108 da Constituição Estadual.

Art. 2. - Os componentes da Polícia Militar são parte inte-
grante da classe dos servidores públicos, denominada "Classe dos
Militares".

Art. 3• - No decorrer de sua carreira pode o militar encontrar-
—se na ativa, na reserva ou na situação de reformado.

§ 1. - Militar da ativa é o que, in gressando na carreira poli-
cial-militar, faz dela profissão, até ser transferido para a reserva,
reformado ou excluído.



- 142

§ 2.° - Militar da reserva é o que, tendo prestado serviço

na ativa, passa à situação de inatividade.

	

§ 3	 Reformado é o militar desobrigado definitivamente do

serviço.
Art. 4•9 - A carreira na Polícia Militar é privativa de brasilei-

ros natos, para oficiais, e natos ou naturalizados para praças, obser-
vadas as condições de cidadania, idade, capacidade física, moral e

intelectual, previstas cm leis e regulamentos.

Art. 5 - O ingresso na Polícia Militar será feito

1 - no quadro de Oficiais de Polícia, no posto inicial da car-

reira, através de Curso de Formação de Oficiais, no qual serão ma-
triculados candidatos aprovados em exame vestibular, obedecido
o Regulamento do Departamento de Instrução (RDI);

II - nos quadros de Oficiais de Policia-Saúde, polícia-Engenha-
ria e Polícia-Técnico, no posto inicial da carreira e mediante concurso
público de títulos e de provas, de acordo com legislação própria;

III - no quadro de Praças:

a) de acordo com normas regulamentares próprias, satisfeitas,

entre outras, as seguintes exigências:

	

1	 ser brasileiro;

2 - estar quite com o Serviço Militar;

3 - ter idade compreendida entre 18 e 30 anos;

4 --- ter idoneidade moral e poítico-Social;

5 - - ter sanidade física e mental;

6 - possuir o Curso Primário completo e ser aprovado nos

exames de escolaridade;

7 -- ter altura mínima de 1,60 metros;

8 -- ser solteiro, exceto se especialista ou artífice;

b) em face de aprovação nos exames vestibulares ao Curso
de Formação de Sargentos (CFS), de acordo com o RDI.

IV - nos quadros de funcionário civil: de acordo com lei

própria.
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Art. 6 - O preenchimento dos quadros de Cabo e Terceiro
Sargento de Polícia far-se-á mediante aprovação em Curso de Forma-
çio de Cabos (CFC) ou de Formação de Sargentos (CFS), e, dos
quadros das graduações seguintes, através de promoções, nos termos
deste Estatuto.

Art. 79 - O preenchimento dos quadros de polícia-especialis-
tas far-se-á mediante aprovação nos cursos referidos no artigo anterior,
além do curso OU exame da respectiva especialidade.

CAPITULO II

Da Hierarquia e da Precedência Militar

Art. 8.	 Hierarquia militar é a ordem e a subordinação
dos diversos postos e graduações que constituem carreira militar.

§ 1° - Posto é o grau hierárquico dos oficiais, conferido por
ato do Chefe do Governo do Estado.

§ 2 - Graduação é o grau hierárquico (Ias praças, conferido
pelo Comandante Geral da Polícia Militar.

Art. 9 - São os seguintes os postos e graduações da escala
hierárquica:

1 - Oficiais de Polícia:

a) Superiores:

Coronel
Tenente-Coronel

F	 Major

b) Intermediário:

Capitão

c) Subalternos:

1.Q Tenente
2° Tenente

II -- Praças Especiais de Polícia:

Aspirante a Oficial
Alunos cio Curso de Formação de Oficiais
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III	 Praças de Polícia:

Subtenente

1.9 Sargento

2. Sargento

3.9 Sargento

Cabo
Soldado.

Art. 10 - Aos postos e graduações de que trata o artigo ant&

nor será acrescida a designação "PM" (Polícia Militar)

Art. 11	 A precedência hierárquica é reguada:

1	 pelo posto ou graduação;

II	 pela antigüidade no posto ou graduação, salvo quando

ocürrcr precedência funcional, estabelecida em lvi ou (lecrcto.

Parágrafo único	 -- O aspirante a oficial freqüentará o círculo

dos oficiais subalternos.
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a) Oficiais de Polícia e Aspirantes a Oficial;

b) Oficiais de Polícia-Saúde:

1 - médicos;

2 - dentistas;

3 - farmacêuticos;

4 - veterinários;

e) Oficiais de Policia-Engenharia;

d) Oficiais de Polícia-Técnicos;

e) Praças de Polícia:

1 - Subtenentes e Sargentos de Polícia;

2 - Graduados de Polícia-Especialistas, por categoria;
3	 Graduados de Policia-Artífices, por categoria.

CAPITULO III

Da Função Policial-Militar

Ant. 12	 A antiguidade de cada posto ou graduação será re-

IV - pela data (te nascimento.

Art. 14 - Função policial-militar é a exercida por oficiais
e praças da P&ícia Militar, com a finalidade de preservar, manter
e restabelecer a ordem pública e segurança interna, através das
várias ações policiais ou militares, cm todo o território do Estado.

Art. 15 -- A qualquer hora do (lia ou da noite, na sede da
Unidade ou Ofl(le o serviço o exigir, o policial-militar deve estar
pronto para cumprir a missão que lhe for confiada pelos seus supe-
riores hierárquicos ou imposta pelas leis e regulamentos.

gulada

1 - pela data da promoção ou nomeação;

II -- pela prevalência sucessiva dos graus hierárquicos

teriores

III - pela (lata de praça;

Parágrafo único Nos casos de nomeação coletiva medianti

concurso, de declaração de aspirante a oficial, de promoção a cab

a terceiro e a primeiro sargento de polícia, prevalecerá, para efeito d

antigüidade, a ordem dc classificação obtida no concurso OU CUTSO,

Art. 13 Serão organizados anualmente "almanaques" (Ia P0

licia Militar, contendo a relação nominal de oficiais, aspirante a ali

cial e graduados da ativa, distribuídos pelos respectivos quadros, di

conformidade

CAPITULO IV

Dos Deveres, Responsabilidades, Direitos e Prerrogativas

Art. 16	 O Oficial somente perderá o posto ou patente nos
seguintes casos:

1 - cm virtude de sentença condenatória restritiva da liber-
dade individual, por mais de 2 (dois) anos e passada em julgado;

II - quando declarado indigno do oficialato ou com ele in-
compatível, em face de incapacidade moral ou profissional, pelo
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Tribunal de Ju
s tiça Militar, em tempo de paz, ou por tribunal especial,

cm tempo de guerra;

111	 - quando olemil ido, flOS termos (la legislação vigente.

§ 1. -- A declaraçao) de indignidade ou incompatibilidade re-

ferida no item II (10 artigo proceder-se-á através de processo especial,

iniciando-se pelo Conselho de Justificação, nos termos da legislação

própria.

§ 2.1 - O tribunal referido no item II do artigo poderá deter-

minar a reforma do oficial no posto por ele ocupado, com os venci-

mentos proporcionais ao seu tempo de serviço, nOS lermos (la le-

gislação própria.

Art. 17 - O militar da ativa que aceitar cargo público civil

temporário, não eletivo, assim como em autarquia, empresa pública

ou sociedade de economia mista, ficará a gregado ao respectivo qua

-dro, e, enquanto permanecer nessa situação, somente poderá ser pro•

nioviolo p0!- antigüidade, contandose-lhe O 
tempo) (le SelviÇ() apenas

para promoÇão, transferência para a reserva ou reforma.

Parágrafo único - - depois de 2 (dois) anos, contínuos ou não,
de afastamento nos termos (leste artigo, será o militar transferido
para a reserva ou reformado, na conformidade (leste Estatuto.

Art. 18 - O militar da ativa que aceitar cargo público perma-

nente, estranho à sua carreira, será transferido para a reserva ou re-

formado com os direitos e devei-es definidos nesta lei.

Ar!. 19 -- Enquanto perceber remuneração do cargo tempo-

rário, assim corno de autarquia, empresa pública ou sociedade de

economia mista, não tem direito o militar ola ativa ao soldo e vanta-

gns (lo seu posto ou graduação, assegura da a opÇão.

Ar! . 20 - T vedada a utilização de componentes da Polícia

Militar com órgãoS c ivis , públicos ou privados, Sol) pena de respon-

sabilidade de quem o permitir.

Parágrafo único -- Ressalvam-se as situações definidas expres-

samente em ei federal

Ari. 21 Os militares (la ativa e os inativos, estes quando
convocados ou designados para o serviço ativo, podem, no interesse

( Ia dignidade profissional, sei- chamados a prestar contas sobre a ori-

gem e natureza dos seus bens móveis, imóveis e semoventes.
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Art. 22 Aos militares da ativa é vedado fazer parte de
firmas comerciais, de empresas industriais de qualquer natureza ou
nelas exercer função ou emprego remunerado.

§ 1.0 - Os militam-es da reserva, quando convocados para o
serviço ativo, ficam proibidos de tratar nas repartições públicas,
civis ou militam-es, de interesse da indústria ou comércio a que este-
jam ou não associados.

§ 2.0 - Os militares da ativa podem exercer, diretamente, a
gestão de seus bens, desde que não infrinjam o disposto no presen-
te artigo.

§ 3.	 No intuito de desenvolver a prática profissional e elevar
o nível cultural dos elementos da Corporação, é permitido, no meio
civil, aos militares tilu'ados, o exercício do magistério ou de ativida-
des técnico-profissionais, atendidas as restrições previstas em lei
própria.

Art. 23 -- Cabe aos militares a responsabilidade integral das
decisões que tomam OU dos atos que praticam, inclusive na execução
de missões por eles taxativamente determinadas.

Art. 24 - As patentes, com as vantagens, prerrogativas e de-
veres a elas inerentes, silo garantidas em toda a plenitude, assim
aos oficiais da ativa e da reserva, como aos reformados, ressal-
vado o disposto no artigo 16 (leste Estatuto.

Art. 25 - Os títulos, postos, graduações e uniformes da Po-
lícia Militar são de uso privativo de seus componentes da ativa, (Ia
reserva e do reformado.

§ 1.0 Os militares da reserva e os reformados só podem usar
uniformes por ocasião de cerimônias sociais, militares e cívicas. Os
da reserva, quando convocados para o serviço ativo, usam uniforme
idêntico aos da ativa, nos termos do RUIPM.

2.1 - Os militares da reserva ou reformados podem ser proi-
bidos (te usar uniformes, temporária ou definitivamente, em virtude (Ia
prática de atos indignos, por decisão do Comandante Geral.

Art. 26 - São ainda direitos dos militares:

1 - exercício (Ia função correspondente ao posto ou graduação,
ressalvados os casos legais de afastamento;

II - percepção (te soldo e vantagens, na forma deste Estatuto
e demais leis em vigor;
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III - transferência para a reserva ou reforma, com i
tos, na forma deste Estatuto;

IV -- julgamento em foro especial, nos delitos militares;

dispensa de serviço, férias, licença e recompensa, n

dições previstas neste Estatuto;

VI	 demissão voluntária e baixa do serviço ativo, de

com as normas legais;

VII	 transportes para si e sua família, nos termo

Estatuto;
VIII - porte de arma, nos termos da legislação espccífic

Art. 27 - A praça perde a cofl(liÇãO de servidor púbi
conseqüente direito à inatividade remunerado, nos casos previ
itens 1 e III do artigo 16 (leste Estatuto, quafl(lO excluída (lisc

mente OU 
por incapacidade profissional, de acordo com o Rcg

to Disciplinar da Corporação.
Art. 28 - Só em caso dc flagrante delito o militar po

preso por autoridade policial civil.

§ 1.0 - Quando se der o caso previsto no artigo, a au
policial fará entrega do preso à autoridade militar mais pró:
podendo retê-lo na delegacia ou posto policial durante o te
cessário m lavratura do flagrante.

§ 2.0 - A autoridade policial que maltratar ou conse
maltratado preso militar, ou não lhe dispensar o tratament(
ao seu posto ou graduação, será responsabilizada, por miei

iditoridade competente
Art. 29 -- O militar, fardado ou em trajes civis, tem

rogativas e as obrigações co1respOn(lentes ao seu posto OU gr

Art. 30 -- 	 o uso de uniforme em manifesi

caráter político-partidário, exceto em serviço.
Art. 31 - Não é permitido sobrepor ao uniforme ins

distintivos de qualquer natureza, não previstos no regular

plano de uniforme.
Art. 32 -- São declaradas nulas as regalias, concessõ(

rogativas decorrentes de leis ou atos anteriores que permitem
uniformes e postos militares a funcionários civis da Polich

Art. 33 -- j vedado o uso, individual ou por parte €
zações civis, públicas ou privadas, de uniformes, emblemas,
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TITULO II

Dos Vencimentos e Vantagens

CAPITULO 1

Veimeinmen los e Vantagens

Art. 35	 Vencimentos ou vencimento é o quantjtaljvo emim
dinheiro devido ao militar em serviço ativo.

Parágrafo único -- 	 vencimentos compreendem

1 - soldo;

II - vantagens Constantes.

Art . 36 - Provento (la inatividade é a remuneração devida ao
militar da reserva OU reformado

Parágrafo Único -- O soldo e Vantagens incorporáveis da inati-
vidade, que forniamn os proventos, não poolerão ser superiores ao
soldo e vantagens incorporáveis olo militar da ativa.

Art. 37 -- Nesta lei, a referência "miitar" abrange 10(105 os
Postos e graduações da hierarquia policial-militam. ; quando o disposi-
tivo se restringir a determinado círculo, Posto ou graduação, a ele
fará referência especial.

Art. 38 - São adotadas as seguintes definições:

1 - cargo é o conjunto de atribuições definidi's por lei ou
regulaniento e cometido, em caráter permanente, a um militar;

11 -- 	 é a atribuição de serviço cometida a um militar;

denominações ou distintivos que tenham semelhança com os adotados
na Policia Militar, ou que possam com eles ser confundidos.

Parágrafo único - São responsáveis pela infração (Ias dispo-
sições deste artigo os diretores ou chefes de repartições, estabeleci-
mentos de qualquer natureza, firmas ou empregadores, empresas,
institutos ou departamentos que OS tenham adotado ou consentido.

Art. 34 - O uso do uniforme, fora do País, só é permitido
aos militares que estiverem com missão oficial.

II
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III -. função ou exercício é a execução, dentro das normas
regulamentares, das atribuições estipuladas para os cargos e encargos;

IV - entrada em exercício ou cm função ocorre qUafl(lo o mi•
litar passa a executar as medidas necessárias ao desempenho (te suas
novas atribuições no local de atividade própria, assumindo efctiva•
mente as responsabilidades do cargo ou encargo;

V -- sede é a região compreendida dentro dos limites geo
gráficos do município ou distrito, em que se localiza uma organiza-
ção e onde o servidor tem exercício;

VI - organização é a denominação) genérica dada ao Corpo,
subunidade, destacamento, estabelecimento ou qualquer outra unida•
de tática, administrativa ou policial;

VII - comandante é a denominação genérica dada ao ele•
inento flid5 graduado ou lïlaiS antigo de cada guarnição, abrangendo
assim seu comandante, diretor, chefe ou outra denominação que
tenha ou venha a ter;

VIII - guarnição é a unidade ou conjunto de unidades, re
partições e estabelecimentos militares existentes, permanente ou
transitoriamente, em unia mesma locai(la(le;

IX - servidor é toda pessoa que exerça cargo ou função pci
manente na Polícia Militar, percebendo remuneração mensal pelos
cofres públicos.

Art. 39	 O soldo do pessoal da Polícia Militar é o fixado em
lei especial.

Art. 40 - Os vencimentos dos militares são devidos a

da data:

1 - do decreto de promoção, para oficial;

II - do ato de declaração, para o aspirante a oficial;

III - da publicação do ato em Boletim da Corporação,
se tratar de promoção, para as demais praças;

IV - do ato de Matrícula, para os alunos do Curso (Ir
ção de Oficiais e tio Curso de Formação de Sargentos;

V - da inclusão na Polícia Militar, nos demais casos.

§ 1. - Excetuam-se (Ias condições (leste artigo os casos
que o ato tenha caráter retroativo, quando serão devidos a p
da (lata expressamente declarada nesse ato.
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2. 1' - Quando a nomeação inicial decorrei- de habilitação
em concurso, o direito à percepção dos vencimentos será contado do
dia da entrada em exercício.

§ 3•0 - No cálculo (los vencimentos, todas as demais vantagens
incidem sobre a soma (te soldo, quinquênios e função militar.

Art. 41	 O direito do miii:itar aos vencimmlentos da ativa cessa
na data:

1 - da transferência para a inatividade;

II - do falecimento;

111 - da perda do posto ou patente;

IV - da demissão;

V - da exclusão;

VI	 da deserção.

Art. 42 -- - Os vencimllenjos são assegurados ao oficial eliquan-
lo estiver em USO e gozo da curta patente.

Art . 43 O vencimento tio militar é irredutível e não está
sujeito a penhora, seqüestro ou arresto, senão 

tiOS casos e pelaforma regulada cmii lei.

Parágrafo único --- A imnpenhi orabii(la(ie do vencimento não
exclui providências disciplinares administrativas, tendentes a coa-
(luzir o militar ao pagamento (te (lívida legalmente constituída OU
pensão alimentam-, ii etermmlinadas pelo Coiiiunel ulite sob cujas ordens
ele servir.

Art. 44 - O miiIar no desempenho de cargo, encargo ou
função airibuída pri

vativa miiente a posto ou graduação superior ao
seu, perceberá o vencimento co r

respondente a esse posto ou gra-duação.

§ 1.' São excetuadas as substituições por qualquer motivo,que importem 110 afastamento temporário do substituído por Prazo
igual ou inferior a 30 (trinta) dias, (uso ciii que não haverá altera-
ção de vencimentos para o substituto

§ 2. - O pagamento a que se refere o presente artigo é devi-
d0 ao militar desde a data cmii que se investim- no car go, encargo OU
função até a véspera daquela elo que o transmjtim-.
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Art. 45 - Aplicam-se às substituições decorrentes de outras
os mesmos dispositivos referentes à substituição inicial que as de-

terminou.
Art. 46 - Para os efeitos do disposto no presente Capitulo,

prevalecem os postos e graduações correspondentes aos cargos, en-
cargos ou funções, estabelecidos nas leis, regulamentos, regimentos
e, só na falta desses, dos quadros de efetivos ou lotação.

Art. 47 O militar continuará com direito ao soldo e vanta-
gens que estiver percebendo, ao ser considerado, dentro dos prazos
legais ou regulamentares, em qualquer das situações abaixo:

1 - dispensa do serviço: núpcias, luto, trânsito e instalação;

II	 férias;

III - férias-prêmio.

Art. 48	 O militar, nas situações seguintes, terá soldo e vanta-

gens assim regulados:

1 - em licença para tratamento da própria saúde ou da de
pessoa de sua família:

a) até um ano, mesmo em licenças continuadas, concedidas
parceladamente, perceberá o soldo e vantagens do posto ou graduação;

b) a partir de 1 (um) até 2 (dois) anos, perderá o acrés-
cimo de tempo integral de serviço;

II - em licença para tratar de interesse particular, nada

perceberá;

III - aperfeiçoando conhecimentos técnicos, ou realizando
estudos no País ou no Exterior:

a) perceberá o soldo e vantagens, quando for de interesse da

Corporação;

b) nos demais casos, nada perceberá;

IV	 exercendo atividade técnica de sua especialidade em

organizações civis, nada perceberá.

Art. 49 - O militar, quando em tratamento de saúde, em

conseqüência de ferimentos ou doença decorrentes do serviço públi-
co, terá direito ao soldo e vantagens do posto ou graduação, até o

período de 3 (três) anos.
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Art. 50	 O militar atacado de enfermidade referida no item
111 do artigo 96 deste Estatuto, será compulsoriamente licenciado
com o soldo e vantagens integrais.

Parágrafo único - A licença será convertida em reforma,
antes dos prazos fixados nesta lei, quando assim opinar a Junta
Militar (te Saúde da Corporação, por considerar definitiva a invalidez
do militar.

Art. 51 - O militar, quando hospitalizado, terá o seguinte
soldo e vantagens:

1 - cm conseqüência de ferimento recebido cm campanha, em
serviço policial, acidente cm serviço ou moléstia contraída em cam-
panha ou serviço, ou dela decorrente, os vencimentos e vantagens
do posto ou graduação, até o limite (te 3 (três) anos;

II	 por qualquer outro motivo, os vencimentos e vantagens
do posto ou graduação, até o limite de 2 (dois) anos.

Art. 52	 O militar que for declarado ausente, por ter excedido
a licença ou por qualquer outro motivo, somente terá direito ao soldo
e vantagens do posto ou graduação a partir (Ia data de sua apre-
sentação.

Parágrafo único - A disposição (leste artigo não se aplica
ao militar cuja ausência venha a ser considerada extravio, desapare-
cimento, aprisionamento (te guerra ou internação em país neutro, caso
em que a sua situação será regulada pelas leis militares vigentes.

Art. 53 - O militar agregado perceberá soldo e vantagens de-
correntes da situação que motivou a sua agregação.

Art. 54 - Abonani-se o soldo e vantagens do posto ou gradua-
ção ao militar:

1 - preso disciplinarmncnte, fazendo serviço;

II - respondendo a inquérito ou submetido a processo, solto,
sem prejuízo do serviço;

III - no período em que tenha de ficar preso além do tempo
correspondente à sua pena imposta.

Art. 55 - Não faz o militar jus ao acréscimo de tempo inte-
gral, ao abono (te fardamento e à gratificação de função militar:
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1 - respondendo a inquérito, preso ou detido, com prejuízo

para o serviço;

II - submetido a processo, preso;

III	 afastado das funções, por incapacidade profissional ou

moral;

IV - cumprindo pena

Art. 56 O desertor, quando julgado apto em inspeção, pela
Junta Militar de Saúde, lerá direito, a partir da (lata da captura ou
apresentação, ao soldo e vantagens concedidos ao militar nas condi•
ções do item II do artigo anterior.

Art . 57 - O militar que, por sentença l)aSSa(la ciii julgado, for
declarado livre de culpa em crime que lhe tenha sido imputado, ou
tendo este prescrito, terá direito à diferença de soldo e vantagefl$

coFleSpofl(]entes ao período de prisão.

§ 1. - Igual direito assistirá àquele que tiver respondido a in.
quérito, preso ou detido, mas somente nos casos em que for apurada
pela autoridade competente a inexistência (te crime, contravenção OU

transgressão.

§ 2. - Do indulto, graça ou anistia não decorre direito a qual.

quer pagamento.

CAPITULO II

Das Vantagens

SEÇÃO 1

Disposições Gerais

Art. 58	 Para os efeitos (leste Estatuto, as vantagens são ci

sideradas:

1 - constantes: as que, satisfeitas as condições legais para
concessão inicial, são devidas ao servidor, em qualquer situação
que estiver, ressalvadas as restrições (lesta lei;

II	 transitórias: as devidas durante a execução de deter

nados serviços, em situações especiais;

III -- - ocasionais: as (lCVillas Cfl1 consequência de fatos OU

tuações que somente ocorrem eventualmente.
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§ jU - As condições e a forma de incorporação das vantagens
são as fixadas nesta lei ou nos regulamentos próprios.

§ 2. 1 - As vantagens transitórias não são incorporáveis.

Art. 59 - São as seguintes as vantagens atribuídas ao pessoal
da Polícia Militar, nas condições estabelecidas neste Estatuto ou re-
gulamento próprio:

1 - constantes:

a) adicionais por quinqüênio vencido e adicional de 30
(trinta) anos de serviço;

b) gratificação de tempo integral;

e) função militar;

II	 Transitórias:

- vantagens de campanha.

III - Ocasionais:

a) risco de vida ou saúde;

b) localidade especial;

e) gratificação de gabinete;

d) abono familiar;

e) gratificação por trabalho técnico-científico;

f) auxílio-moradia;

g) especiais:

1 - de exercício das funções de Comandante Geral, Chefe do
Estado Maior e de Chefe do Gabinete Militar;

2 - de exercício das funções previstas no artigo 70 deste
Estatuto;

h) representação;

i) abono de fardamento;

i)	 diárias;

1) ajuda de custo;

m) etapas;
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n) transporte;

o) hospitalização, serviços médicos e congêneres;

p) quantitativo para funeral.

Art. 60 - A contagem de tempo, para os efeitos deste Capitui
será procedida pelos órgãos competentes da Polícia-Militar.

SEÇÃO II

Da Gratificação de Tempo integral de Serviço

Art. 61	 A gratificação de tempo integral de serviço é de
da às praças da Polícia Militar, em face de sua disponibilidade para
o serviço público, a qualquer hora do dia ou da noite, nos termos do
artigo 15 deste Estatuto, e pela impossibilidade de exercer qualquer
outra atividade remunerada cm entidade pública ou privada, nos
termos das legislações federal e estadual específicas.

Art. 62 - A gratificação a que se refere o artigo é fixada eia
30% (trinta) por cento dos vencimentos devidos às praças, e será
incorporada ao provento do policial-militar, na passagem para a ina.

tividade.

SEÇÃO III

Do Adicional por Quinquénio e Adicional de Trinta Anos de Serviço

Art. 63 - O militar terá seus vencimentos acrescidos, para

todos os efeitos, e sem prejuízo de quaisquer outras vantagens, a
partir do 5Q (quinto) ano de efetivo exercício, da gratificação adl•

cional de 5 (cinco) p0r cento por qüinqüênio.

Art. 64	 Completando o militar 30 (trinta) anos de serviç

terá direito ao adicional de 10 (dez) por cento de seus vencimentos

SEÇÃO 1V

1)o Abono Familiar

Art. 65 -- A vantagem proporcional aos encargos de família,
denominada neste Estatuto "abono familiar", constitui o auxílio Pe-

cuniário pago ao servidor para atender, cm parte, às despesas de as-

sistência à família.
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Parágrafo único - O abono familiar é assegurado ao militar da

ra, da reserva ou reformado, nas mesmas condições e bases esta-

ecidas na legislação estadual para os servidores públicos em geral.

SEÇÃO V

Da Gratificação de Função Militar

Art. 66 -- Ao militar em exercício efetivo nas unidades e ser-

as da Polícia Militar será concedida gratificação de função militar.

§ 1. - A gratificação prevista no artigo será disciplinada e

terá seus valores fixados em regulamento próprio, a ser baixado por
decreto (lo Executivo.

§ 2. A gratificação de função militar incorpora-se aos pro-

ventos do militar, por ocasião (Ia passagem para a inatividade.

SEÇÃO VI

Da Gratificação de Risco de Vida ou Saúde

Art. 67 - A gratificação por risco de vida ou saúde, para o
pessoal mio Quadro de Saúde da Po 1 ícia Militar, será concedida me-

diante proposta fundamentada do Comandante Geral e ato autori-

zativo do Chefe do Poder Executivo, atendida a disciplina específica
na legislação estadual.

SEÇÃO VII

Da Gratificação de Localidade Especial

Art. 68 - A gratificação de localidade especial é atribuída

pelo desempenho (te atividades nas localidades insalubres do Estado,

assim consideradas as zonas fisioterápicas do Itacambira, Alto Jequi-

tinhonha, Médio Jequitinhonha, / lto Médio São Francisco e Urucuia.

Parágrafo único - A gratificação mencionada no artigo será

concedida aos militares nas mnesrmas condições e bases que forem es-

tabelecidas em lei especial para os servidores públicos em geral.



- 158 -

SEÇÃO VIII

Das Gratificações Especiais

Art. 69 - O Comandante Geral, o Chefe do Estado Maior e o
Chefe do Gabinete Militar perceberão uma gratificação especial, que
será disciplinada e fixada em regulamento próprio, a ser baixado

pelo Chefe cio Executivo.

Art. 70 - O regulamento a que se refere o artigo anterior es-
tabelecerá também uma gratificação especial para os coronéis no de-
empenho das funções de Inspetor Geral, de Diretor e outras a serem

exercidas por designação do Governador.

SEÇÃO IX

Da Gratificação de Gabinete

Art. 71 - Será concedida gratificação de gabinete aos oficiais
em efetivo exercício no Gabinete Militar do Governador cio Estado,

no Gabinete t io Comandante Geral e nas Assistências Militares das
Secretarias de Estado, correspondente a 1/3 (um terço) dos ven-

cimentos.

Parágrafo único A gratificação (le Gabinete será incorporada
ao vencimento do oficial da ativa, ou ao seu provento, ao passar
para a inatividade, quando tenha exercido por anais de 4 (quatro)
anos as funções especificadas no artigo, aplicando-se o disposto no

parágrafo 4. do artigo 159 desta lei.

SEÇÃO X

1)0 Abono de Fardamento
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por autoridade competente, ao ressarcimento do dano, por conta

do Estado, mediante requerimento da parte prejudicada.

SEÇÃO XI

Das Etapas de Alimentação

Art. 73 Etapa de alimentação é o quantitativo corresponden-

te à importância paga ao l)essoal da Polícia Militar, observadas as
condições estabelecidas nesta lei.

Art. 74 -- 	 etapas de alimentação:

1 - policial-militar;

TI	 de especialistas ou artífices;

III	 de auxílio a tuberculosos;

IV	 de instrução.

§ 1 - A etapa definida no item 1 do artigo será paga apenas

aos oficiais e Praças empenhados em serviço de natureza policial-
-militar.

§ 2 - A etapa de especialistas ou artífices é devida a esses
servidores, quando empenhados em suas funções específicas.

§ 3 - A etapa de auxílio a tuberculosos será concedida aos
servidores acometidos dessa moléstia, para alimentação especial.

§ 4. - A etapa de instrução será concedida aos oficiais e
praças empenhados em instrução.

Art. 72 Ao militar da ativa que esteja no desempenho de
função policial-militar, prevista nas leis e regulamentos da Corpora-
ção, será concedido o abono dc fardamento correspondente a 10 (dez)
por cento do vencimento respectivo, para atender, em parte, às des-
pesas de aquisição e renovação de uniformes.

§ 1. - O abono de que trata este artigo será concedido aos

cabos e soldados em espécie, através dos órgãos competentes da Ps-
lícia Militar, ou cm dinheiro, segundo as conveniências do serviço.

§ 2. O militar que perder seus uniformes em qualquer si
nistro ou acidente de serviço terá direito, após apuração do fato

Art. 75 - - A etapa (le alimentação) será paga urna só vez por
dia e o servidor fará jus à vantagem, nos casos dos parágrafos 1., 2.
e 4. 1 do artigo anterior, quando empenhado em serviço OU em ins-
trução (te duração igual ou superior a 8 (oito) horas.

Art. 76 - A etapa de alimentação não poderá ser percebida
ativamente com diária.

Art. 77 -- O valor das etapas dc alimentação e a forma de sua
concessão serão regulados através de decreto do Governador do Es-

tado, mediante proposta fundamentada do Comandante Geral.
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SEÇÃO XII

Do Auxílio-Mjradia

Art. 78 - Para atender, em parte, às despesas de moradia,

o militar fará jus a um auxílio-moradia, cujo valor e forma de

concessão serão regulados em decreto do Executivo.

SEÇÃO XIII

Das Vantagens de Campanha

Art. 79 As vantagens de campanha são as vantagens e acrés-

cimos concedidos ao militar, além dos vencimentos e vantagens

que lhe competem, como compensação pelo maior dispêndio de

energia, determinado pela luta armada, assim constituída:

1 - abono de campanha;

II --- gratificação de campanha.

§ 1. - Abono de campanha é o quantitativo pago ao militar

para indenização das despesas decorrentes dos deslocamentos da

zonas de operações, correspondentes a 1 (um) mês de vencimentos e

será pago apenas uma vez, durante todo o curso (Ia campanha.

§ 2. - Gratificação de campanha é o acréscimo concedido

ao militar enquanto for considerado cm campanha e corresponde

ao valor dos vencimentos que estiver percebendo.

§ 3. Compete ao Governador do Estado fixar, em decreto,

o período considerado em campanha.

SEÇ ÃO XIV

Da Gratificação por Trabalho Técnico-CientíficO

Art. 80 -- Aos servidores empenhados em trabalho de nat

za técnico-científica, individualmente ou em grupo de trabalho,

missões especiais e bancas examinadoras instituídos pelo Cor

dante Geral, será concedida uma gratificação, cujo valor será fi,

em decreto pelo Governador do Estado.
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SEÇÃO XV

Da Gratificação de Representação

Art. 81 -- Será deferida ao servidor da Polícia MiPtar gratifi.
caço de representação destinada a atender às despesas extraordi-
nárias decorrentes de com promissos de ordem social, diplomática
ou profissional, inerentes à apresentação e ao bom desempenho
em determinados cargos, comissões, funções ou missões.

Parágrafo único	 A gratificação de representação terá seu
valor e forma de concessão fixados em regulamento a ser baixado
p&o Poder executivo.

SEÇÃO XVI

Do Transporte

Art. 82 - O servidor da Polícia Militar, cia ativa, tem direito
a passagem por conta cio Estado, desde que seja obrigado a mudar-
-se ou afastar-se da sede, nos seguintes casos:

1	 transferência, adição ou classificação;

II - designação, nomeação para qua'quer serviço - missão
ou comissão, ou remoção de destacamento;

III - movimentação no interesse do serviço, da justiça ou
da disciplina;

IV - matricula em escola, curso, núcleo ou centro de instru-
ção policial-militar ou de interesse cia Corporação.

Parágrafo único -- Nos casos de direito a passagem previstos
neste artigo, os militares terão também direito a passagem para suas

famílias e transportes para as respectivas bagagens, desde que a
comissão ou permanência seja de duração maior de 6 (seis) meses
presumíveis.

Art. 83 - Consideram-se pessoas cia família cio servidor, para
os efeitos do artigo anterior, desde que vivam às expensas dele e
sob o mesmo teto:

1	 esposa;

II - filhas, enteadas e irmãs, desde que solteiras, viúvas ou
desquitadas;
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III	 os filhos, enteados ou irmãos, quando menores ou in-
válidos;

IV - a mãe e a sogra, desde que viúvas, solteiras ou des-
quitadas;
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necessários, a Juízo do Comandante Geral, não podendo, em nenhuma
hipótese, exceder de 3 (três) vezes a parte fixa.

§ 4•	 Caso o servidor se desloque por motivo de interesse
próprio ou no interesse da disciplina, não perceberá ajuda de custo.

V - o pai, quando inválido;	
SEÇÃO XVIII

VI	 o menor Sob guarda.	 Da Diário

§ 1. As pessoas da família do servidor com direito a pas-
sagem por conta do Estado, que não puderem acompanhá-lo na mesma
viagem, por qualquer motivo, poderão fazê-lo até 30 (trinta) dias
antes ou 9 (nove) meses depois, desde que tenham sido feitas, na-
quele período, as necessárias declarações à autoridade competente
para requisitar as passagens.

§ 2. - A família do servidor que falecer quando em serviço
ativo terá, dentro de 1 (um) ano do óbito, direito a passagem dentro
do País e por conta do Estado, para a localidade em que for fixar

residência.

Art. 84 - As passagens serão concedidas aos servidores e
respectivas famílias, em primeira classe, com direito a leito.

Art. 85 - O servidor que mudar de sede terá também direito
ao custeamento, pelo Estado, do transporte de seu mobiliário e uten-
sílios domésticos até 1.500 (hum mil e quinhentos) kg e mais 500
(quinhentos) kg por dependente.

SEÇÃO XVII

Da Ajuda de Custo

Art. 86 A ajuda de custo é a importância paga ao pessoal
da Polícia Militar, a título de indenização pelos gastos de mudança
e instalação de nova residência, quando passar a ter exercício, com-
pulsoriamente, em outra sede ou for deslocado por motivo de estudos
ou cursos de especialização.

§ 1 - A ajuda de custo compor-se-á de uma parte fixa e de
outra variável.

§ 2.	 A parte fixa será igual a 1 (um) mês de vencimentos
do servidor.

§ 3•0 - A parte variável será paga em caso de necessidade
de complementação da parte fixa, mediante comprovação dos gastos

Art. 87 Diária é o auantitativo destinado à indenização das
despesas de alimentação e pousada, concedida ao pessoal da Polícia
Militar que se desloca de sua sede por motivo de serviço, nas con-
dições e valores que forem fixados pelo Poder Executivo.

§ 1. - A fixação do valor das diárias atenderá ao mínimo
de 1 (um) dia de vencimento, (mando o deslocamento for no País,
e de 2 (dois) dias de vencimento, quando for para o Exterior.

2. Caso o servidor j á tiver direito a pousada, apenas per-
ceberá a etapa de alimentação concernente à função que estiver
exercendo.

SEÇÃO XIX

Do Hospitalização, Serviços Médicos e Congêneres

Art. 88 - A hospitalização consiste na assistência médica con-
tinuada (lia e noite ao militar da ativa, da reserva ou reformado,
bem como as pessoas de stia família, enfermas ou feridas, baixadas
a hospitais.

§ 1.° O servidor hospitalizado terá direito, a título de au-
xilio, a uma diária de hospitalização, pedida em folhas de venci-
mentos mensais e correspondente à metade de 1 (um) dia de ven-
cimento.

§ 2. 1 - O servidor hospitalizado em conseqüência de ferimento
ou doença por motivo de acidente em serviço ou em campanha, ou
ainda acometido de enfermidade endêmicas ou epidêmicas, nos lo-
cais em que se achar servindo, terá direito a tratamento integral,
às expensas do Estado, mediante pedido de indenização cm folhas
especiais acompanhadas dos respectivos comprovantes.

§ 30 - No caso de enfermidade grave, que exija tratamento
especializado, o policial-militar poderá baixar a organização de outras
Corporações ou particulares, em qualquer Estado da Federação, cor-
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rendo as despesas por conta do Estado de Minas Gerais, desde que

a enfermidade tenha sido adquirida cm serviço.

§ 49 - O internamento, na forma do parágrafo anterior, só
se fará quando comprovada, pela Junta Militar de Saúde, a inexis-

tência de meios eficientes no Estado de Minas Gerais.

§ 5Q - No interior, na localidade em que não houver órgão
hospitalar do Estado, o policial-militar, quando acidentado em ser-
viço e em caso urgente, poderá ser hospitalizado em organização

particular, por conta do Estado.

§ 6. - As pessoas da família citadas neste artigo são as mes-

mas do artigo 83 deste Estatuto.

§ 7. - Continuarão compreendidos nas disposições deste r-
tigo a viúva do policial-militar e os filhos menores, se dela depen-

dentes.

SEÇÃO XX

Do Quantitativo para Funeral

Art. 89 - Quantitativo para funeral é o abono concedido para
as despesas com o sepultamento do militar da ativa, da reserva ou re-
formado e será igual a 1 (um) mês de vencimentos integrais e intan-
gíveis, correspondente ao posto ou graduação do morto, independen-
temente do soldo e vantagens a que o falecido houver feito jus até

a data do óbito.

Parágrafo único - O pagamento será efetuado a quem de di-
reito pela repartição pagadora, mediante apresentação do atesta-
do de óbito, sem outras formalidades.

SEÇÃO XXI

Das Disposições Especiais

Art. 90	 A situação do militar no estrangeiro será regula-

da em decreto do Executivo.

Art. 91	 Nos termos desta lei, são incorporáveis aos pro-

ventos do militar, na passagem para a inatividade:

1	 gratificação de tempo de serviço;

II - adicional de 30 (trinta) anos de serviço;

- 165

111 - gratificação de tempo integral;
IV .	 gratificação de função militar;

V - gratificações especiais, previstas nos artigos 69 e 70
desta lei;

VI - gratificações de saúde, na conformidade (Ia legislação
própria;

VII	 gratificação de gabinete;

VIII - gratificação de localidade especial, nos termos da le-
gislação própria.

Art. 92 - As disposições deste Titulo se aplicam ao pessoal
da ativa, da reserva e reformados da Polícia Militar, ressalvado,
para os atuais inativos, o direito (la optam- pela situação anterior ao
presente Estatuto.

Art. 93 A opção de que trata o artigo anterior terá nature-
za irreversível e será manifestada no prazo de 6 (seis) meses, a
partir da vigência do decreto que regulamentara esta lei, em re-
querimento do interessado ao Comandante Geral da Polícia Militar.

CAPITULO III

Dos Proventos da Inatividade

Art. 94	 Os proventos da inatividade serão devidos a partir
da data:

1	 da transferência para a reserva remunerada;

II - da reforma.

Art. 95 - O militar transferido para a reserva remunerada,
nas condições dos artigos 136, 137 e 142 deste Estatuto, perceberá:

1 - o soldo do posto e vantagens incorporáveis que perceber
na ocasião:

a) se contar 30 (trinta) anos de efetivo serviço;
b) se atingir a idade-limite de permanência no serviço ati-

vo e contar mais (te 20 (vinte) anos de efetivo serviço;

e) se contar mais de 20 (vinte) anos de serviços e a trans-
ferência se der em virtude do disposto nos artigos 17 e seu pará-grafo e 18 deste Estatuto;
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II - o soldo e vantagens incorporáveis proporcionais ao tempo
de serviço, à razão de 1/25 (um vinte e cinco avos) por ano de

serviço:

a) se atingir a idade-limite de permanência na ativa e contar
20 (vinte) anos, ou menos, de efetivo serviço;

b) se contar 20 (vinte) anos, OU menos, de serviço e a trans-
ferência se (ler em virtude do disposto nos artigos 17 e seu parágrafo

e 18, deste Estatuto;

c) quando enquadrado no item IV do artigo 136 deste

Estatuto.

Art. 96 -- O militar da ativa, atingido pelos artigos 139 e 140
deste Estatuto, terá direito à reforma, nas seguintes condições:

1 - se contar mais de 25 (vinte e Cinco) anos de serviço, per-
ceberá o soldo e as vantagens incorpoláveis cio posto ou graduação;

II - se o tempo de serviço for igual ou menor de 25 (vinte
e cinco) anos, porém maior de 5 (cinco) anos, a reforma será coa-
cedida com o soldo e as vantagens incorporáveis proporcionais ao
tempo de serviço, à razão de 1/25 (um vinte e cinco avos) por ano

de se rviço , sobre o mesmo soldo e vantagens;

III se a incapacidade for motivada por acidente no serviço
ou por moléstia profissional ou tuberculose ativa, alienação mental,
neoplasia maligna, cegueira, lepra, paralisia, ozena, pênfigo foliâceo,
cardiopatia descompensada OU qualquer doença que o invalide intei

rainente para o exercício da função mediante parecer da Junta Militar
de Saúde, será reformado com o soldo e vantagens integrais do
posto ou graduação, qualquer que seja o tempo de serviço.

§ 1. A reforma será proporcional, à razão de 1/25 (um
vinte e cinco avos) cio soldo e vantagens, por ano de serviço, quando
determinada por incapucidade moral ou profissional, nos termos do
parágrafo 2 do artigo 16 e letra "d" cio item 1 do artigo 139 deste
Estatuto, no caso de oficial, e nos termos cio item 111III do artigo 140

(leste Estatuto, no caso de praça, não se aplicando, na hipótese
prevista neste parágrafo, o disposto rio item 1 do presente artigo.

§ 2.
A praça que atingir a idade-limite de permanência n

ativa, ao ser transferida para a reserva remunerada, perceberá:

a) o soldo do posto e vantagens incorporáve is que perceber

na ocasião, se contar mais de 20 (vinte) anos de serviço;
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b) o Soldo e vantagens incorporáveis proporcionais ao tem-
P0 de serviço, à razão de 1/25 (um vinte e cinco avos) por ano de
serviço, se contar 20 (vinte) anos, ou menos, de serviço.

Art. 97 - O oficial ou praça, pertencentes respectivamente
ao QOR e QPR, serão reformados mediante ato do Governo, com os
vencimentos que estiverem percebendo.

Art. 98 - Perderá direito à inatividade e às vantagens dela
decorrentes o oficial que perder a patente eni face do artigo 16, e a
praça quando excluída em face do disposto no artigo 27 deste
Estatuto.

Art. 99 Os aumentos de vencimentos que forem concedidos
aos militares da ativa atingirão, nas mesmas proporções, os demais
militares inativos, observada a proporcionalidade de tempo de ser-
viço, quando a transferência para a inatividade não se processou,
na época, com vencimentos integrais.

TITULO III

Das Férias, Dispensas do Serviço e Trânsito

CAPÍTULO 1

Das Férias

Art. 100 Férias são dispensas totais do serviço concedidas
ao pessoal da Polícia Militar, nas condições estabelecidas na presen-
te lei.

Parágrafo único	 As férias são concedidas anualmente e por
decênio de sei-viço.

SEÇÃO 1

Das Férias Anuais

Art. 101	 Os militares têm direito a gozar, por ano, 30 (trinta)
dias de férias.

Art. 102 -- 	 autoridades competentes para conceder férias
anuais:

1 - o Comandante Geral, aos oficiais de seu Gabinete, aos
Coronéis e aos Comandantes de Corpos e Chefes de Serviços e Es-
tabelecimentos;
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II - os Comandantes de Corpos e Chefes de Serviços ou Esta-
belecimentos, aos seus oficiais e praças.

Art. 103 - O gozo de férias obedecera às seguintes pres-

crições.
1 - o Comandante cio Corpo organizará um plano de férias

anuais, tendo em vista o interesse do serviço e a obrigatoriedade de

sua coCCSS5O a todos que a elas tenham direito;

II - o militar só não gozará anualmente o período de férias
quando ocorrer absoluta necessidade do serviço, caso em que po-
derá acumular até dois períodos a que tenha feito jus;

III o período de férias anuais poderá ser gozado onde inte-
ressar ao policiai-miiitar, dentro do País, mediante permissão do
respectivo Comandante ou Chefe de Serviço e, no Exterior, medi-
ante autorização do Governador do Estado;

IV - o militar em férias anuais não perderá direito ao soldo
e vantagens que esteja percebendo ao iniciá-las, salvo se, durante
o seu afastamento, cessar a situação que deu margem à mesma per-

cepção.
Art. 101 - As férias que não puderem ser gozadas nos termos

do item II do artigo anterior serão computadas em dobro, para
efeito de inatividade e quinquênios, a pedido do interessado.

Art. 105 As férias escolares serão concedidas de conforifli-
dade coou o regulamento dos órgãos de ensino da Polícia Militar,
não podendo o militar gozá-las no mesmo exercício coou as anuais, ei-
c.to se não atingirem o limite estabelecido no artigo, caso em que
terá direito à diferença de dias entre uma e outra.

Art. 106	
As autoridades que concederem férias anuais

poderão cassá-las, quando ocorrer absoluta necessidade do serviço.

SEÇÃO II
Das Férias-Prêmio

Art. 107 - O militar que contar 10 (dez) anos de efetivo ser,
vÇ() na Polícia Militar tem assegurado o direito de férias-prêmio d
4 (quatro) meses, com vencimentos e vantagens integrais e sem perda
de contagem de tempo para todos os efeitos, como se estivesse coa
efetivo exercício; completando 20 (vinte) anos de serviço, terá di.
reto a mais 4 (quatro) meses, nas mesmas condições anteriores.

§ l. - Para esse fim, será computado como tempo de efetivo
serviço o afastamento do militar do exercício (ias funções por
motivo de:

1 - dispensa cio serviço prevista no artigo 109;

II - férias anuais;

III - comissões a serviço do Governo do Estado ou da União.

§ 2.	 A concessão de férias-prêmio obedecerá as prescrições
estabelecidas no Regulamento Geral cia Corporação.

Art. 108 - Poderá o mUitar acumular as férias-prêmio a que
tiver direito e que deixar de gozar, sendo, neste último caso, a seu
pedido, contado em dobro o tempo correspondente, para efeito de
inatividade e para quinqüênios.

CAPITULO II

Das Dispensas do Serviço

Art. 109 - As dispensas do serviço são concedidas aos mili-
tares por motivo de núpcias ou luto, dentro dos seguintes limites:

1 - por 8 (oito) (lias, quando o militar contrair núpcias;

II - por 8 (oito) dias, quando ocorrer falecimento de pessoa
da família, assim considerados os pais, esposa, filhos, irmãos e
sogros.

Art. 110 - À concessão das dispensas do serviço aplicam-se
as disposições cio artigo 102, itens 1 e II e artigo 103, itens III e
IV, e artigo 106.

Art. 111 - As dispensas do serviço não prejudicarão o direito
às férias, podendo estas ser concedidas em prorrogação àquelas, a
juízo da autoridade competente.

CAPITULO III

Do Trânsito e Instalação

Art. 112 - Os militares que tenham de afastar-se, em caráter
definitivo, da guarnição em que servem, por motivo de transferên-
cia de Unidade, classificação, adição ou comissão de caráter perma-
nente, terão direito aos seguintes períodos de trânsito e instalação:
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1 - oficiais e aspirantes a oficial: 20 (vinte) dias;

II - subtenentes e sargentos: 16 (dezesseis) dias;

III - cabos e soldados: 10 (dez) dias.

§ 1.
-- Conta-se o período, para efeito deste artigo, desde a

data do desligamento do militar cio Corpo ou Repartição até sua

apresentação no destino.

§ 2.
- Eni casos especiais, a critério do Comandante Geral,

esses períodos poderão ser reduzidos ou ampiados.

§ 3•Q

	

	 O militar movimentado por conveniência da discipli-
na entrará em trânsito após ter cumprido a punição imposta.

TITULO IV

Da Licença e Agregação

CAPITULO 1

Disposições Gerais

Art. 113 - O oficial ou praça poderá ser licenciado:

1 - para tratamento da própria saúde;

II -- para tratar de interesse particular;

III - por motivo de doença cm pessoa (Ia família.

Art. 114	 São autoridades competentes para conceder li-

cença:
1 -- o Governador do Estado, até 24 (vinte quatro) meses.

II - o Comandante Geral, até 3 (três) meses.

Art. 115 - A autoridade cOmUPet(fl te paIO conceder licença

também poderá mandar cassá-la:

1 - nos casos dos itens 1 e III d o artigo 113, mediante inspe-

ção de saúde ou parecer médico, e desde que cesse o motivo da com

cessão;

II	 no caso do item II do mesmo artigo, quando as necess

dades do serviço público o exigirem.

Parágrafo único	 Cassada a licença, terá o militar o pras
de 48 (quarenta e oito) horas para apresentar-se, se estiver no loc

171

onde o deva fazer; caso contrário, a autoridade que cassou a licença
arbitrará o prazo necessário.

Art. 116	 O militar pode desistir da licença concedida ou do
resto da licença em cujo gozo se acha, dependendo do parecer da
Junta Militar de Saúde, quando se tratar de licença para tratamento
de saúde.

Art. 117 - A licença pode sei prorrogada "ex-officio" ou
mediante solicitação do militar, não excedendo o prazo de prorro-
gação, reunido ao da licença, o máximo de tempo previsto no artigo
114 deste Estatuto.

§ j•Q	
O pedido de prorrogação deve ser apresentado e des-

pachado antes de findar o prazo da licença, de sorte a não interrom-
pê-la, se deferido.

§ 2.	 As licenças concedidas dentro de 60 (sessenta) dias
da data do término da anterior são consideradas como prorrogação.

Art. 118 -- O militar poderá gozar a licença onde lhe convier,
ficando, no entanto, o oficial obrigado a participar por escrito à
autoridade a que estiver subordinado e a praça a solicitar a neces-
sária permissão.

CAPÍTULO II

Da Licença para Tratamento da Própria Saúde

Art. 119	 A licença para tratamento de saúde é concedida
"cx-officio" ou a pedido, mediante inspeção de saúde, pelo prazo
indicado na respectiva ata.

Parágrafo único - Se a natureza ou a gravidade da doença
impossibilitar o militar de comparecer à Junta Militar de Saúde,
ser-lhe-á concedida licença mediante atestado médico da Unidade,
ou de profissionais idôneos, se se encontrar fora cia sede.

Art. 120 - A licença terá início na data em que o militar
for julgado doente pelo médico ou pela Junta Militar de Saúde, res-
salvados outros casos especiais previstos no Regulamento Geral da
Corporação.

Art. 121 - O miiitar que, após 2 (dois) anos de licença conti-
nuada para tratamento de saúde, for julgado carece(Jor de nova li-
cença, será reformado ou excluído nos termos deste Estatuto, ainda
que sua incapacidade não seja definitiva.
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CAPITULO III
II - licença para tratamento de interesse particular, superior

Da Licença pór Motivo de Doença em Pessoa da Família
a 1 (um) ano;

	

Art. 122 - O Comandante Geral poderá conceder licença, 	 III - cumprimento de sentença, passada em julgado, cuja pena

	

pelo prazo máximo de 3 (três) meses, ao militar, por motivo de doen- 	 seja maior de 1 (um) ano e não superior a 2 (dois) anos;
ça na pessoa de seu pai, mãe, filhos ou cônjuge de que não esteja

	

legalmente separado, desde que prove ser indispensável sua as- 	 IV - extravio;

sistência pessoal e esta não possa ser prestada simultaneamente com o V	 licença para exercer atividade técnica de sua especiali-
exercício de suas funções. dade em organizações civis;

§ 1. - Cabe à autoridade que conceder a licença verificar sua

	

necessidade, através de sindicância, e exercer fiscalização a respeito	 VI	 desempenho de comissões de caráter civil;

§ 2. - Provar-se-á a necessidade da licença mediante atestado	 vii - casos previstos no artigo 17 (leste Estatuto;
do médico da Unidade, ou de profissionais idôneos, se o doente en-

	

contrar-se fora da localidade onde estiver sediado o militar, para 	 VIII - candidatura a cargo eletivo, quando tiver 5 (cinco)

a licença de que trata o artigo. 	 ou mais anos de serviço.

§ 3° - A licença de que trata o artigo só será concedida quan-
Art. 126 - Cessada a causa determinante da agregação, vol-

do não for possível movimentar-se o servidor para a localidade onde se
tará o militar ao serviço ativo, no respectivo quadro, por ato do

encontre o doente.
Comandante Geral.

CAPITULO IV
Art. 127 - O nome cio militar agregado continuará no alma-

Da Licença para Tratar de Interesse Particular
saque, na classe e lugar até então ocupados, com a abreviatura "ag"

Art. 123 - O militar poderá obter licença para tratar de in. e com as anotações esclarecedoras de sua situação.
teresse particular;

Parágrafo único -- Não ocupará o agregado vaga no quadro1 - quando a licença não contrariar o interesse do serviço;
ordinário, quando o seu afastamento for superior a 1 (um) ano.

II - quando tenha, pelo menos, 5 (cinco) anos de serviço

prestado à Policia Militar. 	 Art. 128 - Será agregado o oficial 011 praça que, por qualquer
Art. 124 - Só poderá ser concedida nova licença depois de motivo, figura i como excedente no respectivo quadro.

decorridos 2 (dois) anos do término da anterior.
Parágrafo único - No caso deste artigo, o militar exercerá

CAPITULO V	 os mesmas atribuições e terá os mesmos direitos do militar do

Da Agregação	 quadro efetivo, salvo quando se tratar de promoção indevida, que

Art. 125 - A agregação é a situação temporária, durante 
à ie regerá segundo as normas para promoções

qual fica o militar afastado da atividade, por motivo de: Art. 129 - O militar, quando passar à situação de agregado,
1 - incapacidade para o serviço militar, verificada em 	 perceberá soldo e vantagens especificadas neste Estatuto ou em Re-

peção de saúde, após um ano de moléstia continuada, embora curável; gulamentos próprios.
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TITULO V

Da Inatividade

CAPITULO 1

Disposições Gerais

Art. 130 - Os oficiais e praças da Polícia Militar passam

à situação de inatividade:

1 - pela transferência para a reserva;

II - pela reforma.

§ 
l. - A situação de !natividade será declarada por ato (lo

Governador do Estado.

§ 2. 9 - A inatividade, no caso do item 1, é remunerada ou
nãO, de acordo com os dispositivos estabelecidos neste Estatuto ou
em lei e regulamentos especiais; no caso do item 11, é remunerada.

Art. 131 O militar que estiver aguardando transferência para
a reserva permanecerá no exercício de suas funções até a publicação
do decreto de transferência. Caso, porém, seja detentor de cargo,
poderá continuar nas funções por mais 30 (trinta) dias, no má-
ximo, sendo nulos os atos que praticar no exercício da função avós

esse prazo.

Art. 132 - A passagem para a reserva, compulsória ou vo-
luntária, não isenta o militar da indenização de prejuízos causados
à Fazenda Estadual ou a terceiros, nem das pensões decorrentes de

sentença judicial.
Art. 133 A transferência para a inatividade interrompe

toda e qualquer licença, cassando-a automaticamente e será promovida
sem nenhuma despesa para o oficial ou praça.

Art. 134 - Não será transferido para a reserva, nem reler.
mado, antes de transitar em julgado sentença absolutória ou (leelara
(Ia definitivamente a impunibilidade, o militar que estiver indicia-
do em inquérito ou submetido a processo por crime contra o patri-

mônio particular OU público.

Parágrafo único - Ao alcançar qualquer das hipóteses des
Estatuto, previstas para transferência para a reserva ou para sei
reformado, o militar, impedido por força do disposto nesta lei, s
jeitar-sC-á às seguintes condições:
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1	 ficará agregado;

11 - não ocupará vaga no quadro respectivo;

111 - não concorrerá a promoção;

	

IV	 ficará afastado de função;

	

V	 não terá acrescida vantagem de qualquer natureza por
nenhum motivo,

CAPITULO II

Da Transferência para a Reserva

Art. 135 -- A reserva pode ser remunerada e não remunerada.

Parágrafo único - Será organizado o Quadro Geral da Reser-
va da Polícia Militar, abrangendo o QOR e o QPR, estabelecendo
seus deveres, direitos e emprego.

Art. 136 -- Será transferido para a reserva remunerada o
Oficial ou praça que:

1 - completar 30 (trinta) anos de efetivo serviço;

11 - atingir a idade-limite de permanência no serviço ativo;
111 -- enqu9drar-se nos casos dos artigos 17 e seu parágrafoe 18, deste Estatuto;

IV - houver sido eleito para cargo e tiver 5 (cinco) anos ou
mais de serviço.

	

§ 1.	 O oficial ou praça atingido pelas dis posições desteartigo passará a pertencer resp ectivamente ao Quadro de Oficiais da
Reserva (QOR) ou ao Quadro de Praças da Reserva (QPR)

	

§ 2. 1'	 O oficial do QOR poderá, a juízo do Governo, ser desig-
nado para o exercício de funções na Polícia Militar, caso em que
do preencherá vaga no quadro ordinário.

§ 3•o -- Aos oficiais (lo QOR designados para o exercício de
função referida no parágrafo anterior, será concedida uma gratifi-
cação mensal "pro labore" correspondente a 1/3 (um terço) fios
proventos da inatividade.

§ 49 - Os oficiais da reserva ou reformados poderão sei-, nos
lermos da legislação própria, designados para a função de Delegado
Especia ou Captura.
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Os oficiais designados terão os mesmos direitos e obri-

gações dos oficiais da ativa e estarão 
sujeitos a todas as cominações

legais.

§ 6.0 - A Policia Militar deverá manter atualizado o Plano

de Emprego da Reserva.

§ 7 •9 - Os oficiais e praças da reserva e reformados deverão
fornecer à Diretoria de Pessoal da Polícia Militar seus endereços e,
sempre que mudarem de residência deverão, imediatamente, comunicar

àquele órgão seus novos endereços.
§ 8.9- O oficial ou praça da reserva ou reformado, ao

mudar para nova localidade, deverá, logo que ali chegar, apresefltar
-se à maior autoridade da Polícia Militar, fornecendo-lhe seu nOVO
endereço. A apresentação será substituída pela comunicação, quando
a autoridade local for hierarquicamente inferior.

§ 9. - O militar da reserva que deixar de atender, no prazo
estabelecido, à convocação, terá seus proventos suspensos, sem pre•

juízo das cominações legais.
de para a permanência do oficial no

Art. 137 - O limite de ida 
serviço ativo é de 60 (sessenta) anos.

Parágrafo Único Quando se tratar de oficial dos Quadros
de Serviço ou Saúde, a idade-limite de que trata este artigo será

acrescida de 5 (cinco) anos.
Art. 138 - Será transferido para a reserva não remuncrada o

oficial que solicitar demissão (10 
serviço ativo e a praça que sol!-

citar baixa do serviço, ou que se candidatar e for eleito para função

ou cargo público , se tiver menos de 5 (Cinco) anos de serviço.

§ 1. - Não será concedida a demissão ou a baixa do ser.
viço, a não ser que o militar indenize todas as despesas de curso
que tenha feito às expensas (lo Estado, inclusive vencimentos, van
tagens ou bolsas de estudo ou que permaneça na Corporação, após

o curso:
1 - durante 2 (dois) anos, se o curso for de duração até 6

(seis) meses letivos;
II - durante 3 (três) anos, se o curso for de duração de mah

de 6 (seis) meses letivos até 12 (doze) meses letivos;

III - durante 5 (cinco) anos, se o curso for de duração sn

nor a 12 (doze) meses letivos.
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§ 2.° -.-- Suspender-se-á a faculdade outorgada neste artigo:

1 - durante a vigência de estado de guerra, de emergência
OU de mobilização;

II - se o oficial estiver sujeito a inquérito ou processo em
qualquer jurisdição OU ainda cumprindo pena de qualquer natureza.

CAPITULO III

Da Reforma

Art. 139 -- A reforma do oficial se verificará:
1 -- dos Quadros (Ia Ativa

a) por incapacidade física definitiva;

b) por incapacidade física declarada após 2 (dois) anos de
afastamento do serviço ou de licença continuada para tratamento de

saúde, ainda que por moléstia curável, salvo quando a incapacidade

for decorrente do serviço, raso cm que esse prazo será (te 3 (três)
anos;

e) por sentença judiciária, condenatória à reforma, passada
em julgado;

d) na hipótese prevista no parágrafo 2. 9 do artigo 16 deste
Estatuto;

II	 do Quadro (te Oficiais da Reserva:

a) nos casos (Ias letras "(-" e "(1" do item anterior;

b) (lUafl (l o atingir a idade-limite prevista no artigo 141 deste
Estatuto;

e) quando, por determinação do Comandante Geral, for sub-
metido a inspeção de saúde e julgado incapaz fisicamente;

(1) quando, cm qualquer tempo, requerer reforma.

Art. 140 - A reforma da praça se verificará:

1	 por incapacidade física definitiva;

II - por incapacidade física declarada após 2 (dois) anos

de afastamento do serviço ou de licença continuada para tratamen-
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'slii curável, salvo (jUafl(lO a inca: 	 Iiquidaç	 dO o tempo de serviço, processado pela repartição
to (Te saúde, ainda (Ue por mo	

em que esse pl'aZO sela	
competente da Policia Militar;f	 (ICCOIl'('fll	 le (o 5(1 \ 1pacl(la(1C 01	

11 -cópia do parecer da Junta Militar (te Saúde.
de 3 (três) anos,	

05 d	 refoi'iii 1 rompulsá-
Til	 au 0(10 (fl(IU ol ii	

1	 no fleqilumen	 1 - A S( nt nç (l untei (liçio p ISS 1111 Ciii Jul4qdo suprirá
to	

)r incapacidade mor al( iii p rofissional, 1	

a inspeção (te saúde, no caso (te loucura, como prova (te iflcapacj-Disciplinar da Corporação;	
dade física (lo oficial ou praça.

IV - - quando, no QPR, requerer reforma,

	

nência na reserva.	 2.°	
Se a doença de que sofre o nifljtar o impossibilitar

	

(1Ufl(1() atingir i idade-limite de perma	
de Vir à Capital, para ser examinado pca Junta Militar de Saúde,

	

ncia do oficial ou	 o exame SÓ 
poderá Sei' feito onde o mesmo se achar por uma juntaArt. 141 -- O limite de idade para p1rlflafl	

médica designada pelo Comandante Geral.Te 65 (sessenta e cinco) anos.praça na reserva t	

tratar de oficial (te polícia-	
CAPITUL	 .

engenharia OU técnico,
Parágrafo único  --- Quan(	

lit(' de que trata este artigo	
J) Exclusão da Praça

-saúde,
neo) anos.será acrescida de 5 ci	

1 praça no SCF-	 Art. 146	 A praça seca exeiniola (10 serviço ativo (Ia PoliciaArt. 142 - A idade-limite de 1) ermane11a ( a I	
Militar nos casos seguintes

V jÇO ativo é (te 60 (sessenta) anos.

	

Art. 143 - O oficial ou praça que es tiver fisicamente impoSSi 	 1	 em face de transferên	 paracia	 1Ia a inatividade, floS termos

	

'serl a pedido ou ex officio,	 deste Estatuto;

submetido i insPi o) de ssiole

	

bilita(lo de continuar no serviço) ali; julgado incapaz pala o servi-	
11 - em virtude de incapacidade ilioi-al, mediante indicação,

ço e tiver direito à reforma, deverá	
, cse ntai os documentos respeC	 do Conselho	 Disciplina,de Disciplin	 nos lermos (10 Begul imento Disciplinar

	

- o fizer, será reformado	 da Corporação;"0 (sessenta) (lias,dentro oc 1	 .	 .	 .

nitivamente pela Junta

ti OS	

.	 111 - quando JUl(a(1a lilcapaz definitivamente 	 Mm-
compulsorlamentt .

	

	- 	
será o militar consmde	

litar de Saúde e o teiiIl)o 1e serviço foi' igual O ininferiora 5 (cinco)
Durante ess piazoParágrafo único --	

para efeito de reforma.
t 1	 (O sei'a(li) a fas a( o	

inspeção de saúde, for declara- 	
IV - quando incorrem' na I)emia	 disciplinar, pre-

Art. 144	 O militar que, (ifll 	
com o serviço P011	 ta no Regulamento Di sciplinar. da Corporação;

ole exclusão
do poi 1 idoi de milo sti 1	 1 

	 inter\ (nçlocirúrgica,  (	

i (1 , 1 li i

cial_fl)ilitar, mas curáveis mediante
ul'"do definitivamente incapaz e cx- - com baixa do serv

i ço,	 forma
quiser submeter-se a esta, forme o tempo de serviço,

	 a) ex offiew;eluído ou rcforma(lo, conforme 	

010 (te conformidade com	 b) a pedido."rafo único --- O militar refom mna 	
'i os de Ssúde

1 ara	
no futuro, (105	 ç	

Ar.	 - A cxclusãci ex officio é aplicável somente no perío-
tido não poderá \ a i ., 	

t	 à ativa, mesmo	 t 147	 - -	 -este a	
trat'imefllo i'edUsadO, nem 1 e	

de formação ou no (te mncorporaç -io, por co nven iência ou inferes-
para efeito do' -	

da Polícia Militai', ou para atender a circunstâncias especiais.
quando operado com êxito.	

julgar  com di•
Parágrafo Úflj(

	oficial OU praça q	 se	
o ---Será também excluída (10 serviço ativo a

Ar'[. 145 - - A petiçao	
°' física deverá ser instruída COMOS	

ça com iliCflOS de 5 (cinco) anos (te serviço que se candidatar
incapacidadereito à reforma 1)01

seguintes documentos.	 Cargo eletivo.
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Art. 148	
A excluSSO com baixa do serviÇo ativo, a pedido,

será concedida, observando-se o prescrito no 	
2.' do artigo 138.

1	 p01' 
conclusão do período de jncorporaç o, engajamento OU

reengaialflento

11	
para tomar posse em cargo público, quando a praça

tenha sido aprovada por concurso.

Parágrafo único	
Não será concedidaa baixa do) serviço pre.

vista no iteifl 11 do artigo, quando:

1 - - encontrai - 51'
 a Unidade elo requerente ou a Corporação

leCimt0 da ordem;
empenhada cm preV('flÇO, anUtCflÇã0 OU rcstabC 

II - a baixa 
do serviço for requerida com o fim de deixar

missão ou	
ovimentaçã0 acometida a si

a praça de cumprir nova 

ou à sua Unidade.

Art. 1 t9 - - Periodo ele jncol'pOraÇãO, para OS efeitos deste Es

tatuto, é aquele que perdura por 2 (dois) anos, a contar da assina'
tura olo "termo de incorporação", após a aprovação no 

Curso de

Formação Policial-Militar.
1. O soldado, satisfeitos os requisitos do item III do arti.

go 5 • Q (leste Estatuto, será matriculado no Curso de FormaÇão Policia

-Mi Pai', que terá a duraÇão mínima de (i (seis) meSeS

2,	
Somente poderá assinar o "termo de jncorporaçãO',

O 
soldado aprovado no Curso de Formaçao Policial-Militar.

Art. 15(1 --- Terminado o período de incorporação, a pra

deverá solicitar ngajameflt0, por dois anos, nas fileiras da Pollc

Militar, ou baixa do serviço.
offieio" a praça que não apreSen

i.	
]

- - Será excluída "ex 
pedido de engajamento, após decorridos 30 (trinta) dias do térmnil

do período de incorporação ou de engajamento.

§ 
2 -- A praça engajada será submetida a 

CXãIUCS médico

na Seção de Saúde da Unidade, de 2 (dois) em 2 (dois) anos.

§ 
3.° ---- A praça, para engaiar-se ou rcengaiarse, fica sujei

i - -	 aprovação ('01 CXUOIC 
(te aptidão profissional;

ao atendimento 11a conveniência ou interesse da Co

Art. 151 - Os alunos do Curso de Formação de Oficiais e do

Curso de Formação de Sargentos estão sujeitos aos casos (te exclu-
São previstos nos itens 1 e IV e letra do item V (lo arti go 146
deste Estatuto e aos que forem previstos no B e gulaonenio do Departa-
mento de Instrução (RDI)

§ 1 .' - A 0 ao do Curso (le Foi'iiaç5o (te Oficii que in-

gressou na Polícia Mi' itar nessa ((Ind iÇão, não se aplica o disposto
nos arli;os 147, 148, 149 e 150 (leste Estatuto,

O Regulam, .lento do l)epartamejm lo de 1 os trução poderá
prever o aproveitamento do aluno do CFÏ), na categorji de praça
(te policia, desde que o cancelamento (Ia ma

t
r
ícula não se (lê cm

face (lo disposto no fIem III do artigo 146 (leste Esta tu lo, ou por in-

capacidade moi-aI ou inaptidão profissional nos termos do 111)1.

At. 152 -- Não l)o(ICIS ser excluída, aind a que lenha concluí-
lo o tempo de serviço, a praça que:

1 - não apresenta' o ariliamen lo e demais objetos a seu cargo,
em perfeita COflSelvação;

II	 tiver (lívida para IIiÀI a Fazenda Estadual ou a Polícia
Militar;

111	 estiver ('III diligência , canipanhi 1, OU outros Serviços
que a iillpossibjlifem (te ser excluída

Art. 153 - - A praça I'Cclallaada colho (lescitora de outra Cor-
poração, será Cxcujola e posta à (lisposiçSo da autoridade eonope-
lente.

Art. 154 --- Serão excluídos (la Polícia Militai' aqueles etie
iela ingressai'eni com infração do disposto no artigo 5•9 deste Esta-
to, e os viciosos, os que já houverem cumprido Sentença por crimes

ilIantes, os que tiverem sido exonerados a bem do serviço 
pÚl)liCO,

os expulsos ou excluídos dis cipli001. mhm(. nl C de outras Corporações,
r mau comp ortamento e que, i1ud jnto OS autoridades (la

00, conseguiran in gressar cm suas fileiras, sem prejuízo (te ação
isciplinam', administrativa ou penal contra os infratores

Art. 155 -- São Proibidas as baixas sem declaração (10 motivo
gal ou fora dos casos previstos neste Estatuto.

ração
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CAPITULO V

Do Reinlegração e Readmissão

Art. 156 - Não será readmitida a praça excluída disciplinar-

mente da Poícia Militar.

§ 1 .9 - Quando a exclusão do sei-viço ativo se der nas hipó-

teses previstas no item  do artigo 146 (leste Estatuto, por decisão
do Comandante Geral, a readmissão é permitida, satisfeitas as seguin•

tes exigências:

1 - -- existência (te interesse da CorporaÇão

II -- as cOflti(IUS na letra "a" e seus números 2, 4, 5 e 7 do

item III do artigo 5•Q (leste Estatuto;

III - não tenha ultrapassado de 5 (cinco) anos o tempo de
permanência fora da Polícia Militar e a idade do requerente, na (lata
olo protocolo do requerimento de readmissão, menos o tempo ante

nor na Corporação, não exc e d a de 30 (trinta) anos.

§ 2. -	 A reaotsiiissão, na Polícia Militar, com rematrícula em
curso do l)epartanlefltO de Instrução, será regulada pelo Regula

mento (Ia Escola.

§ S.	 Nos casas do atas nulos ou anuláveis, o Comandante
Geral poderá fazer a reintegração) do excluído, na forma de direito.

§ 4.' - - A praçagraduada, portadora de curso da Corporação,
ao ser reiflClUí(la na Poiicia Militar, terá direito a todas as vanta'

gens do CUISO, 
inclusive concorrer a promoçao, desde que o período

de afastamento não tenha sido superior a 5 (cinco) anos.

Art. 157 -- O oficial que, a pedido, tiver sido excluído do seP

viço ativo (Ia Polícia Militar, Só 1)ode11 nele Sei readmitido por ah

do Governador do Estaolo, CLSO haja interesse da Corporação e si

tisfaça a todas as condições ele ingresso previstas flOS números
4 e 5, letra "a", item III (lo artigo 5. d este Estatuto e no iteon I

olo parágrafo 1 Y do artigo anterior

Parágrafo único A readnusso n , cv ista riu artigo se da

no posto cm que tenha sido deinitulo e quando o afastamento ai

tenha ultrapassado 5 (cinco) anos.

Art. 158 - Em qualquer hipótese ele readmissão, o oficial

praça (teVela 5C1' 
sul)Inetido a exame de aptidão profissional e i

será readmitido se for aprovado.
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TITULO VI

Do l'ernpo de Serviço

Art. 159	 - A partir da data da inclusão na Polícia Militar,
Começam os servidores a contar o tempo de serviço.

§ 1.'	 Naapuração do tempo (le serviço dos servidores, são
usadas as seguintes expressões:

1 -	 tempo de efetivo serviço;

II -- anos de serviço.

§ 2,0	
Essas expressões são definidas (lo seguinte modo:

1 - tempo de efetivo Serviço: - espaço (te teu1)0 contado dia-
-a-dia, entre a data inicial oI:i )'aa ou inclusão e a data de exclu-
são, transferência para a reserva ou reforma, deduzindo-se, na apura-
ção, os períodos Hão) (001p11 tá\'eis e desprezados os acréscimos pre-
vistos na legis'açã 0 vigente, exceto o tenipo dobrado de serviço ciii
oampaoi lia, (I nc é co nsiderado efetivo serviço;

11 --- anos te serviço) (couoputã'ejs para fins de inatividade e
cálcuto de tempo para efeito dU incorporação de gratificações)
soma (1<) tempo (te efetivo serviço ) e dos acréscimos legais,

§ 3, 9 --	 núnicio de (lias Será convertido cm anos, COnsioL-
rados sempre esses corno de 365 (trezentos e sessenta e cinco) (lias.

§ 4, - Feita a conversão (te que trata o parágrafo anterior,

os dias restantes até 182 (cento e oitenta e dois) não serão conipu-
iOr)edo1)dandse pzor:o 1 (um) alio, quando excederem esse
tados, 

número.

Art. 160	
Serão considerados de efetivo serviço os dias em

que o militar esIivei afastado p01 motivo (te

1 --- férias anuais, escolares e férias-prêmio

licenças especiais OU 1) revistas no artigo) 109 (leste Estatuto;
exercício (h' outro ) cargo) público cru comissão;

IV	 - (1e5'Il]prilJmo ) de molandato) l eg islativo> federal OU estadual;
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tempo de Serviço público federal, estadual e municipal,

comprovado mediante certidao;

VI - licença do militar acidentado em serviço ou acometido

de moléstia profissional.

Art. 161 -- - Na contagem de tempo pala o efeito de inativida-

de, cornpUtar-se o de licença para tratamento de saúde ou baixa
hospitalar que não exceda de 90 (noventa) (lias, no decurso (Ic 12

(doze) meses.
Art. 162 -- Na contagem do tempo de serviço, para efeito de

inatividade e (1Uifl(liIêfli0S, coiOpUt1'S(	
, o tempo de, intcgralmen 

serviço público prestado à União, aos Estados, aos Municípios, às
entidades autárquicas e parnestataiS da União e dos Estados, 1)efl como

em outras repartições estaduais.

Art. 163 - Não se Computará como tempo (Te serviço:

1 - o de licença para tratamento de saúde que exceda de

90 (noventa) dias no decurso (Te 12 (doze) meses;

II - o de licença coflCc(li(la 1)01' 
qualquer outro motivo;

III - o de deserção e o de ausência 
tio quartel por mais de

48 (quarenta e oito) horas;

IV -- o) de 1)1S0)( isciplinar co,11  1jiejUízO cio serviço;

V	
o de prisão preventiva em processo de que resulte con-

denação, e o de cumprimento de pena criminal, transitada em julgado.

Art. 164 Entende-se por tempo de serviço em campanhas

período em que o militar estiver em operações de guerra ou em ser•

viço (lela ( Lpclldeuie ou decorrente, ou em que o militar tomar parte

nas mesmas condições, co, expedição tendente a restabelecer a ordem

interna.

1,1TU1,0 VII

1)0	 o 1 ,jfllCIi1(IÇãO (10 Pessoal

CAPITULO 1

J)os Princípios Gerais e I)efiroiÇõeS

Art. 165 - A i1i ovimentaÇãO cio pessoal tem por fim r

a passagem dos oficiais o praças l) elas diferentes funções policia
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litares, de 1110(10 a satisfazer as necessidades do serviço e distribuir
eqiiitalivainente OS ÔflUS e vantagens cicie decorrentes

1 - proporcionando a todos o indispensável e perfeito conhe-
ciluonto da tropa e olo serviço poi icial-ini 1 itar e completo desenvolvi-

mento do hábito de comandar e ser comandado e da capacidade de
instruir e administrar;

II assegurando a presença constante, nos Corpos de Tropa,
Serviços e Estabelecimentos, de um quadro mínimo indispensável à

manutenção (lo sua continuidade administrativa, da atividade dos di-
ferentes órgãos e da eficiência do serviço policial-militar.

Art. 166	 Entende-se por movimentação

1 - classificação: movimentação para o Corpo de Tropa,
Estabelecimento ou Serviço do oficial recém promovido;

II	 transferência : movimentação do oficial ou praça, de

um para outro Corpo de Tropa, Estabelecimento ou Serviço;

III --- nomncaçiio : movimentação cio oficial pala comissão pre-

vista nos quadros de efetivo ou nos regulamentos;

IV - designação: movimentação do oficial ou praça, dentro
de Ulfl Corpo de Tropa, Estabelecimento ou Serviço, de uma para
outra Repartição e de uma para outra Seção.

CAPITULO II

fla Moviiiieimluçüo (/os O[ie 1(IIS

Ai-t. 167 --A liioviliientação (10)5 oficiais teni por finalidade:

1 - completar OS efetivos dos Corpos cl Tropa, Estabeleci-
mentos e Serviços;

II - regularizar a situação cio oficial, tendo ciii vista as con-
dições impostas pelas leis e regu'amentos;

III - atender aos interesses da (lisciplina

IV - atendei aos interesses individuais ou da saúde do oficial
ou de pessoa (te sua família.

Art. 168 - - Rira atender 	 prescrições (lo artigo anterior,
(IS oficiais sirão laovioocn[.ulos por:



1186 --

1 - necessidade do serviçO

II - conveniência da disciplina;

III - interesse próprio.)

1. -	 A lnoVImCfltaçã() "por nccessi(la(lC do serviço" será
feita quando se tratar dos casos previstos nos itens 1 e II do artigo

anterior.

2. ---- A movinientaçan "por (OflVCfliCfl(tt( (la disciplina" será

feita por solicitação documentada, do Comandante ou Chefe do Ser-
viço ao Comandante Geral, e, ciii princípio, quando o oficial for

punido com prisão.

3.- --A 1110V ilil(fl taÇ(( 'p01' ifl tereSS(' próprio" só será efe-

tuada quando motivada por soiit'itaçao (lo interessado, em requeri-

mento dirigido à autoridade competente para fazê-la; fl(( ('as() de o

motivo alegado ser o de sua saúde ou de pessoa (te sua família, deve-

rá instruir o requerimento com parecer médico

Art. 169 - O oficial não permanecera por mais (te 3 (três)

anos consecutivos afastado dos Corpos de Tropa OU Serviços da Po-

lícia Militar.

Art. 170 - Atingido o prazo fixado no artigo anterior, (leve o

oficial ser iuoviilleflta(lO para servir no Corpo de Tropa, ou Serviço,

durante o prazo mínimo (te 1 (uni) ano.

Art. 171	 Nenhum oficial (los quadros técnicos ou dos Ser-

viços de Saúde OU Engenharia poderá servir CIII função estranha à

sua especialidade.

Art. 172 - --ão poderao StFV ii' adidos aos Corpos (te Tropa, Es.
tabeletinien i os e Ser' iços, para ([(ii o (te al'regilnen taçiio, (is oficiais

agregados ou cmii eomissao fora (1 a Corporação.

Art. 173 -- Ao oficial que, por qualquer o i rcunstâistia, não -

tenha ainda sitisfeihi as exigêfl(i(5 ( Ic arregimnentaçio, cabe sou-

ciLir a nlovinieni'çaO, na faina prevista no (teia II do artigo 167

deste Estatuto.

Parágrafo único --- Nenhuma rectalllaÇã() poderá sei' feita pelo

oficial que, não tendo cumprido a ol)rigaÇã() imposta 1)01' este artigo,

venha a sofrer restrições eni seu acesso hierárquico.	

i
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CAPÍTULO III
1)a ?fo'ilneii1ução de Praças

Art. 174 - A movimentação de praças tem por finalidade:

1 - completar ou nivelar os efetivos dos Corpos ole Tropa,
Estabelecimentos, Serviços e Destacamentos;

II -- promove O desenvolvimento (ia instrução, através da
matricula CIII escolas e cursos (te formação OU de aperfeiçoamento;

III -- atender aos interesses do serviço;

IV	 beneficiar a saúde da praça ou de pessoa de sua família.

Ar[. 175 - Para atendei' às prescrições contidas no artigo
anterior, as praças serão moviluenta(las por:

1 -----necessidade (1(1 Serviço

11 - conveniência (Ia disciplina;

III - interesse próprio.

1. - - A nloviincntação "por necessidade do serviço" será
feita quando se tratar dos casos previstos nos itens 1 e II do artigo
anterior.

2." ---- A iliovinienIaço "poi conveniência tia disciplina" será
feita por solicitação tio Comandante OU Chefe de Serviço da praça.

§ 3 -- A llloviluentação "por interesse próprio" só será efe-
tuada mediante requerimento nio [iva(io do interessado, devidamente
informado e instruído pelo Comandante ou Chefe com todos os dados
que motivaram o pedido e quando não ocorrer prejuízo para o ser-
viço e a disciplina. No Caso (Te o motivo alegado ser O (10' sua saúde
ou (te pessoa (te sua famiiíiia, deverá o requerente instruir o pedido
com parecei' médico.

Art. 176 - Nenhuma praça especialista ou artífice poderá
ser designada para função estranha á sua especialidade.

Art. 177 - - Compete ao Comandante (lo Corpo de Tropa ou
Chefe de Serviço ou de Estabelecimento designar a função corres-
pondente ás graduações e especialidades da praça movimentada, de
acordo com os re gulamentos e quadros (te efetivo.

Art. 178 - A praça p romovida terá sua movimentação feita
fiO mesnio l)oletiiii 011.10 publicar sua promoção
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Parágrafo único - Se a praça for promovida e transferida

para outra Uni(lfl(lC, ficará adida à Unidade de origem, no exercício
de função compatível com a nova gra(luaçãO, até à data do desli

gamento.
Art. 179 - A praça movimentada para outra Unidade será ex-

clUí(la do estado efetivo da Unidade de origem, no ,,esmo boletifli
que publicar sua movimentação, passando à situação de adida, até

o seu desligamento para o novo destino.

CAPITULO IV

Da ConipelêIlC ia para	 oimcii1aÇã0

na Polícia Militar será feitaArt. 180 - A movimentação 

1 - - pelo Governadol' do Estado:

a) classificação e transferência de oficiais;

b) designação de Coronéis para os cargos do Quartel General;

II - -- pelo Comandante Geral:

a) designação de oficiais;

b) transferência de praças;

III - pelos Comandantes de Corpos e Chefes de Serviços Au-

tônomOS
- designação de praças nas respectivas Unidades

TITULO VIII

Das Promoções

CAPITULO 1

1)as Promoções de Oficiais

Art. 181 --- O acesso aos diferentes postos da polícia Militar,

nos qUa(li'OS de oficiais de Polícia e, no que for aplicável, a

oficiais de polícia-Saúde, Engenharia e Técnicos, obedecerá aol

princípios estabelecidos neste Capitulo.

LI
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Art. 182 - Excetuando-se a declaração de aspirante a ofi-
cial, o acesso na hierarquia militar será gradual e sucessivo.

Art. 183 - As promoções serão feitas por antigüidade, por
merecimento e por ato de bravura, observados OS seguintes critérios:

1 - ao posto de Coronel, pelo critério exclusivo de mereci-
mento;

II -- aos postos (Je Tenente-Coronel e Major, 1/3 (uni terço)
por antigüidade e 2/3 (dois terços) por merecimento;

III -- aos postos de Capitão e 1. Tenente, 1/2 (metade) por an-
tigüidade e 1/2 (metade) por merecimento;

IV - ao posto de 2. Tenente, de acordo com a ordem de
classificação intelectual, observado o disposto no item 1 do artigo
5,9 deste Estatuto.

Art. 184	 As promoções serão feitas anualmente nos dias
21 (vinte e um) de abril e 10 (dez) de outubro.

Parágrafo único -- As promoções poderão ser feitas foi-a das
épocas previstas, por necessidade do serviço, por ato de bravura
e "post mortem",

Art. 185 -- As promoções de oficiais são de competência exclu-
siva do Governador do Estado.

Art. 186 - Constituem requisitos indispensáveis para a pro-
moção por merecimento on antiguidade:

1 - Curso de Formação de Oficiais (CFO), para promoção a
2.° Tenente; aprovação) em exame de aptidão profissional para pro-
moção a Capitão; Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO), para
promoção a Major e Tenente-Coronel, e Curso Superior de Polícia
(CSP), quando houver na Corporação, para promoção a Coronel;

II	 idoneidade moral;

III - robustez física;

IV - interstício mínimo no posto:

a) Aspirante a Oficia! -- 6 (seis) meses;

b) Segundo Tenente ... - 1 (um) ano;

e) Primeiro Tenente ... -- 2 (dois) anos;

d) Capitão - 2 (dois) anos;
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e) Major - 2 (dois) anos;

f) Tenente-Coronel	 1 (um) ano;

V no mínimo 6 (seis) meses de permanência em Corpo
de Tropa ou Serviço da Corporação, Justiça Militar, Delegacia de
Polícia ou qualquei' outra atividade considerada de interesse policial-

-militar, por decisão do Comandante Geral.

1.°	 Não se aplica aos oficiais dos serviços e quadros téc-

nicos o disposto no item 1 do artigo.

§ 2. -- Havendo vagas e interesse (Ia Corporação e não exis-

tindo candidatos em número suficiente Coifl intersticiO, os prazos es-

tabelecidos nos itens IV e V (lo artigo serão re(lUzi(lOS à metade.

§ 3•0 Os exames (te aptidão versarão sobre matéria de in-
teresse profissional, inclusive legislação básica da Polícia Militar, e
serão obrigatoriamente exigi(los após 6 (seis) meses da vigência

desta lei.

§ 4 - Os resultados dos exames do parágrafo anterior não
alterarão a ordem de classificação por antigüidade dos oficiais con-

siderados aptos.

Art. 187 Não é computado, para promoção por antigüidade
ou merecimento ou qualquer outro efeito previsto neste Capítulo
ou no Regulamento (te Promoções de Oficiais, o tempo:

1 - de licença para tratar de interesse particular, sem ven-

cimentos;

11	 de prisão ou sentença passada em julgado;

III - de não prestação de serviço, por deserção;

IV -- de privação de exercício de função, nos casos previs-

tos em lei ou regulamento.

Art. 188 - A promoção por antigüidade cabe ao oficial mais
antigo (lc cada posto, no quadro respectivo, e que satisfaça os re-

quisitos legais.

Art. 189 - Para promoção por merecimento (leve o oficial

satisfazer ainda os seguintes requisitoS

1 - atingir, por ordem de antigüidade, para promoção até o

posto de capitão, o número corre
s pondente à meta de do quadro res-

pectivo;
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II	 ter ótima conduta flhilitar e
bom conceito na classe e na vida civil;

III -- ter cultura pro fissional con1pro'alq
legislação específica;	 nos termos da

IV	
possuir capacidade de conlanilo ou de administrador.

l. Quando da meta(lc prevista no
forem excluídos oficiais não habilitados serão
número, os elementos subseqüentes, respeitadas
giiidade e demais exigências.

§ 2.' Poderão ser promovidos oficiais integrantes da se-
gunda metade do quadro de antigüidade, quando o número de vagas
excedem' o de ocupantes da primeira metade, observadas as restri-
ções olo parágrafo anterior.

Art. 190 - A promoção por ato de bravura dispensa outras
exigências legais, sendo facultada a partir da data do evento.

Parágrafo Único --- Em caso do'
movido "post mortem"	

falecimento, Será o oficial pio-

Ar[. 191 -- O acesso ao primeiro posto, nos quadros de ofi-
ciais de polícia, será feito, unicamente por promoção de aspirante
a oficial, segundo a ordem de classificação, no término cio curso

plementar,
respectivo, satisfeitas is exi»nc	 constantes da l egislação com-

Art. 192 -- A promoção de aspirante a segundo tenente só se
dará se o candidato além de satisfazer as condições gerais, tiver
comprovada vocação para o oficialato, reconhecida pela maioria
dos oficiais da Unidade em que servir.

Art. 193 - O ingresso) no posto inicial no quadro de Oficiaisde Polícia-Técnico , de Pol íc i a-Saúde e de Polícia -Engenharia seráleito na forma es tabe l ecida no item TI do artigo 59 deste Estatuto.

	

Art. 194	 Os candidatos incluídos nos quadros de acesso,só poderão ser promovidos se forem j ulgados aptos em exame desaúde, conforme (liSpuser O R.P.O.

MI. 195 - Os quadros de acesso 
São relações de oficiais easpirantes a oficial que preencham as c'onoliçõm's de 

p ro moção elscritérios de antigiijdad e merecimento.	
p o

anualmente, por postos separa-
às promoções até Coronel, in-

colrio cidadão, e gozar de

item 1 (leste artigo
incluídos, em igual
a ordem de anti-

- Serão organizados,
dos, os quadros de acesso relativos
clusive,
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§ 2. --- No quadro de acesso por antigi%111, os oficiais

serão grupados segundo seus postos e nos quadros a que pertençam,

por ordem de antigüidade.
§ 30 - No quadro de acesso por merecimento, os oficiais

serão agrupados segundo()">
  respectivos postos e quadros, rclaciofla

dos na ordem decrescente de pontos, apurados através das 
tich81

de promoção, os quais deverão constar expressamente de Publi-

cação em boletim da Polícia Militar.

Art. 106	
A Comissão de promoções incluir

1 - no quadro de acesso por antigüidade, os oficiais em con-

dições de promoção, em número correspondente às vagas existen

tes ou prováveis até 10 (dez) ele outubro, a serem preenchidas por

esse critério;
II - - no quadro de acesso por merecimento, relativo às pro-

moções até TenenteCr0l, inclusive, 3(três) nomes para a pri.
meira vaga e mais 1 (um) nome para cada vaga subseqüente;

III - no quadro de acesso para Coronel o número de cand

(latos C or l.
espo nte à metade doquadro(te Teneflte_Corol, pelo

critério exclusivo de merecilTiento, dentre 
05 que satisfizerem o

disposto nos itens 1, 11, 111 e TV do artigo 186 e que não estiverem
enquadrados nas restrições deste Estatuto.

Art. 107 -- - As promoções por antigüidade e merecimento s6
poderão recair em oficiais incluídos nos quadros de acesso, exceto
ando-se a situação prevista no parágrafo 1.

, do artigo 378 da Le

n.° 3.3 i4,
 de 14 dc janeiro (te 1965 (Lei de OrganizaÇão Judiciária)

§ 1.0 -- 
A promoção ao posto de Coronel será de livre esc(

lha do Governador do Estado, pelo critério exclusivo de merco
mento, dentre os candidatos incluídos no Quadro de Acesso.

§ 2. - Os Tenentes-Coronéis, incluídos pela Comissão de Pr
moções de Oficiais na forma do item III do artigo 106, figurarão 

1

Quadro de Acesso em ordem alfabética.

Art. 108 - O oficial incluído no Quadro ele Acesso 
não 1

(lerá dele ser retirado, senão em caso de morte, incapacidade
sica ou moral, condenação a 1 (um) ano, ou mais, à pena pri
tiva da liberdade, ocasionada ou verificada anteriormen

te à sua

clusão no Quadro de Aceso, ou se houver atingido a idade-tio

de permanência no sel"içO ativo-

Art. 100 - À Comissão de Promoções de Oficiais da Polícia Mi-
litar compete organizar os Quadros de Acesso e emitir parecer sobre
assuntos concernentes às promoções em geral.

Art. 200 - A Comissão de Promoções de Oficiais (CPO) será
constituída do Comandante Geral e do Chefe cio Estado Maior,
como membros natos, de 3 (três) Coronéis de Polícia da ativa,
como membros efetivos e (te 2 (dois) Coronéis de Polícia da ativa,
como suplentes.

§ 1.	 A presidência cia Comissão de Promoções de Oficiais
será exercida pelo Comandante Geral.

2. - Quando se tratar de julgamento de candidato do Ser-
viço de Saúde, fará, parte cia Comissão o Diretor de Saúde.

§ 3•1 -- À exceção do Presidente, não poderão funcionar na
Comissão de Promoções os membros que tenham, como candidatos
ao Quadro de Ace;so, parentes até o 4. (quarto) grau, inclusive, e
afins.

Art. 201 - Fará parte da Comissão de Promoções, como Se-
cretário, o Chefe do Gabinete (lo Comandante Geral, ou outro ofi-
cial superior do Quartel General, na impossibilidade ou impedi-
mento da atuação daquele.

Art. 202 -- Ao oficia] é garantido, dentro dos princípios disci-
plinares, o direito (te recorrer das decisões emitidas pela Comissão
de Promoções.

§ 1.0 - Das decisões finais da Comissão (te Promoções de Ofi-
ciais cabe recurso ao Governador do Estado.

§ 2. -- Para defesa de direito, serão fornecidos, por certidão,
pareceres, fichas, conceitos, (lados lançados em quaisquer documen-tos emitidos pela CPO OU qualquer outra autoridade referida neste
Capitulo ou no RPO.

Art. 203 -- Não concorrerá à promoção por merecimento ou
antigüidade, embora incluído no Quadro de Acesso, o oficial que
estiver

1 --- cumprindo sentença pena];

II - em deserção;

III - submetido a Conselho de Justificação, salvo quando a
pedido do oficial;
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IV - "suli jU(liCe", denuncia(1o, nos crimes dos gêneros se-

guintes:

a) contra a Segurança Nacional;

b) comuns ou militares, contra OS costUifles OU sexuais, 
pá'

trimônio, 0 dministração pública, Justiça e dolOSOS contra a vida;

e) militares, em tempo (Te guerra;

d) militares, em tempo de paz, pVeVStOS nos Títulos 1 e II

da 1.4 Parte do Livro II e Capítulos II e III (10 Título III da 1.'

Parte do Livro II cio Código Penal Militar.
1. Nos casos de acusação de crime contra o patrimônio

particular ou público, o oficial não concorrerá à promoção, se esti-

ver indiciado em inquérito.
§ 2. - - O oficial atingido pelas restrições (]este artigo, que for

absolvido em última instância ou declarado sem culpa, será promo-
vido, indepefldefltehlente de vaga ou de data própria, a seu reque-
rimento, sem direito, no entanto, à retroação cio benefício, salvo se

a promoção obedecer ao critério de antigüidade

Art. 204 - O oficial da ativa, ao completar 30 (trinta) anos de
efetivo serviço, será promovido ao posto imediato, se tiver 1 (um)
ano de interstício no posto e não estiver enquadrad

o nas situações

previstas no artigo 203 desta lei.
Art. 205 - O Poder Executivo baixará decreto regulamen-

tando o disposto neste Capítulo.

CAPITULO lI

Dos PrornOÇOCS de Praças

SEÇÃO 1

Das D isposições Gerais

Art. 206 - O acesso (Te graduação Ou de classe das praças

Militar, d efinido pe lo termo "promoção", ser
da Polícia	

á gradual e

sucessivO, exceto quanto à P romoção a terceiro sargento, observado

O (11SPO5 t0 00 artigo 6. (teste Estatuto.

Parágrafo único - As promoções (Te praças serão realizade
por ato do Comandante Gcra, 2 (duas) vezes por ano, no dia 21 (sint
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e um) de abril e no dia 10 (dez) de outubro, ou em qualquer época,

por necessidade (lo serviço ou Por ato de bravura ou "post mortem".

Art. 207 - As promoções (te praças serão realizadas no âmbito
da Corporação tendo por base as vagas existentes até datas refe-
ridas no artigo anterior, por m erecimento e antigüidade.

SEÇÃO II

Dos Quadros de Acesso

Art. 208	
Quadros de Acesso são relações de praças que

preoncliam as condições de p romoção, pelos critérios de antigüidade
e merecimento, na forma que for estahelecj(1 l pelo R egulamento de
Promoções de Praças.

SEÇÃO III

Das Restrições

Art. 209 - Não poderá ser promovida por m erecimento ouAn t igüidade,a praça que se encontrar numa das seguintes situações:

1 - enquadrar-se em qualquer (lOS itens do artigo 203 e do
seu parágrafo 1., deste Estatuto;

II - respondendo a Conselho de Disciplina;
III - moralmente inidônea

IV	 inapta em exame de saúde;

V - não ter cumprido os p e r
íodos de interstício e arrcgimen

taçio na graduação, referidos na Seção seguinte;

VI - não ter sido aprovada cm exame de aptidão profissional,
para promoção a segundo sargento ou subtenente;

VII - não ter sido aprovada no Curso de Aperfeiçoamento de
Sargentos (CAS), para promoção a 1. Sargento;

VIII - no estiver, pelo menos, no bom comportamento.

Parágrafo único - Apl ica-se às praças o disposto nos pará-
afos 3. 1 e 49 do ai-tigo 186 desta lei.
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SEÇÃO IV

	

-	 SEÇÃO VI

Dos Períodos de Inter.s/iCl0 e flireÇJ1111e1110Ç00	 Da Promoção pol. Mereti,ne;i lo

	Ad. 210 - - ISSo os segoifll('S os p t ríO(i0 ()i)l'iga101'i 	 de interS-	 - 1

tido na 1 iduç 10	 I! 1 pionioÇ O) 1)01	 ntiuid IdI OU mtrccunento	ho	 toiin	
01ui0Ç 10 P01 fli( lo Iii) p io 1

1 ( 1 OOOÇ()CS

à	 rad uaç5o seguinte	
de Praças.	

5 dUO) (51) bele('i os 1)110 Be:; cdi «J

	 segu ndotio cri-

1 - 1 (um) ano na 4 raduaç5o (te tel'cei ro OU na graduação ele

segundo sargento, para Promoção,resp tivamcn
ft a segundo ou pr6 SEÇÃO Vil

D
inc iro sargento;	

pO POHiOça-o Por A lo deJif(j()

	

-- 2 (dois) OfloS o a graduaÇão tie prilileirO sargento, para	 Ari 2	

(1 011 P01' Iiwopaei(/odC

exigencias legais, svndo
pro	

f'it'iiit

	 ato de hiavur	 ti iSpenSa outras
moçao a subtenente. 	

. 16	 A promoção 1)01'

	Art. 211 -- O período 
( 1, arre'diflell tação, para quaisquer gra•
	 facilitada a pari r ii (lata	

aS

 tio ('vefl LII

duaçoes	 e de 1 (uni) mb tS1ll 
considerados OS (11 (11 sempenho	

fo unie t	 Em  c	 i

-	 .	 organizações	
Rioudq	

() 1	 fa cc Iniefli, 5(10 a Praça p

	

de função em Unidades, Serviços e outras 
0 rgcin izaçocs da Corporaçao,	 POSt mortem".	

0i'o-

	Justiça Militar ou qualquer outra atividade considerad
a de interesse	 ArL 217

policial- 	 ti	 01 tiltiS 10 tio	 co lfl(1 Inti Geral. 	 qual ingressou	 01 o''t	

1 (11)0 51 (no 0111 tI no Qu (II) de \((sSo no

si 1 212	 \ o	 1	 ((1 11)1111)6) (o) 1) iclilpo d	 inteistiClo ou	 minte julgada incapa z (1(11
	 Saúde,	 fo r 	 J(

111 cirnc nt ÇO aquele iii que 1 1)1 Iç
a eitUaÇ005m onhi ar -s nas seguintes	 tida q~u`lÇdo 11111 ditt t	

111111110 J)	 i IÇO Será
p1 on

_,C) (' (lati 1) dÓP i' '1
	lfldePelldenteiiienie de V'l'	

10-

	1 — presa disciplinarfllcnte, sem fazer sei'viÇO	
SEÇÃO viii

218 - -

lOiito o
situações dos itens 1 e II (lo arti	

AM

201	 D Colnis.do (/ ' 1' '	 -

(l	

lI - enquadrada naS s

este Estatuto.	

°' 1)0' 1 1W'(5

AM

- 	- 	 .	 '	

'.0ii1iSS5o ci	 P

A ii. 21 ,	 .	 pr )fl0ÇtO' de praças ottedeeo coo aos 	 LO OU instrutivo

	

scuifltCS	 Otgao do Quailol c	
) ollotçoes ti e 1 re (.5 (('PI

perc( ntu 515	 o 110 lOS s ttil& itos os dem liS 1 equISitos	 (J [Slos RI 1(	 10)1 (01 

sul 1 \	 O O Sol 	 i °

1 -	 a Cabo 00 
'l'ercei ro Saroflt0, pci)) cri 1rio exclusiva de 	

C Coiflpetên.io e So 1) i	
( Ir praças, ( ' l i a ('0111 pO i-

mereCiluen lo intelectuaL obse cv atio o disposto nos artigos G e
	 Praças.	

°	 tult ti) y fl Itt ti ' 1 lolot tÇÔYS tio

deste Estatuto;

	

li -- a Seun'I a Ou 
l'riniciro Saigen lo, 1/3 (uni terço) das vago 	

SEÇÃO ix

çoes Final5

por 0niigintlade e 2/3 (dois terços)
 por merecimento;	

Dos Dfpo5i

1H	
a Subtenente, 1/4 (uni quarto) por antigaidade e 3/4	

Ari. 219 - - As l
87 deste

(três quartos) por ineree imento. 	
Estatuto	

at tS aplica-se o ei kJ)05 1)) no alt i '(

SEÇÃO V	

Ad. 220	 A praça da ali'm

Da I'rornO o por Antiguidade	 buni 0 )t tm it0j)( 1))	

0)6	 : ,	

d e

i 1 21 1	 pm onioÇ t()

	

por tntiuid de cabe a praça m	
II grali	 (0 O fl O) 50 (ii utd ti 

1	
nos ( 6 CI O 1 nt tio i (1N(lt)

antiga da graduação,	
tisfcitos os rcquisitos previstos

 neste Capitu	 e	 ti)) artigo 201) tiesia lei.
 nos SI til Oí0('S PdCVISIas nos Nuns 1,
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Art. 221 - Será exigida a aprovação no Curso de Aperf

mento de Sargentos (CAS), para promoção à graduação de Prii
Sargento, após o prazo de 1 (um) ano, contado a partir da

cia desta lei.

TITULO IX

Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 222	 Os militares da ativa podem contrair matrir

satisfeitos os requisitos da legislação civil, obedecendo o seg

1	 o oficial fará, previamente, comunicação ao seu e

dante;

II - a praça requererá permissão à autoridade referi

item anterior.

Art. 223 - É assegurado ao servidor da Policia Militar o

de requerer, representar ou recorrer, na forma da legislação v

§ 1. O direito a que se refere o artigo decai, na esfera

nistrativa, no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da pub

do ato ou do conhecimento do fato.

§ 2.°	 O reCW'S() só terá efeito devolutivo.

§ 3 •0 -- - É vedado o reexame de recurso que já tenha sid

cionado pela a(lministraçac)

4. -- Das decisões do Comandante Geral caberá reei

Governador do Estado.

Art. 224 - O servidor que for nomeado OU designa

cargo, na Polícia Militar, que envolva responsabilidade es

pela fiscalização e arrecadação de rendas, processamento O

mento de despesas de qualquer espécie, guarda de bens e

a(1uiSição, gUiII(Ia e d istril)uiÇUO (1 e material, ad ministração e
zação de obras deverá, obrigatoriamente, fazer declaração
e valores que possua, assim como dc seu cônjuge, se casad

Parágrafo único -- A declaração será registrada no

(te Títulos e Documentos da comarca onde se achar instalaW

do órgão em que o servidor tenha exercício.

Art. 225 -- Ocorrefl(l() modificações que importem cio

Ou 
(1 iminuçãa (10 pai i'itiiôiiio (I() (icciaran t(, ((ti Clfl quidqu
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alienação, aquisição of, 
permuta de bens, será a declaração renovada,Pelo menos (te 2 (dol5) em	 2 (dois) anos.

Parágrafo único -- 
No caso de transfemflq para a reserva,

reforrnm ou dispensa (lo c4rgo, será exigida 
previamente, nova de-claração de bens.

Art. 226 -- A dcclaraç de bens compr(.cflde 
i móveis, móveis,Seliloventes, dinheiro, jÓiS, ti ulos, ações e quatquei , outcde bens e valores patrinionji5	 ra espé ie

Art. 227 - Para entrarem exercício no cargo ou dele ser dis-
Pensado, o servi(]()'- deverá Povar que fez a declaração (te bens, 

atra-
vés de certidão, que será pulJlicauta no boletim do órgão em que
Servir.

Art. 228	
Os atuais ocupantes dos cargos referidos no artigo

224 deste Estatutt terão o prazo (te (, ()( ' () 's
0 (sessenta) (lias, contados da

publicação desta ei, para fazerem declarações (te bens, ficando o
servidor, na falta ie declaração , iml)e(lioIo cio ex ercício do cargo, semPrejuízo das sa Ções disciplinares.

Art. 22 - Os professores do l)epartamentoj (te Instrução, com
Imonras (te Çficiat, que tenham commipl(tat 	 ou v(- 11 a111 a comp letarsucessi

vareflte 20 (vinte) e 25 (vinte e cinco) anos de efetivo 
ser-viço,	

Promovidos ao posto ililediato, com osleSpccti i s ven-
cimejs e vantagens, sem retroação (te benefícios

S'	

Parágrafo único	
Ressalvado o disposto no artigo, observar

para as promoções o contido neste Estatuto ) no Capítulo 1d. Fitulo \TJJf no que for al)licável

Art. 230	
Os professores cio Colégio Estadual Tiradentes e

ItUS 
Anexos são professores de Ensino Médio, nível XV, do Estado.

Os atuais professores (lo) Coégio Estaduuat Ti madenlesseus Anexos, contratados e com estabilidade assegura nos termos.t 
artigo 240 (Ia Constituição do Estado de Minas Gerais, 

Sãaodo Ensino Médio.	 o pro-

§ 2. - Os professores con tratados, não estáveis, até que sejamaprovados co, concurso, 
são coriSidelados professores auxiliares cioEslno Médio.

§ 39	 Os servidores civis do Co!égio Estadual Tiradenteslerdo regidos pelo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado,que for aplicável e demais no
do Estado.	 rmas relaiivL(5 ao pessoal de ensino
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Art . 231 - - Até (UIC seja baixOdo O 
reSpe0 decreto (10 Podei

Executiv o , fica as;egUra(lO o direito à vanta5c lfl (te 20% (vinte por

cento), relativa à unção militar, que, a prtir da data de vigência

desta lei, será exten	 aSiva os (leifliO s 10h11! ii	 (1 a	 poraÇã0.

Art. 232 -- Os assemelhados prevstoS na Lei n.
0 4.775. de 23

de fl1iiO de iocs, passam a integrar Quadro do Pessoal Civil da

Polícia Militar, a ser recstrutUiado ei lei especial

Parágrafo único	 Os integflra CS do Quadro (lo Pessoal Civil,

até que seja aprovada a lei a qUe se refere o artigo, terão seus direitos

e deveres regulados pelo Estatuto ilo Funcionário s Públicos Civis

do Estado.
Art. 233 - Ficam maflti(laS as honras	

jtaies conferidas aos

atuais professores do l)epartarncflt() de Instruçã'

Art. 234 -- A Polícia Militar fica auto 
r'5.1 a movimentar

suas dotações ( orçamentárias, através de seus órgã)S provedores, nos

termos da legislação específica.

Art. 235 - - Atendidas as (lisposiçoes previstas in leis vigentes,

as comissões (te concorrência serão COfl1pOsts e tei.0 SUaS compe
tências conforme (1 iSpuSer o Comiiafldall!C Geral, cui pt0iU

Art. 236	
É proibido proceder a descontos parti.!1lareS em

folhas de vencimentos (te ColiipOflPfltCS (Ia Policia Militar.

Parágrafo único - Excetuam-se da proibição do 
01.90 os

Clubes dos Oficiais e Sargentos da Polícia Militar e os cont'-to de

seguro em grupo já celebrados pela Administração.

Art. 237 - Os oficiais de polícia, da ativa, quando Dclega05
Especiais, são considerados em efetivo exercício, para fins dt í
tisfação dos requisilos legais exigidos para promoção, vantagem

condecorações

Art. 238 - - Ao Capelão

	

	
ridade laMilitar, respeitada a peculia 

função, serão atribuídos direitos e deveres, inclusive venci(1iflent0i

vantag iis. (lo posto de Capitão da Polícia Militar.

Art. 239 - - No caso (te incorrer a praça eu' ato dcl tU0 5 O k SC.

-lhe-á aplicada, na esfera a(lmfliiSistliitiVL l , a medida disciplinar cabi

vel, quando ocorrer, na prática (lo ato, transgressão disc i pdnar, ou

dele decorrei grave prejuízo moral para a Corporação.

Art. 240 -- Bevogaol-Sc as disposições em conliáIi, especial-

mente a Lei n. 0 1.803, de 14 de agosto de 1958-

Art. 211 --- Esta lei entrara cOm vigor na (lata de sua pu)licação.
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Mando, poi'tan lo, a todas a ailt ori(la(les a quem O conheci-mento 

e execução desta lei pertencer, que a (Umimpraimi e façam
culnprii ., tão inte iramente colou nela se (oilléiil

Dada no Palácio da Liberdade, ciii iltIo II0liZonfe, aos
16 de outubro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul l3erncu.(/o NeIsoj1 de Senua

João l' J ((JiZdj( de Linioi

LEI N. v 5.302, DE 16 DE OUTUBRO DE 1969

Declara de utilidade pública o Centro Social
Ae11110r0 (/o I'oiIo -----GSS1', com sede 1111 Gidud de
Senhora do Porto.

() Povo do Estaíio de Mio(s Gerais	 rsa	 i(pies(ntammtcs,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1.0 - 
Fica declarado (te utilidade pública o Centro So-

cial Senhora do Porto	
CSSP, com sede na Cidade de Senhora do

Porto.

Art. 2.0	 Bevogadas as disposições (01 contrário, esta lei
entrará com vigor na (lata (te sua publicação.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conheci-
nlent() e execução (lesta lei pertencer, que a cuflmpram e façam
cumprir, tão intei ramenti. como nela se contém.

Palácio da Lib
erdade, em Belo Horizonte, aos 16 de outu-

bro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul lfern,ndo Nelso,, de Síjuj
João Franzeju de Lima
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LEI N.° 5.303, DE 16 DE OUTUBRO DE 1969

Dispõe sobre o objetivo súcio! de Á(;lxas Mine-
rais de Minas Gerais S/A HJDROMINAS, auto-
riza a emissão, em futuros aumentos de seu ca-
pita!, de rçõcs preferenciais e contém outras pra-

vidências.

O Povo (1() Estado de Minas Gera is, por SeUS representantes,

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

Art. 1. No objetivo social de Águas MLneraiS de Minas
Gerais S/A - HIDROMINAS, previsto no artigo 1, da Lei n. 2.268,
(Te 26 de dezembro de 1960, inclui-se, também a indústria extrativa
mineral, com  pesquisa e lavra em suas várias modalidades, em

todo o território nacional.
Art. 2. A HIDROMINAS fica autorizada a emitir, em fu-

turos aumentos de seu capital social, ações preferenciais, com ou
sem direito a voto, observadas as disposições legais próprias em

vigor.

Art. 3.	 Oartigo 20 da Lei n 5 2.268, de 26 de dczeifl-

uro (te 1960, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Ai-I. 20 - A 11 lt)HOMINAS aprcsefltal'( ao Tribunal

de Contas, até O 
dia 31 (Te maio de cada ano, além (Ias

coa Lis e relatório (lii Diretoria, (lo Balanço Geral e Pa-
rec er (lo Conselho Fiscal, referentes ao exercício anterior,
cópia, autenticada pela .1 unta Coiiiel'c ial do Estado, da
ata da ASSCI0I)léia Geral Ordiliaria que (lelil)crar sobre

eSScS (lOCUi11eos

Art . 49	 É concedida a isenção (te tO(1OS OS tributos esta-

duais à Águas Minerais (te Minas Gerais S/A	
HIl)ROMINAS, sem

pr juízo, porém o (.il'pltO1dfltO,poi,i' te (lela, de todas as
formalidadeS contidas eis! leis e iegulaeuaiO 110 que icspeiLi ao

uso de documentário C livros fiscais.

Art. 59 São canceladas as dívidas fiscais, ainda que de-
finitivamente julgadas, (Te Águas Minerais (Te Minas Gerais S/A -
FIIDROMINAS, devendo a Secretaria (te Estado (Ia Fazenda prom

ver o arquivamento dos respectivos processos, administrativos e

judiciais, na fase em que se encontrem.

Art. 6	
Revogalil-Se as disposições em contrário.

• 7.	 lsta lei c1111a i ' 1 cio vigor na data de sua publicação'
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Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-

mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam

cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo horizonte, ao

16 de outubro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Senna

Ovídio Xavier de Abreu

LEI N" 5.304, DE 16 DE OUTUBRO DE 1969

Revigora (1 (lUloI'i:açiio contido 1(0 artigo 10 (Ia

Lei n 4.976, para a abertura do crédito especial

de NCr$ 100000,00 e dá outras providências.

O Povo (lo Estado (te Minas Gerais, p01' seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei

Art. is Fica revigorada, para o exercício (te 1969, a au-

torização dada ao Executivo pelo art. 10, (Ia Lei n 4.976, (Te 09

de outubro de 1968, para a abertura do crédito especial de NCi-$

100.000,00 (cciii mil cruzeiros novos) á Secretaria de Estado dm

Agricultura, destinado ao atendimento de despesas a cargo do Gru-

po Executivo (te Erradicação da Febre Aftosa no Estado de Minas

Gerais (GERFAMIG)

Art. 2.' - Para a execução (lesta lei, é o Poder Executivo

autorizado a utilizar-se (te recursos provenientes de excesso de ar-

recadação (Ievidauaente comprovado ou da anulação total ou par-

cial de (lotações orçamentárias (te Despesas Correntes ou de Capital

até o valor consignado no artigo 1.".

-

Ari. 3'.'	 - - Bevogolas as disposições (.111 contrário, esta lei

entrará eni vigor na (lata (Te sua publicação
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ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Roul Bernardo Nelson (te Sauna

Ovídio Xavier de Abreu
Evaristo Soares de Paula

LEI N.9 5.305, DE 16 DE OUTUBRO DE 1969

Cnn o Fundo de DesaI!volvilflCntO Rural e coo-

téin outras providências.

() Povo do Estado (te Minas Gerais, por s- tis representantes,

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

•\rL l. (1 (OV(Cfl0 do Esla(!) ailoiar,'i, como diretriz pa-

la a promoção do desenvolvimento de áreas rurais ainda não ade.
quadamente exploradas, a implantação e reformulação de núcleos

produtores. que atuarão (011)0 })úloS de influ(iin técniam na cxp!o-

raçiic) agropecuária.

Parágrafo único A fito (Ir que o desenvolvimento destas
áreas se processe harmonicamente, os programas a serem exccuta

dos obctivii'ao integrar OS (livelSOS projetos ag ropccuários aos de

implantação de infra-estruturas econômicas e sociais.

Art. 2. - Para dotar o Executivo (te recursos necessários

à execução de Programas e Projetos integrados, fica criado o Fun-
do de Desenvolvimento Rural, que se constituirá:

1 do produto da alienação (las terras devolutas do Estado
(lc Minas Gerais, deduzida a percentagem a que se refere o item Ill
do artigo 5. da Lei n 4.278, de 21 de novcnlbro (te 1966, (-0111 a re-

dação dada por esta lei;

II — das verbas que Virei'!)) a ser consignadas fl(( orçamen-

to estadual ao Fundo.

O Fu:i do	 u (d	 0111 isi r:010 pal;( ia a iaçaO Bu-

r . l	 lira	 1oniacão e i)canvolvil11u11l0 A14mário 	 IIURAL-

MINAS, nos lermos e condições que forem fixados em decreto do
Executivo

Art. 4 Os recursos do Fundo, Observados os critérios
estabelecidos no artigo 1.0 

desta lei, serão destinados a atender aosprojetos específicos p reviamente aprovados, incumbjn(l () o contro-le de sua execução à a dministradora do Fundo.
.\rt. 5•9 - Os artigos 4o , 5•o e 7•o da Lei n	 4.278, de 21

(te novembro (Ir 1966, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1. - -	 Patrimônio da Fundaeão será Cons-tituíoo

- - pelas áreas (te terras públicas ' (levolutas (te
Propriedade do Estado de Minas Gerais, que lime foremdoadas;

Ii ----bens que lhe forem doados 1 ) 01' qualquer pessoa
(le (Iil'Cjt) público ou privado.

Ad . 5.° - -Arecejt: i da Fundação será constituída de:
1 produto da iocaeO (te seus bens lllóVeis e01 o v e is

('Onsign:o:is no Ore: 111mb do Estado;
111 -- Vinte por (eflto (10 valor (la alienação (li' terrasdevolutas (O Estado

Produto da ('O1flVreialjzaço de Sua Pl'adUÇão
a'; r J)i(' LI á li a

V -	 SUbVei1aõí; (e lhe venham a ser feitas por
pessoas (ir (IiIeito público ((11 privado;

\ i	 a remuneração por servicos prestados e :ulmi-
nlstmaç-ão (Ir Fundos

outr:(5 rendas (te qualquer 1) atureza.
Art. 7. — Fica a Fundação investida (10 Po(ler de

representação do Estado na le gitimação de propriedade
e na (liscriminação (te terras públicas (lomilinicajs e de-volutas,'.

Art. 6. 1 — Ficam transferidas à Fundação Rural Mineira
Colonização e Desenvolvimento Agrário	 RURALMINAS --- as

importâncias relativas à extinta taxa (te ocupação de terras (levo-
lutas arrecadadas pelo Estado, no exercício de 1968, sob a forma
de renda patrimonial

Art. 70 - Fica o Podei' Executivo autorizado a (loai- à
Fundação Rural Mineira -- Colonização e Desenvolvimento Agrá-

L

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

cumpri!, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, cm Belo Horizon te, aos

16 de outubro de 1969.
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rio	 RURALMINAS - 44.662 hectares, 465 ares e 100 centiares ro 4.024, de 20 de dezembro de 1961, que fixa as Diretrizes e Ba-

	

de terras públicas, adquiridas pelo Estado de Minas Gerais, na li- 	 ses da Educação Nacional.

	

quidação da Companhia Comércio e Navegação do Mucuri S/A, 	 Ai't. 2.	 "Instituto lstaolua1 de Educação de Juiz de

	

compreendidas nas quadras da medição de números 7 (sete), 9 	 Fora», terá os seguintes cargos, que ficam criados nos anexos

	

(nove), 14 (quatorze), 13 (treze), 10 (dez), 6 (seis), 1 (um), 17 	 3.214, de 16 de outubro (IC 1964:(dezessete), 2 (dois), 5 (cinco), 11 (onze), 21 (vinte e um), na

	

ela Assembléia Geral dos Acio	 1 - no Anexo 111, III e. 1 (um) cargo de Diretor-Geral deconformidade do sorteio aprovado p 	
Instituto de Educação, símbolo C8, de provimento em comissão;nistas, cm 15 de agosto de 1898.

	

consumidos pelo	 no Anexo 111, 111 a. 3 (três) cargos de Diretor de Es-

	

Art. 3 •Q - Após a aviventação de marcos e 
Desenvolvimen	 tablecimento de Ensino Médio, símbolo C-5, para os Cursos Gina-

to Agrário
tempo, a Fundação Rural Mineira 	 Colonização as terras que lhe	 sial, Colegial Normal e de Administração Escolar; 1 (um) cargoRURALMINAS - poderá aliena

	

forem doadas, preferencialmente aos ocupantes, com quem deverá 	 de Secretário Geral de Estabelecimento de Ensino Médio, símbo-
lo C-6; 3 (três) cargos de Secretário de Estabelecimento de Ensinocompor-se atendendo-se aos interesses gerais. 	

símbolo C-4	 ursos	 Cole(;inasial.	 gial Normal e deArt. 9Q - Oitenta por cento cio produto cia alienação das 	 para os C

terras da extinta Companhia Comércio e Navegação do Mucuri S/A 	 Administração Escolar, todos de provimento em comissão.

serão destinadas ao Fundo de Desenvolvimento

	

Rural a que se re	 Parágrafo único	 Os cargos que compõem o quadro funcio-
fere o artigo 2.1 desta lei.

das as disposições Cm	
olo Colégio Normal Oficial de Juiz de Fora, criados pelo Decre-

	

contrário, esta lei	 to n. 8.162, de 20	 i.neiro de 1928, inantiolos pelo Decreto-leiArt. 10 -- Revoga	 fl9 1.873, de 28 de outubro de 1946, que adaptou O Ensino Nor-entrará em vigor na data de sua pUi)liCação.	

c0	 com
mal cio Estado aos princípios e normas da Lei Orgânica, baixadaMando, portanto, a todas as autoridades, a quem o 	 Com o Decreto-Federal 11. 9 8.530, de 2 de janeiro de 1946, inclusivemento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam 	 o cargo de Bibliotecário, exceto os de Diretor e Secretário, que fi-

cumprir, tão inteiramente como nela se contém.	 cam extintos, passam a integrai a estrutura cio "Instituto Estadual

	

te 00%	 de Educação de Juiz de Fora".Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizon ,

16 de outubro de 1969-

	

	 Art. 3•v	 No "Instituto Estadual (le Educação de Juiz de
Fora" funcionarão (IS Cursos ( ia asial, Co1eial Normal e A olmin is-ISRAEL PINHEIRO DA SILVA	 traçio Escolar.

Raul Bernardo Nelson (IC Senna	
§ 1.	 Funcionarão, ainda, em períodos previamente fixa-Evaristo Soares (te Pauta	

dos, no estabelecimento, e na conformidade 
(lOS planos aprovados,

em cada caso, pelo órgão próprio da Secretaria de Estado da Edu-

	

LEI N. S. 306, DE 16 DE OUTUBRO DE 1969	 cação, Cursos de e s lccializa(ã() e de a p erfeiçoamento destinados
Transforma em "Instituto Estadual de Educarn 	

aos graduados no segundo ciclo do ensino normal.

	

de Fora.	 § 2.° - Somente poderão lecionar nos cursos de especialj-ção" o Colégio Normal Oficial de Juiz	
zação e de aperfeiçoamento de professores em registro definitivo na

O Povo do Estado de Minas Gerais. por SeUS representantes, 	 disciplina, expedido pelo oigmo competente, que S('I'ãO remunerados
decretou e eu, cm seu nome, sanciono a seguinte lei: 	 por aulas extranumerárjas que efetivamente ministrarem, em re-

Art. 1. - - Fica transformado em"Instituto Estachial de Edu- 	 me de "pro labore", apenas durante o período letivo programado,

cação de Juiz de Fora" o Colégio Normal Oficial de Juiz de Fora, 	 no se incorporando essaremuneração ao vencimento, para ne-

criado pelo Decreto n. 8.162, de 20 de janeiro de 1928. 	 nhum efeito, nem constituirá vantagem do cargo.

§ 3. -- Os professores a que se refere o parágrafo anterior,Parágrafo único - o estabelecimento cogitado neste arO-

go terá a estrutura estabelecida no . artigo 55, da Lei Federal núme- 	 ierão contratados pelo Diretor-Geral, após aprovação do Governa-
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dor rio Estado, desde que preencham os requisitos exigidos e te-

nliaui rÍ'coflhN ida e notória competênciaia na matéria, poden (lo ser

convocados elementos estranhos ao estabelecimento.

Art. 4•Q Funcionarão, anexos ao "Instituto Estadual de

Educação de .Juiz (Te Fora", 1 (um) Grupo Escolar de Dcmonstra
ção e 1 (um) Jardim de Infância (te Demonstração.

Parágrafo único - O Grupo Escolar e o Jardim de Infância

ficarão sujeitos à legislação do Ensino Primário e Pré Primário,
e os respectivos professores serão classificados no quadro (Te pro-

fessorado de Juiz (Te Fora.

Art. 5 • 1 - Os cargos existentes no estabelecimento de que

trata o artigo 1. (Testa lei, e providos em decorrência da efetivação

dos respectivos titulares, nos têrinos ria Lei n. 9 2.939, de 7 de no-

vembro de 1963, passam a integrar, em caráter permanente, o Ane-

xo II, da Lei n. 9 3.214, de 16 de outubro de 1964.

Art . 6. - O parágrafo único. do artigo 2. 9 da Lei n. 9 5.213,

de 2 de julho de 1969, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2.

pu:giiio único - O disposto no artigo nao se aplica

ao professor, orientador de CflSiflO, diretor dC Crupo Es-

colar e inspetor seccion ai de ('flSiflo coloca cl í) à (l SpOsi.

çào (la Fun (1 (Ção Estadual (1(0 Bem-Esta r do Menor ou de.

ski na lo para servir nas I)elegac ias (IC Ensino (lo Estado,

C aJO exercício será considerado, para todos os efeitos, co.

1010 (Te magistério, e nem às professoras que funcionam nas

Sccre avias (loS (stal)rl(ciflWfltOS ole ensino médio e, foi

órgíoos (ia Campanha Nacional de AI imentação Escolar, (n-

(100010 vigorar (0 (oflv(fll() entre o Estado e a referida

Campanha."

Art. 70	 As despesas resultantes (lesta lei correrão

verbas próprias do Orçamento do Estado.

Art. 8.9	Revogam-se as disposições cm contrário.

Art. 9,9 - Esta lei entrará em vigor na (lata de sua pUl)l
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Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
16 de outubro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Senua
José Maria ,1lknai,n

LEI N.° 5.307, DE 21 DE OUTUBRO DE 1969

Rei/fica denominarão (10 GrIIJ)o Escolar de Vár-
zea da Palma.

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

Art. 1. - O Grupo Escolar Paula Ferreira, de Várzea da

Palma, passa a denominar-se Joaquina (le Paula Ferreira.

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

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-

mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam-

cumprir, tão inteiramente Como nela se contém.

Dada no Palácio ria Liberdade, em Belo Horizonte, aos 21
de outubro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernarda .Nelson de Sentou
José Maria Alkrnjm
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LEI N.9 5.308, DE 21 DE OUTUBRO DE 1969

Concede pensão especial a Etelvila da Silveira
Filivi.

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

Art. 1. - É concedida pensão mensal vitalícia de NCr$
200,00 (duzentos cruzeiros novos) a Etelvita da Silveira Filha, re-
sidente em Belo Horizonte, filha do ex-servidor público estadual
Antero Adolfo da Silveira.

Art. 2. - Para atender ao disposto nesta lei, no corrente
exercício, é o Poder Executivo autorizado a abrir, pela Secretaria
de Estado da Fazenda, crédito especial até a importância de NCrI
1.300,00 (mil e trezentos cruzeiros novos), podendo, para esse fim,
anular, total ou parcialmente, dotações orçamentárias de despesas
correntes, ou de capital, até a importância correspondente ao cré-
dito que for aberto.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
21 de outubro de 1969.

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

LEI N.9 5.309, DE 27 DE OUTUBRO DE 1969

Declara de utilidade pública o Ambulatório
Evangélico, com sede na Cidade de Coronel Fabrl
ciano.

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 Amb
tório Evangélico, com sede na Cidade de Coronel Fabriciano.
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Art. 2. - Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
27 de outubro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Senna

João Franzen de Lima

LEI N.9 5.310, DE 27 DE OUTUBRO DE 1969

Dá a denominação de "Deputado Hilo Andrade"
(1 atual ( T flidacj(. Escolar da Vila de Periquito, no
Município de Açucena.

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

Art. 1.° - A atual Unidade Escolar da Vila de Periquito,
M) Município de Açucena, passa a denominar-se " D eputido Hilo
Andrade".

Art. 2. - Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará cru 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, em Belo Horizonte, aos
27 de outubro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernard o Nelson de Serwa

José Maria Alkjij
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LEI N.9, 5.311, DE 31 DE OUTUBRO DE 1969

Dá a denominação de "Artur Dorigo Tilo" às

Escolas Combinadas de Virgens, Município de Leo

poldina.

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 Virgens, Município

de Leopoldina, denominar-se-ão "Artur Dorigo Tito".

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

31 de outubro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Senno

José Maria Alkmim

LEI N.° 5.312, DE 3 DE NOVEMBRO DE 1969

Autoriza a permuta de terrenos na Cidade de

Caxambu e dá outras providências.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representante

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

Art. 1.0 - Fica o Poder Executivo autorizado a permu

terreno, com a área aproximada de 126.900 m 2 (cento e vinte

seis mil e novecentos metros quadrados), parte integrante de a

área global de aproximadamente 300.000 m 2 (trezentos mil r

tros quadrados), situada na zona suburbana de Caxambu, no

cal denominado "Morro de Caxambu", havida pelo Estado de Mi-nas Gerais por encampaçõ () ao Conselheiro Francisco (te PaulaMairink, por outro terreno, com a área aproximada de 22.000 m 2(vinte e dois mil metros quadrados), localizado na zona urbana da
referida cidade, de propriedade da Fundação Nacional do Bem--Estar (lo Menor, apresentando as seguintes confrontações: p lafrente com a Avenida Rio Branco; pelo lado direito com uma Rua
Nova; pelo esquerdo com terreno da própria Fundação; pelos fun-dos com a projetada Avenida Ribeirão do Bengo.

Parágrafo único - A permuta, a que se refere o artigo, far-
-se-á sem torna por qualquer das partes.

Art. 2. - O terreno pertencente ao Estado, objeto da per-
muta, será devidamente delimitado pelo Serviço de Patrimônio
da Secretaria de Estado de Administração.

Art. 3•9	
Fica o Poder Executivo autorizado a doar à

Prefeitura Municipal de Caxambu o terreno que vier a pertencer aopatrimônio estadual em decorrência da permuta autorizada no ar-tigo 1.'.

Art. 49 A doação de que trata o artigo anterior tem
por finalidade proporcionar, na área, pela Prefeitura Municipal do-
natária, a edificação da Estação Rodoviária de Caxambu, a aber-
tura de uma avenida, a construção do emissário geral da nova rede
de esgotos e do prédio do "Centro Integrado de Educação, Cultu-
ra e Esportes de Caxambu", com Ginásio de Es portes, educandá
rios de nível primário e secundário e escola de alfabetização de
adultos.

Parágrafo único A citada área reverterá ao patrimôniodo Estado se, no prazo de 5 (cinco) anos contados (la outorga (Ia
respectiva escritura de doação, não forem atendidas as finalidades
previstas neste artigo ou se no decurso desse tempo lhe for dada
destinação diversa.

Art. 5•9 - A doação prevista nesta lei será feita mediante
ula em que a Prefeitura Municipal (te Caxainhu se obrigue a
mão-de-obra gratuita para a conclusão do prédio do Fórum
que está sendo construído em terreno de p ropriedade do Es-à Praça 15 de Setembro, naquela cidade.

Art. 6. - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 79 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
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LEI N. 9 5.314, DE 3 DE NOVEMBRO DE 1969

Dá denominação a estabelecimento de ensino
em Nova Ponte.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci

mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam

cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos

3 de novembro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Sentia

Francisco Bi'lac Moreira Pinto

LEI N.9 5.313, DE 3 DE NOVEMBRO DE 1969

Dá a denominação de "Enéas França" às Esco-

las Combinadas Bela Vista, do Bairro Bela Vista,

na Cidade de Leopoldina.

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 Bela Vista, do Bairro
Bela Vista, na Cidade de Lcopoldin*, denominar-se-ão "Enéas

França".

Art. 2. - Revogam-Se as disposições c"'

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

cação.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheu
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e faças

cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 3 d

novembro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Sentia

José Maria Alkmim

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

Art. 1. - O Colégio Estadual de Nova Ponte denoiiijnarse
.li)siaS Pinto".

Art. 2.° - Esta lei entrará cio vigoi. na (]ata de sua pablica-
çiu, revogadas as (disposições em Contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
3 de novembro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson dede Sentia
José Maria Alknijni

LEI N.9 5.315, DE 5 DE NOVEMBRO DE 1969

Autoriza permuta de imóveis na Cidade de Rio
Pomba 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 permutar
prédio pertencente ao Estado, construído em terreno, com a área
de 594.59 m2 ( quinhentos e noventa e quatro metros e cinqüenta e
nove decímetros quadrados), situado na zona urbana da Cidade
de Rio Pomba, de propriedade da Prefeitura Municipal local, atual-
mente de posse do Estado, confrontando pela frente, numa exten-
so de 22,60 m com a Avenida Raul Soares, à esquerda, numa fai-
xa de 27,00 m, com imóvel de Guilherme Cabral Campos, à direi-
ta e pelos fundos, respectivamente numa extensão de 28,70 e 20,10
si, com imóveis de Francisco Souza Gomes, por outro prédio e res-
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Estrada de Ferro Santos .Junoliaí -- Transportes re-
quisitados erri setembro de 1968, conforme
Processo n	 1.688/69 ..................

Estrada de Ferro Santos Jundiaí - Transportes
requisitados cm novembro de 1968, confor-
me Processo n	 1.972/69 ............

Estrada de Ferro Central do Brasil - Transpor-
tes requisitados em dezembro de 1968, con-
forme Processo n.v 1.985/69 ............

Geraldo Teixeira Bastos	 Transportes requisi-
tados em março e maio de 1967, conforme
Processo n.' 5.718/67 ..............

Estrada de Ferro Central do Brasil - R.F.F.S.A.
- Transportes requisitados em 1968, confor-
me processo n.' 2.139/69 ............

Estrada de Ferro Sorocabana - Transportes re-
quisitados em dezembro de 1968, conforme
Processo n.9 4.111/69 ..............

Estrada de Ferro Santos Jun(liaj -- R. F. F. S. A. - -
Transportes requisitados em novembro de
1968, conforme Processo 	 •Q 4.114/69 -

Companhia Mogiana de Estradas de Ferro - Trans-
portes requisitados em dezembro de 1968, con-
forme Processo n.° 1 .663/69 ..........

Companhia Paulista de Estradas de Ferro	 Trans-
portes requisitados em dezembro de 1968, con-
forme Processo n.° 4.112/69 ..........

José Carlos	 Transportes requisitados em 1967, con-
forme Processo n.° 387/69 ............

Estrada de Ferro Central do Brasil - R.F.F.S.A.
Transportes requisitados em dezembro

de 1968, conforme Processo n. 2.034/69 .
Viação Férrea Centro Oeste - R.F.F.S.A. -

Transportes requisitados de outubro a dezem-
bro de 1967, conforme Processo n. 9 1.969/68

Estrada de Ferro Leopoldina R.F.F.S.A. -
Transportes requisitados em novembro de 1967
e abril de 1968, conforme Processo n.'
6.559/68	 ......................

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

NCr$

3.729.10

1.879,97

21 .532,62

13,50

155,99

543,00

291,60

1.031,10

144,00

1,37

60,89

3. 692,22

1.249,20

34.324,56

pectivo terreno, com área de 4.016,50 m2 (quatro mil, dezesseis

metros e cinqüenta decímetros quadrados), localizado na zona su-
burbana da referida cidade, à Rua Messias Baía, de propriedade

daquela Prefeitura Municipal.

Parágrafo único	 A permuta de que trata o artigo far-se-

-á sem torna por qualquer das partes.

Art. 2. Fica o Poder Executivo autorizado a desistir do
direito de posse sobre o terreno citado no artigo anterior, que
fora coflCC(ljdO ao Estado pela Prefeitura Municipal de Rio Pomba,
conforme transcrição sob o n.' 18.645, no livro 3AF, fis. 88v, do
Cartório do Registro Geral de Imóveis da Comarca de Rio Pomba,

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

Art. 4Q	 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

5 de novembro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Senna

Francisco Bílac Moreira Pinto

LEI N.q, 5.316, DE 5 DE NOVEMBRO DE 1969

Autoriza a abertura, l Secretaria de Estado d

Agricultura, do crédito especial de NCr$ 34.324,56,

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

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

Art. 1. - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir
Secretaria de Estado da Agricultura o crédito especial de NCr$
34.324,56 (trinta e quatro mil, trezentos e vinte e quatro cruzeiros
novos e cinqüenta e seis centavos), para atender ao pagamento dai

seguintes despesas de exercícios anteriores:
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Art. 2. - Para a execução desta lei é o Poder Executivo

autorizado a anular, total ou parcialmente, até o limite do crédito,
dotações orçamentárias correspondentes a despesas correntes ou de
capital ou a utilizar recursos provenientes de excesso de arreca-
dação.

Art. 39	 Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 40 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
5 de novembro de 1969.

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

LEI N.9 5.317, DE 5 DE NOVEMBRO DE 1969

Reconhece de utilidade pública z Associação Mi-
neira de Municípios, com sede em Belo Horizonte,

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

Art. 1.	 Fica reconhecida de utilidade pública a Asso-
ciação Mineira (te Municípios, com sede em Belo Horizonte.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
5 de novembro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senua
João Fran.zen de Lima

I --  2 1

LEI N.9 5.318, DE 5 DE NOVEMBRO DE 1969

Declara de utilidade pública a Fundação João

XX!!!, com sede na Cidade de Recreio.

O Povo do Estado (te Minas Gerais, por seus representantes,

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

Art. 1. —	 Fica declarada (te utilidade pública a Fundação
João XXIII, com sede na Cidade de Recreio.

Ai't . 2.	 Revogam-se as disposições ciii contrário, entran-
do esta lei em vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-

mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam

cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio la Liberdade, cm Belo Horizonte, aos
5 de novembro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Senna

João Franzen de Lima

LEI N.9 5.319, DE 5 DE NOVEMBRO DE 1969

Dá denominação ao Posto de Saúde da kCidade

de Francisco Dumont.

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

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

Art. 1. - O Posto de Saúde da Cidade de Francisco Du-

mont passa a denominar-se "Maria Lúcia".

Art. 2.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-

cação, revogadas as disposições em contrário.
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Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-

mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam

cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, aos
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LEI N.9 5.321, DE 7 DE NOVEMBRO DE 1969

Autoriza a abertura do crédito especial de NCr$

290,22 d Secretaria de Estado de Administração.

5 de novembro de 1969.

	

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

decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:
ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Sentia

Clóvis Salgado da Gama

LEI N.v 5.320, DE 5 DE NOVEMBRO DE 1969

Prorroga o prazo de validade de concurso para

Promotor de Justiça do Estado de Minas Gerais.

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

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

Art . 1» -- Fica prorrogado, pelo prazo de 1 (um) ano, a

validade do XIII Concurso para Promotor de Justiça do Estado de

Minas Gerais.

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

entrará em vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-

mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam

cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos

5 de novembro de 1969.

Art. 1. - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pela

Secretaria de Estado de Administração, o crédito especial de NCr$

290,22 (duzentos e noventa cruzeiros novos e vinte e dois centavos)

destinado ao pagamento da despesa referente à ajuda de custo de-

vida ao funcionário Zenon Moreira Campos, removido de Almenara

para Belo Horizonte, em 29 de janeiro de 1969.

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

capital, até o montante do crédito, ou a cobrir a despesa com os

recursos provenientes do excesso de arrecadação.

Art. 3•o	 Revogam-se as disposições cm contrário.

Art. 4•9	 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, cm Belo Horizonte, aos
7 de novembro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Senna

João Franzen de Lima

Francisco Bilac Moreira Pinto J	

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Senua

Ovídio Xavier de Abreu

Francisco B(lac Moreira Pinto
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LEI N.9 5.322, DE 7 DE NOVEMBRO DE 1969 A. 2.° -- Esta lei entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

Declara de utilidade jpública o Centro Espírita

"Irmã Lavínia", com sede em Belo Horizonte. 	 Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 4 de no-
vembro de 1969.

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 "Irmã Lavínia", com sede em Belo Horizonte.

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

Art. 3Q	 Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-

cação.

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 (1:1 Liberdade, em Bela lIorizonte, aos

7 de novembro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Senncí

João Franzen de Lima

LEI N.9 5.323, DE 7 DE NOVEMBRO DE 1969

O Presidente: (a) Orlando Andrade

O 1.9 Secretário: (a) Jairo Magalhões

O 2.0 Secretário: (a) José Luiz Baccarini

LEI N.9 5.325, DE 4 DE NOVEMBRO DE 1969

Declara de utilidade pública o Minas Esporte

Clube, com sede na Cidade de Juiz de Fora.

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

Art. 1.0 - Fica declarado de utilidade pública o Minas Es-
porte Clube, associação civil com sede na Cidade de Juiz de Fora.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 4 de no-
vembro de 1969.

1

(Publicada a 8-11)

Concede subvençõeS a diversas instituições.
O Presidente: (a) Orlando Andrade

O 1.9 Secretário: (a) Jaizo Magalhães
O 2.1 Secretário: (a) José Luiz Baccarini

LEI N.9 5.324, DE 4 DE NOVEMBRO DE 1969

Declara de utilidade pública o Tupy Futebol

Clube, com sede na Cidade de Carmo do Cajuru.

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

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

Art. 1.0 - Fica declarado de utilidade pública o Tupy Fu.

tebol Clube, com sede na Cidade de Carmo, do Cajuru.

LEI N.9 5.326, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1969

Autoriza o Poder Executivo a doar o Hospital

Regional Samuel Libánio, de Pouso Alegr à Funda-

ção Universidade do Vale do Sapucaí e dá outras pro-
vidências.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:
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tuais médicos, técnicos e pessoa
incionamento dos serviços a que
amuel Libânio.

1 administrativo necessários ao
se incumbe o Hospital Regional
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Art. 1.0 Fica o Poder Executivo autorizado ,' do
prédio do Hospital Regional Samuel Libânio, de Pouso Aleg
sua respectiva área de terreno, à Fundação Universidade do
do Sapucaí, com sede na Cidade de Pouso Alcgve, a ser vir
do à Faculdade de Ciências Médicas Dr. José Antônio Garcia
tinho, integrante da referida Fundação.

§ 1. 1'	 A doarão prevista neste artigo, abrange tami)
todos os pertences do ilospi al Bugional Saiouel Lil,ânio

§ 2. - Exclui-se da doação o terreno com a aro
1.385,00 m 2 (mil trezentos e oitenta e cinco metros quadr
constituído por dois retângulos, sendo um de 17,00 m de f
pela Rua Comendador Garcia por 55,00 m de fundos, e o out
23,00 m de frente por 20,00 m de fundos, onde se acham cor
dos, respectivamente, o Centro de Saúde e o Instituto Mé(lico-Legal,

Art. 2.° Preservada a sua atual denominação, o Hospital
Regional Samuel Libânio que será integrado ao Hospital das Clí-
nicas de Pouso Alegre, a ser construído pela Fundação Universi-
(lado do Vale do Sapucaí, terá por finalidade a a ;skíncia médica
geral, o ensino, a pesquisa e a educação sanitária.

Art. 3•Q - A doação de que trata esta lei far-se-á ainda me-
diante cláusula em que a Fundação Universidade do Vale do Sa•
pucaí se obrigue, através da Faculdade de Ciências Médicas Dr.
José Antônio Garcia Coutinho, ao cumprimento das seguintes con-
dições:

1 - ilianutenção de assistência médica aos (locntes destitui.
dos de recursos, reservando-se, para isso, um mínimo de 20c/c (vin-
te por cento) de leitos gratuitos;

II	 cobrança, dos doentes não necessitados, de acordo com
as condições sócio-econômicas de cada um.

Art. 4.° Para a manutenção do Hospital Regional Sa.
muel Libânio, o Governo do Estado incluirá, anualmente, na dota-
ção (Ia unidade orçamentária respectiva da Secretaria de Estado da
Saúde, uma verba de auxílio proporcional ao número de atendi-
mentos gratuitos do ano anterior, previsto no item 1 do artigo 31
e observado o custo efetivo do leito-dia.

Art. 5Q -. O Governador do Estado, mediante regular re.
quisição e nos termos da legislação específica, poderá colocar è
disposição da Fundação Universidade do Vale do Sapucaí, sem
prejuízos dos vencimentos e vantagens decorrentes dos cargos,

Art. G. - Em caso de paralisação das atividades da Fa-
ildade de Ciências Médicas Dr. José Antônio Garcia Coutinho, o
ospital Regional Samuel Libânio, com todos os seus pertences,
verterá ao patrimônio estadual.

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

Art. 8. 1	Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
ção.

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
10 de novembro de 1969.

ISRAEL PINÍJEFRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Sentia

Clóvis Salgado da Gama

Francisco Bilac Moreira Pinto

LEI N. 9 5.327, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1969

Autoriza a doação de imóvel à Prefeitura Muni-
cipal de Paineiras.

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 (bar I
Prefeitura Municipal de Paineiras o terreno de propriedade do Es-
tado de Minas Gerais, constituído dos lotes de n.°s 2, 3 e 4 da qua-
dra 8, do perímetro urbano da sede do Município, com a área total
de 2.700 metros quadrados, registrado sob o número 22.260, no Re-
gistro de Imóveis da Comarca de Abaeté.

Art. 2. - O imóvel destinar-se-á à construção do Ginásio
Municipal Saint-Clair Ferreira, de Paineiras,
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Parágrafo, único - Reverterá o imóvel ao patrimônio do
Estado, se não lhe for dada a destinação prevista, no prazo de 5

(cinco) anos.

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

Art. 4•0 - 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

10 de novembro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA	 t

Raul Bernardo Nelson de Senna

Francisco Bllac Moreiri Pinto

LEI N.9 5.328, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1969

Autoriza o Poder Executivo a abrir à Secretaria

de Estado da Agricultura o crédito especial de NCr$

3&824c,46.

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

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

Art. 1.0	 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir à Se-

cretaria de Estado da Agricultura o crédito especial de NCr$

34.824,46 (trinta e quatro mil, oitocentos e vinte e quatro cruzei-

ros novos e quarenta e seis centavos), destinado ao pagamento das

seguintes despesas de exercícios findos:

NCrI

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Despesas
telefônicas do Departamento de Recursos

Naturais Renováveis, de junho a agosto de
1967, conforme faturas n.°s 1.424 a 1.432-GE

NCr$

409,24

55,87

403,82

9,95

8,41

734,43

789.26

198,66

620,64

525,95

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Despesas
telefônicas da Fazenda Modelo, em Felixlân-
dia, de 1.0 de abril a 30 de junho de 1967,
conforme fatura n. 0 865-GE ..........

Companhia Telefônica de Minas Gerais -. Despesas
telefônicas do Departamento de Abastecimen-
to, de setembro a dezembro de 1967, confor-
me fatura n.° 1.615-GE ..............

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Despesas
telefônicas da Fazenda Modelo de Felixlân-
dia, de 26 de abril a 29 de dezembro de 1967,
conforme fatura n. 0 1. 670-GE ..........

Companhia Telefônica de Minas Gerais 	 Despesas
telefônicas da Secretaria da Agricultura, de
1." (Ir eutuhro i 31 de (Iczemhro d 1967, con-
forme fatura n.9 1. 738-GE ............

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Despesas
telefônicas da Fazenda Experimental de
Criação, de Leopoldina, de setembro a dezem-
bro de 1967, conforme fatura n. 9 1.625-GE

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Despesas
telefônicas :	 l) Ici etamento de Produção Ani-
mal,  de junho a setembro de 1968, conforme
faturas n.'s 1.051 e 1 . 283-GE ..........

Companhia Telefônica (te Minas Gerais - Despesas
telefônicas do Departamento de Produção Ani-
mal, de março a junho de 1968, conforme
faturs n.s 618 e 830-GE ..............

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Despesas
telefônicas do Departamento de Economia,
de janeiro a março de 1968, conforme fatura
n.° 134-GE ......................

Companhia Telefônica de Minas Gerais 	 Despesas
telefônicas do Depaitanicn to de Produção Ve-
getal de jtnho a seternhi-o de 1968, conforme
faturas n.°s 1.049 e 1.282-GE ..........

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Despesas
telefônicas do Departamento de Produção Ve-
getal, de fevereiro a junho de 1968, conforme

367,10	 faturas n.°s 616 e 829-GE
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Companhia Telefônica de Minas Gerais - Despesas
telefônicas do Departamento de Produção Ani-
mal, de junho a dezembro de 1968, conforme
fatura n. 9 1. 625-GE ..................

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Despesas
telefônicas do Departamento de Recursos Na-
turais Renováveis, de abril a setembro de
1968, conforme faturas n.°s 1.054, 1.286, 1.285
e 1.055-GE ......................

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Despesas
telefônicas da Seção de Clubes Agrícolas, de
outubro a dezembro de 1968, conforme fatura
n.° 1.621-GE ....................

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Despesas
telefônicas do Departamento Administrativo,
de janeiro a março de 1968, conforme fatura
n.° 135-GE ......................

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Despesas
telefônicas referentes à mesa de ligações da
secretaria, (le 1.9 de julho a 30 (le setembro
de 1968, conforme fatura n.9 1.052-GE .

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Despesas
telefônicas do Instituto Agronômico, de outu-
bro a dezembro de 1068, conforme fatura n.
1.633	 ..........................

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Despesas
telefônicas do Departamento de Recursos Na-
turais Renováveis, de fevereiro a junho de
1968, conforme faturas n. 9 s 621, 622 e 831-GE

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Despesas
telefônicas do Departamento de Produção Ve-
getal, de outubro a dezembro de 1968, confor-
me fatura n.° 1. 623-GE ..............

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Despesas
telefônicas do Gabinete do Secretário, de ou-
tubro a dezembro de 1968, conforme fatura
n.9 1.627-GE ....................

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Despesas
telefônicas do Departamento de Recursos Na-
turais Renováveis, de outubro a dezembro

V
de 1968, conforme faturas n.°s 1.628 e
1.629-GE	 ......................

Companhia Telefônica de Minas Gerais Despesas
telefônicas do Gabinete do Secretário, de ja-
neiro a março de 1968, conforme faturas
n.9s 142, 366 e 370-GE ..............

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Despesas
telefônicas do Departamento (le Recursos Na-
turais Renováveis, de janeiro a março de
1968, conforme faturas n.°s 145, 147 e 369-GE

Companhia Telefônica de Minas Gerais Despesas
telefônicas do De partamento de Produção Ve-
getal, de janeiro a março de 1968, conforme
faturas n.s 144 e 367-GE ............

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Despesas
telefônicas do Departamento Administrativo,
de abril a junho de 1968, conforme fatura
11 ° 612-GE
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	 Companhia Telefônica de Minas Gerais - Despesas

n.9 1. 045-GE ......................
telefônicas do l)epartajriento Administrativo,
de julho a setembro de 1968, conforme fatura

Companhia Telefônica de Minas Gerais Despesas
telefônicas do Instituto Agronômico de 1 .Q (li'
janeiro a 31 de março de 1968, conforme fa-
turas n.s 137 e 364-GE ..............

companhia Telefônica de Minas Gerais - Despesas
telefônicas do Instituto A gronômico do Estado
de Minas Gerais, de fevereiro a junho de 1968,
conforme faturas n.°s 626 e 826-GE .....

ompanhia Telefônica de Minas Gerais - Despesas

tura	 •Q 1. 626-GE ..................
de outubro a dezembro de 1968, conforme fa-
telefônicas da mesa de ligações da Secretaria,

ompanhia Telefônica de Minas Gerais - Despesas
telefônicas do Departamento de Abastecimen-
to, de 1. <> de janeiro a 31 de março de 1967,

	

253 ' 381	 conforme faturas n.9 s 97, 98, 99 e 100-GE
Oinpanhia Telefônica de Minas Gerais Despesas

telefônicas do Departamento de Abastecimen-
to no período de 1. de abril a 30 de seteni-
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NC

593,53

179,45

71,32

55,09

910,80

235,73

241,32

NCr$

122,60

2.313,53

364,55

387,53

51,82

51,82

1.254,99

1.354,38

2.195,31

1.504,32
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NCr$

1.467,09

1.076,94

232,43

63,15

24,33

11,7*

336,99

IJro (te 1967, cOflfOVflli faturas a s 951. 923 e
925-GE ........................

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Despesas
telefônicas do Departamento de Abastecimen-
to, de 1. de outubro a 31 de dezembro de 1967,
conforme fatura n» 1. 1 62-(E . . .....

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Despesas
telefônicas do Departamento de Produção Ve-
getal, de maio, setembro, outubro, novembro
e dezembro de 1967, conforme fatura n.°
1.619-GE ........................

Companhia Telefônica de Minas Gerais -- Despesas
telefônicas da 5. Circunscrição Agropecuária de
Ubá, de janeiro a setembro de 1968, confor-
me faturas n.9s 152, 834, 1.056 e 1.279-GE

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Despesas
te lefôni(' s da 5. Cirt'LIflSC riç5o Arol)e('uari
de Ubá, de abril a junho de 1968, conforme
fatura n.° 623-GE ..................

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Despesas
telefônicas da 5 Circin;cI 1 pc('u ia
de Ubá, de janeiro a março ele 1968, confor-
me fatura n.9 372-GE ................

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Despesas
telefônicas do Departamento de Recursos Na-
turais Renováveis, de janeiro a março de
1967, conforme laturas n.s 338, 527 e 529-UE

Companhia Telefônica de Minas Gerais 	 Despesas

telefônicas (11 5.' Civ&u1ici içan \i'opu trii
de Ubá, de setembro a dezembro de 1967, con-
forme fatura n. 1.624-GE ............

Cooperativa Central dos Produtores Rurais de Mi-
nas Gerais Ltda. - Publicidade relativa à
III Exposição Estadual de Animais e Produ-
tos Derivados, realizados em setembro e ou-
tubro de 1968, na Revista "Realidade Rural",
conforme fatura n.9 RR-25/69 ..........

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Despesas
telefônicas do Instituto Agronômico de Mi-
nas Gerais, de agosto, setembro, outubro, no-
vembro e dezembro de 1967, conforme fatu-
ra n.9 1.616-GE ..................

Companhia Telefônica de Minas Gerais 	 Despesas
telefônicas do Gabinete do Secretário, de maio,
junho, julho, agosto, setembro, outubro, no-
vembro e dezembro de 1967, conforme fatura
•; 1,618GE	 ....................

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Despesas
telefônicas do Gabinete do Secretário, de fe-
vereiro, março,	 julho,	 setembro,	 outubro,
nOve iiiljro e dezembro de 1967, conforme fatura
n.9 1 . 622-GE .	 .	 ..........

Companhia Telefônica de Minas Gerais 	 Despesas
telefônicas da Fazenda Modelo de Felixlândia, de
maio, julho, agosto, setembro, outubro, novembro
e dezembro de 1967, conforme fatura n. 9 1.724-.-GE 

Companhia Telefônica ele Minas Gerais - Despesas
telefônicas cia Secretaria, de junho, julho e
agosto de 1967, conforme faturas n.°s 1.423
e 1.428-GE	 ....................

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Despesas
telefônicas da Secretaria, de janeiro a março
de 1968, conforme faturas n. 9s 136 e 363-GE

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Despesas
telefônicas do Dep artamento de Abastecimen-
to, de janeiro a junho de 1968, conforme fa-
turas n.°s 613 e 856-GE ............

Companhia Telefônica de Minas Gerais Despesas
telefônicas do Departamento de Abastecimen-
to, de junho, a setembro ele 1968, conforme fa-
turas n. 9s 1.046 e 1.281-GE ..........

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Despesas
telefônicas do Departamento de Abastecimen-
to, de julho a setembro de 1965, conforme fa-
tura n. 9 1.306-GENG ................

Companhia Telefónica de Felixlândja - Despesas
telefônicas da Fazenda Escola Guimarães Rosa,
de janeiro a julho de 1968 ............

Companhia Telefônica ele Felixiándia - Despesas
telefônicas da Fazenda Escola Guimarães Rosa,
de agosto, setembro e outubro de 1968

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

NCr$

2,285.65

1.458,49

1.095,93

21,85

1.305,45

1.229,05

1.250,90

78,32

2.295,17

778,08

34.824,46

MM
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Art. 2. - Para a execução (lesta lei é o Poder Executivo
autorizado a utilizar-se de recursos provenientes de excesso de
arrecadação devidamente comprovado ou da anulação total ou Par-
cial de dotações orçamentárias de Despesas Correntes ou de Ca-
pital até o, valor consignado no art. 1.0.

Art. 30 - 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 (Ia Ljl)crda(le, em Belo Horizonte, aos
10 de novembro de 1969.

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

LEI N.9 5.329, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1969

Declara de utilidade pública o Centro Espírito
Pai Ambrósio, com sede na Cidade de Juiz de Fora.

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

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

Art. 1.0	 Fica declarado de utilidade pública o Centro Es-

pírita Pai Ambrósio, com sede na Cidade de Juiz de Fora.

Art. 2.0 - Revogadas as disposições em contrário, entrara
esta lei em vigor na data de sua publicação,.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte,

10 de novembro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson dede Seniia

João Franzen de Lima
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LEI N.ç, 5.330, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1969

Declara de utilidade pública a Santa Casa de

Misericórdia de Conquista, com sede na Cidade de
Conquista.

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 Conquista, com sede na Cidade de Conquista.

Art. 2.0 - Esta lei entrará cm vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-

mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam

cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dado no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
10 de novembro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelsonde Sentia

João Franzen de Lima

LEI N.Y 5.331, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1969

Dá denominação de Cônego José Hermelindo

de Souza ao Grupo Escolar de Araponga.

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

Art. l.' - O Grupo Escolar da Cidade de Araponga deno-
minar-se-á Cônego José Hermelindo de Souza.

Art. 2. - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
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Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci- LEI N.Q 5.333, DE 11 DE NOVEMBRO DE 1969
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam	

Autoriza o Poder Executivo a abrir o créditocumprir, tão inteiramente como nela se contém.	
especial do NCr$ 109.353,21 à Polícia Militar.

Dada no Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte, aos 10	 Povo do Estado (te Minas Gerais, por seus representantes,
de novembro de 1969. decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. Fita o Poder Executivo autorizado a abrir o cré-
dito especial de NCr$ 109.353,21 (cento e nove mil, trezentos e
cinqüenta e três cruzeiros novos e vinte e um centavos) à Polícia
Militar para atender às seguintes despesas de exercícios findos:

ISRAEL PINHEIRO 111 SILVA

Raul Bernardo Nelson de Sentia

José Maria Alkmim

LEI N. 5.332, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1969

Dá a denominação de Rodovia dos Bandeirantes

à Estrada Santana do Capivari - Itanhandu -

Passa Quatro - Alto da Serra (divisa de São

Paulo).

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

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

Art. 1. - Passa a denominar-se Rodovia dos Bandeirantes a

Estrada Estadual Santana do Capivari - Itanhandu - Passa Quatro

Alto (Ia Serra (divisa de São Paulo).

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

novembro de 1969-

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Sentia

Joaquim Roberto Leão Borges

Vicente de Paula Miranda	 Transportes requisi-
tados em janeiro de 1967, conforme Processo
n.9 3.630/67	 ......................

Valdir Alvarenga Quintão -- Transportes requisitados
em abril de 1967, conforme Processo n.v
3.895/67	 ........................

Viação Nossa Senhora de Fátima Ltda. -- Transpor-
tes requisitados em dezembro de 1967, confor-
me Processo n. 9 5.695/69 ............

Almeida & Soares Ltda. - Transportes requisitados
em 1967, conforme Processo n. I 5.572/69

Viação Tugúrio Ltda. --- Transportes requisitados
em 1968, conforme Processo n. 6.031/69

Viação Platina Ltda.	 Transportes requisitados
em 1967, conforme Processo n. 5.570/69

Empresa Irmãos (iontijo Ltda. - Transportes requisi-
tados em 1967, conforme Processo n. 9 5.815/69

Francisco de Meio Sobrinho -- Transportes requisi-
tados em 1966, conforme Processo n. 9 5.457/69

Francisco de Melo Sobrinho - Transportes requisi-
tados em 1967, conforme Processo n.° 5.410/69

Francisco de Melo Sobrinho - Transportes requisi-
tados em 1966, conforme Processo n. 9 5.116/69

Francisco de Meio Sobrinho - Transportes requisi-
tados em 1967, conforme Processo n. v 5.510/69

NCr

2,60

20,00

12,16

50,20

47,24

187,33

37,20

138,98

156,75

69,63

179,50
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NCr$

84,96

55,60

16,80

13,10

1,45

3,60

14,22

28,00

2,14

1,82

1,07

5,10

3,94

6,18

164,25

NCr$

187,62

32,40

7,12

1,20

6,77

1,11

13,09

21,93

4,00

150,00

8,91

96,00

7,56

21,00

15,39

15,50

Transportes Urbanos Rurais e Interestaduais Ltda.
TURI Transportes requisitados em 1967,
conforme Processo n.9 4.799/69 ..........

Empresa Santo Antônio Ltda. - Transportes requisi-
tados em 1966, conforme Processo n.° 5.948/69

Empresa Santo Antônio Ltda. 	 Transportes requisi-
tados em 1965, conforme Processo n.° 5.957/69

Empresa Santo Antônio Ltda. - Transportes requisi-
tados em 1967, conforme Processo n. 9 5.953/69

Irmãos Marinho Ltda. - Transportes requisitados
em 1967, conforme Processo n. 4.935/69

Viação Pequeri - Transportes requisitados em no-
vembro de 1967, conforme Processo n. 9 3.589/

68	 ............................

Viação Bassamar Ltda. - Transportes requisitados
em outubro e novembro de 1967, conforme
Processo n. 9 3.051/69 ................

Viação Sem Peixe - Transportes requisitados em
maio de 1967, conforme Processo n. 9 3.622/67

Viação Giancoli - Transportes requisitados em (le-
zeinbro (te 1967, conforme Processo n. 9 3.588/68

Viação Giancoli - Transportes requisitados em feve-
reiro de 1967, conforme Processo n.° 4.595/67

Viação Giancoli - Transportes requisitados em ju-
nho (te 1967, conforme Processo n. 193/68

Viação Guaraciaba -- Transportes requisitados em
janeiro e fevereiro de 1967, conforme Proces-
so n.Q 2.417/67 ....................

Viação Lima Duarte Ltda. 	 Transportes requisitados
em novembro de 1967, conforme Processo n.°
7.945/68 ........................

Viação Lima Duarte Ltda. 	 Transportes requisitados
de julho a setembro de 1967, conforme Processo
n.9 236/68	 ......................

Viação Férrea Centro Oeste - RFFSA - Transpor-
tes requisitados cm dezembro de 1968, confor-
me Processo n.9 5.087/69 ...........

Viação Férrea Centro Oeste - RFFSA - Transpor-
tes requisitados em 1968, conforme Processo n.
4.894/69 ..........................

Viação Férrea Centro Oeste - RFFSA - Transpor-
tes requisitados em dezembro de 1968, confor-
me Processo n. I 5.816/69 ..............

José Romual(to da Purificação Filho - Transportes
requisitados em 1967, conforme Processo n.
5.127/68	 ......................

José Pires de Oliveira	 Transportes requisitados
em 1967, conforme Processo n. 7.350/67

José Carlos	 Transportes requisitados em 1966, con-
forme Processo n. 9 3.900/69 ............

José Carlos - Transportes requisitados em 1966, con-
forme Processo n. 9 3.869/69 ............

José Carlos - Transportes requisitados em 1967, con-
forme Processo n. 9 3.768/69 ..........

José Carlos - Transportes requisitados em 1967, con-
forme Processo n. 9 3.901/69 ..........

José Carlos - Transportes requisitados em 1965, con-
forme Processo n.° 3.769/69 ............

José Jacinto Filho - Transportes requisitados em
novembro (te 1967, conforme Processo n.9

	

1.734/68	 ......................
José Carlos - Transportes requisitados em 1966, con-

forme Processo n. 9 3.771/69 ............
José Rafael Cotta - Transportes requisitados em 1967,

conforme Processo n. 2.457/68 ..........

João Pessoa Pereira Santos - Transportes requisi-
tados em 1966, conforme Processo n. 9 3.278/69

Empresa Irmãos Daldegan Ltda. 	 Transportes re-
quisitados cm 1966, conforme Processo n.

	

3.061/69	 ......................
Estrada de Ferro Leopoldina - RFFSA - Transpor-

tes requisitados em novembro de 1968, con-
forme Processo n. 9 5.635/69 ............

Estrada de Ferro Leopoldina - RFFSA - Transpor-
tes requisitados em dezembro de 1968, con-
forme Processo n.° 5.636/69 ............
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NCr$

3,10

13,30

5,60

4,45

150,00

2,05

4,61

65,00

80,00

NCr$

4,21

6,16

7,38

4,09

16,20

202,97

100,00

77,60

2,59

6,43

5,34

292,49

9,75

19,75

Estrada de Ferro Leopoldina - RFFSA Transpor-
tes requisitados em dezembro de 1968, con-
forme Processo n. 9 4.733/69 ..........

Empresa S. Sebastião Ltda. - Transportes requisi-
tados em 1967, conforme Processo n.° 3.059/68

Empresa Autoviária - Irmãos Perim Ltda. - Trans-
portes requisitados em 1966, conforme Pro-
cesso n. 2.973/69 ..................

Empresa São Gonçalo Ltda. - Transportes requi-
sitados em 1967, conforme Processo n.° 3.520/69

Erotides Alves Pessoa	 Transportes requisitados
em abril de 1967, conforme Processo n.9 215/68

Expresso Rosário Ltda. - Transportes requisitados
em 1967, conforme Processo n. 9 3.743/67

Expresso Vera Cruz Ltda. - Transportes requisita-
dos em janeiro de 1967, conforme Processo n.
3.848/69	 ........................

Francisco Caetano de Araújo 	 Transportes requi-
sitados em 1967, conforme Processo n. 5 4.586/68

Geraldo Silva - Transportes requisitados em 1967,
conforme Processo n. 8.185/68 ........

Ruderico Alvarenga Mafra 	 Transportes requisita-
dos em 1967, conforme Processo n.° 3.352/69

Auto Viação São João - Sebastião Martiniano Teixei-
ra Transportes requisitados em 1966, con-
forme Processo n. 9 3.081/69 ............

Auto Viação São João - Sebastião Martiniano Teixei-
ra - Transportes requisitados em 1965, con-
forme Processo n. Q 3.099/69 ............

Aguinaldo Pereira (Ia Silva 	 Transportes requisita-
dos em maio de 1967, conforme Processo n.
4.211/67 ..........................

Estrada de Ferro São Paulo e Minas - Transportes
requisitados em dezembro de 1968, conforme
Processo n. 4.108/69 ................

Colatino Pereira Dutra 	 Transportes requisitados em
1967, conforme Processo n." 2.860/68 ......

Expresso Santa Terezinha - de Luiz Sóllia - Trans-
portes requisitados em 1967, conforme Processo
número 6.077/68 ....................

Walter Ferreira de Oliveira	 Transportes requisi-
tados em 1967, conforme Processo n. 9 4.448/67

Expresso Novalimense Ltda. 	 Transportes requisita-
dos em 1967, conforme Processo n.° 3.235/67

Expresso Novalimense Ltda. 	 Transportes requisita-
dos em 1967, conforme Processo n. 9 3.233/67

Expresso Santa Terezinha de Moacir Soalheiro -
Transportes requisitados em 1967, conforme Pro-
cesso n. 9 2.691/68 ..................

Expresso Santa Terezinha	 (le Moacir Soalheiro
Transportes requisita (lOS em 1967, conforme Pro-
cesso n.9 2.757/68 ....................

Tarcísio Caetano de Araújo - Transportes requisita-
dos em 1967, conforme Processo n. 9 4.585/68

Afonso José Teixeira	 Transportes requisitados em
agosto de 1967, conforme Processo n.° 6.332/67

Estrada de Ferro Central do Brasil RFFSA Trans-
portes requisitados em 1968, conforme Proces-
so número 3.072/69 ..................

	

4,17	 Estrada de Ferro Leopoldina - RFFSA	 Trans-
portes requisitados em 1968, conforme Proces-
so n.° 4.138/69 ......................

0,20 Viação Férrea Centro Oeste - BFFSA - Transportes
requisitados cm dezembro de 1968, conforme
Processo n.13.603/69 ................

2,10 Companhia Vale do Rio Doce S.A. Estrada de Ferro
Vitória Minas - Transportes requisitados em
1968, conforme Processo n.° 1.512/69 .

25,00 Companhia Mogiana de Estradas de Ferro Trans-
portes requisitados em dezembro de 1968, con-
forme Processo n.' 3.721/69 ............

0,90 Companhia Mogiana de Estradas de Ferro - Trans-
portes requisitados em 1968, conforme Proces-

	

80,00	 so n.	 4.135/69 ....................

IL
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NCrI

63062

568,77

6.430,71

3.952,71

216,09

67,50

66,98

28,72

1,67

932,50

2.132,27

Estrada de Ferro Central do Brasil RFFSA - Trans-
portes requisitados em setembro e novembro (Te
1967, conforme Processo n.° 1.467/69 ......

Estrada de Ferro Central do Brasil RFFSA - Trans-
portes requisitados em 1968, conforme Pro-
cesso n. Q 1.233/69 ....................

Estrada de Ferro Central do Brasil - RFFSA	 Trans-
portes requisitados cm 1968, conforme Proces-
so n.9 9.010/68 ......................

Estrada de Ferro Central do Brasil RFFSA Trans-
portes requisitados em junho e outubro de 1968,
conforme Processo n. 1.180/69 ........

Estrada (Te Ferro Central do Brasil RFFSA - Trans-
portes requisitados em 1968, conforme Proces-
so n.ç 2.010/69 ....................

Estrada de Ferro Central do Brasil - RFFSA - Trans-
portes requisitados em novembro e dezembro
de 1968, conforme Processo n.9 1.888/69 ....

	

Companhia Vale do Rio Doce S.A. 	 Estrada de Feri-o
Vitória Minas - Transportes requisitados em
dezembro de 1968, conforme Processo n. Q 1.924/

69	 ............................

Sebastião Daldegan - Transportes requisitados em
1967, conforme Processo n. Q 1.827/69 ......

Expresso Silo José de Viação Ltda. Transportes
requisitados em dezembro de 1967, conforme
Processo n. 2.190/69 ................

Estrada (Te Ferro Santos a Jundiai Transportes
requisitados em abril de 1968, conforme Pro-
cesso n.° 1.992/69 ....................

Estrada de Ferro Leopoldina - RFFSA - Trans-
portes requisitados em 1968, conforme Proces-

so n . ? 1.723/69 ....................

Estrada (Te Ferro Leopoldina - RFFSA - Transpor-
tes requisitados em novembro e dezembro (Te
1968, conforme Processo n.Q 1.867/69 ......

Estrada (Te Ferro Leopoldina - RFFSA - Trans-
portes requisitados em dezembro de 1968,
conforme Processo n. Q 1.870/69 ..........

Estrada de Ferro Leopoldina - RFFSA Trans-
portes requisitados em dezembro de 1968, con-
forme Processo n.° 1 .994/69 ............

Estrada de Ferro  Leopoldina	 BFFSA	 Trans-
portes requisitados em 1968, conforme Processo
n.	 1.706/69	 ......................

Estrada de Ferro Leopoldino --- BFFSA - Trans-
portes requisitados em novembro (Te 1968,
confornm . Processo n.° 1 .679/69 ..........

Estrada de Ferro Leopoldina - RFFSA - Trans-
portes requisitados em novembro e dezembro
de 1968, conforme Processo n. 9 1.995/69 ....

Estrado ole Ferro Leopoldina 	 BFFSA --
 requisitados em outubro de 1968, con-

forme Processo n. Q 1 .703/69 ............
Daniel Dumont	 Transportes requisitados em se-

tembro de 1967, conforme Processo n. 9 2.374/69
Estrada de Ferro Central do Brasil 	 RFFSA --- Trans-

portes requi itados cm 19(;8, conforni. Prr2;so
n.° 2.370/69 ......................

Estrada (te Ferro Central do Brasil - RFFSA - Trans-
portes requistados cm dezembro de 1968, con-
forme Processo n. 9 2.013/69 ............

Estrada de Ferro Central do Brasil - RFFSA - Trans-
portes requisitados em 1968, conforme Pro-
cesso n. 9 2.202/69 ....................

Estrada de Ferro Central do Brasil - RFFSA Trans-
portes requisitados cm 1968, conforme Pro-
cesso n. 9 1 .690/69 ..................

Teodoriro José da Silva -- Transportes requisita-
dos em julho de 1967, conforme Processo n.
2.372/69	 .........

Antônio Francisco Correia - Transportes requisita-
dos cm abril de 1967, conforme Processo n.°

19,711	 4.743/67 ..........................

Marconi Alvarenoa - -- 'Fiansjoorlcs requisitados no mês
de julho de 1967, conforme Processo n. 9 6.009/

b6467 ..............................

NCr$

8,10

79,80

6,52

91,80

37,90

250,00

16.273,58

70,20

5.864,05

130,46

50,00

20,00

200,00
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NCr$

4,50

81,57

63,00

15,36

1,04

27,38

20,90

18,86

199,90

3,61

4,64

5,19

1 .225,40

16. 633.27J

Geraldo Teixeira Bastos - Transportes requisitados
no mês de maio de 1967, conforme Processo n.
5.844/67	 ........................

Geraldo Teixeira Bastos Transportes requisitados
nos meses de fevereiro, março e abril de 1967,
conforme Processo n. I 5.944/67 ..........

Geraldo Teixeira Rastos -- Transportes requisitados
nos meses de fevereiro, março, abril e maio de
1967, conforme Processo n. Q 5.815/67 ......

José Maria Rodrigues -- Transportes requisitados no
exercício de 1967, conforme Processo n. 9 2.686/

69	 ..............................
José Maria Rodrigues -- Transportes requisitados no

mês de dezembro de 1967, conforme Processo
n.Q 2.462/69	 ....................

Ruderico de Alvarenga Mafra - Transportes requisi-
tados no exercício de 1967, conforme Pro-
cesso n.° 2.989/68 ..................

Ruderico de Alvarenga Mafra - Transportes requisi-
tados no exercício de 1967, conforme Pro-
cesso n.' 2.976/68	 ...............

Viação Monlevade Ltda. - Transportes requisitados
em janeiro, novembro e dezembro de 1967, con-
forme Processo n.° 2.699/69 ............

Viação São Marcos - Transportes requisitados no
exercício de 1967, conforme Processo n.
8.076/67	 ........................

Euclides Mendes - Transportes requisitados no mês
de maio de 1967, conforme Processo n.° 2.698/69

Estação Rodoviária de Nepomuceno - Transportes
requisitados no exercício de 1967, conforme
Processo n.9 2.559/69 ................

Maurílio Tibúrcio - Transportes requisitados nos
meses de abril e maio de 1967, conforme Pro-
cesso n.	 3.001/68 ..................

Nildo Barroso - Transportes requisitados no exercí-
cio de 1967, conforme Processo n. 9 64/68

Viação Férrea Centro Oeste - RF'FSA - Trans-
portes requisitados em dezembro de 1968, con-
forme Processo n. Q 890/69 ..............

NCr$
Viação Férrea Centro Oeste -- BFFSA - Trans-

portes requisitados em junho de 1967, e no
exercício de 1968, conforme Processo n.9 8.428/

	

68 ............................	 9.916,05
Viação Férrea Centro Oeste	 RFFSA - Trans-

portes requisitados em junho e julho de 1968,

	

conforme Processo n.° 6.838/68 ..........	 14.484,96

Viação Férrea Centro Oeste -- RFFSA	 Trans-
portes requisitados em 1967, conforme Pro-

	

cesso n. 1.980/68 .................. 	 677,74

Viação Férrea Centro Oeste - RFFSA - Trans-
portes requisitados em outubro de 1968, con-

	

forme Processo n. 9 380/69 ............	 14.285,72

Viação Férrea Centro Oeste - RFFSA - Trans-
portes requisitados em novembro de 1968, con-

	

forme Processo n,° 891/69 ............ 	 10.448,47

	TOTAL ..................	 109.353,21

Art. 2. - Para a execução desta lei, é o Poder Executivo
autorizado a utilizar-se de recursos provenientes de excesso de arre-
cadação devidamente comprovado ou da anulação total ou parcial
de dotações orçamentárias de Despesas Correntes ou de Capital até
o valor consignado no art. 1..

Art. 3•Q	 Revogadas as disposições em contrário, esta lei

entrará em vigor na (lata (le 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 11
de novembro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Senima

L

Ovídio Xavier de Abreu
João Franzen de Lima
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LEI N.9 5.334, DE 11 DE NOVEMBRO DE 1969

Autoriza a abertura do crédito especial de NCt$
46.222,19 à Secretaria de Estado da Agricultura.

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

Art. 1.	 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir à Se-
cretaria de Estado da Agricultura o crédito especial de NCr$
46.222,19 (quarenta e seis mil, duzentos e vinte e dois cruzeiros
novos e dezenove centavos), destinulo a ocorrer ao pagamento de
despesas de oxercíeins anteriores, como segue:

Companhia Telefônica (le Minas Gerais ----- Serviços
telefônicos prestados ao Departamento de Re-
cursos Naturais Renováveis, de 1.0 de abril
a 30 (Te setembro de 1967, conforme faturas
n.0s 752, 759, 932 e 934-GE ............

Companhia Telefônica de Minas Gerais Serviços
telefônicos prestados ao Departamento de Re-
cursos Naturais Renováveis e ao Departamen-
to de Produção Veg tal, (Te 1.0 de outubro a 31
de dezembro (Te 1967, conforme faturas n.0s
1.171 e 1.173-GE ....................

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Serviços
telefônicos prestados ao Gabinete do Secre-
tário, de 1.0 de abril a 30 de setembro ele 1967,
conforme faturas n. Qs 755, 760 e 929-GE .

Companhia Telefônica (Te Minas Gerais - Serviços
telefônicos prestados à Fazenda Experimental
de Criação em Leopoldina, de 1. 9 de outubro
a 31 de dezembro de 1968, conforme fatura
n.9 1. 631-GE ......................

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Serviços
telefônicos prestados à Fazenda Experimental
de Criação de Leopoldina, de 1.0 de janeiro a
31 de março de 1968, conforme faturas n.°s
151 e 373-GE	 ....................

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Serviços
telefônicos prestados ao Gabinete do Secre-
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tário, (te 1. de outubro a 31 de dezembro de
1967, conforme fatura n.' 1. 168-GE ......

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Serviços
telefônicos prestados à mesa de ligações, insta-
lada à Praça Rio l3ranco, confoiii,e faturas n.s
867, 1.363 e 1.368, de 1.0 de abril a 31 de

eZenlj,() (te	 1967	 ................
Companhia Tclefônjc de Misas Gerais - Serviços

telefônicos prestados à Escola de Horticultura
"Wencesau 13iaz" de Itajubá, (te 1. ele abril
a 30 de junho (te 1967, conforme fatura n.
532-GE	 ........................

Companhia Telefónica (IC Minas Gerais Serviços
telefônicos prestados à Escola ele Horticultura
"Presidente "Wenceslau Braz", (te Itajubá, de
1.' > de outubro a 31 de dezembro ele 1968, con-
forme fatura n. 1 . 634-GE  ............

Companhia Tcicfônica (le Minas Gerais Serviços
telefônicos prestados ao Serviço de Feira Per-
manente (te Amostras e ao Departamento de
Integraçáíj So.ial Rural, de Ly1 .y de outubro a
31 (te dezembro de 1968 ..............

Companhia Telefônica de Mm,:;	 - - Seeviços
telefônicos prestados á' Escola (te Horticultura
"Presidente \Vcnceslati Braz", (te Itajubá, de
1. de abril a 30 de setembro de 1968, confor-
nie faturas os 627 e 1 . 060-GE ........

ompanaia Telefônica de lPnas Gerais Serviços
iekfônicos prestados à Escola de liorticultuja
"Presidente \Venceslau Braz", dc Itajubá, (le
1.' (te Janeiro a 31 de marro de 1968, confor-
fie fatur,, n. 0 1 50-Gi:	 ..............

Companhia Telefônica de Minas Gerais Serviços
telefônicos prestados à Fazenda Exp rimenta
dc Criação, de Leopoli tina, d,- 1.0 de abril a 30
Ir junho de 1 9d8, conforme fatura n. 624-GE

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Serviços
teIeÚniccs prestados à Fazenda Experimental

L	
de criação, de Leopoldina, de 1.9 de abril a 30
de setembro (le 1968, conforme faturas n.°s 835,
1.057 (	 1 .238-GE	 ................

NCr$

4 61,28

122,60

2.007,41

35,56

40,34

1

NCr$

213,63

6. 583,93

36,33

52,68

218,16

65,61

42,93

35,56

68,14
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NCr$ 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.

16,52 1	 Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 11
de novembro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
	15,60	

Ovídio Xavier de Abreu

Raul Bernardo Nelson a? Senna

Evaristo Soares de Paula

15,60

LEI N.9 5.335, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1969

	

9,36
	

Autoriza a abertura (lo crédito especial de NCr$
12.874,35 à Secretaria de Estado de Administração.

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 de Administração o crédito especial de NCr$

12.874,35 (doze mil, oitocentos e setenta e quatro cruzeiros novos

e trinta e cinco Centavos), destinado a ocorrer ao pagamento
de despesas devidas à Conipanhia de Seguros de Minas Gerais

COSEMIG referentes aos prêmios de seguros constantes das
apólices n.'s 1.091 a 1.122 e 1.174 a 1.197, válidas de 22 de
março de 1968 a 22 de março de 1969.

11 .907,95

24.243,00
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Companhia Telefônica de Juiz de Fora -- Serviços
telefônicos prestados à 4.4 Circunscrição cio
Serviço Rural de Defesa e Fomento, em
outubro de 1968, conforme conta n. Q 23.10.68

Companhia Telefônica de Juiz de Fora - Serviços
triefônicoS prestados à 4.' Circunscrição cio
Serviço Rural de Defesa e Fomento, em dezem-
bro de 1968, conforme conta n. 23.12.68

Companhia Telefônica de Juiz de Fora - Serviços
telefônicos prestados à 4.' Circunscrição do
Serviço Rural dc Defesa e Fomento, em no-
vembro de 1968, conforme conta n. 9 23.11 .68

Companhia Telefônica de Juiz dc Fora Serviços
telefônicos prestados à 4.' Circunscrição do
Serviço Rural de Defesa e Fomento, em
outubro de 1967, conforme conta nY 23.10.67

Firma Auto Agrícola Ltda. - Fornecimento de mate-
riais destinados aos Tratores das Patrulhas
Mecanizadas de São Domingos (lo Prata, Felix-
lândia e Araçuaí, no exercício de 1968, Con-
forme notas fiscais 805, 840, 976, 987, 782,
808, 821, 893, 896, 899, 904, 928, 545, 636,
675, 701, 739, 783, 859, 867, 883, 889, 917, 920,
999, 942/68	 ......................

Bertholdo Paranahyba e Silva Indenização refe-
rente a pagamento efetuado ao Sr. Vicente Ri-
beiro da Silveira, proveniente de serviços pres-
tados em propaganda da 3.' Exposição de Ani-
mais e Produtos Derivados, em setembro de

1968	 ..........................

46TOTAL ....................

Art. 2.' - Para atender ao disposto no artigo anterior, é
Poder Executivo autorizado a anular, total ou parcialmente,
tações orçamentárias correspondentes a despesas correntes OU

capital, até o montante do crédito, ou a cobrir a despesa com
recursos provenientes do excesso de arrecadação.

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

Art. 4.' - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicaçi

Art. 2.' Para atendem- ao disposto no artigo anterior é o
Poder Executivo autorizado a anular, total ou parcialmente, dota-
ções orçamentárias correspondentes a despesas correntes ou de

capital, até o montante (lo crédito, ou a cobrir a despesa com os
recursos provenientes mIo excesso de arrecadação.

Art. 3.' -- Hevogam-s as disposições em contrário.

IL 

Art. 4.' - Esta lei entrará em viom- na data de sua publicação.



Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci.
mento e eXeCUÇãO (lesta lei 1)ertcflCCr, que a cumpram e façam

cumprir, tão inteiramente como nela se contém

Dada no Piico da Lib'r(iadC, CIII Belo Horizonte, aos 19

de novembro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Se;mna

Ovídio Xavier de Abreu
Francisco Bilac Moreira Pinto

LEI N.9 5.336, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1969

Autorizo o Poder Executivo a abrir à Policio
Militar o crédito «special de NCr$ 2.348,96 e a
anular, total ou parcialmente, dotações orçamen-

tárias.

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

. - Fica o Poder Executivo uuloriza(l() a abrir à Poli.
Art. 1 

ria Militar o crédito especial dc NCr$ 2.348,96 (dois mil, trezentos
noventa e seis centavos) desti-

e quarenta e oito eI'LlzelOS novos e
nado a ocorrer às seguintes despesas de exercícios findos:

Expresso Princesa do Sul Ltda.	 Transportes re-

quisitados em julho de 1968, conforme Processo
6.265/69 do l).C.P ...............

Empresa São Vicente Transportes requisitados
elfl noveriibro e dezembro dc 1968, conforme

Processo II. 6. 585/69 do D. C. P .........

Antônio Martinez de Carvalho Indenização de des-
pesas com transportes requisitados em dezem-
bro de 1968, conforme Processo n.' 6.179/69
cioD.C.P .......................

Viação Nossa Senhora (Ias Neves Ltda. Transportes
requisitados cru dezembro de 1968, conforme
Processo n.' 6.094/69 do D. C . P .........

NCr$

14,54

10,30

40,00

1,61
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NCr$

11,98

12,00

187,58

8,64

88,32

10,75

1 .492,04

8,20

7,04

0,66

1,25

11,40

61,92

4,60

Rápido Tmíingul () Uda. --- Transportes requisitados
('III aI)ril de 1968, conforme Processo Ç' 6.480/69
do I).C.p .........................

Viação Nossa Senhora elas Neves Ltda. - Transpor-
tes requis tados em dezembro (le 1968,  confor-
me PIO(CSS() n. 6.103/69 (10 D. C.P.

Viação Nossa Senhora de Fátima Ltda. Transpor-
tes requisitados no exercício de 1968, confor-
IIIC Processo n. 6.557/69 do D. C.P.

Viação Tugúrio Lida. 	 Transportes requisitados em
1967, conforme Processo n. 9 6.107/69 do D.C.P.

Viação Tugúrio Ltda. -- Transportes requisitados em
1968, conforme Processo n. 6.173/69 do D.C.P

Viação Tugúrio Ltda. - Transportes requisitados em
1967, coo forme Processo	 6.080/69 do D.C.P.

Viação Platina Ltda.	 Transportes requisitados cru
1968, conforme Processo n. 6.060/69 do D.C.P.

Vindo Planeta - Transportes requisitados crio no-
vembro de 1968, conforme Processo n. 6.175/69
do 1).C.P.........................

Transporte e Commiér, io llandrd rante S.A. - Transportes
requisitados cm	 fevereiro (1r 1968, conforme
1 'roress () 11 . " 6.274/69 (lo J).C.l ...........

Irmãos Lüpis Ltda --Transportes requisitados em
outubro de 1968,  conforme Processo n. 6.387/
(i9 (10 DC. P .......................

Empresa Agnaldo Sa l es Transportes requisitados
em agosto de 1968, conforme Processo n.°
6.542/69 do 1).C.P.................

IValdemnar Sverts de Carvalho	 Transportes requisi-
ta(los rui 1968, conforme Proceaso n." 6.551/69
(lO	 I).C.l .........................

Viação IDo Pr, lo Ltda. - Transportes requisitados
(um 1968, conforme Processe) n.v 6.063/69 do
l).C.P...........................

João Pessoa Pereira Santos -- Transportes requisi-
tados cmii dezembro de 1968, conforme Proces-
sa n. 6.592/69 do D.C.P...............



NCr$

12,08

12,31

20,30

34,75

10,33

2,20

39,48

200,00

2,60

5,24

10,01

2,62

2,62
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José Edson dos Heis Transportes requisitados em
(lezcmbro de 1968, conforme Processo n. 6.699/
69 do D.C.P.......................

Empresa Nossa Senhora de Fátima Transportes re-
quisitados em 1968, conforme Processo n. Q 6.532/
69 do I).C.P.......................

lsnard dc Oliveira Tôrres - Transportes requisita-
dos em agosto, outubro e dezembro de 1968,
conforme Processo n. 6.498/69 do D.C.P.

Isnard de Oliveira Tôrres - Transportes requisita-
dos cm 1968, conforme Processo n. 9 6.499/69
doD.C.P.........................

Celso Assis de Oliveira ----- Viação São Luiz - Trans-
portes rc(ItflsitadOs em 1967, conforme Processo
n. 9 6.240/69 (lo D.C.P.................

Celso Assis de Oliveira Viação São Luiz - Trans-
portes requisitados em setembro e outubro de
1966, conforme Processo n. 6.236/69 do D.C.P.

Celso Assis de Oliveira - Viação São Luiz Trans-
portes requisitados em 1968, conforme Processo
n.9 6.246/69 do D.C.P...............

José Augusto Aparecido -- Transportes requisitados
em novembro de 1968, conforme Processo n.
6.481/69 do D.C.P...................

José Bonifácio Fontes de Avelar ----Transportes requi-
sitados cm novembro e dezembro de 1968, Con-
forme Processo n. 6.579/69 do D.C.P.....

Duarte & Lopes -- Transportes requisitados em de-
zembro de 1968, conforme Processo n.9 6.278/69
doD.C.P..........................

Josué Mendes Cesário -- Transportes requisitados em
dezembro de 1968, conforme Processo n. 9 6.306/
69 do D.C.P.......................

Paliadium Auto Ônibus Ltda. - Transportes requisi-
tados em novembro de 1968, conforme Proces-
so n.9 6.233/69 do D.C.P...............

Pailadium Auto ônibus Ltda. - Transportes requi-
sitados em novembro de 1968, conforme Proces-
so n. 6.271/69 do D.C.P...............

—251—

NCi-$
Viação Cruziro do Sul Ltda. - Transportes requi-

sitados cm dezembro (le 1968, conforme Proces-
so n. 9 6.065/69 do D.C.P............. 	 21,60

TOTAL ....................	 2.348,96

Art. 2.9 Para a execução (lesta lei é o Poder Executivo
autorizado a utilizar-se de recursos provenientes de excesso de arre-
cadação devidamente colzlpl-ova(I () ou da anulação, total ou parcial,
de dotações de Capital e de Despesas Correntes (lo Orçamento
vigente até o limite fixado no art. I.Q.

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

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

Dada no Palácio (la Liberdade, em Belo Horizonte, aos 19
de novembro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelsoii de Senua
Ovídio Xavier de Abreu
João Pranzeti de Lima

LEI N.9 5.337, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1969

Autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito
especial de NCr$ 1 .329,25 à Secretaria de Estado da
Educação.

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

Art. 1. --- Fica o Poder Executivo autorizado a abrir o
crédito especial de NCr$ 1.329,25 (hum mil, trezentos e vinte e
nove cruzeiros novos e vinte cinco centavos) à Secretaria de Estado
da Educação, para ocorrer a despesas relativas a exercícios anterio-
res, como segue:



- 252

Empresa São Vicente --- Transportes requisitados em
setembro de 1967, conforme Processo 11. 9 6.548/

69, (10 D.C.P.......................

Empresa São Vicente Transportes requisitados em
novembro e dezembro de 1068, conforme Pro-
cesso n. , 6.587/69, (10 D.C.P...........

Celso Assis de Oliveira Viação São Luiz --- Trans-
portes requisitados em junho de 1967, confor-
me Processo n.' 6.234/69, (lo 1).C.P.......

Viação Rio Preto Ltda. - Transportes requisitados
em agosto e outubro de 1968, conforme Pro-
cesso n. 6.057/69, do 1).C.P...........

Rápido Triângulo Ltda. -- Transportes requisitados
em setembro e novembro de 1967, conforme
Processo n. 6.479/69, do D.C.P.........

Transporte e Comércio Bandeirante S.A. -- Transportes
requisitados em outubro ole 1968, conforme Pio-
cesso n.v 6.252/69, do 1).C.P...........

Viação Tugúrio Ltda.	 Transportes requisitados em
novembro (le 1968, conforme Processo n. 6. 154/
69,	 oto l).C.P.....................

Viação Tugúrio Ltda. - Transportes requisitados em
novembro e Iczcmnbro de 1967, conforme Pro-
cesso n. 6.092/69, (10 D.C.P.............

Viação Tugúrio Ltda. - Transportes requisitados cm
fevereiro olc 1$68, confoinit' Processo n. 9 0.056,
dol).C.P.......................

Sa ArOflaldO Sales -- - Transportes I'. ojuisitados
em agosto, setembro e outubro de 1968, con-
forme Processo n. 6.558/69, do D.C.P.....

Expresso Transluxo Ltda. ---- Transportes requisita-
dos rum novembro dc 1968 conforme Pro-
cesso n.	 6.209/69, do 1).C.P...........

Viação Nossa Senhora (te Fátima Ltda. Transpor-
tes requisitados em 1968, conforme Processo
n.' 6.389/69, do I).C.P...............

Maria Luíza dc Oliveira Barcelos - Indenização de
despesas com transportes requisitados em se-
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NCr$

tembro e outubro de 1968. conforme Processo n.9
6.684/69, do D.C.P...................

	

4,12	
Pierina Almeida Galvão - Indenização de despesas

C OM transportes requisitados cm agosto e outu-
bro de 1968, conforme Processo n.° 6.372/69,

	

8,24	 do D.C.P........

Ana Mattos d e Oliveira Indenização de despesas
(()fl( transportes requisitados em setembro de
1968, conforme Processo n.° 6.324/69, do D.C.P.

Eunice Fagundes Souza Reis Indenização de des-
pesas com transportes requisitados em outubro
de 1968, conforme Processo n. Q 6.182/69, do
D.C.P...........................

Mafalda Rosa Pizani Indenização (te despesas com
transportes requisitados em agosto de 1968, con-
forme Processo n.° 6.146/69, do D.C.P.....

Fé Conceição de Castro Peixoto 	 Indenização de des-
pesas com transportes requisitados cru agosto,
setembro e novembro de 1968, conforme Pro-
cesso n. 9 6.688/69 do D.C.P.............

Maria Marilac Barbosa - Indenização de despesas
com transportes rc(misitaolos em maio, setem-
bro e outubro dc 1968, conforme Processo n.
6.453/69, do D.C.P...................

Maria da Glória Viana - - Indenização de despesas
com transportes requistados em abril de 1968,
conforme Processo n. 6.685/69, do D.C.P.

Carmelita Vieira (los Santos -- de despe-
sas com transportes requisitados em março e
abril de 1968, conforme Processo n.° 6.147/69,
doD.C.P.........................

}Jaidê Nacif (te Freitas Carvalho - Indenização de
despesas coro transportes requisitados cm outu-
bro de 1968, conforme Processo n. 9 6.215/69,
doI).C.P.......................

Eunice dc Meio Resende -- Indenização de despesas
com transportes requisitados em abril (te 1968,
conforme Processo n.' 6.451/69, do D.C.P.

1,82

5,62

10,72

7,94

:1,90

5,40

2,69

12,20

3,16

43,62

4

NCr$

60,00

24,00

6,60

105,00

71,50

225,00

54,00

11,00

140,96

34,00

35,00
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LEI N.9 5.338, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1969

Autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito
especial de NCr$ 56.486,07 d Secretaria de Estado do
Segurança Pública.

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 ô
Secretaria de Estado (Ia Segurança Pública o crédito especial
de NCr$ 56.486,07 (cinqüenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e
seis cruzeiros novos e sete centavos), destinado a atender ao paga-
mento de despesas de transportes realizadas em exercícios anteriores,
a saber:

Empresa Irmãos Gontijo Ltda. - Transportes requi-
sitados em 1967, conforme Processo n.° 5.749/69

Luiz Ávila da Silva - Empresa São Luiz - Trans-
portes requisitados no mês de agosto de 1968,
conforme Processo n. 9 5.992/69 ........

Almeida e Soares Ltda. - Transportes requisitados
cm fevereiro de 1967, conforme Processo n.9
5.560/69	 ........................

Empresa Santo Antônio Ltda. - Transportes re-
quisitados em março e julho de 1967, confor-
me Processo n.° 5.954/69 ............

Empresa Santo Antônio Ltda. -- Transportes requi-
sitados em fevereiro e março de 1966, confor-
me Processo n.5 5.947/69 ..............

Empresa Santo Antônio Ltda. - Transportes requi-
sitados em 1965, conforme Processo n.5
5.955/69 ........................

ansportes Urbanos Rurais e Interestaduais "TURI"
Transportes requisitados em outubro (te 1967,

conforme Processo n. 9 4.817/69 ..........
flação Platina Ltda. -- 	 requisitados em

1967, conforme Processo n. 9 5.538/69 .
flação Platina Ltda. - Transportes requisitados em

1968, conforme Processo n.° 6.038/69 .

NCr$

23,75

19,20

38,40

13,10

19,60

28,00

95,68

10,20

159,28
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NCr$

Régia Leny Amaral Dias - Indenização de despesas

com transportes requisitados em maio, junho e
outubro de 1968, conforme Processo n. 6.216/
69, (10 D.C.P.....................

	 195,00

Elisa Mesquita Siqueira - Indenização de despesas
com transportes requisitados em agosto de 1968,
conforme Processo n. 9 6.686/69, do D.C.P.

	 15,00

Maria das Dores Alves Ferreira - Indenização (te des-
pesas com transportes requisitados em agosto
(te 1968, conforme Processo n. 6.690/69, (lo
D.C.P...........................

	 165,00

Sílvia Avelino Bastos 	 Indenização (Te despesas com
transportes requisitados de agosto a dezem-
bro (te 1968, conforme Processo fl•Ç 6.689/69,

(10 D.C.P.........................
	 77,76

	TOTAL......................
	 1.329,25

Art. 2. Para atender aos encargos decorrentes desta lei,
fica o Poder Executivo autorizado a anular, total ou parcialmente, 1
(lotações orçamentárias correspondentes a despesas correntes ou
(Te capital ou a utilizar-se de recursos provenientes de excesso

dc arrecadação.

Art. 3 • Q -- Revogam-se as disposições e(fl contrário.

Art. 4• ) - Esta lei entrará em vigor na data (Te sua publicação

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhec
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 li

dc novembro (Tc 1969.

ISRAEL PINHEIRO !).t SILVA

Raul Bernardo Nelson de Serina

Ovídio Xavier de Abreu

José Maria A!kmim
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Tr1YtiOS Marinho Lida.	 Transpoifts requisitados em
1967, conforme Processo n. 4.818/69 	 .

Irmãos Marinho Lida. - -- Transportes requisitados em
fevereiro de	 1967, conforme Processo •0

4.940/69	 ..........................

Companhia Mogiana de Estradas de Ferro - Trans-
portes requisitados em outubro (le 1963, con-
forme Processo 705/69 ................

\Valter Ferreira de Olive ia ---- TransporteS re(lU-
sitados en,fevereiro de 1967,  conforme Pro-
cesso n." 4450/67 ..................

\Valter Quirino dos Santos --- Transpoites requisi-
tados em f vareiro de 1967, conforme Processo
n.0 2.833/67	 ........................

Companhia Mogiana de Estradas (te Ferro - Trans-
portes re(InSitados cm 1968, conforme Proces-
so n. 9 4.134/69	 ....................

Companhia Mogiana (te Estradas da Ferro - Trans-
portes requisitados em 1968,  conforme Proces-

so n.9 3.765/69 .......................

Companhia Mogiana de Estradas de Ferro - Trans-
portes requisitados em dezembro (Te 1968, con-
forme Processo n. 0 2.454/69 ............

Companhia Mogiana (Te Estradas de Ferro - Trans-
portes requisita(lOs em dezembro de 1968, con-
forme Processo n.° 1 .584/69 ..........

Companhia Mogiana (te Estradas de Ferro Trans-
portes requisitados em flOVeflhl)rO de 1968, con-
forme Processo n. 0 575/69 ............

Companhia Mogiana de Estradas (Te Ferro -- - Trans-
portes requisitados em setembro de 19(38, con-
forme Processo 11 .0 604/69 ............

Hélio I)'Agostini	 Transportes requisminuos
janeiro de 1967, conforme SC/ Processo n.0
555/67	 ..........................

José Carlos -•-- Transportes requisitados em março,
maio, julho e dezembro de 1966, conforme
Processo n.° 3.884/69 ................

Sebasti'So Pereira Duarte - Transportes requisitados
em janeiro de 1967, conforme Processo n.9
2.697/67	 ........................

Sandoval Barroso	 Transportes requisitados em
abril e julho (te 1967, conforme Processo n.0

	

100/68	 ..........................

Procópio Gomes Neto - Transportes requisitados em
novembro (te 1967, conforme Processo n.9
2.636/69 ........................

Geraldo Teixeira Rastos Transportes requisitados
em março, abril e maio (le 1967, conforme Pro-
cesso n.° 5.832/67 ..................

Geraldo Teixeira Rastos 	 Transportes requisitados
cm março, abril e maio de 1967, conforme Pro-

ç r. fl.4ia',

Geraldo Teixeira Bastos --Transportes requisitados

	

13,37	 em abril e maio de 1967, conforme Processo n.

	

5.704/67	 ........................

José Maria Rodrigues - Transportes requisitados
em fevereiro, abril, junho e novembro de 1967,
conforme Processo n.° 2.697/69 ..........

José Maria Rodrigues - Transportes requisitados em
fevereiro, junho e julho de 1967, conforme
Processo n.° 2.452/69 ................

Ruderieo de Alvarenga Mafra - Transportes requisi-
tados nos meses (te maio, junho, agosto, outubro
e dezembro de 1967, conforme Processo n.9

	

2.993/68	 ........................

Lderico (te Alvarenga Mafra -- Transportes requisi-
tados nos meses de março, julho, agosto, setem-
bro e outubro de 1967, conforme Processo n.°
2.977/68 ..........................

Viação Monlevaile Lida. 	 Transportes requisitados
em setembro de 1967, conforme Processo n.°
2.639/69 ..........................

Mação Rodoviária de Nepomueeno - Transportes
requisitados em maio de 1967, conforme Pro-

	

4,14	 cesso a. 0 2.556/69 ....................

NCr$

21,60

1,45

4,65

2,20

1i),00

NCr$

100,00

3,29

50,00

199,55

48,36

29,90

12,00

1,73

1,73

29,50

0,91

45,50

4,87

6,75

17,69

31,43

6,12

3,96



- 258 -	 259 -

1.891,5

261,79

134,4

NCr$

1,32

13.59

2,08

7,35

3,66

31,16

3,11

3,52

28,88

4,50

3,34

6,00

10,02

4,87

1,20

\ildi( Parrosii -- 't'ianspoileS rc(1WSitfldOs flOS U1CSUS

ile março, abril, iflfllO, junho, julho, agosto, SC

lembro e outubro de 1967, coflfOl'ifle Proce-s -

so 	 243/68	 .

\'iaçuo Si() \iai'cos Ti nsportes requisitados nos
meses Ik' junli o, a,osto, setembro e outubro

(te 1967,  conforme Processo n. 7.914/67

Com panh ia ?dogi ana de Estradas de Ferro	 Trans-

portes reqUiSi 1 ad	 em 19(;8 , conforme Proces-

so n:' (44/69 ......................

Companhia \'Oie do Rio Doce - Estrada de Ferro
Vitória Minas Transportes requisitados em
dezembro de 1968, conforme Processo n.9

1.916/69	 .......................

Francisco de Meio Sobrinho	 Transportes requisi-

tados clii 1967. conforme Processo n. 5.119/69

Francisco de Meio Sobrinho -- Transportes requisi-
tados eiii 1966, conforme Processo n.' 5.378/69

Francisco de Meio Sobrinho -- Transportes requisi-
ados ciii 1 066, conforme Processo n. 5.115/69

Francisco dc Meio Sobrinho	 Transportes requisi-

tados em 1967, conforme Processo n. , 5.425/69

Com pan ti ia Paulista dc Estradas de Ferro - Trans-
portes requisitados em dezembro de 1968,
comiformue Procss(( n.' 4.109/69 ........

Companhia Paulista de Estradas de Ferro - Trans-

portes requisitados ciii noveinh)l'o e dezembro
de 1968, conforme Processo n.' 5.340/69

Compan hia Paulista (te Estradas (te Ferro Trans-
portes requisitados em novembro de 1968, con-
forme Processo n.' 4. 110/69 ............

Viaçõo Férrea Centro Oeste - BFFSA - Trans-

1)011 eSi'e qu sil oi OS em 1968, conforme Processo

n .	 3. 666/69	 ......................

Viação Férrea Centro Oeste -	 RFFSA - Trans-

nori es requisit:idos em 1968, confoi'nie Processo

	

n.' 3.601/69	 ......................

Expresso Novalimense Lida. -- Transportes requisita-
dos em 1967, conforme Processo n. 9 3.234/67

Expresso Santa Cruz - Vicente de Paula Miranda
- - Transportes requisitados em 1967, confor-
me Processo n.° 6.203/67 ..............

Expresso Santa Terezinha - de Moacir Soalheiro
-- - Transportes requisitados cm agosto de 1967,
conforme Processo n. 9 2.692/68 ..........

Expresso Santa Terezinha - - (te Luiz Sóllia 	 Trans-
portes requisitados em 1967, conforme Processo
n	 6.079/68	 ......................

José Carlos - Transportes requisitados cru dezem-
bro <te 1964, conforiiie Processo n. 9 3.811/69

José Carlos --- Transportes requisitados em 1966, con-
forme Processo n. " 3. 813/69 ............

José Carlos	 Transportes requisitados em dezem-
bro (te 1965, conforme Processo n. 3.812/69

José Carlos --Transportes requisitados em junho de
1967, conforme Pl'0('ess() n. 3.881/69 ....

José Carlos -- Transportes requisitados CIII 1967,
conforme Processo n.' 3. 809/69 ........

José Romitaldo da Pui i fi caçiiii Filho -- Transportes
requisitados ciii setembro e ou 1 tihro de 1967,
con forme Processo ÍI.' 5.126/68 ........

auto Viaçõo Sóo Joïio - Sebastiõo Martiniano Tei-
xeira - Transportes requisitados en, 1966, con-
forme Processo n." 3.078/69 ............

Empresa Irniõos l)aldegan Ltda. --- Transportes requi-
sitados em fevereiro de 1966, conforme Pro-
cesso n.	 3.021/69 ................

ipresa Irmõos I)aldegan Ltda. - Transportes re-
quisitados cmii 1967, conforme Processo n.
3.756/69	 ........................

presa Irnióos 1)ahlegan Ltda. --- Transportes re-
quisitados em 1965, conforme Processo n.9
3.350/69 ..........................

presa Irniõos l)aldegan Ltda. - Transportes re-
quisitados em janeiro de 1966, conforme Pro-
cesso n.> 	 ....................
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NCr$

1,50

80,00

5,97

4,18

2,00

6,74

0,36

0,68

1,40

7,73

0,06

0,87

125,01)

30,80

4

EI)'('s50 1\1 randa - ,loão Maurício (lv' Miranda
Transportes requisitados em janeiro de 1967,
conforme Processo n. 977/67 ............

Edgar(l Martins Vieira	 Transportes requisitados
em junho de 1967, conforme Processo n.°
4.016/67	 ........................

Emprcsa Autoviãria - Irmãos Perini Ltda. - Trans-
portes requisitados em 1966, conforme Processo
n.9 2.979/69 ......................

Empresa São Pedro -- de Zina Xavier Coutinho
Transportes requisitados em dezembro de
1967, conforme Processo n.° 2.545/68 ......

Empresa São Sehastião Ltda. - Transportes requi-
sitados em 1967, conforme Processo n.9 3.076/68

Empresa Autoviária - Irmãos Perini Ltda. - Trans-
portes requisitados em maio de 1967, confor-
me Processo n. Q 3.094/69 ..............

Empresa São Gonçalo Ltda. -- Transportes requisita-
dos em dezembro de 1967, conforme Processo

n.	 3.518/69 ......................

Expresso Rozimrio Ltda. - Transportes requisitados
em janeiro de 1967, conforme Processo n.

	

3.730/67	 ........................

Expresso Novalimnense Lida.	 Transportes requisi-

tados USO 1967, conforme Processo n. 9 3.189/67

Expresso Novalimense Ltda.	 Transportes requi-
sitados em 1967, conforme Processo n. 9 3.222/67

Auto Viação São João - Sebastião Martiniano Tei-
xeira -- Transportes requisitados em 1964,
conforme Processo n. 9 3.102/69 ..........

Auto Viação São João Sebastião Martiniano Tei-
xeira - Transportes requisitados em 1965, con-
forme Processo n.9 3.100/69 ..........

Clóvis VaZ Miranda	 Transportes requisitados em
1967, conforme Processo n.Q 5.750/68 .

Antônio de Paula Pereira	 Transportes requisitados
(iii janeiro de 1967, conforme Processo n.9

	

1.433/67	 ........................

Ansemno José Ribeiro	 Transportes requisitados em
setembro (te 1967, conforme Processo n.9
6.426/67 ...........................

Estrada de Ferro Central do Brasil 	 RFFSA
Transportes requisitados em 1068, conforme

	

lrocesso n.	 1 .889/69 ................
Estrada de Ferro Central do Brasil --- BFFSA -

Transportes requisitados em 1968, conforme
Processo fl•v 1 .203/69 ................

Estrada de Ferro Central do Brasil 	 --- RFFSA
Transportes requisitaolos em 1068, conforme
Processo n. 9 8.729/68 ..................

Estrada de Ferro Central do Brasil 	 RFFSA
Transportes requisitados em outubro (te 1068,
conforme Processo ".Q9.012/68 ..........

Estrada de Ferro Central do Brasil - 	 RFFSA
Transportes requisitados de outubro a dezembro
de 1967, conforme Processo n. Q 1 .408/68 .

Estrada ((e Ferro Central do Brasil RFFSA --
Transportes requisita(los Uns agosto de 1968, con-
forme Processo n. 9.062/68 ............

Companhia Vale do Rio Doce S.A. -- Estrada (te Ferro
Vitória-Minas Transportes requisitados em
julho e agosto de 1968, conforme Processo n.9
8.044/68 .............................

Companhia Vale do Rio Doce S.A. 	 Estrada de Ferro

	

Vitória-Minas	 Transportes requis itados cm
maio de 1968, conforme Processo n. 9 6.393/68

Companhia Vale do Rio Doce S.A. -- Estrada de Ferro
Vitoria-Minas Transportes requisitados em
junho (te 1968, conforme Processo n. 9 6.392/68

Companhia Vale do Rio D
oce S.A. Estrada de Ferro

Vitória-MinasTransportes requisitados em
abril de 1968, conforme Processo n. 9 6. 767/68

Companhia Vale olo Rio Doce S.A. - Estrada de Ferro
Vitória-Minas - Transportes requisitados em
março de 1968, conforme Processo n. 9 6.589/68

Companhia Vale (lo Rio D oce S.A. - Estrada de Ferro
Vi tória-Minas - Transportes requisita(los en
J ulho de 1968, conforme Processo n. 9 7.325/68

NCr$

100,00

6. 782,64

5.253,56

5.877,66

5.738,77

5.057,17

4.596,14

1 .862,95

2. 565,08

2.099,84

2. 187,50

2.479,22

2.684,58
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Estrada (te Ferro Central do Brasil -- BFFSA - - Trans-
portes requisitados em	 1968, confornie Pio-

cesso n.9 1 .640/69	 .

Estrada de Ferro Central do Brasil - RFFSA Trans-
portes requisitados CIII 1968, conforme Pio-
cesso n." 2.171/69 ..................

Estrada de Ferro Central do Brasil - BFFSA - Trans-
portes requisitados em 1968, conforme Pio-
cesso n.	 1 .1197/69 ..................

Estrada de Ferro Central (lo Brasil - HFFSA - Trans-
portes requisitados em dezdnhl)ro de 1968, (Ofl-

forme Processo n." 2.448/69 ............

Companhia Moia— (te Estradas de Ferro -- RFFSA
-- Transportes requisitados, no ano de 1968,
conforme Fatura n. 77/68 (parte) e Proces-

so n.9 679/69 ......................

Companhia Mogiafla (te Estradas de Ferro - HFFSA
- Transportes requisitados em 1968, conforme
Processo n: 511/69 ................

Sebastião Datde4an	 Transportes requisitados em

outubro (te 1967, conforme proces
s o n.' 1 .742/69

Geraldo Greco	 Transportes requisitados em feve-
reiro (te 1967, conforme Processo n. Q 1.826/69

Antônio Comes de Souza --- Transportes requisitados

ciii abril (te 1967, co ntorne Processo n.' 5.300/67

Expresso São .losé (te \'iação LIda. - Transportes re
-quisitados em novembro (te 1967, conforme

proces so n. 2.189/69 ..................

Departamento de Estradas (te HOdai4efli do Estado (te
Minas Gerais - - TraflSport( S requisitados elo
(lezemubro de 1968, conforme Processo n.'
2.445/69	 ..........................

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

Art. 2." - -- Pa raae xecuÇão (testa lei, é o Podei Executivo

autorizado a anular, total ou parei atinente, até (1 limite (lo crédito,

ilotações orçamentarias correSPOIitleilte S a despesas correntes ou

capital, ou a utilizar-se (te recursos proveniente s do eXCeSSO

arrecadação.
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Art. 3." -- Ilevogani-se as disposições em contrário.

Art. 4.' - - Esta let entrará co' vi((r mia (tatu ite sua publicarão.

Mando, portanto, a todas as aulomhades, a quem o conheci-
Ifleflio e eXecuçãO (lesta lei pertencer, que a cunipramo e façam
cumprir, tão intel ramen te como nela se contém.

Dada no Palácio (la Liberdade, CIII Belo horizonte aos 19
de novembro (te 1969.

ISRAEL PINHEIRO I).t SILVA

Raul Bernardo Nelsoiz de Seniiu

Ovídio Xavier (Ia Abreu

Joaquim I'eiT(ira Go,, talves

LEI N.c' 5.339, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1969

Declara de Utilidade pública ii Aqreiimiaçüo

Espirila "Lisa do Cainijilio", (0/77 sede na Cidade
(Ia Sabará.

O Povo (ti) Estado (te Minas Gerais , p01' seusr('presefltantes,
decretou e eu, Clii Seu flOIiie, —ne:011 0 a seguinte tei

Art. 1."	 Fira (le:lai'ada (te utilidade pública a Agremiação
Espii'ita ''Casa do Caminho'', ('0111 sede na Cidade (te Sabará

Art. 2.' -	 Hcvogolas as disposições cmii contrário, esta lei
entrará em vigor na (tala de sua publicação

Mando, poi'Iaiil), a lodas a aUtoli(la(tes, a qileici (1 ronhm(il-
nienlo e eXertirão desta lei pertencei, (I UC a cimniprani e façam
Cumprir, tão ifllei'aoiente cofio nela SC (ontéln

l)a(ta no Palácio da Liberdade, ciii Belo Horizonte, aos 19
de novembro (te 19(19.

Í

ISRAEL PINHEIRO I).t SILVA

Raul Bernardo Nelso,, de Seniu,

João I"ran:en de Liam

NCi'$

2.002,75

898,34

837,28

10,82

122,79

138,49

1,82

60,00

8,00

4,0$

56.486,87
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LEI N.° 5.340, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1969

Declara de utilidade pública o Educandário

Senhor Bom Jesus dos Passos, com sede na Cidade

de Passos.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes

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

Art. 1.	 Fica declarado dc utilidade pública o Educandá

rio Senhor Bom Jesus dos Passos, com sede na Cidade de Passas.

Art. 2.	 Revogadas as disposições em contrário, esta lei 1
entrará em vigor na (lata (te sua publicação.

Mando, portanto, a todas as aUtOi'i(la(leS, a quem o conheci•

mente) e execução (lesta lei pertencei, que a cumpram e façam

cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

l)ada no Palácio (la Liberdade, cio Belo horizonte, aos 19

de novembro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA	 IF
Raul Bernardo Nelson de Senita

João I"ranzen de Limo

LEI N. 9 5.341, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1969

Declara (te utilidade pública a Maternidade e

Posto de Puericultura "Dr. Eugênio Gomes de Car

vil1mo", com sede na Cidade ele Pedro Leopoldo.

O Povo cio Estado de Minas Gerais, por seus represcntante

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

Art. 1. - Fica declarada de utilidade pública a Maternidade

e Posto (te Puericultura 11 1)r. Eugênio Gomes de Carvalho", coa

sede na Cidade de Pedro Leopoldo.

Art. 2. - Esta lei entrara em vigor na (lata de sua pul)licaçi

revogadas as dis
p

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

Dada no Palácio da Liberdade, com Belo Horizonte, aos 19
de novembro ele 1969.

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

LEI N. 9 5.342, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1969

Cria cursos colegiais normal e secundário no
Ginásio Estadual Paraisense de São Sebastião do
Paraíso, que passa a denominar-se Colégio Estadual
Paraisense de São Sebastião do Paraíso.

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

Art. 1. - Ficam criados os cursos colegiais normal e se-
cundário no Ginásio Estadual Paraisense, com sede em São Se-
bastião do Paraíso, instituído pela Lei n.° 4.180, de 25 de maio
de 1966, que passa a denominar-se Colégio Estadual Paraisense mie
Sio Sebastião do Paraíso.

Art. 2. ---- O Colégio Estadual I'araisense de São Sebastião
do Paraíso, ministrará os cUrsos ginasial secundário e os previstos
nesta lei.

Art. 3. --- Os cursos colegiais normimal e secundário criados
por esta lei serão instalados e funcionarão mediante convênio, que
fica desde já autorizado, com a Prefeitura Municipal de São Sebas-
tio do Paraíso, sem ônus para o Estado

Parágrafo único -- O convênio (lc que trata o artigo deverá
atender às disponibilidades financeiras (lo Município e às neces-
sidades (lo ensino a sei' ministrado.

Art. 4. --- Ievogamn-se as disposições em contrário.

Art. 5. - Esta lei entrará em vigor na data (te sua pu-
blicação.
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Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhe

c j flleflt() e execução (lesta lei pertencer, que a cuniprain e façam

cuiilpl'ir, tão inteiramente como nela se contém.

",I
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§ 3." Os qe flo quiserem submeter-se à prova ou nela

foreni inabilitados serão aproveitados em classe de menor nível

de vencimento compatível com a sua condição.

Dada no Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte, aos 19

dc novembro (te 1969.

ISRAEL PINHEIRO 1).l SILVA

Raul Bernardo Nelson de Seniuz

Jose' Maria Alknmi:n

LEI N.° 5 343. DE 24 DE NOVEMBRO DE 1969

Regulamenta o artigo Vil da Constituição Es-

tadual.

O Povo elo ESta(l() (te Minas (;i'l'ais, 1)01 SeUS representantes,

(li cietou e CU, (111 5VU flolile, sanciono a seguinte lei

Art. 1.1 São beneficiários (lesta lei os ex-coml)atentes ifl

tegran tes ela Força Expedicionária Brasileira, da Força Aérea Bra.

sueira, (Ia Marinha ele Guerra e Marinha Mercante (10 Brasil que

tenham participado efetivamente dc operações bélicas na Segunda

Guei'ra Mundial.

Art. 2.' Independentemitente ela prestação (te concurso pú.

blico, serão nomeados 1)i( OS cargos públicos estaduais vagos,

iniciais de séries (te classes ou classes singulares previstos na sis.

ttiiiática (te cargos do PO(ki' Executivo e nas correspondentes elo

Poder Legislativo, e (lO poder Judiciário, não destinados à extinção,

ti'ansloi'mação ou acesso, os ex-combatentes que o requererem, desde

(lUe pt'eenclmmat os (lenta is re(luiSitos legais pala O respectivo tiro.

\'iflteflt()

1.' - - A floi'.teaçio será precedida de alemotonstração JeilO

ex-combatente (te a ptid ão para O exercício elo cargo Iflediantl' prova

ele capacidade.

2.'1 - Será dispensada a prova (te capacidade quando se

Imatam' (te cargo para o ([(miei SC exija eliptona registrado no Minis.

tério clii Educação t' Cul titia.

Art. 3•9 Aberto concurso, e durante o prazo es[ai)eleci(lo
para a inscrição dos candidatos, os ex-eomnbiiten tes deverão i'e([uel'cl'

o si o aprovei tamnento para o efeito do disposto nesta lei.

§ 1.' -- A Secretaria (te Estado (Ia Adiiiinistração e os ói'gãos

correspondentes el e's Pol ires Legislativo e Judiciário informarão

sohre o preenchimento (los requisitos necessários, dando prioridade

ao estudo e encana inhamnen lo dos respectivos processos

§ 2.' -- O requerimento será instmuiet() com prova da con-
dição prevista no artigo l." desta lei, heni (Ol11O elo atendimento
dos demais requisitos piara o provimilento elo cargo

§ 3." - Nenhuma nomeação será feita se houver ex-coiiiba-

lente que tenha requerido o seu aproveitamitento na forma (lesta lei
e esteja em condição dc exercer O cargo.

Art. 4.' -- Não será aproveitado no Serviço Público o ex-

•rcmnbatente que tenha em sua folha (te ali[( ceeten les o registro ele

condenação Penal por mais (te 2 anos ou mais de uma condenação
a pena menor por (1 1.lai (1 11 ( ' r cm fale (iOiOSO

\rt. 5. - - O ( x-coniba tente que seja julga elo incapaz pala

o Serviço Público será encaminhado ao Miii islém'io Militar a qe
estiver vinculado, l)al'e OS fins previstos no artigo 5." da Lei Fe-
deral mm.' 5.315, ele 12 etc setembro de 1967.

Art. 6." - - E estável o I'X-(Oliil)i( te lite funcionário público
civil do Estado, de qualquer elos Poderes, hemai eomaiee dais autarquias
esladuais.

Art. 7." --- O ex-conibatente (liii' atenda aos mequisitos elo ai'-

ligo 1.' (lesta lei será aposentado, a pedido, aos 25 (vinte e cinco)
anos (te serviço Público ('0111 venc imnen to OU remuneração integra

Ad. 8. v	Ao ex-aoiohalente, funcionário civil, fica assegu-
rado O direito à Promoção após () interstício legal, se houver vaga.

Parágrafo único - -- Nas promoções subsequentes, o ex-com-

batente terá preferência, emit igualdade de condições ele merecimen-
to e au [igüidade



NCr$

13.210.440,00

2.055.260,00

NCr$

15.265.700,00

16.693.240,00

16.693.240,00
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Art. 9 • 9 	O disposto nesta lei aplica-se aos órgãos da ad

ministração direta e (VETADO) as autarquias, (VETADO). 	 RECEITAS CORRENTES

Art. 10	 O Poder Executivo fica autorizado a regulamentai 	
Receita Tributária ........

a presente lei.	 Contribuição de Melhoria
Art. 11 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi	 Receita Patrimonial ..............

cação, revogadas as disposições em contrário. 	 Receita Industrial ................

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhe .	Transferências Correntes ............

cimento e xecução desta lei pertencer, que a cumpram e façam 	 Receitas Diversas ................

cumprir, tão inteiramente como nela se contém.	 Total das Receitas Correntes ..........

NCr$

968.000.000,00

10.000,00

29. 653.000,00

25.931.053,00

69.863. 487,00

52.000.000,00

1. 145.457.540,00

194.000.000,00

1.045.000,00

117.800.000,00

7.980.000,00

320.825.000,00

1.466.282.540,00

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

de novembro (te 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Sentia

João Fronzen de Lima

LEI N.° 5.344, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1969

Orça a Receita e fixa o Despesa do Estado de

Minas Gerais para o exercício de 1970.

O Povo (lo Estado de Minas Gerais, por seus representantes,

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

RECEITAS DE CAPITAL

Operação de Crédito ..............

Alienação de Bens Móveis e Imóveis .

Transferências de Capital ............

Outras Receitas (te Capital ..........

Total das Receitas de Capital ........

TOTAL GERAL DA RECEITA ......

Art. 3. 1 - A Despesa será realizada segundo a discriminação
constante dos anexos que apresentam sua composição por Atividades
e Programas, por Órgãos e Setores, de acordo com o seguinte des-
dobramento:

Art. 1., — O Orçamento do Estado (te Minas Gerais para o

exercício de 1970 estima a Receita cm NCr$ 1.466.282.540,00 (hum

bilhão, quatrocentos e sessenta e seis milhões, duzentos e oitenta

e dois mil, quinhentos e quarenta cruzeiros novos) e fixa a Despesa
em NCr$ 1 .466.282.540,00 (hum bilhão, quatrocentos e sessenta e

seis milhões, duzentos e oitenta e dois mil, quinhentos e quarenta

cruzeiros novos).

SETORES

ELABORAÇÃO LEGISLATIVA E
CONTROLE EXTERNO DA
ADMINISTRAÇÃO

Assembléia Legislativa ......

Trib
Art. 2.	 A Receita será realizada mediante arrecadação	 unal (l Ce	 ontas ........

dos Tributos, Rendas e outras Receitas Correntes ou de Capital,

na forma da legislação em vigor, sob os seguintes títulos e sub• 	
JUSTIÇA

títulos:	 Poder Judiciário do Estado



NCr	 NCr$

12.555.070,00

11.077.410,00

716.030,00

381 .980,00

186 .020,00

193.630,00

38.060.259,00

32(;. 051,00

6.003 390,00

9.428.140,00

1.025.510,00

Secretaria de Estado da Segu-
rança Pública ..........

Polícia Militar do Estado de
Minas Gerais	 ..........

MINAS

Departamento de Geologia

AGROPECUÁRIA E RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS

Secretaria de Estado da Agri-
cultura	 ..............

INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Departato en to 	 de Industriali-
zação	 ................

Junta Comercial ........

TRANSPORTES

Secretaria de Estado da Viação
e Obras Públicas

COMUNICAÇÕES

Conselho Estadual de Telecomu-
nicações	 COETEL ......

EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊN-
CIAS E TECNOLOGIA

Secretaria de Estado da Edu-
95.534.101 100 	ração ................

Conselho Estadual (te Educação

Conselho Estadual de Cultura

Arquivo Público Mineiro .

142. 028.406,	 Instituto de Tecnologia .

725.548,00

643.470,00

13. 722.400,00

185.750,00

95.534. 101,00

-- 2 7 0

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

GOVERNO E Al)M1NISTBA(ÃO
SUPERIOR

Gabinete Civil do Governador
do Estado ............

Gabinete Militar do Governador
(10 Estado ..............

Assessoria	 Técnico-Consultiva
do Governador (10 Estado

Auditoria (Ir Operações .

Departamento de Representação
(lo Estado de Minas Gerais, em
Brasília	 ..............

ADMINISTRAÇÃO GERAL

Conselho Estadual do Desenvol-

vimento	 ..............

Secretaria de Estado de Admi-
nistração ..............

Secretaria de Estado do Interior

e	 Justiça	 ............

Departamento Jurídico ......

T)epartamrnto Estadual dc Esta-
tística	 ................

1)epartaiflefltO Geográfico .

Imprensa Oficial ........

Escola de Belas Artes e Artes

	

Grúficas	 ..............

Al)MINISTBACÃ() FINANCEIRA
E REGULAÇÃO ECONÔMICA
GERAL

Secretaria de Estado da Fazenda

SEGURANÇA NACIONAL E
PROTEÇ ÃO A PESSOAS E
1 ATRIMÔNl OS
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 NCr	 NCr

42.755.366,00

99.273.040,00

204 .220,00

264 .220,00

31 . 270. 230,00

31 . 270. 230,00

4.150.243,00

3.808.747,00

341.496,00

41 .217.468,00

41 .217.468,00

1.936.757,00

1 .936.757,00

254. 661 .962,00

252. 834.985,00

233.921,00

268. 782,00

176. 520,00

1.147.754,00
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NCr$

SAÚDE

Secretaria de Estado da Saúde

TRABALHO

Secretaria de Estado do Traba-
lho e Ação Social ........

OBRIGAÇÕES GERAL 1)0 TE-

SOURO

Inativos e Pensionistas	 62. 765 . 000,00

Juros ................21.215.000,00

1CM dos Municípios .. .. .. 180. 000.000,00

Investimentos ............44. 000. 000,00 

Inversões Financeiras ......10.200.000,00

Amortizações (Ia Dívida Pública	 165.000.000,00

Fundo (te Desenvolvimento . 54.000 .000,00

Exercícios Anteriores ......6.000.000,00

Encargos Diversos ........ 1 .391 .000,00

TransferênciaS Diversas	 1.520.044,00

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ADMINISTRAÇÃO GERAL

Comissão de Desenvolvimento
do Vale do Jequitinhonha
CODEVALE ............

AGROPECUÁRIA E RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS

Instituto Estadual de Florestas

COLONIZAÇÃO E REFORMA

AGRÁRIA

Fundação Rural Mineira-
Coloni-zação e Desenvolvimento Agrá-

rio..................

NCr$

	

40. 153.000,00
	

INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Instituto (te Pesos e Medidas

2 .959.030,00
ENERGIA

Departamento de Águas e Ener-
gia Elétrica ............

	

546.091 .044,00	
TRANSPORTES

Departamento de Estradas (te

	

'	 Rodagem ..............

EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊN-
CIAS E TECNOLOGIA

Universidade Federal de Viçosa

Fundação Universidade Mineira
(le Arte	 FUMA ..........

Autarquia Educacional de Uber-
Iifl(lia	 ................

Escola de Educação Física de

	

3.000.000,00	 Nlinis Gerais ..........

Comissão de Construção, Am-
pliação e Reconstrução dos Pré-
(tios Escolares	 CARPE

Comissão Especial do Palácio

	

4 .000.000,00	
das Artes ..............

Fundação de Arte de Ouro
Preto	 ................

Diretoria de Esportes de Minas

	

13.987.790,00	 Gerais ................

Autarquia do Estádio de Minas
Gerais -- ADEMG ........

Conselho Regional de Desportos
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NCr

370. 000,00

13.358.750,00

148.000.000,00

3.900.000,00

250.000,00

400.000,00

100.000,00

21.000.000,00

1.500.000,00

330.000,00

500.000,00

500.000,00

100 .000,00

40. 153.000,00

2.959.030,00

3.000.000,00

4.000.000,00

13.987.790,00

NCr$

370.000,00

13.358.750,00

148.000.000,00

28.580.000,00
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NCr$

SAÚDE

Fundação Estadual de Assis-
tência Psiquiátrica	 FEAP	 5. 698.500,00

Fundação Hermantifla Beraldo	 346.770,00

TRABALHO

NCr$

6.045.270,00

600.000,00

T
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Art. 71	 De acordo com o disposto no parágrafo 3•v
nrtio 7', '	 I. i	 dc rei n. 4.320, (te 17 de merco (Te 1964, fica
o Poder ExecutIvo autorizado a realizar operações (Te crédito, no
País ou no xterior, até o 11mite de NCr$ 194.000.000,00 (cento e
noventa e quatro milhões de cruzeiros novos)

Art. 8.Q Fica, igual mente, o Poder Executivo autorizado
a ajustar por dereto, e observada a Lei Federal pertinente, os
códigos numéricos do Orçamento para melhor implementação do
Orçanon to por Prograni as.

Art. 9•9 - Na forma (lo artigo 66, ela Lei Federal n. 4.320,
de 17 de março (Te 1964, o Poder Executivo, por Decreto, no in-
teresse do Governo, poderá (Insigne r ÓrgãoS centrais da Admninis-

	

600.000,00	 Iraçin (rrl pala 100 VI 11l O ÇãO (le (lotações atribuidas às diversas
Unidades Orçamenlárias

5. 500.000,00
Art. 10	 Esta lei v gorará (lurafil. o exercício (Te 1970,

a partir de 1 . de janeiro, revogadas as disposições em contrário.

	

5-500. 000,00	
1'he11(1O, portanto, e odes a; autoridades, a quem o conhe-

1 .466 .282.540,00	 cimeli( )eeXc'uáo (StO	 i j)slt(Ilc( P, (CO	 a (0lfl(fl1'OITI e façam
cufliprir, tão inte:ramne;c 1	 ('Olfl() nelase contém

Fundação Unversi.da(le do Tra-
balho (Te Minas Gerais

"UTBAMJG" ............

ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA

Fun lação ESIO(lUal (lO BC1fl-

-E:tor do Mnor -- FEBEM

Tot:l (i.:ral 1:i Despesa

Art. 4.' -- - O Poder Exerutivo, por decreto, fixará as consig-
nações dentro (Te cada elemento da Despesa, podendo alterá-las no

decorrer (l(( ( xercício, observados os limites máximos fixados em

cada Unidade Administrativa-

Art. 5." - - Fica o Poder Executivo, nos termos do artigo 59,

parágrafo único, item 1 ,1, (ia Constituição do Estado, autorizado

-1  Créditos Suplementares até o limite (Te 10% (dez por cento)

(Ia despesa orçaloentária, podendo para tanto, se necessário, anular

parcial OU totalmente (lotações orçamentarias.

1 . - A supi:mentaçao (te,(lotações (Te Serviços Industriais

será feita até o limite das arreeadaçoes (las receitas correspondentes.

§ 
2. --- Serão suplementados, pelo valor do excesso da arre-

cadação efetivamente realizada sobre a previsão orçamentária, os
créditos orçamuentarios que correspon (lerem ao produto (Ia s receitas

vinculadas.

Art. 6. - - Fica o Poder Executivo autorizado O realizar

operações 1 crédito, por anteepaÇão da Receita, até 1/4 (um quarto)

(Ia receita estimada

l):aCa no Ialá io da liberdade, m E lo Horizonte, aos 24
de novembro de 1969.

ISRAEL PLV.'EIRO P SJTT'
Raul B:'ri:,rcc, A'elsoo de
Gemido s(Ird:imIla PiJ(iO
La iz Cláudio Almeida MaÇjOilliïCS

Hi LEi N.° 5.345, D 4 W7 	 DE 1969

Autoriza o Poder Executivo a aceitar doação
de terreno de propriedade da União.

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

\i't. 1.' Fica o Poder Executivo autorizado a aceitar
doaço dOs lotes de terreno de número 1 (0111), 2 (dois) 3 (três),
6 (seis), 7 (sete), 20 (vinte) e 21 (vinte e um), do quarteirão "C",
da Vil.; Silveira (Vila Militar dos Sargentos do Exército), Bairro
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da Graça, (In Belo Horizonte, com a área aproximada de 2.300

«Io ",s mil e trezentos) metros quadrados, de propriedade da União

Fedei'al

Parágrafo único = O ilflóV('l destinar-se-á à construção do

Grupo Escolar Adalberto Feiraz, podendo ficar estabelecido que

será revertido i() patrimônio o da doadora, SC flo for cumprido o

encrgo no prazo iue se fixar.

Art. 2. - Revogani-se as (tisposiçães em contrário.

Ar!. 3.	 Esta lei entrará cio vigor na data de sua Pu-

blicação.

Mando, portanto, a todas is iutoridailes a quem o conhe-

( j inento e execução (lesta lei pertencei', que a cumpram e façam

(Ui11pr! r, tão inteiramente como nela se contém

1)ada no Palácio da Li herdade, em Belo Horizonte, aos 24

(te flOVeT(lt)ro de 1969.

ISRAEL PINhEIRO 1)1 SILV.!

Raiz! Bernardo Nelson de Se na

Francisco Bibe Moreira P11110

LEI N.9 5346, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1969

Aulori:a o I'oder ree ii 1iio a abrir à Secretaria

(te Estado da Educaçao o crédito especial de NCr$

5 . 655,30 e (1 anular (10/a ÇOeS orÇrnll entórias

O Povo do Estado de Minas Gerais. p01' SCU5 representantei,

dceretoti e (O, em seuseu nome, sanciono a seguinte lei:

.\ ri. 1. -- - Fica o Pod r Executivo autorizado a abrir

Secre lan a (te Estado da Educação o crédito especial de NCr$

5.655,30 (cinco mil, seiscentos e cinqüenta e cinco cruzeiros nOVOS

e trinta centavos) para ocorrer às seguintes despesas de eXerriciOs

findos:
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Deprlumenio Municipal (te Águas e Esgotos (DEMAE)
- Fornecimento (te água ao prédio (la flua

Leopoldo Gomes n. 1.302, Capital, onde fun-
ciona o Grupo Escolar "Cel. \Tj(.eflt( Tôrres",
durante o mês (te dezembro de 1968 .

Depanlaulent() Municipal de Águas e Esgotos (DEMAE)
- - Foi'nec;inento de água ao prédio (lil Avenida
Ilrasil, 1.654, onde funciona dependência (]esta
Secretaria, durante o mês (te (lezembro de 1968

Departamento Muiicipal de Águas e Es-otos (DEMAE)
- - Fornecimento (le água ao prédio da Avenida
Ter za Cristina 11." 1. 665, onde funciona iii
dependências desta Secretaria, nos meses (te
setembro e novembro (te 1968

Depantalllento Municipal de Águas e Esgotos ( DEMAF)
Fornecimento (te agua 0(1 prédio (la flua

Gonçalves Dias n: 1 . 197, on Ir func 011:1 (1C10fl-
(têflc lO (testa Secretaria, flOS lIleses (te outubro
e (teZeiIltJI'o de 1968 .. 	 -

Departamento Municipal (te Águas e Egolos ( 1)EMAE)
Fornecimento (te áUa ao pi'édio (ta Avenida

Tercza Cristina n." 1.665, (testa Capita l , onde
funcionam dependências (testa Secretaria, (lu-
1-ante o mês de (leZefl1b10 ele 1968 ......

Dcpartalllen lo Municipal (te Águas e Esgotos (DEMAE)
Foiflecillleflf() (te água ao jirlol io da Rua

Cláudio Manuel ii." 1 . (106, onde funcionam
(lepcfldêflrias (]esta Secretaria, ( , tu 	 fe-
vereiro e abril	 (te	 1967	 ............

Departamento Municipal (te Águas e Esgotos ( 1)EMAE)
- - Fornecimento (Ii água ao prédio onde se
acha instalado O (tep((SiiO (te material, (testa
Secretaria, nos meses (It setembro e outubro
(te	 1968	 ......................

Departanien lo Municipal de Águas e Bsgotos ( I)EMAE)
- Foneeiiflento de água 0() prédio (to Grupo
Escolar "José H. Gonçalves", (1:1 Capital, du-
rante o mês de dezembro (te 1968 .......

Departaitien lo Municipal (te Águas t' Esgotos (DEMAE)
Fornecimento (li' 1(t)O :10 prédio (til Bui:i

NCr$

3,94

21,65

10,66

30,54

5,33

11,70

10,(; 6
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NCr$
	

NCr$

15,27

43,12

64,35

62,48

4,29

15,76

21,65

7,5,

1.494,71

Cláudio ,ianuel, 1.01W, (pil, (rale funea-

riam dependênc ilas (lesta secretar i a, cm (leZein-

bro (IC 1968	 .

Departamento Municipal de Águas e Esgotos (DEMAE)
Fornecimento de água ao prédio do Grupo

Escolar "Getúlio Vargas", daCap'tal, cai 1967

l)eparialflcfl La Municipal de Águas e Esgotos (DEMAF)
Fornecmeflto (le ágl.1a para o Grupo Escolar

"Augusto de Lima", da Capital, de outubro

a dezembro de 1967 ................
Departamento Municipal de Águas e Esgotos (DEMAF)

Fornecimento de água ao prédio do Grupo
Escolar "Maurício Murgel", da Capital, em 1967

Departamento Municipal de Águas e Esgotos()'Os
- Fome imefl lo de água a-)prédio da Rua
A poré n. 196, nesta Capital, onde funciona
o Grupo Escolar "Princesa Isabel", durante os
meses (te junho a (lez,IïlhIr de 1967 ......

DepataIue11 tu Municipal de Águas e Esgotos ( DEMAE)
-- Fornecimento de água ao Grupo Escolar "Cel.
Vicente Tôrres", da Capital, nos meses de agosto
a ncvemnhro de 1968 ................

DeparLan n 'ia Municipal dc Águas e Esgotos (I)EMAE)
- F'orriecinlcnto de água ao prédio do Grupo
Escola" "José Fi. Gonçalvcs", da Capital, em no-

Y COSliro de 1968	 ..................
Departamento Municipal de Áuas e Esgotos (l)EMAE)

Forncciuidnt a de água ao Grupo Escolar
"Maria Salomé Pena'', durante os meses de
outubro, novembro e dezembro de 1968 .

Companhia '[o tefônica de Minas Gerais - Serviços te-
lefônicos prestados ao Gabinete do Senhor Se-
crelario, de 1 .' de OuIuhl'() a 31 ele dezembro
de 1968, Coflfol'flie fntuia; n.s 1.771 - - 1 .772-

-GE	 ..........................
Companhia 'l'etLfUfl ica de Minas Gerais sei-viços te-

lefônicos prestados ao Grupo Escolar "Barão
do IPo Branco", da Capital, de 1° de outubro

a 31 (IC h zembro de 1968, conforme fatura n.'

1. 70 GE	 ......................

Companhia Telefônica (te Minas Gerais - Serviços te-
lefônicos prestados ao Gabinete do Senhor Se-
cretário, de 1.0 de setembro a 31 (te dezembro
(te 1968, confornie fatura n." 1.930-GE .

Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Boa Esperança)
Taxa (te água e esgoto tios seguintes estabe-

iceirnentos : Grupo Escolar "Cassenhir() (Ia Silva",
Grupo Escolar "Bebo iro Braga", (te setembro
a dezembro de 1967 e de janeiro a outubro
de 1968; Grupo Escolar "Dr. Sã Brito", de
outubro a dezembro de 1967 e de janeiro a
outubro (te 1968; Grupo Escolar "1) r. Joaquim
Vdela", de dezembro de 1967 e de janeiro a
outubro de 1968, cio Boa Esperança ......

Serviço Autônomo (te Água e Esgoto Forneciiiicn lo
(te água ao Grupo Escolar "Targino Nogueira",
de Elói Mcii (1 5, (te março a dezembro de 1967
(' (te janeiro a dezembro (te 1968 ........

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - l"ornceimnemi tu
(te água ao Grupo Escolar "Dr. Afonso Pena
Júnior'', (le Sacramento, (ILiralite O 111ê5 (te de-
zembro de 1968 ....................

Serviço Autônomo (te Ágtia e Esgoto -- - Fornecimento
de água ao Grupo Escolar "Lourenço"Lourenço Andrade",
de Passos, de junho a dezembro (te 1961, e cxci'-

CíCiOS de 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967 e
1968	 ..........................

Serviço Autônomo de Água e Esgoto --- Forner m• a lo
(te água ao Grupo Escolar "São José", (te Passos,
nos exercícios (te 1965, 1966, 1967 e 1968

Águas Minerais de Minas Gerais S.A. - Hhl)BOMINAS
- - Despesas de hospedagem oficial, no Palace
1-lotei de Poços ele Caldas, em outubro (te 1968,
p01' ocasião do III Encontro da Associação Mi-
neira de Admninistm'ação Escolam- - AMAE, con-
lOI'iiC Contas (te fl. 0 S 17.244, 17.257, 17.258,
17.259, 17.260, 17.283, 17.288, 17.291, 17.301,
17.305, 17.306, 17.307, 17.310 e 17.232 .

197,73

178,72

86,70

31,27

157,51

136,32

2.925,59
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Ni"	 Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conlie-

Companhia Telefônica d	 Minas Gerais -- Despesas	 eiincnto e exectiçiio (lesta lei pertencer, ( IUC a cUliipi'afli e façam
telefônicas do Colégio Estadual de Barbacena, de	

41	
Cumpri 1, tão in tei ranien te ('01110 nela se coa léom

1. de OUtUI)r() a 31 (te dezembro dc 1968, con-
forme fatura nf 1 . 639-GE ..............82,75 	 Dada 110 Palácio da Liberdade, ciii 13e1() Ilorizon te, aos 24

de novembroli ri (le 1969
TOTAL ....................5.655,30

Art. 2.1 --- Para a execução desta lei, é o Podem' Executivo

autorizado a utilizar-se (le recursos provenientes (te eXCCSS() ile ar-

recadação devidarnente comprovado ou (I
a anulação total ou par-

cial de (lotações orçamentarias (te l)espesas Correntes ou de Capital

até o valor consignado no art. 1 .9.

Art. 3 9 -- -- I3evogadas as disposições CIII contrário, esta lei

entrará cm vigor na (lata (le sua pul)licaçao

Mando, portanto, a todas as autoridades, a (lue fli o conhe-

cimento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam

cumprir, tão i n 1 eiraiucnte coino nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Clii Belo 1 lorizonte, aos 24

de novembro ote 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Seiriw

()I, j (lio X(iVic'r (li' .1 breu

José Maria Alknuiin

LEI N. 5.347, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1969

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo ieiSOil i/o' SCIIIIti

João Fraimzeii de Lima

LEI Nv 5.348, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1969

I)eelwa de uuilidade pública o Associação dos

Selou/ores Públicos Municipais de Juiz de Foro,,

('OHm sede uma Cidade i/i' Juiz de Forit

O Povo (lO Estado (II' Minas Gerais, p01' soEis representantes,
decr10a e eu, ciii seu flOhIW, 5fleiO1i() iI s(gUiflt( lei

Ad. 1; -- Fica (ieClal'ad:m (te Ut)lid:ole pública a Associação

dos Servidores Públicos Municipais de J uiz (te 1'o r:i, colhi sede na

Cidade (le Juiz de Fora

Art. 2. - - Revogadas	 s disposições (III contrário, esta lei
cnlmam'á Clii Vigor na dal( de sua puhiflcação

ri

Li

Declara de utilidade pública a Beneficéncia	 Mando,	 ( ri afl lo, a tOlhI5 HS aUb)ri la (les, il ( IUCIII o conhe-
Euanqélica de Uberlôjidiu, com sede na Cidade de 	 eintm)	 e eXCe uçio (1 (t a Iii pertenceI-, tUi' a ('(liii P1'ilIlI e façam
Uberlândia.	 cumprir, tão inteirammiemi[i ('01110 nela se ('Ontéhil.

O Povo (lo Estado (te Minas Gerais, por seus representantes,

decretou e eu, em seu nOhI1C, Sanciono a seguinte lei:

Art. 1 . 1 --- Fica declarada de ut ilidad e pública a Beneficên-

cia Evangélica (te Uberlândia, ('01(1 sede na Cidade rie Uberlândia,

Art. 2.	 - Esta lei entrará em vigor na data de SUU publi-

caeiio, revogadas as disposições ciii contrário.

Dada no Palácio da Liberdade, cmii Belo 1 horizonte, aos 27
itt hioveimibro (te 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

t-	

Raul Jdernar(/o \'elsojm de Seimua

João Fiunzen (Ii' Lima
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LEI N.9 5.349, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1969

Declara de utilidade pública o São Bento Fiz.

tebol Clube coiii sede nu Cidade de Ilupecerica.

O Povo (lo Estado de Minas Gerais, por seus representantes,

(leretou a seguinte lei:

Art. 1. - Fica declarado (k utilidade pública o São Bento

Futebol Clube, com sede na Cidade de ItapeceriCa.

Art. 2. 1'	 Revogadas as disposições em contrário, esta lei

entiaiá cm vigor na (lata de sua pul)licaçao.

Palácio (Ia Inconfidência, cin Belo Horizonte, aos 26 de no-

vembro de 1969.

O Presidente: (a) Orlando de Andrade

O 1." Scrctário: (a) Jairo Magalhães

O 2.' Secretáro: (a) José Lu iz Baccurini

LEI N.9 5.350, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1969

Declara de utilidade pública o Vera Cruz Fu-

tebol Clube, com Sede na Cidade de Belim.

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

decretou a seguinte lei:

Art . 1.' ---- Fica declarado de utilidade pública o Vera Cruz

Futebol Clube. com sede na Cidade de Betimn.

Art. 2.' - Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publi.

caçaO, revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, os 26 (Ir no.

vemnbro de 1969.

O Presidente: (a Orlando de Andrade

O 1.' Secretário: (a) Jairo Magalhães

0 2.9 Secretário: (a) José Liii: Buccaríni
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LE N.ç, 5.351, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1969

Aulori:a a (rb('r/urq, à Polícia Militar do Estado

de Minas Gerais, (lo crédito especial de NCr$

137. 332,77.

O Poo do Estado (te Minas Gerais, por seus representantes,

dei retou e eu, cio seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1.' --- Fica o Poder Executivo autorizado a abrir à Po-

líeis Miitar do Estado de Minas Gerais o crédito (spci:il de NCr$

137.332,77 (cento e trinta e sete mil, trezentos e trinta e dois

cruzeiros flO.os e setenta e sete centavos), para atender ao paga-

mento (Ias despesas realizadas com a construção do quartel do 5•1

Batalhão (te Infanta ria, ciii Belo Ilorizunte, durante os exercícios de

1964, 1965 e 1966.

Ad. 2.' Para a execução ilesta lei, é o Poder Executivo

autorizado a anular, total ou parcialnicnte, até o limite do crédito,

dotaçõi", or anienlárias cOr1eSpOn(ient 5 a despesas correntes ou

dc capital ou a utilizar recursos provenientes dc excesso de arre-

cadação

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

Art. 4.' -- Esta lei entrará cm vigor na data de sua pu-

blicação.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhe-
cimento e caecução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam

cumprir, tão inteiramente como neta se contém.

Dada no Palac O ([a Liberdade, em Reto 1 lonzon te, aos 28
de novembro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO D.t SILVA

Raul Bernardo Nelsoji de Sentia

João Franzen de Lima

Ovídio Xavier de Abreu
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LEI N.9 5.352, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1969	 LEI N.° 5.353, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1969

	

utoriza a abertura (lo crédito especial de 	 Autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito
1	 especial de NGr$ 637,41 à Secretaria de Estado daNGr$ 736,00 à Secretaria de Estado da I'azciu a. 	

Se( iirança Pública C a anular dotações Orçamentórias.
Minas 	 I)° seus representantes,

O POVO (lo Etd	 k»	
O Povo do Estado (te Minas Gerais, por Seus representanti s,

àccrctou e	 cio seu nome, sanciono a seguinte lei.	
JucieLoii e eu. em Seu nome, sanciono a seguinte lei:

.\rl. I.,, - -- Fica o Poder 1..'xecutivo autorizado a abrir, pela

Secretaria de Estado (la Fazenda, o crédito especial de NCr 736,00

(setecfltos e trinta e seis cruzeiros noVOS), destinado a ocorrer ao

pagamento, no exercício de 1969, das contril)UiÇõeS devidas pelo

Estado, na (lual (1 ai te dC emprega	 ador, O Instituto Nacional de Pre-

vidência Social -- INPS -- referentes ao pessoal contratado, reina-

nescente da Navegaçho do Rio Sõo Francisco.

Art. 2. -- Para atender ao (lisposlo no artigo anterior, é o

Poder Executivo aUlor:zad(( a anular, total ou parcialmente, (lota-

ções orçamentárias correspondentes a despesas correntes ou de

capital, até O niontante olo crédito, OU a cohrii (leSI)eS1 coolos

recursos provenientes ilo excesso (le arrecadaçao

Art. 3. --- Itevogaili-se as disposições CIII contrário

Ail. 4. ,, - l;la lei entrará ciii vigor na data de sua pu-

blicação.

\lan(la, portanto, a todas. 	autoridades, a (tueili o eonlie-

ejcmito e cxecuçao itosta lei	 iipertenci i,	 e a iUii(piIi1iiii	
e hçaiii

cuiiiprir, liio inteii'aiiienle coiflO nela se conténi.

Dada no Palácio da Liberdade, ciii Belo horizonte, aos 28

(te flOv('inl)r() (1C 1969

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Sen ou

.1000 Fraiieii de Lini(7

Ovídio Xcvi ei de Ab reli

Fica o Poder Executivo autoi-izailo a abrir i\ Se-
errtai'ia de Esi mio da Segurança Pública, o crédito especial de
NCr$ 637,41 (seiscentos e trinta e sete cruzeiros novos e quarenta
e uru centavos), para ocorrer bs despes,", abaixo relacionadas:

NCr$
Viação Rio Preto Ltda. 	 Transportes requisitados de

setembro a dezembro de 1968, conforme Proces-
so fl.	 (i3O47/69 do D.C.P.............

Mai-lo Castelano Neto --- Transportes requisitados em
dezembro de 1968, conforme Processo n.9
6.500/69 (10 1).C.13.................

Celso Assis de Oliveira -- Viação São Luiz - Trans-
portes requisitados (ia junho e dezembro ile
1966, conforme Processo n. 9 6238/69 do D.C.P.

Celso Assis de Oliveira Viação São Luiz - Trans-
portes requisitados em janeiro, fevereiro i' agosto
de 1968, conforme Processo n. , 6.244/69 do
l).C.P...........................

Celso Assis de Oliveira - \nlaçã() São Luiz - Trans-

portes requisitados de abril a junho e setembro,
novembro e dezembro dc 1967, conforme Pro-
(ISSO n	 6.242/69 (1(1 D.C.P.............

Viação Nossa Senhora das Neves Ltda. -- Transportes
requisitados cm dezembro de 1968, conforme
Processo n: 6. 096/69 (lo 1)C.1 ...........

Viação Nossa Senhora das Neves Ltda. Transportes
requisitados ni nOvenibio e dezembro de 1968,
conforme Processo ii.' 6.104/69 do D.C.I .....

limard ile Oliveira Tôrres -- requisitados
ciii setembro, outubro e dezembro de 1968,
conforme Pi((ceSs() n., 6.478/69 do D.C.P.

20,64

7,98

1,82

6,36

45,14

4,00

37,60

5,79



NCr$

6,48

89,45

8,64

36,47

2,62

80,59

28,65

7,94

7,26

28,80

28,48

.4
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Expresso Transiuxo Ltda. - Ti'ansport(S requisitados
cm dezem bro dc 19(;S, conforme Processo fl•V

6. 3.21/69 (10 D.C.P	 .

José Aivs 1 'ceiFa S: Cia. Ltda. --- Transportes re-

(U i t .ol as (01 outubro, novembro e dezembro

11' 1 íd3, 'onormc P(c SSO n.° 6.64 f;/69 do

D.C.P.........................

Viao Cruzeiro (lo Sul Ltda. 	 Transportes requi-
sitados cm outubro (ir 1968, conforme Proces-

so n.	 6.054/69 (lO l).C.P.............

Empresa Nos;ii Senhora de Fiit rua -- Tr'nsportcs 1 e-

(1OiSitadeS ik março a agOSto de 1068, conforme
Processo n., 6.594/69 do I).C,P........

Pailadium Auto Ônibus Lida. --- Transportes rcqUi-

Si tados em dezembro de 1 968, conforme Proces-
so n. 6.283/69 (10 I).C.P...............

Viação Nossa Senhora de Fitima Ltda. -- Transportes

requisitados dc fevereiro a ma i o e de julho a
dezembro (te 1968, conforme Processo n.9

6. 540/69 do 1).C.P.................

Viação Nossa Senhora (te Fátima Ltda. - Transportes
requisitados de fevereiro a abril e de junho a
l)Viii(hrO de 1968. conforme Processo 

•Q

6.562/69 do D.C.P.................

JOSUé 
Mentes Cezário - Transportes requisitados em
kimhro de 1968, conforme Processo n.

6.259/69 do D.C.P.................

Transporte e Comércio Bandeirantes S.A. - Trans-
portes requisitados em novembro (te 1968, con-
forme Processo n,° 6.256/69 do D.C.P.....

Empresa Agnddo Sales - - Transportes requisitados
cru agosto e novembro (te 1968, conforme Pro-

cesso n.	 6.571/69 do D.C.P...........

Empresa Aina1d0 Sies - - Transportes requisitados

em novembro de 1968,  conforme Processo n.9

6.572/69 do D.C.P.................

José Edson dos Reis - Transportes requisitados em

5 (teiflh)io e (leZelfll)15) (te 19(;8, conforme Pro-
cesso i1.	 6.573/69 do D.C.P...........

—287—

NCr$
Viação Tugúrio Lida. --Transportes requisitados cm

L vereiro, e de julho a dezembro (te 1968, con-

	

forme Processo n.° 6.055/69 do D.C.P..... 	 40,00

Viação Tugúrio Ltda. Transportes requisitados em
fevereiro, março e (te maio a julho C (te Se-
tembro a dezembro de 1968, conforme Proces-

	

so ii. 0 6.152/69 do l).C.P............. 	 68,58

Viação Tugúrio Ltda. - Transportes requisitados cm
abril de 1967, conforme Processo n. 9 6.079/69

	

(1(1 D.C.P.......................	 0,55

Viação Tugúrio Lida. 	 Transportes requisitados em
julho e outubro (te 1967, conforme Processo

	

n. 9 6.090/69 do l).C.P...............	 5,39

José Edson dos Reis	 Transportes requisitados em
(t(zen)br() de 1968, conforme Processo n.

	

6.665/69 do I).C.P...................	 4,77

Neider Alves Caldeira 	 Transportes requisitados em
outubro de 1968, conforme Processo n.° 6.257/69

	

do D.C.P.......................	 3,19

TOTAL	 ..................	 637,41

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

Ant. 4° -- Esta lei entrará em	 vigor flO (lata (te sua pu-
blicação.

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

Dada 110 Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 28
de novembro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Sen,rea

L

Ovídio Xavier de Abreu
Joaquim Ferre ira Gonçalves

Art. 2. - Para atender ao disposto no artigo anterior, é
o Poder Executivo autoriza(lo a utilizar-se (te recursos provenientes

(30,22 de excesso (te arrecadação devidamente comprovado ou da anula-
ção parcial ou total (te (lotaçõm s de despesas Correntes ou de Ca-
pital do Orçamento vigente.
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LEI N.9 5.354, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1969

Autorizo a abertura do crédito especial de

NCr$ 855,00 à Secretaria de Estado de Adminis-

tração.

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

decretou e eu, elo seu nome, sanciono a s( guinte lei:

Art. 1. -- Fica o Poder Executivo autorizado a abrir o cré-

dito especial de NCr$ 855,00 (oitocentos e cinqüenta e cinco cruzei-

ros novos) a Secretaria de Estado de Administração, destinado a

ajuda de custo ao servidor Alvaro Martins da Costa, Masp 70.686,

relflOVi(lo da Ci (lade de Aliiienara paraBelo Horizonte, em janeiro

de 1969.

Art. 2 . 0 - Para atender ao disposto no artigo anterior é O

Poder Executivo autorizado a anular, total OU parcialmente, até O

limite do crédito cogitado, (lotações orçamentárias correspondentes

a despesas correntes OU 
de capital ou a utilizar, para o mesmo

fim, recursos provenientes de excesso de arrecadação

Art. 3 •0	Revogam-se as disposições cm contrário. 	 1

Art. 4•9	 Esta lei entrará em vigor na data (Ir sua pt

blic ação

Mando, portanto, a todas as autoridade s , a quem o conhe,

cimento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e faça

cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos

de novembro dc 1969.

ISRAEL PINHEIRO I),t SILVA

Raul Bernardo Nelson (te Seiuw

Ovídio Xavier de Abreu

Francisco Bilac Moreira Pinto
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LEI N.9 5.355, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1969

Declara de utilidade pública o Centro Olivei-

rense de Promoção e Ação Social - COPAS, com

sede na Cidade de Oliveira.

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

Art. 1.	 Fica declarado de utilidade pública o Centro OH-
yeirense de Promoção e Ação Social - COPAS, com sede na
Cidade de Oliveira.

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

Art. 3•1 - Esta lei entrará em vigor na data de sua pu-
blicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 28
de novembro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Ram,! Bernardo Nelso,, de Senria

João Frc,nzen de Lima

LEI N 5.356, DE 2 DE DEZEMBRO DE 1969

Autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito

especial de NCr$ 787,62 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 o crédito
especial de NCiI 787,62 (setecentos e oitenta e sete cruzeiros novos
e sessenta e dois centavos) ao Poder Judiciário, para ocorrer a
jespesas relativas a exercícios anteriores, como segue:
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NCr$ 1	 NCr$

	

Companlia Geral (te Ehtricidade - Fornecimento 	 julho, agosto e setembro (te 1968, conforme

de energia elétrica ao Fórum Judiciário (te 	 Processo n.' 613-1/69, do DAM	 15,90
Guaxupé, (te julho a dezembro (te 1968, con- 	 Companhia VIÇOSCflSC Força e Luz - Fornecimento
forme Processo n.° 526-15/69, (10 DAM	 20,3	 (te energia elétrica ao Edifício do Fórum de

	

Com j'inha Ge'al de EletricidadeFornecimento 	 i	 Viçosa, de 23 de novembro de 1967 a 31 de

de energia elétrica ao Fórum Judiciário de 	 julho de 1968, conforme Processo n. 9 453-2/68,
Carmo (lo Rio Claro, de julho a dezembro do DAM ........................113,92
(te 1968, conforme Processo n. 526-5/69, (10 DAM	 28,29	 Empresa Elétrica Bragantina S.A. 	 Fornecimento

	

Companhia Geral de Eletricidade -- Fornecimento 	 de energia elétrica ao Fórum de Extrema, em

de eneria elétrica ao Fórum Judiciário de	 outubro e novembro de 1968, conforme Processo
Carmo ilo Rio Claro, em julho, agosto e se- 	 n.° 665-4/69, do DAM . . .. .. .. .. .. .. ..	 30,61
tembro de 1966, conforme Processo 	 509-9/67	

274	
Empresa Elétrica Bragantina S.A. 	 Fornecimento

do DAM........................'	 de energia elétrica ao Fórum de Extrema, cm

Com anhia Geral de Eletricidade 	 - Fornecimento	 dezembro (te 1968, conforme Processo n.°
(te energia elétrica ao Fórum Judiciário de 	 665-6/68, do DAM ..................10,64
Monte Belo, (te julho a dezembro de 1967, con-	

422	 Companhia Mineira de Eletricidade - Fornecimento
forme Processo n.' 421-50/68, do DAM	 (te energia elétrica ao Edifício (10 Fórum de

Companhia Geral dc Eletricidade -- Fornecimento 	 Juiz (te Fora, nos meses (te novembro e de-
(te energia elétrica ao Fórum Judiciário de 	 zembro de 1968, conforme Processo n.
Monte Belo, de julho a dezembro de 1968, con-	 487-182/68, (10 DAM ..................233 50
forme Processo n. Q 526-10/69, do DAM	 8,23	

Companhia Mineira (te Eletricidade	 Fornecimento
Empresa Elétrica Bragantifla S.A. - Fornecimento mie	 de energia elétrica ao Edifício do Fórum de

energia elétrica ao Fórum (te Extrema, em	 Bicas, no mês de dezembro de 1968, conforme
agosto e setembro (te 1968, conforme Processo 	

1862	
Processo n.° 655-36/(i9, do DAM .. .. .. .. ..	 22,81

	

•Q 665/69, (lo I)AM ....................' 	 Companhia Mineira de Eletricidade - Fornecimento

Departamento Municipal (te Eletricidade 	 Forneci-	 de energia elétrica ao Edifício (10 Fórum de
niento de energia elétrica ao Fórumn de Poços	 Juiz (te Fora, no mês (te setembro de 1968, con-
de Caldas, em dezembro (te 1968, conforme	 forme Processo n. 9 655-37/69, do DAM	 73,51
Processo n. ? 522-6/69, do DAM ........'899	

companhia Mineira (te Eletricidade - Fornecimento

Companhia Prada de Eletricidade	 Fornecimento	 de energia elétrica ao Edifício do Fórum (te

	

de energia elétrica ao Fórum (te Uberlândia,	 Bicas, no mês de novembro de 1968, conforme

cio dezembro (te 1968, conforme Processo ii.V	 Processo n. 9 65536/69, do DAM	 22,81
613-2/60, (10 DAM................101,31 

TOTAL
Companhia Prada (te Elctiic idade -- - Form ni

	

e ento (te	 787,62

	

energia elétrica ao Fóruin de TupaCiguara, ciii	 Art. 2. - Para atender aos encargos decorrentes desta lei

	

outubro, novembro t dezembro de 1968, con- 	
211$'	 a o Poder Executivo autorizado a anular, total ou parcialmnente

	

forme Processo n.° 613/69, do DAM' 	 orçamentárias correspondentes a despesas correntes ou

	

Companhia Prada de Eletricidade - Fornecimento de	
de capital ou a utilizar recursos Provenientes ('e excesso de arre-

	

energia elétriea ao Fórum de Tupaciguara, em	 dação.



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

Art. 4,9 - Esta lei entrará em vigor na data de sua pu-

blicação.

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

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

dezembro (le 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Sentia
Ovídio Xavier (te Abreu
João Franzen de Lima

LEI N.° 5.357, DE 2 DE DEZEMBRO DE 1969

Autoriza o Poder Executivo ci abrir à Secretaria
de Estado de Administração, em favor do Depor-
lamento d Administração de Material, o crédito
especial (te N(]rS 21.7'/1,77, para o fim que espe•

cifica.

O Povo do Estada 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-
(-reteria de Estado de Administração, cm favor do Departamento
de Administração (le Material, o crédito especial de NCr$ 24.741,77
(vinte e quatro mil, setecentos e quarenta e um cruzeiros novos e

setenta e sete centavos), destinado a atender ao pagamento de des•
pesas efetuadas, cm exercícios anteriores, pelo referido Departamen-

to, a saber:
NC$

Cmii panliia Fa bricadora dc Papel Pagamento (lo
Imposto (te Consumo pelo fornecimento de papel
à Imprensa Oficial, conforme notas fiscais n.9s
92078, 92107, 92053, 92058 e 92070, de janeiro
ole 1966, (lo Processo n. 1.651-6/1965, do DAM

Companhia Fabricadora (le Papel - Pagamento do
Imposto (te Consumo pelo fornecimento de

221,39

- 292 -	 - 293

NCr$

649,43

21.000,00

648,60

1.155,10

511,77

320,00

114,00

121,48

24.741,77

papel à Imprensa Oficial, conforme notas
fiscais n. 9s 91957, 91959, 91962, 91973, 91995,
91998, 92013, 92014, 92033, 92034 e 92051, de
janeiro de 1966, do Processo n. 1.651-5/1965,
do I)AI	 ..........................

Gemaldo Almeida - Indenização pelo pagamento à
firma Indústria Elétrica Brow Boveri S.A.,
referente a aquisição (le válvulas, para a Rádio
Inconfidência, (oflfolnle nota fiscal n.' 0203,
Série C-6, de 20 de (tczemnbro de 1968, e Proces-
so 11. 1 991/69, do DAM ..............

Elianto Peças Ltda. --- Pagamento pelo fornecimento
(te peças a veículos do Departamento de Ad-
mii iflistr:ç5 0 (te Material, conforme notas fiscais
os 3788, 3787, 3786 e 3791, ele 12 de se-
tenibro (te 1968, lo Processo n. 575-85/68

Elianto Peças Lida.	 Pagamento pelo fornecimento
(te peças a veículos cio Departamento de Ad-
IiiinistiaçSo de Material, eonforiiie notas fiscais
n. 9 s 62420 e 62419, anexas ao Processo n.9
575-37/1968, do I)AM ................

Diógenes Gouvêa ilo Aniaral - Pagamnen[o pelo forne-
cimento de Ili ed i caimientos à Penitenciária Regio-
na] de Juiz (te Fora, conforme Processo n.9
8.1 13-4/1967, cio DAM ................

(Jrias Barbosa de Castro Pagamento pelo forne-
cimento (te leite ao Manicômio Judiciário "Jorge
Vaz", de Barbacena, no mês de dezembro (te
1968, conforme Processo n. 9 900/1969, do
DAM......................... 

Companhia Força e Luz Cataguases 	 Leopoldina
Fornecimento de energia elétrica à Fazenda
Experimental de Criação de Leopoldina, cm ou-
tubro de 1968, conforme Processo n. v 467-30/68,
do DAM	 .........................

Companhia Forca e Luz Cataguases - Leopoldina --
Fornecimento de energia elétrica à Fazenda
Experimental de Criação de Leopoldina, em
(IezeiIil)ro de 1968, conforme Processo n.9
571-3/69, do DAM ....................

TOTAL	 ................
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NCr$-	 1'. fica o Poder ExecutivoArt. 2. -Para a execuçao desta lei, 
	

João Pereiracrédito,	 ele Souza	 Despesas com aquisição ou parcialmente, até o limite do cre i	
(le combustíveis e lubrificantes pala veículos

	

autorizado a anulai,total
Correntes ou	 da Seci'itai';a de Viação e Obras Públicas, de.........................s correspondentes adotações orçamentarias	

do excesso de	 agosto a dezembro de 1966, conforme Pro-
cessode Capital ou a utilizar-Se de recursos provenientes 	

fl. 488/67, do DAM ............287,10
arrecadação.a	 Indústria Virgílio Gardini S.A.	 Aquisição de 1.	

si	 em contrário.	 (um) fogão elétrico, no is de oiezeinbro deArt. 3• v 	 Revogam-se as dispo.	
1968, para O Departamento de

.1 4	 Esta lei entrara cm	 g	
Organização

	

vigor na data ele sua P11	 1 uiial, conforme Processo n. 896/69, cIo DAM 	 371,80- 

blicação. Recatcx S.A., Comércio e Indústria - Pagamento de

Mando, portanto, a todas

	 com reparos executados em pneus de
l	 'is autoridades, a quem O conhe	

viaturas do I)epartainenio (te Administração de( as	
'm cumpram e façam	 Material, em junho de 1968, conforme Processocimento e execução (lesta lei pertencei, que 	

II." 501-45/68, (lo 1M	 441,00................-cumprir, tão inteiramente como nela se contem. 	
Batista Ghetta - -- Indcnizaçao de lleSi)csas ouma energia

	

1	 na Belo horizonte, aos 2 de	 eletrica a diversas repartições da SecretariaDada no Palácio da Liberdade,e, e	
(te Estado da Educação, no Inês ele setembro de

dezembro de 1969.

	

1968, conforme Pt()CeSS( n.."655-7/68, do DAM	 484,96
Batista Glmetta -- Indenização de despesas de energiaISRAEL PINHEIRO DA SILVA	

elétrica a diversas repartições da Secretaria (te
Raul Bernardo Nelson de Sejina	 Estado ela Educação, no IiiS (te novembro de

AI	
1968, conforme Processo n.v 655-9/68, dol)AM	 473.30

11Ovídio Xavier de ti

1- r0iiCt ( O l'iioc Mordia Pinto Balista Ghetta -- Indenização (1, despesas de energia
elétrica a diversas r partições da Sccretar;a ele
Estado da Educação, no mês de dezembro de

LEI N S. 358, DE 2 DE DEZEMBRO DE 1969	 1968, roflfolmii ( Processo n. 823-5/68, do DAM	 43935

Autoriza a abertura

	

do crédito especial de	 Batista Ghctta	 Indenização (le despesas com energia

	

Ad b	 elétrica i diversas repar
t i ções da Secretaria deNCr$ !.253,62 à Secretaria de Estado de 	 ai	

da Educação, flO fliS de outubro de
nislraÇaO.-	 1968, conforme Processo n: 665-8/68, do DAM	 572,70

Balista (ihc'tta -	 Indenização de despesas com energiar seus representantes,
O Povo olo Estado ele Minas Gerais, P	

elétrica a diversas re p
artições da Secretaria (te

decretou e eu, cm seu nome' sanciono a seguinte lei: 	 Estado (la Educação, no mês de junho de

	

 c 	 1968, conforme Processo n.v	 342,18665-4/68, do DAM

	

Podei, Executivo autoriz
ado a abrir a e	 ,	 .	 -

Art. 1. - Fica o rO(	 -	

d NCr$	 taI (ihetta -- Indenizaç ã o ele despesas com enerIagEstado (Te Administração o crédito especial e	
elétrica a diversas repartições da Secretaria decrctaria de 5 a	

t s e cinqüenta e três cruzeiros flOVOS	
Estado ela Educação, no mês ele julho ele 1968,4.253,62 (quatro mil, duzentos t'

	 1	 o pagamento das despesa	 conforme Processo fl•i 665-5/68, tio DAM381,22e sessenta e dois centavos) es	

ei Administração de Me- Batisla (hic Ua - Indenização de despesas com energiaa seguir relacionadas, do Departamento ( 	
elétrica a diversas repartições da Secretaria (te

teriaL



Estado tia Educação, no mês de maio de 1968,
conforme Processo ii. 665-3/68, do DAM

Batista Clii Eta In(lenizaça() de despesas com energia
elétrica a diversas re ) 21tiçõeS (ia Secretaria de
Estado tia Educação, no mês de aosto de 1968,
confoeme Processo n." 665-6/68, do DAM . 160,25

TOTAL ....................4.253,62

autorizado a utilizar-se de 
recadação devidamente comprovado ou da anulação total ou parcial
(te (lotações orçaiiu ntóras de Despesas Correntes ou de Capital

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

recursos provenientes de eXCeSSO de ar-

até o valor consignado no art. 1.0.

Art. 3•0	 Bevoga(ias as disposições cm contrário, esta lei
entrará cri vigor ria data ile sua pUl)liCação

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 cofltéili.

Dada no Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte, aos 2 de

dezembro de 196v

NHEIRO DA SILVAISRAEL P1
rdo Nelson de ScniiaRaul Berna
ier de AbreuOvídio Xov
3ilac Moreira PintoFrane isco 1

5.359, DE 2 DE DEZEMBRO DE 1969LEI N.

Autoriza o Poder Executivo a abrir à Secreto.'
ria de Estado de Adiniizistraçao o crédito espe.

cia! de NCr$ 3 1W.466,03 e a anular, tolal ou pai.

cialinente, (lotações orçarneittóriaS.

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

Art. 1. - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir à Se-

cretaria de Estado de Administração o crédito especial de NCr$
349.466,03 (trezentos e quarenta e nove mil e quatrocentos e
senta e seis cruzeiros novos e três centavos), destinado a ocor

às seguintes despesas de exercícios findos:

299,46
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NCr$	
NCr$

Centrais Elétricas de Minas Gerais S. A.
Fornecimento de energia elétrica a diversas
Repartições Públicas Estaduais, no mês (1v
julho de 1968, conforme n.° 576-9/69, do DAM

Centrais Elétricas de Minas Gerais S.A.  - For-
partições Públicas Estaduais, no mês de de-
zembro de 1968, conforme Processo 11.0 576-
-10/69, do DAM ..................

Centrais Elétricas de Minas Gerais S.A. - For-
necimento de energia elétrica a diversas Re-
partições Públicas Estaduais, de 8 de maio
a 22 de junho de 1968, conforme Processo
n.0 576-8/69, DO DAM ..............

Centrais Elétricas de Minas Gerais S.A. For-
necimento de energia elétrica a diversas Re-
partições Públicas Estaduais, no mês de de-
zembro de 1967, conforme Processo n. 0 883-
-11/68, do DAM ..................

Centrais Elétricas de Minas Gerais S.A. - - For-
necimento de energia elétrica a diversas Re-
partições Públicas Estaduais, de 1.0 de agosto
a 17 (lv outubro de 1968, conforme Processo
n.° 576/69, DO DAM ................

Centrais Elétricas de Minas Gerais S.A. -- For-
necimento de energia elétrica a diversas Re-
partições Públicas Estaduais, no mês de agosto
de 1968, conforme Processo n. 0 576-12/69, do
DAM........................

Centrais Elétricas de Minas Gerais S.A. - For-
necimento de energia elétrica a diversas Re-
partições Públicas Estaduais, no mês de no-
vembro de 1968, conforme Processo n.9
576-6/69, do DAM ....................

Centrais Elétricas de Minas Gerais S.A. -- For-
necimento de energia elétrica a diversas Re-
partições Públicas Estaduais, no mês de Se-
tembro de 1968, conforme Processo n. 0 576-14/
69, do DAM ......................

28,65

96,80

72,93

40.879,71

334,18

49.372,47

67.417,07

50.213,18



NCr$

35.645,54

144,95

1
3 .058,99

Mando, portanto, a to(1:e; as autoridades, a (JUefli O 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 1 horizonte, aos
2 de dezembro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Sentia
Ovídio X(lVicJ' de Abreu
Francisco Bzuc Moreira Pinto

LEI N.9 5.360, DE 2 DE DEZEMBRO DE 1969

Autoriza (1 abertura do crédito especial de
NCrh 7.903,00 à Secretaria de Estado de Adininis-
tração.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
1	 decretou e eu, eia seu flOilil, sanciono a seguinte 1(1

Art. 1 . --- Fica o lo(lcr Executivo autorizado a abrir à Secreta-
493,64 ria de Estado de Adniinistraçào o (dit() especial (te NCi'$ 7.903,00

(sete mil, novecentos e três cruzeiros novos) destinado ao pagamento
das despesas a seguir relacionadas, a cargo do Departamento (te
Administração de Material:

32.831,42
Companhia Luz e Força Hulha Branca ---- Forneci-

mento de energia elétrica ao Moinho de Calcá-
rio de Curvelo, cru dezembro (te 1968, con-
forme Processo n. 1 .049-89/68, do DAM -

NCr$

244,44

-298—	 —299--

Centrais Elétricas de Minas Gerais S.A.  -- For-
necimento de energia elétrica a diversas Re-
partições Públicas EsLi(luaiS, no mês de junho

de 1968, conforme Processo n. 9 576-13/69, do

DAM..........................

Centrais Elétricas (te Minas Gerais S.A.  For-
necimento de energia elétrica a diversas Re-
partições Públicas Estaduais, de 22 de maio a
18 de agosto de 1968, conforme Processo n. I 824-

-21/68, cio DAM ....................

Centrais Elétricas de Minas Gerais S.A. -- For-

necimento de energia elétrica a diversas Re-
partições Públicas Estaduais, em setembro, ou-
tubro, novembro e dezembro de 1968, confor-
me Processo n.v 576-3/69, do DAM ......

Centrais Elétricas dc Minas Gerais S.A. - - For-

necimento de energia elétrica a diversas Re-
partições Púbicas Estaduais, (le 8 (te setem-
bro a 31 de dezembro de 1968, conforme Pro-
cesso n. 576-4/69, (10 DAM ............

Centrais Elétricas (te Minas Gerais S .A. ---- For-

necimento de energia elétrica a diversas Re-
partições Públicas Estaduais, no mês de ju-
lho ile 1968, conforme Processo n. 9 576-11/69,

doDAM	 ....................

Centrais Elétricas de Minas Gerais S .A. - For-

necimento de energia elétrica a diversas Re-
partições Públicas Estaduais, no mês (te de-
zembro de 1968, conforme Processo li . Q 824-24/

68, do DAM ....................

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

Art. 2. - Para a execução desta lei é o Poder Executivo
autorizado a utilizar-se (te recursos de exces;o d arrecadaçao
devidamente coiiil)rov;kdo ou a anular, total ou parcialmente, do-
tações de Despesas Correntes ou de Capital, cio Orçamento vi-
gente até o total consignado no art. 1..

Art. 3 • 0 - Revogadas as disposições em contrário, esta lei

entrará em vigor na (lata de sua publicação.

68 .876,50

349.466,03

Companhia Luz e Força Hulha Branca - Forneci -
mento de energia elétrica ao Moinho de Cal-
cário (le Curvelo, cio novembro de 1968, confor-
me Processo n. 9 1.049-81/68, (10 DAM ...... 	 308,57

Companhia Luz e Força Hulha Branca --- Forneci -
mento de energia elétrica ao Moinho de Calcá-
rio de Curvelo, em outubro de 1968, conforme
Processo n. 9 1.049-71/68, do DAM ........	 276,30

Companhia Luz e Força Hulha Branca -- Fornecimen-
to de energia elétrica ao Moinho de Calcário de



300 -	 - 301 -

NCr$

258,59

164,89

3,12

142,21

li

21,12

13,30

'11.1

1 .938,0?

2.020,22

3,02

1

Curvelo, em setembro de 1968, conforme Pio-
cesso n.° 1 .049-63/68, do DAM ............

Companhia Luz e Força II ulha Branca - Forneci-
mento de energia elétrica ao Moinho de Cal-
cário de Curve'(), em a sto de 1968, conforme

Processo n.Q 1.049-61/68, cio DAM ........

Empresa Luz e Força Ituiutahana S.A. Forneci-
mento de energia elétrica ao Cartório tio Crime
de Itujutaba, em dezembro de 1968, conforme
Processo n.° 608-4/69, do DAM ..........

Companhia Prada de Eletricidade Foinecililento de
energia elétrica à Escola Vocac b in LI (te A pren-

(lizagem Industrial, (te UberlândiLi, em dezem-
bro de 19 68, con forme Processo n:- 613-2/69, (to
DAM............................

Empresa Luz e Força ltuiutahana S.A. "Elfisa"
-- - Fornecimento (le energia elétrica à Coleto-

ria Estadual e Delegacia Fiscal de Ituiutaba, no
mês de dezembro de 19(38, conforme Processo

•Q 608-3/69, do I)AM ................

Empresa Elétrica Bragantina S.A. ---- Fornecimento de
energia elétrica ao Serviço de RÚ(li() e Telegra-
fia de Extrema, em outubro e novembro (te 1968,
conforme Processo n.° 665-4/69, cio DAM .

Companhia Mineira de Etetric fade ---- Fornecimento
de energia elétrica ao Instituto de Laticínios
"Cândido Tostes", de Juiz de Fora, em maio
de 1968, conforme Processo n.° 487-190/68, do
DAM.........................

Companhia Mineira de Eletricidade - Fornecimento
de nergia elétrica ao Instituto de Laticínios
"Cândido Tostes", de Juiz de Fora, em junho

de 1968, conforme Processo n. 9 487-189/68, do

DAM........................

Companhia Mineira de Eletricidade - Fornecimento
de energia elétrica à 4.4 Circunscrição do Ser-

viço Rural de l)efcsa e Fomento, em Juiz de
Fora, eira setembro (te 1968, conforme Proces-
so n. 655-6/69, do DAM ..............

Empresa Elétrica Bragantina S.A. --- Fornecimento

de energia elétrica ao Serviço de Rádio e Tele-

grafia de Extrema, em agosto e setembro de
1968, conforme Processo n. 665/69, elo DAM

S.A. Força e Luz Santos Dumont Fornecimento
de energia elétrica à Escola Vocacional e de
A p rendizagem Industrial "Governador Bias For-
tes", de Santos Dumont, em novembro e dezem-
bro de 1968, conforme Processo n. 9 626-20/68,
doDAM ..........................

De partamento de Águas e Energia Elétrica - Forne-
cimento de energia elétrica a diversas reparti-
ções públicas estaduais, (te janeiro a novembro
de 1968, conforme Processo n.9 26-33/69, do
DAM............................

Departamento de Águas e Energia Elétrica - Forne-
cimento de energia elétrica a diversas reparti-
ções públicas estaduais, em 1967, conforme Pro-
cesso fl,Q 26-34/69, do DAM ..............

Companhia Força e Luz Cataguases Leopoldina -- --
Fornecimento de energia elétrica à Fazenda Ex-
perimental de Criação, em Leopoldina, em no-
vembr() de 1968, conforme Processo n.9 467-
27/68, cio DAM ....................

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

Ar!. 2. - Para a execução (lesta lei, é o Poder Executivo au-
torizado a utilizar-se de recursos provenientes (te excesso de arre-
cadação devidamente compIo%(l () ou (ia anulação total ou parcial
de dotações orçamentárias de Despesas Correntes ou de Capital até
o valor consignado no art. 1..

Ar!. 3,1	 Revogadas as disposições en,contrário, esta lei
entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade ciii Belo Horizonte, aos
Ide dezembro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raiz! Bernardo Nelson de Senna
Ovídio Xavier de Abre,
Freumc isco Bikic Moreira Pinto

NCr$

13,30

525,47

1.733,26

128,45

108,67

7.903,00



NCr$ Companhia Prada de Eletricidade - Fornecimento
de energia elétrica ao Ginásio Estadual de Tu-
paciguara em julho, agosto e setembro de 1968,
conforme Processo n. 613-1/69 do DAM .

1 .450,74 Companhia Lavrense de Eletricidade - Fornecimento
de energia elétrica a diversos Grupos Escola-
res de Lavras, de outubro a novembro de 1968,
conforme Processo n. 9 561-13/68 do DAM

Companhia Lavrense de Eletricidade Fornecimen-
to de energia elétrica a diversos Grupos Esco-
lares de Ribeirão Vermelho, em dezembro de
1968, conforme Processo n. 9 544-2/69 (lo DAM

Companhia Lavrense de Eletricidade Fornecimen-
to de energia elétrica ao Colégio Estadual de
Lavras , cm dezembro de 1968, conforme Pro-
cesso n. 9 544-3/69 (lo DAM ............

Companhia Lavrense de Eletricidade - Fornecimen-
to de energia elétrica a diversos estabeleci-
mnentos de ensino de Ribeirão Vermelho e La-
vras, em setembro e outubro de 1968, confor-
me Processo n. 544-8/69 do DAM ........

Companhia Lavrense de Eletricidade Fornecimen-
to (lC energia elétrica a diversos estabelecimen-
to de ensino de Lavras, em (tczemhr() de 1968,
conforme Processo n. 9 544-0/69 do DAM .

Companhia Lavrense de Eletricidade 	 Fornecimen-
to de energia elétrica a diversos estabeleci-

1 635,41

458,36

2,97

932,64

1.933,33
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LEI N.° 5.361, DE 2 DE DEZEMBRO DE 1969 
Companhia Prada de Eletricidade - Fornecimento

Autoriza o Poder Executivo a abrir, à Secreta- 	 de energia elétrica a diversos estabelecimen-
ria de Estado da Educação, para o fim que especi	 tos de ensino de Uberlândia, em agosto de 1968,
fica, o crédito especial de NCr$ 12.213,13.	 conforme Processo n.9 613-6/69 do DAM .

NCr$

1 .168,72
Companhia Prada de Eletricidade - Fornecimento

de energia elétrica a diversos estabelecimen-
tos de ensino de Uberlândia, em setembro de
1968, conforme Processo n. 9 613-5/69 do DAM

Companhia Prada de Eletricidade - Fornecimento de
energia elétrica a diversos estabelecimentos de
ensino de Tupaciguara, em outubro, novem-
bro e dezembro de 1968, conforme Processo
n.' 613/69 do DAM ..................

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$
12.213,13 (doze mil, duzentos e treze cruzeiros novos e treze centa-
vos), destinado a atender ao pagamento de diversas despesas reali-

zadas no exercido dc 1968, a saber:

Companhia Prada de Eletricidade Fornecimento dc
energia elétrica a diversos estabelecimentos de
ensino de Uberlândia, em outubro de 1968, con-
forme Processo n. Q 613-7/69 do DAM ......

Companhia Prada de Eletricidade	 Fornecimento

(le energia elétrica a diversos estabelecimentos
(te ensino de Uberlândia, ciii novembro de

1968, conforme Processo n. 613-10/69 (10 DAM

Companhia Prada de Eletricidade - Fornecimento
de energia elétrica ao Ginásio Estadual de
'rupaciguara, nos meses de abril, maio e junho
de 1068, conforme Processo n. 9 613-9/69 do

DAM........................

Companhia Prada de Eletricidade - Fornecimento de
energia elétrica ao Grupo Escolar "Ana Ester-
lita Alves" de Tupaciguara, em julho de 1968,
conforme Processo n. 9 551-8/68 do 1)AM .

Companhia Pi-ada de Eletricidade -- Fornecimento
de energia elétrica a diversos estabelecimentos
de ensino de Uberlândia, em dezembro de
1068, conforme Processo n. 9 613-2/69 do DAM

Companhia Prada de Eletricidade - Fornecimento de
energia elétrica a diversos estabelecimentos de
ensino de Uberlândia, em junho e julho de
1968, conforme Processo o. 9 613-8/69 (lo DAM

1 .791,71

746,22

415,84

316,23

21,85

220,98

259,44

151,85
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NCr$

mentos de ensino de Lavras, em agosto de

1968, conforme Processo n. Q 544-7/69 do DAM

Companhia Lavrense de Eletricidade - Fornecimen-

to de energia elétrica a diversos estabeleci-
mentos de ensino de Ribeirão Vermelho e La-

vras, em agosto e setembro de 1968, conforme

Processo n.9 544-5/69 (10 DAM ..........212,86

Frigoríficos Minas Gerais S.A. FRIMISA - Fome-
cimento de carnes ao Curso Complementar
"Gustavo Lessa", (te Ibirité, conforme notas

fiscais •V 003096, 003243, 003546, 002647,

002792, (te outubro) de 1968, conforme Pro-

cesso n.° 652-14/69 do DAM ............

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

—305—

LEI N. 5.362, DE 2 DE DEZEMBRO DE 1969

Autoriza a abertura cio crédito especial de
NCr$ 5.947,12 à Secretario de Estado da Educação.

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

1. - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir à Secre-
taria de Estado da Educação o crédito especial de NCr$ 5.947,12
(cinco mil, novecentos e quarenta e sete cruzeiros novos e doze
centavos), destinado a ocorrer ao paganicato de despesas de exer-
cícios anteriores, como segue:

NCr$
Cia, Força e Luz de Minas Gerais - Fornecimento de

energia elétrica às Escolas Combinadas Vila N.
S Âni	 hS 1iL	 . 	 -

152,08

(t	 mnorizonie, no m ês e setembro

	

341,90	
de 1968, conforme Processo n.9 475-24/68 do

	

12.213,13	 DAM ............................5,48
Centrais Elétricas de llinas Gerais S.A. - Fornecimen-

to de energia elétrica ao Grupo Escolar "Mestre
Candinho" de Cordisburgo, em abril e maio de
1968, conforme Processo n. 9 576-7/68 do DAM

Centrais Elétricas (te Minas Gerais S.A. - Forneci-
mnento de energia elétrica ao Grupo Escolar
"Mestre Candinho", de Cordisburgo, Grupo Es-
colar "Artur Bernardes" de Sete Lagoas, em
agosto e setembro (te 1968, conforme Processo
n.9 824-22/68 do DAM ................

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci	 Cia, Sul Mineira (te Eletricidade	 Fornecimento (tee n
erg ia elétrica ao Grupo Escolar "Xavier Lisboa"mento e execução desta lei pertencer, que a cum pram e façam	

eneitajuijá, (f 4 (te novembro a 8 de dezelnbt-()
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.	 de 1968, conforme ProcesSO n. 677-2/;9 (l

Dada no Palácio (];i 	 herdade, em

2 de dezembro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Sentia

Ovídio Xavier de Abreu

José Maria AlkrniW

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

autorizado a anular, total ou parcialmente, até o limite do crédito,

dotações orçamentárias correspondent e s a I)espesas Correntes ou

de Capital, ou a utilizar-se de recursos provenientes do excesso de

arrecadação.

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

Art. 4,9	 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicaÇiO.

126,30

207,66

7,32

12,21

3.012,91
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NCr$

67,41

45,76

553,81

21,

35,93

22,62

Cio. Força e Luz MarianeflSe	 Fornecimento de ener-
gia elétrica ao Grupo Escolar "Dom Benevides",
de Mariana, nos exercícios de 1961 a 1965 e
1967, conforme Processo n.9 1.533/68 do DAM

Cia. Força e Luz Aiuruoca - Fornecimento de energia
elétrica ao Grupo Escolar "Conselheiro Fidélis",
de Ajuruoca, de janeiro a setembro de 1968, con-
forme Processo n.9 955/69 do DAM ........

Cia. Viçosense Força e Luz -- Fornecimento de energia
elétrica aos Grupos Escolares "Cel. Antônio da
Silva Bernardes" e "Edmundo Lins" de Viçosa, de
novembro de 1967 a 31 de julho de 1968, con-
forme Processo n. Q 772/69 (10 DAM ........

Empresa Elétrica Bragantifla S.A. - Fornecimento de
energia elétrica ao Grupo Escolar "Odete Vala-
(lares" de Extrema, em março de 1968, confor-
me Processo n. 665-3/69 do DAM ........

Empresa Elétrica Braganhirla S.A. - Fornecimento de
energia elétrica ao Grupo Escolar "Odete Vala-
(lares", em Extrema, em abril e maio de 1968,
conforme Processo n. 665-2/69 do DAM .

Empresa Elétrica Bragantina S.A. Fornecimento de
energia elétrica ao Grupo Escolar "Odete Vala-
(lares", (te Extrema, em janeiro e fevereiro de
1968, conforme Processo n. 665-1/69 (10 DAM

Empresa Elétrica Bragantina S.A. -- Fornecimento de
energia elétrica ao Grupo Escolar "Odete Vala-
(lares", de Extrema

m	
, em agosto e setembro (te

1968, confore Processo n. 665/69, do DAM

Empresa El étrica Bragantina S.A.	 Fornecimento de
energia elétrica ao Grupo Escolar "Odete Vala-
(lares", (te Extrema, em outUl)rO e novembro (te
1068, conforme Processo n. Q 665-4/69, do l)AL

Empresa Luz e Força Ituiutahana S.A. - Fornecimen-
to (te energia elétrica a diversos estabelecimen-
tos (te ensino de Ituiutaba, no mês de julho de
1068, conforme Processo n. Q 410-30/68, do DAM

Empresa Luz e Força Ituiutabana S.A. --- Fornecimen-
to de energia elétrica à Escola Lions Clube de
Ituiutal)a, de 20 de setembro a 20 de outubro

de 1968, conforme Processo n.° 419-48/68, do
DAM............................

Empresa Luz e Força Ituiutabana S.A. Fornecimen-
io de energia elétrica a diverso,,; estabelecimen-
tos de ensino de Ituiutaba, em novembro de 1968,
conforme Processo nY 419-50/68, do DAM

Empresa Luz e Força Ituiutabana S.A. -- Fornecimen-
to (te cneria elétrica a diversos estabelecimen-
tos de ensino de Ituiutaba, de 20 de agosto a
20 de setembro de 1968, conforme Processo n.°
608-11/69, do DAM ..................

Empresa Luz e Força Ituiutabana S.A. Fornecimento
de energia elétrica a diversos estabelecimentos
de ensino de Ituiutaba, de 20 (te julho a 20 de
agosto de 1968, conforme Processo n. 9 608-10/69,
do DAM ........................

Empresa Luz e Força Ituiutaljana S.A. - Fornecimen-
to de energia elétrica a diversos estabelecimen-
tos de ensino (te Itulutaba, de 20 de setembro
a 20 de outubro de 1968, conforme Processo n.9
608-9/69, do DAM ..................

Empresa Luz e Força Ituiutahana S.A. Fornecimen-
to (te energia elétrica a diversos estabelecimen-
tos escolares de Ituiutaba, no mês (te dezem-
bro de 1968, conforme Processo n. 9 608-1/69,
doDAM ..........................

Empresa Elétrica Bragantina S.A. - Fornecimento (te
energia elétrica ao Grupo Escolar "Odete Vala-
dares", de Extrema, em dezembro de 1968, con-
forme Processo n.° 665-8/69, (lo DAM ......

mpanhia Mineira de Eletricidade Fornecimen-
to de energia elétrica ao Grupo Escolar Cel. J.
J. de Souza, de Bicas, nos meses (te julho e agos-
to (te 1968, conforme Processo n. 9 487-162/68,
doDAM ..........................

irtes de Alvarenga Duarte Lage - Indenização (te
despesas, Com energia elétrica, das Escolas Reu-
nidas "Cel. Virgílio Procópio", (te Sete Cachoei-
ras, Município (te Ferros, em 1967, conforme Pro-
cesso n.° 1.291/1968, do DAM ............

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

NCr$

10,58

316,39

304,65

250,31

439,12

225,75

6,65

6,04

10,10

5-9,17,12



NCr$
Prefeitura Municipal de Pitangui 	 Pagamento pela

dexecução o calçamento (Ia via de acesso, fron-
leira ao Colégio Estadual, terrenos (te proprie-
dade do Estado, cm	 1968 ..............

Accacyr Nunes Soares Indenização de despesas
com as obras dc construção da Cantina no Gru-
po Escolar "Bom Jesus" de Teófilo Otoni, em
1965	 ..........................

Doraliza Soares Eutrópio - Indenização de despe-
sas com as obras dc construção (las instalações
Sanitárias e caixa d'á gua, no Grupo Escolar
"Ministro Francisco Campos", de Mutum, em
1967	 ............................

Maria Luiza Vilc'a Viana Lisboa -- luden ização por
despesas com reparos nas (leI)efl(lêflcias tio
Grupo Escolar "Teodom i ro Santiago", (tc Itaju-
l)á, em 1965 ..........................

Maria José Pyrano Costa - -- Pagamento pela constru-
ção (1V unia caixa d'água no Grupo Escolar
"l)esembargador Aprígio B ibcir () de Oliveira",
em São Braz do Suaçui, em 1966 ........

Geralda Pinto da Fonseca - - Indenização por despe-
sas com as obras dc construção do muro de
vedação e reparos nas instalações hidráulicas
do Grupo  Escol 'ir ''P ro f. Alberto  Cordeiro do
Couto", de ltapeccrica, em 1966 ..........

Companhia Telefônica dc Minas Gerais -- - Serviços
telefônicos prestados à Secretaria da Viação e
Obras Públicas, dc abril a junho de 1968, coma-
forme faturas n.s 752, 836, 837 e 753 GE

Companhia Telefônica dc Minas Gerais - Serviços
telefônicos prestados à Secretaria da Viação e
Obras Públicas, (le setembro a dezembro de
1968, conforme faturas n. ? s 1.767, 1.768, 1.769,
1.891 e 1.928 GE ..........

1 . 500,0()

917,32

339,55

386,22

187,50

224,68

3.572,73

621,22
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Ari. 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 o montante do crédito, ou a cobrir a despesa com os recur-
sos provenientes do excesso de arrecadação.

Art. 3Q	 Revogam-Se as disposições em contrário.

Art. 4f	 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 1-lorizonte, aos

2 (1V dezembro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna

Ovídio Xavier (te Abreu
José Maria Alkrnim

LEI N° 5.363, DE 2 DE DEZEMBRO DE 1969

Autoriza o Poder Executivo a abrir à Secre-

taria de Estado da Viação e Obras Públicas o cré-

dito especial (te NCr$ 77. 4-78,70 e anular dotaçõel

orçamefltóriaS.

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

Art. 1 . 0	Fica o Poder Executivo autoriza(lo a abrir à Secre-

taria
de Estado (la \'iação e Obras Públicas o crédito especial de

NCr$ 77.478,70 (setenta e sete mil, quatrocentos e setenta e oito
cruzeiros novos e setentacentavos)para ocorrer (5 seguintes despe-

sas ( t e exercícios findos
NCr$

Prefeitula Municipal (te Estrela (lo Indaiá - Paga-
niento pelas instalações (IV (leis Padrões

"CEMIG", nos prédios do Grupo Escolar "Frin-
cisco Campos" e tia Cadeia Pública, em 1967

Newton Cardoso de Souza - - Pagamento de despe-
sas com as obras de construção do prédio e
muros do Posto de Saúde dc Francisco Du-
niont, em 1964, 1965 e 1966 ............3.938,91

Paulo Ter' izzi --- Pagamento de despesas como a con-
clusão das obras de construção da ponte sobre

207,4 i



17.919,97

40,95

904,20

4.343,29

77. 478, 70

I Tufik Elias Alem e outros - Pagamento correspon-
(lente à encampação da ponte sobre o Rio Verde,

4.571,68 que liga a Cidade de Três Corações ao Jar-
dim Santa Tereza, na Cidade (le Três Cora-
ções, conforme Lei n. 9 2.333, de 11 (te janeiro
de 1961 ..........................3.000,00

J 

Firma Epaminondas Vieira de Macedo -- Pagamento
(los acréscimos nas obras ole construção da

33,72	 Cadeia de Conse l heiro Pena, em agosto (le
1968	 ........................

Floriano Neiva S. Tôrues - Pagamento -- de des-
pesas realizadas com as obras de reparos na
Cadeia de Montes Claros, em 1963 ........

João Pôrto de Menezes 	 Pagamento (te despesas com
as obras (le reparos no prédio da Cadeia de
São Romão, em	 1964 ................

Wady Nagen - Pagamento de despesas com as obras
ole construção da ponte sobre o Rio Piranga,
na estrada Piranguita-Conselheiro Lafaietc, Mu-
nicípio de Rio Espera, em 1968 ........

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

Art. 2. - Para a execução desta lei é o Poder Executivo au-
torizado a fazer uso de recursos provenientes de eXCeSSO (te arre-
cadação devidamente comprovado e a anular, total ou parcialmente,
dotações orçamentárias de Capital e Despesas Correntes até o limite
inscrito no artigo anterior.

Ari. 30	 Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará em vigor na (lata de sua publicação.

625,00

2.000,00

17.477,86

1.102,30

3.801,34

2.498,81
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-

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

Dada no Palácio (Ia Liberdade, cmii Belo Horizonte, aos
381,20	 2 de dezembro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Seiina
Ovídio Xavier de Abreu
Joaquim Roberto Leão Borges6.883,22i í
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NCr$
	

NCr

o Rio AjuruoCa, na estrada Andrelândia - São
Vicente de Minas, dcnolflifla(la "Governador
JUSCCI1fl() Kubitscllek". de Andrelãndia, em 1966

Companhia Mineira de Eletricidade de Juiz de Fora
- Pagamento de despesas com reparos na ins-
talação elétrica dos Grupos Escolares "H. Bur-
nier e Prof. Quesnel", de Juiz de Fora, em 1967,
conforme conta n.9 361 e 281, de janeiro de

1967	 ........................

Prefeitura Municipal de Iguatama Pagamento de
despesas com as obras de reparos do prédio da
Escola Rural de CorguinhoS, em 1968 ......

Prefeitura Municipal de Cachoeira de Minas Pa-
gamento de despesas com a recuperação do pré-
(tio velho (lo Fórum da Cidade, cm 1967 .

Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete - Pa-
gamento de despesas com reparosreparos e ampliação
em prédios escolares, Cadeia e Fórum da Ci-
dade, em 1967 ....................

Adinar Monteiro de Paula - Pagaiiiente de despe-
sas com as obras de reparos, melhoramento s e

construção de muros na cadeia de Tombos, cm
1964 e 1965 ......................

Antônio Fusaro Filho - Pagamento dc despesas com
as obras de reparos do prédio (Ia cadeia de Gua-
rani, em 1968 ....................

Norma Raquel Gontijo de Meio 	 Indenização de des-
pesas com a construção de um galpão no Gru-
po Escolar "Waldoiniro Magalhães Pinto", de
Santo Antônio do Monte, cm 1967 e 1968 .

Miguel Hodrigues Patto Filho 	 Pagamento de des-
pesas com as obras de construção de muro
de arrimo no terreno do prédio (lo Grupo Es-
colar "Antônio Novais", de Ribeirão Vermelho,
em 1967	 ........................

André Martins de Andrade Filho Pagamento de
despesas com as obras de construção (Ia ponte
sobre o Rio Baependi, no local denominado
Volta Grande, no Município de Caxambu, em

1966	 .........................



Newton Cardoso de Souza - Indenização com aquisi-
ção de combustíveis e lubrificantes para veí-
culos do Serviço (te Viação em 1966, Processo

n.	 769-3/67 ........................

Newton Cardoso de Souza - Indenização com aquisi-
ção de combustíveis e lubrificantes para veí-
culos em 1965, Processo n.' 903-1/66 ........

Newton Cardoso (te Souza -- Indenização com aquisi-
ção (te (oliil)UStí\'(is e lubrificantes, cio 1965,
Processo n. 903/66 ..................

Newton Cardoso de Souza - Indenização com aquisi-
ção de combustíveis e lubrificantes para veí-
culos em 1965, Processo n. 769-2/67 ......

Adinar Monteiro de Paula Indenização com aqui-
sição de combustíveis e lubrificantes, cm 1966,
Processo n. 422-2/67, para a 10 COP ......

Adinar Monteiro de Paula	 Indenização com aqui-
sição de combustíveis e lubrificantes, em 1966,
para a 10 COP	 Processo n.' 422-4/67 -

Alvino Désio Mendonça - Indenização com aquisição
(te combustíveis e lubrificantes, em 1966, Pro-

cesso n. 9 830/67	 ..................

Antônio Cyrino Sobrinho	 Indenização com aqui-
sição de combustíveis e lubrificantes, em 1966,
Processo n.	 731/67 ................

5,00 1

63,19

102,84

2688

71,25

11,00

cassiano Nunes Neto - Indenização com aquisição
de combustíveis e lubrificantes, em 1965, Pro-
cesso n.° 863/66 ....................

Luiz Antônio da Rocha e Silva	 Indenização com

J	
aquisição de combustíveis e lubrificantes, em
1965, Processo n." 583/6(; ................
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LEI N.9 5.364, DE 2 DE DEZEMBRO DE 1969

Autoriza a abertura do credito especial de
NCrS 1 368,'í6 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, pela
Secretaria de Estado (la Viação e Obras Públicas, o crédito es-
pecial de NCr$ 1 .368,46 (hum mil, trezentos e sessenta e oito cru-
zeiros novos e quarenta e seis centavos) destinado ao pagamento
de despesas de exercícios anteriores, como segue:

NCr$
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NCr$
Joubcmt Guimarães - Indenização com aquisição (te

combustíveis e lubrificantes, em 1966, Processo
n. Q 467-1/67	 ......................	 78,65

Luiz Antônio Rocha e Silva - Indenização com aqui-
SiÇ() (te COflul)UstÍVeis e lubrificantes, ciii 1966,

	

Processo n.' 468/67 ................	 101,20

Joaquim Franco da Silva - - Indenização com aquisi-
ção de combustíveis e lubrificantes, em 1965,

	

Processo nY 902-1/66 ....................	 1,00

Francisco Carvalho Ileinaides - Indenização com
aquisição de combustíveis e lubrificantes, em
1966, Processo n	 584-2/66 ............	 12,70

João Paulo Goulart (te Freitas 	 Indenização com
aquisição de combustíveis e lubrificantes, cm

	

1965, Processo n.' 524-3/66 ..............	 3 0, 19

Arniro Andrade Guerra - -- Indenização com aquisição
de combustíveis e lubrificantes, em 1965,  Pro-
cesso n.	 1.150/66 ..................	 29,40

João Paulo Goulart (te Freitas --- Indenização com aquisi-
ção de combustíveis e lubrificantes, em 1966,

	

Processo n.' 639/67 ................ 	 32,54

Tárcio Primo Belém Barbosa - Indenização com
aquisição de cOiiIt)ustjveis e lubrificantes, cm

	

1965, Processo n. 1 .372-6/66 ........... 	 5,00
Plínio Soniano Freire	 Indenização com aquisição

de combustíveis e lubrificantes, em 1965, Pro-
cesso n.° 508-5/66 .................. 	 290,62

Plinio Soriano Freire - Indenização com aquisição
(te combustíveis e lubrificantes, em 1964, Pro-

	

cesso n.' 508-14/66 ................ 	 22,53
Joaquim Franco da Silva	 Indenização com aquisi-

ção (te combustíveis e lubrificantes, em 1965,

	

Processo n. 902-3/67 ................ 	 53,50

11,10

35,40

230,80

88,2)
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NCr$ Art. 1. - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir à Se-
cretaria de Estado da Segurança Pública o crédito especial de NCr$
1.699,15 (hum mil seiscentos e noventa e nove cruzeiros novos e

2351

	

	 quinze centavos) destinado ao pagamento das despesas de exercícios
anteriores a seguir m'elaciofla(laS

Luiz Antônio da Rocha e Silva	 Indenização com
aquisição de combustíveis e lubrificantes, em
1965, Processo n.9 944-2/65 ............

João Augusto Pinheiro - Indenização com aquisição
(le energia elétrica, em 1965, Processo n.° 409-

	

-15/66	 ..........................

Carlos Antônio Ribeiro	 Indenização com aquisição
de energia elétrica, em 1966, Processo n.° 469-

	

-4/67	 ..........................

Nilon Gomes - Indenização com aquisção de ener-
gia elétrica, cm 1966, Processo n. Q 113-2/67

TOTAL ....................1.368,46

Art. 2. - Para atender ao disposto no artigo anterior, é o
Poder Executivo autorizado a anular, total ou parcialmente, dotações
orçamentárias correspofl(lefltes a despesas correntes ou de capital,
até o montante do crédito, ou a cobrir a despesa com recursos pro-

venientes do excesso de arrecadação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos

2 de dezembro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Sentia

LEI N.9 5.365, DE 2 DE DEZEMBRO DE 1969

Autoriza a abertura do crédito especial de
NCr$ 1.699,15 à Secretaria de Estado da Seguran-

ça Pública.

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

1,21

5,00

35,75

Joaquim Soares Machado - Indenização pela aquisi-
ção de combustíveis e lubrificantes - - I)e'ega-
cia (lc Ce!.Fabriciano cm 1967 -- - Processo
1.140-1	 ........................	 54,44

Posto União S.A. 	 Patrocínio -- Fornecimento de
combustíveis e lubrificantes, em 1965	 Pro-

	

CC5SO n.° 1.291/66 .................. 	 73,92
Posto União S.A. - Patrocínio - Fornecimento de

	

combustíveis em 1065 --Processo 1.291-1/66	 250,00
Edgard Reis Andrade - Indenização por combustí-

veis adquiridos	 Delegacia de Ubá em 1065

	

Processo n. 9 1.3233/366 ............ 	 6,00
Geraldo Temponi Silveira Indenização por com-

bustíveis adquiridos para veículos para a De-
legacia de Santa Maria do Suaçuí, em 1964 --

	

Processo 820-66 ..................	 3,(iO
Cia. Sul Mineira (le Eletricidade --- Fornecimento de

energia elétrica cm 1065 à Cadeia Pública de Para-

	

guaçu - Processo 1 .620-1/66 ............ 	 1,31
Empresa Elétrica Bragantina S.A. - Fornecimento

de energia elétrica em 1966 ao Quartel e Cadeia
Pública de Extrema - Processo 835-2/67 . 	 1,65

Departamento de Águas e Energia Elétrica 	 Fome-
cimento de energia elétrica em 1965 à Delega-
eia de Polícia de Pium-j - Processo 470-3/66 	 0,93

Edgard Reis Andrade - Indenização de material de
limpeza e expediente em 1962, para a Delegacia

	

de Ubá - Processo 1.323-1/66 ..........	 7,20
Empresa Elétrica Bragantina S.A.	 Fornecimento

de energia elétrica em 1066 ao Quartel e Ca-

	

(leia Pública de Extrema - Processo 835-1/67 	 7,14
Empresa Elétrica Bragantina S.A. -- Fornecimento de

energia elétrica ao Quartel e Cadeia Pública de
Extrema cm 1965 - Processo 1.868-2/66 .	 6,19
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N"Cr$
	 - 817 -

	

NCr$

16,54

28,50

44,34

13,29

9,06

13,93

48,11

18,99

21,45

70,00

131,00

400,00

Empresa Luz e Força Itulutabana S.A. Fornecimen-
to de energia elétrica em 1966 à Delegacia e
Cadeia Pública de fluiutaba - Processo 1.342-
-17/66 ........................

Empresa Luz e Força Ituiutabila S.A. 	 Fornecimen-
to de energia elétrica em 1964 à Cadeia Pública
de Ituiutaba	 Processo 1 .342-16/66 ......

Empresa Luz e Força ItuiUtal)ana S.A. Fornecimen-
to de energia elétrica à Delegacia de Policia
de Ituiutaba -- Processo 1.342-14/66, em 1965

Empresa Luz e Força Ituiutahana S.A. -- - Fornecimen-
to de energia elétrica em 1965 à Delegacia de
Ituiutaba - Processo 1 .342-10/66 ........

S.A. Força e Luz Santos l)umont - Fornecimento de
energia elétrica cm 1965 à Delegacia e Quartel
de Polícia de Santos Dumont - Processo 726-
-16/66	 ..........................

Cia. Geral (te Eletricidade Fornecimento (te ener-
gia elétrica à D&egacia (te Monte Belo - Pio-
cesso 629-26/66, em 1965 ..............

Cia. Geral (te Eletricidade - - Fornecimento (te ener-
gia elétrica em 1966 à Cadeia Pública de Ai-
pinÓpolis -- Processo 504-4/67 ..........

Cia. Viçosense de Força e Luz -- Fornecimento de ener-
gia elétrica cm 1966 para a Delegacia de Po-
lícia de Viçosa - Processo 935-2/67 ......

Rodolfo Silva --- Indenização pela aquisição de com-
bustível e lubrificantes para veículos 	 Dele-
gacia de Polícia de Sabará em 1966 -- Proces-
so 442-1/66	 ......................

Sergipeças Ltda. - Fornecimento de material de con-
servação de veículos em 1966 -- Processo 1.030-
-5/67	 ..........................

Sergipeças Ltda. -- Fornecimento (te material de con-
servação de veículos em 1966 -- Processo 1.030-
-5/67	 ..........................

José Geraldo Alves - In(lcnizaÇà() pela aquisição de
combustíveis para veículos - Delegacia de Polí-
cia de Uberaba, em 1966 - Processo 414-2/67

Tacilio Nogueira da Costa - Indenização pela aqui-
sição de combustíveis e lubrificantes para veí-
culos em 1965 Processo 1.113-1/(;(; - Dele-
gacia de Carangola ..................

José Luiz Caifa - Indenização pela aquisição de
combustíveis para veículos cm 1965	 Proces-
so 609-1/66	 Deiegacia de Campos Gerais

José Caram - Indenização pela aquisição de combus-
tíveis e lubrificantes para a Delegacia de Pium-í
cm 1965 - Processo 516-2/66 ..........

Rubens José Ferreira	 Indenização pela aquisição
(te combustíveis e lubrificantes para a Delega-
eia de Conselheiro Lafaiete, em 1.965 	 Pro-
cesso 1.142/66 ....................

Luiz Sampaio Filho - Indenização pela aquisição de
combustíveis e lubrificantes para a Delegacia
de Cássia em 1965 - Processo 1.350-66 .

Geraldo Tavares Pereira Lima --- Indenização pela aqui-
sição de combustíveis e lubrificantes para a
Delegacia (te Guaranésia, em 1965 - - Processo
1.200-1/66	 ......................

Joaquim Soares Machado ---- Indenização (te igual im-
portância dispendida com aquisição (te com-
bustíveis para veicu'os -- Delegacia de Cel.
Fabriciano, em 1965 -- Processo 1.140-66

Joaquim Soares Machado -- Indenização pela aqui-
sição de combustíveis e lubrificantes, em 1965

Delegacia de Cel. Fabriciano - - Processo
1.140-4/66	 ......................

Joaquim Soares Machado - Indenização pela aquisi-
ção (te combustíveis e lubrificantes para veí-
culos - Delegacia de Cel. Fabriciano - Pro-
cesso 1.140-3/66, em 1965 ............

Joaquim Soares Machado --- Indenização pela aquisi-
ção de combustíveis e lubrificantes para veí-
culos --- Delegacia de Cel. Fabriciuno, eni 1965
-- Processo 1.140-2/66 ................

'Cia Viçosense Força e Luz - Fornecimento (te ener-
gia elétrica em 1966, para a Delegacia e Cadeia
de Viçosa	 Processo 935-3/67 ..........

93,60

5,60

48,18

15,53

13,72

6,25

41,46

48,53

19,71

51,99

86,61



NCr$

Cia. Força e Luz Cataguases Leopoldina - Forne-
cimento de energia elétrica em 1966 ao Quartel
e Cadeia de Ubá - Processo 734-3/67 ......

TOTAL..................	 •.	 -.

Art. 2.° - Para a execução desta lei, é o Poder Executivo
autorizado a utilizar-se de recursos provenientes de excesso de ar-
recadação devidamente comprovado ou da anulação total ou parcial
de (lotações orçamentárias de despesas correntes ou de capital até
o valor consignado no art. 1..

Art. 3 • Q - Bevoga(las as disposições em contrário, esta lei

entrará em vigor na (lata (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, em Belo Horizonte, aos 2 de

dezembro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senraa
Joaquim Ferreiro Gonçalves

LEI N. 5.366, DE 2 DE DEZEMBRO DE 1969

Autoriza o Poder Executivo a conceder auxilio
financeiro ao IV Congresso Brasileiro de Cooperall

vismo.

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

Art. 1. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder ao
IV Congresso Brasileiro de Cooperativismo, a reunir-se em Belo
Horizonte, no mês de novembro de 1969, um auxílio financeiro de

NCr 15. 000,00 (quinze mil cruzeiros novos)

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

Poder Executivo autorizado a abrir, pela Secretaria (te Estado da
Fazenda, o crédito especial de NCri 15.000,00 (quinze mil cruzei-
ros novos), podendo, para esse fim, anular, total ou parcialmente,
dotações orçamentárias correspondentes a despesas correntes ou de
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capital, ou a cobrir a despesa com os recursos provenientes do ex-
cesso de arrecadação.

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

Art. 4•9 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
ide dezembro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Senna
Ovídio Xavier de Abreu

LEI N.' 5.367, DE 2 DE DEZEMBRO DE 1969

Declara de utilidade pública a Ação Social da
Paróquia de Santa Tereza e Santa Terezinha, com
sede em Belo Horizonte.

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

Art. 1.' - Fica declarada de utilidade pública a Ação Social
da Paróquia de Santa Tereza e Santa Terezinha, com sede em Belo
Horizonte.

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

Mando, portanto, a todas a 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
Ide dezembro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Serina
João Franzen de Lima

40,38

1 u199.15
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Companhia Força e Luz Cataguases-Leopoldina - For-
necimento de energia elétrica a diversas Cadei-
as Públicas do Interior do Estado, em 1968,
conforme Processo n.9 574-14/69, do DAM

Companhia Força e Luz Cataguases-Leopoldina For-
necimento de energia elétrica ao Quartel de Po-
lícia de São João Nepomuceno, de janeiro a de-
zembro de 1968, conforme Processo n. 9 574-18/
69, do DAM ......................

Companhia Força e Luz Cataguases-Leopoldina For-
necimento (te energia elétrica ao Quartel de Po-
lícia de Palma, de janeiro e junho de 1968, con-
forme Processo n. 574-19/69, do DAM .

Companhia Força e Luz Cataguases-Leopoldina For-
necimento de energia &étrica ao Quartel de Po-
lícia de Palma, em novembro e dezembro (te 1968,
conforme Processo n. 9 574-20/69, do DAM .

Companhia Força e Luz Cataguases-Leopoldina For-
necimento de energia elétrica à Delegacia Regio-
nal de Polícia de Ubá, de janeiro a dezembro de
1968, conforme Processo n. 9 574-16/69, do DAM

Companhia Força e Luz Marianense Fornecimento
de energia elétrica à Cadeia Pública e Delegacia
dc Polícia de Mariana, nos exercícios de 1961 a
1967, conforme Processo n.° 1.533/68, do DAM

Companhia Sul-Mineira de Eletricidade Forneci-
mento de energia elétrica à Cadeia de Itajubá,
(te 8 de junho a 4 de julho de 1968, conforme
Processo n. 577/69, do DAM ..........

Companhia Geral (te Eletricidade Fornecimento de
energia elétrica à Delegacia de Polícia de Gua-
ranésia, de julho a dezembro de 1968, confor-
me Processo n.° 526-20/69, do DAM ......

Companhia Geral de Eletricidade -- Fornecimento de
energia elétrica à Cadeia Pública de Guaranésia,
(te outubro a dezembro de 1968, conforme Pro-
cesso n.° 526-24/69, do DAM ..........

nhia Geral de Eletricidade - Fornecimento de
energia elétrica à Delegacia de Policia de Gua-
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LEI N. 5.368, DE 2 DE DEZEMBRO DE 1969

Dá ao Colégio Estadual de Sabará a denomina-

ção de Professor Zoroastro Vianna Passos-0

 
 Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,

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

Art. 1. - O Colégio Estadual de Sabará denominar-se-á Pro-

fessor Zoroastro Vianna Passos.

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

entrará em vigor na (lata de sua publicação.

Mafl(lO, portanto, a todas as aUtol'i(lades, a quem o conheci-

mento e execução (leSla lei pertencer, (IUC a cumpram e façam

cumprir, tão inteiramente como nela Se contém.

Dada no Palácio (la Liberdade, em Belo Horizonte, aos

2 de dezembro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Sentia

José Maria Alkniirn

LEI N.9 5.369, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1969

Autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito

•	 especial de NCr$ 9 .639,'i'i à Secretaria de Estado

da Segurança Pública e a anular dotações orç

mentárias.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representante

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

Art. 1. -- Fica o Poder Executivo -autorizado a abrir à SMO.

tarja (te Estado da Segurança Púi)Iica o crédito especial de NCr$

9.639,44 (nove mil, seiscentos e trinta e nove cruzeiros novos e qu

renta centavos), para ocorrer às despesas abaixo rclaciOfla(las

NCr$

1.424,70

51,20

15,30

4,40

234,20

644,41

10,81

60,74

28,05
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NCr$
	

NCr$

xupé, de julho a dezembro de 1968, conforme
Processo n.9 526-11/69, do DAM ..........

Companhia Geral de Eletricidade Fornecimento de
energia elétrica à Delegacia de Polícia de Monte
Belo, de juho a dezembro de 1968, conforme
Processo 526-9/69, do DAM ..............

Companhia Geral de Eletricidade Fornecimento de
energia elétrica à Cadeia Pública de Carmo do
Rio Claro, de julho a dezembro de 1968, con-
forme Processo 526-6/69, cio DAM ........

Prefeitura Municipal (te Santa Maria do Itabira - For-
necimento de energia elétrica à Cadeia Pública.
(te 20 de noveflll)I'O a 20 (te dezembro de 1968,
conforme Processo 612-3/69, do l)AM ......

Empresa Luz e Força Ituiutatjana S.A. - Fornecimen-
to de energia elétrica a diversas Repartições Pú-
blicas de Ituiutaba, em novembro de 1968, con-
forme Processo 608-16/69, do l)AM ........

Empresa Luz e Força Ituiutabana S.A. -- - Fornecimen-
to de energia elétrica a diversas repartições pú-
blicas de Ituiutaba, cm dezembro de 1968, con-
forme Processo 608-13/69, do DAM ........

Companhia Paulista (te Força e Luz ----Fornecimento
de energia elétrica à Cadeia Pública (te Andradas,
em outubro, novembro e dezembro de 1968, con-
forme Processo 858-4/68, cio DAM ..........

Departamento Municipal de Eletricidade - Fornecimen-
to (te energia elétricaao Quartel de Polícia de
Poços de Caldas, em dezembro de 1968, con-
forme Processo 522-10/69, cio DAM ........

Empresa Elétrica Bragantina S.A. - Fornecimento de
energia elétrica ao Quartel e Cadeia Pública de
Extrema, cm agosto e setembro de 1968, confor-
me Processo 665/69, do DAM ............

Departamento Municipal de Eletricidade - Forneci-
mento de nergia elétrica à Cadeia Pública de
Poços (te Caldas, em dezembro de 1968, confor-
me Processo 522-10/69, do DAM ..........

S.A. Força e Luz (te Santos Durnont - Fornecimento
(te energia elétrica à Delegacia e Quartel de Po-

una (te Santos I)umont, cm novembro e dezem-
8,01
	

bro de 1968, conforme Processo 767-5/69, do
DAM............................

Í mpanhia Prado de Eletricidade -- Fornecimento
de energia elétrica à Delegacia Regional de Poli-

22,92	 cia e Cadeia Pública deUberlândia, em dezem-
bro (te 1968, conforme Processo 613-2/69, do
DAM............................

panhia Prado de Eletricidade - Fornecimento de
energia ('tétrica à Delegaria de Polícia de Tu-
peciguanil, cm outubro, novembro e dezembro
l( 1968, conforme Processo 613/69, (lo DAM

panhia Prada (te Eletricidade - Fornecimento
de energia elétrica à Delegacia de Polícia (te Tu-
paciguara, em julho, agosto e setembro de 1968,
conforme Processo 613-1/69, do DAM ......

[mpanhia Viçosense Força e Luz 	 Fornecimento de

51,24	 energia elétrica à Cadeia Pública (te Tcixeira.s,
de 23 de novembro de 1967 a 31 de julho de 1968,
conforme Proccs;o 453-2/68, do DAM ......

mpanhia Viçosensc Força e Luz 	 Fornecimento (te
energia elétrica à 1): legacia e Cadeia (te Viçosa,
(te 23 de novembro de 1967 a 31 (Ir julho (te
1968, conforme Processo 453-2/68, do DAM

presa Elétrica I3ragantina S.A. -- Fornecimento de
energia elétrica ao Quartel e Cadeia Pública de
Extrema, cio outubro e novembro de 1968, con-
forme Processo 665-4/69, do DAM ........

i"

cobel	 Indústria e Comércio Belo Horizonte Ltda. -
4063Pagamento pelo fornecimento (te medicamentos

aí) Departamento de Investigações, dessa Secreta-
ria em dezembro de 1968, conforme Processo 566-
-8/69, do DAM ....................

1330 
[panhia Mineira de Eletricidade -(t -- Fornecimento

(te energia elétrica à Cadeia de Guarará, em no-
vembro e 1968, conforme Processo 655-2/69,
do DAM ........................

panhia Mineira de Eletricidade - Fornecimen-
to de energia elétrica à Delegacia de Polícia (te
Matias Barbosa, em novembro de 1968, conforme
Processo 487-221/68, do DAM ..........

45,98

9,90

60,62

53,38

105,49

n

234,61

167,69

128,79

117,73

3,52

136,23

13,31)

557,84

6,71

22,14
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Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
bento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
Ide dezembro de 1969.

ISRAEL PINhEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson dede Sczuca
Ovídio Xavier de Abreu

LEI N- 9, 5.370, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1969

Declara de utilidade pública a Associação Au-
chieta de Educação e Cultura, com sede na Cida-
de de Uberlândia.

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

Art. 1.0	 Fica declarada de utilidade pública a Associação

67,68	
Anchieta de Educação e Cultura, com sede na Cidade de Uberlândia.

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

2917	 cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
de dezembro de 1969.

NCr$

6,71

216,34

100,00

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

4.945,70

9.639,44
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Companhia Mineira de Eletricidade -- Fornecimento
de energia elétrica à Cadeia de Guarará, em de-
zembro de 1968, conforme Processo 655/69, do
DAM..........................

Comercial São Locas Ltda. - Pagamento de diferen-
ça de preços pelo fornecimento de medicamen-
tos ao Departamento de Pronto Socorro Poli-
cial, em 19 de dezembro de 1968, conforme Nota
Fiscal n.' 556 e Processo 544-20/68, do DAM

Sergipeças Lida. Pagamento pelo fornecimento de
peça ao Jcep-Willys, lotado na De l egacia de Po-
lícia de Paracatu, conforme Nota Fiscal 563-13-1,
dc 5 de setembro de 1968 e Processo 798-2/69,
cioDAM ..........................

Companhia Industrial Farmacêutica - Pagamento pelo
fornecimento de medicamentos ao Departamento
dc Pronto Socorro Policial, conforme Nota Fis-
cal n.' 05.877, de 15 de dezembro de 1965 e
Processo 610/69, do DAM ..............

Bento Vieira da Costa - Fornecimento de energia elé-
trica ao Departamento de Polícia de São Tiago,
em junho, julho, agosto, setembro, outubro, no-
vembro e dezembro de 1968, conforme Processo
ii.' 984-1/69, do DAM ................

Distribuidora Pitangui Ltda. - Fornecimento de me-
dicamentos ao Pronto Socorro Policial, confor-
me Nota Fiscal n.9 909, de 20 de dezembro (le
1968 e Processo 530-107/68, (lo DAM ........

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

Art. 2. Para atender ao disposto no artigo anterior é o Poder
Executivo autorizado a anular, parcial ou totalmente, dotações orça-
mentárias correspondentes a despesas correntes ou de capital, até
o montante do crédito, ou a cobrir a despesa com os recursos pro-
venientes do excesso de arrecadação.

Art. 30	 Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 40	 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

LEI N.ç, 5.371, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1969

Declara de utilidade pública o "Lar dos Me-
ninos Dom Orione", com sede na Cidade de Mora-
da Nova de Minas.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
)U e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:
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Art. 1. - Fica declarado de utilidade pública o "Lar dos
Meninos Dom Orione", com sede na Cidade de Morada Nova de

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

Art. 3•1 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a todas as autOr j (ladeS, a quem o conheci•

mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam

cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

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

dezembro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senno

João Franzen de Limo

LEI N.9 5.372 DE 3 DE DEZEMBRO DE 1969

Declara de utilidade pública o Serviço de Obras

Sociais --- S.O.S., com sede na Cidade de Araxd.

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 Serviço de

Obras Sociais - S.O.S., com sede na Cidade de Araxá.

Art. 2.1 - 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 conhed-
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, aas

3 de dezembro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna

João Franzen de Lima
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LEI N. 9 5.373, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1969

Dá o nome de Dr. Louis Ensch ao Fórum da

Comarca de Coronel Fabriciano.

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

Art. 1.  ------ Passa a denominar-se Dr. Louis Enscli o Fórum
da Comarca de Coronel Fabriciano.

Art. 2. 1 --- Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3•0	 Esta lei entrará cm vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
Ide dezembro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Sen,uo

João Franzen de Limo

LEI N. 5.374, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1969

Dá a denominação de .João Alvarenga às Es-

colas Reunidas do Distrito de Jubaí, Município de
Conquista.

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

Art. 1. -	 As Escolas Reunidas do Distrito de Jubaí, Municí-
pio de Conquista, denominar-se-ão João Alvarenga.

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.
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Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
3 de dezembro de 1969.

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

LEI N.9 5.375, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1969

Dá a denominação de Desembargador João Mar-

fins de Oliveira à Escola Primária sediada na Gran-
ja "Menino Jesus", no 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. - Fica atribuída a denominação de Desembargador
João Martins de Oliveira à Escola Primária sediada na Granja "Menino
Jesus", no Município de Ponte Nova.

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
3 de dezembro de 1969.

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

LEI N.9 5.376, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1969

Concede o título de Cidadão Honorário do Es-

tado de Minas Gerais ao Senador Jarbas Passarinho.

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

Art. i.° - É concedido o título de Cidadão Honorário do Estado
de Minas Gerais ao Senador Jarbas Passarinho.
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Art. 2.9 - O titulo a que se refere o artigo anterior será entre-
gue em reunião solene da Assembléia Legislativa.

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

Dada 110 Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
3 de dezembro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Senua

João Franzen de Lima

LEI N 5.377, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1969

Autoriza o Poder Executivo a receber imóvel

situado no Município de Belo Horizonte.

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

Art. 1. -- Fica o Podei- Executivo autorizado a receber, em
doação, da Prefeitura Municipal (te Belo Horizonte, uma área lc
terreno com 12 m (doze metros) de frente por 30 m (trinta metros)
de fundos, localizada na faixa de terreno ligado à Caixa de Areia da
Serra, no Município de Belo Horizonte.

Art. 2.° - O terreno, objeto da doação, se destina à constru-
ção (te um prédio para instalação e funcionamento do Décimo Dis-
trito Policial da Capital.

Parágrafo único O Estado não poderá dar ao imóvel desti-
nação diversa da prevista neste artigo, sob pena de reversão do ter-
reno e benfeitorias ao patrimônio da Prefeitura de Belo Horizonte,
sem direito a qualquer indenização.

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

Art. 4Q	 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
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Mando, portanto, a todas as autoridades, a cucm o conheci-
mento e execução (lesta lei pertencer, que a ctlmj)rafll e façam

cumprir, tão inteiramente como nela se contém

I)ada no Palácio da Liberdade, em Belo horizonte, aos

3 de dezembro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Scnrw

aneisco Bibe Moreira Pinto

LEI N. 5.378, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1969

Dispõe sobre a denominação de estabelecime n

-tos, instituições e prédios cio Estado.

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

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

Art. 1.' -- A escolha (te denominação para os estabelecimen-

tos, instituições, prédios e obras (to Estado só poderá recair em nomes
de pessoas falecidas que se tenham destacado por notórias qualida-

des e relevantes serviços prestados à coletividade.

1 . -	 Não poderá haver mais de uno estabelecimento, insti-

tuição ou próprio público com igual denominação

§ 2. -- As escolas reunidas transformadas em grupos escolares

poderão conservar a mesma denominação, não se lhes aplicando a

proibição contida no § 1..

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

Art. 3.v	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 nu Palácio (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, aos

3 de dezembro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Serina

LEI N 5.381, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1969

Declara de utilidade pública o itcesita Esporte
Clube, com sede em Acesita, Município de Timóteo.

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

Art. 1. - Fica declarada de utilidade pública o Acesita Es-
porte Clube, com sede cm Acesita, Município de Timóteo.

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 4 de dezembrode 1969.

O Presidente: (a) Orlanda de Andrade
O 1. Secretário: (a) Jairo Magalhães
O 2.' Secretário: (a) José Luiz Baccarizzi

LEI N.° 5.382, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1969

Dispõe sobre « concessão de um abono de
20% (vinte por cento) aos membros da magistra-
tara do Estado

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, com Seu flOIEC, SflCiufl) a seguinte lei

Art . 1. - Fica concedido abono de 20% (vinte por cento)
aos membros do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, inclusive
inativos.

Art. 2.9 - A incidência do abono previsto no artigo anterior
observará a prescrição imperativa que consta do artigo 144, § 4.°, da
Constituição do Brasil, e mais o seguinte

1 - recairá sobre os atuais valores dos vencimentos estabeleci-
dos para OS Desembargadores e Juízes;

II - não servirá de base para cálculo mie vantagem ou gratifi-
tação, concedida a qualquer título;

III - vigorará a partir mie 1. 9 de janeiro de 1970.
Art. 3. - As despesas decorrentes desta lei correrão à conta

de dotação orçamentária própria, no exercício de 1970, p
odendo o
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LEI N.9 
5.379, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1969

Declara de utilidade pública o Esporte Clube

Benf leu, com sede eu]
 Hori:0111L'

O Povo do Estado de Minas Gerais, por SeUS repreSentt

decretou a seguinte lei

Art. 1 .	
Fica dcclariuto ( 1 1, utilidade pública o Esporte Clube

Pcflfica,	 so C aÇa0 civil Cor`, sede em Belo Horizonte

Art. -2.9-	 vogada as isp OS iÇõe5 cO' contrario, esta lei en-

trará em vigor na data de sua publicação

Palácio [Ia lnconÇitCt em Belo Horizonte, aos
4 de dezernbr0

de 1969-

O presidente: (a) Orl(L0d0 de Andiade

O 1. Secretár io : (a) Juiro 31(19c111105

O 2.9 Secretário: (a) José Luiz BaccariIU

LEI N.9 
5.380, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1969

Dá a ominaÇUO de Gumnasitim Prof. Hen-

lique orqUeS da Silva - "SURICA", à quadra co-

1 
('riu do 1 tujii loVI' é nis CIo be,

 da Cidade de lia jubd.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus reprc otantes,

cretOU a seguinte lei:

Art. 1.0
 - Fica denoillii da Gymflasiu1m Pro. enrique Mar

queS da Silva - "SUB1CA", a qua(Ira coberta (lo ltaul)á Tênis Clube,

da Cidade de 1taubá.
Art. 2. - Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publica

ção, revogadas as ispoSiÇ0a5 em contrario

Palácio da Inconfina, eia Belo horizonte, aos 4 de d

zernl)FO de 1969-

O presidente (a) Orlando (IC Alidiade

O 1.0 Secretário: (a) 
Juiro Magalhães

O 2.9 Secretário : (a) José 
Luiz- flaccarifl1

- 333

Executivo, se necessário, abrir crédito suplementar e anular, para
esse fim, total ou parcialmente, dotações orçamentárias ou utilizar
recursos de excesso comprovado de arrecadação.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o 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 dezembro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Seruza

Jão Franzen de Lima

Joaquim Ferreira Gonçalves

LEI N.9 5.383, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1969

Autoriza a concessão de um abono de 20%

(vinte por cento) aos servidores do Estado.

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

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

Art. 1. - Fica concedido abono de 20% (vinte por cento) aos

servidores públicos, civis e militares, inclusive inativos, do Poder

Executivo, aos servidores do Tribunal de Contas e aos servidores
remunerados da Justiça de 1. 4 Instância.

Art. 2.	 A incidência do abono previsto no artigo ante-
rior obedecerá às prescrições imperativas que constam do artigo 13,
item V e	 40, artigo 102, § l. e 2 da Constituição do Brasil, e mais
o seguinte:

1 - recairá sobre os atuais valores dos símbolos, padrões,

funções gratificadas e níveis de vencimento estabelecidos para o pes-
soal compreendido no artigo 1.;

1k
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II - não servirá de base para cálculo de vantagem ou gratifi-

cação concedida a qualquer título;

III - - não Se aplicará ao pessoal contrat' (lo nos termos da

Lei n.° 4.639, de 17 de novembro de 1967;

IV - vigorará a partir de 1. 9 de janeiro de 1970.

Art. 3. - Respeitado o disposto no artigo anterior, o abono

previsto nesta lei CStefl(IC-Sc taniléin aos cagos de Secretário de

Estado, Comandante Geral da Policia Mar, Advogado Geral do

Estado, Consultor-Chefe da Assessoria Técnico-Consultiva, Chefe do

Estado Maior (Ia Polícia Militar e Chefe (lo Gabinete Militar do Go-

vernador do Estado.

Art. 40 --- A aplicação dos dispositivos constitucionais mencio-

nados no artigo 2. capU!, poderá determinar a concessão tio abono

em índice percentual inferior ao fixado no artigo 1; (leStO lei -

Art. despesas provenientes (lesta lei correrão à

conta de (lotação orçamentaria própria, no exercício de 1970, poden-

do o Executivo, se necessário, abrir crédito suplementar e anular,

para esse fim, total ou parcialmente, dotações orçamentarias ou ut1izai'

recursos oriundo s de eXceSSO de arrecadação.

Art.	 Itevogam-se as disposições ciii contrário.

Art. 7 •v - - Esta lei entrará em vigorvigor na data de sua publicação

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-

mento e execução lesta lei pertencer, que e cmtlIlpramfl e façam

cumprir, tão in te i raniente colilo tida se comiteIiI

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 9 dc

dezembro de 1969.

ISRAEL PINhEIRO 1).t SILVA

Raul Bernardo Nelsoim n'e Sentia

João Franzen de Lima

Joaquim Ferreiro Gonçalves
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LEI N.° 5.384, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1969

,4utori:a o Poder Executivo a abrir, à Secre-
taria de Estado da Segurança Pública, pura o fim
que especifica, o crédito especial de NCr$ 4.593,60.

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$ 4 .593,60 (quatro mil, quinhentos e noventa e três
cruzeiros e sessenta centavos) à Secretaria de Estado da Segurança
Pública, para pagamento de serviço extraordinário, já concedido, aos
funcionários do Departamento de Medicina Legal.

Art. 2 Para atender ao disposto no artigo anterior, é o
Poder Executivo autorizado a anular, total ou parcialmente, dota-
ções orçamnentál-ias eort-espon tlen Les às despesas correntes ou de capi-
tal, ou a utilizar-se de recursos provenientes de excesso de arreca-
dação devidamente comprovado.

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

Art. 40 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

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

1cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio (la Liberdade, cmii Belo Horizonte, aos 9 mie
Idezembro de 1969.

ISRAEL PIN/JEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelsoit de Sentia
Ovídio Xavier de Abreu
Joaquim Ferreira Gonçalves

LEI N.° 5.385, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1969

Autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito
especial de NGr$ 3.012,17 à Secretaria de Estado
da Educação e a anular dotações orçamentárias.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
LlI'( lni e eu, cmii si:m noin e, ;anciono a seguinte lei



Companhia Luz e Força Hulha Branca --. Fornecimen-
to de energia elétrica aos Grupos Escolares "De-
sembargador Canedo", "Maria Amália Campos",
"Major Clarindo de Paiva" e "Mestra Risoleta
Lima", de Corinto, em outubro de 1968, con-
forme Processo n. 9 1.049-70/68, do D . A. M.

Companhia Luz e Força Hulha Branca ---- Fornecimen-
to de energia elétrica aos Grupos Escolares "De-
sembargador Canedo", "Maria Amália Campos",
"Major Clarindo de Paiva" e "Mestra Risoleta
Lima", de Corinto, em novembro de 1968, con-
forme Processo nY 1.049-78/68, do D.A.M.

Companhia Luz e Força 1-Tulha Branca -- Fornecimen-
to de energia elétrica aos Grupos Escolares "De-
sembargador Canedo", "Maria Amália Campos",
"Major Clarindo de Paiva" e "Mestra Risoleta
Lima", (te Corinto, em dezembro de 1968, con-
forme Processo n. 1.049-80/68, (lo D.A.M.

Companhia Luz e Força Hulha Branca -- Fornecimen-
to de energia elétrica aos Grupos Escolares "Dr.
Viriato Diniz Mascarenhas", "Monsenhor Xavier
Rolim", "Interventor Alcides Lins", "Major An-
tônio Salvo" e "Eurípedes de Paula", de Curvelo,
em novembro de 1968, conforme Processo n.°
1.049-92/68, do D.A.M...............

NCr$

73,63

71,05

74,48

199,56
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Art. 1.0 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir o crédito
especia de NCr$ 3.012,17 (três mil e doze cruzeiros novos e dezessete
centavos) à Secretaria de Estado da Educação, para atender ao pa-
gamento (te despesas de exercícios findos, como segue:

NCr$

Companhia Luz e Força Hulha Branca ---- Fornecimen-
to de energia elétrica aos Grupos Escolares "Dr.
Viriato Diniz Mascarenhas", "Monsenhor Xavier
Rolim", "Interventor Alcides Lins", "Major An-
tônio Salvo", de Curvelo, em abril de 1968, con-
forme Processo ri.<> 1m49-32/68, (To 1). A . M.	 140,89

Companhia Luz e Força Hulha Branca -- Fornecimen-
to de energia elétrica aos Grupos Escolares "De-
sembargador Canedo", "Maria Amália Campos",
"Major Clarindo de Paiva" e "Mestra Risoleta
Lima", em abril de 1968, (te Corto, con-
forme Processo n.9 1.049-31/68, (lo 1). A. M...	 46,18

Companhia Luz e Força Hulha Branca - -- Fornccilndfl-
to de energia elétrica aos Grupos Escolares "De-
sembargador Canedo", "Maria Amália Campos",
"Major Clarindo de Paiva" e "Mestra Risoleta
Lima", de Corinto, em julho de 1968, conforme
Processo n.9 1.049-52/68, do D. A. M.......

Companhia Luz e Força Hulha Branca --- Fornecimen-
to (te energia elétrica aos Grupos Escolares "De-
sembargador Canedo", "Maria Amália Campos",
"Major Clarindo (te Paiva" e "Mestra Risoleta
Lima", (L, Conoto, cm junho de 1968, conforme
Processo n. 1 . 049-59/68, rio D.A.M.........

Companhia Luz e Força 1-tulha Branca Fornecimen-
to de energia elétrica aos Grupos Escolares "De-
sembargador Canedo", "Maria Amália Campos",
"Major Clanindo de Paiva" e "Mestra Hisoleta
Lima", de Corinto, em agosto de 1968, conforme
Processo n.° 1.049-56/68, do I).A.M .......

Companhia Luz e Força 1-Tulha Branca -- - F ornecimen-

to de energia elétrica aos Grupos Escolares "I)e-
sembargador Canedo", "Maria Amália Campos",
"Major Clarindo de Paiva" e "Mestra Risoleta
Lima", de Corinto, em setembro de 1968, con-

	

forme Processo n.° 1.049-62/68, do D . A. M. . . 	 77,05

51,96

46,18

Companhia Luz e Força Hulha Branca Fornecimen-
to (te energia elétrica aos Grupos Escolares "Dr.
Viriato Diniz Mascarenhas", "Monsenhor Xavier
Rolim", "Interventor Alcides Lins", "Major An-
tônio Salvo", de Curvelo, em julho de 1968, con-

	

forme Processo n. 9 1.049-47/68, do D.A.M..... 	 104,51
Companhia Luz e Força 1-Tulha Branca - Fornecimen-

to de energia elétrica aos Grupos Escolares "Dr.
Viriato Diniz Mascarenhas", "Monsenhor Xavier
Ilolim", "Interventor Alcides Lins", "Major An-

J 
Companhia Luz e Força Hulha Branca --- Fornecimen-

to (Te energia elétrica aos Grupos Escolares "Dr.
Viniato Diniz Mascarenhas", "Monsenhor Xavier52,53	
Rolim", "Interventor Alcides Lins" e "Major An-
tônio Salvo", cm maio de 1968, conforme Proces-
so n.9 1.049-27/68, (10 D. A. M...........133,38
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NCr$
	

NCr$

tônio Salvo" e "Eurípedes de Paula", de Curvelo,
em dezembro de 1968, conforme Processo n.°
1 .049-88/68, do D.A.M.................

Companhia Luz e Força Hulha Branca - Fornecimen-
to de energia elétrica aos Grupos Escolares "Dr.
Viriato Diniz Mascarenhas", "Monsenhor Xavier
Rolim", "Interventor Alcides Lins" e "Major An-
tônio Salvo", de Curvelo, cm junho de 1968, con-
forme Processo n.9 1.049-40/68, do D.A.M.....

Companhia Luz e Força Hulha Branca - Fornecimen-
to de energia elétrica aos Grupos Escolares "Dr.
Viriato Diniz Mascarenhas", "Monsenhor Xavier
Rolim", "Interventor Alcides Lins", "Major An-
tônio de Salvo", "Euripedes de Paula", de Curve-
lo, em agosto de 1968, conforme Processo n.°
1.049-57/68, do D.A.M...............

Companhia Luz e Força Hulha Branca - Fornecimen-
to de energia elétrica aos Grupos Escolares "Dr.
Viriato Diniz Mascarenhas", "Monsenhor Xavier
Rolim", "Interventor Alcides Lins", "Major An-
tônio de Salvo", "Euripcdes de Paula", de Curve-
lo, em outubro de 1968, conforme Processo n.9
1.049-74/68, do D.A.M...............

Companhia Luz e Força Hulha Branca - Fornecimen-
to de energia elétrica aos Grupos Escolares "Dr.
Viriato Diniz Mascarcnhas", "Monsenhor Xavier
Rolim", "Interventor Alcides Lins", "Major An-
tônio de Salvo", "Eurípedes de Paula", de Curve-
lo, em setembro de 1968, conforme Processo n.9
1.049-66/68, do D.A.M.............

Companhia Luz e Força Hulha Branca - Fornecimen-
to de energia elétrica aos Grupos Escolares de
Corinto: "Desembargador Canedo", "Maria
Amália Campos", "Major Clarindo de Paiva" e
"Mestra Risoleta Lima", cm maio de 1968, con-
forme Processo n.9 1.049-28/68, do D.A.M.

Prefeitura Municipal de Santa Maria de Itabira - For-
necimento de energia elétrica ao Grupo Escolar
"Trajano Procópio", de Santa Maria de Itabira,
de 20 de outubro a 20 de novembro de 1968,
conforme Processo n. 9 612/69, do D.A.M.

J 
Prefeitura Municipal de Santa Maria de Itabira - For-

necimento de energia elétrica ao Grupo Escolar
131,04 "Trajano Procópio", de Santa Maria de Itabira,

de 20 de setembro a 20 de outubro de 1968,
conforme Processo n. I 466-10/68, do D.A.M.

Prefeitura Municipal de Santa Maria de Itabira For-
necimento de energia elétrica ao Grupo Escolar
"Trajano Procópio", de Santa Maria de Itabira,

176,13	 de 20 de junho a 20 de setembro de 1968, con-
forme Processo n.9 466-8/68, do D.A.M.....

Departamento Municipal de Eletricidade - Forneci-
mento de energia elétrica a diversos estabele-
cimentos de ensino de Poços de Caldas, em
dezembro de 1968, conforme Processo n.° .
522-2/69, do D.A.M...................

123,55 lDepartamento Municipal de Eletricidade Forneci-
nicnto de energia elétrica a diversos Grupos Es-
colares de Poços de Caldas, em setembro e outu-
bro de 1968, conforme Processo n. 9 553-37/68, do
D.A.M.........................

Departamento Municipal de Eletricidade - Forneci-
mento de energia elétrica a diversos estabeleci-

196,15
	 mentos de ensino de Poços de Caldas, em agosto

e setembro de 1968, conforme Processo n.
553-34/68, (10 D.A.M...............

Departamento Municipal de Eletricidade - Forneci-
mento de energia elétrica a diversos estabeleci-
inentos de ensino de Poços de Caldas, em setem-
bro, outubro e novembro de 1968, conforme Pro-

	

190,98
	 cesso n.° 522/69, do D.A.M...........

Departamento Municipal de Eletricidade - Forneci-
mento de energia elétrica a diversos estabeleci-
mentos de ensino de Poços de Caldas, em julho
e agosto de 1968, conforme Processo n.9
553-29/68, do D.A.M...............

60,62 Departamento Municipal de Eletricidade - Forneci-
mento de energia elétrica a diversos Grupos Es-
colares de Poços de Caldas, em junho e julho de
1968, conforme Processo n. 9 553-26/68, do
D.A.M...........................

	

26,73
	

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

33,66

84,16

149,19

92,01

119,96

238,27

163,49

154,83

3.012,17
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Art. 2. - Para atender ao disposto no artigo anterior, é o

Poder Executivo autorizado a anular, parcial ou totalmente, dota-

ções orçamentárias ou a utilizar recursos provenientes de excesso

de arrecadação, nos termos do disposto nos itens II e III, parágrafo

1.9, do artigo 43, da Lei a. 9 4.320, de 17 de março de 1964.

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 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

dezembro de 1968.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Senria

Ovídio Xavier de Abreu

José Maria Alkmim

LEI N.9 5.386, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1969

Declara de utilidade pública as Obras Sociais

São Domingos de Gusmão, com sede na Cidade

de São Domingos do Prata.

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

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

Art. 1. - Fica declarada de utilidade pública a sociedade

civil "Obras Sociais São Domingos de Gusmão", da Igreja Matriz, da

Cidade de São Domingos do Prata.

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

Art. 3.1' - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
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Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-

Mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam

cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

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

1dezembro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Senna

João Franzen de Lima

LEI N. 5.387, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1969

Autoriza o Poder Executivo a fazer doação de

máquinas d Escola Profiss ional La Saile, da 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. - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer doação

Escola Profissional La Saile das seguintes máquinas em desuso na
Iniprensa Oficial:

1 (uma) máquina de cortar papel "Perfect" n 9 12.170;
1 (uma) máquina de grampear "Galitzsch";

1 (uma) máquina de grampear "Perfection" n. 9 2;
1 (um) facão de cortar papelão "Krause";

1 (uma) máquina de picotar "\ViIl";

1 (uma) máquina de furar papel "Krause";

1 (uma) máquina de envernizar "Original Hamburg" n.9 5.468;
1 (uma) máquina impressora "AKT Heidelberg" n. 9 13.875;
1 (uma) máquina impressora "AKT Heidelberg" n. 9 13.290;
1 (uma) máquina impressora manual sem marca e número;

1 (uma) máquina impressora manual sem marca e de número
10.101.
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Art. 2.° - A entidade donatária obriga-se a empregar as má-
quinas a que se refere o artigo L Q no ensino e preparo de profissionais

gráficos.

Art. 30 - A Imprensa Oficial, no ato da entrega das máquinas
a que esta lei se refere, lavrará competente auto que será assinado
pelo seu Diretor, por testemunhas e pelo responsável por parte da
Escola Profissional Lá Salte, da Cidade de Machado, e dele consta-
rá a obrigação a que se refere o artigo anterior.

Parágrafo único - O auto a que se refere o artigo conterá
tantas vias quanto necessárias à baixa da inscrição patrimonial.

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
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 9 de
dezembro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Sentia
Francisco Bilac Moreira Pinto
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mos, da melhoria da estrada existente, ou impraticabili-

dade do itinerário primitivo, desde que a linha continue

sendo explorada pelo mesmo permissionário ou conces-

sionário e o pedido de alteração do itinerário tenha dado

entrada no DEB/MG nos 120 (cento e vinte) dias se-

guintes ao fato que o justifica".

Art. 2.1 - Revogadas as disposições em contrário, esta lei

entrará cm vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-

mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam

cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 9 de
dezembro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Sentia

Joaquim Roberto Leão Borges

LEI N.9 5.389, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1969

LEI N.9 5.388, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1969

Acrescenta um parágrafo ao artigo 5. 1 , da Lei n.'

2.197, de 30 de julho de 1960, que dispõe sobre
o transporte coletivo rodoviário intermunicipal e
dá outras providências.

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

Art. 1. - O artigo 5.' da Lei n.' 2.197, de 30 de julho de
1960, passa a ter o seguinte parágrafo:

"Art. 5.' -

Parágrafo único Não implica no estabelecimento
de nova linha a alteração do itinerário quando decorrente
da construção de novos trechos entre os seus pontos extra-

Dá a denominação de "Caio Lafetá" ás Esco-

las Combinadas do Povoado de Ermidinha, Muni-

cípio de Montes Claros.

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

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

Art. 1.' - Fica atribuída a denominação de "Caio Lafetá" às

Escolas Combinadas do Povoado de Ermidinha, Município de Montes

Claros.

Art. 2.'
	

Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3.'	 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
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Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Librdade, em Belo Horizonte, aos 9 de
dezembro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senna

José Maria Alkmirn

LEI N.9 5.390, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1969

Autoriza o Poder Executivo a transferir d
CIURBE terreno para integrcilização do capital subs-

crito pelo Estado e dó outras providências.

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

Art. 1. - Para efeito do disposto no artigo 3•Q, da Lei n.9 4.996,

de 14 de outubro de 1968, fica o Poder Executivo autorizado a trans-
ferir ao domínio e posse da Companhia Urbanizadora Serra do Curral

CIURBE - os terrenos de propriedade do Estado, situados em
frente ao antigo Instituto Agronômico, no Horto Florestal, Município
de Belo Horizonte, confrontando com a Rua dos Gorduras (prolon-
gamento da Rua Gustavo da Silveira) e com a Avenida Três, da
Vila Boa Vista, compreendendo pai-te dos quarteirões n.°s 2, 3 e 4,
conforme planta da CIURBE, assim distribuídos: do quarteirão n 9 2,

os lotes n.s 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18; do quarteirão

n.9 3, os lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26; do quarteirão n. 9 4 todos os seus 40 (qua-

renta) lotes.

Art. 2 9 - O valor do capital integralizaclo pelo Estado na
Companhia, consoante o disposto no artigo anterior, será o corres-
pondente ao preço da alienação do referido imóvel ao Instituto de
Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG -
que fica, desde já, a CIURBE autorizada a realizar, mediante laudo
de avaliação fornecido pelo órgão competente da Administração

estadual.
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Parágrafo único O imóvel adquirido, na forma deste artigo,
se destinará à construção, pelo Instituto, de casas para servidores
públicos estaduais, na conformidade com o Plano Nacional de Ha-
Iilação

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

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

Mafl(k), portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
Delito 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
dezembro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Senna

LEI N 5.391, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1969

Autoriza o Poder Executivo o abrir, d Secre-

taria dc Estado do Interior e Justiça, para o fim que

especifica, o crédito especial de NCr$ 13.200,35.

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$ 13.200,35 (treze mil e duzentos cruzeiros flOVOS

e trinta e cinco centavos) à Secretaria de Estado do Interior e Justiça,
para ocorrer ao pagamento da seguinte despesa do exercício anterior:

NCr$
Penitenciária Agrícola de Neves - Indenização de

despesas pela aquisição de material de con-
sumo, no exercício de 1968 ..........13.200,35

TOTAL ....................13.200,35

Art. 2. - Para a execução desta lei, é o Podei- Executivo auto-
rizado a utilizar-se de recursos provenientes de excesso de arrecadação
devidamente comprovado ou da anulação total ou parcial de dotações
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Art. 3ç - Revogam-se as disposições em contrário.orçamentárias de despesas correntes ou de capital, até o valor con•
signado no artigo 1..	 1Art. 4•1	 Esta lei entrará cm vigor na (lata de sua publicação.

Art. 3•Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-

Art. 4 • 9 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 	 mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir,

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci. 	 tio inteiramente como nela se contém.

mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam 	 Dada no Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte, aos 10 de
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.	 dezembro de 1969.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 10 de
dezembro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Sentia
João Franzcii de Lima

Ovídio Xavier de Abreu

LEI N.9 5.392, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1969

Autoriza o Poder Executivo a abrir, à Secreta-
ria de Estado da Agricultura, para o fim que es•

pecifica, 'o crédito especial de NCr$ 48.586,73.

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

Art. 1.9 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir o cré.
dito especial de NCr$ 48.586,73 (quarenta e oito mil quinhentos e
oitenta e seis cruzeiros novos e setenta e três centavos) à Secretaria
de Estado da Agricultura para ocorrer ao pagamento à:

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

LEI N.9 5.393, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1969

Autoriza a abertura do crédito especial de
NCr$ 12.800,38 à Secretaria de Estado da Segurança
Pública.

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 (lo
NCr$ 12.800,38 (doze mil e oitocentos cruzeiros novos e trinta e oito
centavos), destinado ao pagamento de despesas de exercícios ante-
riores, a cargo daquela Secretaria, como segue:

NCr$

Eletrificação Rural de Minas Gerais S.A. (ERMIG) dos servi-
ços de eletrificaçãó da Fazenda Escola "Guimarães Rosa" de Felixlân•
dia, conforme faturas n.°s ERM/03/67, de 27 de abril de 1967 e ERM/
09/67, de 3 de outubro de 1967.

TOTAL .. .. .. .. .. .. ..	 NCr$ 48.586,73

Art. 2. Para atender ao disposto no artigo anterior, é o
Poder Executivo autorizado a anular, total ou parcialmente, dotações
orçamentárias correspondentes às despesas correntes ou de capital ou
a utilizar-se de recursos provenientes de excesso de arrecadação.

Departamento Municipal de Águas e Esgotos - DEMAE
- Fornecimento de água à Delegacia Especiali-
zada de Menores, de julho a dezembro de 1964, e
exercícios de 1965, 1966 e 1967 ..........

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Serviços
telefônicos prestados à Delegacia Geral da Ca-
pital, em agosto e outubro de 1968, conforme
fatura n. 9 1 .950 - GE ..............

Departamento Municipal de Águas e Esgotos - DEMAE
- Fornecimento de água ao prédio onde fun-

126,52

11,23
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21,10

10,66

50,33

13,22

25,00

13,02

299,61

59,22

3,80

23,11

ciona a Delegacia Especializada de Menores, de
janeiro a dezembro de 1968 	 .

Departamento Municipal de Águas e Esgotos DEMAE
- Fornecimento de água ao prédio onde fun-
ciona o Posto Policial de Carlos Prates, de
agosto a dezembro de 1968 ..............

Departamento Municipal de Águas e Esgotos - DEMAE
- Fornecimento de água ao prédio onde fun-
ciona o 5•Q Distrito Policial, em novembro
e dezembro de 1968 ..................

Departamento Municipal de Águas e Esgotos - DEMAE
- Fornecimento de água ao prédio onde fun-
ciona a 7.4 Divisão da Guarda Civil, nos meses
de setembro, novembro e dezembro de 1968

Departamento Municipal de Águas e Esgotos DEMAE
- Fornecimento de água ao prédio onde fun-
ciona o 3•0 Distrito Policial da Capital, em ou-
tubro e dezembro de 1968 ............

José Vicente Dias - Pagamento por exumação reali-
zada por ordem do Delegado de Polícia de
Senhora de Oliveira, em julho de 1968 ......

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Serviços
telefônicos prestados ao Departamento de In-
vestigações em setembro e dezembro de 1968

Companhia de Telefones do Brasil Central - Serviços
telefônicos prestados à Delegacia de Polícia de
Patos de Minas, de outubro de 1967 a dezem-
bro de 1968 ........................

Telefónica Santos Dumont S.A. - Serviços Telefô-
nicos prestados à Delegacia de Polícia de Santos
Dumont, em setembro, outubro e novembro de
1968	 ............................

Telefônica Municipal S.A. - TELEMUSA - Serviços
telefônicos prestados à Delegacia de Polícia de
Matias Barbosa, em novembro de 1968 .

Companhia Telefônica de Lagoa Santa - Serviços
telefônicos prestados à Delegacia de Polícia
de Lagoa Santa, em outubro e dezembro de
1968	 ............................

Companhia Oliveirense de Telefones -. Serviços tele-
fônicos prestados à Delegacia de Polícia de
Oliveira, em setembro, outubro e dezembro de
1968	 ..........................

Iva! Corrêa - Indenização de despesas telefônicas de
setembro de 1967 a dezembro de 1968 .

Companhia Telefônica de Muriaé - Serviços telefô-
nicos prestados à Delegacia de Polícia Rádio-
-Patrulha de Muriaé de 21 de outubro a 20 fie
dezembro de 1968 ....................

Companhia Telefônica de Minas Gerais Serviços
telefônicos prestados à Delegacia de Polícia de
Leopoldina, de setembro a dezembro de 1968

Companhia Telefônica de Minas Gerais Serviços
telefônicos prestados à Delegacia de Polícia de
Guaxupé, de setembro a dezembro de 1968

Companhia Telefônica de Minas Gerais -- Serviços
telefônicos prestados à Delegacia de Polícia de
Cristina, de setembro a clezemubro fie 1968

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Serviços
telefônicos prestados à Delegacia de Polícia de
Três Corações, de setembro a dezembro de 1968

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Serviços
telefônicos prestados à Delegacia de Polícia de
Paraisópolis, de setembro a dezembro de 1968

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Serviços
telefônicos prestados ao Gabinete cio Secretário
de Segurança Pública, no mês de junho e de
agosto a dezembro de 1968 ...........

Benedita Maria de Jesus - Fornecimento de alimenta-
ção aos presos da Cadeia Pública de Extrema,
de 14 de setembro a 31 de dezembro de 1968 e
complementação das fornecidas de 31 de maio
a 30 de junho fie 1967 ..............

Alce Alves Bonfini Fornecimento de alimentação
aos presos da Cadeia Pública de Porteirinha, de
janeiro a dezembro de 1968 ............

Washington Marilon Araújo - Aluguel da casa ocupada
pela Delegacia de Polícia de Araçaí, de 1.0 de
novembro a 31 de dezembro de 1968 ......

NCr$

62,42

340,65

68,84

314,87

45,87

60,63

44,49

18,15

89,73

262,40

1 . 195,20

160,00

NCr$

67,06
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NCr	 NCr$

500,00

0,81

21,73

172,80

Sebastião Procópio de Carvalho Aluguei da casa
ocupada pelo Posto Policial de São Sebastião
da Vitória, distrito de São João dei-Rei, de 1.
de março a 31 de dezembro de 1967 ......

Sérgio de Mesquita Indenização de despesas postais
e telegráficas da Delegacia de Polícia de Três
Pontas, em novembro e dezembro (le 1968

Joaquim Dias de Freitas -- Indenização de despesas
postais telegráficas da Delegacia de Polícia (te
Águas Formosas, em maio, julho, novembro e
dezembro (le 1964, e agosto e setembro (te
1967	 ..........................

Maria Flausina dos Santos Fornecimento (te ali-
mentação aos presos cia Cadeia Pública de Santa
Maria do Suaçuí, de maio a setembro de 1968

Prefeitura Municipal de Açucena - Fornecimento de
água ao prédio onde funciona a Cadeia Pública
local, durante o exercício de 1968 ........

Departamento Municipal de Águas e Esgotos - DEMAE
Fornecimento de água ao prédio onde funcio-

na o Posto Policial do Bairro Salgado Filho,
de setembro a dezembro de 1967 ........

Departamento Municipal de Águas e Esgotos DEMAE
Fornecimento de água ao prédio onde fun-

ciona o Posto Policial (lo Bairro Dom Cabral,
em setembro e novembro de 1968 ........

Departamento Municipal de Águas e Esgotos - DEMAE
- Fornecimento de água ao prédio onde fun-
ciona o 9. 9 Distrito Policial, em novembro e
dezembro de 1968 ..................

Departamento Municipal de Águas e Esgotos - DEMAE
- Fornecimento de água ao prédio onde fun-
ciona o 1.9 Distrito Policial, em novembro e
dezembro de 1968 ..................

Departamento Municipal de Águas e Esgotos DEMAE
- Fornecimento de água ao prédio onde fun-
ciona o Posto Policial do Bairro São Bernardo,
no mês de novembro de 1968 ..............

José Maurício Reis Cambogi - Aluguel cia casa ocupa-
da pelo destacamento policial de Cristais, de

20 de junho de 1965 a 31 de dezembro de
1966	 ............................

José Machado de Oliveira - Aluguel da casa ocupada
pelo destacamento policial do Município de Dona
Euzébia, de L Q de junho a 31 de dezembro de
1968	 ............................

Juventino Agostinho Pinto - Aluguel da casa ocupa-
cia pelo destacamento policial de Taquaraçu de
Minas, de 14 de novembro a 31 de dezembro de
1968	 ............................

erônimo Delfin 0 - Aluguel da casa ocupada pelo des-
tacamento policial de Cachoeira de Minas, de 2
de novembro a 31 de dezembro de 1966 ......

ilerminia Pereira da Costa Fornecimento de alimen-
tação aos presos da Cadeia Pública de Teófilo
Otoni, de 15 de novembro a 31 de dezembro
de 1968	 ........................

José Maria Scarano - Fornecimento de Alimentação
aos presos (Ia Cadeia Pública de Ibiraci, de 1.
de agosto a 30 de setembro de 1968 ........

Companhia Telefônica de Montes Claros - Serviços
telefônicos prestados à Delegacia Especial de Po-
lícia de Montes Claros, em dezembro de 1968

relefônica Municipal S.A. - TELEMUSA Serviços
telefônicos prestados às repartições policiais de
Juiz de Fora, em novembro e dezembro de
1968	 ............................

íosé França Tavares Indenização de despesas
postais telegráficas da Delegacia de Polícia de
Boa Esperança, de agosto a dezembro de 1968

urotildes Vieira - Indenização de despesas postais
telegráficas da Delegacia de Polícia de Visconde
do Rio Branco, de janeiro a dezembro de 1968

eraldo Alves de Lima - Indenização de despesas
postais telegráficas da Delegacia de Polícia de
Nepomuceno, em março e novembro de 1967,
fevereiro, abril a setembro e dezembro de 1968

oaquim de Souza Simões - Indenização de despesas
postais telegráficas da Delegacia de Polícia de

238,73

210,00

39,11

59,00

5.828,40

329,40

27,80

201,31

1,76

23,31

10,64
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Sou PC(l1'(( elo' Ferro', (te	 45tO .1 iLzeiflhro (ti

1968	 .

Zulanário Silva --- Indenização ele despesas postais
telegráficas da Delegacia de Policia de Pouso
Alegre, de janeiro a dezembro de 1968 ......

Celso de Andrade Mendes	 Indenização por diligên-
cias policiais efetuadas a serviço na Delegacia
ele Polícia (tc Campanha, em abril, maio e de
julho a (lCZCflhl)rO (te 1968 ..............

Osvaldo Alves da Silva 	 Pagamento pelo fornecimen-
to de material ele limpeza ele Carmo do Rio
Cloro, em maio, junho, e (le agosto a dezembro

(te 1968	 ..........................

Prefeitura Municipal de Carangola - - Pagamento pelo
fornecimento de material (te eletricidade à
Cadeia Pública de Vila Alvorada, de Carangola,

cm	 junho de 1967 ....................

Cap. Joaquim Dias de Almeida -- Indenização por dili-
gências policiais efetuadas pelo Delegado Es-
pecial ele Polícia de Itinga, em julho de 1068

Ten. Cel. Josino Ramalho Pinto - Indenização pelo
pagamento ele conserto de duas máquinas de
escrever da Delegacia de Polícia de Ituiutaba,
em setembro de 1968 ................

Celso de Andrade Mendes	 Indenização por paga-
mento de despesas telefônicas da Delegacia ele
Polícia de Campanha, cm outubro e novembro

ele 1068	 ..........................

Celso (te Andrade Mendes - In ( tniZaÇaO de despesas

postais Telegráficas da Delegacia de Polícia de
Campanha, cm dezembro (te 1968 ........

Companhia I\lelhoramnefltOS Monte Carmelo Serviços
telefônicos prestados à Delegacia de Polícia de
Monte Carmelo, em dezembro ele 1968 .....

Companhia Telefônica (te Pirapora Serviços te-
lefônicos prestados à Delegacia de Policia (te
Pirapora, em dezembro (Te 1968 ........

Companhia Telefônica de Muriaé - Sei-viços Telefôni-
cos prestados à Delegacia de Polícia ele Muriaé,
ciii (lCZeflihi'0 (te 1968 ................

	

NCr$
	

NCr$

Cem panhia Telefônica ele Muriaà - - Serviços telefôni-

	

7,00	 Pos prestados à Delegacia ele Polícia de Muriaé,

de 21 ele d ez p m bro de 1967 a 20 de Janeiro de

	

51,42
	 1968	 ............................	 36,61

Companhia Telefônica (le Montes Claros 	 Serviços

telefônicos prestados à Delegacia de Polícia ele

	

181,00
	 Montes Claros, de outubro a dezembro de 1968

	
68,80

Corn Fcoh ia Telefônica Sanjoanense	 Serviços tele-

fônicos prestados à Delegacia de Polícia ele São

	

88,25
	 João dei-Rei, em dezembro de 1968, e ligações

in!rruitc(n:,s	 ele' setembro	 a	 iiovenihi-o	 (te

1968	 ............................	 29,06

32,00 Companhia Te l efônica Saojoanense --- Serviços tele-

fônicos prestados à Delegacia de Polícia (te São

João ilel-Hei, nos ('ereícios de 1961, 1965, 1966 e

	

120,00
	

1067 ..........................	 813,23

Companhia Telefônica de Pedro Leopoldo 	 Serviços

prestados à Delegacia (te Policia (te Pedro Leo-

	

84,40	 1)01(10, ele 25 de novembro a 24 de dezembro e

	

iateiur!)anOS, de outubro a IIczm 101)10 ele 1968
	

38,42

Companhia Telefônica de (Juro Preto -- - Serviços telc-

	

3,94
	

ionieu	 prestados à Delegacia (te Polícia (te

Ouro Preto, em setembro e dezembro de 1968
	

46,80

	

3,01
	 TOTAL ....................	 12.800,38

Art. 2. -- Para atendem- ao disposto no artigo anterior, é o

PwLr Executivo autorizado a anular, total ou parcialmente, dota-

9,42 ções orçamentárias correspondentes a despesas correntes ou ele ca-

pital, ate te montante (lo (ié(Tit((, Ou a ceibiii' a despesa com os re-

11,70 cursos provenientes ao excesso ele arrecadação.

Art.	 Revogam-se as disposições em contrário.

	

2,97
	 &m't. 4.	 ESta lei eiti'ai'ú ciii vigor na data (te sua publicação.
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Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhe-
cimento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam

cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 10 de

dezembro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Sentia

Joaquim Ferreira Gonçalves

Ovídio Xavier de Abreu

LEI N.9 5.394, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1969

Declara de utilidade pública a "Tenda Espírita

Casa das Verdades em Luz com Chefe de lnhangds",

sediada 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 associa-

ção civil "Tenda Espírita Casa das Verdades em Luz com Chefe

de Inhangás", com sede na Cidade de Juiz de Fora.

Art. 2.v
	 Revogam-se as disposições em contrário.
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LEI N.e 5.395, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1969

Declara de utilidade pública o Giruísio Vicente
de Pauto, da Sociedade civil Freitas Limitada, com
sede na Cidade de Frulal.

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 Ginásio
Vicente de Paulo, da sociedade civil Freitas Limitada com sede
na Cidade de Frutal.

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

Art. 3•o	 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 f aça ny'
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
10 de dezembro (te 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Sentia
João Fronzen de Lima
José .lÍ(,ri(L Alkniini	

1

Art. 3.°
	 Esta lei entrará em vigor na data de sua publi- 	 LEI N 5.396, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1969

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

10 de dezembro de 1069.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson dede Senna

João Franzen de Lima

Declara de utilidade pública a Fundação de Es-
tudos Jurídicos e Sociai, com sede em Belo Hori-
zonte.

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

Art. 1. - Fica declarada de utilidade pública a Fundação
de Estudos Jurídicos e Sociais, com sede em Belo Horizonte.

Art. 2° - Revogidas as disposições em contrário, esta lei
entrará em vigor na data de sua publicação.
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Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o 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 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Senna

João Franzen de Lima

LEI N.9 5.397, DE lo DE DEZEMBRO DE 1969

Declara de utilidade pública o Conselho da Co-

munidade da Vila Oeste, 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 conselho

da Comunidade da Vila Oes, com sede na Cidade de Belo Hori-

zonte Art. 2.1 - Esta le /i 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 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de(te Senna

João Franzen de Lima
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LEI N.9 5.398, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1969

Declara de utilidade pública o Lactário D.' An-
geliiu, (te Almeida, con,seda na Cidade de Bicas.

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

Art. 1.0 - 

Fica declarado de utilidade pública o Lactário
Angelina de Almeida, com sede na Cidade de Bicas.

Art. 2.0 - 

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte aos
O (IC dezembro de 1969.

ISRAEL PÍNIJEIJIQ DA SILVA
Raul Bernardo Nelson dede Sentia

LEI N.11 5.399, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1969

Autoriza instituicão de Fundação destinada à
pesquisa aplicada nos campos da economia, da ad-
ministração e da tecnologia básica e social.

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

Ar!. 1.0 - - 

O Poder Executivo é autorizado a instituir fun-
ão, que terá sede e foro em Belo Horizonte e estatuto aprova-
pio Governador cio Estado, com o obetjv0 básico de estimular,

( manter instituições que operem etia regime ile COOperaçãc
o setor privado e o setor público estadual, nas seguintes áreas

atividades:

1 - planejamento do desenvolvimento estadual, envolvendo
do, pesquisa e programação econômicosocial inclusive estudooportunidade de investimento;
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II - estudo, pesquisa, divulgação e aplicação de métodos e
técnicas de organização racional do trabalho e processamento de
dados por sistemas mecânicos, eletromecânicos e eletrônicos;

III - execução de serviços (te geografia e estatística;

IV - execução de projetos de pesquisa e prestação de ser-
viços no campo da tecnologia básica e social;

V - ensino, por meio de cursoS afins, (001 OS atividades con-

tidas nos itens anteriores.

Parágrafo único - A Fundação de que trata o artigo deno-
minar-se-á "João Pinheiro".

Art. 2. - As instituições mantidas, a que o artigo anterior
se refere, deverão integrar a Fundação João Pinheiro, mediante
uma das seguintes formas:

1 - subordinação, aplicável às entidades criadas pela Fun-
dação João Pinheiro e sujeitas às suas normas administrativas, em
caráter permanente;

II - vinculação, aplicável ao organismo da Administração
Estadual designado em Decreto para integração operativa com a
Fundação João Pinheiro, sob a orientação e controle gerais (lesta
mas sem prejuízo do respectivo regime jurídico;

111 - - convênio, aplicável às instituições não integrantes do
setor público estadual que adiram à Fundação João Pinheiro, para
a execução de seus planos de trabalho, mediante a aceitação de suas
normas técnicas e sem perda da correspondente autonomia jurídi-

co-administrativa.

Art. 3•0 - O patrimônio, inicial da entidade que esta lei
autoriza instituir se constituirá da doação, que lhe será feita, dos
seguintes bens e direitos:

1 - acervo dos organismos públicos ou privados cujas atri-
buições, compatíveis com os objetivos designados no artigo 1.',
sejam transferidas a entidades incorporadas à Fundação João Pi-
nheiro e que forem extintos;

II - no mínimo 5% (cinco por cento) e no máximo 10%
(dez por cento) do lucro líquido anualmente apurado pelo Banco
de Desenvolvimento (te Minas Gerais e pela Caixa EconôIfli(a (IS
Estado de Minas Gerais e igual percentagem dos dividendos que o
Estado auferir como acionista de estabelecimentos bancários, con-
forme for estabelecido, em ato do Executivo;

III - áreas de terreno urbano e edificações disponíveis de
propriedade do Estado, necessárias ao funcionamento da Funda-
rão João Pinheiro, mediante Decreto (te especificação (lesses bens,
cujo valor máximo estabelecido em laudo de peritos cm avaliação de
imóveis não poderá ser superior a dois milhões de cruzeiros novos;

IV - terreno, edificações e benfeitorias sitos na Avenida
Olegúrio Maciel o» 601, em Belo Horizonte, (te propriedade (Ia
Caixa Econômica do Estado (Id Minas Gerais.

Art. 4•o - Além dos recursos derivados do seu patrimô-
nio, constituem receita da Fundação João Pinheiro ou de suas ins-
tituições incorporadas:

1 - dotações orçamentárias;

II - saldo (Ias (lotações o rçamentárias consignadas OOS or-
ganismos mencionados no artigo 2., iteni II;

111 -- auxílios e subvenções de órgãos e entidades públicas
ou privadas, nacionais ou não, multinacionais;

TV	 doações e legados.

V - empréstimos;

VI - recursos provenientes de incentivos fiscais, especial
e privativamente os que, em virtude de lei estadual, se destinem ao
financiamento de programas de pesquisa aplicada nos campos eco-
nômico, administrativo e tecnológico.

VII - rendas resultantes cia prestação de serviços e outras
que venha a auferir.

Art . 5. Entidades (Ia Adrninistra(ã (( Estadual indireta
deverão participar da Fundação João Pinheiro, como instituidores
ou mantenedores, considerando-se relevante a participação de en-
tidades do setor privado, universidades e estabelecimentos isola-
dos de ensino superior e institutos de pesquisa.

Parágrafo único - A entidade da Administração Estadual
indireta que participe como instituidora ou mantenedora da Fun-
dação João Pinheiro, na escritura de constituição desta, registra-
rá o valor de suas doações, que deverá ser aprovada pelo Governador
do Estado.

Art. 6. -- A autorização decorrente do artigo 1.0 desta lei
condiciona a obrigatória menção, no estatuto da Fundação João
Pinheiro, de disposições referentes a:
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1 - alienação dos bens móveis havidos por doação nos
termos (lo artigo 3•Q, itein III, somente após lei estadual autorizativa;

II - permissão para a criação de entidades subordinadas
por motivo de conveniência de organização jurídico-administrativa
ou operacional;

III - prioridade para a Fundação João Pinheiro OU insti-
tuição incorporada a executar os SerViÇOS relativos aos objetivos
constantes desta lei, para órgãos ou entidades (la Administração
Estadual;

IV - composição de um Conselho Curador, órgão de con-
trole financeiro, patrimonial e contábil da Fundação João Pinheiro,
('OflStitUidO de 8 (oito) membros e iguJ núio F() (l suplcutcs, com
mandato de 6 (seis) anos, sendo os primeiros membros designados
na razão de 4 (quatro) para período (te 6 (seis) anos; 2 (dois),
para período de 4 (quatro) anos e 2 (dois), para período de 2
(dois) anos;

V - composição de um Conselho (Id' Administração, consti-
tuído pelos membros do Conselho Estadual de Desenvolvimento,
com a finalidade de aprovar os planos de trabalho da Fundação
João Pinheiro e coordenar as suas relações com a Administração
Estadual;

VI --- composição de um Conselho Fiscal, em que se trans-
formará o Conselho Curador (Ia Fundação Escritório Técnico de
Racionalização Administrativa, como órgão auxiliar do Conselho
Curador para exercício das funções de controle na instituição;

VII - composição (te um órgão executivo, constituído (te um
Presidente e (te tantos Vice-Presidentes quantas sejam as Direto-
rias Gerais das instituições tnaflti(las, na razão de um para cada,
todos escolhidos pelo Governador, em lista tríplice apresentada pe-
lo Conselho Curador-

Art. 7 Servidor da Administração Estadual direta e in-
direta poderá ser colocado à disposição (Ia Fundação João Pinhei-
ro ou de suas incorporadas, percebendo remuneração exclusivamen-
te por unia destas, contando-se-lhe, porém, € tempo de serviço para
todos os efeitos no órgão ou entidade (le origem.

Art. 8. - Vetado.

Art. 9 - O ato constitutivo e o estatuto (Ia Fundação Es-
critório Técnico, de Racionalização Administrativo poderão ser al-
terados para vinculá-la à entidade que esta lei autoriza instituir,
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e, no que com esta não colidir, continua em vigor a Lei n. 9 5.036,
de 22 (le novembro de 1968.

Art. 10	 No caso sie extinção da Fundação João Pinheiro,
o Seu patrimônio terá o destino que a lei determinar.

Art. 11 --- A Fundação João Pinheiro gozará dos privilé-
gios legais atribuídos às entidades de utilidade pública e é imune
à tributação estadual.

Art. 12 Fica revogada a Lei n 4.076, de 11 de janeiro de
1966, que autorizou a instituição cia Fundação de Amparo à Pesqui-
sa do Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único -- Os bens e haveres existentes em nome

da Fundação a que se refere este artigo passam a pçrtencem- à enti-
dade criada por esta lei.

Art. 13 -- Esta lei será regulamentada no prazo (te 180

(cento e oitenta) dias, para vindulaçá() e incorporação (te insti-

tuições mantidas nos termos cio artigo 2, bem como para a ex-

tinção (te entidades ou órgãos do serviço público que, em decor-
rência desta lei percam sua razão de ser.

Ai-t. 14 - A Fundação João Pinheiro prestará contas anual-
mente ao Tribunal (de Contas do Estado de Minas Gerais.

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

Art. 16	 Esta lei entrará em vigor mia data de sua publi-
cação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
12 (te dezembro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Seimna
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LEI N. 5.400, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1969

Autoriza o revigoram efito do crédito especial
aberto pelo Decreto n." 11.185, de 19 de junho de

1968, autorizado pela Lei n t' 4.744, de 6 de inalo de

1968.

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 revigorar o

crédito especial de NCr$ 1 .602,24 (hum mil, seiscentos e dois cru-
zeiros novos e vinte e quatro centavos), aberto pelo Decreto n.°

11.185, de 19 (te junho de 1968, na conformidade do disposto na

Lei n. 9 4.744, (te 6 (te maio (te 1968, destinado a ocorrer ao paga-

mento de despesas (te exercícios anteriores, a cargo do Poder Ju-
diciário, na forma relaciofla(ta pela mencionada lei, como segue:

NCr$

Helvécio Costa - Fornecimento de material de ex-
pediente em 1965, conforme Processo 1.153-1-65

Empresa Elétrica Bragantina S/A -- Fornecimento
de energia elétrica em 1965, ao Fórum da Co-
marca de Extrema, Processo 1 .868-2-66 .

Empresa Elétrica Bragantina S/A Fornecimento
(te energia elétrica em 1066 ao Fórum de
Extrema - Processo 835-1-67 ..........

Companhia Geral de Eletricidade - Fornecimento
de energia elétrica em 1966, ao Fórum de
Alpinópolis, Processo 509-4-67 ............

Departamento de Águas e Energia Elétrica - Forne-
cimento de energia elétrica cm 1965, ao Fó-
rum de Pium-í, Processo 470-3-66 ........

Companhia Sul Mineira de Eletricidade - Forneci-
mento de energia elétrica em 1965, ao Fórum
de Paraguaçu, Processo 1 .620-1-66 ........

Companhia Luz e Força de Mirai S/A - Fornecimen-
to de energia elétrica cm 1965, ao Fórum de
Miraí, Processo 1.839-2-66 ..............

1.217,20

Companhia Luz e Força de Mirai S/A - Forneci-
mento de energia elétrica em 1964, ao Fórum
de Mirai, Processo 1.839-1-66 ............

Ramalho & Zuccon Ltda. - Fornecimento de ener-
gi (leLrica ao Fórum de llueno Brandão, cio
1963, Processo 2.177-6-65 ..............

Ramalho & Zuccon Ltda. Fornecimento de ener-
gia (lLrir:i U) F' OFUIIl de l3uno Brandão, em
1962, Processo 2.177-5-65 ..............

Ramalho & Zuccon Ltda. Fornecimento de energia
elétrica em 1964, ao Fórum de Bueno Brandão,
Processo n. 2.177-7-65 ................

Ramalho & Zuccon Ltda ----Fornecimento de energia
elétrica em 1960, ao Fórum de Bueno Brandão,
Processo 2.177-3-65 ..................

Ramalho & Zuccon Ltda. - Fornecimento de ener-
gia elétrica ao Fórum de Bueno Brandão em
1959, Processo 2.177-2-65 ............

Ramalho & Zuccon Ltda. - Fornecimento de ener-
gia elétrica ao Fórum de Bueno Brandão em
1058, Processo 2.177-1-65 ............

NCr$

1,51

1,47

0,47

1,02

0,48

(1,45

0,19

61,65

244,42,

21,75

308 Ceteco Importação e Comércio S/A Fornecimento
de materiais para conservação de móveis, con-
forme Processo 1.055-1-65 ............

1,63 1 Organização Ruf S/A - Fornecimento de material
de expediente à Biblioteca Professor Luiz de
Bessa, conforme Processo 729-1-66, em 1965

8,11	 Italo Formoso - - Fori cciinen lo de gêneros alimentí-
cios em 1965, conforme Processo n. 1.510-1-66

Departamento de Águas e Energia Elétrica 	 Fome-
507	 cimento de energia elétrica ao Fórum de Arca-

do. em 1965, conforme Processo 470-2-66 	 31,02

TOTAL ....................1 .602,24
0,87	

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

185	 capital, até o montante do crédito revigorado, ou a Fobrir a despe-
Si rolo OS recursos provenientes (lo excesso de arrcadação
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Art. 3•o	 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 (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, ema Belo Horizonte, aos
12 de dezembro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Sentia
Ovídio Xavier de Abreu
João Frwmzen de Lima
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Art. 5•o - Esta lei entrará em vigor na data de sua publica çiu.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o 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 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Sentia
Francisco Bibe Moreira Pinto

LEI N.° 5.402, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1969

LEI N.° 5.401, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1969

Autoriza o Poder Executivo a doar terreno ur-
bano pertencente ao Estado de Minas Gerais, na ci-
dade de Abaeté, à Campanha Nacional de Escolas da
Comunidade «,NE(,), ex-Cam panha Nacional de

Edu eandírios Gratuitos (CNEG).

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

Art. 1 -- Fica o Poder Executivo autorizado a doar à
Campanha Nacional de Escolas da Comunidade (CNEC), ex-Cam-
panha Nacional de Educandários Gratuitos (CNEG), o terreno per-
tencente ao Estado de Minas Gerais. situado na Cidade de A haeté,
constante de um imóvel urbano, integrante na extinta Praça Fernão
Dias, com a área de 3.000 m2 (40x75 m), confrontando por todos os
lados com vias públicas.

Art. 2. - O terreno, objeto da doação, destinar-se-á à cons-
trução, na Cidade de Abaeté, do prédio próprio para o estabeleci-
mento de ensino ginasial e técnico, mantido pela Campanha Nacio-
nal de Escolas da Comunidade (CNEC), ex-Campanha Nacional de
Educandários Gratuitos (CNEG)

Art. 3. - Reverterá o imóvel ao patrimônio do Estado, se
não, lhe foi- dada destinação prevista, no prazo de 5 (cinco) anos,

Art. 4,0 - Revogam-se as disposições em contrário

Autoriza o Poder Executivo a doar à Fundação
Furtado Ide Menezes imóvel de propriedade do
Estado.

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

Art. 1.0 
Fica o Poder Executivo autorizado a doai' à

Fundação "Furtado de Menezes" o terreno de sua propriedade,
com área de 102.000 m2 (cento e dois mil metros quadrados), si-
tuada no Sítio Olhos d'Água, parte integrante da Fazenda Bom Su-
cesso, em Belo Horizonte, limitando com os terrenos do Sanatório
Estadual "Eduardo de Menezes", Córrego do Monjolo, terrenos do
Estado e com os da Fundação "Furtado de Menezes".

§ 1. 9 - O terreno indicado neste artigo será utilizado pela
donatária para a implantação, em Belo Horizonte, de um Centro
de Triagem e um Centro de Recuperação do Mendigo, que deverão
itender ao planejamento que a Secretaria de Estado do Trabalho e
Áção Social elaborou com a cooperação (Ia Prefeitura de Belo Ho-
rizonte e de outros órgãos de ação social.

§ 2 1 - Operar-se-á a reversão do imóvel ao patrimônio do
ido, independentemente de indenização:

1 - se a donatária deixar (Te iniciar as obras, que cons-
em o encargo mencionado no § 1., 6 (seis) meses após a data
escritura e não conclui-Ias 00 Prazo	 5 (cinco) anos;
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II	 se, cm qualquer época, desvirtuar a finalidade de iloaçio.

Art. 2.0 - No artigo 1.0 , da Lei n.0 3.038, de 19 de dezem-

bro de 1963, modificado pela Lei .n.9 3.871, de 17 de dezembro de

1965, onde se lê: "por, decreto do Governador do Estado", leia-se: "na

forma desta lei".
Art. 3•0 - Os artigos 5° e seus parágrafos, e 8.0, da Lei

ii. 9 3.038, (te 19 de dezembro de 1963, ixssam a vigorar com a se-

guinte redação:

"Art. 5•0 - O Conselho Curador da Fundação será
integrado dC 11 (Onze) membros, com mandato de 6

(seis) anos. sendo 3 (três) indicados pelo Ministro da
Educação e Cultura, 3 (três) pelo Governador do Estado
(te Minas Gerais e 5 (cinco) eleitos pela Assembléia Ge-

ral da entidade.

1. Q Poderão fazer parte (Ia Assembléia Geral
representantes (te várias categorias sociais, especialmen-

te, (Ia indústria, comércio, agropecUália, operariado, pro-
fissionais liberais setores culturais e de assistência soeisi
da comunidade regional.

2. - Os atuais membros do Conselho Curador
exercerão o inan (lato estabelecido nesta lei, (iCVefl(lO o
seu número ser completado pelos representantes da As-
sembléia Geral (Ia Fundação e do Ministério da Educação
e Cultura, (te acordo com o que dispuser o estatuto da

enti(ladC
Art. 8. -- Compete ao Conselho Curador deliberar

sobre o estatuto (Ia Fundação, ouvida a Assembléia Geral
' eflI11iflhL5lO ao Ministério da Educaç áo e Cultura,
para a sua aprovação "

Art. 40 - Acrescentem-Se à Lei n. 9 3.038, de 19 de dezem-

bro de 1963, os seguintes altig()S

"Art. 90 - A Fundação Presidente Antônio, Car-
los será autorizada a receber as (lotações orçamentárias
e as rendas pertencentes ou (lestinadas aos seus esta-
belecimentos de ensino, devendo prestar contas ao órgão
competente, na forma da lei.

Parágrafo Único -- Os servidores públicos colocados
á disposição, transferidos ou lotados flOS unidades (!C en-
sino pertencentes á Fundação ficarão a esta subordina-
dos, com garantia de seus vencimentos, direitos e vanta-
gens, de conformidade com a respectiva legislação.
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Art. 50	 O artigo 8, 9 da Lei n.0 3.038, de 19 de dezembro
de 1963 passa a ser o artigo 10.

Art. 6. - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 7•0 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
12 de dezembro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Sentia
Francisco Bilac Moreira Pinto

LEI N.9 5.403, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1969.

A utoriza o Podei- Executivo a abrir à Secretaria
de Estado da Agricultura o crédito especial de NCrI
88.764,80.

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

Art. 1.° - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir à Se-
cretaria de Estado da Agricultura o crédito especial (Te NCr$ - . . -
88.764,80 (oitenta e oito mil, setecentos e sessenta e quatro cruzei-
ros novos e oitenta centavos), destinado a atender ao pagamento
de despesas realizadas no exercício de 1968, a saber:

lnílústrias Químicas Eletro Cloro S.A.  Forne-
cimento (te materiais, às Fazendas Escolas
de Arcos e Ponte Nova, em julho de 1968,
conforme notas fiscais n.°s 1.447, 1.448,
1.449 e 1.450 ....................

Bclti(oldo Puan:iha e Silva - Pagamento à Asso-
ciação Brasileira (te Criado FC5 de Gado Zebu,
em 1968, por intermédio do Dr. Edilson La-
martine Mendes, Presidente da entidade .

Amadeu Martini --- Retífica Comércio e Indústria S.A.
Fornecimento de peças e reparos CIII mo-

tores dos veículos da Fazenda Escola Guimarães

NCr$

32.149,81

50 .000,00
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NCrt
Companhia Telefônica de Minas Gerais - Serviços

telefônicos prestados ao I)epartajnento da
Guarda Civil, (te agosto ',i setembro ele 1968

Companhia Telefônica de Minas Gerais Serviços
telefônicos prestados à Delegacia de Polícia
de Bart)aC('fla (te setembro a (lCZeiT!bj'o de 1968,
conforme fature o. 1 . 839/GE ............

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Serviços
telefônicos presta dos à Delegacia de Polícia de
Varginha, de setembro a dezembro de 1968.

Companhia Telefônica de Minas Gerais 	 Serviços
t(lefônj('os prestados à Delegacia de Policia
e Cadeia Pública de Poços (te Caldas, elo julho
C de setembro a dezembro de 1968 ........

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Serviços
telefônicos prestados à Delegacia (te Polícia de
Pouso Alegre, de agosto a dezembro de 1968.

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Serviços
telefônicos Prestados à Rádio Patrulha de Ita.
jubá, em agosto, e de outubro a dezembro (te
1968	 .............................

Companhia Telefônica (te Minas Gerais	 Serviços
elefôn b'os lo esi a o ei à Delegacia e Contingente
Pülicjd de 1/há, elo março, junho, e ele setem-
bro a dezembro de 1968 ................

Jupiter Vieira - Indenização (te despesas postais
telegráficas da Delegacia ele Polícia de Conse.
fueiro Pena, (te janeiro e (l(zcmlno de 196$

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Serviços
telefônicos prestados à Delegacia de Polícia de
Cataguases, de 16 de setembro a 31 de dezem-
bro	 (te	 1968	 ......................

Companhia Telefônica de Minas Gerais -- Serviços
telefônicos prestados à Delegacia ele Policia
de Mirai, de 1. 9 de outubro a 31 de dezembro de
1968	 ............................

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Serviços
telefônicos prestados à Delegacia de Polícia de
São João Nepomuceno de setembro a dezem-
bro de 1968 ........................

Rosa, de Felixtândia, conforme notas fiscais
n.°s 1.527, 1.419, 1.453, 1.585, 1.626, 8.050,
8.051, 8.052, 012, 2.329 e 2.331, no exercício
(te	 1968	 ........................6. 614,99

TOTAL ......................88. 761,80

Art. 2. ---- Para a execução desta lei, fica o Poder Executi-
vo autorizado a utilizar-se de recursos provenientes (li) excesso (te
arrecadação, ou anular, parcial ou totalmente, até o limite do cré

(liLo, (lataeues oi'çanienlai'ias CFF V 1)OillU i1l ( ; despesas ('Ol'i'eOtCS

OU de capital

Ai-I. 3'	 HeV((4Ui!1-SC as disposições ('1(1 contrário.

Art. 4: - Esta lei ('II tra rã em vi gor IIU (lata (te sua publicação.

Marido, pnrta14), a todas as eutorid:1(ieS, a queili O conlii'ci-

iiienlu e execiiçao (testa lei pertencer, 0W' a ('UlTiprUin e façam

cumprir, ti-to init'iriiinente conio 	 se eonl'ni

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Ilorizonte, aos

Li	 dezembro (te 1969.

ISRAEL PIA'[JEIRO I)rl SILVA
Raul BL'rllai'/o Nelson de Senua
Ovídio Xavier de Abreu
Evaristo Soares de Paula

LEI N.9 5.404, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1969

.lutoi'iza o Podei' Executivo (1 abrir o o'vedif o

especial de NCr$ 7 .227,25 à Secretaria de Estado da

Sejui'rniço Pública.

o 'OVO oH ltdo de Minas Gerais, poe' s'u'; i'eprescntants,

decretou e eu, ('111 seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art . 1, 1 -- - -- Fica o Poder Executivo autOlizUdo a abrir o

e,-édito especial de NCr$ 7.227,25 (sete mil, duzentos e vinte e se-

te cruzeiros nOVOS C vinte e cinco centavos) à Secretaria (te Es.

taolo da Segurança Pública, destinado a atender ao pagamento das
seguintes (lCSpCS'aS (te exercícios anteriores

NC r$

19,63

49,14

153,69

445,56

639,86

68,51

94.91

1304

i 74,26

6,69

66,81)
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"(',r$

115,18

8,12

445,50

177,10

36,26

72,03

603,33

944,82

45,43

64,23

439,13

NCr$

49,44

10,37

7,38

20,04

62.09

1 .308,58

65,45

34.03

27.37

2 3,4 0

45,73

Companhia Telefônica dc Minas Gerais -- Serviços
telefônicos prestados à Delegacia de Policia de
Diamantina, (te setembro a dezembro de 1968

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Serviços
telefônicos prestados à Delegacia de Polícia dc
Bicas, de setembro a dezembro de, 1968

Companhia Telefônica (te Minas Gerais - Serviços
telefônicos prestados à Delegacia de Polícia dc
Itajuba, de	 OStO a dezembro de 1968 ......

Companhia Telefônica (te Minas Gerais - Serviços
telefônicos prestados à Delegacia (te Polícia de
Conselheiro Lafaiete, (te setembro a dezembro
(te	 1968	 ........................

Companhia Telefônica (te Minas Gerais - Serviços
telefônicos prestados à Delegacia (te Polícia de
Leopoldina, no IflêS de (ICZCIIII)1() de 1968 .

Companhia Telefônica (te Minas Gerais - Serviços
telefônicos prestados à Delegacia (le Polícia de
São Sebastião do Paraíso, (te 1. (le setembro
a 31 (te dezembro (te 1968 ..............

Companhia Telefônica de Minas Gerais Serviços
telefônicos prestados a diversas repartições da
Secretaria da Segurança Pública, de 1.' (te jtilho
a 31 (le dezembro de 1968 ..............

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Serviços
telefônicos prestados ao Departamento Esta-

dual do Trânsito, de julho a dezembro) (te 1968

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Serviços
telefônicos prestados ao Departamento de Guar-
(la Civil, de 1.' dc outubro a 31 de dezembro

de	 1968	 ........................

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Serviços
telefônicos prestados à Delegacia (te Polícia
de Varginlma, de 1.' (le outubro a 31 de dezembro

(te	 1968	 ..........................

Companhia Telefônica (te Minas Gerais - Serviços
telefônicos prestados ao Departamento de Or-
(1cm Política e Social, nos meses de julho e
setcrnl)rO a dezembro (te 1968 ............

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Serviços
telefônicos prestado.s às Delegacias e Postos PO -

liciais da Capital, de setembro a dezembro de
1968	 .........................

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Serviços
telefônicos prestados ao Departamento de Me-
dicina Legal, em setembro e novembro (te 1968

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Serviços
telefônicos prestados ao Departamento de Assis-
tência Social, em junho de 1968 ..........

Companhia Telefônica de Minas Gerais Serviços
telefônicos prestados à Superintendência de Po-
tí(ia Judiciária e Correições, em junho e dezem-
bro de 1968 ........................

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Serviços
telefônicos prestados à Academia de Polícia
de Minas Gerais e Serviço de Estatística Policiais
e Judiciário-Criminais, em junho e de setem-
bro a novembro (te 1968 ..............

Companhia Telefônica de Minas Gerais -- Serviços
telefônicos prestados à Delegacia de Polícia
de Itajubá, de 1. 1 de março a 30 (te setembro
de 1968	 ........................

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Serviços
telefônicos prestados à Delegacia de Bcpi'essão

Crimes Contra a Fazenda Pública, (te setem -
bro a (lcZelnbro (te 1968 ..............

Companhia Telefônica de Minas Gerais 	 Serviços
telefônicos prestados à Delegacia (te Policia de
Conselheiro Lafaicte, (te 1. de outubro a 31
dezembro (te 1968 ..................

Companhia Telefônica de Minas Gerais Serviços
telefônicos prestados à Delegacia de Polícia de
Pouso Alegre, (te outubro a (tezelabro (te 1968

Companhia Telefônica de Minas Gerais	 Serviços
telefônicos prestados à Delegacia de Polícia de
Paraisópolis, de 1.0 de outubro a 31 de dezem-
bro de 1968 ........................

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Serviços
telefônicos prestados à Delegacia de Polícia de
Guaxupé, ole outubro a dezembro (te 1968 .

companhia Telefônica de Minas Gerais - Serviços
telefônicos prestados à Delegacia de Polícia
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e ao Contingente Policial de Ubá, de 1. de ou-
tubro a 31 (te dezeliit)i'o (te 1968 ..........

Componha Telefônica de Minas Gerais - Serviços
telefônicos prestados à Delegacia de Polícia de
Leopol (tina, (te ()utubi'() a dcZeIill.)i'O de 1968

Companhia Telefônica (te Minas Gerais -- Serviços
telefônicos prestados à Delegacia (te Polícia de
Bicas, de 1. (te outubro a 31 de dezembro de
1968	 ............................

Companhia Telefônica (te Minas Gerais - Serviços
telefônicos prestados à Delegacia de Polícia de
Barbacena, (te 1. de outubro a 31 de dezembro
de1968	 ..........................

Companhia Telefônica (te Minas Gerais - Serviços
telefônicos prestados à Delegacia de Polícia de
Três Corações, (te 1. 0 de outubro a 31 de dezem-
bro (te 1968	 ........................

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Serviços
telefônicos prestados à Delegacia Regional de
Policia (te Poços (te Caldas, (te 1.0 (te outubro
a 31 (te (lezemu bro (te 1968 ..............

Companhia Telefônica (te Minas Gerais Serviços
telefônicos presLlo5 à Delegacia (te Policia de
Diarnanhina, (te janeiro a março (te 1967 .

Companhia Telefônica de Minas Gerais -- Serviços
telefônicos preslados à Delegacia (te Polícia (te
Mirai, (te 1. (te outubro a 31 (te dezembro (te
1968	 ............................

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Serviços
telefônicos prestados à Delegacia (te Polícia (te
CataguaSes, de jv de outubro a 31 de dezem-
bro (te 1968	 ......................

Companhia Telefônica (te Minas Gerais Serviços
telefônicos prestados ao Departamento de in-
vestigação (te agosto a dezenibro de 1968 .

Companhia Telefônica (te Minas Gerais - Serviços
telefônicqs prestados à Delegacia (te Polícia de
Cristina, (te 1 . 0 de outubro a 31 de dezembro de
1968	 ..........................

Companhia Telefônica (te Minas Gerais - Serviços
telefônicos prestados à Delegacia de São João

Nepomuceno, de 1. 9 (te outubro a 31 de dezem-
bro de 1968 ........................

Companhia Telefônica de Minas Gerais Serviços
telefônicos prestados à Delegacia de Po-
lícia e Rádio Patrulha de Itajubá, de 1.'> de
outubro a 31 (te dezembro (te 1968

Companhia Telefônica de Minas Gerais - Sei-viços
telefônicos prestados à Delegacia de Policia de
São Sebastião do Paraíso, de 1.0 de outubro a
31 de dezembro (te 1968 ................

TOTAL....................
Art. 2. 1 Para ocorrem- ao disposto no artigo anterior, é o

Poder Executivo autorizado a anular, total ou parcialmente, até o
imite do crédito cogitado, (lotações orçamentárias correspondentes
despesas correntes ou (te capital, ou a Utilizar-se (te recursos pro-

eflientes (te excesso de arrecadação.

Art. 3." - Revogam-se as disposições cm contrário

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

2586 Mando, portanto, a todas as autorida(les, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se Contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
2 (te dezembro (te 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Sentia
Ovídio Xavier de Abreu
Joaquim Ferreira Gonçalves

216,27

LEI N.° 5.405, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1969

Autoriza o revigorarnento do crédito especial
de NCr$ 2.340,08 à Secretaria de Estado da Educação

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

NCr$

45,73

97,84

23,40

7.227,25

23,40
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Art. 1. 0	Fica o Poder Executivo autorizado a revigorar

	

o crédito especial de NCr$ 2.340,08 (dois mil, trezentos e qua-	 Cacilda de Souza Gomes - Diretora do Grupo Escolar

	

renta cruzeiros novos e oito centavos), aberto pelo Decreto fl'	 "Arlindo Zaroni", em Maria da Fé - Pagamen-

	

11.203, de 1.0 de julho de 1968, à Secretaria de Estado da Educa 	 to dc cuirgia elétrica, em 1965, conforme Pro-

	

ção, na conformidade da autorização contida na Lei n. 9 4.742, de	 (CSSO	 . 1.145-1 (66) do DAM ........

	

06 de maio de 1068, destinado, a ocorrer ao pagamento de despe. 	 \Jalja Felicidade Costa --- Diretora do Grupo Escolar

	

sas de exercícios findos, a cargo daquele órgão, na forma rela-

	

	 Secretário Olinto Orsini, de Bueno Brandão
Pagamento de energia elétrica, em 1965, confor-cionada pela referida lei, como segue:

NCr$

13,59

Margarida Pinto - Diretora do Grupo Escolar
"Renato Elói Andrade", (te Coronel Pacheco --
Pagamento de força e luz em 1965, conforme
Procrsso n.9 1.009-2 (67) (10 DAM ........

Margarida Pinto - - Diretora das Escolas Reunidas
"Elói Andrade", de Juiz de Fora -- Pagamento
de força e luz em 1965, conforme Processo n.0
1.898-1 (66) (10 DAM ................

Maria das Dores Lopes de Oliveira - Diretora do
Grupo Escolar "Heroína Tôrres", de Santo
Antônio da Coluna Pagamento de força e
luz cm 1964, conforme Processo n. 1.117 (67)
doI)AM ..........................

Maria Eliza Costa Neto -- Diretora do Grupo Escolar
"São Pedro", Município de Piau -..- Pagamen-
to de força e luz. em 1965, conforme Processo
n.0 871-1 (66) do DAM ..............

Marina Maria da Silva Costa	 l)iretora do Grupo
Escolar "Cristiano Machado", de Ipuiuna
Pagamento de força e luz, em 1965, conforme
Processo n.° 921 (66) do DAM ..........

Carmem Marinho Viana Lopes -- Diretora do Grupo
Escolar "Dr. Viviano Caldas", em Prados -
Pagamento (te força e luz, em 1965, conforme
Processo n.0 481-1 (67) (lo l)AM ..........

Mariana Dias Barbosa Santos - Capital Paga-
mento de força e luz, cm 1965, conforme Pro-
cesso .n» 1.878-1 (66) do DAM ..........

Maria Auxiliadora Machado Gregório - Diretora
(lo Grupo Escolar "Jorge Mascarenhas", em
Araçai - Pagamento de força e luz, de 1965,
conforme Processo n. 9 1.464 (66) do DAM

	

NCr$	 Ole Processo n. 839-1 (67) (lo DAM ......

Zélia Alves Pinto -- Diretora do Grupo Escolar Padre
Machado, da Capital --- Pagamento de energia
elétrica, em 1965, conforme Processo n. 0 2.040-1

	

1,65	 (66) do DAM ....................

Dulcinén Vilia Toledo - Diretora do Grupo Escolar
Professor Lopes, de Benfica de Minas Paga-
mflcflto (te energia elétrica, em 1965, conforme

	

3,81	 Processo n.0 1 .020-2 (67) do DAM ........

Cia Viçosense Força e Luz Fornecimento (te ('flC-
gia elétrica para o Grupo Escolar Edmundo
Lins, de Viçosa, Grupo Escolar Coronel Antô-
nio da Silva Beinardes, cm 1966, eonfoiiiic Pro-
cesso n	 935 (67) tio I)A),1 ............

Departamento Municipal de Eletricidade de Poços de
Caldas ---- Fornecimento de energia I léirica pa-
ra o Grupo Escolar Washington Luiz, cio 1 966,
conformne Processo n. 463-10 (67) tio DAM

Departamento Municipal de Eletricidade (le Poços
de Caldas - Fornecimento de energia elétrica
para o Grupo Escolar Francisco Eseobar; Gru-
po Escolar "Francisco Tamm Bios Fortes",
em 1966, conforme Processo o." 463-13 (67) do
DAM............................

Prefeitura Municipal de Ouro Fino - Fornecimento
(lo energia elétrica aos Grupos Escolares "Co,-
ronel Paiva", "Júlio Brandão" e Escola Normal
Oficial de Capelinha e Escolas Reunidas "E.
Barhos", de Crisólia, ciii 1966, conforme Pio-
CC5SO n.s 886-1 (67) do DAM ............

Centrais Elétricas (te Minas Gerais	 Fornecimento
de energia elétrica para a Escola Industrial de
Betim - Centrode Treinamento, em 1965, con-
forme Processo n.' 431-4 (66) do DAM .

50,00

12,98

23,56

3,65

3,59

0,93

2,22

2,75

126 63

4,07

25,70

53'57

50,27
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NC r$

60,14

60,00

50,00

23,08

17,86

1436

6,84

5,10

3,48	 1

NCr$

107,59

0,91

7,41

32.78

43.50

27,03

8,09

13,38

24,67

80,34

1

Companhia Viçosense Força e Luz -- Fornecimento
de energia elétrica para o Grupo Escolar "Co-
ronel Antônio (ia Silva Bernardes" e Grupo Es-
colar "Edmundo Lins", de Viçosa, em 1065,
conforme Processo n.9 834-1 (66) do DAM

Lidiinonha Augusta Maia -- Diretora cio Ginásio Nor-
mal Oficial de Dom Joaquim S. de Souza -
Pagamento de material de expediente e higiene,
em 1064, conforme Processo n. Q 403-10 (66) cio
DAM..........................

Angelina dos Santos Nogueira - Pagamento de ener-
gia elétrica do Grupo Escolar "Paulo das Gra-
ças Silva", da Capital, conforme Processo n.
1.045-2 (66) do DAM, em 1061 ..........

Maria das Dores Lopes de Oliveira -- Diretora cio Gru-
po Escolar "Heroína Tôrres", de Santo Antô-
nio - Pagamento de energia elétrica,	 em
1965, conforme Processo n. > 	(67) do
DAM............................

Telma Lobato de Oliveira 	 Diretora do Grupo, Es-
colar "Caio Nelson (le Senno", da Capital
Pagamento de energia elétrica, em 1963, con-
forme Processo n» 771-4 (67) do DAM ......

Telma Lobato de Oliveira -- Diretora do Grupo
Escolar "Caio Nelson de Senno", (Ia Capital

Pagamento de força e luz, em 1964, confor-
me Processo n.9 771-3 (67) do DAM ........

Angelina dos Santos Nogueira - Diretora do Grupo
Escolar "Paulo das Graças Silva", da Capital
-- Pagamento de força e luz, em 1963, confor-
me Processo n.9 1.945-1 (67) do DAM .

Instituto dos Missionários Sacramentinos (le Nossa Se-
nhora de Manhumirim - Pagamento de força
e luz, em 1962, conforme Processo n. 9 427-4
(67)	 cio DAM	 ....................

Léa Aroeira Braga - Diretora do Grupo Escolar
"Raul Bouchardet", de Visconde do Rio Bran-
co - Pagamento de força e luz, cm 1964, con-
forme Processo n» 1.846-3 (66) do DAM .

Instituto dos Missionários Sacramentinos de Nossa
Senhora de Manhumirim - Pagamento de força

e luz, riu 1963, conforme Processo n. v 427-3
(67) do DAM ......................

Angelina (lOS Santos Nogueira	 Diretora do Grupo
Escolar "Paulo das Graças Silva", da Capital

Pagamento de força e luz, em 1962, confor-
mime Processo n. 1.045 (66) do DAM ........

Carmemo Marinho Viana Lopes Diretora do Grupo
Escolar "Doutor Divino Caldas", (le Prados -
Pagamento de energia elétrica, em 1964, confor-
me Processo n.° 481 (67) do DAM ........

Albertina Sofia Freixo de Abreu	 Diretora do Gru-
po Eseolam' "Vieira Marques", de Santos Du-
mont	 Pagamento (te força e luz, em 1966,
conforme Processo n.s 932 (67) do DAM .

Eukmlia Pereira Gomes - Diretora do Grupo Escolar
Antônio Salomon", de Itajubá --- Pagamento

(le força e luz em 19(;(; , conforme Processo n.
933 (67) do DAM ....................

Maria Antônio de Carvalho - Diretora do Grupo Es-
colar "Carneiro Resende", de Cristina Pa-
ganionto (b , força e luz, em 1!)(;(;, conforme Pio-
((5'() n.' 923 (67) (Id) l)AM ............

Lime í lia Maria Ventura Horta	 - Professorafesso, ra das Es-
colas Combinadas "Prof. Herculano Horta"
1 'agamen lo de força e luz, Cm 1966, conforme
Processo o.- 973 (67) (10 DAM .........

?viaria Inês Bustamnante Braga 	 Diretora cio Grupo
Escolar "Prof. Arcéstlio ile N. Moura", cmii
Pedralva --- Pagamento de forca e luz em 1966,
conforme Processo n. 1.278 (67) do DAM

Carmem Brandão de Castro Diretora do Conser-
vatório Estadual de Música em Visconde do
Rio Branco - Pagamento de despesas de força
e luz. em 1966, conforme Processo n. 9 1.257-1

67)	 do DAM ....................

laiia Aparecida Alvim -- Diretora do Grupo Es-
colam' "Artur Bernarcies", de Tupaciguara -
Pagamento de força e luz, em 1966, conforme
Processo) n. 1.256 (67) do DAM ........

leni Matos Gonçalves - Diretora das Escolas Reuni-
(Ias de Alto Maranhão, em Congonhas - Pa-
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galuen lo (te força e luz, em 1966, conforme
Piocesso n.Q 980 (67) do DAM	 .

Anísia Maria Dainasceno Santana - Diretora do Gru-
po Escolar da Vila Parque São Benedito, da
Capital Pagamento de força e luz, em 1966,
conforme Processo 11 .9 1.084 (67) rio DAM .

l)ulcinéa Vilias Toledo.	 Diretora (lo Grupo Escolar
"Prol. Lopes" -	 Benfica de Minas	 Paga-
incuto (te força e luz, em 1966, conforme Pio-
cesso n:? 1 .020-1 (67) do DAM ..........

Mariana Dias Barbosa Santos - Diretora do Grupo
Escolar "Prado Lopes", de Caetano Furquim

Pagamento de força e luz, em 1966, confor-
me Processo n. Q 1.787 (66) cio DAM ........

Margarida Pinto - Diretora (lo Grupo Escolar "Re-
nato Elói de Andrade", de Coronel Pacheco

Pagamento dc força e luz, em 1966, confor-
me Processo n. 9 1.099-1 (67) (lo DAM ......

Maria das Dores Lopes de Oliveira - Diretora do
Grupo Escolar	 "Professora Heroína Tôrres"

Pagamento de força e luz, em 1966, confor-
moe Processo n.' 1. 117-1 (67) do DAM ......

Maria Terczinlia Fagundes Mota - Diretora do Gru-
po Escolar "Cândido Martins de Oliveira", de
Chá Pagamento de força e luz, cm 1966,
conforme Processo n.' 1.055 (67) do DAM .

Companhia Força e Luz Cataguases de Leopoldina
Fornecimento de energia elétrica ao Grupo
Escolar "Castelo Branco"; Grupo Escolar "Sa-
les Marques", Grupo Escolar "Lafaiete Côrtes",
(te Além Paraíba; Escola Normal Oficial de
Visconde do Rio Branco, em 1966, conforme
Processo n. 734-10 (67) do DAM ........

Companhia Força e Luz Centralina - Fornecimen-
to de energia elétrica ao Grupo Escolar "Bel-
chior de Faria", em 1966, conforme Processo
1.160 (67) (lo DAM ..................

Companhia Caldense de Eletricidade S.A. - For-
necimento de energia elétrica em 1965, para o
Grupo Escolar "Sebastião Faustino. Sales", de
Ibitiura de Minas, conforme Processo n. 9 1.246
(66) do DAM ......................
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NCr$
Companhia Geralde Eletricidade -- Fornecimento

de energia elétrica em 1965, para o Grupo Es-
colar de Monte Belo, conforme Processo n.°
629-16 (6(;) (10 DAM ................

Prefeitura Municipal de Ci'uzilia - Fornecimento de
energia elétrica ao Ginásio Estadual, em 1965,
conforme Processo n:' 1.505 (66) do DAM

Empresa Luz e Força Ituiutabana S.A. - Forneci-
mento de energia elétrica, em 1965, aos Gru-
pos Escolares: Bios Fortes, Cônego Angelo e João
Pinheiro. rte Iluiu tal)a, conforme Processo n.'
.342-2 (66) do DAM ................

Empresa Luz e Forca ltuiutabana S.A. ----- Forneci-
mento de energia elétrica aos Grupos Escola-
res: Cônego Ângelo, Rias Fortes e João Pinhei-
ro, de Ituiutaba, em 1965, conforme Processo
n.' 1 .342-12 (66) do DAM ............

Empmea Luz e Força Ltuiutabana S.A. ---- Forfle('i-
incuto de energia elétrica, cio 1965, à Coletoria
Es lo tua! de Ituiutaha, conforme Processo n.
1.342 (66) (lo DAM ................

Carmemn Brandão de Castro -- Diretora do Conser-
vatório Estadual de Música "Prof. Flausino Va-
lc", dc Visconde do Rio Branco --- Forneci-
liiCflt() de materiais com 1965, conforme
cesso n.ǹ.' 1.257 (67) do DAM ............

Wanda Gelape Bambirra Santos - Diretora do Grupo
Escolar "Efigênio Sales", da Capital - Paga-
mento de energia elétrica, em 1965, conforme
Processo n. 1 .775-1 (66) cio DAM ........

Teimo Lobato de Oliveira -- Diretora do Grupo Es-
colar "Caio Nelson de Senna", da Capital
Pagamento (te energia elétrica cm 1965, conf.
Processo n." 711-2 (66) cio DAM ........

Maria Tereza Lessa Rabelo -- Diretora do Grupo Es-
colar "Sebastião Faustino Sales", de Ibitiura de
Minas - Pagamento de energia elétrica, em 1965,
conforme Pi'OcCsS() n» 441-1 (67) (lo DAM .

Angelina dos Santos Nogueira - Diretora do Grupo
Escolar "Paulo das Graças Silva" , da Capital

NCr

9 32

1.82

19,99

17,32

4.99

15,86

8,82

2 9, 09

0,3()

26.25

29,08

35,59

17,08

18,72

50,00

11,15

531,00

9,28

2,64



NCr$ Art. 2. - Para atender ao disposto no artigo anterior, é
o Poder Executivo autorizado a anular, total ou parcialmente, até
o limite do crédito cogitado, dotações orçamentárias corresponden

	

13,76	
les a despesas correntes ou de capital ou a utilizar recursos pro-
veni e n tes de excesso de arrecadação.

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

	

33.07	 Art. 4,9	 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.I	 Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam

	

295,10	 cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
12 de dezembro de 1969.

	

132,54	 ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Real Bernardo Nelson de Senna
Ovídio Xavier de Abreu
José Maria Alkrnirn

19,85

LEI N.ç, 5.406, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1969

Contém	 Lei Orgânica da Polícia Civil do
Estado de Minas Gerais.

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

LIVRO 1

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1. - Esta lei dispõe sobre a organização da Polícia
Civil do Estado de Minas Gerais e sobre o regime jurídico do seu
pessoal.

22,92

1,63

3.46

6,36

4,51

2.340,i8

Art. 2. -- A Polícia Civil do Estado de Minas Gerais com-
põe-se dos órgãos policiais civis da Secretaria de Estado (ia Se-
gurança Pública.

Art. 3•o - A Polícia Civil do Estado de Minas Gerais é
subordinada a autoridade do Governador do Estado e organizada
de acordo com os princípios da hierarquia e da disciplina.

-. 380 -	 -- 381

Pagamento de energia elétrica em 1965, con-
forme Processo n. 1.945-3 (66) do DAM

Edson Galvão Franco da Rosa --- Diretor do Colégio
Estadual "Souza Nilo", de Itanhandu Pa-
gamento de energia elétrica em 1965, conforme
Processo n. 562-1 (67) do DAM ........

Instituto dos Missionários Sacramentinos de Nossa
Senhora -- de Manhumirim - Pagamento de
energia elétrica cm 1965, conforme Processo
n.v 427-1 (67) do DAM ..............

Instituto dos Missionários Sacramcntinos (Te Nossa
Senhora (te Manliumirim ---- Pagamento de
energia elétrica em 1964, conforme Processo n.
427-2 (67) do l)AM ..................

Léa Aroeira Braga •-- Diretora do, Grupo Escolar Prof.
Bouchardet, de Visconde tio Rio Branco - Pa-
gamento de energia elétrica em 1965, confor-
me Processo n. 1.846-2 (6(3) do DAM .

Departamento de Águas e Energia Elétrica -- Fome-
CiliiCflt() de ener gia elétrica a tcl)artiÇitO do Es-
fado, eia Piuni-í, ciii 1965. conforme Processo
n.	 470-3 (66) do, DAM ..............

Eiripicsa Elétrica Ilragantinii S.A. 	 l"OiileCiiiicnt()
de energia elétrica ao Grupo Escolar "Odete
Valadares", (te Extrema, em	 1966, conforme
Processo n. 835-1 (67) lu DAM ........

Empresa Elétrica l3ragantina S.A. - Fornecimento
de energia elétrica ao Grupo Ecolar "Odete
Valadares", de Extrema, em 1965, conforme
Processo n. 1.868-2 (66) do DAM ......

Cia. Geral (te Eletricidade - Fornecimento de ener-
gia elétrica em 1966, ao Grupo Escolar "D.
João VI", de Alpinópolis, conforme Processo
n. 509-4 (67) do DAM ................

Instituto dos MissionáriQs Sacramentinos de Nossa
Senhora - Manhumirim - Pagamento de ener-
gia elétrica em 1961, conforme Processo n.5
427-5 (67) do DAM ..................

TOTAL ....................
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LIVRO II

OBJETIVO, ESTRUTURA BÁSICA E COMPETINCIAS

TITULO 1

Objetivo

Art. 4•9 Observadas as normas específicas e a competên-
ia cIa União. a Polícia Civil tem por oldeli vo . na Irlilório do Es-

tado, o exercício das funções de:

1 - proteção à vida e aos bens;

II	 preservação. da ordem e da moralidade pública;

III - preservação das instituiçõeS político-jurídicas;

IV -- apuração das infrações penais, exercício da polícia
judiciária e cooperação com as autoridades judiciárias, civis e mi-
luares, em assuntos de Segurança interna.

TITULO II

Estrutura Básica

Art . 5. --- A Secretaria (te Estado da Segurança Pública tiOn
a seguinte estrutura básica:

1 - Órgão de Assessoramento;

II ---- Órgãos Superiores (Ia Polícia;

III --- Órgãos de Apoio.

Art. 6. --- Os Órgãos de Assessoramento são:

1 - Gabinete do Secretário;

II -- Conselho Superior da Polícia Civil;

III - Conselho Estadual do Trânsito;

IV	 Assessoria de Planejcmeflto e Controle.

Parágrafo único - O Conselho Superior da Polícia Civil
poderá se subdividir, conforme regulamento, em órgão específicos,
entre eles os referentes ao, regime disciplinar, à técnica policial e
ès impugnações de nomes de cidadãos indicados para cargos poli-

ciais.

383 -

',ri. 7.	 - São Órg.os Superiores de Políí-ia Civil

1 Superintendência de Polícia Judiciária e Correições;

II - Superintendência de Policiamento Civil do Estado;

III - Superintendência de Técnica Policial;

IV - Academia de Polícia Civil de Minas Gerais.

Art. 8. - - Observado o disposto nesta lei, o Poder Executivo,
por decreto, fixará a estrutura e as atribuições dos órgãos a que
se referem os artigos 6.9 e 7.°, bem como definirá aqueles compre-
endidos no 11cm III, do artigo 5,v, para isso podendo:

1 - extinguir órgãos ou fllo(lificar-lhes a denominação,
atribuição e subordinação;

II	 alterar a localização geográfica de órgãos;

III - instituir novos órgãos, na medida (Ia conveniência e
interesse dos serviros P olicia is civis, visando a sua maior e ficãcia

IV -- extinguir cargos e alterar-lhes a denominação e atri-
buições.

Parágrafo único -- Quando não houver cargos de direção e
chefia em número e nível correspondente aos órgãos da Secretaria
de Estado da Segurança Pública, o Poder Executivo, mediante men-
sagein à Assembléia Legislativa, solicitará sua criação.

TITULO III

Competências

CAPITULO 1

Órgãos de Assessoramento

SEÇÃO 1

Gabinete do Secretário

Art. 9. - -- O Gabinete é o órgão de assistência direta cm Se-
rio em matéria de representação social e política, de coorde-

políticq-adnljnistrativa de relações públicas e de orientação
ico-legal.
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SEÇÃO II

Conselho Superior da Polícia Civil

Art. 10 - No exercício da supervisão dos órgãos cia Secre-
taria de Estado (Ia Segurança Pública, o Secretário será assessorado
pelo Conselho Superior da Polícia Civil, a que competirá, além do
que mais lhe for designado (111 Decreto

1 - opinar sobre a organização ou reorganização de ser-
viços policiais civis;

II	 examinar ou elaborar atos normativos pertinentes ao
serviço policial civil no Estado;

III	 planejar o desenvolvimento dos serviços de Seguran
ça e Ordem Pública no âmbito da Secretaria;

IV = examinar ou elaborar estudos sobre a alteração (Ias
normas relativas ao regime jurídico do pessoal da Polícia Civil;

V -- opinar sobre localização de ufli(ladcS (lu Polícia Civil
e propor planos de lotação ou remanejamento de delegados de po-

lícia;

VI - compatibilizar os critérios legais ou regimentais e ela-
borar a classificação de serVi(lO1'eS (ia Polícia Civil, para efeito de
promoção;

VII - julgar, por delegação do Secretário, ou solicitação do
órgão de correição administrativa da Policia Civil, as faltas come-
tidas por servidor policial civil, pondendo, ainda por delegação, iin-
p001' )Cfl li(la(l	 exceto olcin Issão. o (00 hec Cl ( 0 VCCUSOS contra

decisão sua;
VIII - estudar e propor inovações nos recursos técnicos e

materiais aplicáveis à prevenção, verificação e apuração) de deli-

tos;
IX julgai-, por delegação do Secretário, a impugnação

apresentada contra nomeação de delegados e subdelegados de Po-
lícia municipais e respectivos suplentes;

X - examinar e opinar sobre assuntos relacionados com o
Provimento e voícâflch( (105 cargos indicados flO item anterior.

Art. 11	 O Conselho Superior da Polícia Civil é presidido
pelo Secretário de Estado da Segurança Pública e são seus mem-

bros:

1	 OS dirigentes (los Óigãos Superiores dc Polícia Civil;

11	 o dirigente(lu Assessoria de Planejamento e Controle;

III - um Delegado, designado Delegado Assistente cio Secre-
tário. com a função de Coordenador cio Conselho

SEÇÃO 111

Conselho Estadual do Trânsito

Art. 12 - O Conselho Estadual tio Trânsito é órgão norma-
tivo na Administração Estadual para os assuntos designados ao Es-
tado pela legislação federal sobre trânsito.

SEÇÃO IV

Assessoria de Planejamento e Controle

Art. 13 - A Assessoria de Planejamento (Te Controle é o
órgão de planejamento administrativo da Secretaria, competindo-
-lhe a execução de serviços de organização racional de trabalho,
orçamento e orientação coordenação e controle financeiro.

CAPITULO II

Óryãos Superiores de Polícia Civil

SEÇÃO 1

Superintendência de Polícia Judiciária e Correições

Art. 14 A Superintendência de Polícia Judiciária e Cor-
reições exerce, em todo o território do Estado, a fiscalização dos
Lraljallios (ia Polícia Civil e demais repartições subordinadas à Se-
cretaria de Estado) da Segurança Pública, fixa normas gerais e es-
eCiais para a polícia judiciária e a admin istrativa e realiza le-
untame,nlo das estatísticas policiais, criminais e conexas, de inte-
esse da Secretaria.

Parágrafo único	 A Superintendência ole Polícia Ju(licjária
Correição é dirigida pelo Corregedor Geral de Polícia.

SEÇÃO II

Superintendência de Policjajne, 1 i 0 Civil

Art. 15 - A Superintendência de Policiamento	 Civil	 é
sentada pelo conjunto de órgãos da Secretaria como ativida-
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des específicas de policiamento, inclusive as Delegacias Regionais
(le Polícia a que incumbe, prcdominafltelflente, apurar as infrações
penais e sua autoria, bem como presidir os atos processuais nos

termos da l(gislaçao específica.

SEÇÃO III

Superintendência de Técnica Policial

Art. 16 - A Superintendência de Técnica Policial exerce a
supervisão, no Estado, das atividades de polícia civil relacionadas
com as perícias técnicas, identificação e medicina legal, bem co-

mo realiza pesquisas cientificas destina das ao seu aprimO1'imento-

SEÇÃO IV

Accideinia (te Polícia Civil (te Minas Gerais

Art. 17 - A Academia de polícia Civil de Minas Gerais

tem por finalidade ministrar cursos técnico-profissionais e de grau

fllé(li() e superior aos servidores policiais, obedecida a legislação
específica, bem como promover cursos, concursos e exames de se-
leção para o provimento de cargos de natureza estritamente Polic ial-

-civil.

CAPITULO III

órgãos (te Apoio

Art. 18 ---- Os órgãos de Apoio se incumbem de atividades
(le adininistraçaO (le material, pessoal, patrimônio, conta l)ilidade,
finanças e serviços gerais e são estruturados, por Decreto, em ba-

se departamental.

CAPITULO 1

C o rregedor Geral de Policia

Art. 20 - São atribuições do Corregedor Geral de Polícia:

1 - dirigir a Superintendência de Polícia Judiciária e Cor-
reições, de modo que assegure a realização (te seus objetivos;

	

II	
expedir ordens e instruções dc serviço às autoridades

Policiais, e repartições da Secretaria da Se gurança Pública;

	

111	 avocar atribuições dos órgãos da Superintendência e ajurisdição de qualquer delegado, bem como quaisquer inquéritosPara fins de correição;

	

IV	
determinar as correições gerais e parciais e a inspeçãodas repartições da Secretaria;

V avocar, quando necessário, em serviço de correição 
esempre que constatar irregularidade de natureza grave, C atendendoà Peculiaridade de cada caso, a competência de 

qualquer chefe (leórgãos da Secretaria de Estado da Segurança Pública, podendo
assumir o exercício da respectiva chefia., a título precário, median-te a p rovação do Secretário;

VI impor, nos termos regulamentares, sem prejuízos da
competência estatutária dos demais chefes, penas disciplinares
a qualquer ocupante de cargo ou função de natureza estritamentePolicial e 

demais servidores da Secretaria, inclusive de chefias,
exceto quanto aos componentes do Conselho Superfor de Políciae diri g

entes superiores (los demais órgãos de assessoramento e deapoio, caso em que lhe cabe representar ao Secretário:

	

VII	 ordenar a suspensão preventiva de servidores (Ia Se-
cretaria de Estado da Segurança Pública, na forma de leis e regu-lamentos;

I

	

TITULO IV	
VIII	 determinar a instauração de processos ad ministrativos,tIatj\aad ministrativos,através das Comissões Permanentes Processantes ou designar os

	

Atribuições	 componentes das Comissões especiais;

Art 19 --- - O regulaniento disporá sobre as atribuições do
Secretário de Estado da Segurança Pública, dos titulares de cargos
de direção e chefia cia Secretaria de Estado da Segurança Pública
e dos agentes policiais civis, incluindo as atribuições especiais

enumeradas nas Capítulos deste Titulo.

IX - decidir conflitos de jurisdição e competência entre
autoridades que lhe Sejam direta ou indiretamente subordinadas;

X - determinar o cancelamento das notas, inclusive as deiriem administrativa, as retificações (te nomes e a feitura de qual-
quer documento nos órgãos da Secretaria, cuja expedição não es-
teja claramente disciplinada em leis e regulamentos;
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XI - praticar atos de Polícia Judiciária e Administrativa e
deferir essa incumbência a qualquer Delegado, por ordem (10 Se-

cretário;
XII— atribuir a qualquer delegado a instauração de inqué-

ritos e processos, sobre crimes e contravenções, (Ia competência de
outra delegacia;

XIII ampliar a competência e jurisdição de qualquer de-
legado de polícia de carreira ou dele g:i(lO eSpCCal, para os casos
de Polícia Judiciária e., em caráter excepcional, (lo delegado mu-
nicipal, para abranger municípios vizinhos, de forma a assegurar
a continuidade da ação policial;

XIV - resolver, em grau de recurso, sobre despacho de au-
toridade policial que indeferir o pedido de abertura de inquérito,
em nome do Secretário de Segurança Pública;

XV - opinar, necessariamente, sobre os atos normativos a
serem submetidos ao Secretário, visando a ajustá-los a critérios

unificados (te orientação e ação policial civil;

XVI -- 	 ao Secretário a movimentação dos escrivães
e escreventes e, em razão de sua função corregedora, a remoção de
qualquer autoridade e demais servidores da Secretaria;

XVII -- convocar, i fl(l C pelideflteflseflte de requisição, qualquer
autoridade policial ou servidor (Ia Secretaria, para casos de cor-
reição, bem como deles exigir imediata e (lir(tamcntc quaisquer
informações julgadas necessárias.

Art. 21 -.- Dentre os Chefes dos óigáoS integrantes da Su-

perintendência de Polícia Judiciária e Correições, o Corregedor
Geral (te Polícia indicará seus substitutos automáticos, em ordem
de precedência, sendo-lhes reconhecida a condição de subcorrcge
dor, conforme se dispuser em regulamento

CAPITULO II

Superintendente de Policianleli lo Civil

Art. 22 - .- São atribuições (10
 Superintendente (te Policia-

mento Civil

-- avocar, quando necessário e atendendo às circunstfl-
cias peculiares a cada caso, a competência (te qualquer Chefe de
órgão que lhe for subordinado, l)O(lefl(lO assumir o exercício da res-
pectiva chefia, a título precário e submetendo imediatamente seu
ato à consideraÇ5k0 e aprovação (10 Secretário;

II - avocar inquérito a cargo de qualquer autoridade po-
licial que lhe for subordinada;

III --- incumbir qualquer autoridade policial cIo Estado (Ias
diligências necessárias i apuração de infrações, amnp!ianito inclusi-
ve a sua competência e jurisdição, mediante aprovação do Secretário;

VI - decidir, sem prejuízo da competência do Corregedor,
Geral de Polícia, sobre o encaminhamento, a quem (te direito, (te
inquérito e processos cuja instauração determinar;

V - inspecionar, periodicamente, os órgãos policiais subor-
dinados, mandando lavrar termo em que se consignem anotações
sobre irregularidades porventura encontradas OU elogios cabíveis,
comunicando as primeiras ao Corregedor Geral (te Polícia;

VI -- propor ao Secretário as medidas que julgar conve-
nientes ao aperfeiçoamento dos sei-viços policiais;

VII -- praticar atos dc polícia judiciária e administrativa e
exercer, em qualquer parte (lo Estado, por om-cleni (lo Secretário,
as funções que lhe forem determinadas

VIII - impor, nos termos regulamentares, sem prejuízo da
competência estatutária dos demais Chefes, pena disciplinar (te
suspensão a qualquer ocupante de cargo subordinado à Superinten-
dência, inclusive de chefia;

IX - promover a distribuição do pessoal do Corpo de De-
tetives e propor ao Secretário a movimentação (los Delegados (te
Policia, tendo com vista a necessidade (lo sem-viço.

CAPITULO III

Superinleridéneja de Técnica Polícia!

Art. 23 -- São atribuições do Supeiinte,n(tente (te Técnica
Policial:

1 -.- superintender os serviços (Ir técnica policial a cargo
dos órgáos subordinados;

II -- avocar, quando necessário, e atendenilo às circunstân-
cias peculiares a cada caso, a competência (te qualquer chefe de
órgão que lhe foi- subordinado, podendo assumir o exercício (Ia res-
pectiva chefia, a título precário e submetendo inicdiatamncn te seu
ato à consideração e aprovação (lo Secretário;

,1I1 - propor ao Secretário as medidas que julgar convenien-
tes ao aperfeiçoamento (los Serviços técnicos policiais;
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IV - impor, nos termos regulamentares, sem prejuízo da
competência estatutária dos demais chefes, pena disciplinar de
suspensão a qualquer ocupante de cargo subordinado à Superinten-
dência, inclusive chefias;

V - promover a movimentação itos ocupantes das carreiras
técnico-policiais entre os órgãos subordinados e as delegacias re-
gionais de polícia, ele acordo com a necessidade (lo serviço.

CAPITULO IV
Delegado de Polícia

Ai-t. 24 O Delegado de Polícia é a autoridade responsá-
vel pela direção e o regular funcionamento (Ia unidade policial em
que tenha exercício.

Art. 25 Para o desempenho de suas funções, o Delegado
de Polícia dispõe dos serviços técnicos-científicos ela Polícia Civil
e dos servidores policiais a ele subordinados, podendo requisitar,
quando necessário, o auxílio (le elementos dos (1iVeiSO5 órgãos
policiais.

Art. 26 - Ao Delegado de Polícia, além das funções de di-
reção, orientação, coordenação e controle (Ias atvidadcs atinentes
aos serviços policiais afetos à unidade policial de sua jurisdição,
compete:

1 - supervisionar e fiscalizar o policiamento executado pelos
órgãos da Polícia Civil, requisitando, quando for o caso, a quem de
direito, as medidas necessárias à sua efetivação;

II - praticar atos tendentes à realização do bem-estar geral
e à garantia das liberdades públicas, exercer vigilância sobre os
que possam atenta!- contra o bem-comum e zelar pelo aprmnoramnento
dos métodos e processos policiais;

.111 - avocar, quando conveniente, inquéritos presididos por
autoridades que lhe forem subordinadas;

IV	 autorizar e fiscalizar o funcionamento (Ias casas de
jogos e (le diversões públicas;

V - determinar a captura de infratores, nos termos da legis-
lação em vigor;

VI zelar pelo entrosamento indispensável à atuação inte-
grada de todos os órgãos da segurança interna, no âmbito de sua
jurisdição.

3;1

CAPITULO V

Delegado Regional (te Polícia

Art. 27 - Compete ao Delegado Regional dc Polícia, além
das atribuições comuns ao delegado de polícia

1 - dirigir, orientar, coordenar e controlar atividades per-
tinentes aos serviços executados por servidores policiais civis em
Sua região;

TI -- avocar, quando conveniente, inquéritos presididos por
quaisquer autoridades policiais que lhes forem subordinadas;

III - assumir, a seu critério, a direção de qualquer Delegacia
da Região, submetendo imediatamente o seu ato à COnsideração e
aprovação cio Secretário (Ia Segurança Pública;

IV - cumprir e fazei- cumprir ordens emanadas de seus su-
periores hierárquicos e (Ias autoridades judiciárias;

V proceder, periodicamente ou sempre que necessário, a
correições gerais e parciais nas delegacias subor(Ijna(l1s de acordo
com as instruções da autoridade corregedora.

Am-t. 28 São subordinados ao Delegado Regional de p o lí -
cia, direta, funcional e lilerarquicanlente, os delegados municipais
e subdelegados,, e delegados de polícia de carreira, que tenham exer-
cicio no território de jurisdição cia respectiva Delegacia Regional.

Parágrafo único - A subordinação (lo oficial da Polícia Mi-
litar, no exercício da função de delegado especial, será apenas fun-
cional, observado o disposto no artigo 655 e seus parágrafos, cio
Regulamento aprovado pelo Decreto n. 11.636, ele 29 de Janeiro
e 1969.

LIVRO III

NORMAS PARA A ORGANIZAÇÃO INTERNA DA POLICIA CIVIL

TITULO 1

Serviços Policiais Civis em Geral

Art. 29 -- A estrutura (los serviços olos Órgãos Superiores
Polícia Civil será estabelecida segundo as normas estatuídas
a lei, para o	 atendimento (los Objetiv os correspondentes às
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atividades de administração específica, relacionadas com a Polícia
Judiciária, o Policiamento Civil de Ordem e Vigilância, a Polícia
de Informações e Segurança e o Policiamento e Fiscalização de
Trânsito.

Parágrafo único -- Os serviços incumbidos do exercício de
atividade de administração específica colocam-se sob a orientaçib)
normativa e supervisão técnica elo competente órgão Superior de
Polícia Civil, sem prejuízo de sua eventual subordinação a outro
organismo, em função de estrutura administrativa.

Art. 30 - Os órgãos Superiores de Polícia Civil e os ór

-gãos de Asses soramento devem pei vanecer liberados de rotinas
de execução e (Ias tarefas de mera formalização ile atos adminis-
trativos, para que possam concentrar-se nas atividades de plane-
jamento, supervisão, coordenação e controle e no estabelecimento
de normas, critérios e princípios 

que os serviços responsáveis pela

execução sejam obrigados a respeitar.
Art. 31 - Os Órgãos de Apoio, comuns a todos os órgãos,

terão organização própria e direção administrativa centralizada.

Art. 32 A execução das atividades (te administração es p ecí
-fica da Polícia Civil será preponderanternonte descentralizada, lo-

cal ou regionainiente, e da exclusiva responsabilidade do respectivo

órgão.
Art. 33 --- Em situação de emergência., o responsável por

serviço ou ação policial poderá solicitar e deverá receber ajuda de
policiais de qualquer órgão, independentemente (le requisição, para
execução de atos indispensáveis ao serviço, respondendo pelos
abusos (te autoridade que cometer.

Art. 34 Os policiais (te todos os órgãos se apoiarão inU-

tuamente no cumprimento de suas missões específicas, quer quan-
to ao concurso (te ações, quer quanto à troca (lu informações de
interesse para os respectivos serviços.

Art. 35 - São princípios gerais para a coordenação dos
serviços policiais, além de outros que decorram de análises obje-
tivas, a natureza (ias funções e a procedência (Ias ações.

Art. 36 Os integrantes (le qualquer órgõo policial civil,
postos à disposição (Ias Delegacias de Polícia, ficarão subordinados,
funcional e disciplinarmente, ao Delegado de Polícia respectivo, en-
quanto durar a relação.

Art. 37 - Na unidade policial, os órgãos que a servem de-
verão atuar integrada e harmon jCãlIlefliC, em regime de colaboração
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permanente e recíproca, informando uns aos outros as diligências
ou operações a se realizarem e evitando ações isoladas que pi-c-
judiqucin a eficiência do serviço.

Parágrafo único - Considera-se unidade policial a área de
j urisdição do delegado (le polícia, com os respectivos prédios, equi-
pani ('n Los e sei-viços da Polícia Civil nela i.n tegi-aclos 01i postos à
sua disposição

CAPITULO 1

Polícia Judiciária

Art. 38 -- A Polícia Judiciária tem a seu cargo, pi-ccipua-
mente, a apuração das infrações penais, as investigações criminais
e o auxílio á justiça, no campo (Ia aplicação da lei 1)eflal e pioees-
sual, além dos registros e fiscalizações (le natureza regulamentar.

Art . 39 Compete á Polícia Judiciária praticai- todos os
atos administrativos e policiais necessários ao desempenho de suas
atribuições.

Ai-t. 40 -- A execução da polícia judiciária cabe, em Lodo o
Estado, aos Delegados de Polícia,, nos limites de suas jurisdições,
sob orientação e coordenação elas autoridades superiores.

Parágrafo Único -- 	 atos (Ia polícia j udiciária serão fisca-
lizados, direta ou indiretamente, pelo Corregedor Geral de Polícia.

Art . 41	 A Polícia Jucliciãi-ja compreende:

1 -- as diligências policiais e os atos de investigação das
infrações penais (crimes e contravenções) e de identificação de
Seus autores e co-autores;

11 -- a triagem e a custódia de suspeitos de infrações penais;

III - a instauração e realização de in(luérilos e processos ele
sua competência;

IV - lavi-atui- a (le auto ele prisão cm flagrante

V	 cumprimento de mandados judiciais ele prisão, busca,
apreensão e demais ordens da Justiça;

VI - ação de presença nos recintos OU locais de possíveis
ocorrências policiais, para as providências necessárias;
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VII - os registros e atestados policiais e demais atos pre-
vistos no Código de Processo Penal ou cm lcs especiais.

§ 1. No desempenho (te suas atribuições, (IS (IclegadoS (te
polícia e seus auxiliares for-se-ão presentes nos recintos ou locais
de possíveis ocorrências policiais, para o seu pronto atendimento,
comparecerão ao local (lo crime e praticarão as diligências neces-
sárias à apuração das infrações penais e à identificação de seus
autores, realizando OS inquéritos e processos de sua alçada, va-
lendo-se, para tanto, dos serviços técnicos-científicos e das perícias
médico-legais previstas em lei e regulamento.

§ 2. - Ao Delegado de Polícia, como autoridade responsável
pela direção e regular funcionamento da unidade policial, in-
cumbe atender as partes, receber reclamações, solucionar ocorrên-
cias policiais de sua alçada, administrar a Delegacia, bem como
requisitar ao Comandante do Destacamento Policial da localidade,
pessoal necessário às diligências policiais na esfera de suas atri-

buições.

CAPITULO II

Policiamento e Fiscalização do Trânsito

Art. 42 O policiamento e fiscalização do trânsito têm como
fins dirigir e disciplinar atividades reguladas pelo Código Nacional
de Trânsito, no Estado.

Art. 43 - São missões do policiamento e fiscalização de
trânsito, além de outras previstas em leis e regulamentos:

1 - a manutenção dos pontos de controle e patrulhas do

trânsito;

JI	 desenvolvimento de programa de educação junto ao Pú-
blico com geral, especialmente condutores de veículos e escolares;

III - a implantação (Ia sinalização luminosa e estatigráfica;

IV - a vistoria nos veículos, para a verificação das condições
mínimas de segurança a serem satisfeitas;

V - verificação e autuação de infrações e apresentação do
infrator à autoridade policial competente, quando for o caso;

VI - - tomada (te providências imediatas nos casos de ad-
dentes e outras ocorrências;
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VII - a coleta de (lados Para a organização de serviço e o
mapeamento de informações relativas às principais causas (los
acidentes.

§ 1.° - As atividades do policiamento e f iscalização (lo trân-
sito serão exercidas Por integrantes de todos os órgãosr Policiais,nos lemos da legislação específica.

§ 2 - As missões referidas no artigo serão realizadas se-
gundo a competência fixada na legislação Pertinente e, quando for
o caso, mediante convênio (Omn autoridades federais e municipais.

CAPITULO 111

Policiamento Civil de Ordeme Vigilância

Art. 44 O policiamento civil de ordem e vigilância tempor finalidade preservar a ordens pública e prevenir a prática
de atos delituosos, bens como cooperar com as a utoridades compe-
tentes nas atividades de repressão criminal no Estado.

Art. 45 - São missões do policiamento civil de ordem evigilância:

a) a vigilância nas vias e l ogradouros públicos, urbanose rurais;

b) a atuação em locais ou áreas específicas, onde se pre-suma ser possível a perturbação da ordem;

e) a atuação repressiva, nos limites de sua 
competência,em caso de perturbação da ordem pública;

(1) a prestação d e socorros de urgência e emergência atéPosterior atendimento pelos órgãos adequados
Art. 46 O policiamento civil de ordem e vigilância, moda-

lidade que é de prestação de serviço policial, deve ser 
planejado emestreita ligação com o delegado de polícia responsável pela áreacorrespondente, observado o planejamento relativo m às missões gel-aisatribuídas aos órgãos Policiais.

Art. 47 - A partir do momento em que executantes de qual-quer policiamento de ordem e vigilância tomarem conhecimento) eleasna ocorrência que exija providência de caráter rep ressivo osRIOS, diligências e demais medidas que o caso reclamar serão por
eles p raticados na qualidade (te agentes (Ia autoridade de polícia
dicjária competente e segundo normas por ela estabelecida.
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Parágrafo único Sol) pena (Te responsabilidade, pessoas
detidas e o que for apreendido em razão (Te ocorrência policial de-
verão ser, de pronto, apresentados (1 iretanienle 5 autoridade refe-
rida neste artigo.

CAPITULO IV

Polícia de Informações e Segurança

Art. 48 - A Polícia de Informações e Segurança tem por fi-
nalidade exercer as atividades de informações e contra-informações
que interessem a segurança e administração (lo Estado, bem como
as cia Polícia Preventiva e Judiciária, rcforentes à ordem política e
social, nos limites da competência ilo Estado.

Art. 49 - Compete à Polícia (te Informações e Segurança
praticar todos os atos administrativos e policiais necessários ao
cumprimento de sua missão.

Art. 50	 São missões da Polícia de Informações e Segu-
rança, além de outras previstas em lei ou regiilaiiiento

1 - manter entrosamento e estreita colaboração com as au-
toridades federais, do Serviço Nacional de Informações, (Ias For-
ças Armadas e demais órgãos policiais deste e de outros Estados,
no sentido da preservação da ordem pública e segurança interna;

II - cooperar na execução das medidas tendentes a assegu-
rar a incolumidade física dos membros ilo Governo e altas perso-

nalidades em visita ao Estado;

III - organizar e manter serviços de fichários e arquivos

sobre antecedentes políticos e sociais de nacionais e estrangeiros;

1V - manter xadrezes destinados ao recolhimento de pessoas

presas ou detidas por crimes (la competência da Polícia de Infor-

mações e Segurança.

Art. 51 As atividades de Polícia de Informações e Segu-

rança serão exercidas por integrantes de todos os órgãos policiais,
que forem postos à sua disposição, de acordo com as diretrizes tra-

çadas pelo Secretário de Estado da Segurança Pública, e se consti-

tuem, basicamente, no Departamento (Te Ordem Política e Social.
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TITULO II
Dj jão Territorial, Jurisdição e Competência

Amt .52 - Para a administração (]os serviços policiais ci-
vis o Estado dividir-se-á em Região, Comarcas, Municípios e
Distritos.

Parágrafo Único	 Quando os serviços policiais o exigirem,
a área da sede (lo município poderá também ser subdividida em
Distritos Policiais, através de ato (lo Secretário da Segurança Pública.

Art. 53 - As Regiões Policiais serão fixadas em portaria (10
Secretário dc Estado da Segurança Pública.

Art. 54	 As Delegacias de Comarca, Regionais, Distritos
da Capital e Especializadas serão dirigidas por delegados (le polícia
de carreira,

,§ l - A direção das Su perintendências, Departamentos inte-
grantes dos órgãos policiais, Casa de Detenção "Antônio Dutra La-
deira", Academia de Polícia, Diretoria de Ensino Policial, Delegacias
Especializadas e a função de Delegado Assistente do Secretário, só
poderão ser exercidas por Delegados Gerais, com exceção (10 Depar-
tamento de Medicina Legal.

§ 2.9 - As Delegacias (le Distrito (ia Capital, de Plantão (Ia
Superintendência de Policiamento do Estado, Regionais (te Polícia e
a Chefia do Serviço de Polícia Interestadual só poderão ser exerci-
das por Delegados de Polícia de Classe Especial e a Chefia do Ser-
viço das Delegacias Municipais e a Diretoria do Ginásio Técnico
Oficial, por delegado de polícia dc carreira.

§ 3 1? - A competência funcional dos Delegados Gerais, das
Delegacias Especializadas e da Delegacia de Plantão da Superin-
tendência do Policiamento do Estado abrangerá todo o território
estadual.

§ 4-'	 Criada uma comarca, a delegacia de polícia do mu-
nicípio passa a ser de 1 Classe, devendO o seu provimento recair
em delegado de polícia de carreira.

Art. 55 -- As Delegacias de Municípios e Subdelegacias de
Distritos serão providas (le acordo com o que dispõe o I)ccreto-lei
2.105, de 25 de abril de 1974, ficando dispensada a exigência cons-
tante da letra e, artigo primeiro cio referido decreto-lei.
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§ 1. Na medida (Ias possibilidades orçamentárias (10 Esta-
do, o Governo adotará providências no sentido de substituir as auto-
ridades de que trata este artigo por Delegados de Carreira.

2. Os delegados e subdelegados mencionados neste ar-
tigo ficam subordinados aos Delegados de Polícia das respectivas
Comarcas, sendo os primeiros substitutos (lestes, em suas faltas
e impedimentos, no âmbito do município da sede.

§ 3.° - Os elementos policiais civis, em serviço nas sedes
municipais e nos distritos, são subordinados aos respectivos delega-
dos e subdelegados, no exercício de suas atribuições.

Art. 56 Poderão ser designados Delegados Especiais os
Delegados de Carreira aposentados e os Oficiais de Policia Militar,
da ativa, da reserva ou reformados.

Parágrafo único A designação de Oficiais da Policia Mi-
litar atenderá ao disposto no art. 655 e seus parágrafos, do Regu-
lamento aprovado pelo Decreto n.I 11.636, de 29 (Te janeiro (te 1969.

TITULO III

Serviços em Convênio e Auxiliares

Art. 57 - O Estado poderá exercer os scrvços policiais de
competência da União, que lhe forem conferidos por esta, median-
te convênio.

LIVRO IV

ESTRUTURA DAS SÉRIES DE CLASSES POLICIAIS CIVIS

Art. 58 Os cargos (Ia Polícia Civil do Estado, de natu-
reza estritamente policial, constantes (los Anexos (Ia presente Lei
Orgânica, passam a integrar, com as respectivas composições por
séries de Classes, onde couberem, os Anexos da Lei n. Q 3.214, de

16 de outubro de 1964, com as respectivas modificações.

Art. 59 -- Para os efeitos desta lei consideram-se os cargos
de natureza estritamente policial os de:

a) Delegado de Polícia

h) Médico Legista

c) Perito Criminal Especialista
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d) Perito Criminal

e) Perito de Trânsito

f) Pesquisador-datiloscopista

g) Escrivão de Policia

h) Escrevente de Polícia

i) Detetive

D Guarda Civil

1) Fiscal de Trânsito

m) Identificadores
n) Auxiliares de Necropsia
o) 'Vigilantes Policiais de Presídio

P) Carcereiro

Parágrafo único Enquanto lotados na Secretaria de Estado
da Segurança Pública e com os seus ocupantes no efetivo exercício

de serviços de natureza estritamente policial, cargos das séries de

Classes de Fotógrafo, Motorista e Radiopei-ador serão equipara-
dos aos relacionados no artigo, para todos os efeitos, desde que
habilitados em cursos específicos ministrados pela Academia de
Polícia.

Art. 60 - O ocupante de cargo de natureza estritamente
Policial, que exerça cargo de chefia ou direção de igual nature-

za na Secretaria de Estado cia Segurança Pública, perceberá as

vantagens do cargo efetivo que ocupa, incidentes, segundo OpÇão
a qualquer tempo, sobre o valor do vencimento cio cargo em co-
missão ou sobre o vencimento mio cargo efetivo.

Parágrafo único -- não se fixar a estrutura e as
atribuições dos cargos da Polícia Civil (lo Estado e, conseqüente-

mente, a natureza dos cargos de direção ou chefia, consideram-se
de natureza p ol icial, para os efeitos mio artigo e demais (lesta lei, os
cargos de chefia ou direção em unidades subordinadas aos Órgãos
Superiores (Ia Polícia Civil, bem como aos Órgãos de Apoio e
Assessoramento.
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TITULO ÚNICO

CAPITULO 1

Delegado de Policia

Art. 61 Ao Delegado de Polícia incumbe, além do exer-

cício de funções na administração policial, a direção e execuçãô

de serviços de polícia judiciária, de vigilância e administrativa

na unidade respectiva, nos termos (lesta lei e regulamentos.

CAPITULO II

Médico-Legisla

Art. 62 -- O Médico-Legista é o servidor policial que tem a

seu cargo os exames macroscópicos, microscópicos e de laborató-

rio, em cadáveres e em vivos, para determinação da "causa mortis"

ou natureza de lesões e a conseqüente elaboração de laudos periciais.

CAPITULO III

Perito Criminal Especialista

Art. 63 -- O Perito Criminal Especialista é o servidor po-

licial que tem a seu cargo a realização de exames e análises rela-

cionados com a física, química e biologia legais e (te perícias gra-

fotécnicas, inclusive em documentos vasados em idiomas estran-

geiros, aplicados à criminalístiCa.

CAPITULO IV

Perito Criminal

Art. 64 -- O Perito Criminal é o servidor policial que tem

a seu cargo o trabalho especializado de investigação e pesquisa po-

licial, que consiste em examinar peças, apurar evidências ou colher

indícios em locais de crimes ou acidentes, ou cm laboratórios, visan-

do a fornecer os elementos esclarecedores para a instrução de inqué-

ritos policiais e Processos criminais.
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CAPÍTULO V

Perito de Trânsito

Ai, [. 65 - O Perito (te Trânsilo é O Servidor policial que
tem a seu cargo trabalhos técnicos, que consistem em realizam exames
periciais destinados a apurar causas e 

resl)onsal)il ida (les em aci-dentes de trânsito.

CAPITULO VI

PesquiscidorDa,ilos0p,51

Art, 66	
O Pesquisa(loI.D(tji0501)5, é o servidor poli-cial que tem a seu cargo a classificação pesquisa e arquivamentode fichas datiloscópicas, bem como prestar auxílio

.
	de sua espe-cialidade às Perícias criminais

AmE. 67 Os atuais ocupantes de cargos de Perito Crimi-
nal que, anteriormente à Lei 3.214, (te 16 de outubro de 1964, exer-
ciam os cargos de Datiloscopista Serão e n qtiadia105 por ato doExecutj'o nas classes e níveis correspo.n(lentes (la série de classesde PesquisadorDafjlo50pj51

Parágrafo Único Aplica-se a regra (lo artigo ao Perito Cri-
minal nomeado P os teriormente à Lei 3.214, e que, à (]ala da publi-
cação desta lei, Se 

cflCofltr pm'eStafl(l() serviços (te pesquisas (lati-ioscópjcas no D e
p

artamento de Iolcntificaçõ() há mais de seis meses.

CAPÍTULO Vil

Escrivão de Polícia

ArE. 68 O Escrivão dc Polícia é O servidor policial quetem a seu cargo o trabalho ole elaboração (lOS inquérjto Policiais
Processos Sumários e., quando necessário, execução de tarefas

dlninistrativas, guarda e con servaç5() das instalações e pertences
Ias Delegacias.

CAPÍTULO Viii

Escrevente de Po/jej0

Art. 69 O Escrevente (IC Polícia é o servidor policial
tem a seu cargo trabalhos que constituem em executar tarefas
lares administrativas de elaboração e preparação de inqué-

Sol) a Orientação ole Escrivão de Polícia
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CAPITULO IX

Detetive

Art. 70 - O Detetive é o servidor policial que tem a seu car-

go a investigação e coleta de elementos I)a1i elaboração de inqué-
ritos e processos sumários, policiamento preventivo especializado,

cumprimento de mandados, escolta de presos e investigação sobre

paradeiros de pessoas desaparecidas.

CAPITULO X

Guarda-Civil

Art. 71 - Ao Guarda-Civil jfleUml)e o exercício de ativi-

dade de policiamento civil de ordem e vigilância, definidos nesta lei.

Parágrafo único - Mediante especificação em regulamento,

a série de classe de Guarda-Civil compreenderá cargos reservados,
em número proporcional às necessidades do serviço, a homens e
a mulheres, para atender às peculiaridades (lo policiamento geral

e do policiamento feminino.

Art. 72 - Além (Ia série de classe referida no artigo anterior

haverá na Guarda-Civil mais a seguinte, com as respectivas classes

ascendentes:

Guarda-Civil Músico 1

Guarda-Civil Músico II

Guarda-Civil Músico III

Guarda-Civil Músico de Classe Especial

CAPITULO XI

Fiscal de Trânsito

Art. 73 Ao Fiscal de Trânsito incumbe, nos termos da

legislação específica, fiscalizar a movimentação de veículos, a fim

de manter a normalidade do tráfego e verificar o cumprimento das

leis e dos regulamentos de trânsito.

CAPÍTULO XII

Identificador

Art. 74 - O Identificador é o servidor policial que tem aseu cargo trabalho que consiste em tomai- impressões digitais parafins de identificação civil e criminal, inclusive de cadáveres re-
clusos e dementes.

CAPITULO XIII

Auxiliar de Necropsia

Art. 75 O Auxiliar de Necropsia é o servidor policial que,
no serviço médico-legal tem a seu cargo trabalho que consiste
eia auxiliar nas exumações, operação ole dissecação, recomposição,
Suturas e ,pesagens de cadáveres, sob orientação imediata do médi-
co e em cuidar cia limpeza e desinfecção de locais de instrumentos
de trabalho.

CAPÍTULO XIV

Vigilante de Presídio

Art. 76 - O Vigilante de Presídio é o servidor policial que.,prestando serviços em estabe l ecimentos penais subordinados à Se-
cretaria de Estado da Segurança Pública, tem a seu cargo traba-
lho de vigilância disciplina e movimentação de (letentos.

Art. 77 - Os atuais Vigias que integram a série de classes
previstas no Anexo II cia Lei 3.214, de 16 de outubro de 1964, lo-
tados na Secretaria de Estado cia Segurança Pública, em serviço
de vigilância policial, serão classificados por ato do Executivo,
nas classes e níveis correspondentes da série de classes de Vigi-lante de Presídio.

Parágrafo único - Serão automaticamente suprimidos noxo .11, 
da Lei 3.214, onde couber, os cargos vagos em decorrên

da classificação de que trata este artigo.

CAPÍTULO XV

Carcereiro

Ai-t. 78 - O carcereiro é o servidor policial de classe
ar que tem a seu cargo o recolhimento, movimentação, disci-



- 404 -	

-- 403 -

Parágrafo único-
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a) tenha praticado duas transgressões disciplinares classi-

ficadas como faltas graves;

b) haja sido constatada incapacidade moral ou física ou

profissional;

e) tenha sido COnSi(Iera(lO infreqüente ao serviço e às aulas,

ou tenha sido reprovado no curso ou concurso;

(1) haja se envolvido, antes do ingresso na Academia ou du-
rante o curso, cm fato que o comprometa moral ou profissionalmente;

e) o que já houver cumprido sentença por crime aviltante

ou tiver sido expulso ole outro organismo policial, e tenha omitido

tais ocorrências no Boletim de Informações.

Art. 86 O ensino, o treinamento, o recrutamento e a sele-
ção de pessoal no âmbito da Secretaria (le Estado (Ia Segurança
Pública é privativo (Ia Academia de Polícia Civil (te Minas Gerais,
ficando vedada a criação ou manutenção de quaisquer cursos por
órgãos da mesma Secretaria, sob pena (le responsabilidade dos seus

chefes.

Parágrafo Único) - -- Os programas de recrutamento, seleção
e tieinaniento de pessoal serão executados após audiência do Ins-

tituto de Administração Pública, da Secretaria (te Estado da

Administração.

CAPITULO II

Concurso

Art. 87 - A primeira investidura em cargo da Policia Ci-

vil far-se-á mediant e concurso (te provas, realizado pela Academia

de Polícia Civil de Minas Gerais, entre os Aspirantes habilitados

nos cursos respectivos.

Art. 88 - Realizado o concurso, será expedido pela Aca-

demia de Polícia Civil de Minas Gerais o certificado de habilitação,
passando o aprovado a aguardar a competente nomeação.

CAPITULO III

Nomeação

Art. 89 - A nomeação obedecerá à ordem (te classificação

dos candidatos habilitados em concurso.

Art. 90 -- Só o funejoiiãijo Portador do certificado de con-
clusão (lo respectivo) curso, mantido com este fim pela Academia
de Polícia podei-á ser nomeado para (1 ireção ou ctmcfbi de unidade
subordinada aos Õrgãos Superiores (te Polícia Civil.

Art. 91	 A nomeação) para	 a serCargos de chefia	 eill Ocupa-dos por I) elega(los de Polícia (te Carreira, 
O bedecerá ao disposto noTítulo II, Livro 111, (lesta Lei Orgânica.

Art. 92 --- Só p O(lerão sei nomead os para o cargo de Inspe-
tor Geral do Corpo (te Detetives osInsPc^ores _ l) c t ct i ves;

para o deInsI)etor-Detetive, os Subinspetores de Detetives'
in	 e para o (te Sub-spetor (te Detetives, os ocI)antes da final ( Ia Série (te classes (teDetetive; para o cargo (te Inspetor Geral (lo Serviço 

do Corpo (teEscrivães e Escreventes, os Chefes (te Cartório; e para o (te Chefe
de Cartório, os ocupao Les da final (la série de Classe (te 

E scrivães;para o Cargo (te Inspetor Geral da Gu a rda-C i vil, os Inspetores (teDivisão (te Policiamento . para o de Inspetor (te l)ivisão (te Poli-

(te Policiamento,
cianlento, os I flspetoi-es de Policiamento; Para o cargo de Inspetor
Subinspetoros Subi flspc tores (l( poli ciamento;   e Para	 (tO ede Pol iciament(j os Ocupantes da final (tu série (te clas-
ses (te Guarda-Civil; para os cargos (te lii Spetor Geral de Trânsito
e Inspetor Auxiliar de Trânsito, os Chefes (te t)jslrjlo (te Trânsito;
P ara o de chefe (te Distrito de Trânsito, os Fiscais de Turma (te
Trâns to; e Para O (te Fiscal (te Turma (te Trânsito, os Ocupantes
da final cia Série (te classe de Fiscais (te Trânsito

P
arágrafo Único Quando os cargos ole Chefia de que trata

este artigo forem em número supe1i01 aos da classe final (tu respec-tiva carreim-a, os excedentes poderão ser providos por o cu pantes (iaclasse imediatamente inferior, obedecido o requisito (lo artigo 90.

CAPITULO IV

Posse

Art. 93	 Sol
	 ser elllJ)Ossa(to

 responsabilidades	
Clii cargo com atribuições

de natui-eza es tritamente policial, quem, alémdo cump rimento das ex igências p revistas 00) artigo 80 (lesta lei e seuparágrafo Único, houver atendido às condições 
e s peciais prescri-Ias em outras leis e regulamento para de	 es

 cargos.
Art. 94	 O Aspirante a cargo de n atureza estlitalol(n[e po-licial, ao ser nomeado, deverá tomar I)Osse 

ini eoliatamnent , poden-C
do, no entanto, eia casos justificados a administi.ção Polii	 nco-

para o ato.
c aiceder-lime prazo não superior a trinta dias 
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CAPITULO V

Exercício

Art. 95 - O exercício de noiiieado para cargo dc natureza

estritamente policial terá início imediatamente à OSSC

§ l. No caso de remoção OU proinoço, o exercício terá

início dentro do prazo de quinze dias, contados (Ia (lata da publi-

cação oficial do respectivo ato.

§ 2	 Quando a remoção ou promoção não importar em mu-
dança de município, o policial deverá entrar em exercício no pra-

zo de dois dias.

§ 3. - No interesse ito serviço, o Secretário (te Estado da
Segurança Pública poderá determinar que o servidor assuma de

imediato o exercício (lo cargo

Art. 96	 Os servidores (Ia Polícia Civil não poderão exercer

funções diferentes daquelas para as quais foram nomeados

Parágrafo único -Na() si Compreende ']-,i proibição (teste

artigo, o exercício:

1 - cio cargo (te (lireção (Ia Polícia Federal, quando nomea-

cio pelo Governo da União;

II	 no Gabinete (lo Governador do Estado e olo Secretário

de Estado da Segurança Pública;

III - nas funções de direção ou chefia em qualquer órgão
policial da Secretaria (te Estado da Segurança Pública;

IV -- na Chefia da Polícia Rodoviária Estadual;

V - no Serviço Nacional (te Informações;

VI - na Presidência da Comissão de Controle dc Veículos

oficiais;

VII - cm funções correlatas nas Corregedorias cia Secre

lana te Estado dc Administração.

Art. 97 Perderá a vantagens inerentes ao cargo o servi-
dor policial que se afastar, por qualquer motivo, (lo serviço de

natureza estritamente policial.

§ 1 A determinação (leste artigo não atinge os servidores
mencionados nos itens II a VII cio artigo 96, e os que servirem em
qualquer setor técnico ou científico da administração policial.
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§ 2.9 - A supressão das vantagens, nos casos de que trata
este artigo, será automática, e o funcionário que autorizar pagamnen-
to com a inobservância (Ia respectiva dl eterminaçijo ficará obriga-
do a repor ao Estado a importância indevidamente paga.

Art. 98 A frequência aos cursos da Academia (te Polícia
Civil de Minas Gerais é considerada como (te efetivo exercício, para
fins de aposentadoria e gratificação por tempo (te serviço.

CAPITULO VI

Estágio Probatório

Art. 99 O policial aprovado e (tiplomna(to no concurso
será submetido a estágio probatório (te dois anos, durante os quais
serão apurados o.s seguintes rcquisitos

a) idoneidade floral

h) pofltualjdacte

(-)	 assiduidade;

(t)	 (li SCiII(J j na; e

e)	 eficiência.

Parágrafo único - A apuração ilos requisitos compete ao
órgão a que se sut)ord una d iretaniente o policial, e deverá processar-se
de modo a que a exoneração do s ervidor, que não os satisfizer,
Possa ser feita antes (te findo o período ite estágio, por proposta
do Conselho Superoi da Polícia Civil.

Art. 100 O servidor sujeito
sujeito a e:tágio probatório não

Poderá sei- nomeado para cargo de provimento em comissão ou
designado para o exercício de função gratificada.

Art. 101 - A estabilidade do servidor, que houver satisfei-
to os requisitos do estágio, não dependerá de qualquer novo ato.

TÍTULO II

Pio/noção

Art. 102 - A promoção (los servidores ocupantes dos car-
gos de natureza estritamente policial obedecerá a normas especiais,
a serem baixadas em regulamento pelo Secretário (te Estado cia Se-
gurança Pública, ('011) aprovação (1(1 Governador do Estado.
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Parágrafo único As formas especiais de que trata estear-
ligo prevalecerão, em qualquer caso, sobre as normas gerais baixa-
das para os demais cargos cio funcionalismo público civil do Estado,
e estas somente serão aplicadas, subsidiariamente, quando não se
conflitarein com aquelas.

Art. 103	 As 1)romoç's de que trata o artigo anterior
serão realizadas, anualmente, nos meses de junho e (lezemnbro

Art. 104	 As promoções ohNleeerao, alternadamente, ao
critério de antiguidade e merecimento

Art. 105	 Não 1)o(le1'á ser l)rOlflovi(l() 1)01' merecimento o
candidato que:

1 estiver em exercício fora da Secretaria de Estado da
Segurança Pública, salvo em serviço de caráter estritamente policial
ou os referidos no parágrafo único do art. 90;

II - estiver afastado para tratar de interesses particulares;

111 tiver sofrido pena disciplinar de suspensão por mais
de dez dias, nos doze meses anteriores ii l)lIl)lcaçã() da lista de
promoção.

Art. 100 - As vagas para promoção p01' antiguidade serão
deduzidas cio número necessário á l)moflOço, ciuc fica assegurada,
do servidor policial civil que pratique ato de bravura.

§ 1. Compreende-se por ato de bravura a prática de ação
meritória excepcional, em que um OU mais policiais civis, cio
circunstâncias adversas, assumiram o risco de expor sua própria
vida ou saúde no estrito cumprimento tio dever funcional ou cívico.

§ 2.° A promoção por ato (te bravura implicará a freqüên-
cia de curso próprio, uma vez que o pi'oniovido permaneça na

função.

Art. 107 O interstício mínimo para a promoção é (te dois
anos, podendo ser reduzido á metade e até dispensado, desde que
não haja, na classe, candidato com intersticio completo ou quando
o número de vagas a serem preenchidas foi' superior ao flÚWCFO (te
candidatos com interstício completo.

Art. 108 -- Para a promoção por merecimento é requisi-
to necessário a apresentação de certificado de conclusão mIo curso
para esse fim, mantido pela Academia de Polícia Civil do Estado

de Minas Gerais.
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Art. 109 - Serão promovidos por merecimento os Delega-
dos de Polícia escolhidos pelo Chefe do Poder Executivo , entre os
que figurarem em lista organizada pelo Conselho Superior mia Po-
licia Civil.

Parágrafo unico	 A lista I'eferjmia neste artigo, disposta cm
ordem alfabética, conterá tantos nomes quantas 

forem as vagas,mais (bis.

Art. 110 A classificação para promoção nas demais car-
reiras policiais civis será p rocessada pelo Conselho Superior da
Polícia Civil, que contará com tantas Comissões de Promoções
quantas necessárias, com as atribuições que lhe forem determinadas
em regulamento

Art. 111 - Os policiais invalidados ou mortos, em conse-
qüências de lesões recebidas 110 exercício (la função, -serão promo-
vidos á classe imfle(liatammlente superior, in depenolentem , de vaga.

TITULO 111

Acesso

Art. 112 Acesso é a elevação mio servidoi •, cujo cargoii)-
tegre classe singular ou série de classe de natureza policial para
O cargo inicial (te qualquer (Ias séries de classes 

me ncionadas no
art. 59, mediante Prova de seleção ou aprovação elo curso) de trei-
namento para esse fim, instituído na Academia (te Polícia Civil,
respeitada a habilitação profissional

Parágrafo único - - Serão exigidas para O cesso as mesmas
condições fixadas nesta lei para a promoção.

Art. 113	 Reservar-se-á para o acesso metade das vagas
existentes nas classes a ele sujeitas.

Parágrafo único Caso o número (te concorrentes habilitados
para o acesso seja inferior ao número de vagas existentes, o provi-
mento das restantes poderá ser feito através de outras formas pre-
vistas nesta lei.

TITULO IV

Transferência

Art. 114	 Transferência é a movimentação de funcionário
de um para Outro cargo, mediante curso de treinamento e prova

4
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de seleção realizados pela Academia de Polícia Civil, respeitada
a habilitação profissional.

1.' -- A transferência somente poderá dar-se para cargo
inicial (te série de classes, não sujeitos a acesso.

§ 2. Para atunder o disposto neste artigo metade (Ias
vagas será provida por funcionários públicos da Administração Es-
tadual direta.

§ 3. - No caso de não si e udúLiLtrem funcionários cm nú-
mero suficiente para o provimento das vagas a esses reservadas,
o restante das vagas poderá sei' provido p01' nomeação (te candida-

tos estranhos ao serviço público estadual, aprovados em concurso.

§ 40 - A primeira vaga será scml)iC provida por nomeação.

TITULO \

Remoção

Art . 115	 Os integrantes dos órgãOS po li c iais só poderão ser

removidos (te um município pala outro

1	 a pedido;

II -- por periiiuta;

III - com o seu consentimento, 1)0 1' escrito, após consulta

prévia;
IV - no interesse do serviço policial; e p0r

v
	 conveniência da disciplina.

Art. 116 Nas hipóteses dos itens IV e V (lo artigo ante-
rior, os Delegados de Polícia só poderão ser l'emOVi(tOS mediante
prévia sindicância regular e justificativa das providências, essegu-
rando-se-lhcs plena defesa no caso de lhes serem argüidas irregula-
ridades e depois (te ouvido o Conselho Superior da Policia Civil.

Art. 117	 O servidor policial, em regime de estágio pro-

batório, poderá ser removido por interesse (lo serviço.

TITULO VI

Aposentadoria

Art. 118 - O ocupante de cargo de natureza esti'itanicnte

policial será aposentado
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1	 por invalidez;

11 compulsoriamente, aos setenta anos de idade; e

III -- Voluntariamente após trinta e cinco anos (te serviço.

Art. 119 - Os proventos da aposentadoria serão:

1 - iguais ao vencimento e demais vantagens pecuniárias
incorporadas àquele para esse efeito:

a) quando ocorrer a invali(lez; e

1)) quando, contando tempo (te serviço público em geral
para a aposentadoria após trinta e cinco anos de serviço, tiver

Pelo menos dez anos de Serviço dedicados exclusivamente às ativi-
dades Policiais.

11 -- Qualquer alteração de vencimento e vantagens dos ser-

vidores policiais em atividade, em virtude de medida geral, será

extensiva aos proventos dos inativos, na mesma l)l'oporÇíio.

Art . 120 - A aposentadoria do servidor t)oticial, por inva-
lidez, dar-se-á mediante prévia inspeção nmédica procedida com

observância das normas próprias.

TITULO VII

Férias e Licenças

Art. 121 -- As férias e licenças para os servidores policiais

civis processar-se-ão na forma da legislação comum ao funcionalis-
mo público civil do Estado

Art. 122 - Quando razões de interesse público o exigirem,

a autoridade competente poderá suspender a concessão ou deter-

minar a interrupção do gozo de férias, que poderão sei' iniciadas

ou reiniciadas, cessados os motivos que determinaram a suspensão
ou interrupção.

Art. 123 ---A licença para tratamento de saúde ao servidor

policial civil será concedida petas chefias dos órgãos policiais a

que pertença o servidor, mediante prévia inspeção médica procedi-

da na conformidade (te instruções a serem baixadas pelo Secre-
tário da Segurança Pública.

JÀ
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TITULO VIII

Regime do Trabalho Policial Civil

Art. 124 - Os ocupantes de cargos de natureza estritamente
policial, mencionados no art. 59 e os (le cargos de chefia ou dire-
ção, assim considerados nos termos do art. 60, sujeitam-se ao expe-
diente normal (Ias Repartições Públicas Estaduais e ao regime do
trabalho policial civil, que se caracteriza:

1 - pela prestação de serviço em condições adversas de se-
gurança, com risco de vida, cumprimento de horários normais e
irregulares, sujeito a plantões noturnos e a chamados a qualquer
hora e dia, inclusive nos (lias de dispensa de trabalho;

II - pela realização de diligências policiais em qualquer
região do Estado ou fora dele.

TITULO IX

Remuneração

Art. 125 - A contraprestação pecuniária pelo exercício de
cargo de natureza estritamente policial-civil é a remuneração que
se compõe do vencimento e vantagens previstas nesta lei.

Art. 126 -- Vencimento é a retribuição pecuniária correspon-
dente ao valor fixado cm lei para o nível ou símbolo do cargo
exercido.

Art. 127	 O ocupante de cargo de natureza estritamente
policial-civil somente poderá auferir as seguintes vantagens:

1	 adicional pelo regime de trabalho policial-civil;

II	 adicionais por tempo de serviço;

III	 gratificação a título de:

a) magistério em curso de treinamento ou outro curso re-
gularmente instituído na Academia de Polícia Civil (le Minas Gerais;

b) trabalho té(-nico-científico, não decorrente das atribuições
normais do cargo;

e) participação em banca examinadora de concurso;

d) ajuda de custo;
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C) diárias;	 to
f) participação em órgão de deliberação coletiva; 	 °

g) exercício de cargo de chefia ou direção;

h) gratificação por risco de contágio, nos termos da legis-
lação própria;

i) gratificação de gabinete;

D gratificação de tempo integral.

Parágrafo único - Com exceção dos adicionais por tempo de
serviço e das gratificações a título de ajuda de custo e a título de
exercício de cargo de chefia, esta quando fixada em lei, as demais
vantagens pecuniárias serão concedidas nos termos do regulamento.

Art. 128 O adicional pelo regime (le trabalho policial ci-
vil será fixado, por decreto, em base de percentagem, igualitária
ou diferencialmente incidente sobre o vencimento atribuído ao car-
go de natureza estritamente policial, permitindo-se a incorporação
das gratificações atualmente existentes.

Parágrafo único -- Salvo no caso da incorporação prevista
no artigo, são mantidas as ,,ratificações de tempo integral para os
servidores que atualmente as percebem em cargos., inclusive de che-
fia, de natureza estritamente policial.

Art. 129	 Entende-se como gratificação a título (te exercí-
cio de cargo de chefia ou direção, além de outras instituídas em
lei, aquela decorrente da opção prevista no artigo 36, 	 3., da Lei
3.214, de 16 de outubro de 1964.

Art. 130 - Os proventos dos servidores aposentados em
cargos de natureza estritamente policial não poderão exceder à
remuneração percebida por servidor em atividade, ocupante de
igual cargo e com o mesmo tempo de serviço com que se aposentou
O inativo.

TITULO X

Substituição

Art. 131 - A substituição em cargos de chefia dos órgãos
policiais civis será feita com observância das normas baixadas para
o funcionalismo público estadual, em geral, obedecido estritamente
o princípio da hierarquia estabelecido nesta lei.
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TÍTULO XI

Assistência Médico-Hospitalar

Art. 132 - Ao policial civil será assegurada assistência mé-
dico-hospitalar, na forma regulamentar.

TITULO XII

Prisão Especial

Art. 133 - A prisão do policial civil obedecerá às prescri-
ções da legislação sobre prisão especial.

TITULO XIII

Pensão Especial

Art. 134 - À família do servidor policial que falecer em
conseqüência de acidente no desempenho de suas funções, ou de
ato por ele praticado em estrito cumprimento do dever, é assegura-
da uma pensão especial que não poderá ser inferior ao vencimento
e demais vantagens que percebia à época do evento.

Parágrafo único --- A pensão especial de que trata o artigo
caberá, em partes iguais, à viúva, enquanto perdurar a viuvez, e
aos filhos solteiros ou sem rendimentos próprios, válidos, até vinte
e um anos de idade, e será sempre reajustada nas mesmas bases
do reajustamento que for concedido á remuneração do cargo
equivalente.

TITULO XIV

Incompatibilidades, Impedimentos e Suspeições

Art. 135 - O exercício do cargo policial, no regime especial
de trabalho, é incompatível com o de qualquer outro cargo, empre-
go ou atividade profissional reniunerada

Parágrafo único - - Só é admissível a acumulação com um
cargo de magistério ou atividade da mesma natureza, verificada,
em qualquer caso, a inexistência de prejuízo para o serviço.

Art. 136 - A incompatibilidade dos integrantes dos órgãos
policiais, por impedimento de parentesco e motivos de suspeição,
será disciplinada em regulamento.
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Parágrafo único Enquanto não for baixado o regulaniento
de que trata este artigo, a incompatibilidade obedecerá à aplicação
analógica da lei processual penal, normas regulamentares vigentes,
bem como ao suplemento dos princípios gerais do direito.

Art. 137	 O exercício de qualquer cargo policial é incompa-
tível como o de vereador ou funcionário municipal.

§ 1. -_ Não Poderá ser nomeado delegado de polícia, salvo
prévia renúncia, o vereador à Câmara Municipal e seu respectivo
suplente.

§ 2. Salvo afastamento legal, não poderá candidatar-se no
cargo eletivo de vereador qualquer ocupante de cargo de natureza
estritamente policial.

TÍTULO xv

Declaração de Bens

Art. 138 - A quem for nomeado para qualquer cargo de
natureza policial será exigida, obrigatoriamen te,declaração dos
bens e valores que Possua, assim como os do seu cônjuge, se
casado for.

Parágrafo único --- A declaração será registrada na Superin-
tendência de Polícia Judiciária e Correições.

Art. 139 - Desde que tenha ocorrido modificações que
importem no aumento ou diminuição do patrimônio do declarante,
ou, que qualquer caso, alienação, aquisição OU permuta de bens, será
a declaração renovada, pelo menos, de dois em dois anos.

Parágrafo único --- No caso de aposentadoria ou exoneração,
a pedido, será exigida, previamente, nova declaração de bens.

Art. 140 --- A declaração compreende imóveis, móveis, se-
moventes, dinheiro, jóias, títulos, ações e qualquer outra espécie
de bens e valores patrimoniais.

TÍTULO XVI

Direito de Petição

Art. 141 ---- É permitido ao servidor policial requerer ou
representar, pedir reconsideração e recorrer de decisões, desde que
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o faça dentro das normas de urbanidade e em termos, observadas
as seguintes regras:

1	 nenhuma solicitação, qualquer que seja sua forma, po-
derá ser:

a) dirigida à autoridade incompetente para decidi-Ia; e

b) encaminhada, senão por intermédio da autoridade a que
estiver imediatamente subordinado o servidor;

II - o pedido de reconsideração só será cabível quando
contiver novos argumentos e será sempre dirigido à autoridade que
tiver expedido o ato ou proferido a decisão;

III	 nenhum pedido de reconsideração poderá ser renovado;

IV - o direito de pedir reconsideração decai no prazo de
vinte dias, contados cia publicação do ato ou do conhecimento do
fato e deverá ser decidido no prazo máximo de trinta dias;

V - só caberá recurso quando houver pedido de reconside-
ração desatendido ou não decidido no prazo legal;

VI - o recurso será dirigido à autoridade a que estiver ime-
diatamente subordinada a que tenha expedido o ato ou proferido
decisão e, sucessivamente, na escala ascendente, às demais auto-
ridades; e

VII	 nenhum recurso poderá ser dirigido mais de uma
vez à mesma autoridade.

Parágrafo único - Os prazos de recursos e demais normas
disciplinadoras do direito de pleitear obedecerão à regulamentação
própria, aplicando-se, subsidiariamente, os dispositivos atinentes ao
funcionalismo público em geral.

TITULO XVII

Regime Disciplinar
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Art. 144 - Além de outros a serem enumerados em regula-
mentação, são princípios básicos da disciplina policial:

1 - subordinação hierárquica;

II - obediência aos superiores;

III	 respeito às leis vigentes e às normas éticas;

IV - cooperação e respeito às autoridades de corporações
Policiais diversas ou de outros poderes ou Secretarias de Estado;

V	 apuração ou comunicação à autoridade competente, pela
via hierárquica respectiva, cia prática de transgressão disciplinar;

VI - observância das condições e normas necessárias para
a boa execução das atividades policiais;

VII - espírito de camaradagem e de cooperação, mesmo
quando de folga o servidor policial;

VIII - atendimento do público em geral, dentro (ias normas
de urbanidade e sena preferências.

Art. 145	 A hierarquia no serviço policial é fixada do se-
guinte modo:

1	 Secretário de Estado da Segurança Pública;

II - Dirigentes dos órgãos superiores de Polícia civil;

III --- Chefes de Departamentos Policiais e unidades equipa-
radas;

IV - Delegados de Polícia, observado, cm ordem descenden-
te, o escalonamento da série de classes correspondentes;

V - Médicos Legistas, Peritos Criminais Especialistas, Ins-
petores Gerais e Chefes de Serviços Policiais;

VI - Ocupantes das demais Chefias Policiais, na escala des-
cendente de níveis de vencimentos;

VII - cargos das demais classes policiais, segundo o mesmo
critério consignado no item anterior.

Art. 142 - As disposições constantes deste titulo aplicam-se 1	 Parágrafo único - Para desempate no grau de hierarquia
a todos os servidores no exercício de funções de natureza policial. 	 I obseIvar-se-á o seguinte:

Art. 143 - A disciplina policial fundamenta-se na subordi-	 1 - em igualdade de cargo de chefia ou de classe, é consi-
nação hierárquica e funcional, no cumprimento das leis, regulamen-	 derado Superior aquele que contar com mais antiguidade num ou

tos e normas de serviço.	

'
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II - quando a antiguidade de cargo ou classe for a mesma,
prevalecerá a do cargo ou classe anterior e, assim, sucessivamente,
até o maior tempo de serviço na classe e, por fim, a de idade.

Art. 146 - As ordens superiores devem ser prontamente exe-
cutadas, quando não sejam manifestamente ilegais, cabendo a res-

ponsab i lidade a quem as determinar, respondendo o agente pelos

excessos que cometer.

Parágrafo único --- Quando a ordem parecer obscura ou de difí-
cil entendimento, compete ao agente solicitar os esclarecimentos ne-

cessários, no ato de recebê-la.

Art. 147 - São deveres do servidor policial, observadas as
suas atribuições, além dos que lhe cabem pelo cargo, os constantes
dos regulamentos vigentes especiais, os das normas comuns a todos
os funcionários e os que vierem a ser consignados em nova regula-

mentação.

Art. 148 - Além de outras proibições vigentes ou que cons-
tarão de regulamento, é vedado ao servidor policial:

1 - participar de atividades político-partidárias, salvo se

licenciado para tratar de interesses particulares;

II	 exercer outras ocupações em detrimento do exercício
normal e imparcial de suas funções específicas;

III - recusar-se a aceitar encargos ao cargo ou função para

os quais for designado;

IV -- formentar discussões ou antagonismo entre os inte-
grantes das diferentes carreiras ou corporações policiais, a qualquer

pretexto;

V - aceitar presentes ou donativos por motivo de cumpri-

mento de missão policial;

VI - censurar, através de veículos de divulgação, as autorida-
des constituídas ou criticar os atos da administração, ressalvado o
trabalho de cunho doutrinário e que tenha sentido de colaboração

e cooperação com esta;

VII - quebrar sigilo de assuntos policiais, de modo a preju-

dicar o andamento das investigações ou outros trabalhos policiais.
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CAPÍTULO 1

Transgressões Disciplinares

Art. 149 - Toda ação ou omissão contrária às disposições
e aos deveres do servidor policial, ainda que constitua infração
Penal, será considerada transgressão disciplinar.

Art. 150 - São transgressões disciplinares, além de outras
enumeradas nos regulamentos dos órgãos Policiais e das aplicáveis
aos servidores públicos em geral:

1 - concorrer para a divulgação, através da imprensa fala-
da, escrita e televisionada, de fatos ocorridos na repartição, susce-
tíveis de provocar escândalos e desprestígio à or ganização policial;

II - indispor subordinados contra os seus superiores;

111 - deixar de pagar (lívidas legítimas ou assumir comoro-
missos superiores às suas possibilidades financeiras, de modo a
comprometer o bom nome da instituição;

IV	 manter relações de amizade com pessoas de notórios
e desabonadoi-es antecedentes criminais ou apresentar-se publica-
mente com elas, salvo se por motivo de serviço;

V - tranferir encargos que lhe competirem, ou a seus subor-
dinados, a pessoa estranha aos quadros da repartição, ressalvadas
as exceções legais;

VI - faltar com a verdade, por má-fé ()li 	 no exercí-cio de suas funções;

VIL	 utilizar-se do anonimato;

VII - deixar de comunicar, à autoridade competente, in-
formações de que tenha conhecimento sobre fatos que interessem
à atuação policial, especialmente em casos de iminente perturbação
da ordem pública;

IX - apresentar, maliciosa ou ten denciosamente partes, quei-
xas ou reclamações;

X - dificultar, retardar ou, de qualquer forma, frustrar o
cumprimento de ordens legais da autoridade competente;

XI - permutar serviço sem expressa permissão da autori-
dade competente;

XII - abandonar o serviço para o qual tenha sido designado;
XIII - atribuir-se qualidade ou posição na hierarquia poli-

cia!, diversas das que efetivamente lhe correspondem;
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XIV - freqüentar, exceto em razão do serviço, lugares ia-
compatíveis com o decoro da função policial;

XV - fazer uso indevido de arma ou equipamento que lhe
haja sido confiado para o serviço.

XVI - submeter a maus tratos, vexames ou a constrangimento
não autorizado em lei, preso sob sua guarda OU custódia, bem como
usar de violência desnecessária no exercício das funções policiais;

XVII - permitir que presos conservem em seu poder instru-
mentos com que possam causar danos nas dependências em que
estejam recolhidos, ferir-se ou produzir lesões em terceiros;

XVIII - omitir-se no zelo da integridade física ou moral de

preso sob sua guarda;
XIX - desrespeitar ou procrastinar o cumprimento de de-

cisão ou ordem judicial, ou da autoridade policial corregedora, bem

como criticá-las;
XX - dirigir-se ou referir-se a superior hierárquico e autori-

dades públicas de modo desrespeitoso;
XXI - publicar, sem ordem expressa da autoridade competen-

te, ou dar oportunidade que se divulguem documentos oficiais, ainda
que não classificados como reservados;

XXII - negligenciar no cumprimento de prazos para conclu-
são de inquéritos policiais e processos disciplinares, bem como no que
toca às demais obrigações deles decorrentes;

XXIII - prevalecer-Se, abusivamente, da condição de policial;

XXIV - negligenciar a guarda de objetos e valores que, em
decorrência da função ou para o seu exercício, lhe tenham sido
confiados, possibilitando assim, que se danifiquem OU extraviem

XXV - lançar em livros e registros oficiais dados intencional-
mente errôneos, incompletos ou que possam induzir a erro, bem
como inserir neles anotações indevidas;

XXVI - indicar ou insinuar nomes de advogados para assis-
tir pessoa que figure em inquérito policial ou qualquer outro pro-

cedimento;
XXVII - em razão do serviço, ou fora dele, desrespeitar ou

maltratar superior hierárquico, mesmo que este não esteja, na oca-
sião, no exercício de suas funções;

XXVIII - ordenar ou executar medida privativa da liberdade
individual, sem as formalidades legais ou com abuso de poder;

Ai
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XXIX - provocar a paralisação, total ou parcial, do serviço
Policial ou dela participar;

XXX - não desempenhar a contento, intencionalmente ou
por negligência, as missões de que for incumbido;

XXXI faltar ou chegar atrasado ao serviço ou deixar de
Participar, com antecedência, à autoridade a que estiver subordi-
nado, a impossibilidade do comparecimento, salvo por motivo justo;

XXXII - apresentar-se embriagado, ou sob a ação de entorpe-
centes, em serviço ou fora dele;

XXXIII - entregar-se à prática de vícios ou atos atentatórios
à moral e aos bons costumes;

XXXIV - cobrar carceragem, custas, emolumentos ou qualquer
outra despesa que não tenha apoio em lei; e

XXXV - deixar de atender imediatamente à convocação de
autoridade policial corregedora, bem assim de prestar-lhe diretamente
as informações solicitadas e julgadas necessárias.

SEÇÃO 1

Classificação

Art. 151 - As transgressões disciplinares classificam-se, se-
gundo a intensidade do dolo ou do grau de culpa, em:

1 - leves;

11	 médias; e

III - graves.

Art. 152 - A classificação a que se refere o artigo anterior
será feita pela autoridade competente para impor a penalidade, tendo
em vista o fato, suas condições e os antecedentes pessoais do trans-
gressor.

§ 1 - Só se torna necessária e eficaz a aplicação da pena
quando dela advém benefício ao punido, pela sua reeducação, ou
à classe a que pertence, pelo fortalecimento da disciplina e da justiça.

§ 2.9 - Será sempre classificada como grave a transgressão
que for:

1 - de natureza infamante e desonrosa;

II - ofensiva à dignidade policial ou profissional;
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III - atentatória às instituições ou à ordem legal;

IV - decorrente da prática de ação ou omissão deliberada,
prejudicial ao serviço policial; e

V	 contrária aos preceitos da hierarquia e de respeito à
autoridade.

SEÇÃO II

Causas e Circunstâncias que Influem no Julgamento

VII - aceitável ignqrância ou errônea compreensão das dis-
Posições legais e administrativas;

VIII - ter o transgressor procurado diminuir as conseqüên-
cias das faltas, antes da pena, reparando o dano; e

IX	 ter o transgressor confessado espontaneamente a falta
perante a autoridade sindicante, de modo a facilitar a sua apuração.

§ 3. -- São circunstâncias agravantes, quando não constituí-rem ou qualificarem outra transgressão disciplinar:

Art. 153 - Influem no julgamento das transgressões as cau-
sas justificativas e as circunstâncias atenuantes e agravantes.

§ 1.9	 São causas justificativas;

1 ignorância, plenamente comprovada, quafl(lO não aten-
te contra os sentimentos normais de patriotismo, humanidade e pro-
bidade;

II	 motivo de força maior, plenamente comprovado e jus-
tificado;

III - ter sido cometida a transgressão na prática de ação
meritória, no interesse do serviço, da ordem ou sossego público;

IV - ter sido cometida a transgressão em obediência a or-
dem superior;

V	 ter sido cometida a transgressão em legítima defesa, pró-
pria ou de outrem; e

VI - uso imperativo de meios violentos, a fim de compelir
o subordinado a cumprir rigorosamente o seu dever, em caso de
perigo, necessidade urgente, calamidade pública, manutenção da or-
dem e da disciplina.

§ 2. - São circunstâncias atenuantes:

1 - bom comportamento anterior;

II - relevância de serviços prestados;

III - falta de prática de serviço;

IV - ter sido cometida a transgressão em defesa própria, de
outrem ou de seus respectivos direitos;

V - ter sido cometida a transgressão para evitar mal maior;

VI - ter sido de somenos importância a participação do in-
diciado na transgressão disciplinar;

1 - reincidência específica ou genérica;

II - mau comportamento anterior;
111	 a prática simultânea ou a conexão de duas ou mais

transgressões;

gressão;
IV	 concurso de dois ou mais agentes na prática de trans-

V - prática da transgressão durante a execução do serviço
Polici al ou em prejuízo deste;

VI -- abuso de autoridade ou poder;

VII -- uso indevido de meios de coerção e intimidação;
VIII	 coação, instigação ou determinação para que outro po-

l icial, subordinado ou não, pratique a transgressão ) ou dela participe;
IX	 impedir ou dificultar, de qualquer maneira, a apuração

da falta;

X	 ter sido cometida a falta em presença de subordinados;

XI - ter sido praticada a transgressão com premeditação; e

XII - ter sido praticada a transgressão cm lugar público.

§ 4.9 - não haverá punição, quando, no julgamento da trans-
gressão, for reconhecida qualquer causa justificativa.

CAPITULO II

Penalidades

Art. 154 - São penas disciplinares:

1 - repreensão;

11	 suspensão;

4
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III - multa;

IV - demissão;

V	 demissão a bem do serviço público; e

VI	 cassação da aposentadoria ou disponibilidade

Parágrafo único - A aplicação das penas administrativas não
se sujeita à seqüência estabelecida neste artigo, mas é autônoma,
segundo cada caso, e consideradas a natureza e a gravidade da infra-
ção e os danos que dela provierem para o serviço público.

Art. 155 A pena de repreensão será aplicada por escrito e,
em princípio, corresponderá às faltas de cumprimento de deveres e as
transgressões consideradas de natureza leve.

Parágrafo único - Havendo dolo ou má fé, as faltas de cumpri-
mento de deveres serão punidas com a pena de suspensão.

Art. 156 - A pena de suspensão, que não excederá de no-
venta dias, será aplicada no caso de falta grave de reincidência.

1.0 - O servidor policial suspenso perderá todas as vanta-
gens e direitos decorrentes do exercício do cargo.

§ 2. - A autoridade que aplicar a pena de suspensão po-
derá converter essa penalidade em multa, na base de cinqüenta por
cento por dia de vencimento ou remuneração, sendo o servidor, nesse
caso, obrigado a permanecer em serviço.

Art. 157 - A pena de multa será aplicada na forma e nos
casos expressamente previstos em lei ou regulamento.

Art. 158	 Será aplicada a pena de demissão nos casos de:

1 - abandono de cargo;

II - procedimento irregular de natureza grave;

III - ineficiência no serviço;

J\T - aplicação indevida de dinheiros públicos;

V - ausência do serviço, sem causa justificável, por mais de
quarenta e cinco dias, interpoladamente, durante um ano; e

VI - exercício de qualquer atividade remunerada, estando o
servidor licenciado para tratamento de saúde.

§ 1.° - Considerar-se-á abandono de cargo o não compareci-
mento do servidor ao serviço, por mais de trinta dias consecutivos.
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§ 2. - A pena de demissão por ineficiência no serviço só
será aplicada quando verificada a impossibilidade de readaptação.

Art. 159 - Será aplicada a pena de demissão a bem do servi-
ço público ao servidor policial que:

1 - foi- dado a incontinência pública e escandalosa, ao vício
de jogos proibidos, à embriaguez habitual, bem corno ao uso de
suhstncja entorpecente que determine dependência física ou
pdquica;

	

II	 prt- crime contra a boa ordem, a admninistraçào pú-
blica e a Fazenda Estadual, ou previsto nas leis relativas à segu-
rança e à defesa nacional;

III - revelar segredos de que tenha conhecimento em razão
do cargo, desde que o faça dolosamente e com prejuízo para o Es-
tado ou particulares;

IV - praticar insubordinação grave;

V - praticar, em serviço ou em decorrência deste, ofensas
físicas contra funcionários ou particulares, salvo se em legítima
defesa;

VI -- lesar os cofres públicos ou dilapidar o patrimônio do
Estado;

VII - receber ou solicitar propinas, comissões, p resentes ou
vantagens de qualquer espécie, direta ou indiretamente, em razão
de cumprimento de missão policial;

VIII - pedir, por empréstimo, dinheiro ou quaisquer valo-
1-es a pessoas que tratem de interesses ou os tenham na repartição
do servidor, ou estejam sujeitos à sua fiscalização;

IX - praticar qualquer crime que, pela sua natureza e con-
figuração, seja considerado infamante, de modo a incompatibilizar
o servidor para o exercício da função policial;

- exercer advocacia administrativa;

XI - for contumaz na prática de transgressões disciplinares;

	

XII	 praticar a usura em qualquer de suas formas;

XIII - incitar greves ou a elas aderir, ou praticar atos de
sabotagem contra o regime ou a serviço público; e

XIV - apresentar, com dolo, declaração falsa em matéria de
abono familiar ou de outro qualquer benefício, sem prejuízo da
responsabilidade civil e do procedimento criminal, que no caso
couber.
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Art. 160 - Será aplicada a pena de cassação da aposenta-
doria ou disponibilidade se ficar provado que o servidor policial
inativo:

1 - praticou, quando em atividade, falta grave a que é
cominada nesta lei a pena de demissão ou de demissão a bem do
serviço público;

II - aceitou ilegalmente cargo ou função pública;

III	 aceitou representação de Estado estrangeiro sem pré-
via autorização do Presidente cia República; e

IV - praticou, quando convocado para o exercício efetivo
de funções policiais, nos termos legais e regulamentares, quaisquer
transgressões puniveis com demissão a bem do serviço público.

CAPITULO III

Competência para imposição de Penalidades

Art. 161	 Para a aplicação das penalidades previstas no
artigo 154 são competentes:

1 - o Governador do Estado, em qualquer caso;

II	 o Secretário de Estado da Segurança Pública, até a de
suspensão por noventa dias;

III - o órgão disciplinar da Polícia Civil, até a de suspen-
são por sessenta dias;

IV - o Corregedor Geral de Polícia, até a de suspensão por
trinta dias;

V - os Superintendentes, Diretor da Academia de Polícia,
Diretor da Casa de Detenção "Antônio Dutra Ladeira" e Chefes de
Departamentos, até a suspensão por trinta dias;

VI - os Delegados Gerais de Polícia, Delegados de Polícia
de Classe Especial e Delegados Regionais de Polícia, até a de sus-
pensão por dez dias; e

VII - os demais Delegados de Polícia de Carreira, até a de
suspensão por cinco dias.

Parágrafo único - A competência das autoridades referidas
nos itens V, VI e VII, deste artigo, é limitada ao pessoal que lhes
é diretamente subordinado.
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CAPITULO IV

Prisão Administrativa e Suspensão Preventiva

Art. 162 - No curso do processo administrativo disciplinar
podviã() ser aplicadas como medidas acessórias, a prisão adminis-
trativa e a suspensão preventiva, nos termos de leis e regulamentos.

§ 1.	 A prisão administrativa e a suspensão preventiva
não poderão exceder de noventa dias.

§ 2.1 - São competentes para a aplicação das medidas de
que trata o parágrafo anterior:

1	 o Secretário da Segurança Pública, quanto à prisão
administrativa e à suspensão preventiva; e

II - o órgão disciplinar (Ia Polícia Civil e o Corregedor
Geral de Polícia, quanto à suspensão preventiva.

CAPITULO V

Procedimento Administrativo

SEÇÃO 1

Instauração do Processo

Art. 163 - A aplicação do disposto neste Capítulo se fará
sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência de lei
anterior.

Art. 164 O procedimento administrativo para apuração das
transgressões disciplinares dos servidores da Polícia Civil com-
preende OS ;CgUintes feitos:

1	 sindicância administrativa; e
II processo administrativo.

Art. 165 - Instaura-se processo administrativo ou sindicân-
cia, a fim de apurar ação ou omissão de servidor policial civil,
Puníveis disciplinarmente.

Art. 166 - Será obrigatório o processo administrativo quan-
do a falta disciplinar, por sua natureza, possa determinar a pena
de demissão.
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Parágrafo único - O processo será precedido de sindicância,
quando não houver elementos suficientes para se concluir pela exis-
tência da falta ou de sua autoria.

Art. 167 - Nos casos do art. 150, poder-se-á aplicar a pena
pela verdade sabida, salvo se, pelas circunstâncias da falta, for con-
veniente instaurar-se sindicância ou processo.

Parágrafo único - Entende-se por verdade sabida o conheci-
mento pessoal e direto da falta por parte da autoridade competente
para aplicar a pena.

Art. 168 - São competentes para determinar a instauração
do processo administrativo as autoridades enumeradas no art. 161,
até o item IV, inclusive, e, para determinar a instauração de sindi-
cância, as autoridades enumeradas no mesmo artigo, até o número

vil.

SEÇÃOII

Sindicância

Art. 169 A sindicância, meio sumário e, c) quanto possí-
vel, sigiloso, de, verificação, será cometida a funcionário ou a
comissão de funcionários, de condição hierárquica nunca inferior
' do indiciado, ou à Comissão Processaflie Permanente a que se

refere o art. 173 e seguintes.

Art. 170	 A Comissão ou o funcionário incumbido da sin-
dicância, dando-lhe início imediato, procederá às seguintes dili-

gências:
-- - ouvirá tcstinurihas para esci irecimefliO (los fatos refe-

ridos na portaria ou despacho de designação e, sempre que possível,

o acusado; e

II	 colherá as demais provas que houver, concluindo pela
procedência ou não da argüição feita contra o servidor.

Art. 171 - Poderão, a critério da autoridade superior, ser
consideradas como meio sumário de verificação de falta disciplinar,
e terão valor de sindicância administrativa, as provas colhidas con-
tra o servidor policial civil em inquérito policial instaurado contra
o mesmo e (Ias quais resultem, também, responsabilidade adminis-

trativa a que caiba pena de suspensão.

Art. 172 - A critério da autoridade que o designar, o fun-
cionário incumbido de proceder à sindicância poderá dedicar todo

- 431 -

o seu tempo àquele encargo, ficando, em conseqüência e automati-
camente, dispensado do serviço da repartição, durante a realização
dos trabalhos.

SEÇÃO 111

Comissões Processan (es Permanentes

Art. 173 --- Na Superintendência de Polícia Judiciária e Cor-
reições haverá Comissões Processantes Permanentes, destinadas a
realizar os processos administrativos.

§ 1. - Os membros das Comissões Processantes Permanentes
serão designados pelo Secretário de Estado da Segurança Pública.

§ 2.9 - O disposto neste artigo não impede a designação de
Comissões Especiais pelo Secretário, Corregedor Geral ou órgão
disciplinar da Polícia Civil.

Art. 174 - As Comissões Processantes Permanentes serão
Constituídas de três servidores estáveis da Polícia Civil, devendo
a sua presidência recair em Delegado (te Polícia (lo Carreira.

Parágrafo único	 Haverá tantas Comissões Processantes
Permanentes quantas forem julgadas necessárias.

Art. 175	 Não poderá ser encarregado de proceder à sin-
dicância, nem fazer parte da Comissão Processante Permanente,
mesmo como secretário desta, parente, consagüíneo ou afim, em linha
reta ou colateral, até o terceiro grau inclusive, do denunciante ou
indiciado, bem como o subordinado deste.

Parágrafo único - Ao funcionário designado incumbirá,
desde logo, comunicar à autoridade competente o impedimento
que houver, de acordo com este artigo.

Art. 176 - Os membros das Comissões Processantes Por-
manentes, heiii como os respectivos secretórios, dedicarão todo o
seu tempo aos trabalhos pertinentes aos processos administrativos
e às sindicâncias de que forem encarregados, ficando dispensados
de outros serviços da repartição durante todo o prazo da designação.

Parágrafo único -- Nas comissões não permanentes, também
compostas de três membros, somente por expressa determinação
da autoridade que as designar, poderão seus integrantes ser afasta-
dos do exercício dos cargos, durante a realização do processo.
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Art. 177 - As Comissões Processantes Permanentes e Es-
peciais terão jurisdição em todo o Estado, para o bom desempenho
de seus trabalhos.

CAPITULO VI

Aios e Termos Processuais

Art. 178 - O processo administrativo terá a forma prevista
neste capitulo, ifliCiafl(l0-Se no prazo de oito dias, contados tia data
do ato que determinou sua instauração.

Art. 170 É assegurado ao funcionário o direito de ampla
defesa, podendo, pessoalmente, ou por procurador, acompanhar
to(1OS os atos processuais, indicar e inquirir testemunhas, requerer
juntada de documentos, vista dos autos cm mãos tia Comissão, e o
mais que julgar necessário, observadas as normas processuais esta-
belecidas nesta lei.

§ 1.0 Entende-se por direito de ampla defesa a oportu-
nidacle que se confere ao acusado de praticar todos os atos previs-
tos no artigo anterior, na fase instrutória cio processo.

§ 2.0 --- A autoridade processante não será obrigada a suprir
"ex-officio" a omissão cio acusado na fase de que trata o parágra-
fo anterior.

Art. 180 - Na portaria que der inicio ao processo, o Pre-
sidente da Comissão ordenará a citação cio acusado para se ver pro-
cessar até julgamento final, e nomeará um dos membros da Co-
missão para secretariar os trabalhos.

§ 1.	 A citação (lo acusado será feita em mandado próprio
e será instruída com a cópia da portaria inicial.

§ 2.0 - Se for desconhecido o paradeiro do acusado ou este
se ocultar para evitar a citação, esta será feita com o prazo de dez
dias, mediante edital publicado por cinco vezes seguidas no órgão
oficial, findo o qual prosseguir-se-á no processo à sua revelia.

§ 3v - Será considerado revel o funcionário que, citado ou
intimado para os atos processuais, deixar de comparecer ou de
se fazer representar.

Art. 181 - Feita a citação, terá prosseguimento o processo,
em sua fase de instrução, designando o Presidente dia e hora para
o interrogatório do acusado e a inquirição de testemunhas, devendo
este ser notificado a apresentar, caso queira, rol de testemunhas
até o máximo de dez, no prazo de cinco dias.

A

Parágrafo único Poderá o acusado, respeitado o limite
previsto neste artigo, durante a fase instrutória, substituir as teste-
munhas ou indicar outras no lugar das que não comparecerem.

Art. 182 -- Proceder-se-á à tomada dos depoimentos das
testemunhas arroladas pela Comissão e, a seguir, os das testemunhas
indicadas pelo acusado.

§ 1.°	 Nas audiências das testemunhas será dada a pala-
vra ao defensor do acusado ou a este, para reperguntar as teste-
munhas.

§ 2.	 Se o acusado, ou o seu defensor, não comparecer,
será consignado o fato no respectivo termo.

§ 39	 O Presidente poderá indeferir as perguntas que não
tiverem conexão com a falta, consignando-se no termo as que forem
indeferidas.

§ 4o - Ocorrendo a necessidade cio testemunho de servido-
mes pá hlicos ou mii 	 arts as 1espe(tjvas sol icil acõ('s deverão ser
feitas a seus chefes ou comandantes imediatos.

Art. 183 - Durante a fase instrutória de processo, poderá
o Presidente da Comissão ordenar toda e qualquer diligência que
se lhe afigure conveniente, facultando-se ao acusado, nos termos
do art. 179, requerer o que for necessário à sua defesa, desde que
flo constitui1 rcu iSc protelató,i() prtjudic ia! ao andamento nor-
mal dos trabalhos ou de nenhum interesse para o esclarecimento
dos fatos em apuração.

laraLp-afo Único	 O Presidente, entendendo iltscahida a
pretensão do acusado, recusará a diligência em despacho funda-
mentado.

Art. 184	 É permitido à Comissão tomar conhecimento, na
fase instrutória, de arguições novas que surgirem contra o acusa-
cio, caso em que este terá o direito de produzir contra elas as pro-
vas que tiver.

Art. 185 - Encerrada a fase instrutória, em que serão pra-
ticados os atos concernentes à prova, o acusado não mais poderá
requerer diligências no processo e, dentro de quarenta e oito horas,
deverá ser citado para apresentar, por escrito, as razões finais de
sua defesa.

Parágrafo Único - Terá o acusado o prazo de dez dias para
apresentação da defesa a que se refere este artigo. Neste prazo
lhe será dada vista dos autos em presença tio secretário ou de qual-
quem- dos membros tia Comissão, no lugar do processo.
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Art. 186 - No caso de revelia do acusado ou ainda de
perda de prazo para apresentação de defesa, o Presidente nomeará
uni funcionário, sempre q ue possível l:cliarel clii l)ireito, para

produzi-ia, na forma do art. 185 c' Seu parágrafo áflICO

Art. 187 - Findo o prazo para a defesa e juntadas aos autos
as peças que a contiverem, a Comissão, no prazo de dez dias, apre-
ciará a prova e a defesa produzida, apresentando o seu relatório.

§ 1. - Neste relatório, a Comissão apreciará cru relação
a cada acusado, separadamente, as faltas administrativas e irregula-
ridades que lhe foram atribuídas, as provas colhidas no, processo e
as razões da defesa, propondo então a absolvição ou a punição,
indicando, neste caso, a pena que couber.

§ 2. - Deverá também a Comissão, em seu relatório, suge-
rir quaisquer outras providências que lhe parecerem de interesse
do serviço público.

Art	 188	 . () pi'oCCSSO i diiitnistI'ati''0	 1e\'l.'1'I ser concluído

no prazo de sessenta dias, a contar da citação do acusado.

§ 1. - Poderá a autoridade que determinou a instauração
do processo prorrogar-lhe o prazo até mais sessenta dias, por des-
pacho, em representação circunstanciada que lhe fizer o presidente
da Comissão.

§ 2. -- O Secretário de Estado cia Segurança Pública, em
casos especiais e mediante representação do presidente da Co-
missão, poderá autorizar nova e última prorrogação do prazo, por
tempo não excedente ao do parágrafo anterior.

Ai-t. 189 --- Ultimado o processo e, recebendo os autos con-
clusos, a autoridade que houver determinado a sua instauração de-
verá proferir julgamento no prazo de trinta dias, prorrogáveis por
igual período.

Parágrafo único Se o processo não for julgado no prazo
indicado neste artigo, o acusado, caso esteja suspenso preventiva-
mente, reassuinirá automaticamente o cargo ou função e aguardará
em exercício o julgamento, salvo nos casos de prisão administrati-
va que ainda perdure o abandono (ir cargo ou função

Art. 190 - Quando escaparem à sua alçada as penalidades
e providências que lhe parecei-em cabíveis, a autoridade que deter-
minou a instauração do processo administrativo deverá propô-la.,
justificadamente, dentro (to prazo marcado para julgamento, à auto-
ridade competente.

Art. 191 - As decisões serão sempre publicadas no órgão
oficial, dentro tio prazo de oito dias.

	

Art. 192	 O processo administrativo não poderá ser sobres-
tado para o fim de aguardai- a decisão de ação penal ou civil.

	

Art. 193	 Não será declarada a nulidade de nenhum ato
processual que não houve!- influído na apuração (ia verdade subs-
tancial ou, diretamente, na decisão cio processo ou cia sindicâncias
e os atos que foi-em declarados nulos não afetarão o processo em
.Sc11 tolo, 1(05	 0I Sol (ole II diligênc ju que contenhani.

CAPÍTULO VII

Processo POI' Abandono de Cargo ou Função

	Art. 194	 No ('050 de al)afldOflO mie (algo 011 função, ins-
taurado o processo e feita a citação, na forma dos arts. 168 e 180,
Comparecendo o acusado e tomadas as suas declarações, terá ele o
prazo (te cinco (lias para oferecer defesa ou requerer a produção
(Ia prova qimr tiver, que só pode versam- sobre força maior OU coação
ilegal.

§ 1.' - Observar-se-á, então, no que couber, u disposto nos
arts. 182 e seguintes.

§ 2. - No caso de revelia, será designado pelo Presidente
timU funcionário para sei-vir de defensor, observando-se o disposto
na parte final deste artigo e, no que couber, o disposto nos arts.
182 e seguintes.

CAPITULO VIII

Revisão do Processo Adnminjslrafjvo

	A rt. 195 .	 I)am'-se-á revisão dos processos findos, omo'd ian (e
recurso do punido, quando:

O decisão for contrária a texto expresso (te lei ou à c'vi-
ciência dos autos;

II -	 a cIet'isào se fundar cm depo j imiento exalmies (1H (lo-
cuuientos comprovadamente falsos ou errados; e

111	 após a decisão, se descobrirem novas provas da ino-
('êfl('ia do punido OU	 Ir circunstância que autorize pena miiiiis
branda.
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§ 1. - Os pedidos que não se fundarem nos casos enume-
rados no artigo e que não vierem dOcUillCIlttl(IOS (le provas, serão in-
deferidos "in limine".

§ 2. - O pedido será sempre dirigido à autoridade que apli-
cou a pena ou que a tiver confirmado em grau de recurso.

§ 3 y	Não será admissível a reiteração do pedido, salvo
se fundado em novas provas.

Ai-t. 196 - A revisão, que poderá verificar-se a qualquer
tPillI)O, não autoriza a agravação da pena.

Art. 197 - A revisão poderá sei- pedida pelo próprio puni-
( to, ou procurador legalmente habilitado, ou, no caso de morte
(lo punido, pelo cônjuge, ascendente, descendente ou irmão.

Art. 198	 Não constitui fundamento para a revisão a sim-
ples alegação de injustiça da penalidade.

Art. 199	 A revisão será processada por Comissão Proces-
sante Permanente, ou, a juízo do Secretário da Segurança Pública,

por Comissão Especial.

J.	 Será impedido ole funcionar na revisão quem houver
integrado a comissão de processo administrativo.

§ 2.	 O Presidente designará um funcionário para secre-

tariai- a Comissão.
Art. 200 - Ao processo de revisão será apensado o proces-

so administrativo ou sua cópia, marcando o Presidente o prazo de
cinco dias para que o requerente junte as provas que tiver, OU in-

dique as que pretenda produzir.

Art . 201 - -- Concluída a instrução olo processo, será aberta
vista ao requerente, perante o secretário da comissão, pelo prazo
de (lez (lias, para apresentação de alegações.

Art. 202 - Decorrido esse prazo, ainda que sem alegações,
será o processo encaminhado, com o relatório fundamentado da
Comissão e dentro do prazo de quinze dias, à autoridade competen-
le pai-a o julgamento.

Ai-t. 203 - Será de trinta (lias o 1)1-azo para esse julgamento,
sem prejuízo das diligências que a autoridade entenda necessárias
ao melhor esclarecimento do processo.

Art. 204 - Julgada procedente a revisão, a Administração
determinará a redução ou o cancelamento da pena.

Art. 205 - Ao processo de revisão aplicam-se as regras co-
minadas no art. 178 e seguintes, no que couber.
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LIVRO VI

Disposições Finais e Transitórias

Art. 206 - A Reforma Administrativa ola Secretaria (te Es-
tado (Ia Segurança Pública, que se inicia com a presente lei, será
realizada gradualmente, coma orientação seletiva para problemas
existentes em órgãos e atividades afins.

§ l. - Observadas as disposições constitucionais e as desta
lei, para os efeitos olo artigo, o Podei- Executivo expedirá progi-es-
sivainente os atos (le reorganização reestrutui-ação, lotação, defini-
ção de competência, revisão (te funcionamento e quantos outros Se
façam necessários ao processo (Ia ]Reforma Administrativa.

§ 2.9 - Por força desta lei e à medida em que sejam expe-
didos os atos a que o parágrafo anterior se refere, considerar-se-ão
revogadas as disp

osições legais que com aqueles atos forem coliden-
tes ou incompatíveis.

3." -- O Secretário de Estado) l( Seguranca Pública ai mi

buirá à Fundação Escritório Técnico de Racionalização Administra-
tiva ---- ETRA -- omeoliante ajuste, o assessoiamnenl () necessário à pre-
paração e execução (los atos exigidos pela reforma a(lflhinistrativa
determinada por este artigo e nos termos da Lei n. 9 5.036, de 22
de novembro de 1968.

Art. 207 - Fica mantido o Departamento Médico (la Polícia
Civil, unidade específica de assistência médico-hospitalar e odonto-
lógica para os servidores ocupantes de cargos de natureza estrita.
mente policial, bem como para os lotados nos órgãos de apoio e as-
sessoramento, até que seja implantado o sistema de assistência Mé-
(lico-Hospi tala i da Administração Pública Estadual

Art. 208 O Poder Executivo adotará medidas para a orga-
nização) de entidade, com autonomia administrativa e financeira,
destinada à realização dos serviços de medicina de urgência, atual-
mente executados pelo Departamento ole Pronto Socorro, para esse
fim podendo:

1 - celebrar convênios para a participação (te municípios
como instituidores ou mantenedores da entidade;

II - pala uso (Ia entidade, concluir obras de construção
de hos p ital e doar terrenos, edificações, benfeitorias, equipamentos
hospitalares, móveis e veículos atualmente ocupados ou utilizados
pelo Departamento de Pronto Socorro, mediante especificação cmii
decreto;
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III - coniprunicter-se a subveucionar a (flti(Ia(le (Ofli ICcUI-	 li) Seis cargos de inspetor de Divisão (1

	

sos financeiros, até o valor total (Ias dotações consignadas ao De-	 h1(tCj'ii, Símbolo C-6;	
( 1 OilciaIlieTlto da

partainent() (le Pronto Socorro no orçamento para o exercício de

	

1970 e nos limites fixados em orçamentos paIa os exercícios ulie-	 caro.s (le Chefe de Distrito de Trânsito, símbolo C-;

riores

	

	 i) trinta cargos d
i	

( Inspetor de Pol iciamento da Guarda-Cv

	

Art. 209 - Até que se cumpram as determinações dessa lei 	
1 SiWbl3lO C-5;

	

no sentido da reforma estrutural(Ia Secretaria (te Estado da 	 1) um
 cargo de Diretor de Estabelecimento 

	

Segurança Pública e observadas dS alterações que estabelece, IV-	 símbolo C-5;
	 de Ensino Médio,

valeceri a atual estrutura orgânica e correspondentes atribuições.

Art. 210	 Paia efeito de nomeação, para('ai'() de igual	 m) trinta cargos de Subinspetor de Detetives, símbolo C-5

	

hierarquia, ficam dispensados da exigência estabelecida pelo art. 	 fl) (luarenta cargos de SubinsPetor

	

9(1 desta lei os atuais ocupantes de cargos de chefia ou direção de 	 da-Civil, símbolo C-4; 	
e Policiamento ota Guar-

	

unidade ao nível mie imediata subordinação aos Órgãos Superiores de	
o) vinte e cinco cargos de Fiscal de Turma de Trânsito,Policia Civil.	 Símbolo C-4• 

Art. 211 - Quando não contrárias às disposições (lesta lei,

	

normas reguladoras do regime jurídico dos servidores civis do Po- 	 P) tIITI cargo de Secretário de Estabelecimento d( FUSiflO

	

der Executivo aplicam-se, subsidiariamente, aos ocupantes de car-	 Médio, símbolo C-4. 

gos de natureza estritamente policial.	 Ai-t. 214 - E	 -

	

Art. 212 - Os Anexos 1 e II, que fazem parte integrante	 seu ocupante efetivo 	
(aso de vacância, falta ou impedimento de
cargo e Carcereiro ser'a

	

desta lei, contêm a estrutura e a nova composição de classes do 	 dão designado) pelo l)ele	
exercido por cida-

	

"Serviço de Segurança Pública" e, em virtude deles, ficam altera- 	 itiemljacondições
	 I( o de Policia da respectiva jtii'iS(lição)

	

dos os Anexos 1 e II da Lei n. 3.214, de 16 de outubro de 1964. 
	 a Serem estabelecidas e ,, decreto.

Parágrafo  único	 Durante
Ar t. 213	 Ficam criados,	 ipai	 atendimento cia estrutura	 (lo cargo deu

Carcereiroo exercício eventual c temporário

(Ia Secretaria de Estado da Segurança Publica: 	 atribuída mo m	
,01	 d1d0 designado receberá a remunera-a

	

-- no Anexo III, 111 .1), da Lei n. 3.214, (te 16 ite outubro 	
o cargo.

de 1964, dois cargos de Assessor de Secretário de Estado;	 ; 215 - As autoridades policiais e OS ocupantes de cargo

II - no Anexo 11[, 111.c, da Lei n.	
de	 it

3.214, de 16 de outu-	 terão direito	
e	 no exercício de Suas atribuições

bro de 1964:	
O ao porte de armas de defesa,fesa. vedado o Seu uso ide-

a) quatro cargos d	 d l)

	

e Chefe e Departamento e um de 1)iretor	
violo

 serviço 
O (o oquipamenio que lhes haja sido confiado para o

de Ensino Policial símbolo C-11;

b) quatorze cargos de Chefe de Serviço, símbolo C-8;

	

	
da	

Mi.	 1	

Poderá ser cOncedida a (ueiii, permanen-
tificação policial que atribua prerrogativas

	

e) três cargos de Inspetor Geral da Guarda Civil, símho 	 temente, exerça  somente (te
lo C 8,	 do Secretário	

i n itui ti estritamente policial (	 1 JU1ZO

d) um	 iro de InspetorAuxiliar de Transito símbolo C-7; 	 d	 emade a	 u	
mi o da Suim n( a	 1 ( 5(d) (i 1 1 (5 I )ofls bili

i	 exerça lrilSsoes policiais especiais
e) vinte e oito cargos de Chefe de Seção, símbolo C-6;	 enquanto as exercer.	

P lais e temporárias,

f) sessenta e dois cargos de Chefe de Cartório, símbolo C-6;	 Art. 217 - Será(ia ixado em decreto o vai 	 1
e	 dez cargos de Inspetor de Detetives, símbolo C-G; 	 de aulas na Ae tia tte Polícia Civil do F	

()i ( a elflUfleiação
stido de i\iilimS Gerais
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7.021

7.022

7.031

7.032

7.033

7.034

7.035

7.036

Art. 218 - Iara os efeitos dos arts. (1(1. 118 e 119 será

computado, como de natureza estritamente policial, o tempo de

serviço exercido anteriormente a esta lei por ocupante de cargo da-

quela natureza em qualquer cargo de direção ou chefia dos órgãos

policiais.

Art. 219 As classes iniciais das séries de classes de Fotó-

grafo, Motorc1a e Badioperador, do Quadro Geral do Estado, são

acrescidas (le, respectivamente, 20 (vinte), 11)1) (cem), e 60 (sessen-

ta) cargos, lotados na Secretaria de Estado da Segurança Pública.

Art. 220 - Objetivando a integração e a harmonia dos di-

versos órgãos de segurança pública, fica o Poder Executivo autori-

zado a estruturar, em decreto, o Sistema de Segurança e Ordem

Pública da Administração Estadual, estabelecendo as atribuições e

o funcionamento coordenado dos organismos componentes.

Parágrafo único - Para efeito (leste artigo, o Governador do
Estado constituirá uma comissão especial que se incumbirá da ela-

boração da minuta (lo respectivo decreto de estruturação.

Art. 221 --- Para ocorrer às despesas (Ia presente lei, fica o

Poder Executivo autorizado a suplementar (lotações orçamentárias,

podendo, para tanto, anular, total ou parcialmente, (lotações do or-

çamento em vigor.

Art. 222	 Revogam-se as disposições em contrário, entran-

do esta lei em vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-

mento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam

cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 16

de dezembro de 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Raul Bernardo Nelson de Senna

Joaqiiiii! 1'eiieii'u Gonçalves

ANEXO 1 (Art. 212)

T)efl000iação

Guarda Civil 1 ..................

Guarda Civil 11 ..................

Guarda Civil III ..................

Guarda Civil de Classe Especial ......

Subinspetor de Policiamento ........

(ex-Fiscais de Turma da Guarda Civil)

Inspetor de Divisão de Policiamento .
(ex-Chefe de Divisão (la Guarda Civil)
Inspetor de Policiamento ..........

Inspetor Geral da Guarda Civil ........

Detetive 1....................
Detetive jj

Detetive III ....................

Detetive de Classe Especial ..........

Inspetor de Detetives ............
(ex-Subinspetores)

Subinspetor de Detetives ..........

Inspetor Geral do Corpo de Detetives
(ex-Chefe do Serviço do Corpo de Inves-
tigadores)

Escrevente de Polícia 1 ............

Escrevente de Polícia II ............

Escrivão de Policia 1 ............

Escrivão de Polícia II ............

Escrivão de Polícia III ............

Escrivão de Polícia de Classe Especial

Chefe de Cartório ................

Inspetor Geral do Corpo de Escrivães e
Escreventes ....................
(ex-Chefe do Serviço do Corpo de Escri-
vães e Escreventes)

Código

7.001

7.002

7.003

7.004

7.005

7.006

7.007

7.008

7.011

7.012

7.013

7.014

7.015

7.016

7.017

Nível ou
Símbolo de
\flc i fliento

VI

VII

VI"

Ix

C-4

C-6

C-5

C-8

VI"

Ix

x

XI

C-6

C-5

C-8

VI

VI'

VIII

Ix

x

XI

C-6

C-8
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Nível ou
Código	 Denominação	 Símbolo de

Vnc monto
Código	 Denominação

Nível ou
.Sínibolo mie
(lIC j III('fl lo

VII

IX

X

XI

XII

XVII

XVIII

XIX

XVII

XVIII

XIX

VI

VII

VIII

C-13

IX

X

XI

XII

IV

IV

V

VI

C-1 1

7.040 Delegado de Polícia 1 ............

	

7.041	 Delegado de Polícia II ............

	

7.042	 Delegado (te Polícia III ............

7.043 Delegado de Polícia de Classe Especial

7.044 Delegado Geral de Polícia ..........

7.045 Delegado Regional de Policia ........

7.046 Diretor Geral da Academia de Polícia

7.047 Corregedor Geral de Polícia ........

7.048 Superintendente do Policiamento Civil
(ex-Superintendente do Policiamento do
Estado)

7.049 Diretor de Ensino Policial ..........

7.051 Guarda Civil Músico 1 ............

7.052 Guarda Civil Músico II ............

7.053 Guarda Civil Músico III ............

7.054 Guarda Civil Músico de Classe Especial

7.101 Fiscal de Trânsito 1 ..............

7.102 Fiscal de Trânsito II ..............

7.103 Fiscal de Trânsito III ..............

7.104 Fiscal de Trânsito de Classe Especial

	

7.111	 Perito de Trânsito 1 ..............

7.112 Perito de Trânsito II ..............

	

7.113	 Perito (te Trânsito III ..............

7.114 Perito de Trânsito de Classe Especial .

7.126 Fiscal de Turma (te Trânsito ........

7.127 Chefe (te Distrito de Trânsito ........

7.128 Inspetor Geral do Corpo de Fiscais (te
Trânsito ......................

7.136 Inspetor Auxiliar de Trânsito ........

	

7.201	 Identificador 1 ..................

	

7.202	 Identificador II ..................

XVII	 7.203	 Identificador III ..................
XVIII	 7.211	 Perito Criminal 1 ................
XIX	 7.212	 Perito Criminal II ................
XXI	 7.213	 Perito Criminal III ................
XXII	

7.214 Perito Criminal de Classe Especial ......
CiO	

7.221 Perito Criminal Especialista 1 ........
C13	

7.222 Perito Criminal Especialista II ........
C43	

7.223 Perito Criminal Especialista IIT ........
C-13	

7.231	 Médico Legista 1 ................

7.232	 Médico Legista II ................
Cii	 7.233 Médico Legista III ................
\TJ	 7.241 Auxiliar de Necropsia ............
VII	 7.242 Auxiliar de Necropsia II ............
VIII	 7.243 Auxiliar (te Necropsia III ..........
IX	 7.245 Superinten(lente de Técnica Policial .
VI	 7.251 Pes(iuisadom_l)atiloscopista 1
VII	 7.252 Pesq uisadorDatlloscopista II
VIII	 7.253 Pesquisador-Datilos(.o1)j5a III ........
IX	 7.254 PesquisadorJ)atiloseopjstm mte Classe Espe-
IX	 cml ..........................

X	 7.311	 Carcereiro ......................

XI	 7.321	 Vigilante de Presídio 1 ............

xii	 7.322	 Vigilante (te Presídio II ............

C-4	 7.323 Vigilante de Presídio III ............

C-6	 7.327 Diretor de Casa de Detenção ........

NOTA: Os cargos do Anexo 1 da Lei n. 9 3.214/64, na Parte do
"Serviço de Segurança Pública", não incluídos no presente
Anexo por não serem ole natureza estritamente policial,
continuam a figurar naquele Anexo com os respectivos có-
digos.

C-8

C7

V

VI



ANEXO II (Art. 212)

Código Denominação Nova e
da ) l)euoniinacao Atual

(,lasse

	7.001	 Guarda Civil 1 ..........
(Guarda Civil 1)

7.002 Guarda Civil II ........
(Guarda Civil II)

	

7.003	 Guarda Civil III ........
(Guarda Civil III)

7.004 Guarda Civil de Classe Especial
(Guarda Civil (te Classe Espe-
cial)

	

7.011	 Detetive 1 ............
(Investigador 1)

	

7.012	 Detetive II ............
(Investigador II)

	

7.013	 Detetive III ............
(Investigador III)

7.014 Detetive de Classe Especial
(Investigador de Classe Es-
pecial)

7.021 Escrevente de Polícia 1 .
(Escrevente de Polícia 1)

7.022 Escrevente de Polícia II .
(Escrevente de Polícia II)

7.031 Escrivão (te Polícia 1 ......
(Escrivão de Polícia 1)

7.032 Escrivão de Polícia II .
(Escrivão (te Policia II)

7.033 Escrivão de Polícia III .
(Escrivão de Policia III)

7.034 Escrivão (te Polícia de Classe
Especial ..............
(Escrivão de Polícia Auxiliar)

7.040 Delegado de Polícia 1 .
(Delegado de Polícia 1)

	

Nova Com-	 Nível de

	

posição das	 Vencimento
Classes

	1.456	 VI

	

855	 VII

	

435	 VIII

	

154	 IX

	

620	 VIII

	

361	 IX

	

181	 X

	

94	 XI

	

130	 VI

	

70	 VII

	

141	 VIII

	

105	 IX

	

85	 X

	

110	 XI

	

141	 XVII

444
	 - 445 -

Código	 .	
.	 ova Com-Denominação Nova e	 N	

Nível decia	 ..	
- 	 posição dasL)ciioni llaçao Atual 	 iaVencimentoClasse	

Classes	 Venci

7.041 Delegado de Polícia 11 . . . .	 105	 XVIII
(Delegado de Policia II)

7.042 Delegado de Polícia III . . . . 	 85	 XIX
(Delegado de Polícia III)

7.043 Delegado de Polícia de Classe
Especial .............. 74 	 XXI
(Delegado (te Polícia (te Classe
Especial)

7.044 Delegado Geral de Polícia . 	 36	 XXII
(Delegado de Polícia Auxiliar)

7.051 Guarda Civil Músico 1	 20	 VI
(Guarda Civil Músico 1)

7.052 Guarda Civil Músico II . . . . 	 17	 VII(Guarda Civil Musico II)

7.053 Guarda Civil Músico III 	 13	 VIII(Guarda Civil Músico III)

7.054 Guarda Civil Músico de Clas-
se Especial ............10	 ix
(Guarda Civil Músico de Clas-
se Especial)

7.101 Fiscal de Trânsito 1	 742	 VI
(Fiscal de Trânsito 1)

7.102 Fiscal de Trânsito II 	 431	 VII
(Fiscal de Trânsito II)

7.103 Fiscal (te Trânsito 111 . . . .	 214	 Viu
(Fiscal (te Trânsito III)

7.104 Fiscal de Trânsito (te Classe
Especial ..............83	 IX
(ex-Fiscal (te Trânsito ( tc Clas-
se Especial)

7.111 Perito de Trânsito 1 	 30	 IX
(Perito (te Trânsito 1)

	

7.112 Perito (te Trânsito II	 18	 X
(Perito (te Trânsito II)

	

7.113 Perito ele Trânsito II] 	 9	 XI
(Perito de Trânsito III)
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Código	
.	 m-

	

Nova 0fl1	 NtI de	 I)e!uInttçno	 Nova CoNOV	
-	 i

-	 .	 .	 .	
-	 da	

-	 posição	 i de
(las Vencimento

Código	 )lroii1I laça) - ( ( 5.1	 posição das	 Veneno-nO)	 ) i)eiiominaç 0 Atual	 \ ilelTu(-Jllo
da	 ) I)euonhiullçio	 t(l(d	 Classes	 (.Ias,	

(.lass -s(1ass 

7.114  Perito (te Transito (te Classe 7.243 Auxiliar (te Necropsia III ..	 1	 VIII
Especial	 3	 X11	 (Auxiliar de Necropsia 111)

-	 )7. 2a1 1 esquis a(Ior_DatIloscopist 1 . .	 20	 IX
(inexistente)

(inexistente)V	 (inexi7.201 Identificador 1	 27	 .	 .
(Identificador I)	 7.252 Pc squ1sadoi_Datjloseop 5 	11	 10	 X

7 202 Identificador II ........	 12	 VI	 (inexistente)
(Identificador II)	 7.253	 111	 6	 xi

7.203 Identificador III ........	 o	
Vil
	 (inexistente)

(Identificador III)	 7.254 l'CSqUisa (IorDati1os(. opjst	 (te
7.211 Perito Criminal 88

	

	 Classe Especial .......... 4 	XII
(inexistente)(Perito Criminal 1)	 -

.	 Carcereiro	 285	 I
52	 7311	 ...........IV7.212 Perito Crimina	 '

(Perito Criminal II)	 (Carcereiro)

7.213 Perito Criminal IIT	 26	 Xl	
7.321 Vigilante de Presídio 1	 24	 IV(Perito Criminai TTT)	

(Lnexlstente)

1 Classe Es-	 Presídio II	 12	 V
7.214 l'eiito Criminal (e	 7.322 Vigilante de 

8	 XII
ped al	 (inexistente)..............
(Perito Criminal (te Classe Es- 	

7.323 Vigilante de PrcSj(tj () III	 4	 VIpecial)	
(iliexistente)

7.221 perito Criminal Especialista 1 	 7	 XVII

(Perito Criminal Especialista) 	

3	 NOTA: Os carcereiros (Código (te Classe 7.311), na Lei n.°7.222 Perito Criminal Especialista II 	
3.214/64, foram computados no Código 1.801 do seu(inexistente)	
Anexo II (Auxiliares de Serviço) . No presente Anexo foi

7.223 Perito Criminal Especialista'i' lista III	 2	 XIX	
Imiantido o atual número (te ('a1'0S (IC ('arcerciro

(inexistente)

7.231 Médico Legista 1	 45	

LEI N. 5.407, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1969(Médico Legista 1)

7.232 M édico Legista 11	
11	 XVIII	

Autoriza o Podei Executivo a abrir o crédito
(Médico Legista II)	 especial de NCr. 17.365,96	 Secretaria de Estado

-7.233 Médico Legista III ...... 	 3	 xix	 da Educaeõo.
(Médico Legista III) 	

VI	 O Povo (lo Estado (te Minas Gerais, 1)01'	 l'seus el)i'eSefltantes,7.241 Auxiliar de Necropsia 1 . . . .	 8	
decretou,e eu, ('	 seu flOIfl(' S1flCiOflo a seguinte lei:(Auxiliar de Necropsia 1)

7.242 Auxiliar de Necropsia 	 Art. 1. - - Fica o PoderExecutivo autorizado a abrir o e-
(Auxiliar de Necropsia II) ito especial (te NCr$ 17.365,96 (dezessete mil , trezentos e sessen-
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ta e cinco cruzeiros novos e noventa e seis centavos) à Secretaria
de Estado (Ia Educação, (testi.nad() a atendei' ao pagamento das se-
guintes despesas de exercícios anteriores:

NCr$

Companhia Mineira de Eletricidade Fornecimento
de energia elétrica à "Escola Normal (te juiz
de Fora", em outubro (le 1968, conforme Pio-
cesso n. 487-184/68, do DAM ..........

Companhia Mineira de Eletricidade - Fornecimento
de energia elétrica ao Grupo Escolar "Maneta
(le Miranda Couto", de Matias Barbosa, em o u-
tubro de 1968, conforme Processo n.- 487-183/68,
(lo DAM ..........................

Companhia Mineira de Eletricidade - - Fornecimento
de energia elétrica ao Grupo Escolar Aflter()
Dutra", de Pequeri, em setembro (te 1968, con-
forme Processo n. 487-174/68, do DAM .

Companhia Mineira de Eletricidade - - Fornecimento
de energia elétrica ao Grupo Escolar "Maneta
(le Miranda Couto", de Matias Barbosa, em no-
vembro de 1968, conforme Processo n.°
487-217/68, do DAM ................

Companhia Mineira de Eletricidade - Fornecimento
de energia elétrica ao Grupo Escolar "Cel. J. .1
(le Souza", de Bicas, em setembro e outubro de
1968, conforme Processo n. 487-207/68, (lo
DAM............................

Companhia Mineira de Eletricidade - Fornecimento
de energia elétrica ao Grupo Escolar "Cel. Reto
Júnior", de Bicas, em setembro e outubro de
1968, conforme Processo n.-' 487-208/68, (Lo
DAM............................

Companhia Mineira (te Eletricidade - Fornecimento
de energia elétrica ao Grupo Escolar "Antero
Dutra", de Pequeri, (te outubro a dezembro (Ir
1968, conforme Processo n. 487-210/68, do
DAM............................

Companhia Mineira de Eletricidade - -- Fornecimento
de energia elétrica ao Grupo Escolar "Cônego
Joaquim Monteiro", (le Matias Barbosa, em no-
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vembro de 1968, conforme Processo n.° 487-
-215/68, do DAM ..................

Companhia Mineira de Eletricidade - Fornecimento
de energia elétrica ao Grupo Escolar "Cônego
Joaquim Monteiro", de 11atias Barbosa, em (Ir-
zembro de 1968, conforme Processo n. 9 487-
-216/68, do DAM ..................

Companhia Mineira de Eletricidade - Fornecimento
de energia elétrica ao Grupo Escolar "Cônego
Joaquim Monteiro", de Matias Barbosa, em ju-
nho de 1968, conforme Processo n.° 487-115/
68, do DAM ....................

Companhia Mineira de Eletricidade - Fornecimento
de energia elétrica ao Grupo Escolar "Ferrei-
ra Marques", de Guarará, em maio e junho de
1968, conforme Processo n.° 487-113/68, do
DAM.........................

Companhia Mineira de Eletricidade - Fornecimento
de energia elétrica ao Grupo Escolar "Marie-
ta de Miranda Couto", de Matias Barbosa, em
agosto de 1968, conforme Processo n.° 487-
-153/68, do DAM ..................

Companhia Mineira de Eletricidade - Fornecimento
de energia elétrica ao Grupo Escolar "Cel.
Reto Júnior", de Bicas, em novembro de 1968,
conforme Processo n. 9 655-5/69, do DAM

Companhia Mineira de Eletricidade - Fornecimento
de energia elétrica ao Grupo Escolar "Antero
Dutra", (Ir Pequeri, em agosto de 1968, con-
forme Processo mi. 9 487-147/68, do DAM .

Companhia Mineira de Eletricidade - Fornecimento
de energia elétrica ao Grupo Escolar "Antero
Dutra", de Pequeri, em julho de 1968, con-
forme Processo n. 9 487-134/68, do DAM

Companhia Mineira de Eletricidade - Fornecimento
de energia elétrica ao Grupo Escolar "Maneta
de Miranda Couto", de Matias Barbosa, em
julho de 1968, conforme Processo n.° 487-137/68,
do DAM ........................

Companhia Mineira de Eletricidade - Fornecimento
de energia elétrica ao Grupo Escolar "Maneta

660,18

17,44

24,92

17,44

61,24

9,75

94,17

NCr$

137,55

137,53

61,82

6,13

9,13

6,71

15,80

3,02

5,08
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NCr$

137,55

14,70

27,35

23,16

860,15

14,92

23,35

6,08

17,44

de Miranda Couto", de Matias Barbosa, em
junho de 1968, conforme Processo n.' 487-
-109/68, do DAM ..................

Companhia Mineira de Eletricidade - Fornecimento
de energia elétrica ao Grupo Escolar "Antero
Dutra", (te Pequeri, em junho de 1968, con-
forme Processo n.Q 487-114/68, do DAM

Companhia Mineira de Eletricidade Fornecimento
de energia elétrica ao Grupo Escolar "Ferrei-
ra Marques", de Guararã, de setembro a de-
zembro de 1968, conforme Processo n. 9 487-
-200/68, cio DAM ..................

Companhia Mineira de Eletricidade - Fornecimento
de energia elétrica ao Grupo Escolar "Cel.
Reto Júnior", de Bicas, em maiomaio e junho de
1968, conforme Processo n. 9 487-120/68, cio
DAM..........................

Companhia Mineira de Eletricidade - Fornecimento
de energia elétrica ao Grupo Escolar "Cônego
Joaquim Monteiro", dc Matias Barbosa, em
outubro de 1968, conforme Processo n. v 487-
-178/68, do DAM ..................

Companhia Mineira de Eletricidade - Fornecimento
de energia elétrica ao Grupo Escolar "Cel.
Reto Júnior", de Bicas, em julho e agosto de
1968, conforme Processo n. 487-171/68, do
1)AM	 ..........................

Companhia Mineira de Eletricidade Fornecimento
dc energia elétrica ao Grupo Escolar "Cônego
Joaquim Monteiro", de Matias Barbosa, em se-
tembro de 1968, conforme Processo n. 9 487-
-168/68, do DAM ..................

Companhia Mineira (te Eletricidade - Fornecimento
de energia elétrica a diversos estabelecimen-
tos de ensino de Juiz de Fora, em abril de
1968, conforme Processo n. 487-84/68, do,
DAM..........................

Companhia Mineira de Eletricidade Fornecimento
de energia elétrica ao Grupo Escolar "Maneta
de Miranda Couto", de Matias Barbosa, em
dezembro de 1968, conforme Processo n.9
487-218/68, do DAM ................

Companhia Mineira de Eletricidade Fornecimento
de energia elétrica ao Grupo Escolai' "Ferrei-
! , a Marques", de Guararã, em julho e agosto
(le 1968, conforme Processo n.' 487-158/68,
cio DAM	 ............................

Companhia Mineira (te Eletricidade Fornecimento
de energia elétrica ao Grupo Escolar "Ccl.
Beto Júnior", de Bicas, em dezembro de 1968,
('onforili (' Processo n. 655-4/68, (lo DAM

Com panhia Mineira (te F:lctl'icida( te 	 Fornecimento
de energia elétrica ao Grupo Escolar "Cel.
J. J. (le Souza", (te Bicas, em	 dezembro (te
1968, conforme P rocesso n.9 655-3/68, do DAM

Companhia Mineira de Eletricidade - Fornecimento
(le energia elétrica ao Grupo Escolar "Cel.
J. J. de Souza", (te Bicas, em novembro (te
1968, conforme Processo n. 9 655-1/68 do DAM

Companhia Mineira de Eletricidade - - Fornecimento
(le energia elétrica ao Grupo Escolar "Cel.
J. J. de Souza", cte Bicas, em maio e junho
de 1968, conforme Processo n. 487-126/68, (lo
DAM...........................

Companhia Mineira de Eletricidade -- Fornecimento
de energia elétrica ao Grupo Escolar "Maneta
de Miranda Couto", de Matias Barbosa, em se-
tembro (te 1968, conformc' Processo n. Q 487-
-167/68, do DAM ..................

Companhia Mineira de Eletricidade Fornecimento
de energia elétrica ao Grupo Escolar "Cônego
Joaquim Monteiro", de Matias Barbosa, no
mês de setembro (te 1968, conforme Processo
n.° 487-138/68 , cio DAM ..............

Companhia Mineira de Eletricidade - - Fornecimento
de energia elétrica ao Instituto Pestalozzi de
Juiz (te Fora, em setembro de 1968, conforme
Processo	 487-160/68, do DAM ........

Companhia Mineira ole Eletricidade Fornecimento
de energia elétrica às Escolas ]Reunidas de
.Juiz de Fora, em agosto e setembro (te 1968,
conforme Processo n.° 487-176/68, (lo l)AM

Companhia Mineira (te Eletricidade ---
de energia elétrica ao Instituto Pestalozzi (te

NCr$

6,06

6,71

57,70

57,7')

20,82

10,65

22,81

20,41

18,72



NCr$ 1
61,23

42,27

26,84

237,69

251,19

887,73

64,14

316,80

57,75
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Juiz de Fora, de junho a agosto de 1968, con-
forme Processo n.9 487-140/68, do DAM .

Companhia Mineira de Eletricidade - Fornecimento
de energia elétrica às Escolas Reunidas de
Juiz de Fora, de outubro a dezembro de 1968,
conforme Processo n.9 487-196/68, do DAM

Companhia Mineira de Eletricidade - Fornecimento
de energia elétrica ao Instituto Pestalozzi de
Juiz de Fora, em outubro de 1968, conforme
Processo n.9 487-179/68, do DAM ........

Companhia Mineira de Eletricidade - Fornecimento
de energia elétrica ao Colégio Estadual "Se-
bastião Patrus de Souza", de Juiz de Fora,
em setembro de 1968, conforme Processo n.9
487-187/68, do DAM ................

Companhia Mineira de Eletricidade - Fornecimento
de energia elétrica ao Colégio "Waldomiro
Magalhães Pinto", de Pequeri, de outubro a
dezembro de 1968, conforme Processo n.° 487-
-201/68, do DAM ..................

Companhia Mineira de Eletricidade - Fornecimento
de energia elétrica ao Colégio Estadual "Se-
bastião Patrus de Souza", de Juiz de Fora, de
outubro a dezembro de 1968, conforme Pro-
cesso n.9 487-213/68, do DAM ..........

Companhia Mineira de Eletricidade - Fornecimento
de energia elétrica ao Colégio "Waldomiro
Magalhães Pinto", de Pequeri, cm setembro
de 1968, conforme Processo n. , 487-172/68,
do DAM ........................

Companhia Mineira de Eletricidade - Fornecimento
de energia elétrica ao Colégio Estadual "Se-
bastião Patrus de Souza", de Juiz de Fora, de
junho e julho de 1968, conforme Processo n.
487-130/68, do DAM ................

Companhia Mineira de Eletricidade - Fornecimento
de energia elétrica ao Colégio Estadual "\Val-
domiro Magalhães Pinto", de Pequeri, em agos-
to de 1968, conforme Processo n. 9 487-146/68,
doDAM ........................

Companhia Mineira de Eletricidade - Fornecimento
de energia elétrica às Escolas Reunidas de

453

Muçungê, de Juiz de Fora, de maio a julho de
1968, conforme Processo n. 487132/68, do
DAM...............................

Companhia Mineira de Eletricidade Fornecimento
de energia elétrica às Escolas Reunidas "An-
tônio Ferreira Martins", de Maripá, em novem-
bro e dezembro de 1968, conforme Processo
n.9 487-205/68, cio DAM ..............

Companhia Mineira de Eletricidade Fornecimento
de energia elétrica ao Instituto Pestalozzj de
Juiz de Fora, em novembro e dezembro de
1968, conforme Processo n.° 487-212/68, do DAM

Companhia Mineira de Eletricidade Fornecimento
de energia elétrica ao Colégio Estadual "Wal-
domiro Magalhães Pinto", de Pequeri, em
junho de 1968

'
 conforme Processo n. 9 487--21/68, do DAM ....................

Companhia Mineira de Eletricidade Fornecimento
de energia elétrica ao Colégio Estadual "Se-
bastião Patrus de Souza", de Juiz de Fora, em
agosto de 1968, conforme Processo n.9 487-
-139/68, do DAM .....................

Companhia Mineira de Eletricidade Fornecimento
de energia elétrica ao Colégio Estadual "Wal-
domiro Magalhães Pinto", de Pequeri, cm
julho de 1968, conforme Processo n. 9 487--133/68, do DAM

.....................
Companhia Mineira de Eletricidade Fornecimento

de energia elétrica ao Con servatório Estadual
de Música de Juiz de Fora, em outubro de
1968, conforme Processo 	 9/n.° 655-106, do
DAM .............................

Companhia Mineira de Eletricidade - Fornecimento
de energia elétrica ao Conservatório Estadual
de Música de Juiz de Fora, em agosto de 1968,
conforme Processo n. 9 487-143/68, do DAM

Companhia Mineira de Eletricidade - Fornecimento
de energia elétrica ao Conservatório Estadual
de Música de Juiz de Fora, de maio a julho
de 1968, conforme Processo n.° 487-123/68,
do DAM .

NCrS

24,92

14,76

53,68

173,34

178,91

143,19

18,11

8,61

28,56
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Companhia Mineira de Eletricidade Fornecimento
(te energia elétrica ao Conservatório Estadual
de Música de Juiz de Fora, em novembro de
1968, conforme Processo n.° 655-11/69, do DAM

Companhia Mineira de Eletricidade - Fornecimento
de energia elétrica ao Conservatório Estadual
(te Música (te Juiz de Fora, em dezembro (te
1968, conforme Processo n.I 655-12/69, do
DAM..........................

Companhia Mineira de Eletricidade Fornecimento
de energia elétrica ao Conservatório Estadual
de Música (te Juiz (te Fora, em setembro (te
1968, conforme Processo n. 655-8/69, (lo I)AM

Companhia Mineira (te Eletricidade - -- Fornecimento
de energia elétrica à Escola Normal de Juiz
(te Fora, (te junho a agosto (te 1968, confor-
me Processo n. 487-145/68, do DAM .

Companhia Mineira (te Eletricidade - - Fornecimento
de energia elétrica à Escola Normal de Juiz
(te Fora, em novembro e dezembro (te 1968,
conforme Processo n. v 487-202/68, do I)AM

Companhia Mineira de Eletricidade -- Fornecimento
de energia elétrica à Escola Normal de Juiz
(te Fora, em maio de 1968, conforme Proces-
so n.° 487-103/68, do DAM ............

Companhia Mineira (te Eletricidade Fornecimento
(te energia elétrica a diversas repartições dessa
Secretaria, em Juiz de Fora, em outubro, no-
vembro e dezembro de 1968, conforme Pro-
cesso n. 487-214/68, do DAM ..........

Companhia Mineira (te Eletricidade -- Fornecimento
(te energia elétrica a diversas repartições (]essa
Secretaria, em Juiz de Fora, em maio, junho
e julho (te 1968, conforme Processo n.° 487-
-129/68, (10 DAM ..................

Companhia Mineira de Eletricida de -- - Fornecimento
(te energia elétrica a diversas repartições (]essa
Secretaria, cru Juiz (te Fora, em agosto
e setembro (te 1968, conforme Processo n.9
487-164/68, do DAM ................

NCr$
Companhia Mineira de Eletricidade - Fornecimento

de energia elétrica ao Grupo Escolai "Cônego
Joaquim Monteiro", de Matias Barbosa, em

18,11 	 agosto de 1968, conforme Processo n. 9 487-
152/68, do J)Al ..................

TOTAL
17.365,9(;

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

18,11 autorizado a anular, total ou parcialmente, até o limite  cré-
dito cogitado, (lotações orçamentárias correspondentes à despesas
Correntes ou (le capital, ou a utilizar, para o mesmo fim, recursos
provenientes de excesso (te arrecadação.

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

Cação.
Art. 49 - Esta lei entrará em vigor na (lata (te sua publi-

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 22
(te dezembro de 1969.

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

493,70	 José Maria Alkn?iiii

LEI N.9 5.408, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1969

Autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito4 .998,27	
especial de NCrs 8.798,86 à Secretaria de Estado
da Educação, e a andar, total ou parcialmente,
(1010 ÇÕCS orçamentárias.

O Povo do Estado (te Minas Gerais, pqr seus representantes,
2.713,99	 decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir o
crédito especial (te NCr$ 8.798,86 (oito mil, setecentos e noventa
e oito cruzeiros novos e oitenta e seis centavos) à Secretaria de
Estado da Educação, para atender à despesas de exercícios findos,

1 .539,30	 como segue:

NCr$

27,88

11,64

1.018,67

1.320,36
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NCr$

Companhia Força e Luz Cataguases - Leopoldina -
Fornecimento de energia elétrica às Escolas Reu-
nidas "Edelberto Figueira", de Além Paraíba e
ao Grupo Escolar "Desembargador Alberto Luz",
de Miradouro, de outubro a dezembro de 1968,
conforme Processo n. 9 574-6/69, do DAM .	 155,37

Companhia Força e Luz Cataguases - Leopoldina -
Fornecimento de energia elétrica a diversos Gru-
pos Escolares de Eugenópolis, Cataguases e
Miradouro, de outubro a dezembro de 1968,
conforme Processo n. 9 574-10/69, do DAM

Companhia Força e Luz Cataguases	 Leopoldina
Fornecimento de energia elétrica a diversos Gru-
pos Escolares de Rio Novo, Senador Firmino,
Antônio Prado de Minas e Eugenópolis, de abril
a junho de 1968, conforme Processo n.° 574-
-13/69, do DAM ....................

Companhia Força e Luz Cataguases - Leopoldina
Fornecimento de energia elétrica ao Grupo Es-
colar "Desembargador Alberto Luz", de Mira-
douro e Grupo Escolar "Guiclo Marliére", de
Cataguases, de julho a setembro de 1968, con-
forme Processo n.9 574-12/69, do DAM . . . .	 217,68

Companhia Força e Luz Cataguases - Leopoldina -
Fornecimento de energia elétrica ao Colégio Es-
tadual "Professor José Borges de Morais", de
Rio Pomba, em outubro e novembro de 1968, 	

65,34conforme Processo n. 9 467-28/68, do. DAM

Companhia Força e Luz Cataguases - Leopoldina -
Fornecimento de energia elétrica a diversos es-
tabelecimentos de ensino de Visconde cio Rio
Branco e Além Paraíba, em 1968, conforme
Processo n.I 574-33/69, do DAM .. .. .. .. 	 1.629,10

Companhia Força e Luz Cataguases	 Leopoldina
Fornecimento de energia elétrica ao Colégio Es-
tadual de Cataguases, em Junho de 1968, co.n
forni,, Processo n. 9 467-19/68, do DAM .

Companhia Força e Luz Cataguases - Leopoldina
Fornecimento de energia elétrica ao Colégio Es-
tadual de Cataguases, em abril de 1968, con-
forme Processo n.9 467-20/68, cio DAM .

Companhia Força e Luz Cataguases - Leopoldina -
Fornecimento de energia elétrica a diversos Gru-
pos Escolares de Cataguases e Miradouro, de
abril a junho de 1968, conforme Processo n.
467-17/68, do DAM ................

Companhia Força e Luz Cataguases - Leopoldina
Fornecimento de energia elétrica ao Colégio Es-
tadual de Cataguases, em maio de 1968, con-
forme Processo n.9 467-18/68, do DAM .

Companhia Força e Luz Cataguases Leopoldina -
Fornecimento de energia elétrica ao Grupo Esco-
lar "Raul Soares", de Ubá, de janeiro a de-
zembro de 1968, conforme Processo n.° 574-
-15/69, cio DAM ....................

Companhia Força e Luz Cataguases - Leopoldina
Fornecimento de energia elétrica a diversos es-
tabelecimnentos de ensino de Sobral Pinto, Eu-
genópolis, Miradouro, Além Paraíba, de julho
a setembro de 1968, conforme Processo n. 9 467
-24/68, cio DAM ....................

Companhia Força e Luz Cataguases - Leopoldina
Fornecimento de energia elétrica ao Colégio Es-
tadual de Cataguases, de agosto, setembro e ou-
tubro de 1968, conforme Processo n. 9 467-
-29/68, do DAM ....................

Companhia Força e Luz Cataguases - Leopoldina -
Fornecimento de energia elétrica a diversos Gru-
pos Escolares de Antônio Prado de Minas, Rio
Novo, Senador Firmino e Cataguases, em julho,
agosto e setembro de 1968, conforme Processo
n.° 467-26/68, (10 DAM ..............

Commmpanhia Força e Luz Cataguases Leopoldina -
Fornecimento de energia elétrica ao Grupo Esco-
lar "Coronel Vieira", de Cataguases, de outu-
bro a dezembro de 1968, conforme Processo
fl. 9 571-9/69, do DAM ................

Companhia Força e Luz Cataguases - Leopoldina -
Fornecimento de energia elétrica ao Colégio Es-
tadual de Cataguases em novembro de 1968,
Conforme Processo n. 9 574-69, do DAM .

Companhia Força e Luz Cataguases - Leopoldina
Fornecimento de energia elétrica ao Grupo Esco-

256,11

260,47

273,46

273,46

NCr$

228,89

273,46

463,70

209,85

1.327,47

252,69

248,43

407,28
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341,36

255,80

206,54

118,70

NCr$

50,50

4,22

4,22

0,04

0,60

lar de Antônio Prado de Minas e Grupo Esco-
lar "Cuido Marliéi-e", de Cataguases, em outu-
bro, novembro e dezembro de 1968, conforme
Processo n. 574-7/69, cio DAM ..........

Companhia Força e Luz Cataguases - Leopoldina
Fornecimento de energia elétrica ao Colégio Es-
tadual de Cataguases, em dezembro de 1968, con-
forme Processo nf 574-1/69, (lo DAM ......

Companhia Força e Luz Cataguases - Leopoldina -
Fornecimento de energia elétrica ao Grupo Esco-
lar "Padre Jacinto Troinbert", de Senador Fir-
mino e Grupo Escolar "Olímpio de Araújo", de
Rio Novo, de outubro a dezembro de 1968,
conforme Processo n. 9 574-8/69, cio DAM

Companhia Força e Luz Cataguases - Leopoldina --
Fornecimento de energia elétrica ao Grupo. Esco-
lar "Deputado Edson Resende", de Sobral Pin-
to", de outubro a dezembro de 1968, confor-
me Processo n. 9 574-26/69, do DAM ......

Companhia Geral de Eletricidade - Fornecimento
dc energia elétrica ao Grupo, Escolar de Monte
Belo, de janeiro a junho de 1968, conforme
Processo n.° 421-51/68, do DAM ........

Companhia Cera! de Eletricidade - Fornecimento
de energia elétrica ao Grupo Escolar "Inácio
I)eI Monte", de (ivaranésia, de julho a dezem-
bro de 1968, conforme Processo n.9 526-18/69,
doDAM ........................

Companhia Geral de Eletricidade - Fornecimento
de energia elétrica ao Grupo Escolar de Monte
Belo, de julho a dezembro de 1967, conforme
Processo n. 421-53/68, cio DAM ..........

Companhia Geral de Eletricidade - Fornecimento
de energia elétrica ao Grupo Escolar de Con-
ceição Aparecida, de janeiro a fevereiro de
1957, conforme Processo n.' 421-45/68, cio DAM

Companhia Geral de Eletricidade - Fornecimento
de energia elétrica ao Grupo Escolar "Concei-
ção Aparecida", de janeiro a dezembro de
1956, conforme Processo n. 9 421-46/68, cio
DAM............................

Companhia Geral de Eletl'icidaile J/ornecinm('nt()
de energia elétrica ao Grupo Escolar de Con-
ceição Aparecida, de janeiro a dezembro de
1955, conformt. Processo n. 421-47/68, do 1)AM

(:omnjjanhia Geral de Eletricidade Fornecimento
dc' energia elétrica ao Grupo Escolar de Con-
ceição Aparecida, de março, outubro, novem-
bro e dezembro de 1954, conforme Processo n.
421-48/68, cio DAM ................

Coiiipanliia Geral de Eletricidade -- Fornecimento
de energia elétrica ao Grupo Escolai- "Dona
Queridinha", de (ivaxupé, de julho a dezem-
bro de 1968, conforme Processo n. 526-14/69,
do DAM ........................

Companhia Geral de Eletricidade - Fornecimento
de energia elétrica ao Grupo Escolar "Delfim
Moreira", de Guaxupé, de julho a dezembro
de 1968, conforme Processo .n. 526-13/69, (10
DAM..............................

Companhia Geral de Eletrici(lad. Fornecimento
de energia elétrica ao Grupo Escolar "Barão
ole (ivaxupé", de (ivaxupé, de julho a dezembro
de 1968, conforme Processo n. 526-12/69, cio
DAM............................

Companhia Geral de Eletricidade Fornecimento
dc' energia elétrica ao Grupo Escolar "Carva-
lho de unto", de Guaranésia, de janeiro a junho
de 1968, conforme Processo 	 421-27/68 do
l)AM	 ............................

Companhia (ic'i-al de Eletricidade Fornecimento
de energia elétrica ao Grupo Escolar "Cai-va-
lho de Brito", dc' Guam-anésia, de julho a de-
zembro dc 1968, conforme Processo flY 526-
-19/69, (10 DAM ....................

Companhia Geral de Eletricidacic . - Fornecimento
ole energia elétrica ao Ginásio Estadual de
Guaxupé de julho a dezembro de 1968, confor-
moe Processo n. 526-16/69, do DAM ......

C ompanhia Geral de Eletricidade - Fornecimento
(le energia elétrica ao Grupo Escolar "G. A. Vi-
lela", de Carmo do Rio Claro, de junho a de-

NCm$

0,26

0,08

33,06

8,01

8,01

125,85

34,23

631,18
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zembro (te 1968, conforme Processo n.9 526-
-7/69, do DAM ....................

Companhia Geral de Eletricidade -- Fornecimento
(le energia elétrica ao Grupo Escolar de Monte
Belo, (le julho a dezembro de 1968, conforme
Processo nY 526-8/69, (10 DAM ..........

Companhia Geral (te Eletricidade - Fornecimento
(te energia elétrica ao Grupo Escolar de "Con-
ceição Aparecida", de janeiro a dezembro de
1966, conforme Processo, n. 9 421-38/68, do DAM

Companhia Geral de Eletricidade - Fornecimento
de energia elétrica ao Grupo Escolar de "Con-
ceição Aparecida", de janeiro a dezembro de
1966, conforme Processo n. 9 421-38/68, do DAM

Companhia Geral de Eletricidade - Fornecimento
(te energia elétrica ao Grupo Escolar de "Con-
ceição Aparecida", de março a dezembro de
1961, conforme Processo n.° 421-42/68, do
DAM..........................

Companhia Geral de Eletricidade - Fornecimento
de energia elétrica ao Grupo Escolar "Tiraden-
les", (te Conceição Aparecida, de janeiro a de-
zembro (te 1968, conforme Processo n. 421-
59/68, do DAM ....................

Companhia Geral de Eletricidade - Fornecimento
de energia elétrica ao Grupo Escolar de "Con-
ceição Aparecida", de março a dezembro de
1960, conforme Processo n. 421 43/68, do DAM

Companhia Geral (te Eletricidade Fornecimento
de energia elétrica ao Grupo Escolar de "Con-
ceição Aparecida", (le janeiro a dezembro de
1962, conforme Processo n. 421-41/68, do DAM

Companhia Geral (te Eletricidade - Fornecimento
de energia elétrica ao Grupo Escolar de "Con-
ceição Aparecida", (le janeiro a dezembro de
1965, conforme Processo n. 9 421-39/69, do DAM

Companhia Geral de Eletricidade - Fornecimento
de energia elétrica ao Grupo Escolar de "Con-
ceição Aparecida", de março a dezembro de
1059, conforme Processo n. 9 421-44/68, do DAM

NCr$

Companhia Geral de Eletricidade -- Fornecimento
30,88  de energia elétrica a diversos estabelecimentos

de COSmo de Guaxupé, (10 janeiro a junho) (te
1968, conforme Processo n. 9 421-32/68, do DAM

Companhia Geral de Eletricidade 	 Fornecimento

	

8,01	 de energia elétrico ao Grupo Escolar de "Con-
ceição Aparecida" de julho a dezembro de
1964, conforme Processo n.° 421-40/68, do DAM

Companhia Geral de Eletricidade 	 Fornecimento
11,09 de energia elétrica ao Ginásio Estadual de Gua-

ranésia, de julho a dezembro (te 1968, confor-
me Processo n.° 526-17/69, do DAM ......

Companhia Geral de Eletricidade 	 Fornecimento
Ole energia elétrica ao Ginásio Estadual de GUa-

	

9,82	
ranésia, de janeiro a junho de 1968, conformo'
Processo n.9 421-26/68, do DAM ........

Companhia Geral de Eletricidade 	 Fornecimento
de energia elétrica ao Grupo Escolar "Dr.
Inácio Dei Monte", de Guaranésja, (te janeiro

	

0,68	
a junho de 1968, conforme Processo n.° 421-
-28/68, do DAM

78,78
TOTAL ..
	 .....8.798,86

Art. 2. - Para atender ao disposto no artigo anterior, é o
Poder Executivo autorizado a anular, total ou Parcialmente, (lo-
tações (te Despesas Correntes ou de Capital, (lo Orçamento vigente,
Ou a utilizar-se de recursos provenientes de excesso de arrecada-ção devidamente comprovado

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

cação. Art. 4•9 - Esta lei entrará em vigor na data (te sua publi-

	

0,82	 Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o co-
nhecimento e execução desta lei pertencer , que a cumpram efaçam cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, aos 22
(10 dezembro (10 1969.

ISRAEL PINHEIRO DA SILVA
Raul Bernardo Nelson de Senn
Ovídio Xavier de Abre

	0,29	 José Maria Alkinirn

NCr$

220,52

1,09

29,33

21,60

12,34

0,26
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LEI N. 9 5.409, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1969

Declara de utilidade pública o Cerâmica 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 Cerâmica

Futebol Clube, com sede na Cidade de Juiz de Fora.

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

entrará em vigor na (lata de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 17 de

dezembro de 1969.

O Presidente: (a) Orlando de Andrade

O 1. Secretário: (a) Jairo Magalhães

O 2.Q Secretário: (a) José Luiz Baccal'ini

LEI N.9 5.410, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1969

Deckira de utilidade pública o Baiigu Futebol

Clube, com sede na Cidade de Juiz de Fora.

O Povo do Estado (le Minas Gerais, por seus representantes,

decretou a seguinte lei:

Art. 1.? -- Fica declarado de utilidade pública o Bangu Fu-

tebol Clube, associação civil com sede na Cidade de Juiz de Fora.

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

entrará em vigor na (lata de sua publicaçao

Palácio da Incoflti(léflcia, em Belo Horizonte, aos 24 de

dezembro de 1969.

O Presidente: (a) Orlando de Andrade

O J.Q Secretário: (a) .Jairo Magalhães

O 2.9 Secretário: (a) José Luiz Baccarifli

LEI N. Q 5.411, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1969

Declara de utilidade público o Comercial Es-

porte Clube, com sede lia Cidade de Belo Jiori-
zonte.

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

Art. 1.0 - Fica declarado de utilidade pública o Comercial
Esporte Clube, coni sede na Cidade de Belo Horizonte.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 24 de
dezembro de 1969.

O Presidente: (a) Orlando de Andrade
O 1.1 Secretário: (a) Jairo Magalhães
O 2. Secretário: (a) José Luiz Baccarini
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ei	 IL Q 	 3.238,	 de	 08-09	 .....................

Escola Estadual "Orestes (Siannetti" - Rio Acima. Lei n.s
5.273,	 de 29-09	 ............................

-. Escola Estadual "Otávio Nunes Leite" - Guanhães (Sapucaia
de Guanhães) . Lei 11. 9 5. 183, de 06-05

Escola Estadual Paraisense - Sã,, Sebastião do Paraiso. Lei
ii."	 5.342,	 de	 19-11	 ..........................

- Escola Estadual Pedro Álvares de Abreu e Silva (Pref.)"
Coind,ra. Lei flv 5.176, de 06-05 ................

- Escola Estadual "Sergio Pacheco" -	 iPiraji,ba. Lei n.95.162,de	 22-04	 ...............................

- Escola Estadual "Zoroastro Vianua Passos (Prof.)" - Sabará.
Lei ii..	 3.308, de 02-12	 ............

- Estahelcciu,enlos, instituições e próprios do Estado	 disposi-ções.	 Lei n.s 5.378, de 0:1-12	 ..............

F'órun, "José Ribeiro Pena" - Coroniajidel	 Lei n.v 5.245,de	 10-01)	 .................................

Fóruu, "l.ouis Euscl, (Dr.) " -	 Coronel Fabriciano	 Lei 11.95.373	 de	 03-12	 ............................

- Fórtu,, "Nelsoi, 11 iingria" - - Brasília de Minas. Lei n9 3,de	 29-09	 ................................
.271..

- Fórun, "Wadjl, Baclia" - Lajuharj. Lei 
11. 9 5.262, de 19-09

(i3innasium Prof. h enrique Marques tia Silva - SURICA
(Quadra Coberta do Iiajuhá'FR,E Clube)	 itajubã. Lei ii'5.380,	 de	 04-12	 .............................

- Rodovia dos Bandeirantes - Santana do Capivari/ttanhandu/
Passa-Quatro/Alto da Serra (divisa de São Paulo). Lei .. s
5.3:12,	 de	 10-11	 ..............................

- liodovia "Jo ão da Silva Mal,,"	 Slonles Claros/Januári,,Lei	 n.v	 3.199,	 de	 09-06	 ......................

	

- Unidade de Saúde "Maria Lúcia" -Francisco Dun,o,,t 	 ili S 	 5.3 19,	 de	 05-11	 ........................	 Lei....

DEP
ARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 1)0 ESTADO DE MINAS

GERAIS - DER/SlG

- Transporte coletivo rodoviário inter,,,,, ide paI - 1 .ei n. Q 2.197,de 30-07-60, ,,rl. 3.. .-- al1er,iç5.	 Lei n.v 5.388, de 09-12

DER/MG

- ver DEJ 'A141ç p '1.0 DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ES-
TAR)) DE MINAS GERAIS - 1)E11/MG

PÁs,

134

73

98

26

265

22

13

320

:1:30

78

327

97

91

331

234

41

2111

342
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PÁGS.

-E

EM PRÉSTIMO

VUi OPERAÇ ÃO DE CRÉDITO

* ESCOLAS ESTADUAIS

-- Escola Estadual de Dom Cavati -- Dom Cavati -- Curso

	

Colegial Comercial - criação. Lei n.Q 5.165, de 22-04 . . 	 15

- I;seola Estadual l'araiseflse	 São Sebastião do Paraíso -
Cursos Colegiais normal e secundário - criação. Lei n.9

265
5.342,	 de	 19-11	 ............................ 

ESCOLA PRIMÁRIA

- ver ESCOLAS ESTADUAIS

ESCOLAS COMBINADAS

- ver ESCOLAS ESTADUAIS

ESCOLAS REUNIDAS

v,r ESCOLAS ESTADUAIS

* ESCOLAS ESTADUAIS - Denominação

- ver DENOMINAÇÃO

ESTÂNCIA HIDROM INERAL DE ITABIRA

- Lei n.° 3.068, de 30-12-63 (criação) - revogação. Lei n.°
63

	

5.227,	 de	 18-07	 .......................... 

ESTÍMULO FISCAL

- ver INCENTIVO FISCAL

EXCOMBATENTES

- ConstifuiÇãO Estadual -- art. 211 - regulamentação Lei n.Q
266

5.313, ule 21-11 .......................... 

- 473 -

PÁGS.

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA PSIQUIÁTRICA

Lei n.9 4.953, de 25-09-68, art. 11 e parágrafo 3 • s do art. 9.s
-- alteração.	 Lei n.s 5.207, de 25-06	 ........... .	 47

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO - Belo Horizonte

— Criação. Lei n.v 5.399, de 12-12 ................357

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE MTNS GERAIS

-- Lei n: 3.013, de 20-12-63 	 alteração. Lei n.° 5.206, de 25-06 	 46

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO MUCURI - Nanuque

Criação.	 Lei n.v 5.154, (te 17-04	 ................5

FUNDAÇÕES EDUCACIONAIS

	

-- Instalação e funcionamento - prazo. Lei n.e 5.216, de 10-07	 56

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

- Criação. Lei n.v 5.305, de 16-10 ................204

GINÁSIO ESTADUAL

- ver ESCOLAS ESTADUAIS

GRUPO ESCOLAR

ver ESCOLAS ESTADUAIS

- H-
IIIDROMINAS

- ver ÁGUAS MINERAIS DE MINAS GERAIS/HIDROMINAS

-

FUNCIONÁRIO PÚBLICO

- Estabilidade - Constituição do Estado, art. 240 e seu pará-
grafo único * disposições. Lei n.Q 5.211, de 01-07 .

-1--
IMÓVEL

Aforamento - Contagem - Cidade Industrial - Vila Operária.
50	 Lei	 11. 9 5.188, de 19_05	 ........................ 30
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- Doação - Campanha Nacional de Escolas da Comunidade!
CNEC - Abaeté. Lei si. 5 5.401, de 12-12 ...........

Doação - ELO Mendes. Lei si.° 5.166, de 28-04

- Doação	 Fundação Furtado de Menezes - Belo Horizonte.

Lei	 n.ç,	5.402,	 de	 12-12	 ......................

- Doação - Fundação Universidade do Vale do Sapucai -
Pouso Alegre (Hospital Regional Sainuel Libânio) . Lei si.Q

5.326, de 10-11
- Doação - instituto Brasileiro do Cale - Juiz de Fora.

Lei	 11. 0 	 5.233.	 de	 03-09	 ......................
- Doação -- Maria da Fé. Lei n. 0 5.277, de 30-09 ......

Doação	 - Ouro Preto (continuação da Cidade Industrial).

Lei fl.Q 5.155. de 21-01	 ........................

- Doação	 Paineiras (construção Ginásio Municipal Saint-

-Clair Ferreira). -	 Lei o.9 5.327, de 10-11 ..........

- Doação ao Estado - 	 Belo Horizonte (construção prédio para
instalação  funcionamento do Décimo Distrito Policial) . Lei

n.v	 5.377,	 de	 03-12	 ..........................

- Doação ao Estado - Belo horizonte	 Bairro da Graça (cons-

trução Escola Estadual "Adalberto Ferraz") . Lei n.° 5.345, de

24-11	 ....................................

- Doação ao Estado	 São João del-itei (instalação Colégio Es-
tadual "(ônego Oswaldo Lustosa") . Lei n o 5.193, de 20-05

- Permuta - Estado/Caxambu. Lei n.v 5,312, de 03-11 ......

Permuta - Estado/Rio Pomba. Lei n.9 5.315, de 03-11 .

Reversão - Araçuaí. Lei n.0 5.197, de 09-06 ............

Reversão - Campanha. Lei n.v 5.172, de 29-04 ..........

- Reversão - Geraldo Pereira	 Manhuaçu. Lei 11 .o 5.196, de 09-06

- Reversão - Itapecerica. Lei n.° 5.171, de 29-04 ........

Reversão - Jacutinga. Lei n.° 5.272, de 29-09 .........

- iteoersão - Lambari. Lei n. V 5.208, de 30-06 ..........

- riosfcrência - Estado/CIURBE - Belo Horizonte. Lei n.Q 5.390
de	 10-12	 ..................................

IMPRENSA OFICIAL

- - Edição do Suplemento Literário do Minas Gerais, da Revista
Minas Gerais e do Suplemento Rural do Minas Gerais. Lei n.°

31
5.189, de	 19-05	 ................................ 

475

PÁGS.

INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - Juiz de Fora

Criação por transfornmaçfío. Lei n.o 5.306, (te 16-10 	 206

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

- Delegacias Regionais - criação - Governador Valadares/Uber-
lúndia/Montes Claros/Varginha/juiz de Fora. Lei no 5.212, de
02-07	 ......................................51

-o--

OPERAÇÃO DE CRÉDITO

DER/MG/Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico-BNI)E
(construção de estradas). Lei n.9 5.153, de 28-03 ........

- Estado/Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID - US$
30.000.000,00. Lei n.9 5.232, de 05-09 ................

- Estado/Estabelecimentos Oficiais (Implantação de f'rig.rificos,
lá ricas-escola, empreendimentosentos agrol ml usir i ais e P ripa co de
milão-de-obra especializada). Lei n.o 5.153, de 28-03

OPERAÇÃO FINANCEIRA

- ver OPERAÇÃO DE CRÉDITO

ORÇAMENTO ESTADUAL

Receita e despesa - exercício de 1970. Lei n.9 5.341, de 24-11

PATRONA DODO PROFESSORADO MINEIRO

- Bárbara Heliodora - reconhecimento. Lei si. O 5.265, de 29-09

PENSÕES

-. Avelino, José. Lei n.° 5.168, de 28-04 ................

Silveira Filha, Etelvita da. Lei n.o 5.308, de 21-10 ........

- Viúva - Corrêa, Ismael Brasil. Lei 11. 0 5.266, de 20-09

PÁGS.

384

16

385

223

69

101

8

223

329

275

36

212

215

39

19

38

19

98

48

344

3

68

3

268

93

17

210

94

POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

INCENTIVO FISCAL	 Estatuto. Lei 0. 9 5.301. de 16-10 ....................141

- Disposições. Lei 11.9 5.261, de 10-09 ..................89	 -- Lei Orgânica. Lei 190 3.106, de 16-12 ................381



Pias.

POSTO DE SAODE

ver UNIDADE DE SACDE

s

SUBVENÇÕES

- Entidades especificadas em lei anual de iniciativa do Poder

Legislativo. Lei n.Q 5.228, de	 8-0G.....................63

- Instituições diversas	 Exercicio/1969. Lei fl •Q 5.152, de 29-01	 3

	

- Instituições diversas - Exercieio/1970. Lei n.Q 5.323, de 07-11 	 222

-- T

TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL

ver DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTA-

1)0 DE MINAS GERAIS-DER/MG

TaIBUNAL DE JUSTIÇA 1)0 ESTADO DE MINAS GERAIS

Lei n.5 4.380, de 21-01-67 (reestruturação do Quadro de Pessoal

do Serviço Administrativo)	 modificação. Lei n.5 5.280, de 01-10
	

104

- U -

UNIDADE DE SACDE - denominação

ver DENOMINAÇÃO - Unidade de Saúde

UTILIDADE PeBLICA

- ABC Foot-13a11 Clube - Juiz de Fora. Lei n.° 5.215, de 04-07
	

55

- Academia Municipalista de Letras de Minas Gerais - Belo

	

llorizonte. Lei n.9 5.274, de 29-09 ....................
	 99

-) ai da Pau uh a Avia ló ri a eia I'a oi P ulha/ASFAP - Belo

	

Horizonte. Lei n.e 5.221, de 10-07 ..................
	 59

- Ação Social da Paróquia (te Santa Tereza e Santa Terezinha -

	

Belo Horizonte. Lei n. 5.367,  de 02-12 ................
	 319

- Ação Social Paroquial da Matriz do Coração Eucarístico de

Jesus -	 Caratinga. Lei n. Q 5.220, de 10-07 ............
	 58

- Ação de Socorro aos Necessitaitos/ASN - Belo Horizonte Lei

n. Q 5.191, de 27-03	 ............................
	 35

- Acesita Esporte Clube .- Acesita. Lei n. Q 5.381, de 04-12
	

332

Agremiação Espírita "Casa do Caminho" - Sabará. Lei n.Q 5.339

de19-11	 ....................................
	 26$

- 476 -	
- 477 -

- Ambulatório Evangélico - Coronel Fabriciano. Lei n.Q 5.309,
de27-10	 ..................................

- Asilo Nossa Senhora do Perpétuo Socorro	 Santa Bárbara.
Lei n.k, 5.198, de 09-06 ..........................

- Assistência Social Imaculada Conceição de Benfica - Juiz de
lora.	 Lei n. Q 5.218, (te 10-01)	 ....................

- Associação Anchieta de Educação e Cultura - Uberlândia. Lei
n.s 3.170, de 03-12	 ............................

- Associação Civil ele São Mateus -- Domésticas de Luxo - Juiz
de Fora. Lei n.v 5.173, de 29-04 ..................

- Associação Cultural e Assistencial Evangélica Ehenezer de Ja-
cutinga. Lei n.v 5.222, de 11-07 ..	 .

- Associação de Difusão da Educação Física - Belo Horizonte.
Lei u. Q 5.256, de	 18-1)1)	 ........................

- - Associação Feminina de Prevenção e Combate ao Câncer de

Juiz de Fora/ASCOMCER - Juiz de Fora. l,ci n. Q 5.211, de
08-09	 ..................................

- Associação Jacutinguense de Proteção à Criança - Jacutinga.
Lei u.v 5.158, de 22-01

- Associação Mineira henrique Dias - Belo Horizonte. Lei n.Q
5.209,	 de	 30-06	 .............................

- Associação Mineira de Municípios - Belo Horizonte. Lei n.s
5.317, de 05-11	 ................................

- Associação dos Moradores do Bairro do Rosário/AMBAR -
Aragiiari. Lei li . 5.251, de 18-09	 ..................

- Associação (los Servidores Públicos Municipais de Juiz de Fora
- Juiz de Fora. Lei n.	 5.348, de 21-11 ..............

Associação Sócio-Cultural Esnseraldense 	 Esmeraldas. Lei n.Q
5.299, de 13-10........................................

- Bangu Futebol Clube - Juiz de Fora. Lei n.e 5,410, de 24-12

- Beneficência Evangélica de Uberlàndia - UberlAndia. Lei n.Q
5.347, de 24-11	 ................................

- Cáritas Diocesana de Oliveira - Oliveira. Lei n.Q 5.200, de
13-06	 ...................................

Casa da Amizade (las Senhoras dos Rotarianos em Juiz de Fora
- Juiz de Fora. Lei o.' 5.201, de 11-06

Casa da Criança -- São Gonçalo do Sapucal. Lei n.Q 5.269,
de29-09	 ......................................

Centro dc A'ão Social dii Catednal/CASC - Juiz de Fora. Lei
3.233, de 18-09 ........

Centro de Assislència Social e Educacional "João XXIII" -
Mesquita. Lei n. Q 5.286, de 03-10 ..................

Centro dos Cluauffeuirs de Juiz de Fora - Juiz de Fora. Lei
0V 5.210, de 3006	 ............................

210

40

80

325

20

60

83

75

10

49

218

82

281

136

462

280

42

42

96

83

122

30
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PÁGS.

222

232

289

201

462

100

44

84

86

463

83

356

94

125

10

264

21

331

55

123

124

95

PÁGS.

355

122

219

16

124

355

38

44

74

37

57

102

71

83

62

357

61

325

264

223

18

77

340

- Centro Espirita Irmã Lavinia 	 Belo Horizonte. Lei n. 5 5.322,

de07-11	 ...................................

- Centro Espirita Pai Ambrósio	 Juiz de Fora. Lei n.5 5.329,

cio10-11	 ....................................

Centro Oliveirense de Promoção e Ação Social/COPAS - Oli-
veira. Lei n.° 5.355. de 28-11	 ....................

- Centro Social Senhora do Porto - Senhora do Porto. Lei n.9

5.302. de	 16-10	 ..............................

-- Cerâmica Futebol Clube - Juiz de Fora. Lei n.° 5.409, de

17-12	 ..................................

- Cidade Ozanam de Pará (te Minas - Pará de Minas. Lei n.Q

5.275,	 cio 29-09	 ..............................

Colégio Inaculada Conceição - Montes Claros. Lei n.° 5.203,

de25-06	 ....................................

- Colégio Nossa Senhora das Dores - Diamantina. Lei n.° 5.254,

de	 18-09	 ....................................

Colégio presbiteriano	 Governador Valadares. Lei n.5 5.257,

de18-09	 ....................................

- Comercial Esporte Clube -- Belo Horizonte. Lei n.Q 5.411, de

24-12	 ....................................

Comissariado Franciscano de Nossa Senhora cio Fátima do Brasil

Uberlândia. Lei a.Q 5.252. de 18-09 ................

- Conselho da Comunidade da Vila Oeste - Belo Horizonte. Lei

11.9 5.397, de 10-12	 ............................

- Creche Menino Jesus - Nova Lima. Lei n.Q 5.267, de 29-09

- Diretório Acadêmico 22 de Setembro, Faculdade de Ciências
Econômicas de Uberlândia - Uberlândia. Lei n.9 5.291, de 01-10

- Dispensário dos Pobres de Dores cio Tndaiá - Dores cio Indaiá.

Lei n. 5	5.157, de 22-04	 ........................

- Educandário Senhor Bom Jesus dos Passos - Passos. Lei n.Q

5.340, de	 19-11	 ..............................

-- Escola Recanto Infantil São Tarcísio - Lavras. Lei n.Q 5.174,

de06-05	 .................................

- Esporte Clube l3enfica - Belo Horizonte. Lei n.Q 5.379, de

04-12	 ...................................

- Esporte Clube Vila Branca --- Juiz de Fora Lei n.° 5.214,

de04-07	 .................................

- Fundação Educacional i'a n-anlericalla - - Aimorés 	 Lei n.

5.288,	 de	 03-10	 ..............................

- Fundação Educacional Professor José Gumeila - Guaxupé. Lei
n.° 5.290, de 03-10	 ............................

- Fundação Educacional de Varginha - Varginha. Lei n.Q 5.268,
de20-09	 ..................................

- Fundação de Estudos Jurídicos e Sociais - Belo Horizonte. Lei
n.Q	 5.396,	 de	 10-12	 ..........................

Fundação Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Dlvi-
nópolis - Divinópolis. Lei n.Q 5.287, de 03-10 ..........

Fundação João XXIII - Recreio. Lei n.Q 5.318, de 05-11

- Fundação Universidade do Oeste de Minas - Formiga. Lei n.9
5.167,	 de 28-04	 ..............................

-Ginásio São Pascoal - Belo Horizonte. Lei n.° 5.289, de 03-10

- Ginásio Vicente de Paulo - Sociedade Civil Freitas Limitada
- Friital. Lei n.	 5.395. de 10-12 ..............

- Grande Loja de Minas Gerais - Belo Horizonte. Lei n.Q 5.195,
de03-01;	 ....................................

Grêmio de Engenharia em Viagem Cultural à EurOPa/GREVEC
Belo Horizonte, Lei n.s 5.204, de 25-06 ............

- Guarda-niirin de Sete Lagoas - Sete Lagoas. Lei n.° 5.240, (lo
03-09	 ....................................

Guarda-mirim de Trânsito de Campo Belo --- Campo Belo.
Lei n.o 5.194, de 20-05 ..........................

- Instituição Cristã de Assistência Social de Uberlándia/ICASU --
Uberlândia. Lei 11. 9 5.218, de 10-07

- Instituição Nossa Senhora de Nazaré - Contagem (Bernardo
Monteiro). Lei n.e 5.278, de 30-09 ..................

- Instituto de Beneficência Social Sagrado Coração/JBESCO -
Luz.	 Lei n.s 5.235, de 05-09 ...................

Instituto de Reeducação Santa Terezinha - Belo Horizonte.
Lei n.e 5.253, de 18-09 ..........................

-- Irmandade de Nossa Senhora das Dores - Itabira. Lei n.9
5.225,	 de	 11-07	 ..............................

- Lactário D. Angelina de Almeida - Bicas. Lei n.5 5.398,
de	 10-12	 .....................................

- Lar Evangélico da Infância Desamparada/LEIDE - Ipatinga.
Lei	 n.Q 5.224, de 11-07	 ........................

- Lar dos Meninos Doin Orione - Morada Nova de Minas. Lei
IL Q 	 5.371,	 de	 03-12	 ..........................

- Maternidade e Posto de Puericultura Dr. Eugênio Gomes de
Carvalho	 Pedro Leopoldo. Lei n.Q 5.341, de 19-11 ......

Minas Esporte Clube. -Juiz de Fora. Lei n. 5.325, de 04-11

Motor Clube de juiz mie Fora - juiz de Fora Lei n.Q 5.170,
de	 29-04	 .....................................

- Movimento Comunitário da Seara --- Belo Horizonte. Lei n.o
S. 244,  de 08-09	 ..............................

Obras Sociais São Domingos de Gusmão - São Domingos do
Prata. Lei n.v 5.386, de 09-12 ......................



- Organização Beneficente Evangélica Mundial/OBEM - Lar do
Menor Desamparado .- Belo Horizonte. Lei a. 9 5.219, de 10-07

- Pitangui Esporte Clube - Belo Horizonte. Lei n.Q 5.263, de

22-09	 ...............................

- Reino Unido ele Santa Peixoto de Oliveira do Brasil 	 Santa

Luzia (São Benedito). Lei n. 9 5.203, de 23-00 ............

- Santa Casa de Misericórdia Andradas. Lei a.Q 5.242, de 08-09

- Santa Casa (te Misericórdia de Conquista - Conquista. Lei nO

5.330,	 de	 10-11	 ..............................

- São Bento Futebol Clube	 Itapecerica. Lei a.' 5.349, de 20-11

- Seminário Menor Santo António de Juiz de Fora - Juiz de
Fora. Lei n.9 5.297, de 13-10 ......................

-- Serviço (te Obras Sociais/SOS Araxa. Lei n.Q 3.372, de 03-12

- Sociedade de Belas-aries Antônio Parreiras -- Juiz de Fora.
Lei n.9 5.217. de 10-07	 ..........................

- Sociedade Civil Colégio Snnt'Ana - Itaúna. Lei n.Q 5.223, de
11-07	 .......................................

Sociedade Civil Grupo Irmãos Tornaz - Belo Horizonte. Lei n.Q
5.213, de 08-09	 ..............................

- Sociedade Euterpe Monte Castelo 	 Juiz de Fora. Lei n.Q

5.186, de 19-05	 ................................

- Sciedade Leiga parou1uial/SOLEPAR - Belo Horizonte. Lei n.°
5.156, de 22-04	 ................................

Sociedade São Vicente de Paulo - Conselho Central de Itabira
Itabira. Lei n. Q 5.234, de 05-09 ..................

- Sport Club Borboleta - Juiz de Fora. Lei n.9 5.169, de 29-04

- Tenda Espírita Casa das Verdades em Luz com Chefe de Inhan-
gás -- Juiz de Fora. Lei n.9 5.394, de 10-12 ............

- Tenda Espírita São Sebastião Mártir - Juiz de Fora. Lei n.5
5.250, de	 18-09	 ..............................

- Tupy Futebol Clube - Carmo do Cajuru. Lei a.Q 5.324, de
04-11	 ...................................

- Vera Cruz Futebol Clube - Betim. Lei n. 9 5.330, de 20-11

233

282

134

326

56

80

76

29

9

70

18

354

81

222

282
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ÍNDICE NUMÉRICO

LEI N.s 5.152, DE 29-01-69 - Concede subvenções a diversos insti-
tuições, fixa normas para pagamento e dá outras providências
(D.L.	 04-02-69)	 ............................ 

LEI N.o 5.153, DE 28-03-69 - Autoriza o Poder Executivo a prestar
fiança do Tesouro do Estado em operação financeira do DER/MG
e a contrair, pela Secretaria de Estado da Agricultura emprés-
timo com estabelecimentos oficiais de crédito (M G. 29-03-09)

LEI N.s 5.154, DE 17-04-69 - Autoriza a instituição da Fundação Uni-
versidade de Mucuri, com sede na Cidade de Nanuque e a emis-
são de NCH$ 500.000,00 em apólices da divida pública esta.
dual	 (M. G.	 18-04-69)	 ...........................

LEI N.o 5.155, DE 21-04-69 Autoriza doação (te área do Estado,
para Construção da Cidade Industrial do Município de Ouro
Preto (M.G. 23-04-69)

LEI N.s 3.156, DE 22-04-69 - Declara de utilidade pública a "Socie-
dade Leiga Paroquial" (SOLEPAR), do Bairro Jardim Amé-
rica, com sede na Cidade de Belo Horizonte (M.G. 23-04-69)

LEI N.s 3.157, DE 22-04-69 - Declara de utilidade pública o "Dispen-
sário dos Pobres de Dores do Indaiá", com sede na Cidade
de Dores do Indaiá (M.G. 23-04-69) ................

LEI N.s 5.158, DE 22-04-69 - Declara de utilidade pública a "As-
sociação Jacutinguense de Proteção a Criança" com sede em
Jacutinga (M. G. 23-04-69)	 ........................

LEI N.9 5.159, DE 22-04-69 - Dá a denominação de "Professor An-
tônio Gonçalves Lana" ao Ginásio Estadual da Cidade de Ponte
Nova	 (M.G.	 23-04-69)	 ...............................

LEI N.9 5.160, DE 22-04-69 - Dá a denominação (le "Coronel João
Ferreira Barbosa" ao Ginásio Estadual de São 	 UniãoPedro da U(M.G. 23-04-69)	 ................................

LEI N.Q 5.161, DE 22-04-69	 Dá a denominação de "Fernando Otávio"
ao Colégio Estadual da Cidade de Pará de Minas (M.G. 23-04-69)

LEI N.s 5.162, DE 22-04-69 - Dá a denominação (te "Sérgio Pache-
co" ao Ginásio Estadual de Pirajuba (M.G. 23-04-69) .

LEI N.s 5.163, DE 22-04-69 - Dá a denominação (te "Ministro Fran-
cisco Campos" ao Ginásio Estadual da Cidade de Pompéui
(M. G.	 23-04-69)	 ...................................
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LEI N.° 3.164, DE 22-04-60 - Dó a denominação de "John lCennedy"
ao Ginásio Estadual de São José do Jacuri (MG. 23-04-69)

LEI N.° 5.165, DE 22-04-69 - Cria curso colegial comercial em esta-
belecimento oficial de ensino da Cidade de Dom Cavati, que
passa a denominar-se "Colégio Estadual de Dom Cavati

(M.G. 23-04-69)

LEI N. 5.166, DE 28-04-69 - Autoriza o Poder Executivo a (bar
imóvel ao Município de Elói Mendes (MG. 29-04-69) .

LEIN'.9 5.167, DE 28-04-69 - Declara de utilidade pública a Fun-

dação Universidade do Oeste de Minas, corri sede na Cidade

de Formiga (M. O. 29-04-69)

LEI N.9 5.168, DE 28-04-69 - Concede pensão especial a José Ave-

uno	 (M.G.	 20-04-69)	 ..........................

LEI N.° 5.169, DE 29-04-69 - Declara de Utilidade pública o "Sport
Club Borboleta" com sede na Cidade de Juiz de Fora (D. L.

03-05-69)	 ..................................

LEI N.° 5.170, DE 29-04-69 - Declara de utilidade pública o "Motor
Clube de Juiz de Fora" com sede na Cidade de Juiz de Fora

(D.11. 03-05-69)

LEI N.° 5.171, DE 29-04-69 - Autoriza o Governo ilo Estado a fazer
reversão de terreno situado em Itapecerica, ao patrimônio da-

quele Município (M . (3. 29-04-69)

LEI N.° 5.172, DE 29-04-69 - Autoriza o Governo do Estado a fazer
reverter imóvel ao patrimônio da Prefeitura Municipal de Campa-

nha	 (M. G.	 30-04-69)	 .........................

LEI N.° 5.173, DE 29-04-69 - Declara de utilidade pública a Associação
Civil de São Mateus - Domésticas de Luxo, com sede na Cidade
de Juiz de Fora (M. G.30-04-69) ....................

LEI N.° 5.174, DE 06-05-69 - Declara de utilidade pública a Escola

Recanto Infantil São Tarcísio, com sede na Cidade de Lavras

(M. O.	 07-05-69)	 ..............................

LEI N.Q 5.175, DE 06-05-69 - Dá a denominação de "Professor Leopol-
do Miranda" ao Colégio Estadual de Diamantino (M.G. 07-05-69)

LEI N.° 5.176, DE 06-05-69 - Dá denominação às Escolas Combinadas
Fazenda Califórnia, no Município de Coinmbra (M.G. 07-05-69)

LEI N.9 5.177, DE 06-05-69 Dá denominação de "Antônio de Ma-

cedo Moura" às Escolas Combinadas de Ribeirão do Santo An-
tônio, no Município de Coronel Pacheco (M . G. 07-0)-69) .

LEI N.° 5.178, DE 06-05-69 - Dá a denominação de 
— Luiz Gonzaga

Rastos" ao 3.° Grupo Escolar de Conselheiro Pena (M. G. 07-05-69)

l,EI X.° 5.179, DE 06-05-69 - Dá a denominação de "Dc. Astolplio
Rezende" ao Grupo Escolar de Sereno, Município de Cataguases

(M.G. 07-05-60)

LEI IN'.Y 5.180, DE 06-05-69	 Dá a denominação de "Ana Danlas

Motta" ao Ginásio Estadual de Carvalhos (M . O. 07-05-69)

LEI N.s 5.181, DE 06-05-69 - Dá a denominação de "João Tomás"

à Escola Rural Estadual de Córrego dos Machados, no Muni-
ciplo de Dom Joaquim (M.G. 07-05-69)

LEI N.<? 5.182, DE 06-05-69 - Dá o nome de "Alysson Roberto Bru-
no" ao Ginásio Estadual de Planura (D. l. 07-05-139) .

LEI N.s 5.183, DE 06-05_69 - Dá a denominação de "Otávio Nunes
Leite" às Escolas Reunidas de Sapucaia de (3uanhães, Mim-
nicipio de Guanlmães (M , G. 07-05-69)

LEI N.s 
5.184, DE 19-05-69 - Autoriza a abertura, pela Secretaria

de Estado da Fazenda, do crédito especial (le NCr$ '30 000,00,
para o flui que menciona (M.G. 20-05-69) ..........

LEI N.s 5.185, DE 19-05-69 - Cria 9 (nove) Delegacias Regio

. .

nais d

.

e
Ensino e contém outras providências (M.G. 20-05-09) ......

LEI N.e 5.1861 DE 19-05-69 - Declara de utilidade pública a Sociedade
Euterpe Monte Castelo, com sede na Cidade dc Juiz de Fora
(M.G. 20-05-69)

LEI N.0 5.187, DE 19-05-69	 Extingue o Conselho de Coordenação de
Crédito Rural e dá outras providências (M.G. 20-05-69) .

LEI N.s 5.188, DE 19-05-69 - Autoriza o Poder Executivo a aforar
a seus atuais ocupantes terrenos da Vila Operária da Cidade
Industrial de Contagem (M. G. 20-05-69) .............

LEI N.o 5.189 1 DE 19-05-69 - Dispõe sobre a edição de Suplemento
Literário do "Minas Gerais", da Revista Minas Gerais e do
Suplemento Rural de Minas Gerais e contém Outras providências
(M. G.	 20-05-69)	

...............................................

LEI N.o 5.190, DE 27-05-69 - Dá a denominação de "Professora Maria
Magalhães Pinto" ao 4.9 Grupo Escolar (Ia Cidade de Itapecerica
(M.G. 28-05-6'))

LEI N.s 5.191, DE 27-05-69	 Declara de utilidade pública Ha "Ação
(te Socorro aos Necessitados - ASN, com sede em Belo orizonte
(M.G.	 28-05-6'))	 ....................................

LEI N.s 5.192, DE 29-05-69 - Autoriza o Poder Executivo a celebrar
convênios corri as Prefeituras Municipais destinados à manutenção
e desenvolvimento rio ensino médio no interior do Estado (M. G.
30-05-69)	

.................................................

LEI N.o 5.193, DE 29-05-69 - Autoriza o Poder Executivo a receber
doação e dá outras providências (M.G. 30-05-69)

LEI N.s 5.194, DE 29-05-ç9 - Declara de utilidade pública a "Guarda-
-mirim de Trânsito de Campo Belo", coro sede na Cidad

p deCampo Belo (M.G. 30-05-69)

LEI N.v 5.193, DE 03-06-69 - Reconhece de utilidade pública a Grande
Loja de Minas Gerais, coro sede ciii Belo Horizonte (M.G. 04-06-69)

LEI N.o 5.196, DE 09-06-69 - Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter
ao cidadão Geraldo Pereira terreno recebido em doação (M.G.
10-06-69)	

...............................................

LEI N.s 5.197, 1)E 09-06-69 - Autoriza o Poder Executivo a fazer rever-
ter imóvel ao Patrimônio do Município de Araçual (M. G. 10-06-69)
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LEI N.Q 5.198, DE 09-06-69 - Declara de utilidade pública o Asilo
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, com sede na Cidade de

Santa Bárbara (M.G. 10-069)

LEI N.ç1 5 199, DE 09-06-69 - Dá a denominação de João da Silva

Mala à Rodovia Montes Claros -	 Januária (M.G. 10-06-69)

LEI N. 9 5.200, DE 13-06-69 - Declara de utilidade pública a CAntas
Diocesana de Oliveira, com sede na Cidade de Oliveira (M.G.

14-06-69)	 ..........................

LEI N. 5.201, DE 13-06-69 - Declara de utilidade pública a "Casa da
Amizade das Senhoras dos Rotarianos em Juiz de Fora" com sede
na Cidade de Juiz de Fora (M.G. 14-06-69) ............

LEI N.Q 5.202, DE 18-06-69 - Dá a denominação de "Américo Martins"
às Escolas Combinadas do Bairro Trevo de Rocinha no Municlpio
de Montes Claros (M.G. 19-06-69) ..................

LEI N.Q 5.203, DE 25-06-69	 Reconhece conto de utilidade pública o

Colégio Imaculada Conceição, com sede na Cidade de Montes

Claros (M.G.	 26-06-69)	 .........................

LEI N. 9 5.204, DE 25-06-69 - Declara (te utilidade pública o "GPaEVEC
-Grémio de Engenharia em Viagem Cultural à Europa", com

sede em Belo Horizonte (M.G. 26-06-69)

LEI N. 5.205, DE 25-06-69 - Declara de utilidade pública o "Reino
Unido de Santa Peixoto de Oliveira do Brasil", do Distrito de
São Benedito, Município de Santa Luzia (M.G. 26-00-69)

LEI N. 9 5.206, DE 25-06-69 - Altera disposições da Lei n.Q 3.043, de
20 de dezembro de 1963, que autoriza a instituição da Fundação
Universidade Minas Gerais (M.G. 26-06-69)

LEI N.9 5.207, DE 25-00-69 - Altera o § 3.0 do artigo 9 • 0 e o artigo

11, da Lei n. 5 4.953, de 25 de setembro de 1968 que autoriza
a instituição da Fundação Estadual de Assistência Psiquiátrica

(M.G.	 20-06-09)	 ..........................

LEI N.0 5.208, DE 30-00-09 - Autoriza o Governo do Estado a fazer
reverter terreno ao patrimônio da Prefeitura Municipal de Lambari

(M.G.	 01-07-69)	 ...........................

LEI N.° 5.209, DE 30-00-09 - Declara de utilidade pública a "Asso-
ciação Mineira 1-lenrique Dias", que mantém o Núcleo da Vila
Boa Vista e o Ginásio Frederico Ozanam, com sede na Cidade

de Belo Horizonte (M.G. 01-07-69)

LEI N.Q 5.210, DE 30-00-69 -- Declara de utilidade pública o "Centro
(los ChauffeUrS de Juiz de Fora com sede na Cidade de Juiz

de Fura	 (M . G.	 01-07-09)	 .......................

LEIN. Q 5.211, DE 01-07-69 - Dispõe sobre a aplicação do artigo 240
e seu parágrafo único, da Constituição do Estado (M . G. 02-07-69)

LEI N.0 
5.212, DE 02-07-69 - Cria 5 (cinco) Delegacias Regionais da

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais e dá outras provi-

déncias (M. G. 03-07-09)	 ..........................

LEI N.o 5.213, DE 02-07-69 - Dá nova redação aos artigos 80 e 87
da Lei n.° 2.610, de 8 de janeiro de 1962, e contém outras pio-
Vidências (M.G. 03-07-60) .........................

LEI N.s 5.214, DE 04-07-09 - Declara de Lmtilidiide pública o Espoite
Clube Vila Branca, com sede mia Cidade de	 zJui	 de Fora(DL.	 15-07-69)	 ..............................

LEI N.v 5.215, DE 04-07-09	 Declara de Utilidade pública o "AIICFool-Bali Clube", com sede na Cidade de Juiz Fora (DL. 15-07-69)

LEI N.o 3.216, DE 10-07-69 - Estipula prazo de instalação e fua-
ciomianjento das Fundações Educacionais e coutémim Oimtias pro-
vidências (M.G. 11-07011)

LEI N.o 3.217, DE 10-07-69 	 Declara de utilidade pública a Socie-
dade de Belas-Artes "Antônio Purie;i-as", da Cidade de Juiz
de Fora (M. G.	 11-07-69)	 ........................

LEI N.o 5.218, DE 10-07-69 - Declara de utilidade públicit a Iiisti-
tuiçã.o Cristã de Assistência Social dc Uberlândia	 ICASU,
com sede em Uberlândia (M.G. 11-07-69)

LEI N.o 5.219, DE 10-07-69	 Declara de utilidade Pública a Orga-
nização Beneficente Evangélica Mundial "((BEM' 	 Lati do
Menor Desamparado, com sede na Cidade de Belo Horizonte
(M.G. 11-07.69)

LEI N.s 5.220, DE 10-07-69 - Declara de utilidade pública a "Ação
Social Paroquial" da Matriz do Cotação Eucarístico de Jesus,
com sede na Cidade de Caialinga (M. G. 11-07-69)

LEI N.s 5.221, DE 10-07-69 - Declara de utilidade pública a Ação
Social da Família Aviatóm-ja da I'ampullia	 ASFAP, com
sede em Belo Horizonte (M.G. 11-07-69) ..............

LEI N.o 5.222, DE 11-07-69	 Declara de utilidade pública a Associa-
ÇO Cultural e Assistencial Evangélica Ebenezer de Jacutimiga,
com sede mia Cidade de Jacutinga (M.G. 12-07-09)

LEI N.s 5.223, DE 11-07-69	 Declara de utilidade pública a Socie-
dade Civil Colégio Sant'Ana, da Cidade de Itaúna (M.G. 12-07-09)

LEI No 5.224, DE 11-07-69 - Declara de Utilidade pública o Lar
Evangélico da Infância Desamparada - LEII)E, cota sede tia
Cidade de Ipatinga (M.G. 12-07_69) ..................

LEI N.s 5.225, DE 11-07-69 - Declara de Utilidade pública a Irmandade
de Nossa Senhora das Dores, de Ilabira (M.G. 12-07-09) ......

LEI N.s 5.226, DE 11-07-69 - Dá a denominação de "João Alves Teixeira"
às Escolas Combinadas de Pouso Alegre, Município de Descoberto
(M.G.	 12-07-09)	 ..............................

LEI N.s 3.227, DE 18-07-69 - Revoga a Lei n.e 3.008, de 30 de dezembro
de 1963, que cria a estância hidromineral de Itabiris (D. L. :10-07-69)

LEI N.s 5.228, DE 18-07-69 Dispõe sobre a concessão e o paganiento
de subvenções a entidades especificadas em lei animal de iniciativa
do Poder Legislativo (D.L. 30-07-69)
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LEI N o
 5.229, DE 03-09-69 - Dá a denominação de Fernão Dias ao

Colégio Estadual de Santa Maria do Suaçul (MG. 04-09-69)

LEI N.° 5.230, DE 03-09-69 - Autoriza a abertura do crédito especial
de NCr$ 18.047,81 ao Tribunal de Contas do Estado (M.G. 04-09-69)

LEI N.° 5.231, DE 03-09-69 - Autoriza o Poder Executivo a abrir o
crédito especial de NCr$ 5.858,26 ao Arquivo Público Mineiro

(M.G. 04-09-69)
LEI N.° 5.232, DE 05-09-69 - Autoriza o Governo do Estado de Minas

Gerais a contratar empréstimo com o Banco Interamericano de

Desenvolvimento (M.G. 06-09-69)

LEI N.s
 5.233, DE 05-09-69 - Autoriza o Poder Executivo a doar ao

Instituto Brasileiro do Café terreno Sltua(l() na Cidade Industrial

de Juiz de Fora (M.G. 06-09-69)
LEI N.° 5.234, DE 05-09-69 - Declara de utilidade pública a Sociedade

São Vicente de Paulo - Conselho Central de Itabira, com sede
na Cidade de Itabira (M.G. 06-09-09) ...............

LEI N.o> 5.235, DE 05-09-69 - Declara de utilidade pública o Instituto
de Beneficência Social Sagrado Coração - IBESCO, com sede na
Cidade de Luz (M.G. 06-09-69) ..................

LEI N. 5.236, DE 05-09-GO - Autoriza o Poder Executivo li conceder
à 

Sociedade Coral de Belo Horizonte (M .0
auxílio financeiro 
06-09-69)	 .....................

LEI N. 5.237, DE 05-09-G9
Autoriza o Poder Executivo a conceder

à prefeitura Municipal de Alfenas o auxílio financeiro de NCr$

20.000,00 (M.G.	 06-09-69)	 ..................

LEI N.° 5.238, DE 08-09-09 - Dá denominação ai) Ginásio Estadual (te

Dom Sllvério (M.G. 09-09-69) ..................

LEI N.9
 5.239, DE 08-09-69 - Dá a denominação de Fazenda-Escola

Presidente João Pinheiro à Escola Industrial do Serro, com sede
no Município do Serro (M.G. 09-09-69) ................

LEI N.9
 5.240, DE 08-09-69 - Declara de utilidade pública a Guarda

Mirim de Sete Lagoas, com sede na Cidade de Sete Lagoas (M.G.

09-09-69)	 ....................

LEI N. 9 5.241, DE 08-09-69	 Declara de utilidade pública 
ti

Feminina de Prevenção C Combato ao Câncer de Juiz (te Fora -
ASCOMCER, com sede na Cidade de Juiz de Fora (M.G. 09-09-69)

LEI N.9 5.242, DE 08-09-69	 Declara de utilidade pública a Santa

Casa de Misericórdia, coni sede na Cidade de AndradaS (MG.

	

09-09-69)	 ......................

LEI N.° 5.243, DE 08-09-69 - Declara de utilidade pública a sociedade
civil Grupo Irmão Tomaz, com sede em Belo Horizonte (M.G

	

09-09-69)	 ....................

LEI N.Q
 5.244, DE 08-09-69 - Declara de utilidade pública o Movimento

Comunitário da Seara, com sede no Bairro do Jatobá, eia Belo

HorizofltO (M.G. 09-09-69)

LEI Na 5.215, DE 10 - 09-69 - Dá a denonnnação de José Ribeiro Pena
ao Fúruni da Comarca de Corormiandel (M li. 11-09-69) ......

LEI N.a 5.240, 
DE 10-09_69 - Dá a denominação de Custódio Martins (lii

Silva à Escola Típica Federal da Usina Jaliboca, no Município
de Urucânia (M.G. 11-09-69)	 .........................

LEI N.a 5.247, DE 10-09-69 - Dá a denonunação de Professora Eudó-
xia Borges de Castro, ao estabelecimento de ensino priiiiário doDistrito de Guaxinia, Muni cípio de Conquista (M. G. 11-09-69)

LEI N.° 5.218, DE 10-09-69 - Declara de utilidade pública a "Assistência
Social Imaculada Conceição de Benfica", com sede na Cidade de
Juiz de Fora (M.G. 11-09-69) 	 .....................

LEI N.o 5.249, DE 12-09-09	 Dispõe sobre a forma (te provimento (los
cargos que indica e (lá outras providências (58.0. 1:3-09-69)

LEI N.a 5.250, DE 18-09-69 - Declara de utilidade pública a Tenda
Espirita São Sebastião Mártir, com sede na Cidade de Juiz de
Fora (58. G. 9qq

LEI N.a 5.251, DE 18-09-69 - Declara de utilidade pública a Associação
tios Moradores do Bairro do Rosário 	 AMBAIS, com sede na
Cidade de Araguari (M. G. 19-09-69) .................

LEI N. Q 5.252, DE 18-09-69 - Declara de utilidade pública o Coniissmniid0
Franciscano de Nossa Senhora de Fátima do Brasil, coma sede mi
Cidade de Uberlãisdimi (M.G. 19-09-69) ............

LEI .N.v 5.253, DE 
18-09-IR - Declara de utilidade pública o Instiltib

(M. G. 19-09-69) .	

ide Reeducação Santa Terezinha, com	 sede em 
13c10 Ilori/omile

........................................
LEI N.v 5.254, DE 18-09-69 - Declara de utilidade pública o Colégio

Nossa Senhora das Dores, com sede no Muni
cípio de Diamantina(M.G.	 19-09_69)	 ............... .	 .	

.	 O

LEI N.o 5.255, DE. 18-09-69 - Declara de Utilidade pública o Centro
de Ação Social da Catedral (CASC), com sede mia Cidade de Juiz
de Fora (M. G. 19-09-69) ............

LEI N.a 5.256, DE 18-09-69 - Declara de Utilidade pública a Associação
de Difusão da Educação Física, com sede na Cidade de Belo
H>orizonte (M. o. 19-09-89)

LEI N.s 5.257, DE 18-09-69 - Reconhece de Utilidade pública o Colégio
Presbiteriano, de Governador Valadares (58. G. 19-(j9-69)

LEI N.a 5.258, DE 18-09-69	 Dá a denominação de Ginásio Estadual
João XXIII ao Ginásio Estadual de Ouro Branco )M G. 19-09-69)

LEI N.a 3.259, DE 18-09-09 - Dá a dcnonnnação (Id"José Alexomi>lre
Miziara" ao Colégio Estadual de Conceição (Ias Alagoa	 .s (M.G10-09-09)	 .................................................

LEI N.9 5.260, DE 18-09-69 - Dá a denominação de Nely Aniaral ao
Ginásio Industrial de Patrocínio (M. 0. 19-09-69)

LEI N.a 5.251, DE 19-09-09 	 Dispõe sobre estímulos fiscais (MOO.210-09-69) .....................................
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LEI N.9
 5.262, DE 19-00-69 - Dá a nenominação de "Wndih Bacha"

ao Fórum da Comarca de Lanibari (M.G. 20-09-69) ........

LEI N.5 5.203, DE 22-09-69 - Declara de utilidade pública o PitangUi

Esporte Clube, com sede na Cidade de Belo horizonte (DL. :30-09-69)

LEI N.Q 5.264, DE 26-09-69 - Autoriza a abertura, pelo Gabinete Civil

do Governador do Estado, do crédito especial de NCr$ 200.000,00

(M.G. 27-09-69)

LEI N.9 5.265, DE 29-09-69 - Reconhece Bárbara Heliodora como patrona

do Professorado Mineiro (M.G. 30-09-69)

LEI N.9 5.266, DE 29-09-69 - Concede pensão especial à Dona Maria

José Leite Corrêa, viúva de Ismael Brasil Corrêa (M. G. :10-09-69)

LEI N.° 5.267, DE 29-09-69 - Declara de utilidade pública a Creche
Menino Jesus, da Cidade de Nova Lima (M.G. 30-00-69) ......

LEI N.° 5.268, DE 29-09-69 - Declara de utilidade pública a Fundação

Educacional de Varginlia, com sede na Cidade de Varginha (M.G.

	

30-09-69)	 ..........................

LEI N.Q 5.269, DE 29-09-69 - Declara de utilidade pública))" Casa

da Criança", de São Gonçalo do Sapucal (M.G. 30-09-69)

LEI N.s
 5.270, DE 29-09-69 - Dá o nome de Corina Vieira henrique

às Escolas Combinadas de São Manoel de Guaiaçu, Município de

Dona Euzébia (M.G. 30-0969) ....................

LEI N. 9
 5.271, DE 29-09-09 - Dá a denominação de Nelson Hungria

ao Fórum da Cidade de Brasília de Minas (M.G. 30-09-69)

LEI N.9 5.272, DE 29-09-69 - Autoriza o Governo cio Estado a fazer
reverter terreno ao patrimônio da Prefeitura de Jacutinga (M . G.

	

30-09-69)	 .........................

LEI N.° 5.273, DE 29-09-69 - Atribui nova denominação ao Ginásio
Estadual da Cidade de Rio Acima (M.G. 30-09-69) ........

LEI N.Q 5.274, DE 29-09-69 - Declara de utilidade pública a Academia

Municipalista de Letras de Minas Gerais, com sede
sede em Belo Hori-

zonte (M.G. 30-00-69)

LEI N.Q 5.275, DE 29-09-69 - Declara de utilidade pública a Cidade
Ozanam de Pará de Minas, com sede na Cidade de Pará de Minas

(M.G.	 30-09-69)	 ......................

LEI N.9 5.276, DE 29-09-69 - Autoriza o Poder Executivo a conceder à
Prefeitura Municipal de Boa Esperança o auxilio financeiro de

NCr$ 20.000,00 (M.G. 30-09-69)

LEI N.Q 5.277, DE 30-09-69 - Autoriza doação de imóvel à Prefeitura

Municipal de Maria da Fé (M.G. 01-10-69) ............

LEI N. Q
 5.278, DE 30-09-69 - Declara de utilidade pública a Insti-

tuição Nossa senhora de Nazaré, com sede em Bernardo Monteiro,

Município de Contagem (M.G. 01-10-69)

LEI N.° 5.279, DE 30-09-69 - Dá denominação ao Ginásio Estadual

de Guidoval (M.G. 01-10-69)

LEI N.o 5.280, DE 01-10-09 - Modifica a Lei fl,Q 4.380, de 27 de
Janeiro de 1967 (M.G. 02-10-69) 	 ..................

LEI N.s 5.281, DE 03-10-69 - Autoriza o Poder Executivo a abrir o cré-
dito especial de NCm'$ 4.536,71 ao Gabinete Civil (lo Governador
do Estado (M. G. 114-10.69)

LEI N.o 5.282, DE 03-10-69 - Autoriza o Poder Executivo a abrir o
crédito especial de NCr$ 992,90 à Secretaria de Estado da Educação
(M.G. 04-10-69)

LEI N.s 5.283, DE 03-10-69 - Autoriza a abertura do crédito especial
de NCr$ 290.01610 à Secretaria de Estado cia Viação e Obras
Públicas (M.G.	 04-10-69)	 ........................

LEI N.° 5.284, DE 03-10-09	 Autoriza a abertura, à Secretaria de
Estado da Viação e Obras Públicas, cio crédito especial de NCr$
494.598,74 (M.G. 04-10-69)

LEI No 5.285, DE 03-10-69 - Autoriza o Poder Executivo a abrir o
crédito especial de NCr$ 2.742,29 à Secretaria de Estado cia Saúde
(M.G. 04-10-69)	 ................................

LEI N.s 5.286, DE 03-10-69 - Declara de utilidade pública o Centro de
Assistência Social e Educacional "João XXIII", com sede na/ Cidade
de Mesquita (M.G. 04-10-69) 	 ......................

LEI N.s 5.287, 1)E 03-10-09 -- Declara de utilidade pública a Fundação
F ciildadC de Filosofia, Ciências e Letras de 1) iVi 11(1 1 ) 01 5, com
sede lia Cidade de Divinópolis (M . G. 04-10-69)

LEI N.v 5.288, DE 03 10-((i) -- Declara de utilidade pública a Fundação
Educacional Pan-Americana, com sede em Ainioi'és (M G. 01-10-(;9)

LEI N.s 5.289, DE 03-10-69 - Declara de utilidade pública o Ginásio
São Pascoal, com sede na Cidade de Belo Horizonte (M. G. 01-10-(;9)

LEI N.i 5.290, DE 03-10-E9 -	 Declara de utilidade pública a Fun-
dação Educacional "l'rofessor José Concha", de Guaxupó (M . G.
04-10-69)	 ....................................

LEI N.° 5.291, DE 01-10-69 - Declara de utili('ade pública o Diretório

Acadêmico 22 de Setembro, da Faculdade de Cièiicias Econôiiiieas
de Ubc'rlAndja co lil sede na Cidade de Uberlândia (M. G. 11-10-69)

LEI N.s 5.292, DE 0810-69 - Dá a de;momninação de "Lyons Clube"
às Escolas Combinadas de Borboleta, em Carangola (MC. 09-10-09)

LEI N.i 5.29:1, DE 08-10-69	 Autoriza o Poder Executivo a abrir o
crédito especial de NCr$ 56.892,98 à Secretaria de Estado da
Saúde	 (M.G	 09-10-09)	 ..........................

LEI N.Q 5.294, DE 09-10-69 - Dá a denominação de 'Carmeni Alva-
renga Falabela" ao G.E. do Bairro Sarandi, cmii Belo Horizonte
(M.G.	 10.10-69)	 ......................................

LEI N.e 5.295, DE 09-10-69 - Autoriza o poder Executivo a abrir o
Crédito especial de NCr$ 84.8:34,15 à Secretaria de Estado do
Interior e Justiça e a anular (lotações orçamentárias (M. O.
10-10-09)	 .................................................

LEI N.o 5.296, DE 13-10-69 -.- Dá ao Ginásio Estadual de Salinas a
nu(S)) de 'Nossa Seihom'a .tpureu'ida" (M . O	 14-10-ID)
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LEI X.' 5.297,  DE 13- 10-69 --- Declara de utilidade pública o Semi-
nário Menor Santo Antônio, de Juiz de Fora, com sede em Juiz
de Fora (ME. 11-10-69)

LEI N.9 5.298, DE 13-10-69 --- Dá denominação a estabelecimentos de

CflSiflO no Município de Olaria (ME. 14-10-69)

LEI N. s 5.299, DE 13-10-19 --- Dclura de utilidade pública a Associação
Sói io-C ultura 1 Esmera ldense, com sede na Cidade de Esmeraldas
(M. G.	 14-10-69)	 ................................

LEI N. Q 5.300, DE 13-10-69 - Au[oe :1 .	 lo crer do especial

de NCr 25. 1-17,10 à Secretaria de Esiado da Segurança Pública
(M.G.	 14-10-69)	 ................................

LEI N. Q 3.301, DE 16-10-69 - Contém o Estatuto do Pessoal (Ia Polícia
Militar	 Estado (te Minas Gerais (ME. 18-10-(9) ........

LEI N.9 5.302, DE 16-10-69	 Declara de utilidade pública o 'Centro
Social Senhora do Porto - CSSI°', com sede na Cidade de Se-
nhora do Porto (M . G. 	 17-10-69)	 ....................

LEI N.	 303, DE 10-10-69	 - Dispõe sobre o o1 ,)rl vo social de A6i:as
Minerais de Minas Gerais S.A.  - L1I1)IIOMINAS, autoriza a euiis-

em futuros au iientos (te seu capital, iii ações p r1 lerei riais,
e eiintéin outras providências (M . E. 17-10-69) ...........

LEI N.'- 3.304, DE 16-10-69 -	 Revigora a autorização coliti a no art,go

1)) da Lei ii.	 1.976, para a abertura (to crédito especial (te NCr$
10)) . 1)00,00 e olá outras providências (M . G . 17-10-69)

LEI N.v 5.303, DE 16-10-69 - Cria o Fundo de DeseoiVolviiliCflto) Rural
o' contém outras 1orosidêiieas (M(;.	 17-10-09)

LEI N.z 5.300, DE 16-1069 --- 'fransfoornia eui Instituto Estadual de
Educação" o Colégio Normal Oficial de Juiz (Ir Fira iM.G.

17-10-69)	 ....................................

LEI N.e 5.307, DE 21-10-69 - Retifica denominação (lo Grupo Escolar
de Várzea da Palma (M . G. 22-10-69)

LEI N e 5.308, DE 21-10-0)) ----• Concede pensão osloi'eia l a Etelvila da

Silveira Filha (ME. 22-10-69)	 .....................

LEI N e 3.309, DE 27-10-69 - Declara de utilidade pública o Ambu-
latório Evaiig6lico, com sede na Cidade de Coronel FabricianO

ME.	 28-10-11))	 .............................

LEI N.  :,10, DE 27-10-09 ---- Dá a denominação do "Deputado Eito
Andrade" à atual Unidade Escolar da Vila de Periquito, no
Município de Açucena (ME. 28-106))) ................

LEI N. -311, DE 31-10-09 - Dá a olenonoinaçãii de "Artur l)orlgo
Tito" is Escolas Combinadas de Virgens, Município oiC Le-:oldliia

(ME.	 01-11-(i9)	 ................................

LEI N.	 .312, DE 03-1 1-19 --- Autorieaape 1, 111il10 de terrenos nu (idade
ole Caxambu e (lá outras providências (M . G. 04-11-69)

LEI N. Q 5.313, DE 03-11-6)) -- Dá a denonoinação 'e Enéas trança
lis EE.CC. Bela Vista, do Bairro Bela Vista, da Cidade de Leo-
pluma (M E. (11-11-69)

LEI N.s 5.314. DE 03-11-69 - Dá d enominação a estabelecimento do
('nsmno em Nova Ponte (ME. 04-11-69) ..

LEI 6 ." 6. : 3, 1)11 03-11-11) ----Autoriza permuta de 	 na Cidade
(te Rio Poniba e dá outras provioncias (M. E. 06-11-69) .

LEI N. v 3.316, DE 05-11-69 - Autoriza a abertura à Secretaria (Ir Estado
da Agricultura, do crédito especial de NCr$ 34.324,56 ('M. G.
06-11-C9)	 ......................................

LEI N.s 3.317. l)E 1)5-11-09 -•- Reconhece de utilidade pública a Asso-
ciação Mineira de Municípios, com sede ciii lIdo Ilorizo de ( M . G
(16-1	 -1)9)	 ....................................

LEI N. o 5.318, DE 05-11-69	 Declara de utilidade pública a Fundação
"João XXIII", com sede na Cidade de Recreio (ME. 03-11-69)

LEI N.s 3.319, DE 05-11-69 -- Dá denominação ao Posto de Saúde (Ia
Cidade de 1 raulciscoj Dumont (ME. 00-11-69) ........

LEI N. s 5.320, DE 03-11-69	 Prorroga o vazo de validade de con-
curso para Promotor de Justiça do Estado (te Minas Gerais (M.(' .
()0-11-69) 

LEI Nu 5.321, DE 07-11-1,9 -. - Autoriza a abertura do crédito especial
de NCrS 290,22 à Secretaria de Estado de Adniiuistraçáu, (M E.
08-11-69) ....................................

LEI N.9 5.322, DE 07-11-69 - Declara de utilidade pública o Centro
Esp rita "Iro iã Las- in ia'', comi sede em Belo II ori zonte ( M . E
07-11-69)	 ...................................

LEI Nu' :):123, 1)11 07-11-69 --- Concede subscnções a diversas instituições
1M.  E -	 08 11-69)	 ................................

LEI N. Q 3.324, DE 1)1-11-1)9 - - Declara de utilidade pública o Tupv
1`111`1)1,l Clube, com sede na Cidade (Ir Carmo do Cai ii ru ( M G
12-11-69)	 ....................................

LEI Nu 3.323, DE 01-11-69 --- Declara de utilidade pública o "Minas
Esporte Clube", com se e na Cidade de Juiz de Fora (DL.
12-11-69)	 ....................................

LEI N. s 3.326, DE 10-11-69 ---- Autoriza o Poder Executivo a doar o
Hospital Regional Saniuel Libânio, de Pouso Alegre, à Fundação
Universidade do Vale do Sapucai e dá outras providências (M G.
11-11-69)	 ......................................

LEI N.e 5.317, DE 10-11-439 --.. Autoriza a doação de imóvel à l'refc!-
tura Municipal (te Paineiras (ME. 11-11-()9) ...........

LEI Nu 3.328, DE 10-11-09 --- Autoriza o Poder Executivo a abrir à
Secretaria i e Estado da Agricultura o crédito especial de NCr
3-1.824,40	 (ME.	 11-11-6g)	 ........................

LEI N. 5.329, DE 10-1 1 -09 -- Declara de utilidade pública o Centro
Esprota Pai Ainlirósio, com sede na Cidade (te Juiz de Fora
(M(',.	 1t-11-69)	 ..............................

LEI N.° -,.330. DE 1)1-11 -CO --	 Declara de utilidade pública a Santa
(Eis,t deMusericordta de Comoquista, ruim sede na Cidade de Cm-
(luSla	 (M - E -	 11-11-69)	 ....................
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LEI N.° 5.331, DE 10-11-69 - Dá denominação de Cônego José Herme-
link) de Souza ao Grupo Escolar de Araponga (M 6. 11-11-69)

LEI N.9 5.332, DE 10-11-59 - Dá a denominação de Rodovia dos Ban-
titirautes a Eslr.ula Satitutia do Capivari -- Itanhandii -- Passa
Quatro - Alto a Serra (divisa de São Paulo) (M.G. 11-11-69)

LEI N.Q 5.333, DE 11-11-69 - Autoriza o Poder Executivo a abrir o
cr-dito especial de NCr$ 109.353,21 à Policia Militar (M.G.

12-11-59)

LEI N. 9 5.334, DE 11-11-119	 Autoriza t,heilura tio crédito especial

dc NCr$ 16.222,19 à Secretaria de Estado da Agricultura (M. 6.

1-11-69)	 ....................................

LEI N.s 5.335, DE 19-11-69	 Autoriza a abertura do crédito esp'cial

de NCr$ 12.874,35 à Secretaria de Estado de Administração (M.G.

20-11-59)	 ....................................

LEI N.v 5.336, DE 19-1 1-59 - Autoriza o Poder Executivo a abrir à

Policia Militar ti crédito espec i al de NCrs 2.3-1895 c a anular,

total ou parcialmente, dotações orçamentárias (M. G. 20-11-119)

LEI N.ç 5.337, DE 19-11-69 - Autoriza o Poder Executivo a abrir o
crédito especial e NCr$ 1.2'_9,25 à Secretaria dc Estado da Edu-

cação	 (M . 6.	 20-11-69)	 ..........................

LEI N.Q 5.338, DE 19-1 1-111) --Autoriza o Poder Executivo a abrir o
crédito especial deNCr$ 56.486,07 à Secretaria (te Estado da Se-

gurança Público (M 6. 20-11-69) 	 ....................

LEI N. k, 5.339, DE 19-11 -119 ---- Declara de utilidade pública a Agre-
niiação Espirita "Casa elo Cam ia hu", coto se e na Cidade d.

Sabará (M. G.	 201169)	 ..........................

LEI N.i 5.340, DE 19-11-69 - Declara de utilidade pública o Educan-
dário Senhor Bom Jesus dos Passos, com sede na Cidade de Passos

(M. G. 2011-69)

LEI N 5.311, DE 19-1 1-59 - Declara de utilidade pública a Mater-
nidade e Posto de Puericultura "Dr. Eugênio Gomes de Carvalho",
coni sede na Cidade de Pedro Leopoldo (M 6. 20-11-69) -

LEI N.Q 5.342, DE 19-11-119 --- Cria cursos colegiais normal e secun-
dário rio Ginásio Estadual Paraisense, de São Sebastião do Pa-
raíso, que passa a denominar-se Colégio Estadual Paraiscnsc de

São Sebastião do paraíso (M.G. 20-11-69)

LEI N. Q 5.343, DE 21-11-59 -- Regulaisiorila o art. 211 da Constituição

Estadual (M.G. 25-11-69) e (D.L. 28-11-69)

LEI N. Q 5.344, DE 21-1 1-59 - Orça a Receita e lixa a Despesa do Estado

de Minas Gerais para o exercício de 1970 (M. G. 25-11-51)	 .. ..

LEI N. 5.3-15, DE 21-11-69 - Autoriza o Poder Executivo a aceitar

doação de terreno de propriedade ela União (M.G. 23-11-69) -

LEI N. v 5.346, DE 24-11-69 = Autoriza o Poder Executivo a abrir à
Secretaria (te Esta - o da Educação o crédito espee aI de NC
5.655,30 e a anular dotações orçamentárias (M - G. 25-11-69)

LEI N.s 5.347, 1)E 24-11-69 - Declara de utilidade pública a Benefi-
cência Evangélica de Uberlôndia, com sede na Cidade de Uher-lândia (M.G. 25-11.69) 	 ..............................

LEI N.s 5.348, DE 24-11-69 - Declara de utilida 'e pública a Associação
dos Servidores Públicos Municipais de Juiz de Fora, com sede na
Cidade de Juiz de Fora (M. G. 25-11-59) ................

LEI N.9 5:149, DE 25-11-69	 Declara de utilidade pública o São Bento
Futebol Clube, com sede na Cidade de Itapecerica (D. L. 04-12-69)

LEI N. s 3.350, DE 25-11-59 --- Declara de Util idade pública o Vera Cruz
Futebol Clube, com sede na Cidade de Betlm (D.L. 04-12-69)

LEI N.Y 5.351, DE 28-11-59 - Autoriza a abertura, à Policia Militar

do listado de Minas Gerais, do crédito especial de NCr$ 137. :132,77
(M.G. 29-11_69)

LEIN.v 5.152, DE 28-11(;9 --- Autoriza a abertura do crédito especial
de NCr 736,00 à Secretaria (te Estado ( Ia Fazenda (M.G. 29-11-69)

LEI N.o 5.133, DE 28-11-69 = Autoriza o Poder Executivo a abrir o
crédito (Special de NCr$ 637,41 à Secretaria de Estado da Segu-
raiiçn Pública e a anular dotações o rçamentárias (M. G. 29-1 1-(i9)

LEI N.s 5.354, DE 28-11-69 - Autoriza a abertura do cré.'ito especial
de NCr 855,00 à Secretaria de Estado de Administração (M.G.29-11-69)	 ...........................................

LEI N. 9 3.355, DE 28-11-69	 Declara de utilidade pública o Centro
Oliveirense de Promoção e Ação Social - COPAS, com sede lia
Cidade tle Oliveira (M. G. 29-11-69) 	 ..................

LEI N.v 3.356, DE 02-12-69 - Autoriza o Poder Executivo a abrir o
crédito especial de NCr 787,62 ao Poder Judiciário (M.G. 03-12-69)

LEI Xi 5.357, DE 02-12-59 -- Autoriza o Poder Executivo a abrir à
Secretaria de Estado de Administração, eni favor do Departamento
de Adm inistração de Material, o crédito especial de NCr$ 24.741,77,
para o fins que especifica (M 6. 03-12-69) ..............

LEI N. 5.358, DE 02-12-69 - Autoriza a abertura do crédito especial
de N(,r$ 4.253,112 à Secretaria ele Estado de Administração (M.6.
03 12-(;1))	 ----------

LEI N.o 5.359, DE 02 12-69 -- Autoriza o Poder Executivo a abrir à
Secretaria de Estado te Administração o crédito especial de NCr
341). 4110,0:1 e a anular, total ou parcialmente, dotações orçamen-
tárias (M.G. 03-12-61))

LEI X. s.:tso, DE 0 2 -12-61) -- Autoriza a abertura do crédito especial
de NCr$ 7.903,00 à Secretaria de Estado de Adnunistração (M. 6.
03-12-69)

LEI Xi 3.361, DE 02-12 69 - - Autoriza o Poder Executivo a abrir, à Se-
cretaria de Estado (Ia E 'ucação, para o fim que especifica, o
credito especial de NCr$ 12.213,1:1 (MC. 03-12-69)

LEI N.Q 5.362, DE 02-12-69	 Autoriza a abertura do crédito especial
de NCr$ 5.947,12 à Secretaria de Estado da	 GM.Educação (.
03-12-69)	

.......................................
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LEI N. Q
 5.363, DE 02 -12-G9 --- Autoriza o Poder Executivo a abrir à

Secretaria ele Estado da Viação e Obras Públicas o crédito especial
de NCr$ 77.478,70 e anular dotações orçamentárias (M . G. 03-12-69)

LEI N. 9
 5.364, DE 02-12-69 - Autoriza a abertura elo crédito especial

. NCr	 1, 358,46 à Secretaria de Estado ela Viação e Obras

Públicas	 (M. G.	 03-12-69)	 ........................

lEi N 9	 :165 DE 02-12-69 --- Aeet,ri/-a a abertura do crédito especial
de NCr$ 1.699,15 à Secretaria ( C C Estado da Segurança Pública

(M .6. 03-1249
LEI N. 5 356, DE 02-12-69 -- Autoriza o Poder Executivo a conceder

auxilio financeiro ao IV Congresso Brasileira ele Cooperativismo

.6.	 0:1-1249)	 ........................

LEI N.° 5.U7, DE 02-12-69 - Declara ele' ul 1 ideeele pública a Ação
Social da Paróquia de Santa Tereza e Santa 'I'ere-,-inha, cone sede
em Belo horizonte (M . 6 . 03 12-6)1)

LEI N.Q 5.368, DE 02-12-69 - Dá ao Colégio Estadual de Sabará a

denoiii inação ele Pra lessor Zo roast ro V mana Pass os (M . 6. 03-12-69)

LEI N o
 5.369, DE 03-12-69 - Autoriza o Poder Executivo a abrir o

creC
clito especial de NCr 9.((39,41 à Secretaria de Estado da Se-

gurança Pública e a anular dotações orçainentárias M . G.( 	 01-12-69)

LEI N. v 5,370, 1)E 03-12-69 - Declara de utilidade pública a Associação
Ancliieta de Educação e Cultura, ce,ne sede na Cidade ele Uber-

lândia	 (M. G .	 04-12-í'9)	 ......................

LEI N.° 
5.371, DE 03-12-69 - Declara de utilidade pública o Lar dos

Meninos Dom Orione", cone sede na Cidade de Mora-a Nova de

Minas (M. G.	 04-12-69)	 .........................

I.El N.' 5,372, DE 0:1-12-69 - Declara de utilidade pública o Serviço

de Obras Sociais	 S.O.S., cocei sede na Cidade de Araxá (MC.

04-12-69)	 .........................

LEIN.' 5.373, DE 03-12-69 --- Dá o nome ele Dr. Imuis Ensch ao Fóruni
da Comarca	 e Coronel Fabriciaflo (MC. ((4-12-69) ........

LEI N.° 5.374, DE 03-12-69 - Dá a denominação de "João Alvarenga"
às Escolas Reunidas elo Distrito de Jubai, Municipio de Con-

e1uista	 (MC.	 04-12-69)	 ........................

I.Ei N.Y 5.375, 1)E 03-12-69 - Dá a denominação de Desembargador
"João Marti-ns de Oliveira" à Escola Primária sediada na Granja

'Menino Jesus", no 
Município ele Ponte Nova (M.G. 04-12-69)

LEI N.° 5:171;, DE 03-1249	 (:onceele o título ele Cidadão Honorário
do Estado de Minas (Sereis ao Senador .larbas Passarinho (M , G.

0-1-12-69)

N	 5 . 177. DE ((:1-12-69 - -A Autoriza o Poder Exeentis o a receber
LEI	 . imóvel situado 'no Município ele Belo horizonte (7>1.6. 94-12-69)

LEI N.' 5.378, DE 0:1-12-69 - Dispõe sobre a denominação de esta-
belecimentos, instituições e . próprios elo Estado (M . G. 01-12-69)

LEI N.° 5.379, DE 04-12-69 - Declara ele utilidade pública o Esporte
Clube Beufica, cone sede ene Belo Horizonte (DL. 11-12-69)

LEI N.° 5.380, DE 04-12-69 - Dá a denoneinação de "Gymnasiurn Prof.
Henrique Marques da Silva -- SIJIIICA", A quadra coberta do
Itajeijá Tênis Clube, da Cidade ele Itajubá (D. 1.. 11-12-(;9)

LEI N.Y 5.381, DE 01-12-69 - Declara ele utilidade públicao Acesita
Esporte  (:1 ube, ccciii sede emAres ita, Mu-n ic pio ele Timóteo ( D . 1.
11-12-69)	 .......................................

LEI N.' 5.382, DE 09-12-69 - Dispõe sobre a concessão de um abono
de 2)lr/ (vinte por cento) aos membros da magistratura tioEstade,
(M .6.	 10-12-69)	 .....................................

LEI N. Q 5.383, DE 09-1269	 Autoriza a concessão de um abono de
20% (vinte por cento) aos servidores do Estado (M.G. 10-12-69)

J.FJ N, 5.381, DE 09 12-6)) --- Autoriza o Poder Executivo a abrir, à
Secretaria de Estado da Segurança Pública, para O fim que espe-
cifica, o crédito especial de NCr$ 4.59:1,110 (MC. 10-12-61))

LEI N. e 5.385, DE 09-12-09 Autoriza o Poder Executivo a abrir e,
crédito especial de NCr$ 3.012,17 à Secretaria de Estado da Edu-
cação e a anular dotações orçamentárias (M.G. 10-12-69) .

LEI N. 9 5.386, DE ((9-12-69 - Declara de utilidade pública as Obras
Sociais São Dom ingos de Gusniâo, com sede na C1''ade de São
Dom i n

gos do Prata (MC,. 10-12-69) ..................
LEI N.e 5.387, DE 09-12-69 	 Autoriza o Poder Executivo a fazer doação

de máquinas à Escola Profissional La Saile, eia Cidade ele Ma-
chado	 (MC,	 1()-12 (;9)	 ................

LEI Nz 5:188, DE 09-12-69 --- Acrescenta une parágrafo ao artigo 5,9( ' a  Lei 0. 9 2.197, ele 3(1 de ju lia ele 1(60, que dispõe sobre o
transporte co liii vo roel ov i ári o irmterneem'n Ci 1)1>1 e clã outras provi-dências	 (M. G.	 10-12-(19)	 ........................

J.E1 N'e 5.38)), DE 09-12-69 -	 Dá me denoneinação ele "Caio Lafetá"
ás Escolas Combinadas ele, Povoado ele Ericudinha, Município
de Montes Claros (M . G. 10-12-69) ....................

I.El N.Y 5.390, DE 10-12-69 -- Autoriza o Poder Executivo a transferir
à CIUIIBE terreno para integralização cio capital subscrito Pelo
Estado e e á outras providências (M.G. 11-12-69)

L1t N." 5.391, DE 10-12-69 --- Autoriza o Poder Executivo a abrir à
Secretaria ele Estado elo Interior e Justiça, para o fine que espe-
cifica, o crédito especial de NCr$ 13.200,35 (MC. 11-12-69)

LEI N'e 5.392, DE 10-12-69 - -• Autoriza o Poder Executivo a abrir à
Secretaria ele Estado da Agricultura, para e) finm cicie especifica,
o crédito especial de NCr$ 18.586,7:1 (M G. 11-12-69) .......

LEI N'e 5.393, DE 10-12-119 - Autoriza a abertura elo cré,1to especial
ele NCr$ 12.800,38 ii Secretarie> ee Estado ela Segurança Pública
(MC.	 11-12-69)	 --------------------------

LEI N.e 5.394, DE 10-12-69 -- Declara de utilidade pública a "Toneta
Es pirite> Casa elas Verdades em Luz cone Cli,' le de' Iii lia cigá s",
seelia 'a eia Cidade ele Juiz ele Fora (M 6. 11-12-6)))

LEI N.e 5.395, DE 10-12 69 -- Declara ele utilidade pública o Ginásio
Vicente de Paulo, da Sociedade Civil Freitas Limitada, com sede
na Ci,^adc de Frulal (MC	 11-12-6))) ..................
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LEI N. 9 5.396, DE 10-12 69 - Declara de utilidade pública a Fun-
dação de Estudos Jurídicos e Sociais, com sede em Belo Horizonte
(M. C,.	 11-12-69)	 ..............................

LEI N.9 5.397, DE 10-12-69 - Declara de utilidade pública o Conselho
da Comunidade cia Vila Oeste, com sede na Ciade de Belo Hori-

zonte (M.G.	 11-12-69)	 ............................

LEI N.Q 5.398, DE 10-12-69 - Declara de utili('ade pública o Lactário
D. Angelina de Almeida, com sede na Cidade (te Bicas (M.G.

11-12 69)	 .............................

LEI N,.9 5.399, DE 12-12-69 - Autoriza 
i nst ituição (te Fundação desti-

nada à pesquisa aplicada nos campos da economia, cIa adminis-
tração e da tecnologia básica e social (M.G. 13-12-69) ......

LEI N.9 5.400, DE 12-12-69 - Autoriza o revigoranieflto cio crédito espe-
cial aberto pelo Decreto n.Q 11.185, de 19 (te junho de 1968, auto-
rizado pela Lei n.' 4.744, de li de flato de 1968 (M.G. 13-12-69)

LEI N.Q 5.401, DE 12-12-611 - Autoriza o Poder Executivo a doar ter-
reno urbano, pertencente ao Estado cia Minas Gerais, na Cidade
de Abaeté, à CNEC (Campanha Nacional de Escolas da Comu-
nidade), ex-CNEG (Campanha Nacional de Educail(lários Gra-

tuitos)	 (M. G.	 1312-69)	 .........................

	

LEI N.' 5.402, DE 12-12-69	
Autoriza o Podei Executivo a doar à

Fundação Furtado de Menezes" imóvel (te propriedade (lo Estado

(M.G.	 13-12-69)	 ........................

	

LEI N.9 5.403, DE 12-12-69	
Autoriza o Poder Executivo a abrir à

Secretaria de Estado da Agricultura o crédito especial de NCF$

88.764,80 (M.G.	 13-12-69)	 .......................

LEIN.9 5.404, DE 12-12-69 - Autoriza o Poder Executivo a abrir o
credito especial de NCr$ 7.22725 à Secretaria de Estado da SegU-

rana Públ ica (M . G. 13-12-69)	 ......................

LEI N.9 5.405, DE 12-12-69 - Autoriza o revigoramento do crédito
especial de NCr$ 2.340,08 à Secretaria de Estado da Educação

(M.G.	 13-12-69)	 ..........................

LEI N. 9 5.406, DE 16-12-69 - Contém a Lei Orgânica da Policia Civil
do Estado de Minas Gerais (M.G. 17-12-69) ..............

LEI N.9 5.407, DE 22-1249 - Autoriza o Poder Executivo—11 abrir o
crédito especial de NCr$ 17.365,96 à Sec1'aria (te Estado (Ia
Educação (M. G. 23-12-69) 	 ......................

LEI N. Q 5.408, DE 22-12-69 - Autoriza o Po'er Executivo a abrir o
crédito especial (te NCr$ 8.798,86 à Secretaria de Estado da Edu-
cação, e a anular, total ou parcialniente, dotações orçamentárias

(M.G.	 23 12-119)	 ........................

LEI N.v 5.409, DE 17-12-69 - Declara de utilidade pública o Ccràiiiiea
Futebol Clube, com sede na Cidade de Juiz de Fora (D - L.

15-01-70)	 .......................

LEI N. Q 5.410. DE 24-12-69 - Declara de utilidade póblica o Bangu
Futebol Clube, com sede na Cidade de Juiz de Fora (DL.

15-01-70)	 .........................

LEI N.9 5.411, DE 24-1249 - Declara de utilidade pública o Comercial
Esporte Clube, com sede na Cidade de Belo Horizonte (D. L.

15-01-70)	 .........................
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