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DE

Ao sancionar a Proposição de Lei n. 9 957, que dispõe sôbre
emissão de apólices com destinação especial e (lá outras providên-

CUUL de inicresse público, a vetar o	3.
(o

§ 3•Q Decorrido o prazo fixado neste artigo sem que se rea-
lize o depósito de apólices nêle referido, os direitos, prerroga-
tivas e obrigações dos ocupantes de terras devolutas continuarão
regidos pelo que estabelece a Lei Estadual n. 9 550, de 20 de de-
zembro de 1949.

Ës.se dispositivo contém dois defeitos que tornam aconselhá-
reI a sua supressão:

a) é manifestamente excrescente, visto como o art. 8., ao
qual se acha incorporado, já prescreve que sejam atendidas as
exigências da legislação especial em vigor", constituída não só-
mente pela Lei n.5 550, como ainda pelas normas constitucionais

	

((IS 4LR(S	11((dO (II expioiaçao e (R I(lII)aÇdo (11(5 Leras devo-
lutas;

h) produz a falsa impressão de que ficam suspensos, du-
rante seis meses, os direitos, prerrogativas e obrigações dos ocupan-
tes que adquirirem apólices para posterior pagamento da compra
da área que cultivam, quando, em verdade, a lei ora sancionada
acresce novas vantagens àquelas preexistentes, sem aumentar os
ônus dos posseiros.

São essas as razões que inspiraram o veto que oponho ao

	

3. do ati .	da Pmoimsiçiio de Lei n. 9 957, a fim de que o assunto
seja reexaminado por essa douta Assembléia Legislativa.

Palácio cia Liberdade, 5 de junho de 1953.

JUSCELINO KUBITSCIIEK DE OLIVEIRA

Governador do Estado.

*
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LEI N. 936, DE 5 DE JUNhO DE 1953

Dispõe sôbre emissão (te apólices com destinação especial, 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 emitir apó-
lices da (lívida pública até a importância de Cr$ 2.000.000. 000,00
(dois bilhões de cruzeiros), em séries de Cr$ 500.000.000,00 (qui-
iicnto :.liPiimeS de (luzeiros) cada unia,j1lroS de 7% (.selc por

cento) ao ano, destinados à execução de obras do plano de ener-
gia e transporte, colonização e saneamento das terras públicas, bem
como à recuperação do solo.

§ 1. - A emissão das séries far-se-á mediante decretos (10
Poder Executivo, à medida que o exigirem as necessidades do Te-
souro.

2. - As apólices (Testa emissão serão denominadas "III-
iiôinio Energia e Transporte".

Art. 2.' As apólices serão ao portador, conversíveis ciii
nominativa e reconvcrsíveis, e terão os valores nominais de Cr
500,00 (quinhentos cruzeiros) e Cr$ 1 .000,00 (mil cruzeiros)

1 . 0 - Nos decretos de emissão será determinado o núme-
ro de apólices de cada valor.

§ 2.' - As apólices levarão a chancela do Secretário das
Finanças, e serão assinadas pelo Contador-Geral do Estado e pelo
Chefe tio Departamento da Despesa Variável, ou por outros fun-
cionários para êstc fim designados pelo Secretário das Finanças;
os títulos provisórios (cautelas) lerão as assinaturas (lo Secreá-
rio (Ias Finanças, do Contador-Geral do Estado e do Chefe do De-
parlamento da Despesa Variável.

Art. 3.' - Os títulos serão resgatados dentro do prazo de
trinta anos, nas épocas estabelecidas nos decretos da emissão (le
cada série, e os sorteios se realizarão no último dia dos meses
que forem determinados, conforme as tabelas de anuidades a se-
rem elaboradaselaboradas pela Secretaria (Ias Finanças.

Parágrafo único - O resgate das apólices será iniciado após
dois anos da data do respectivo decreto de emissão.

Art. 4.' - Os títulos da primeira série desta emissão con-
correrão semestralmente aos prêmios seguintes sorteáveis ohriga
tàriamente nos dias dos vencimentos dos respectivos juros:
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a) - no primeiro semestre de cada ano:

Cr$	 Cr$
1 prêmio de ............ 1. 500.00o,00 - 1.500.000,00
3 prêmios de ............	500.000,00 - 1.500.000,00
5 prêmios de ............	200. 000,00 - 1.000.000,00
10 prêmios de ............	50. 000,00 -	500.000,00
20 prêmios de ............	10.000,00 -	200.000,00
60 prêmios de ............	5.000,00 -	300.000,00

5.000. 000,00

b) - no segundo semestre de cada ano:

1 prêmio de ............2.500.000,00 - 2.500.000,00
2 prêmios de ............500.000,00	1 .000.000,00
3 prêmios de ............200.000,00	(;()0. 0(,0,00
5 prêmios (te ............50.000,00 -	250.000,00

	

30 prêmios (Te ............10.000,0) -	300.000,00
70 prêmios (te ............5.000,00 -	3,50. 000,00

5.000.000,00

Parágrafo único - Poderá o Govêrno atribuir ás apólices
das séries restantes unia bonificação cumulativa (Te 1/2 1/'0 (meio por
cento) sôbre os respectivos valores nominais, ou, tendo em vista
a situação do mercado de valores, emiti-las com as mesmas carac-
terísticas e vantagens da primeira série.

Art. 5.' - Os juros das apólices a que se refere esta lei
serão pagos por seniestres vencidos a 31 de janeiro e 31 de julho de
cada ano.

Art. 6.' - Ficam as repartições arrecadadoras autorizadas
a reèbcr coupons de juros vencidos das apólices desta emissão,
em pagancnto de quaisquer obrigações para com a Fazenda Es-
tadual.

Art . 7.' - Ao contribuinte do impôsto territorial, sôbre
transmissão, e (ia taxa de ocupação de terras devolutas, cuja
obrigação fiscal seja igual ou superior a Cr$ 5.000,00 (cinco mil
cruzeiros), é facultado, ao satisfazê-la, pagar, ciii apólices da pre-
sente emissão, até 10% (dez por cento) da importância devida.

Parágrafo único - Estas apólices serão recebidas pelas re-
partições arrecadadoras para o pagamento (te terras devolutas ven-
didas ou concedidas pelo Estado, observados os dispositivos desta
e das demais leis em vigor.
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Art. 8. - O ocupante de terras devolutas que, (teatro de
seis meses, contados do lançamento da primeira série (lesta eaii-
são, depositar, para efeito de aquisição, na coletoria da situa%io
(10 imóvel, eia apólices a que se refere esta lei, pelo menos
(oitenta por cento) do preço atribuído à área por êle ocupada,
gozará dos seguintes favores, atendidas as exigências da legisla-
ção especial em vigor

a) prioridade para medição e demarcação da gleba ocupa
da e para os demais têrnios do processo (te aquisiçaO

li) isenção de quaisquer ônus fiscais relativos ao processo
de aquisição, inclusive ao jiopôsto sôbre transmissão e taxas com
êle arrecadáveis;

e) isenção, duranie dois exercícios, a partir (10 depósito
referido neste artigo, da taxa (te ocupação (lo terras devolutas;

() relevação das multas cabíveis quando a medição cc usar
área superior à constante (lo lançamento.

1. -- - No caso da letra "d", será o ocupante ((brigado a
completar, no prazo de sessenta (tias, o pagamento relativo à (1 e•
rença.

23 - Para efeito dêste artigo, só serão recebidas 0111

pagamento ou depósito as apólices mencionadas nesta lei e que
tiverem sido adquiridas nas repartições do Estado pelo valor no-
ininal

§ 33	Vetado.
§ 41	As garantias asseguradas neste artigo se transferem

aos sucessores do ocupante
Art . 93 - O ocupante que satisfizer os requisitos do artigo

anterior ficará dispensado (te custear a ia edição e (tem Ircação dis
terras por êle ocupadas.

10 - O preço presumível da área ocupada, excluída
qualquer benfeitoria, será o constante do edital organizado e pu-
blicado pelo Departamento cio Terras, Matas e Colonização da Se-
cretaria da Agricultura e pelo Serviço (los Imposto s sõtnc Junó-
veis da Secretaria das Finanças.

11 -- A Secetaria das Finanças organizará, qui iuzu'nai-
meu te, por ordem cronológica e para efeito (lo encamin baniu ato
à Secretaria da Agricultura, a lista dos depositantes de apólices
com direito ás vantagens atribuídas nesta lei

§ 2.9 - Ao ocupante que adquirir as terras nos lêrinos do
art. 83 e que proceder ao replan tio cio pelo menos 5092 (cin-
qüenta por cento) (Ias inatas derrubadas, será restituído o preço
da aquisição, proporcionalmente à área reflorestada

§ 31 - Dêste preço será excluído o valor das benfeitorias
de propriedade do ocupante.
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Art. 11 - Da importância que se apurar com a emissão
autorizada nesta lei ficam vinculadas à execução de obras do plano
(tI' energia etetrica 25% (viite o cinco por (01110); do plano de eons-
trucão e pavimentação (ii rodovias 2W (vinte e cinco por cento)
25% (vinte e cinco por oonlo) para obras de colonizarão, sanca-
111(1110. rucuperaçáci (li) sob) o para umpliação dos servicos ii; me-
(lição O iicinarcaçao (lo terra; devolutas, e ou; restantes 25 (vinte
e cinco por ((ato) 1110 sã ao p;gauiuoite (lo (oruprolIusSos ui( , coi'-
o cinco nor conto) nao 0 10 pngaioente de compromissos decor-
rentes de ('bras já roalizadns elo piano rol(-ridos no 21-t- 1.' desta
lei COlhO, (;llhlhC'i;l, à indoni'açao 1h) Tesouro por (lospos;us dessa
n;hiurc:.';l satisfoitas com outros recursos.

Parágrafo único - Da quota de 25% (vinte e cinco por
cento) vinculadas às obras (lo colonização, saneajnento e recupera-
ção cio solo, a parcela (te 10% (dez por cento) destinar-se-á à me-
(lição e demarcação das áreas cujo domínio se (leva atribuir aos-
ocupantes nas condições do § 3. 1 do art . 119 da Constituição do
Estado e aos que efetuarem aquisição nos têrnios dos artigos 8.
e 93 (lesta lei.

Art. 12 - Serão isentas de impostos e taxas estaduais as
apólices emitidas eui virtude (Ia presente lei.

Art. 13 - Como antecipação dos recursos previstos nesta
lei, fica o Govêrno do Estado autorizado a realizar Operações de
crédito, inclusive dando em garantia as respectivas apólices, até
o limite de 70% (setenta por cento) da emissão, destinadas aos
fins (]esta lei e a assegurar a regularidade dos serviços de juros
e amortização dêste empréstimo.

Art. 14 - Respeitado o limite do § 23 do art. 156 da Cons-
tituição Federal, fica o Poder Executivo autorizado a alienar, nos
moldes previstos nesta lei, áreas superiores a 250 (duzentos e cin-
qüenta) licctáres de terras devolutas aos respectivos ocupantes (te
mais (lc um ano, que nelas exerçam ai iv i clad e agrícola ou industrial.

Art . 15 - Ficará dispensado das multas regulamentares o
contribuinte que, dentro de noventa dias, contados da promulgação
(Ia presente lei, liquidar o seu débito em atraso com apólices da
presente emissão, adquiridas na repartição onde deva ser efetuado
o pagamento.

Parágrafo único -- - Quando o débito já estiver sendo co-
brado judicialmente ,, o roceI) i nmen lo da forma dêste artigo deverá
ser precedido do pacuamenlo das custas, vencida no executivo fiscal.

Art . 16 - Fica uiluerto o crédito especial (lo Cr$ 3. (100. 000,0()
(três milhões de cruzeiros), para li Cl (ler às despesas da presente
emissão.
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Art. 17 - Ao empréstimo ora autorizado, aplicar-se-ão, no
que couberem, os dispositivos do Regulamento da Dívida Pública,
aprovado pelo Decreto n.° 2.224, de 23 de maio de 1908.

Parágrafo único - A Secretaria das Finanças expedirá as
instruções que forem necessárias ao fiel cumprimento desta lei.

Art. 18 - A comissão atribuível a exatores ou estabeleci-
mentos que vierem a ser incumbidos (Ia colocação das apólices

SILI ( iSSi'), !LO poderá ser superior aos ciiioluinintos cobrados
pela Bôlsa de Valores.

Art. 19 - A presente lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário e será aplicá-
vel, quanto aos benefícios por ela outorgados, aos processos de
aquisição pendentes, a menos que já tenha sido concluída a me-
dição.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 5 de junho
de 1953.

JuScELIN0 KunI'rscIIEK DE OLIVEIRA
José Maria A!kmim
Juarez de Soara Carmo
Bento Gonçalves Filho.

*

LEI N. 937, DE 18 DE JUNHO DE 1953

Modifica a Lei n. 0 869, de 5 de julho de 1952

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

Art. 1.0 - Fica modificada para a seguinte a redação do
art. 89, da Lei n.° 869, de 5 de julho de 1952:

Art. 89 - Na contagem de tempo para os efeitos de apo-
sentadoria, computar-se-á integralmente:

a) o tempo de serviço público prestado à União, aos Mu-
nicípios do Estado, às entidades autárquicas e paraestatais da
União e do Estado;
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b) o período de serviço ativo no Exército, na Armada, nas
Fôrças Aéreas e nas Auxiliares, prestado durante a paz, compu-
tando-se pelo dôbro o tempo cm operações de guerra;

c) o número de dias em que o funcionário houver traba-
lhado como extranumerário ou sob outra qualquer forma de admis-
são, desde que remunerado pelos cofies públicos;

d) o período em que o funcionário, estêve afastado para
tratamento de saúde;

e) o período em que o funcionário tiver desempenhado,
mediante autorização (lo Govêrno do Estado, cargos ou funções fe-
derais, estaduais ou municipais;

f) o tempo de serviço prestado, pelo funcionário, mediante
a autorização do Govêrno do Estado, as organizações autárquicas
e paraestatais;

g) o período IeltiVO à (hSpOflihili(ii(l( IUIiflcit(luI

Parágrafo único - O tempo de serviço, a que se referem as
alíneas "e" e "f" será computado à vista de certidão passada pela
autoridade competente".

Art. 2. - O art. 117 e seus números, substitua-se pelo se-
guinte:

"O funcionário que contar 30 (trinta) anos de exercício no
serviço público será aposentado com os proventos acrescidos de
15% (quinze por cento), não podendo êste aumento, no entanto,
exceder de Cr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros) mensais".

Art. 3. - O art. 126 da Lei 869, de 5 de julho de 1952,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"O abono de família, será concedido, na forma da lei, ao
funcionário ativo ou inativo:

1 - pela espôsa;
II - por filho menor de 21 anos;
III - por filho inválido ou mentalmente incapaz;
IV - por filha solteira que não tiver profissão lucrativa;
V - por filho estudante que frequentar curso secundário ou

superior em estabelecimento de ensino oficial ou particular fisca-
lizado pelo Govêrno, e que não exerça atividade lucrativa, até a
idade de 24 anos.

Parágrafo único - Compreendem-se como filhos, para fins
dêste artigo, os de qualquer condição, os enteados e os adotivos.

Art. 4•0 - Fica revogado o art. 128 da Lei 869, de 5 de
junho de 1952.

Art. 5. 9 - O art. 130 da Lei n.9 869, de 5 de julho de 1952,
passa a ter a seguinte redação:
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"Art . 130 - O abono de família não está sujeito a qualquer
impôsto ou taxa, mas servirá de base para qualquer contribuição
ou consignação em fôlha, inclusive para fins de previdência social".

Art. (jv - O art. 164 (Ia Lei •Q 869, de 5 de julho de 1952,
passa a ter a seguinte redação:

"Art. 164 O funcionário não poderá pci'mnaiiecer em li-
cença por prazo superior a 24 meses, salvo o portador de tuberculo-
se, lepra ou pênfigo foliáceo, que poderá ler mais três prorrogações
de 12 meses cada uma, desde que, em exames periádicos anuais,
não se tenha verificado a cura".

Art. 7.' •- Passa a vigorar com a seguinte redação o art.
169 da Lei 11. 9 869, de 5 de julho de 1952:

"Art. 169 -- O funcionário licenciado para tratamento de
saúde não poderá (e(Iicar-se a qualquer- atividade reniuncrada"

	

e	a l)rat)	1ev, ;)'i a ler
a seguinte redação:

"Art. 218 --- A autoridade que tiver ciência ou notícia da
ocorrência (Te irregularidade no serviço público é obrigada a pro-
mover-lhe a apuração imediata por meios sumários, inquérito ou
processo administrative,

Parágrafo único - O procc;so administrativo precederá
sempre á demissão do funcionário".

Art. 9,	Fica incluído no art. 220 da Lei n.' 869, o
4,', com a seguinte redação:

" 4. -- Nenhuma penalidade, exceto repreensão, muita e
suspensão, poderá decorrer das conclusões a que chegar o inqué-
rito, que é simples fase preliniiirar do processo adt inistrativo"

Art. 10 - O art. 250 da Lei n.' 860, dc' 5 de julho de 1952,
passa a ter a	redação:

"Art .256 - Terá cassada a licença e será demitido do
cargo o funcionário licenciado para tratamento de saúde que se
dedicar a qua IClildi' atividade i'tiiiuiicrad a".

Art. 11 -- Fica incluído no capítulo "Das ' Disposições Fi-
nais e Transitórias" (Ia Lei n.' 869, de 5 de julho (te 1952, o se-
guinte artigo, que terá o a.' 293.

"Art . 203 - - A concessão (Te diária ao funcionários nos têm'-
mos dos artigos 139 e seguintes, (lesta lei, fica condicionada a re-
gulamento

Parágrafo único -- Enquanto não fâr haix ad o o regul a:fl eu-
lo dc que trata êsle artigo, as (1 iár;as serão coneed idas no; termas
da legislação anterior"

12 -	Inclua-se no capítulo 'Das Disposições Finais e
Transitárias", da Lei n.' 869, (te 5 (te julho (te 1952, o seguintete
arigi, ue fta o a.
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"Art. 294 - A conceSsuo (le licença para tratamento de
saúde, prevista nos artigos 158, iteni 1, e 170, desta lei, fica con-
dicionada a regulamento.

Parágrafo único - Enquanto não fôr baixado o regulamen-
to a que se refere êste artigo, as licenças para tratamento de saúde
serão concedidas nos têrnios da legislação anterior à vigência desta
lei".

Art. 13 - O art . 293 da Lei n.° 869, de 5 ele julho de 1952,
passa a vigorar com o a.' 295 e com a seguinte redação:

"Art. 295 - A presente lei entrará em vigor na (lata de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário".

Art. 14 - Revogam-se as disposições eni contrário, entran-
do esta lei em vigor na data (te sua publicação.

Mando, portanto, a lôdas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução (lesta lei pertencei', que a eumpraril e façam
cumprir, tão inteiramnen te corno nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, lIdo horizonte, 18 de junho
de 1953.

Juscoeixo lÇcili'rseimm:K i)u Oi.ivi;in
Geraldo S1arlinI Soares
José Maria .11/1u1i
Jwire: de Sonsa Carmo
Odiloii Behrcn.s'
Bento Gonçalves Filho
Mário Hugo Ladeira.

*

LEI N.' 938, DE 18 DE JUNhO DE 1953

Prorroga a prazo previsto na Convenção assinada com a Sociedade
"Impex" e (ontem outras providências

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

Art . 1.' - Poderá ser prorrogado, mediante entendimento
entre as partes contratantes, até 30 (te junho do corrente ano, o
prazo estabelecido no art. 1., número 1 (Ia Convenção entre o
Govêrno do Estado e a Sociedade "Inipex", (te Paris, apl'OVa(ta pe-
la Lei número 826, de 14 (ti' dezembro (te 1951, para a realização
da segunda encomenda de cq u pamnent os a que se refere a íiludida
Convenção.

Ar!. 2.' - O Ia on tante ti a ar ia do, referido no artigo 1.' da
Lei 826, é constituído pelo valor correspondente a 90% do preço
das encomnend OS, acrescido (las despesas (te fin ancianienlo
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Art. 3. - Fica revogado o disposto no artigo 2., da Lei
826, de 14 de dezembro de 1951.

Art. 41 - As encomendas referentes à segunda parcela de
10 (dez) milhões de dólares, poderão ser feitas antes do início
das amortizações da 1. parcela.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 16 de junho
de 1953.

JuscnuNo KunI'rscIIEK DE OuvE111.

José Maria Alkmiin
Bento Gonçalves Filho
Juarez de Sonsa Carmo
Mário Hugo Ladeira

LEI N. 939, DE 18 DE JUNhO DE 1953

Modifica a Lei n.° 833, de 17 de dezembro de 1951 e contém outras
providéucias

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

Art. 1. - Fica revogado o art. 40 da Lei n.0 833, de 17
de dezembro de 1951.

Art. 2.9 - Para atender ao pagamento da subscrição de
ações, fica o Govêm-no autorizado a alienar à "Frigoríficos Minas
Gerais S.A." bens imóveis (te sua propriedade para o fim pre-
visto no art. 1.0 da Lei n.0 833, de 17 de dezembro de 1951, poden-
do para o mesmo fim dispôr de recursos orçamentários, e ainda
recorrer a operação de crédito.

Art. 3•9 - A "Frigoríficos Minas Gerais S.A." fica, pelo
prazo de dois anos, a partir da (lata da sua constituição legal,
isenta do pagamento dos impostos que recaem sôbre a transmissão
de imóveis.
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Art. 49 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio cia Liberdade, Belo horizonte, 18 de junho
de 1953.

JUsCELINO KUflITSCITEK DE OLIVEIRA

Juarez de Sonsa Carmo
José Maria A!kmirn

*

LEI N. 0 940, DE 8 DE JULHO DE 1953

Revigora, para o exercício de 1953, o 501(10 cio crédito especial
aberto ao Departamento Jurídico do Estado de Minas Gerais pela

Lei n. 9 782, de itt de dezembro de 1051

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

Art. 1. - Fica revigorado para o exercício de 1953 o sal-
do do crédito especial aberto ao Departamento Jurídico mio Estado
de Minas Gerais pela Lei n. 9 782, de 10 (te dezembro (1€' 1951.

Art. 2.° - Para ocorrer às despesas decorrentes da pre-
sente lei, fica o Govêrno autorizado a realizar as operações de cré-
dito que se tornarem necessárias.

Art . 3•0 - 1sta lei entrará cm vigor na data (te sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, :i to(15 a mutorida(l(s. 1 (jII('I1I O co -
nhecimento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e fa-
çam cumprir, tão inteiramente c000) nela se contém.

Dada no Palácio (Ia Liberdade, Belo horizonte, 8 de julho (te 1953.

JUSCELINO KuDlTsCilEId DE OLIVEIRA

Geraldo Slarling Soares
José Maria Alknmiin

VA

1
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LEI N. 11 911, DE 16 DE JULho DE 1953

Abre à Secretaria da Agricultura Indústria, Comércio e Trabalho
o crédito especial de Cr$ 600.000,00.

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

Art. 1. 0 - Fica aberto à Secretaria da Agricultura, In-
dústria, Comércio e Trabalho o crédito especial (te Cr$......
600.000,00 (seiscentos mil cruzeiros) para atender às despesas com
a instalação o funcionamento de três (3) Distritos de Terras, loca-
lizados onde fôr conveniente à intensificação da medição de terras
devolutas.

Art . 2.' Para atender as despesas decorrentes desta lei
fica o Govêrno autorizado a realizar as operações de crédito que
se tornarem necessárias.

Art. 3.' - Esta lei entrará Clii vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições ciii contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 16 de julho
de 1953.

Jusccr.INo KunITscHE K na OLIVEIRA

Juarez de Sonsa Carmo
José Maria Alkmirn.

LEI N.' 942, DE 21 DE JULHO DE 1953

Autoriza o Poder Executivo a doar à tinido Federal o campo de
pouso de São Francisco

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

Art. 1.0	Fica o Poder Executivo autorizado a doar
União Federal o campo (te POUSO (Ia ('idade de São Francisco, com
a área (te trezentos e sessenta mil metros quadrados (360.000,00
111 2 ) e as benfeitorias nêle existentes.
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Art . 2.0 - Esta lei entrará em vigor na (lata (lc sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo horizonte, 21 de julho
de 1953.

JUSCEI.TNO KUBITSCI-IEK L)E OLIVEIRA
Geraldo Starliim ,q Soares

1k, iiiu

i.i	pi:i r:	11: ,1( 1 !l10 1)1: 111-):1

Institui o "Prêmio Carlos Chagas" para o melhor trabalho sóbre
doenças tropicais

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

1." - a iii' (:r9s (i1aIS, fic,
instituído um prêmio na importáncia (te Cr$ 50.000,00 (cinqüenta
mil cruzeiros), a ser concedi do a nu almen te pelo Govêrn o ao me-
lhor trabalho sôbre doenças tropicais, de autoria de especialista
residente no Estado.

Art. 2.' O trabalho a que se refere o artigo anterior de-
verá ser original e constituir valiosa contribuição ao estudo de
nossa nosologia regional.

Art. 30 - O Secretário de Saúde e Assistência l)aixarú, em
portaria, as instruções necessárias ao cmmmprimen to (lesta lei, in-
clusive no que se refere à inscrição dos trabalhos, e à concessão
do prêmio instituído no artigo Primeiro.

Art . 4,9 -- Fica aberto à Secretaria de Saúde e Assistên-
cia o crédito especial de Cr 50. 000,00, para a concessão do Pré-
mio Carlos Chagas, instituído nesta lei, podendo o Govêrno rea-
lizar, para isso, se necessário, operação de crédito.

Art. 5.'	Revogadas as disposições en, contrário, esta lei
entrará em vigor na data (te sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 21 de julho
de 1953.

JUSCELINO KURITSCHELC DE OLIVEIRA
Mário Hugo Ladeira
José Maria Alkmim

*

1
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LEI N.° 944, DE 21 DE JULHO DE 1953

Abre d Secretaria das Finanças o crédito especial de Cr$ 210.205,20

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

Art. 1.0 Fica aberto à Secretaria das Finanças o crédito
especial de Cr$ 210.205,20 (duzentos e dez mil duzentos e cinco
cruzeiros e vinte centavos), para atender ao pagamento das se-
guintes despesas:

Cr$

Virgílio Pôrto Gonçalves - Aluguel do cômodo
ocupado pela Coletoria de Cel. Fabriciano,
no período de 1.0 de maio a 30 de novein-
bro de 1949	..................	4.200,00

Gil Moura Câmara - Aluguel cio prédio ocupado
pela Coletoria de Rio Vermelho, no período

	

de 1.0 (le janeiro a 31 de dezembro de 1951
	

3.600,00
Rodolfo 13lumer - Aluguel do prédio ocupado

pela Circunscrição Fiscal de Lavras, rela-
tivo ao período de 20 de julho a 31 de de-

	

zembro de 1951 ................	8.000,00
Trinca fores flI'OCla(lO	rlII(l (10 P1éd0 O(11 l )a-

do pela Coletoria de Unaí, relativo ao perío-
do 1.0 (le janeiro a 24 de outubro de 1948

	
1.126,90

Antônio Batista de Almeida - Aluguel do prédio
ocupado pela Coletoria de Sete Lagoas, no pe-
ríodo de 19 de julho a 6 de de outubro de
1948	......................	1.560,00

Jaime de Meio Figueiredo - Aluguel do prédio
ocupado pela Coletoria de Sete Lagoas, no
período de 1. Q de janeiro a 18 (te julho de
1948 e (te 7 de outubro a 31 de dezembro de

	

1948 ..........................	4.219,90
Júlio Caponi Aluguel do prédio ocupado pela

Coletoria de Borda da Mata, relativo ao pe-
ríodo de 8 de janeiro a 31 de dezembro de
1951	........................	7.010,00

Sociedade Civil "Edifício Mantiqueira Ltda." -
Aluguel (lo prédio ocupado pelo depósito cio
Departamento de Compras e Fiscalização da-

	

ranle o exercício de 1951 ............	30. 000,0)
Elias Gemido	Aluguel do prédio ocupado pela

Coletoria de Divisa Nova, relativo ao período
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de 1.0 de julho de 1949 a 31 de dezembro
de 1951	........................

Ariovaldo Moreno - Aluguel (lo cômodo ocupado
pela Coletoria de Divisa Nova, relativo ao
período de 1. de dezembro (te 1947 a 30 de
(te junho de 1949 ..................

José Caríssimo	Aluguel do prédio ocupado pela
5.1 Circunscrição Fiscal, em Ponte Nova e re-
lativo mi 1)(" . io(lo du 9 de juIlh () 1	i	Ir de-
zembro Ii . 19._1, 1 .................

Levi Santana - Aluguel tio prédio ocupado pela Co-
letoria Estadual de Corinto, relativo ao pe-
ríodo de janeiro a dezembro de 1950 .

Circunscrição Fiscal de Bandeira Aluguel do cô-
modo ocupado pela Circunscrição Fiscal de
Bandeira, relativo ao período de 20 de se-
tembro de 1949 a 31 de dezembro de 1950

Florivaldo Dias de Oliveira - - Aluguel do prédio
ocupado pela Coletoria de Aimorés, relati-
vo ao período de 1.0 de dezembro de 1951

Padre João Scotti - - Aluguel tio rôiuiodo O(I]pa(i()
pela Coletoria (te Ilamnonte, relativo ao pe-
ríodo de julho a (lezemmll)ro de 1950 .

Francisco Correa - - Aluguel cio prédio ocupado
pela Coletoria de Carrancas, relativo ao mnís
de dezembro (te 1949 ..............

José Aive ir .\liiueld  pI((Ii() miipailo
pela Coletoria (te Barra Longa, relativo no
período de 1Y (te janeiro (te 1949 a 31 de
dezembro de 1950 ................

Carlos Alfredo Amaral -- Aluguel do l)ré(lic) ocupa-
-10 pela Coletoria de Pi rapeti nga, relativo
ao período de 1.0 (te abril a 31 (te dezembro
de 1950 ........................

João Franklin França ---- Aluguel (lo prédio Ocupa-
do pela Coletoria dc Mateus Leme, relativa
ao período de L '1 de julho a 31 de (lezemn-
bro de 1948	....................

Jong. & Cia. Ltda. Aluguel do prédio ocupado
pela Coletoria (te Lima Duarte, relativo aos
meses (te novembro e dezembro de 1950

Francisco Martins Amorim Col. de Cláudio -
Indenizações de despesas (te viagens realiza-
das em dezembro de 1951 ............

Ci4

4.308,00

1.140,00

1.800,00

1. 533,30

7.800,00

600,00

250,00

4.800,00

2. 7 00,00

414,60

1.000,00

50,00
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(r

318,80

268,20

322,20

74,00

105,00

40,00

83,80

268,50

19.90

523,60

117,60

104,40

10$,)

150,:.o

Jaime Alvares da Silva - Gol. de Uberaba (2.') -
Indenizações de despesas de viagens reali-
zadas em julho de 1951 ............

Júlio Laranjo - Co]. de Oliveira -- Indenização
de despesas (Te viagens realizadas em dezem-
bro de 1951 ....................

Jamerson Bodrigiies Pereira - Gol. de Carandaí -
Indenização de despesas de viagens realiza-
das em dezembro de 1951 ............

Geraldo Rodrigues (Te Oliveira - Co]. de Passa
Tempo - Indenizaç5o de despesas de via-
gens realizadas em dezembro de 1951 .

Geraldo Soares Campos -- Gol. de Oliveira In-
denização de despesas (Te viagens realiza-
das em dezembro (Te 1951 ...........

Francisco Gonçalves - Gol. de Carmo da Mata --
Indenização (Te despesas de viagens realiza-
das eia dezembro de 1951 ............

Enes Martins Moreira -- Gol. de Cuanhães --- Inde-
nização de despesas de viagens realizadas em
dezembro de 1951 ................

Emílio Osório Filho -- Gol. de São João dcl
Rei (1.°) - Indenização de despesas (Te via-
gens e postais, realizadas ciii dezembro de
1951	..........................

Benedito Ferreira Camargos	Gol. de Prata	In-
denização de despesas (Te viagens realizadas

1	de	95...................
Antenor Pinto de Sonsa Gol. (Te Garandai - In-

denização de despesas de viagens realizadas
em dezembro de 1951 ..............

Alfeu Campos - Gol. de Barbarena (1.') - Indeni-
zação (Te despesas (Te viagens realizadas em
dezembro de 1951 ..................

Antônio dos Santos	Gol. (Te São João (lei Rei (1.4)
Indenização (Te despesas (Te viagens rea-

lizadas no inês (Te dezembro (Te 1951 .
Manuel Marcelino (Te Barros -- Co!. (Te Conse-

lheiro Lafaiete ----- Indenização (Te despesas
realizadas em (leZelfll)rO (Te 1951 ......

Sílvio Monteiro -- Gol. (Te Bom Sucesso -- Jndeni-
zação de despesas (Te viagens realizadas em
dezembro (Te 1951 ..................

Wellington Leal - Gol. de Barbacena (1.) - In-
denização de despesas (Te viagens realizadas

	

em dezembro de 1951 ..............
	468,80

Jaci Fraga de Assis - Gol. de Simonésia - Indeni-
zação (Te despesas de viagens realizadas em

	

janeiro e fevereiro (Te 1951 ..........
	105,00

Transportes Aéreos "Nacional" Ltda.	Despesas
de transportes em outubro,outubro, novembro e de-

	

zembro (Te 1951 ..................	18.310,00
Dr. Orlando Milanez - Gol. (Te Antônio Dias

Percentagem sôbre a arrecadação da dívida
ativa nos exercícios (Te 1950 e 1951 .	 237,20

Estrada de Ferro Santos a Jundiaí -- Transportes

	

feitos no exercício de 1950 ..........	364,60

Companhia Telefônica Brasileira	Assinaturas e
serviços interurbanos prestados à Imprensa

	

Oficial em 1950 ..................	6.875,00
Veloso & Cia. - Fornecimentos feitos em 1950

	

ao Curso de Especialização ..........	638,00
Emprêsa Lux Jornal - Recortes (Te jornais (Te ou-

tubro a dezembro (Te 1950 e (Te julho a de-

	

zembro (Te 1951 ..................	4.700,00
Panair do Brasil S.A. --- Transportes fornecidos

	

à Secretaria em agôsto (Te 1949 ........	1.795,20
"Lavoura e Comércio"	Uberaba - Publicações

	

feitas em setembro de 1951 ............	13.000,00
Aerovias Brasil S.A.  - -. Transportes feitos para

	

a Secretaria em 1951 ................	33.230,00
Companhia Telefônica Brasileira - Assinaturas for-

necidas à Secretaria no período de 1. (Te se-

	

tembro a 1 de dezembro (Te 1951 ........	32.326,00
I.B.M. World Trade Corporation - Aluguel (Te

máquinas instaladas na 2." Coletoria (Ia Capi-
tal, no período (Te 14 a 31 (Te dezembro de
1951	........................	1.341,60

Escola Mineira de Arte Dramática - Publicações

	

feitas em dezembro de 1951 ............	1.500,00

210.205,20

Art. 2.' - Para atender às despesas decorrentes (lesta lei,
fica o Govêrno do Estado autorizado a realizar as operações que se
tornarem necessária.
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Art. 3•9	Esta lei entrará cm vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte, 21 de
julho de 1953.

JUSCELINO KUBITSCIIEK DE OLIVEIRA

José Maria Alkmim

*

LEI	945, DE 23 DE JULHO DE 1953

Declara de utilidade pública a Federação Universitária Mineira
de Esportes	FUME

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 Federação

	

Universitária Mineira de Esportes - FUME	com sede nesta Ca-
pital.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 23 de julho
de 1953.

JUSCELINO KuwiTsci-IEK DE OLIVEIRA

Geraldo Starliug Soares

*

LEI N.° 946, DE 23 DE JULHO DE 1953

Abre à Secretaria da Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho
o crédito especial de Cr$ 400.000,00.

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 aberto à Secretaria da Agricultura, Indús-
tria, Comércio e Trabalho o crédito especial de Cr$ 400.000,00
(quatrocentos mil cruzeiros) para atender às despesas com a insta-
lação de uma Escola de Iniciação Agrícola no município de São João
Evangelista, em virtude de acôrdo celebrado entre os Governos da
União e do Estado de Minas Gerais

Art. 2.9 - Para ocorrer às despesas decorrentes desta lei,
fica o Govêrno do Estado autorizado a realizar as operações de
crédito que se tornarem necessárias.

Art. 3•Q - Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publicação,
revogadas as disposições eni contrário.

Mando, portanto, a tôdas as a(Itori(hol(s, (piem o conhe-
cimento e execução (l(Sla 1(1 orte!1((i, (Ie a cimimipramn e façam
cumprir, tão intel ram emite (oIUO nela se enfim

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horinte. 23 de julho de
1953.

JUSCELINO KULIITSCIIEK I)E OLIvImR.

Juarez de Sonsa (]urino
José Maria Alkmiiu

*

LEI N.° 947, DE 23 DE JULHO DE 1953

Abre à Secretaria da Viação e Obras Públicas o crédito especial
de Cr$ 260.319,60

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

Art. 1. -- Fica aberto à Secretaria da Viação e Obras Pú-
blicas o crédito especial de Cr$ 260.319,60 (duzentos e sessenta mil
trezentos e dezenove cruzeiros e sessenta centavos) para ocorrer ao
pagamento das seguintes despesas:

Cr$
Prefeitura Municipal de Itabira - Despesas com as

obras de acréscimos na construção da ponte
sôhre o Rio Tanque, den. da "Formiga", em
exercício anteriores ................	30.551,20

Prefeitura Municipal de i\Ianhumirini	Obras de
construção da ponte sôbre o Rio Jequitibá, em
exercícios aj1teriores ..............	204.610,00



(:Iz

8

1 .200,00

6. 579,60

3.916,80

260. 319,60
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Prefeitura Municipal de Silvestre Ferraz	Reparos
feitos no Grupo Escolar de Silvestre Ferraz,
em	1947	......................

Diretora do (irupo Escolar "Benedito Valadares",
de São Gonçalo do Pará, reparos urgentes nas
instalações sanitárias, ciii	exercícios	ante-
riores	......................

Prefeitura Municipal de Brazópolis - - Acréscimos
nas obras (lc constrtiçao do Pr. Esc. de
Piranguinho, ciii exercícios anteriores .

Prefeitura Municipal de São João Nepomuceno
Acréscimo nas obras (te construção do Pr.
Escolar de Carlos Alves, em 1949 ......

23 -

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

Mando, portanto, a tôdas sautoi'idades, a quem O conhe-
cimento e execução (lesta lei pertencer, que a cuflhloraihi e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se cnn téni

Dada no Palácio da 1. iberd a de, Belo 1 lori zonte, 23 (te juUo
de 1953.

JUSCELINO KuBii'sciiEK DE ()1.1\'IiuA
Mói'io hugo Ladeira

*

LEI N.° 949, DE 23 DE JULHO DE 1953

Autoriza o Govéino O/O F.s/oido (1 .50 (obrigar como fiador, no
Contrato entre a Prefeitura de Foriniçia e (1 Caixa Económica

Federal do Rio deJaiieiro
Art. 2. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar

as operações (te crédito que se tornarem necessárias para ocorrer
às despesas decorrentes desta lei.

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

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o coube-
(iIIiei(( e(X(cilça(	lesta lei pericilcei. que a (uulprani e faça(ii
iuiuprir, lan inliiiiminte colho	nota se eOlitelhi.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo horizonte, 23 de julho
de 1953.

.JUSCELINO KUB1TS(IIEK DE OLIVEIRA

Bento Gonçalves Pilho
José Maria Alkmim

*

LEI N.9 948, DE 23 DE JULHO DE 1953

Denomina Instituto "Ezequiel Dias" o atual Instituto de higiene
da Secretaria de Saúde e Assistência

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

Art. 1. - Passa a denominar-Se Instituto "Ezequiel Dias"
o atual Instituto de Higiene da Secretaria de Saúde e Assistência.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e cii, Clii Seu anuie. sanciono a segui ai e lei

Art. 1. Fica o Estado de Minas Gerais autorizado a se
obrigar solidiorianocnle, no contrato (li eiiiprestinio até a quantia
de Cr$ 3.000.000.00 (três iOitlií5O'5 ole cruz('iros) C respectivos ju-
ros, O Ser celebrado entre a Prefeitura Municipal de Formiga e a
Caixa Econômica Federal lo Rio de laneiro, destinado a con-
Clt1sãO das ool>ias (la Usina la Caclioe a Alta tu	dos Monteiros
e obras coiuplcnieiilarcs. inclusive das linhas de dis-
tribuição (l(' energia na (' i olade, 1105 lêrmos da Lei Municipal núme-
ro 177, de 6 de iu arço de 1953, e nieol iail te as condições que forem
tstaheleci olas no oon 1 rato respectivo

Art. 2 1 - E4 a lei eu trará em vigor ii a data de sua publi-
aÇãO, revOili(laS'(5 (liSjOLSiÇOeS ciii contrário.

\tando, P0it° 0 toodasaS auitoiidadt's, a quem  conhe-
riiiienio e (XecUÇhOO (testa leu pertencer, tue a cuiupríuhl e façam
turnprir, tão inteiramente como nela se oonténu

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte,  23 de julho
de 1953.

JiJsCiSi.JNo KunirsOhiEK DE Oi.lvruuA
Geraldo Slarlin(J Soares
José	.t 1Iiooijoo

*



LEI N. Y 950, DE 23 DE JIJLII() DE 1953

Cria a Escola Normal dcMuzunibinlio, anexa ao Colégio Estadual
local

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

Art. 1.'  Ficam criadas no Colégio Estadual de Muzam-
binho as cadeiras de Português e Literatura; Anatomia e Fisiologia
Humanas e Biologia Educacional; Higiene, Educação Sanitária e
Puer'icu 1 lura: História e Filosofia de Educação e Sociologia Educacio-
nal; Metodologia do Ensino Primário; e Desenho e Artes Aplicadas,
tôdas no padrão 1-21 para integrarem o "Curriculuni'' (lo Curso de
Foirnacão de Pro fessáres Primários,ai'ios, (iu( fu nc i ou ará no estabeleci-
minto

Art . 2. Para ocorrei' às despesas decorrentes (lesta lei,
ji presente exercício, fica aberto à Secretaria da Educação o cré-
dito especial (te Cr$ 160.400,00, podendo, para isto, o Govêrno,
se necessário, realizar operação de crédito.

Art. 3,0 - Revogam-se as disposições em contrário, en-
trando a presente lei eni vigor na (lata de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo horizonte, 23 de julho
de 1953.

JUSCELINO KuBiTscI-IEE DE Oi.ivcuu
Odiloi, Behrens
José Maria Alktnim

*

LEI N. 951, DE 23 DE JULHO DE 1953

Dispõe sôbre Iransferéncia, pala a Municipalidade de Uberaba,
do serviço de abastecimento dágua loca!

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

Art. 1. - Fica o Govêrno do Estado autorizado a transfe-
rir, para a Municipalidade (te Uberaba, a propriedade do serviço

25

de abastecimento de água (1 aquela ('idade, ora pertencente ao pa-
trimônio do Estado e 1)01' êste a(lininislra(lo.

Parágrafo único O acêi'vo ilo serviço de abastecimento
d'água, cuja transferência é autorizada, constitui-se de captação,
adução, estação elevatória, linha (te recalque, rêdes de distribui-
ção, móveis, ferramentas, utensílios e materiais de uso corrente,
em depósito.

Art . 2. - A municipalidade do Uberaba indenizará ao Es-
tado, pelo serviço a (lUC se refere o art . 1., da importância de
Cr$ 5.467, 400,90 (cinco milhões quatrocentos e sessenta e sete
mil quatrocentos cruzeiros e noventa centavos), nos iêriiios da
avaliação procedida pelo Departamento (te Águas e Energia Elé-
trica, eni 15 (quinze) prestações anuais, a colitar (lo exercício
de 1954.

Parágrafo único -- Poderá o (iovêi'no do Estado adiiiitir
acêrto (te contas com a Prefeitura (te Uberaba, ficando o débito
desta fixado neste artigo, reduzido da iiul)ortâm1c ia (lo saldo que,
por ventura, fôi' encontrado cru favor da mmi ic i pai idade.

\rl .3. .\ tra1st(r(l1(!a de piúpindadc, ((e (l He (((alia
esta lei, sujeita-se às seguintes condições, que deverão constar da
escritura:

1 - Todos os pr() W iOs Pú1)li('Os estaduais, existentes na ci-
dade de Uberaba, serão abastecidos pela Municipalidade, gratui-
tamente, (te água de que necessitarem

II - A Prefeitura Municipal (le Uberaba assume o compro-
misso de aceitar o operariado atualmente existente no serviço, res-
ponsabilizando-se pelos direitos que os mesmos tenham adquirido
cio face da legislação 1 rabat tmista

Art. 4•1 - Røvogadas as disposições CIII contrário, entrará
esta lei em vigor na data (te sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo horizonte, 23 ite julho
de 1953.

JUSCELINO KUuITSCI1EK ou ()Livcrit&
Bento Gonçalves Filho
José Maria Alkmirn

*
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Abre Campo - Caixa Escolar do Grupo Escolar,
de..........................

Abre Campo - Conferência São Vicente (te Paulo
de Granada município de ..........

\Iu	(nmpo - - Ilospital Noss:i	cni,ora da Concc-
çiio (para conclusão de suas obras), (te

Açucena - Caixa Escolar do Grupo Escolar, de
Açucena	Sociedade São Vicente (te Paulo, de
Aimorés - Hospital São José (para aquisição de

material cirúrgico), (te ............
Aimorés - Sociedade São Vicente de Paulo, de
Aiuruoca - Hospital São Vicente (te Paulo, (te
Além Paraíba - Conferência Nossa Senhora da

Conceição (te Pôrto Novo município (le
Além Paraíba - Associação São Vicente de Paulo

de Angustura, mtlnicípio (te ..........
Além Paraíba	Caixas Escolares dos Grupos das

(luas Vilas,	(te	..................
Além Paraíba ---- Caixas Escolares dos três Gru-

pos Escolares, (te ................
Além Paraíba - Asilo Ana Carneiro (para cons-

trução),	(te	....................
Além Paraíba	Externato Santa Teresinha, de
Além Paraíba	Bayne Futebol Clube, de .
Além Paraíl)a - União Beneficente (los Necessi-

tados, de	......................
&lfenas -- Asilo São Vicente (te Paulo, (te .
Alfenas	Orfanato Santa Inês, d............
Alfenas - Conferência São Vicente de Paulo, -

de..........................
Alfenas - União Operária, (te ............
Alfenas - Alfenense Fitebol Clube, (te ......
Alfenas - Atlético Clube Alfenense, de ......
Almenara	Conferência São Vicente de Paulo, de
Alpinópolis - Vila São Vicente (te Paulo, de
Alpinópolis	Caixa do Grupo Escolar, (te .
Alpinópolis Hospital São Vicente (te Paulo, de
Alterosa -- Conferência São Vicente de Paulo, de
Alterosa - Cantina do Grupo Escolar, (te ......
Alto Rio Doce --- Hospital Nossa Senhora da Con-

ceição, (te (para aquisição (te material ci-
rúrgico)	......................

Alto Rio Doce - Conferência Civil São Caetano
de Cipotânea, município de ..........

LEI N. I 952, DE 23 DE JULHO DE 1953

Autoriza a encampação de zuna l'ontc sóbre o Rio PiraJ)etinga, na
Vila Abaiba, município de Leopoldina

O Povo do Estado de Minas Gerais, 1)01' seus representan les,
decretou e eu, Clii seu nome, sanciono a seguinte lei

Art . 1. Fica o Govêrno autorizado a enealilpar, pelo
preço de Cr 160.000,00, a polue que, sôbre o Bio Pirapetinga, ria
Vila de Abaiba, município de Leopoldin a, foi construída pela Pre-
feitura Municipal.

Art . 2. Para ocorrer as despesas decorrentes da encaro-
pação autorizada no artigo au tenor, fica aberto à Secretai'i a da
Viação e Obras Públicas, o crédito especial (te Cr$ 160.000,00, como
vigência prorrogada até 31 de dezembro de 1953, podendo o Go-
vêrno, para isto, se necessário, realizar operação de crédito.

Art. 3 • 9 - Bevoga(iasas disposições cio contrário, esta lei
entrará em vigor na data (te sua publicaÇ50.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 23 de julho de
1953

,JUSCELINO KunrrsciiE1 m OI.mvEmRA

Bento Gonçalves Filho
José Maria .1lkrninm

*

LEI N.9 953, DE 28 DE JULHO DE 1953

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

Art. 1.	Ficam concedidas, no exercício de 1953, as sub-
venções seguintes:

Cr$
Abadia dos Dourados	Conferência de São Vicen-

te de Paulo, de ..................15.000,00
Abaeté	Escola Normal Nossa Senhora (te Fáti-

ina, de ........................94.000,00
Abaeté	Sociedade São Vicente de Paulo, de .	10.000,00

1.000,00

5.000,00

60. 000,00
5. 000,00
1 .000,00

20.000,00
5.000,00

12.000,00

2.500,00

2.500,00

3.000,00

7.500,00

5.000,00
27. 500,00

3. 000,00

3 . (100,00
r). 000,00

25. 000,00

10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00

10.000,00
4.000,00
2. 000,00
5.000,00
ri. 000,0()
1.000,00

30.000,00

6.000,00
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(r
Alto Rio Doce	hospital São José de Cipotânea,

município (te (para aquisição de material
cirúrgico)	......................

Alvinópolis	Hospital Nossa Senhora de Lourdes,
de..........................

Alvinópolis	Conferência São Vicente (te Paulo,
de..........................

Alvinópolis	Caixa Escolar (lo Grupo Escolar do
Monsenhor Ilicalho, (te ............

Alvinópolis - Caixa Escolar do Grupo Rias For-
tes,	de	........................

Alvinópolis --- Sociedade São Vicente (te Paulo (te
Fonseca, município de ..............

Andradas	Caixa Escolar do Grupo Escolar
José Bonifácio, (te	................

Andradas	Caixa Escolar do Grupo Escolar Pro-
fessor Edmundo Vieira, de ..........

Andradas - Organização das Voluntárias, de
Andradas -	Obras Sociais da Matei',.. Paióiiiiia. te
An(trelândia	Caixa Escolar do Grupo Escolar

José Bernardino Alves, (te ............
Andrelândia	Sociedade São Vicente (te Paulo,

de..........................
Antônio Carlos	Conselho Particular da Confe-

rência São Vicente (te Paulo, de ........
Antônio Carlos - Escola São Vicente (te Paulo, de
Antônio Dias - Caixa (lo Grupo Escolar, de .
Araguari	Asilo São Vicente de Paulo, de .
Araguari	Lar das Crianças, de ..........
Araguari - Caixa Escolar do Grupo Escolar Paul

Soares,	de	....................
Araguari	Caixa Escolar do Grupo Escolar Vis-

conde de Ouro Prêto, de ............
Araguari	Santa Casa de Misericórdia, de (para

ampliação (te sua instalação) ..........
Araguari	Pôsto de Puericultura Ismael Libãnio

de..........................
Araguari - Educandário Eunice Wcaver, de .
Araguari	Caixa Escolar das Escolas Reunidas

Padre Damião, de ................
Araguari - Círculo Operário, de ..........
Araguari - Escola São Luís, de ............
Araguari	Associação Beneficiente dos Servido-

res da Estrada de Ferro Goiás, (te ......

Araçuaí - Patronato de Menores, de ......
Araçuaí - Pão de Santo Antônio, de
Araçuaí - Obra Pró-Catedral, de ..........
Araxã - Santa Casa (para construção), de .
Araxá	Orfanato Santa Teresinha, de ......
Arcos	Associação (te Proteção i Maternidade e

à Infância, de ....................
Arcos	Santa Casa (para equipamento cirúrgico),

de..........................
.re:oI()	.\ssisteni,i à	latiiiiiladc e 1 illfáiflia da

$aI( ta	( usa.	1 e	....................
Areado - Obras Sociais da Paróquia de ......
Areado - Conferência São Vicente de Paulo, (te
Astolfo Dutra -- Caixa Escolar do Grupo Escolar

Dr. Francisco (te Barros, (te ..........
Astolfo Dutra	Caixa Escolar (10 Grupo Escolar

Domiciano Estêves, (te Dona Euzéhia, inu-
nicípio (te	......................

Astolfo Dutra - Fundação Espírita Abel Gomes,
de..........................

Ataléia -.-. Conferência São Vicente (te Paulo, (te
Baepcndi - Casa dc Caridade (para a npliação) , de
Baldim - Conferência São Vicente (te Pauto de

São Vicente, município (te ............
Bambui Orfanato São José, (te ............
Bambui --- Hospital Nossa Senhora (lo Brasil, (te
Bainhuí - Grêmio Teatral Antônio Tôrres, de
Bamhuí - Caixa Escolar do Grupo José Aizaniora, (te
Bambui	Asilo de . ...................
Bambuí - Caixa Bëiieficente do Hospital Colónia

São Francisco de Assis, (1..............
Barão (te Cocais -- Obras Sociais (la ParóqUiR (le

Bom	Jesus do Amparo, (te ..........
Barão de Cocais - Cantina (lo (l . E. Cel. Câncio, de
Barão (te Cocais	Cantina (lo	G. E.	Odilon

Belirens,	(te	..................
Barão de Cocais - Caixa Escolar do G . E. Odilon

Belirens,	(te	..................
Barão de Cocais - Sociedade Beneficente S. Vi-

cente de Paulo, te ..............
Barbacena - Asilo Boni Pastor, (li..........
Barbacena - Asilo de Orfílos dos Sagrados Corações

(te Jesus e Maria, (te ..............

20.000,00

10.000,00

5 .000,00

2.000,00

2.000,00

2. 000.00

3.000,00

1.000,00
8.000,00
5

13.000,00

1.000,00

5.000,00
9.000,00
5.000,00
8.000,00
8.000,00

8.000,00
ft

3. 00'0,00

7.500,00

5.000,00
5.000,00

2.500.00
2.500,00
2.500,00

5.000,00

15.000,00
5.000,00
1.000,00

20.000,00
4.000,00

10.000,00

10.000,00

10. 000,0111
3.000,00
2.000,00

5.000,00

5.000,00

10.000,00
3.000,00
4 .500,00

5.000,00
8.000,00

40. 000,00
20. 000,00

5.000,00
3.000,00

5.000,00

4 .000,00
1 . ((00,00

1 .000,00

1 .000,00

2.000,00
25.000,00

37 .000,00
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Barbacena	Externato S. Miguel, anexo ao Ginásio
Imaculada Conceição, de ............

Barbacena	Liga (los homens (lo Trabalho, de
Barbacena	Associação Mendes Piinentel, de
Barbacena	Sta. Casa de Misericórdia, (te .
Barbacena	Caixa (lo G. E. Bias Fortes, de
Barhacena --- Departamento (le Assistência Social

João l3ôsco, de	..................
Barl;acena	Instituto Padre Mestre Corrêa de AI-

mci da, (te	......................
Barlmcena	Associação das Damas (te Caridade

da 1 .	Paróquia de ................
I3arhacena --- Con selho Particular (Ia Con ferênc ia

S. Vicente (le Paulo da 1 . Paráquia, (le
Barhaecna	Conselho Particular da Con ierêiicia

S. Vicente de Paulo da 2. Paróquia, de
Barbacena	- Assoei ação da; Dam ,,is de Caridade

da 2. 4 Paróquia, de ................
Barbacena ---- .Andaraí Esporte Clube ........
Barra Longa	Cou ferênc ia S. Vi e'ente de Paulo,

te..........................
Belo Horizonte	Sanatório (lo; Tuberculosos da

Policia Militar Eugênia Vargas, (te ......
Belo Horizonte ---- Organização (ias Voluntárias de
Belo 1 lori zonte Sanatório 1 iacul ai la Conceição de

para aquisição de iu aferi ai cirúrgico)
Belo horizonte --- Fundacan Imaculada Conceição,

(te	..........................
Belo Horizonte - Apoio Social Cristão, de
Belo horizonte - Pobres Irmãs Clarissas, de .
Belo horizonte - Patronato Divina Providência,

...........................
Belo horizonte --- Asilo Doai Pastor, (te ........
Belo horizonte - Casa do Retiro (los Padres De-

dentoristas, (le	..................
Belo horizonte - Ginásio Nossa Senhora Apareci-

da,	de	........................
Belo Horizonte - Caixa de Pecúlios dos Sargentos

da Polícia Militar, (te
Belo Horizonte	Osquestra Sinfônica Mineira, de
Belo Horizonte	Orfanato São João Balista, de
Belo horizonte	Sanatório Maroues Lisboa, (te
Belo Horizonte - Associação Mendes Pinientel, de
Belo Horizonte	Ação Social de Santo Antônio, de

Belo Horizonte - Fundação Valdomiro l.ôho, (te

	

Belo Horizonte	Obras Sociais da Paróquia da
Boa Viagem, de ..................

Belo Horizonte -- Obras Sociais da Paróquia (los
Sagrados Corações do Padre Eustáquio, de

Belo Horizonte - Fundação São José, ele ......

	

Belo Horizonte	Sociedade (Ias Senhoras de Na-
zareth, de ......................

Belo Horizonte - Cidade Ozanaiu, (te ........
Belo horizonte . - Associação Cultural Beneficente

e Recreativa Josã do Patrocínio, de .....
Belo Horizonte - Mosteiro Nossa Senhora das

Graças, (te	......................
Belo Horizonte - Casa 'l'ransitõria, de ........

	

Belo horizonte	Assistência Social da Paróquia

	

(te Santa	Rita, de	................
Belo Horizonte - Creche Menino Jesus, de .

	

Belo horizonte	Abrigo Jesus, (te ..........
Belo Horizonte -- Lar do;; Meninos Doma Orione,

de............................
Belo Horizonte - -- Orfanato Sto. Antônio, de .
Belo horizonte - ---S Ocedm(dC' F('rroviáfla (Ia 11.'M

V.,	(le	........................

	

Belo J-Torizontc	Associação das Banias (te Cari-
dade (lii Paróquia (te S. SL'l)asti ão ilo Barro
Prêto,	(te	......................

	

Belo 1-horizonte	-	hlospi tal André Luís, (te .
Belo horizonte - Roça Grande Futebol Clube, (te
Belo Horizonte - São Francisco Esporte Clube, de
Belo Horizonte - LacLim'io Nossa Senhora ele Poni-

P12,	de	. .	. .	..........

	

Belo Horizonte	--- Associação Evangelista Benefi-
cente (te Minas Gerais, (te ............

Belo Horizonte -- - Conselho Particular de S. Vi-
cente de Paulo do Bairro (10 Prado, (te

Belo Horizonte --- Conselho Particular da Socieda-
(te S. Vicente (Te Paulo (Ia Paróquia de S
João Maria \'ianey, do Bairro do Prado, (te

	

Belo Horizonte	Conferência S. Vicente (te Pauto
Arcanjo S. Rafael. (te ..............

Belo Horizonte --- Caixa Escolar do G. E. Profes-
sor Morais, (Te	..................

Belo 1-horizonte - Cantina do G. E. Professor Mo-

	

rais, de	......................

(rS

238. 000,00

28.500,00

70.0(10,00
43.500,00

43.000,00
19. OOt),00

11 .1)00,00

44 .500,00
8. 000,00

4 . 01)0,00
13.000,00
23. 500,00

8 . 000,00
12. 000,00

2.000,00

9. 000,00
3.000,00
2. 400,00
3. 000^

5.000,00

3. 000,00

10.000,00

1 .1)1(0,1)0

2.00(1,00

18. om),of)

3.1)00,00

Ci.

15.000.00
6.000,00
5.000,00

20.000,00
2.000,00

5.000,00

10. 000,00

5.000,00

9. 000,00

7.000,00

15.000,00
3.000,00

30. 000,00

220. 000,00
119. 500,00

3:1.500,00

35.000,00
93. 000,0()
32. 000,00

8. 500.00
69. 000,00

50 . 000,01)

1.000,1)0

2.000,1)0
10.000.00
12(;. 000,00
78.000,00
00.001)1)0
69 . 500.01)



- 32
	 33 —

Belo Horizonte -- Caixa Escolar do G. E Barão
(10 Rio Branco, (te ................

Belo Horizonte -- Sociedade Mineira de Amparo à
Maternidade e à Infância, de ..........

Belo Horizonte - Juventude Universitária Católi-
ca (JUC), de....................

Belo Horizonte	Beneficência Franciscana, de
Belo Horizonte	Escola Profissional Feminina, de
Belo Horizonte - Revista dc Identificação e Ciên-

cias Conexas, de	................
Belo Horizonte	Sociedade S. Vicente de Paulo

<].i 	do Carmo, de ............
Belo Horizonte	Pôsto de Puericultura Mário

Campos,	de	..................
Belo Horizonte - Sociedade de Santo Rosário das

Dominicanas, de ..................
Belo Horizonte - - Sociedade Mineira de Proteção

aos Lázaros e Defesa contra a Lepra, de .
Belo Horizonte -- Caixa Escolar do G.E. Juscelino

Kul)itSchek,	de	................
1h! 0 Iloriz()niv	(anlitia	G.	E.	.l(1,S((liliO

l\ol)ik(hck. dc	....................
Belo Horizonte -	Caixa Escolar (lo G.E. San-

(loval de Azevedo, de ..............
Belo Horizonte ---- Caixa Escolar do G. E. Pandiá

Calógeras, de	..................
Belo Horizonte - Caixa Escolar das Escolas Reu-

n idas do Mato da Lenha, de ..........
Belo Horizonte -- Caixa Escolar tio G . E. Helena

Pena,	de	....................
Belo Horizonte -- - Caixa Escolar do G . E. Maurício

Murgel, de	....................
Belo Horizonte	Caixa Escolar do Grupo Esco-

lar Toináz Brandão, de ..............
Belo ilorizon te - - Caixa Escolar (lo Grupo Esco-

lar Ana Cintra, dc	..............
Belo 1 lorizonte .- - Caixa Escolar (lo Grupo Esco-

lar Flávio dos Santos, (te ............
Belo Horizonte	Ciii xa Escolar do Grupo Escolar

Presidente Antônioio Carlos, de ..........
Belo Horizonte - Caixa Escolar do Grupo Escolar

Barão de Maciii'ihas, de ............
Belo Horizonte - - Ciiaipanha Nacional (le Educan-

dários Gratuitos, de

Belo Horizonte - Liga de Amadores Brasileiros
de Rádio-Emissão	Divisão de Minas, de

Belo Horizonte - Hospital (los Tuberculosos Fer-
roviários da B.M.V., de ............

Belo Horizonte - Esporte Clube Ginástico, de
Belo Horizonte -- Associação Santa Luzia de Ma-

rilac, de ......................
Belo Horizonte - Ação Social Arquidiocesana, de
Belo horizonte - Côro Orfeânico de Santa Efigênia,

de
Belo Horizonte	Centro Espírita Luz e hlumil-
dade, de	........................
Belo Horizonte - Província Carinelitana Flumi-

nense,	de	....................
Belo Horizonte -- Conferência Nossa Senhora Apa-

recida de Santa Teresa, de ..........
Belo Horizonte -- Obras Sociais dos Missionários

Doniinicanos, de ................
Belo Horizonte - Centro de Estudos Econôiiiic'ns de

Minas Gerais, de ................
Belo Horizonte - .Juventude Operária Católica, de
Belo Horizonte Obra do Berço, de ..........
Belo Horizonte --- Beneficência Santo Afonso, de
Belo Horizonte - Ginásio Pio XII, de ........
Belo Horizonte - Sociedade Beneficente dos Em-

pregados dos Correios de Minas, de ....
Belo Horizonte — Casa (lo Peaue'no Jornaleiro, de
Belo Horizonte - Conferência Nossa Senhora Saú-

de,	de	......................
Belo Horizonte	Vasco da Gama Futebol Clube, de
Belo Horizonte —Confrrência Vicentina São Paulo,

de..........................
Belo Horizonte	Mosteiro Santa Clara, de .
Belo Horizonte	Pavilhão Elvira Gomes Nogueira,

(IC	..........................
Belo Horizonte - Asilo Santa Izahel, (le ......
Belo Horizonte	Creche do Convento São Fran-

cisco, de Engenho Nogueira, niun icípio (te
Belo Horizonte - União dos Propagandistas Ca-

tólicos, de ....................
Belo Horizonte - Escola Doméstica Álvaro Reis, de
Belo Horizonte - Ação Social da Serra, de .
Belo 1-horizonte - Educandário Nossa Senhora do

Perpétuo Socorro, de ..............

2.000,00

15.000,00

6.000,00
13.000,00
5.000,00

13.000,00

2.000,00

18.000,00

17.51)0,00

8.000,00

6.000,00

4.000.00

5.000,00

4.000,00

1.000,00

2.000,00

.000,00

2. ((00,00

1 .000,00

4 .000,00

2.000,00

2.000,00

30. 000,00

5.000,00

7.000,00
1.000,00

1 .000,00
9.000,00

5.000,00

,-) 0. ()00,00

10.000,00

6. 000,00

5.000,00

11. .000.00
1 .000,00

11. 000,00
9. 5()f),00
2.000,00

10.000,00
20. 000,00

2.000,01)
10.000,00

~p)
3. 000,00

2.000,01)
2. OOu,00

5.000,00

2.000.00
3.000,00
1 .000,00

ti. 000,00
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Belo Horizonte - Tenda	I'ituai Caridade e Se-
grdo (Solar cia Criança Crisbi) de	.Belo 

H
orizonte	AssoH.	(los Exatores do Esta-
lo de Minas Gerais d	..............Belo Horizonte

- Parô ia (te Sani Ileleaa (para(Oflslruçõo da Matrj;')	(te ............Belo Ilorizonfe	Sanatórp	 ce Pomp éia,	de	..............................
Belo Horjzonç._ Assc)(ju('o (ia D(f,'e Coatjva da

Vila Sio Vice n i(' (it
Lelo Norjzon te 	Mineiro de Cujttira e

eCreaçõo,	de...................Belo 1 lor j uonte - Cor, 	eia San ia Cl ra C
 Particular \]CCi'fpr) So Frmcisco das

Ciia'as), (lo Bairro (e CrIas Prates, de .
Belo Noi'izout -- Maer1i p	cilo e 'F	('e
Belo Horio:ite - Ilospjpi;	Fr'o;. o de ssis,

............................................Belo Eorizoqi0 -- Banco de Sania» Sa Pedro e
»ao Paulo, (lo

Belo liorizon{c - Açõo Social Sdo	iancjso (ICAssis,	de	
.................................Belo Hwàonte	Carmclo 1&os50

de	 Senhora Apare-(»)da,	
.........................Belo iIorjzoflfe	Confer-cii Viveii tina No:ai Se-

nhior: i (Ia Boa jor p (a Doa Vaein, (laBelo Horizont
e	 Lar da Cria n co Pobre, (teB

e lo Ilorizonte	Conferêiicii ":;,1 0 Tonilv (10 \ino
(ia Sociedade Silo Vicenie (te Ponto, (lo

Belo horizonte	Socied»» das lwi	de Carida-de d os Sagrados Cornçõ 5  de ..........Lelo hJorizonf0 - Orian ido Sõo Franci (CO, (te .
Belo Horizonte Coafcrêar.ja (te Santo Antônio da

Sociedade de Sôo Vicenc (te Paulo, (te
Belo horizonte -	Obras Sociais (la Fnn(ia(»5o

Nosso Lar, de ....................
J3C0 h101Ozonte	ASsociorSo Civilas, de
Belo Horizonte	Mosteiro Iioucniadi Conceição

de Maria, (ias Irmãs Delen toristas, de .
Belo Horizonte - Pôsto de Pucrjcut lura Santo An-

tônio,	de	....................
Belo horizonte - Instilulo das Pequenas Missio-

nórias de Maria Imaculada, de ..........
Belo Horizonte - Obras da Matriz do Car io, de

Belo Horizonte	Escola Doméstica Maria linacuta-
da, de	........................

Belo Horizonte	Associaço (105 Damas de Cari-
(lado da Paróquia (IC Nossa Senhora do Cai-
mo,	O.........................

Belo horizonte - Assistência il Criança Pobre do
Centro Luz e llunildadc, de ........

e]o horizonte - Obras do Santuilrio de Nossa
Senhora (Ia Consolaçõo (105 Padres Agosti-
nianos, de	..................

Feio Ilorizonte	(ilcas Soca;s do Apostolado (Ia
Oração, anexa a Paróquia (ia flua Viipera, de

Belo horizonte - Sociedade Musical Senhor Bom
.Jesus da Vila S' » nlior Dom Jesus, da .

Belo Ilorizonte	_MaOriz Seu liam' IbOIiI ,lcsus (pa-
ra sua Coflstru(, 0)), de

Belo Horizonte	Pícóue	Seu Por Ilom Jesus ( pa-
ra acabamento da (aola Santa Luzia de Vila
Nova Esperau:ii) , (ií	..............

Belo Ilorizorite	ilhi ii z d»e; Souto:; Anjos Custó-
dios (para coaslrucõo), da \ila 1'lóvio dos
Santos, de	....................

Belo Horizonte - Con feréncia Nassa Senhora de Fil-
lima,	de	......................

Belo Horizonte - Moi ris Nosa Senhora (te Fóhinia

Belo Horizonte - -- Paróquia da Cachiocirinha (para
reconstruçõo da (P;pc la de Sõo Francisco (la
Vila de São Francisco), de ............

Belo Horizonte -- Conferência (te São Vicente da.
Vila São Francisco de Assis, de ........

Belo liorizon	- Conferfacia (te Sôo Vicente de
Paulo do Bairro díi Carlos Pratos, de

Belo Horizonte - Sociedade São Vicente de Paulo
-- Conferência Sõo Samnuel do Bairro do
hlõrto,	de	....................

Belo Horizonte -- Conferência Silo Vicente (te
Paulo do Bairro (Ia Caclmoeirinlia, de .

Belo horizonte - Obras Sociais da Paróquia Nossa
Senhora da Paz do Bairro da Caclioci ri nha, de

Belo horizonte - Conferência Silo Vicente de Paulo
-	do Bairro do Progresso, de..........
belo 	- Conferência Silo Vicente de Paulo

do Bairro da Concórdia, de ..........

4.
2. O '1 0, 00

2.

5. 00

3.000,01)

1 .000,00

2. 000,O
5.000,00

1 . 000,o

2.000,00
1 000,00

2.000,00

4.000,00
150. 000,00

7.000,00

5.000,00

3.000,00
2. 000,Ø

'.5

5.000,00

1 .000,00

1 .000,00

1 . 000,00

S. (J00oo

(:

7.000,00

2.000,0o

.000,00

(3.000,00

1.000,00

5.000,00

9.000,00

9.000,00

9. 000,00

2.000,00

1 O. 0O{000

3.000,00

1.000,00

5.000,00

20.000,00

20.000,00

5.000,00

3.000,00

3.000,00
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]Bonfim — Cantina do Grupo Escolar "Meio Viana"
de............................

Bonfim	Conferência Silo Vicente de Paulo, (te
--i:)slti	,((	.i',	( pula	(lIa(u()	ile
lulerlul ciui'ü)	..................

Borda da Mata	Obras da Matriz, (le ........
Borda da Mata — Colégio Nossa Senhora do Carmo,

de........................
Borda da Mata	Conferência Silo Vicente de

Paulo, de ......................
Botelhos — Conferência Silo Vicente de Paulo, de
Botelhos - Asilo São Vicente de Paulo, de .
Brasília — Conferência Si-to Vicente (te Paulo, (te
Brazópolis	Asilo de invúhidos D. Maria Adelaide,

(te	..........................
Brazópohis — Casa (te Caridade (te (para sua ara-

phaç50)	......................
Brazópohs — Orfanato Santa Teresinha, (te .
Brazópolis -- Sociedade Silo Vicente (te Paulo, (te
Brazópolis	Santa Casa (te Misericórdia (hospital

Silo Caetano), de ..................
Brazópohs	Caixa Escolar do Grupo "Cel. Fran-

cisco Braz", (te ................
Brumadinho - hospital (te (para sua construeóo)
Bruinad inho — Banda de Música Santa Cecilia de

Concei ÇI O (le 1 aguil, II(tI li e ipio de ......
Bueno Brandão	Clube Bueno Brandão, (te .
Buenópohs — Sociedade Silo Vicente de Paulo, de
Budnópolis — Conferência Nossa Senhora da Con-

ceiçilo,	de4 ....................
Cabo Verde -- Conferência Silo Vicente de Paulo,

(te	..........................
Cachoeira de Minas	Conferência Súo Vicente de

Paulo,	(te	......................
Caeté --- Asilo Nossa Senhora (ia Piedade, (te
Caeté - Sociedade So Vicente de Paulo, de .
Caeté	Asilo Silo Luiz da Serra da Piedade,

município (le	..................
Caeté --- Sociedade São Vicente de Paulo (te Uniilo

do Caeté, muni cipo (te ............
Cacté -- Obras Sociais (Ia Paróquia de União do

Caeté, município de ................

Pelo Horizonte - Barreiro Esporte Clube, de .
Belo Horizonte - Escola Doméstica Sa gracja Famjlia,	de	......................................
Belo Horizonte	Obras Sociais da Paróquia doBairro (lo Calafaic	de .............Belo Vale
	Sociedade S5o Vicente de Paulo, de

Belo Vale -- Socjeda(le So Vicente de Paulo de
Moeda, ntufflcp 0 (teBetjrn	

Lar Batista flosalce Appll	deBetim - Sociedade SSo Vicente de PaBeli	 ulo, dern	
Dispensário Zahje Cosac, de S arzedo, mu-

flicipio de .............................Betjm	
Caixa Escolar (lo Grupo Escolar "Afonso

	

Pena", d	
.........................Betim	Organjzaçíj0 das Voluntárias de ......

Bias Fortes - Conselho Particular cia Conferên-cia de Silo Vicente de Paulo, de
nicas	

Caixa Escolar Baroneza de Catas Altas, de
.\	Sgo	 Juir I'crcj,	de

Picas - Centro Espí rifa Francisco de Assis, deBoa Esperança	
Conferência SSo Vicente dePaulo, (te	..........................Bocajuva	

Sociedade So Vicente de Paulo, deIlocainva	Caixa Escolar de Gu araciam(, muni-
cípio, de .....................................

Bocaiuva Santa Casa SSo Vicente de Paulo, de
Bom Despacho - A ssociaçõo das Filhas de Maria(para construç50 (le 11111 , 1 -sala para a sede Mariana), de ..........	.....................Bom Despacho	

Casa (Ias Meninas de ......Bom Despacjo	
.j SSo Vicente d	-e Paulo, de ..	

Conferênci
..................................

Bom Jardim de Minas	Caixa Escolar do Grupo
Escolar "Monsenhor Ma rciano" lem......Bo	
Jesus do Galho - Conferência SSo Vicente
de Paulo, de .......

Bom Jesus do Galho	Confer. êuci
. . . ...., SS . .......

o Vicente
de Paulo de Córrego Novo, município de

Bom Sucesso	Conselho Par t i cular da Conferência
SSo Vicente (te Paulo, (te ............

Bonfim	
Santa Casa de (para aquisjçóo de materia] cirúrgico) ....................

Cr,

1.000,00

4.00O,

2.000,00
18. 000,00

10.000,00
37.000,00
6.000,00

5.000,00

2. 000,00
2. 000,p

2.000,00
5.00i 00

5.3íOLíiO
5.000,00

13.000,00
2.000,00

5.000,00
45.00o,Oo

2. 000,op
10.000,00

3. 00 0,00

6.000,00

7.000,00

3.000,O

15.000,00

9.000,00

Ci

6.000,00
8.500,00

1 O .000,00
10.000,00

15.000,00

15. 00),00
5.000,00
5.000,00
5.000,00

13.000,00

2.500,00
5.000,00
3.000,00

0.0'0,00

2. 000,00
10.000,00

10.000,00
5.000,00
9.000,00

10.000,00

6.000,00

10. 000,00
3 .000,00
2.000,00

3.000,00

4.000,00

3.000,00
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2. )'.dpp

2.000,00

3. OO.00
1 . 090,00

1 O

O 0O,0O
5.000,00

00,00

(1.
003,00

1 . 000,09

1 .009()()

10, 000,Oo
4. 0(0,0))
4. 0(lq9)

4 .000,00
10. 0C-9,QQ

5. n90,00

7. 000,Oo

3. 000,00
2 .

1 . (100,00

2.

20. 000,00

10.000,00

Caeté - Sociedade SOo Vicente de Paulo de José
Prandilo, município de ........

	

Cadê	Conferência S50Vicente. ... de P . a . do de
Taquaraçu, município de ..............

Caeté - - Conferência São Vicente de Patdo (te Morro
Vermelho, nilinicípio de ... . ..........

	

Caldas	Conferência São \rj cefl!e (te PflldO dCam anducj . 1 - Caixa Escolar do Grupo Iêcol'r, de
Carnafl(ITJcfl;a -- Conferência São Vicente (te Pauto,de ................................
Camanducjq --- Santa Casa de Mseric(rdja de ( p a-ra aonjsjeõo de claterbi (irúrqico) ......
Carnbuj - Asilo Sõcr Vicente d Paulo, rIr .
Cambuj	Conferência SOo Vicente de Pauto, de
Cambui - Caixa Fscobrr das Escotas Peunhrlas de

floni *SIN do Córrego, rii rio ní pio de .
Cambuquira - Obras do IjaqpI ng Pre	a 1, ( teCamhuqn ira	Conferência Suo Vieen te de Paulo,de .....................................
Cambuqu ira -- Caixa Escolar "Francisco Frig i r lo",de .........................................Campanha	

Maternidade Nossa Seatrora do Patro-cínio, de	..........................Carnpaj-rj	Asilo 50,-)
..

0,-) J0	(te	............Campanha --- Conferência de Santo An M in ,o, deCampanha	Âssociôo Crnflanliense de Proieço
ír Matem i (la de e ir lo fOn ('j ) de ....	......Campestre- Colégio "Cônego Artur Ociliuzeo" de

Canipestre - Asilo Sõo Vicente de Pauto, de
Campestre ---- Cantina Eseotrir do Grupo Escolar

José Custódio (loA 'r'éo" de ..........
Canipinr Verde - Hospital Sêo Vic t	 ,ene (te Paulode ...................................Campina Verde	Educamidório Sagrada 

	

de	 Família,..............................
Cai nina Verde- Cn r ni p a Verd e 10 1te1)ol (' tm 'ibe, (teCampina Verde -- Soci edade Sôo Vice0 te (10 Paulo,de .........................................
Campo Pelo - Conferência Nossa Seidrora Apa-recida, de .................................Campo Belo	Vi la Vicen tin ir Furtado de Mene-

	

ZCS,	(te	............................
Campo Belo ---- Sociedade Suo Vicente (te Paulo, de

	

Santana do Jacaré, aluni Cipi	dc ........

Campo do Meio - Inséti.io SOu José, de .
Campo do Meio	Asilo Santa Amélia da Funda-

ção Margarida Azevedo, de ............
Campo Florido - Coe rr(-aria Suo Vicente (te

Paulo, de
Campos Gerais - Srricduida SOu Vicen!e de Paulo,

de ..........................
Canópo] is ---- Sociedade SOo Viceate de Pauto, de
Candeias --Associação Eaporlivui Caudeicose, (te
Capelinha ---- Obras Soer ris da Paróru a Osossa Se-

nhora das Graças, (te ......
Capelinha -- - Paróquia (te ( ara constru 0o da Ela-

triz)	........................
Capeli nua	- Caf xa Esc] ar	o (apo E';ro Ir, rIo
Capelinha	Coa feêac ia Suo Vi crur te de Pauto, (!C
Capetinga ----- Coaferêruciur 0. Viernh de Parrm, ri,-'
Capilótio	Sociedade 5. Vicenle de Paulo, (te
Capitólio - Conferência S. Yctnte (te Paudo de

orno icÍpo (1V ..............
Carandaí ---- Conferência Y';sa OcuPara da Glória

de Caranaíba, 01110 i Cplo de ............
Carandaí - Coaseliro Pariicuiar Yiçr'nS lua SOu Jo-

sé de IIc;'riiOo 'dv'-, rurunucipio de ......
Camangolir -	Cuuixu	'cC1I' (O Grupo "Valo Via-

na'',	de	........................
Camalingur - -- Eospiuui	ii- (nai'o u,'u:uieau-ne(o)
Caialinga - -- Co1é 1 0 O-T,'e Ou'urirni'a Iii) ((uro, (IV
Cara! in ga ---- ColégioNo= Senhora Aiia ii 1 ((	(te
Caratinga ----- Pireu as cSrurs de corsirocên do Patro-

nato Nosa Seuiir'ur do Bo-eb'o, di.......
Carlos Chagas -- Fdrucandu'rrio Prasi!, di
Carmo da Mata--- Sanuur Caa dc MrseccOr'diur, de

(para rie uoi' rrcr!as da	r00a'óe') .
Carmo do ( 0: a o - --	0-I:oS' Sua li	de Pau-

lo,	(IV	........................
Carmo rio (njuzu --	10-colar do (é-rrpu i0;co-

lar,	dii	........................
Carmo rI o Cru mu----Soc ied urde Sfio Vicente de

Paulo (IV SEio Teu-é dos Salgado , ruuuiuzdpro de
Carmo do Par,rnaíba --- Sociedade S,:-,, o Vi rente (te

Paulo, de ......................
Carmo rio Paraniríba -- -- l'urranaíha E'gosle Clube, de
Carmo do Rio Cloro -- - Conferência SOo Vicente

de Paulo, de	....................
Carrancas - Sociedade < ;Ou Vicente de Paulo, de

1.000,00

7 .000,00

1 .000,00

O . 01)0,00
2. 000,00

10. 61) 0,00

3000,00

2.00000
10,0!)

10 . 030,00
8. 000,00

10 - 000,00

5. o00,00

1 .rJOO,90

5.000,00

b. 000,0o
51) .000,00
30. 000,00
31)000,01)

40.000,00
5. 000,00

10. 000,01)

i:,. (w,,)'00

1.000,00

2. 000,09

5.00000
13 000,00

n. 000,00
2,000,00
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C rO

4.000,00

1.000,00

2. W,00

12.000,03

14.000,00

Cascalho Rico	Conferência São Vicente de Paulo,
de...................................Cascalho Rico	Caixa Escolar do Grupo Escolar,
de....................................Cascalho Rico	Caixa Escolar da Escola Rural
Estadual da Fazenda dos Macacos, de .

Cascalho Rico - Caixa Escolar das Escolas Es-
taduais do subcljstrito de Santa Luzia da Boa
Vista, município de.................

Cássia - Instituto São Vicente, de ..........
Cataguazes - Nucleo Municipal da Organização das

Voluntárias, de.....................
Calagua7cs	Caixa Escolar do Grupo Escolar "Cel.

Vieira", de ..........
Calguazes - Caixa Escolar do Grupo. E

. c.o.l..
ar.

....
s	"Gui. .(lo

..

Marliére", de
.......................Cataguazes - Caixa Escolar do Grupo	 sEscolar "A-

tolfo Dutra", de ....................
Cataguazes	Associação de Proteção à Materni-

dade e à Infância, de ..............
Cataguazes Orfanato Dom Silvério, de ......
Cataguazs - Conferência São Vicente de Paulo, de
Catagtusc	Centro Esl)í pj ta Paz, Luz e Amor, deCataguaze	Conservatório Lorenzo Fernandes, deCataguazes - Caixa	

dBeneficente da Igreja Metodista,
de................................

Cataguazes - Irmandade S. Vicente de Paulo, de
Cataguazes - Obras Sociais da Matriz de Santa

Rita, de ...........................
Cataguazes	Caixa Escolar do Grupo Escolar "Se-

verino Resende de Santana", município de
Caxambu	Maternidade Teresa de Jesus, de
Caxambu - Lactário da Sociedade Virgo Potens, de
Caxambu - Vila dos Pobres Santo Antônio, de
Cláudio	Conferência São Vicente de Paulo, de
Coimbra	Cantina do Grupo Escolar, de ......
Coimbra - Conferência são Vicente de Paulo, de
Coimbra	Caixa Escolar do Grupo Escolar, de
Coimbra -'Obras da Igreja Matriz, de ........
Coimbra - Guarani É aorte Clube, de ........
Comendador Gomes -- íigo São Vicente de Paulo,

de...............................
Comercinho - Associação São Vicente de Paulo, de
Conceição da Aparecida -- Sociedade São Vicen-

te Paulo, de ....................

c

5.000,00

10.000,00

1.000,00

1.000,09
2.000,00

50.000,00

5.000,00

5.00O,O

5.000,00

28.000,00
30.000,00
10.000,00
ii
20.000,00

10.000,00
8.000,00

20.000,00

4.000,00
10.000,00,
4.000,00
4.000,00
2.000,00
2.000,00

10.000,00
5.000,00
5.000,00
2.000,09

1.000,00
5.000,09

16.000,00

Conceição da Aparecida	Vila São Vicente de

Paulo, de	....................

Conceição da Aparecida - Caixa Escolar (10 Grupo

Escolar "Tiradentes", de ............
Conceição das Alagoas	Hospital João Henrique,

de..........................
Conceição das Alagoas - Associação Altética Ga-

rimpense, de ....................
Conceição das Alagoas - Sociedade São Vicente de

Paulo, de	....................

Conceição do Mato Dentro	Hospital Imaculada
Conceição, de (para aquisição de material

cirúrgico)	....................
Conceição do Mato Dentro - Ginásio São Francisco,

de........................
Conceição do Mato Dentro - Lira da Paz, de
Conceição do Mato Dentro - Lira imaculada Con-

ceição, de	....................
Conceição do Mato Dentro - Asilo São Joaquim, de
Conceição do Mato Dentro - Caixa Escolar Ima-

culada Conceição, de ..............
Conceição do Mato Dentro - Esporte Clube Con-

ceição, de	....................

Conceição do Mato Dentro - Banda de Música
Nossa Senhora Aparecida de Córregos, muni-
cípio de ......................

Conceição do Mato Dentro Obras Sociais da
Igreja Nossa Senhora Aparecida de Córre-
gos, município de ................

Conceição do Mato Dentro - Obras Sociais (ia Igre-
ja Matriz e Congonhas (lo Norie, município
de.......................

Concenção do Mato Dentro Igreja Nossa Senho-
ra do Pilar da Vila Morro do Pilar (para
construção da), município dc ..........

Conceição do Rio Verde - Hospital São Francisco
de Assis (em construção), de ........

Conceição do Rio Verde - Conferência São Vicen-

te de Paulo, de ..................

Conceição dos Ouros	
Asilo São Vicente (te

Paulo, de .....................
Conceição dos Ouros - Conferência São Vicente

de Paulo, de ....................

30.000,00

20.000,00
20.000,00

2.000,00
5.000,00

5.000,00

2.000,00

9.000,00

2.000,00

2.000,00

5.000,00

10.000,00

3.000,00

5.000,00

5.000,00
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2.

à. '0) 00

2.

2. (1)0,00

7.

5.000,00

Congonhas	Hospital Senhor Bons 
Jesus (pariConstrt;çiio (1)	.........................

Conquista -- Sociedade So Vce11 te de Pauto, de
Conquisp	Asilo So V icentc . (te Paulo, deConquista	Conferpcia Nossa Senhora de Lour

	

des, de	........................	
-

Conselheiro Lnfajee - -

	

luz, de	SOeednde lIosp . t;l de Que-.......................
Conselheiro Lfaietc	Matrj Nossa Sen

. . . ho

. .ra da
Co ;:(eiçSo, de.................... 

Conselheiro Lafaieje -	ESCOL;; do ( cepo Es-cola!' Iflconfi	n	, de .............Conselheiro	afjetc -- -- Ca ixa Escoiarda; Esc0l15P
eunidas, de ...............................Co 1h0j rú Lafajete --- Ccb.jo Nossa Senhora deNazar 1h, de	.............................Conselheiro Lafajete	

JTospjIai Nossa Senhora

	

doCarmo	
de .........................

Conselheiro Lafajete - - Con ferncj a SSo Vicen te de
Paulo, de ...............................

COnselheiro Lafajete - - (onsího 
P:;rtic;dr (lOSVicentin0,	de	................Con selheiro La fa ie te -	Co;; ferncja So Vje0 te (tePaulo, So Seha;j;r0	íl	............

Conselheiro Lafajete	Conferêae;i SÃO Vice;; ir dePaulo de Catas Altas da
de	 N'uea, município

.............................................
Con selheiro Lnfciete -- Coi;farnei;	(onap doAmarante de Catas	da Noruega, fl;Un ieí-pio(te	

................................
Conselheiro Lafajete	Igreja de São Vice0ie (te

Pauto de 
('on selhI ro	T.afa ide,	mm icípjode (para a construç5 0 (1 . ) .............

Conselheiro Lafajete -	Co;; ferei0 S	Vicente dePaulo de Cristiano Ctçnj, rnu;:jc ípi 'j dí'Conse'ppj0 Lafajete -	Caixa Esc; g 1 . ( te Cristiano
Oto 1, o; ti o lcÍpio O......................

Conselheiro Lafaiete -- (an tina do Grupo Escolar
(te Crjtic no Oton i, m un i cípio (te ........

	

Cor. se!hejro Lafaiet	Confe'rônj., 550 Vicente dePauto (te 14verava, n fljcj	(1.........
ajeteConselheiro Laf 

	(constru_(5	(la) (Te Snnt'Am i dos Mofll(s fliunicípio
de...............................................

Conselheiro La faicte -- Soirdade Santo Antônio
dos Pobres de Snnt'Ana (los Montes, municí-
pio de

Conselheiro Lafaiete --- Coa fcrnci a Silo Vicente
(te Paulo (te São Jo s é (lo CacrapieliO, M u-

nicípio (1t
Conselheiro Lafaicte ----- (bn: f,i''neia S':10

Vicente

(te Paulo (II' SSo \'ircnle Paido, i;uaicÍpiO,

(te	.........................
Conselheiro Pena - - Sociedade S So	 de.e

Pauto, de	......................
Contagem - Cnn íei'ncia são Vicei; te de Paulo, de

Conlagem	Ca ix a Escol ar (10 Cri p0 lseol ar, de

Contagem	Cai:': :u Escolar da Escola de Betiro, de

Contagem	Conferência (te Silo Bcin:iindo No-
nato, (Ia Cidade Tndnstril, município de

Coqueii'al -- (d xc Escol ar ( 0 Cru po F'colar, de

Coquei rIO	Clube 28 de Sei cuhro, ite ........
Coqueiral - Sociedade SSo \'icenie de Paulo, de
Cora(ç ilo (te Jesus --- Caixa Escolar do Grupo Esco-

lar "Cel. Francisco 11 ito' iro", (1..........
cordisburgo ----- Conferilnc'ia 550 Vicente de Paulo, de
Corinto -- Educandilrio Frei 1 iuiz, dc ........
Corinto - -- Sociedade SSo Vicente (te Paulo, 'te .

Corinto ---- centro Caer;ri;) fleneficent. (lO .

Conoto - - FIrrosario i"Ul('!'oi Clube,
Coroaci -- Casa de Caril:ole Sinta Terez;ulia, (te
Coromandei -- - Conferência SÃO Vicente (te Paulo, de

Coronel Fabriciano	- Coo 'dn('t:l '5I) Vicente (Id

Paulo,	(1"	....................
Cristina - Caixa Escolar (lo Grupo Escolar "Car-

ne: o (1ç4 flezcnd;', O................
(rucililn(Ii:( -- Socie(lc(tt' SSo Yi;':;:v de Paulo, de
Cruzilia llo:pital Cândido .1 nnc;;.'ii';. de ......
Curvelo - Orf:'nao Santo Antônio. (te ........
Curvelo - Santa Casa (te Misericordla. de .
Curvelo -- Associcç5o (te Proeç5o 5 Velhice De-

samparada, de	..................

Diamantina	- Sociedade Protetora da Tu fSua c, (lo
Diamantina CaiXa Esco ar (10 Grupo !Ecob;r ".Toa-

quilo Felíc;o", de ................
Diamantina - Caixa L:;coler (lo Grupo Escolar "Ma-

ta Machado", de ..................
Diamantina -- - Caixa Escolar do Grupo Escolar

"Júlia Fubitschek", de ..............

1':

10. OaO,0O
12.O0O,0
4. 0)0,Oø

11 .

GO.

3. 00 9,00

S. 0:O,00

1 . 000,Oo

1)0,00

4. Ooo.00

10. C0000

10. )05,O()

5. 030,00

12

2.000,00

3.000,00

2. 000,00

5. 090,00
17.000,01)
0(109,00
5. 000,00

5.000,00
5. p0000
4. 0110,00
O. 030,00

13. 000,00
(1 .000,00
7. 000,00
2.000,00

14. 000,00
5. 300,09

10.000,00
~MO

7.

1,000,00
9. 13)0,00

12.000,00
12 (1(10,00

8.91)0,00

8, 000,00
5. 090,00

3.000,00

3.000,00

5.000,00
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	Diamantina	Dispensário dos Pobres de São
Vicente de Paulo, de ................

Diarnantina - Conferência (la Imaculada Conceição	de São Vicente de Paulo, (10
Diamantina	Conferência Vicentina de Santo An-

tônio, de ................................
Diamantino - Orfanato de Nossa Senhora das Do-

res, de ..............................

	

Diamantina	Associação das Damas de Caridade,
de.......................................

	

Diarnal]tipO	Flospital (le Gouvêia, rnUfl j c jpio de( para sua construção).......... 
Dionisio - Conferência São Vicente de Paulo,

de..................................
Dionisio - Caixa Escolar do Grupo Escolar, de
Divino -- Asilo São Vicente de Paulo, de ......

	

Divinóioiis	Associação Beneficente dos Ferro-
viários da R.M y	de ...............Divinópojs	Caixa Escolar dos três grupos (em
Partes iguais), de .................

Divisa Nova - Conferência
de	 São Viccntn de Paulo,

•.
Divisa Nova - Asilo São Vicente de Paulo, de

	

Dom Joaquim	
Hospital Nossa Senhora das Gra-

ças, de ( para construção)	 .

	

Dom Joaquim	Casa de Caridade Nossa Senhora
das Graças (para aquisição de material ci-rúrgico), de .................... 

Dom Joaquim - Caixa Escolar de Carmésia, mu-
nicípio de .............................

Dom Joaquim - Caixa Escolar de Senhora	 rôdo P-
to, município de .................

	

Dom Silvério	Hospital Nossa Senhora da Saúde,de

Dom Silvério - Caixa Escolar do Grupo Escolar,
de...............................

Dores de Campos -- Conselho Particular da Con-
(iS So ViC('a	ft P:uio, de

Dores de Campos	Conselho Particular da Confe-
ferência de São Vicente de Paulo, de Bar-
roso, município de ................

Dores do Indaiá - Sporte Clul) Dr. Zacarias, deDores do Indajá - Dispensário dos Pobres, de
Dores do Indajá - Patronato Jesus, Maria e José, de

5.000,00

3.000,00

5.000,0

5.000,00

5.000,00

22 2. 000,00

9.00O,0
2.000,00
3.000,00

17.000,00

3.000,00

7.000,00
5.000,00

10.000,00

20.000,00

5.000,00

5.000;oo

10.000,00

5.000,00

9.000,00

7.000,00
0.000,00
5.000,00

10.000,00

Dores do Indaiá - Sociedade Protetora (Ia Infância
Desvalida e Maternidade, de ........

Dores do Indaiá -- Conferência São Vicente de
Paulo de Comendador Viana, município de

Dores do Indaiá - Auxílio para a instalação da
fôrça e luz de Quartel-Geral, município de

Elói Mendes -- Sociedade São Vicente de Paulo, de
Ervália - Conferência São Vicente (le Paulo, de
Ervália - Abrigo linacu lada Conceição, de .
Ervália - Cantina do Grupo Escolar, de .
Ervália - Caixa Escolar do Grupo Escolar "Mon-

senhor Rodolfo", de ................
Ervália Obras da Igreja Matriz ..........
Ervália - Esporte Clube Montanhês, de ......
Ervália - Hospital Nossa Senhora das Graças, de
Ervália - Veteranos Futebol Clube, de ......
Ervália - Conferência Vicentina, de ........
Esmeraldas	Conferência São Vicente de Paulo, de
Esmeraldas - Conferência São Vicente dc Paulo de

Caracóis, município de ............
Esmeraldas - Sociedade São Vicente de Paulo de

Andiroba, município de ............
Espera Feliz - Igreja Matriz de (para reconstru-

ção)	........................
Espera Feliz- Caixa Escolar das Escolas Reuni-

das, de Caparaó, municíPiO de ........
Estiva - Conferência São Vicente de Paulo, dc
Estrêla do Indaiâ - Sociedade São Vicente de

Paulo,	de ....................

Estrêla do Sul	Conferência São Vicente de Pau-

lo,	de	..........................

Estrêla do Sul	Obras Sociais da Paróquia de .
Estrêla (10 Sul Á Associação Recreativa Estrela-

sulense, de ......................

Estrêla do Sul -	Caixa Escolar Francisco Brasi-
leiro do Grupo Escolar "Monsenhor horta"
de.............................

Estrêla do Sul - Colégio Nossa Senhora de Fátima
de............................

Estrêla do Sul -- Triângulo Atlético Clube, (te
Estréia do Sul - - Asilo tia Sociedade São Vicente

de Paulo, de ......................
Estrêla do Sul --- Caixa Escolar (Ia s Escol as Reuni-

das "Ccl .Jos é Faleiros de Aguiar", de Cru-
piara, município tic ................

Cri

10.000,00

12.500,00

30.000,00
12.000,00

5. 000,00
7.500,00
2. 000,00

5.000,00
5.000,00
4.000,00

30.000,00
2.000,00
5.000,00
5.000,00

13.600,00

2.000,00

3.000,00

3.000,00
5.000,00

9.000,00

10. 000,00
5.000,00

1.000,00

1. 000,00

10.000,00
5.000,00

10.000,00

1.000,00

r 1
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Estrela (10 Sul	Caixa Escolar das Escolas Es_
taduajs de Santa lUta da Estrp1
de	 .

Es1rta do Sul - Caixa Es colar das Escolas Es-
taduais subdistrito	(te	ClIal)a(la	Jnuuicí-Pioe	......................................Eu,renópolts	Matriz de (para si a cons'aç5))Eu:enóp01is	Caixa Pen ('i(e1] te dos PObreS, deExtrema - Asilo são Vieeak de Pui 0, leExtrcrn	Conferrj.1 55o Vireute (te Paulo, doExtrema	Caixa Escolar do Grupo Escolar (te

ii.''o, deFexj15t	Socie(!do Som Vicente de Pailo, dcFerres - Conferência SOb Virca e de 1U't de
Forniida	Fi:ndac5o V:ddomi1.0 1,01)0, (le .Formnja	Obras Soe ia is da Paróquj SOo Viera-

Ferrer,	(10	...............................Foro' a -- A oCioSo d	0 SSi:I iria e Pi'o ee0onos menores Pesv,111d05, de ..........Franriar.a S5 -- Coa ferOijela o Virra te de Paulo
Piainrj 0 SO - A lo SOa Vtee 'o da Paulo (teI'rancj 0 SO	O'oa Cn1lnrt5la	plia (teFrancj 00 Sú - Jiosp tal SOo DUnas, (te (para

COflconstrução)...............	Sua......

rQuiá
À51t0 jp 	de (Uuv'i p ' 0 (te ........-- Ao'i.0 AtiOlica Fi'a!n i ense	te .

	

Frutai	Confei'Oncja SOo Viren e de Paulo de

	

F 1 , 111,11	Caixa Escol ir (lo Grupo	 omesEscolar "C1a Silva'', (10	..........................

	

Galitéja	Conferência to Vi c('i ie de Paulo, (te

	

Giajrjti	Santa Casa (te Miseij eded i. , (te ( p arai0uiSiÇ5o (te Iaaieiiat CiiÚruiec)

	

Giairjm	Conf.50 Viera te (tei >au!o, de .(iiiajrjfli Asilo SOo Vicente de	de .Gimirini --- (iin5;j	S0) 5btis cv ..........
Girnjrjn -- Obras Sociais da P irUiai Olatriz, (te(ios'el'nador Vaiadiires	JiOSpit3 O.(i!iii0 P. S3-va, de (para mas(d)ra'; ) ............
GOVC('fladOr Vatadues	1 íOSfljlaJ S0Ü Vi 'e'. [O (10	Pauto, de ( para upa ;iç5o (te ina[e'jp	-ciiúj'.................................................
G cOo OIOaoJ	Coa feincja são Vi ('ente (te Pa out,e	.......................................

NEM

1.030,00

15, 309 00
10.000,00

5 . OíFLoo
10.
1.000,00

20. 000.00
10.000,00
4, 000,09
8. 000,G,0

10. 000,90

9.000,0ø

1
O .009,00
li. (100,00

105. 000,00
10.000,00
11 O. 000,00
5.000,01)

2. 000,00
5.000,00

10.000,00
3.000,00
5. 000,0
4, 000,03
5.000,00

5.0OO,

5.000,00

15. 000,00

Ç,ro Mogol	Igreja Matriz, de (para sua constru-
cOo)...........................r

Ção Mogol - - Caixa Escolar (10 ti rapo Escola
"Prof. Antônio ficai tio", (te ............

Guanhites --- Hospital Iniariuiada Conceiç5o, de (pa-
ra aqUiSiÇeo de mateI 00 cirúiir c ) ......

GuanhOes -- GuanliSes CluOe. de ............
Guanhites - Escota Nona ii "Gctói o O e C: ivailio",

de............................
GtianliOes -- Confrr aC((( SOo ViCCIitC (te Peulo, de
GuanhOes - Coocr0n i' O) 550 Vicente de Paulo de

Corrcntir,ho, I. iuiliCíi0 de ............
Guanhacs - ConÇerOiici a 500 Vivente de Paulo (te

launieiI)io (0'	......
GuapO .- Santa Ca'a de 0tieidcór(t:a, t.' ......
GuapO - Conferência SOa Vicente de
Guaraniaba	ConerOaria Silo Vara te de I'aiio

(Ir Santa Marim 1'')) a t(ÍkO (5.' ..........
Guaraa(sia .- --A'd!n SOo Vire:i(e (te Paut). de
Guaran('sia - PSsio d	Pei'i'ntiii'ii, de ........
GuaranOsia - - C!aI'e OpenO:io Fircnuativo e Uspor-

tivo,	(10	........................
Guaranésia -- Cofi'0e5i Santo ,\ntiie de POdoa

de............................
Guarani ---- Coa ferC'nriaS 00 Vicente Ie Pau o, (10
Guarani Obras do 'O:iozaO&'uto, de ..........
Guarani -- Indcpendriicl:( Futebol Clube, de .
Guarani --- Guarani Futebol Clube, (te ........
Guarani - - Assoe iaçao 1oetora (10 Materfl;daiC e

In (Oncia, de	....................
Guararil ---- Caixa Fsroier do Grupo Escolar, (te

cípiO (10 .........................
Guarar{i	ConfcKT--cia,dOo Vicente ile i'auto de

Mariiil, Iiliuii('ÍP(o	te	..............
Guaxupé - ConíerC'Ori a SOo ien te dc I'uuio, de
GuaxupO - Asilo São Vir eu e de Paulo. de ......
Guaupé - Escola Técnica de CoaiOrclo SOo José,

(1...........................
Guaxutoi -- Pôsto te Pa(nieulluri "Joaquim LibO-

fio'', (te	........................
Guaxupé - GinOsio São Luís (te (loazaga, de .
6uaxupi ---- Sociedade !:sportiva (uaxupO, de .
Guaxupé - Caixa Escolar do Grupo "Delfia Morei-

ra", de	........................

(r

8.000,00

4.000,00

20. 0')0,00
lO. 000,00

12.000,00
10. w),00

0. 000,00

0. 000,00
15.000,00
5.000,00

2. 000,00
1 .000,30
5.000,00

o. 500,00

5.000,00
O. 000,00

15.000,00
9, 000,m)
1,0001m

5.000,00
2.500,00

2.500,00

4 .500,00
O. 000,1)0

10.000,00

12.000,00

5.4)00,00
5.1)00,00
5. ([00,00

2.000,00
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Guaxupé	Caixa Escolar do Grupo "Barão	 uade G-Xupé", de ..........................
Guaxupé - Cantina

	

	
edo Grupo Escolar "Barão d..........................................................

GuaxuT)é	Caixa Es

.

colar (lo Grupo Cel. Antônio
Costa", de

...............................
Guaxupé - Catedral Nossa Senhora das Dores, de
Guia Lopes - Hospital São Vicente de Paulo, de
Guia Lopes - Sociedade São Vicente (te Paulo, de
Guia Lopes - Sociedade São Vicente de Paulo de

Vargem Bonita, município de ....
Guia Lopes	Caixa Escolar "flu	

......
i B arbosa", deVargem Bonita, m un jcfnjo de ..........GUidOVI1 - 

Albergue São Vicente de Paulj, de
Guidoval - I-Iospital São Vicente de ?aulo, de
Gaidoval	Esporte Clube Cruzeiro, de ........
Japu - Obras da Igreja Matriz de Santo

	

	
aqui-

Estevão,
Ihiá -- Santa Casa de Miserjc(rdja de (

para quiSição de materiais) ..................
Ihi - Sociedade S5o Vicente de Paulo

. , .
 de ......Ibiá	Caixa Escolar Doai Gaspar, de ......

Iguatarna	Obras Sociais da Paróquia, (te .:(nôpol is	
Soe icd ad e São Vicente de Paulo, deIndiaflôl)oliS	Caixa Escolar do Grupo Escolar

"Nelson Soares de Oliveira", de ........
Inhapim - Asilo Padre Faustino (te ........
Inhapim - Hospital de (para 

continuação das
obras de sua construção)

Inhadma -	Caixa Escolar do Grupo Escolar, de
Ipanema - Sociedade São Vicente de Pauto, (te
Ipancrna - Caixa Escolar do Grupo Escolar "Nilo

Pinheiro", de

Ipanerna - Colégio Nossa Senhora Auxiliadora (te
Jtabira	Colégio Nossa Senhora das Dores, de
Itabira	

Conferência São Vicente de Paulo de
IPOeina, município de...............

Itabjrjto - Orfamito Santo Antônio (te Pódua, (lo
Itabirjto - ConfcderLjo Ca	Trabalhadotólica dos T

res, de ...........................
W(, 

(Te .Itahirjto	Associaço de PI-o(C . O fi Maternjda00e à Infãncjq	(!C ..................
Itabirjto	Cantina JúJia Rod('igt(es da Escola Es-

meril,
meril, de ..................................

cr-3

2.000,00

:t .

2. 00),00
12.000,00
10.000,QQ
5.000,00

10. 000,0()

S. 090,po
10.000,01

10.0000,0.
5.000,00
6. 000,00

75.000,0
10.000,00
3.000,0

10.000,00
12. 50n,p

2.000,0o
7. 000,oq

25.000,00
2.000,00

10.000,00

5.00o,to
3. 000,<)o
3. 000,4)()

1 .000,00
10,000,00

(3. 000,()()
1.

18.000,00

3.000,o

Itabirito - Cantina Laura Margarida cio Grupo Es-
colar "Raul Soares", de ............

Itabirito - Conselho Particular (ias Conferências
de São Vicente de Paulo, de ..........

Itaguara - Conferência de São Vicente de Paulo,
de (construção (Ia Vila Vicentina) ......

Itaguara - Caixa Escolar do Grupo Escolar, de
Itajubá - Santa Casa (le Misericórdia, de (para re-

modelação e ampliação cio seu prédio e ins-
talações)	........................

Itajubã	Sociedade São Vicente de Paulo, de
Itajubá - Asilo Santa Isabel, de ..........
ItajUl)á -- Casa do Pobre, de (Asilo dos Velhos e

Sociedade Protetora dos Pobres) ........
Itajubá - Granja-Escola \Venceslau Neto, (Te
Itamarandiba - Conferência de São Vicente (Te

Pai').	e	......................
Itamarandiba -- Associação das Damas de Cari-

dade, de	......................
Itamarandiba - Caixa Escolar (Te Carbonita, mu-

nicípio de ......................
Itamarandiba - Conferência e Asilo São Vicente

de Paulo de Carl)onita, nnifli('ípiO de .
Itamarandiba	Conferência (te São Vicente (Te Pau-

lo da Vila Padre João Afonso, município de
Itanibacuri Abrigo de Menores, de ..........
Itambacuri - Conferência Vicentina Nossa Senho-

ra dos Anjos, de ..................
Itamogi - Conferência São Vicente (Te Paulo, (Te
Itamogi - São Cristovão Atlético Clube, de .
Itainogi - Caixa Escolar do Grupo Escolar, (lo
Itamonte - Casa Me Caridade, de (para sua am-

pliação) ......................
Itamonte -- Caixa Esc&ar do Grupo Escolar, (Te
Itamonte -- Colégio das Irmãs (ia Providência, de

(auxílio para sua construção)
Itamonte -- Caixa Escolar do Grupo Escolar de

Alagoa, município (10 ..............
Itanhandu - Casa de Caridade e Assistência à Ma-

ternidade e à Infõncia, (lo (para sua amplia-
ção) ..........................

Itanhandu - Sociedade São \Ticentc de Paulo, de
Itanhandu - Casa tias Meninas Nossa Senhora (lo

Rosário, de ......................

Cr$

4.000,00

40.000,00

19. (mOO,OT)
1.000,00

3. 000,00
6.000,00
2.000,00

2. 000,00
2.000,00

2. 500,00

2.000,00

1.000,00

3. 000,00

3. 000,00
7.000,00

3. 000,00
7.000,00

15. 000,00
1 .000,00

8.000,00
2.003,00

5. 00o,00

2.000,00

20 . 000,00
10 . 000,00

10.000,00
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Itanhandu - Caixa Escolar Meto Viana, de .

	

Itanhandu	Obras da Matriz, de ..........
Itanhomj ---- sociedade São Vicente de Paulo, (te

( para construção de um asilo) ........

	

Itapererica	Colégio Imacutad	Conceição, de
(para construção (lo novo prédio) ....

Itapecerjca -- Associação (te Proteção à Infôn. ci . a, de

	

Itapecerica	Ginásio Padre Herculano, de .
Itapecerica - Maternidade Santana, de ........
Itapecerjca - Confer2ncja São Vicente de Paulo, (te
Itapecerica - Asilo Infantil São João

,
oão flatista, de

Itapecerjca - Caixa Escolar anexa ao Grupo Se-
vero Ribeiro, de ...................

Itapece p ica - Caixa Escolar anexa ao Grupo Cô-
nego Cesórjo, (te ..................

	

Jiapecerica	Lira Nossa Senhora do Destêrro, (te
Marilôndia, mun id pio (te ............

Ifaúna -- Asilo das Damas de Caridade, de .
Itaúna -- Caixa Escolar (10.s 	Grupos, (le (em

Partes iguais)	....................
Itaúna - Conferência São Vicente de Paulo, de
Itaúna - Conferência Senhor dos Passos, (te
Itaúna - Conferência Sagrado Coração de Jesus, de
Jiaúna - Conferêjicij Nossa Senhora Santana, de
Jtaúna - Ass0ciaç5o das Damas (te Caridade, (te

-	Coi1liI'êp-j- ( São (Pi'uido Saiit'.\n
Itaúna -- Conferência Santa Teresinha, Santanen

	

SC, (te	..................................
Itaiána --- Conferência Santo Antônio de Garcias,

município (te ....................
Itaúna - Conferência São Vicente (te Paulo de Ita-

tiaiuçu, município de ..............
Itinga -- Conferência São Vicente (te Paulo, (te
Ituiutaha	Asilo para Dementes José Dias Ma-

chado, (te ........................
Ituiutaha -	Conferência São José da Sociedade

São Vicente (te Paulo, (te ............
Itumirjm	Sociedade São Vicente (te Paulo, de
Iturama	Conferência São Vicente (te Paulo, de

	

Jaboticatubas	Associação Beneficente Santo An-
tônio, (te	.........................

Jaboticatubas - Confe rência São Vicente (te Pau-
lo de São José de Almeida, município (te .

Cr$

4. 000,00
S. 000,00

55. 000,00

105.000,00
40.000,00
15 . 000,00
5.000,00
5.000,0()
5.000,00

5.000,00

5.000,00

7.00()00
3.000.111)

:.000,00
10.000,00
1.500,00
1.500,0o
1.500,00
1 .50(1,00
.500,00

1.500,00

500,00

3. 500,1)0
5.000,00

3.00900

10.000,00
10.000,00
1.000,00

5.000,00

9.006,00

Jacinto --- Sociedade de Assistência à Tnfôncia De-
samparada e aos Pobres do Norte de Minas
de..........................

Jacui	Sociedade São Vicente de Paulo, (Te
Jaeuí - Asilo São Vicente (te Paulo, (te ......
Jacuí - Caixa Escolar do Grupo Carvalhais de

Paiva, (Te	......................

.Jacuí	Conferência São Vicente (te Paulo de San-
ta Cruz das Areias, município d.......

Jacutinga --- Obras ( Ia igreja Matriz, de ........
Jacutinga -- Vila \'icen ti na, de ............
Jacutinga	Asilo São Vicente (te Paulo, (te ....
Jacutinga Associação de Socorro à Indigência, de
.Jacutinga -- Lar A1ncrico Prado, (te ........
Jacutinga ---- Miserico"(iia, de (para aquisição de

material cirúrgico) ................
Jequeri --- Conferência Vicentina, (te ..........
Jequitai - Grêmio Cultural e Recreativo, (te .
Jequitibá -- Sociedade São Vicente (te Paulo, de
Jequitinhonha --- Asso'iação Beneficente, (Te .
Jequitinhonha	- Hospital São Miguel, de ......
Joaíma	Caixa Escolar do Grupo Escolar, (Te

João Pinheiro	Sociedade São Vicente (te Paulo,
(te	............................

João Ribeiro - hospital Cassiano Campolina, de
(para conservação de seu prédio e aqui-
sição de material cirúrgico) ..........

João Ribeiro ---- Caixa Otaviano Bastos de Medica-
mentos antibióticos para Indigentes do hlos-
pital Cassiano Campolina, de ..........

João Ribeiro —Obras Sociais da Matriz Nossa Se-
nhora (las Brotas, (te ................

João Ribeiro --- Lactário Catarina Lal)oure, (te
João Ribeiro ----- Sociedade Musical Santa Cecília, (te
João Ribeiro - - Sociedade Musical Nossa Senhora

João Ribeiro - - Conselho Particular Vicentino, (te
João Ribeiro --- Conferência São Vicente de Pauto

dos Coelhos, (te ..................
João Ribeiro -- - Caixa Escolar do Grupo Ribeiro

(Te Oliveira, (te	..................
João Ribeiro -- Cantina do G. E. Ribeiro de Oli-

veira, de ......................

Cr$

92.000,00
5.000,00

10.000,00

3. 000,00

2.000,00
:,, o. 000,00
2.000,00

12.000,00
10.000,00
27.000,00

13.000,00
2.500,00
5.000,00
5.00o,00

12.000,00
15.000,00

5.000,00

32.000,00

14 .000,00

20.000,00

55.000,00
15.000,00
3.000,00

:t .1)0(),1)1)
8.000,00

1.000,00

5.000,00

5.000,00



52 -	 53 -

João Ribeiro - Caixa Escolar de l3ituri, município
de...........................

João Ribeiro - Conferência S. Vicente de Paulo
de l3ituri, município de ..............

João Ribeiro - Caixa Escolar do Destêrro, município
(le	.............................

João Ribeiro	Conferência S. Vicente de Paulo
(te Capela Nova cio Destêrro, município de

João Ribeiro - Caixa Escolar (te Jeceaba, municí-
pio (te ..........................

João Ribeiro	Conferência S. Vicente de Paulo
de Jeceaji. haja icípio (le ..............

João Ribeiro - Caixa Escolar de São Braz do Sua-
çuí, município de ................

João Ribeiro - Biblioteca José Geraido de Olivei -
ra do G. E. Aprigio Ribeiro, dc S. Braz do
Siiaçuí, município de ..............

João Ribeiro	Cantina (lo G. E. Aprígio Ribeiro
(te Oliveira, de São Braz cio Suaçuí, municí-
pio de.........................

João Ribeiro - Conferência S. Vicente de Paulo
de São Braz do Suaçuí, município de .

João Ribeiro - Conferência S. Vicente de Paulo
(te S. Sebastião cio Gil, município de .

João Ribeiro - Caixa Escolar de S. Sebastião de
Gil, município de ..................

João Ribeiro	Caixa Escolar de Serra do » Cama-
puan, município de ................

João Ribeiro	Conferência (te S. Vicente (te Paulo
Cc a ajc.	ij)i() íe

João Ribeiro	Conferência de S. Vicente de Paulo
de Crasto, município de ............

Jccc L	- Ci::a Cs u0a 0, (castro, cwa,í>jo
de.............................

João Ribeiro	Caixa Escolar de São José das Mer-
cês, município de ................

João Ribeiro - Conferência São Vicente (te Paulo
de São José das Mercês, município de

João Ribeiro	Conferência S. Vicente (te Paulo
de Sapé, município de ..............

João Ribeiro - Caixa Escolar (le Aguiar, Iuunicí-
pio, de	......................

João Ribeiro - Caixa Escolar (te Pereirinlmas,.. mu-
nicípio de ......................

Juiz de Fora - Caixa Escolar do O. E. Batista de
Oliveira, de ....................

Juiz de Fora - Caixa Beneficente do Sanatório
Dr. João Penido, dc' ................

Juiz de Fora	Legião (los Veteranos do Brasil -
Secção de Juiz (te Fora, (te ..........

Juiz de Fora - Casa Maternal de ..........
Juiz de Fora - Abrigo Profissional Dom Rosco, de
Juiz de Fora - Instituto Jesus, de ..........
Juiz de Fora	Tenda Espírita S. Sebastião, de
.Juiz de Fora - Ai h er pue dos 10)1 cres, O..........
Juiz de Fora - Albergue (los Pobres do Centro Es-

pírita União, humildade e Caridade, de .
Juiz de Fora - Portuguêsa Futebol Clube, de
Juiz de Fora - Esporte Clube Flamengo, (te .
Juiz de Fora - Esporte Clube lienfica, de ......
Juiz (te Fora	Manuel 1-lonório Futebol Clube, de
Juiz de Fora - Aimoré Futebol Clube, (te .
Juiz de Fora - Tupinamhas Futebol Clube, de
Juiz (te Fora - Vila Branca I'tmlebol Clube, de
Juiz de Fora	Sete de Setembro F'ulehol Clube, de
Juiz de Fora - Olímpico Atlético Clube, de .
Juiz de Fora - Esporle Clube (mar,—mi, O........
Juiz de Fora - linnscmcCsSO Fulchol Clube, de .
Juiz cio Fora	Esporte Clube	ineiso de Eletrici-

dade, de ........................
Juiz de Fora - Associação Escoteira Aimoré, de
Juiz de Fora - Sanaft.rio .\ugcOo Sus a, de ......
Juiz (te Fora - Associação das Damas Protetoras

da Infância, de ..................
Juiz de Fora ,4— Associação Profissional (los Tra-

balhos na Indústria cio [nergi a Elétrica, (Te
Juiz de Fora - Asilo dos Mendigos, de ......
Juiz de Fora - Colégio Stelia Matutina, de .
Juiz de Fora - Biblioteca l)om João Rosco, de
Juiz (te Fora - Patronato São José, (Te ........
Juiz de Fora - Casa da Providência, (te ......
Juiz de Fora - Associação dos Cegos, de ......
Juiz de Fora - Colégio S. Luís, (te ........
Juiz de Fora - Escola Técnica Machado Sobrinho

de..............................
Juiz de Fora - Escola Infantil São Vicente de Pau-

lo,	(Te	........................
Juiz de Fora - Colégio São José, de ..........

Cr$

8.000,00

5.000,00

5.000,00
4.000,00
5.000,00
3.000.00
5. 000,00
5. 000,00

4.000,00
3.000,00
3.000,00
6.600,00
3.000,00
3.000,00
4.000,00
3. 000.00
3., )0,00

10.0- 0,00
3.0101,00
3. 000,o0

5.000,00
5.000,00
3. 000,09

5.000,00

5. 000,00
2.000,00

10. 000,00
1. 000,00
4.000,00
2.000,00
4.000,00
5.000,00

5.000,00

5.000,00
5.000,00

Cr$

5.000,00

2.000,00

5.000,00

2.000,00

1.000,00

4.100,00

4.000,00

1.500,00

5.000,00

4.000,00

3.000,00

5.000,00

5.000,00

3. 000,00

2. 0,06, G, o

2. (M0,00

1.c00,00

2.000,00

2. 000,00

1 .000,00

1.000,00
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Juiz de Fora - Sociedade São Vicente de Paulo
de............................

Juiz de Fora - Associação (Ias Damas de' Carida-
de, de ..........................

Juiz de Fora	Instituto de Proteção Assistência à
Infãncia,	de	..................

Juiz de Fora - Caixa Escolar do Grupo Escolar
José Bangel, de ..................

Juiz de Fora - Sociedade Amigos de Itenfica, (lo
Juiz de Fora -- Escola Paroquial Nossa Senhora da

Glória,	de	....................
Juiz de Fora	Sociedade dc' Auxiliadora União dos

Guardas-Civis, de ................
.Tujz de Fora Centro Espírita \c'i' an Pr'xirao, te
Juiz de Fora - Assoejacão dos Ex-Alunos da Acade-

mia de Comércio, de ................
Juiz de Fora	Caixa Escolar do Grupo Barão de

Retiro de Chócara, município de ......
Juiz de Fora	Caixa Escolar do Grupo Sebastião

César de Castro, de Coronel Pacheco, municí-
pio(te	..........................

Juiz de Fora - Caixa Escolar (Ias Escolas Reunidas
(te Coronel Pacheco, município de ......

Juruaia - Conferência São Vicente (te Paulo, de
Juruaia - Asilo São Vicente (te Paulo, de ......
Lagoa Dourada - Conferência São Vicente (te Paulo

de............................
Lagoa Dourada - Caixa Escolar (la Casa Grande,

município (te ....................
Lagoa Santa - Conferência São Vicente de Paulo,

de............................
Lajinha •- Ginásio Rui Barbosa, de ..........
Lajinha - Associação Hospital Belisário Miranda,

de............................
Lajinha - Caixa Escolar tio Grupo Comendador

Leite, de ........................
Lajinlia -- Caixa Escolar das Escolas Reunidas de

Chalé, município (te ..............
Lambari	Sociedide Lamtiariense (te Assistência

Social, (te
Laranjal - Caixa Escolar do Grupo Escolar, (te
Lavras - l-Iospital Vaz Monteiro, de ..........
Lavras --- Asilo dos Inválidos, (Te ............
Leopoldina - Caixas Escolares dos Grupos e Esco-

las das Vilas, (te ..................
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Leopoldina - Asilo Santo Antônio, de (para sua
construção) ......................

Leopoldina --- Seminário Diocesano Nossa Senhora
Aparecida, de ....................

Leopoldina - Cooperativa (lo Consumo de Respon-
sabilidade Limitada dos Trabaili adores das
Indústrias, (te ....................

Leopoldina - Albergue Noturno e Fundação Major
Zeferindo, de (para construção,) ........

Leopoldina - Sociedade São Vicente (te Paulo, (te
Leopoldina - Lactário Dr. Custódio .Tiinqiieii'a, (te
Leopoldina - União Beneficente Operária, (te .
Leopoldina ----- Clube Cotubas, de (assistência social)
Liberdade	Asilo São Vicente de Paulo, (te .
Lima Duarte --- Albergue São Vicente de Paulo da

Conferência Nossa Senhora (Ias Dores, (te
Lima Duarte	Santa Casa (te Misericórdia, de
Lima Duarte	Minas Esporte Clube, (te ......

Lima Duarte -	Organização das Voluntárias, de
Lima Duarte	Associação Recreativa Pando da

Lua, (te	........................
Lima Duarte --- Cantina do Grupo Escolar Pias

Fortes, (te
Lima Duarte --- Caixa Escolar do Grupo Escolar

Bias Fortes, de
Lima Duarte	Conferência São Vicente (te Paulo

de São Domingos da béti, município de
Lima Duarte - Conferência - São Vicente de

Paulo de Santana do Garam-Bocaina, municí-
pio	(te	........................

Lima Duarte ---.1Conferência São Viccn te (1C Paulo
de Olaria, município ile ..............

Lima Duarte -- Conferência São Vicente (te Paulo
de Conceição de Ibitipoca, i1iUfliCÍPR) (te

Lima Duarte	Conferêneta São Vicente de Paulo
de Pedro Teixeira, rnufli('ípio de ........

Luminárias	Conferência Nossa Senhora do
Carmo da Sociedade São Vicente (te Paulo,
(lo	............................

Luz - Sociedade São Vicente de Paulo. (te .
Luz -	Lactário Nossa Senhora da Luz, de ......
Machado -- Liga Operária Machadense, de
Machado	Caixa Escn!ar (lo Grupo Escolar, de
Machado -- Conferência São Vicente de Paulo, de

4.000,00

4.000,00

12.000,00

4.000,00
40.000,00

1 .000,00

7.000,00
5. tpt,00

3.000,00

3. 000,00

3. 0,00,00

3.000,00
3.000,00
5.000,00

1.500,00

1.500,00

13.000,00
i0	i:i»ttl

75, 000,00

10.000,00

10.000,00

110. 000,00
5.000,00
3. 00o,00
1.000,00

10.000,00

5.000,00

10.000,00

5.000,00

5.000,00
2.500,00
5 . 500.00
4,000,00
4.000 ,00

10.000,00

17. 000,00
10. 000,00
10.000,00
3.000,00

2.000,00

1 . 500,00

1 .500,00

4.000,00

4.000,00

3.

2. 000,00

2. 000,00

20.000,00
7 .000,00
1 .000,00

20.000,00
5.000,00
3.000,00
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Malacacheta	Hospital São Vicente de Paulo, de

	

Malacacheta	Conferência São Vicente de Paulo,
de................................

Manhiiaçu - Patronato e Asilo São Vicente de
Paulo, de ......................

	

Manliumjrim	Patronato Agrícola Santa Maria,
(te	.............................

Marjljumjrjin - Grêmio Manliurnj rense (te Despor-
tos, de ............................

	

.Manliumjrjjn	Orfanato Padre ,Júlio Maria, de

	

Manhumjrjm	Hospital Asilo	Séo Vicente de
Paulo, de ( para continuação das obras de
sua construção) ..................

	

Manhumirim	Caixa Escolar do Grupo Escolar
"Alfredo Lima", de ................

Manhumirim - Sociedade l3enefjcerite e Casa (te
de

sidente Soares, município de (para aquisi-
çiio de material cirúrgico e medi(,amento)

Manlena	Sociedade São Vicente de Paulo de
Mantena - Caixa Escolar do Grupo Escolar, de
Mar de Espanha	Sociedade São Vicente de

Paulo, de ......................
Mar de Espanha -- Sociedade de Caridade, de
Mar de Espanha - Conferência São V i cente de

Paulo de Penlia Longa, município de .....
Mariana	Hospital São Vicente de Paulo de
Mariana - Conferência São Vicente de Paulo, de
Mariana - Sociedade Esportiva Guarani Futebol

Clube, de ........................
Mariana - Externato i\[arianense, de ........
Mariana - Caixa Escolar "D. Benevides", de
Mariana - Caixa Escolar das Escolas Reunidas,

..............................
Mariana - Conferência São Vicente de Paulo de

Acaiaca, município (te ..............
Mariana - Conferência São Vicente de Paulo de

liaTl(leiraflle fl'(fl jCÍj)i() d..............
[a ian. -	(.onfei'Cac::	Viecnt	«e Paulo de

Monsenhor Paulo, município de ..........
Mariana	Conferência São Vicente de Paulo de Fur-

quim, município de ..................
Mariana	Conferência São Vicente (te Paulo de

Diogo de Vasconcelos, município de

Ci'

4.000,00

3.000,00

3.000,00

10.000,00

5.000.00
40.000,00

10.000,00

10.000,00

5.000,00
2.000,00

17.000,00
10.000,00

5.000,00
40. 000,00
10.000,00

25.000,00
5.000,00

15.000,00

4.000,00

2.500,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

10.000,00

Mariana - Conferência São Vicente de Paulo de
Cláudio Manoel, município (te ........

Mariana - Conferência São Vicente de Paulo de
Santa Rita Durão, município de ........

Mariana - Conferência São Vicente de Paulo de
Camargos, município de ............

Mariana - Conferência São Vicente (te Paulo de
Padre Viégas, município de

Mariana - Conferência São Vicente de Paulo de
Cachoeira, municí

p io (te ............

Martinho Campos	Conferência São Vicente de

Pauto de	......................
Mateus Leme - Conferência São Vicente (te Paulo

de (duas em partes iguais) ..........
Mateus Leme -- Associação Litcro_l3eneficieflte (te

Azurita, município de ............
Mateus Leme - Conferência São Vicente (te Paulo

o, No .tuntrt a, JOiT,pc. Frauceh-
nos, Nossa Senhora da Paz, Azurita e Bicas,
município de (Cr 500,00 cada) ........

Mateus Leme	Conferência Silo Vicente de Paulo
(te Boturobi, município de ..........

Mateus Leme - Caixa Escolar de .Jua[uba, municí-
piode	........................

Mateus Leme	Juatuba Esporte Clube (tC Jualuba

município de ....................
Matias Barbosa	Caixa Escolar do Grupo Escolar

"Cônego J. Monteiro", de ............
Matias Barbosa - Associação Atlética Matiense de
Matias Barbosa Asilo dos Pobres, de ......
Matias Barbosa - losto de Puericultura "Condessa"

Carneiro", (te ..................
Matias Barbosa	Cidade das Crianças, de .

Matias Barbosa - Cidade Nova Futebol Clube, de
Matias Barbosa - Esporte Clube Matiense, (te
Matias Barbosa - Ipiranga Futebol Clube, de

Matias Barbosa	Sociedade São Vicente de Paulo,
de............................

Matias Barbosa - Flamengo Futebol Clube, de
Matias Barbosa - Esporte Clube Duarte de Abreu,

de Simão Pereira, rnuuiCíPiO (te ........
Matipó - Matriz de (para construção) ......
Matipó - Sociedade São Vicente de Paulo, de
Matozinhos - Escola Normal Regional, de

Cr$

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

2.500,00

5.000,00

4.000,00

1.000,00

3.500,00

1.500,00

4. 000.(

5.000,00

7.000,00
1.000,00
7.000,00

3.000,00
10. 000,00

3.000,00
2. 000,00
2.000,00

5.000,00
2.000,00

7.000,00
15.000,00
10.000,00
10.000,00

1
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Matozjnhos - Matriz de Capim Branco, município
de..................................

Matozjnhos - Banda de Música Nossa Senhora da
Conceição de Capim Branco, município de

Medina -• Caixa Escolar do Grupo Escolar, de

	

.iL1CêS -	Asilo	VWCn t( (0 I'utjI, de .....
Mercês	Conferência São Vicente (tec Paulo, de

. 

	

Minas Novas	Casa de Caridade de ........
Miradouro - Hospital São Vicente de Paulo, de

( para suas obras) ................

	

Miradouro	Caixa Escolar do Grupo Escolar "De-
sembargador Alberto Luz", de ........

Miraí - Hospital São Vicente de Paulo, de .
Mirai - Esporte Clube Miraj, de ..........
Miraí	Caixa Escolar (lo Grupo Escolar "Dr. Jus-

tino Pereira", (te	................
Miraí - Caixa Escolar do Grupo 9). Helvécio",

de Dores da Vitória, município (le ......
Monte Alegre de Minas - Abrigo Padre Chico, (te
Monte Alegre de Minas -- Conferência São Vicente

de Paulo, de	..................
Monte Alegre de Minas - Triângulo Esporte Clube,

de	.........................
Monte Azul - Caixa Escolar "Cristiano Machado",

de...........................

	

Monte 13c10	Sociedade São Vicente (te Paulo, de

	

Monte Belo	Caixa Escolar do Grupo Escolar, de
Monte Belo -- Conferência São Vicente de Paulo de

Juréia, município (te ..............

	

Monte Carmelo	Santa Casa de Misericórdia, de
(para construçijo)

Monte Carmelo --- Caixa Escolar (lo Grupo Escolar
"Melo Viana", de ................

	

Monte Carmelo	Colégio Nossa Senhora (lo Am-

	

paro, de	.......................
Monte Carnielo - Casa Paroquial, de ........

	

Monte Carmelo	Sociedade São Vicente de Paulo,
(te	.............................

Monte Carmelo - Conferência de Nossa Senhora
do Carmo da Sociedade Silo Vicente (te Paulo,
de...........................

	

Monte Carmelo	operários Esporte Clube, de
Monte Carmelo - Caixa Escolar do Grupo "Le-

tícia Chaves", de ................

Monte Carmelo - Centro Espírita humildade, Amor

e Luz, de	....................
Monte Carmelo - Conferência São Vicente de Paulo

de Bagagem, muiliciPto (te ............
Monte Carmelo ---- Conferência São Vicente (te Paulo

de Bom ana, mflUfliCiP lo (IC ............

Monte Santo (te Minas	Santa Casa (te Misericór-
dia de...........................

Monte Santo (E' Minas --- Conferência São Vicen-
te de Paulo, (te ..................

Montes Claros - Círculo Operário, (te ........

Montes Claros	Catedral (te (para construção (te

seu altar-mór)	..................
Montes Claros -- Associação das Damas dc Cari-

dade, (te	........................

Montes Claros	Escota Apostólica São Norberto,

(le	..........................
Montes Claros -- Caixa Escolar (lo Grupo Escolar

"Gonçalves Chaves", de ..............

Montes Claros	Orfanato Nossa Senhora (lo Per-

pétuo Socorro, (te ................
Montes Claros -- Sociedade de Proteção à Infância

Santa Tercsinha, (te ..............
Montes Claros - Esporte Clube João Babelo, de
Montes Claros -- Colégio Imaculada Conceição, (te
Montes Claros - Irmandade Nossa Senhora (te Fá-

tima, de ..................

Montes Claros -- Organização	 eo (las Voluntárias, 

Monte SEio - Asilo São Vicente (te Paulo, de

Moravânia	Sociedade S. Vicente de Paulo, (te
Moravâflia -- Caixa Escolar do Grupo Escolar, de
Moravâflia - Lah dos Meninos, de ..........
Muriaé - Patronato Dom Delfim, (te ........
Muriaé - Caixa Escolar do Grupo Escolar "Prof.

Gonçalves Couto", (le ..............
Muriaé Paulistano FUtel)ol Clube, (te ........
Muriaê - Nacional Atlético Clube, de ........
Muriaé Curso Noturno Gratuito do Ginásio São

Paulo,	(te	......................
Muriaé - Centro Fé, Esperança e Caridade (obras

sociais) (te Boa Família, município de
Muzaml)iflho - Asilo São Vicente (te Pauto, (te
Muzambiflho - Conferência São Vicente de Paulo,

de

10. 000,IJQ

10. 000,00

5.000,00
5.000,00

50.000,00

1.500,00
10. 090,00
10. 000,00

8.000,00

5.000,00
1.000,00

2.000,00

2.000,00

5.000,00
8.000,00
2.000,00

3.000,00

35.000,00

7.000,00

12. 000,00
10. 01910,00

2.000,00

2.000,00
5. 000,00

5.000,00

5.01)0,00

5.000,00

5.000,00

6. 000,00

2.000,00
16.000,00

20.000,00

4.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

2.000,00
5. (100,1)0

20.090,00

5.000,00
5.000,00
8.000,00

20. 000,00
3.000,00

10.000,00
10.000,00

1.500,00
5. 00),00
5.000,00

10. 000,00

3.000,00
1.000,00

11.000,00
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Muzambinho - Conferência São José, de	.
Nanuque	Hospital Imaculada Conceição, de .
Nepomuceno - Cantina Escolar do G.E., de
Nepomuceno	Sociedade Beneficente, de ......
Nepomuceno - Conferência S. Vicente de Paulo,

de........................
Nova Era - Maternidade, de ............
Nova Era	Orfanato dos Menores Desamparados

S. Pedro de Alcântara, de ............
Nova Ponte	Sociedade S. Vicente de Paulo, de
Nova Resende,	Conferência S. Vicente de Paulo,

de........................
Nova Resende - Caixa Escolar do Grupo "Meio

Viana",	de ..................
Novo Cruzeiro - Conferência Vicentina de Quei-

xada, município de ..............
Oliveira - Casa da Criança, de ............
Ouro Prêto - Conselho Particular da Sociedade

S. Vicente de Paulo, Oe ..........
Ouro Prêto	Clube Recreativo 15 de Novembro,

de........................
Ouro Prêto - Asilo Sto. Antônio e Sta. Isabel de

Hungria, de ..................
Ouro Prêto - Cantina do G. E. D. Pedro IT, de
Ouro Prêto - Sociedade Musical Senhor Dom Jesus

das Flores, de ..................
Ouro Prêto - Conferência S. Vicente de Paulo de

Glaura, município de ..............
Ouro Prêto - Sociedade S. Vicente de Paulo, de

Cachoeira cio Campo, município de ......
Ouro Prêto	Fundação S. José de Cachoeira do

Campo, município de ..............
Ouro Prêto - Sociedade S. Vicente de Paulo de

Amarantina, município de ..........
Ouro Prêto - Sociedade S. Vicente de Paulo de

Bárbara Heliodora, município de ......
Ouro Prê[o - Sociedade S. Vicente de Paulo de

São Bartolomeu, município de ........
Ouro Prêto - Conferência S. Vicente de Paulo de

Miguel Burnier, município de ..........
Ouro Prêto - Sociedade S. Vicente de Paulo de

Rodrigo Silva, município de ..........
Ouro Prêto - Associação S. José de Engenheiro

Corrêa, município de ..............

Cr$

	

2.000,00	Ouro Prêto - Sociedade Beneficente Musical de Sta.

	

20.000,00	 Rita de Ouro Prêto, município de ......

	

5.000,00	Ouro Prêto - Patronato Agrícola Dom Orione, de

	

5.000,00	 Ouro Branco, município de ..........
Pains - Sociedade S. 'Vicente de Paulo, de

	

5.000,00	Palma - Conferência S. Vicente de Paulo, de

	

10.000,00	Palma - Clube Atlético Palmerense, de ......
Palma - Caixa Escolar do Grupo, de ........

	

5. 000,00	Palma - Caixas Escolares dos Grupos Escolares

	

10.000,00	 dos Grupos e Escolas das Vilas, de .
Paracatu - Instituto das Irmãs Terceiras Carme-

	

22.000,00	 litas Missionárias de Sta. Teresa do Menino
Jesus, de	....................

	

3.000,00	Paracatu - Sta. Casa de Caridade, de ......
Paracatu - Associação Paracatuense de Proteção

	

2.000,00	 à Maternidade e à Infância, de ........

	

1.000,00	Paracatu	Irmandade N. Senhora (lo Rosário, de
Paracatu	Corporação Musical Euterpe, de .

	

10.000,00	Paracatu - Colégio Nossa Senhora do Carmo, de
Paracatu - Centro Social da Liga Católica, de

	

2.000,00	Paracatu - Caixa Escolar do G. E. Afonso Arinos,
de........................

	

8.000,00	Paracatu	Caixa Escoar do G. E. Dom Serafim

	

7.000,00	 Gomes jardim, de ................
Paracatu - Assistência Social de Vasante, muni-

	

4.000,00	 cípio de	....................
Pará de Minas	Orfanato N. S. da Conceiçio, de

	

4.000,00	Pará de Minas - Cantina do G. E. Serafim Ri-
beiro, de ......................

	

4.000,00	Pará de Minas	Fluminense Futebol Clube, de Flo-
restal, município de ..............

	

1.000,00	Pará de Minas - Obras Sociais da Igreja S. Se-
bastião de Florestal, município (C

	4.000,00	Pará de Minas - Conferência Vicentina Ima-
culada Concciçio de Florestal, município de

	

4.000,00	Pará de Minas	Caixa Escolar do G.E. de Flo-
restal, município de ..............

	

4.000,00	Paraguaçu	Ginásio Salesiano, dc ..........
Paraguaçu - Conferência S. Vicente de Paulo, de

	

2.000,00	Paraguaçu - Liga Operária, de ............
Paraisópolis - Santa Casa de Caridade, de (obras

	

2.000,00	 de sua construção), de ..............
Paraisópolis - Conferência S. Vicente de Paulo

	

2.000,00	 de ........................

Cr$

4.000,00

5.000,00
15.000,00
2.500,00
5.000,00
2.500,00

6.000,00

25.000,00
100.000,00

10.000,00
(3. 000,00
5.000,00

20.000,00
10.000,00

10 .000,03

10.000,00

70.000,00
10.000,00

2.000,00

7. 009,03

4.000,00

10.000,00

3.500,00
10. 000,00
10.000,00
5.000,00

4.000,00

10.000,00

1
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	 -- 63

Paraisópolis -- Orfanato de Menores, de
Paraisópolis	Colégio Santa Ángela, de .
Paraopeba - Conferência S. Vicente de Paulo, de
Paraopeba	Ginásio Padre Augusto Horta, (lO

Paraopeba	Conferência São Vicente de Paulo
de Cedro, município (lo ............

Passa Quatro - Santa Casa (para sua amplia-
ção),	de	....................

Passa Quatro	Sociedade São Vicente (te Paulo,
de........................

Passa Quatro - Caixa Escolar do Grupo Escolar,
de..........................

Passa Tempo - Sociedade São Vicente de Paulo,
(lo	........................

Passa Tempo	Caixa Escolar de Rio do Peixe,
1(11111 ic ipio de ....................

Passos - - Caixa Escolar do Grupo Escolar Wen-
ceslau flraz, de ....................

Passos Associação (lis Damas (te Caridade, (te
Patrocínio	Sociedade São Vicente de Paulo, (te
Patrocínio -	Lar da Criança, de (anexo ao Pa-

tronato Cel. João Cândido), de ........
Patrocínio	Patronato Cel. João Cândido, de
Patrocínio	Asilo São Vicente de Paulo, (te
Patrocínio -	Obras Sociais do Sertãozinho, (te
Patrocínio - - Santa Casa de Serra do Salitre, inu-

nicípio (te (para aquisição de material)
Peçanha - Caixa Escolar, de ..............
Peçanha --- Orfanato Santa Luzia, de ........
Peçanha	Escola São José, de ..........

-	)(1Pr(n((i 50) \i(((lt(	(ti	I 1 (I!0 (t('
Pedra Azul -- Associação Educativa e Beneficente

Cassiano Mendes, (te ............
Pedra Azul	Ilospi tal Ester Faria (te Atine ida, (te
Pedra Azul	Pôsto de Puericultura Dr. . Clemen-

te	(te	Faria, de	................
Pedra Azul ---- hospital Pedro Gonçalves (le André

Fernandes, uniu ici pio d..............
Pedro Leopoldo ---- Caixa Escolar do Grupo Escolar

Rui Barbosa, (te ..................
Pedro Leopoldo - Círculo Operário, de ......
Pe,ti'o l.eopoldo -- - Conferência São Vicente de

Paulo,	(te	....................

Pedro Leopoldo	Caixa do Grupo Escolar São
José.	de	....................

Pedro Leopoldo - Associação de Proteção à Ma-
ternidade e à Infância, (te ............

((1	0 '1'!	 0 a	0	;o	 O 1 ',(IlO
de Mocambei co, municí p io (te ..........

Pedro Leopoldo ---- Caixa Escolar Professor Men-
des Pinientel de Riheirao das Neves, muni-
cípio de	......................

Pequi ---- Conferência São Vicente te Paulo, de
Perdões	Instituto Dom ltosco, de ........
Piranga -- Pi tanga Esporte Ci tibe, de ........
Piranga Sociedade São Vicente de Paulo, de
Piranga - Colt'gio Nossa Senhora do Carmo, de
Piranga -- Nacional Esporte Clube. de ......
Piranga	Corporação Musical Santa Cecilia, de
Piranga --- Corporação Musical Nossa Senhora da

Conceição.	(te	..................
Piranga -	Caixa lsoIai (ti) Grupo Escolar, (te
Piranga ---- Filarmônica Mestre Dom i n gos, (lo
Piranga --- Fnião Espoit iva Calainhauense, (le
Piranga -	Con ferêna ia São Vicente de Paulo de

Calambau, iuuiucipio de ............
Piranga	- Conferência São Vicente (lo Paulo (te

Pinheiros Altos, município de ........
Piranga	Corporação Musical Nossa Senhora da

Conceicão (te Pi nliei ros Altos, município (te
Piranga	Conferência São Vicente de Paulo (te

Põrto Firme, município de ..........
Piranga - -- Conferência São Vicente de Paulo (te

Santo Antônio (te Pirapetinga, município (te
Piranga --- Confcrêicia São Vicente (te Paulo de

Piraguara, município d..............
Piranga ----- Caixa Escolar (Ia ,; Escolas Reunidas (te

Piraguara, município de ............
Pirapetinga - Caixa Escolar ito Grupo Escolar, de
Pirapora - Conferência São Vicente (te Paulo, (te
Pirapora -- Granja-Escola Caio Martins, de .
Pitangui - Grupo Escolar Francisca Botelho (para

reconstrução, no cemitério local, dos túmu-
los do casal Francisco e Francisca Bote-
lho),	(te	........................

Pitangui ---- Dispensário Vicentino, (lo
Pitangui - Fundação Pmt re Américo, de .

Cr

2. 000,00

3.000,00

4.000,00

1.000,00
5.0(40,01)

20.000,00
2.000,00

38.000,00
10.000,00
10. 000,04)
2.000,01)

5.000,01)
2.500.00

10.000,00
4.000,00

3.000,00

2.000,01)

3 . 000,00

3.000,00

2.000,00

7.000,00

4.000,00
6.000,4)0
5. 000,00

10.000,00

4.000,00
4.000,00
4.000,00

Cr$

3.000,00
4.000 00
5.000,00

10.000,00

10.000,00

8.000,00

5.000,00

2.000,00

10.000,00

4.000,00

5.000,00
'3. 000,0o
8.000,00

10.000,00
30. 000,00
20. 000,00
15.000,00

15.000,00
5.000,00

14.000,00
3.000,00
O .000W)

100.000,00
35.000,00

15.000,00

10.000,00

3.000,00
2.000,00

3.000,00

li 1
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Pitangui - Conferência Silo Vicente de Paulo de
Maravilhas, município de

Pitangui - Conferência São Vicente de Paulo de
Papagaio, município de ............

Pitangui - Conferência Silo Vicente de Paulo de
Rio do Peixe, município de ..........

Pium-i	Associaçiio Beneficente "Odete Valada-
FeS",	de	....................

Pium-j - Sociedade SSo Vicente de Paulo, de
Pium-i - Sociedade Silo Vicente de Paulo, de Pe-

robas, município de ..............
Poços de Caldas - Núcleo CristSo Humberto de

Campos	Lar Irniil Catarina, de .
Pocrúne - Caixa Escolar do Grupo Escolar, de
Pompéu - Vila Vicentina, de ............
Pompéu - Obras de reparo da Igreja loaJ, de
Ponte Nova	Associaçuio Pontenovense de Pro-

leçílo 5 Criança, de ................
Ponte Nova - Escola Técnica de Comércio Pon-

tenovense, (te
Ponte Nova - Asilo Municipal (te Mendigos, de
Ponte Nova - Palmeiras Futebol Clube, de .
Ponte Nova - Associaçfio das Damas de Caridade,

(te	........................
Ponte Nova - Loja UniSo Cosmopolita (Departa-

mento de Assistência Social), de ......
Ponte Nova	Caixa Escolar do Grupo "José Ma-

riano",	de	..................
Ponte Nova - Conferência Vicentina, de Silo Jo-

sé (los Oratórios, município de
Ponte Nova - Irmandade de Silo Vicente de Paulo

de Vau-Açu, município de ............
Ponte Nova - Caixa Escolar do Grupo Escolar

de Amparo do Serra, município de ......
Porteirinha - Confcrê p ci:t Silo Vicente de Paulo,

de........................
Pouso Alegre Obras da Catedral, de ......
Pouso Alegre - Sociedade Silo Vicente de Paulo,

de........................
Pouso Alegre	Uniilo Operária Pousoalegrense,

de........................
Pouso Alegre	Clube 28 de Setembro, de
Pouso Alegre - Caixa Escolar do Grupo Escolar

"Hermantina Beraldo", de

Pouso Alegre - Obras da Mitra Diocesana, de
Pouso Alegre -- Escola Profissional "Delfim Mo-

reira",	de	....................
Pouso Alegre	PAsto de Puericultura "Ismael Li-

bânio", de	....................
Pouso Alegre - Assistência Bom Jesus, de
Pouso Alegre - Seminário Diocesano, de .
Pouso Alegre -.- Mosteiro (la Sagrada Família da

Ordem das Carmelitas Descalças, de .
Pouso Alegre Associaçio de Caridade, de .
Pouso Alegre - "A Cultura", (le (para suas ofi-

cinas) .........................
Pouso Alegre --- Orfanato Nossa Senhora de Lour-

des,	de	......................
Pouso Alegre	Escola Doméstica Santa Teresinha,

de........................
Pouso Alegre -- Casa de Caridade Silo Vicente de

Paulo, de (para sua ampli aç5o) ........
Pouso Alto -.- Caixa Escolar "Ribeiro da Luz", de
Pouso Alto	Caixa Escolar das Escolas de Capi-

vari, município de ..............
Prados	Santa Casa de Misericórdia, dc (para

aquisição de instrumentos cirúrgicos) .
Prados -- Sociedade de Assistência à Maternida-

de e à Infúncia Desvalida, de ........
Prados	Conferência São Vicente (te Paulo (lo Co-

roas, município (te ..............
Prata - Associaçilo Pratense (te Esportes, de
Prata	Hospital Madre Teodora, (te ........
Pratápolis	Asso4açio Recreativa Trabalhista, (te
Pratápolis	Conferência São Vicente (te Paulo, de
Presidente Olegário -- Cantina do Grupo Escolar

Presidente OlegArio - Obras Sociais da Paróquia
de Santa Rita, de ................

Patos de Minas	Conferência São Vicente de
Paulo, de ......................

Patos (te Minas - Obras da Catedral, (te .
Patos de Minas - Vila dos Meninos, de (dirigida

Patos de Minas	Vila Padre Alaôr, de ........
Patos de Minas - Obras na Igreja do Bairro Santa

Teresinha, de ..................

(:

7.000,00

5.000,4)0

2.000,00

35. 000,0()
10.000,4)0

5.000,00

5.000,00
5.000,

10. 000,00
5.000,00

30. 000,00

7.500,00
7.500,00
3.000,00

10. 000,00

7. 500,00

1 .000,00

2.500,00

5.000,00

5.000,00

10.000,00
18.000,00

7.000,00

19.000,00
4. 000,00

5.000,00

Cr$

2.000,00

18.000,00

2. 000,00
5.000,00
5.000,00

15.000,00
3.000,00

5. (400,00

10.000,00

10.000,00

9.000,00
2.500,00

2.500,00

17.000,00

2.000,00

1.000,00
12.000,00
7.000,00
5.000,00
8. 000,00

10.000,00

5.000,00

10.000,00
20.000,00

30.000,00
3.000,00

3.000,00
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Patos de Minas -.- Cantina (lo Grupo Escolar

Patos de Minas -- Conferência São Vicente de
Paulo, de (de que foi Presidente o Sr. Au-
rélio Caixeta) ..................

Patos de Minas	Conferência São Vicente de
Paulo de Vila de Santana de Patos, munici-

Patos de Minas	Obras da Matriz da Vila de San-
tana de Patos, município de ..........

Patos de Minas --- Conferência São Vicente de
Paulo de Guimarânia, município de .....

Patos de Minas -- Conferência São Vicente de
Paulo (te Lagoa Formosa, município de .

Raposos - Sociedade São Vicente de Paulo, de
Raposos	Obras Sociais (ia Paróquia de Nossa

Senhora da Coiceiçóo, Matriz de ........
l.r'	 no	'cuIeo (De-

partamento de Assistência Social) ........
Raul Soares -- Conselho Particular (Ia Sociedade

São Vicente (te Paulo, de ............
Raul Soares - Conferência São Vicente de Paulo de

Vermelho Velho, município de ........
Raul Soares	Conferência São Vicente de Paulo de

Vermelho Novo, município de ..........
Raul Soares - Conferência São Vicente (te Paulo

de Sant'Ana do Taboleiro, município de
Raul Soares	Conferência São Vicente de Paulo

de Cornélio Alves, município de ......
Pecrein	(nI(day(	( a	( pitn a lwi	(la

Mocidade	lc ......................
Recreio	Esporte Clube Recreio, de ......
Recreio	Caixa Escolar do Grupo Escolar, de
Recreio - Conferência São Vicente, de (Lactá-

rio e Dispensário) ................
Recreio	Dispensário Pão de São Vicente, de
Recreio - Congregação Mariana Nossa Senhora

Aparecida, de ..................
Resende Costa - Associação das Senhoras de Cari-

dade,	de	....................
Resplendor - Hospital Nossa Senhora do Carmo,

de (para aquisição de material cirúrgico)
Rio Acima - Cantina Escolar do Grupo Escolar,

de........................

Rio Acima - Obras cia Matriz de Santo Antônio, de
Rio Casca Conferência São Vicente de Paulo, de
Rio Casca - Automóvel Clube, de ..........
Rio Casca - Sociedade Esportiva Riocasquense,

de..........................
Rio Casca	Conferência Vicentina de Santo An-

tônio cio Grama, município de ........
Rio Espera	Hospital São Vicente de Paulo, (le

(para aquisição de material cirúrgico)
Rio Espera - Conferência São Vicente de Paulo, de
Rio Espera - Clube Atlético, de ............
Rio Espera - Caixa Escolar, de ..........
Rio Espera - Capela de Conceição de Boa Vista,

município de (para construção) ........
Rio Espera	Conferência São Vicente (te Paulo

(te Lamim, niun i cí pio (te ............
Rio Paranaíba	Sociedade S. Vicente (te Paulo,

de........................
Rio Paranaíba - Caixa Escolar (lo Grupo Escolar

Barão de Araguari, (te ................
Rio Pardo de Minas	Conferência Santo Antô-

nio,	de	......................
Rio Pardo de Minas	Sociedade de Beneficên-

cia Santo Antônio de Pádua. de ......
Rio Piracicaba	Conferência São Vicente de

Paulo,	de	....................
Rio Piracicaba - Riopiracicabense Esporte Clube,

de..........................
Rio Piracicaba - Conferência Rio Piracicaba, de
Rio Piracicaba - Conferência São Vicente de Paulo

de Padre 1in1o, município de ........
Rio Piracicaba - Caixa Escolar do Grupo Esco-

lar de Padre Pinto, município (te ........
Rio Pomba - Sociedade São Vicente (te Paulo,
Rio Pomba - Associação Santa Luíza de Marilac,

de........................
Rio Pomba - Caixa Escolar do Grupo São José, de,
Rio Pomba Banda de Música Santa Cecília, de
Rio Pomba - Sociedade de Ensino e Assistência

Social Padre Manoel Jesus Maria, de .
Rio Pomba - Obras da Igreja de Nossa Senhora

do Rosário, de ..................
Rio Pomba - Conferência São Vicente de Paulo de

Silverânia, município de ............

5.000,00

4.000,00

15.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00
2.000,00

2.000,00

10.000,00

2.000,00

10.000,00

5.000,00

5.000,00

10.000,00

12. 5d0.00
15. 000,00
2.500,00

4.000,00
4.000,00

2.500,00

1.000,00

20.000,00

2.000,00

Cr$

5.000,00
10. 000,0o
5.000,00

10.000,00

5.000,00

30. 000,00
8.000,00
2.000,00
5.000,00

4.000,00

0.500,00

10.000,00

18.000,00

3.000,00

5.000,00

24.000,00

10.000,00
1.000,00

3.000,00

5.000,00
42.000,00

20.000,00
5.000,00
5.000,00

51 .000,00

3.000,00

7.000,00



-
69 -

Cr
Cr$

5.000,00

7.000,00

5.000,00
li.

3.000,00
5.000,00

1.000,00
5.000,00
7.000,00

5.000,00
5.000,00

Rio Pomba - Caixa Escolar (Ias Escolas Reunidas
de Silveránia, município de ..........

Rio Pomba - Conferência São Vicente de Paulo de
Taboleiro, município de ..............

Rio Pomba	Conferência São Vicente de Paulo de
.........................................

Rio Prêto	Sociedade São Vicente (te Paulo, de
Rio Vermelho	hospital João César de Oliveira,

de (para aquisição (te material cirúrgico)
Rio Vermelho -- Caixa Escolar, de ..........
Rio Vermelho - Albergue dos Pobres da Paróquia

(te Mãe dos Homens, município de ......
Rubi n '	Hospital São Vicente (te Paulo, de .
Rio de Janeiro	Centro Mineiro, de ........
Sabinópolis - Hospital São Sebastião, de (para

aquisição (te material cirúrgico)
Sabinópolis	Caixa Escolar, de ............
Sabinópolis - llosital São José de São José dos

Paulistas, município (te (para aquisição de
material cirúrgico) ................

Sacramento --- Santa Casa (te Misericórdia, (te (pa-
ra ampliação e melhoraimientos) ........

Salinas Liga Operária, de ..............
Salinas - Caixa Escolar do Grupo Escolar João Por-

fírio, (te ......................
Salinas - Sociedade São Vicente (te Paulo, de
Salinas - Instituto Nossa Senhora Aparecida, de
Santa Bárbara - Conferência São Vicente (te Paulo,

(te	..........................
Santa Bárbara - Colégio do Caraça, (te ......
Santa Bárbara	Colégio do Caraça, (te (para

aquisição (te instrumentos da Banda de Má-.
sica)	......................

Santa Bárbara	Escola Apostólica do Caraça, (te
Santa Bárbara	Asilo Nossa Senhora do Vesper-

tino Socorro, (te (para aquisição de fogão)
Santa Bárbara - União Esporte Clube, de ......

r 1	-	!-'e-0--;jar(i	(rl(	(tiy

Santa Bárbara - - Clube Atlético Aliado, de ......
Santa Bárbara - Conselho Particular (te Santo An-

tônio da Paróquia, (te .............
Santa Bárbara - Esporte Clube (te Catas Altas, mu-

nicípio de	....................

Santa Bárbara - Obras Sociais da Igreja Nossa
Senhora da Conceição de Barra Feliz, mu-
nicípio	de	....................

Santa Bárbara - Conferência Nossa Senhora (Ia Con-
ceição de Catas Altas, município de , .

Santa Catarina - Sociedade São Vicente (te Paulo,
de..........................

Santa Cruz cio Escalvado - Conferência Vicenti-
na,	(le	......................

Santa Juliana - Conferência São Vicente (te Paulo,
de..........................

Santa Juliana -- Nacional Esporte Clube, de
Santa Luzia - Mosteiro de Macaul)aS, (te ......
Santa Luzia - hospital São João (te Deus, (te (pa-

ra aquisição de material cirúrgico) .
Santa Margarida -- Sociedade São Vicente de Paulo,

(te	......................
Santa Margarida - Liga Jesus Maria José, de (pa-

ra assistência social) ..............
Santa Maria dc Ttabira	hospital, (te (para cons-

trução)	........................
Santa Maria de Itabira -- Caixa Escolar do Grupo

Escolar de Passabem, município ........
Santa Maria de Itabira - Conferência São Vicente

de Paulo de Passabem, município de .
Santa Maria do Suaçui - Vila São Vicente de Pau-

lode ..........................

Santa Maria do Suaçui -	Caixa Escolar (Ias Es-
colar Reunidas de Fôlha Larga, município
de

Santana do Piraima - Sociedade São Vicente
de Paulo, de ....................

Santa Rita de Caldas - Esporte Clube Santari-
tense, de ........................

Santa Rita de Caldas -- Caixa Escolar do Grupo
Escolar, (te

Santa Rita de Caldas	Caixa Escolar do Grupo
Escolar (le Ipuiuna, município de ......

Santa Rita de Jacutinga - Caixa Escolar do Gru-
po Escolar, de ................

Santa Rita do Sapucaí - Maternidade e hospital
Antônio Moreira da Costa, de (para amplia-
ç.ão do prédio) ....................

13.000,00

10.000,00
25.000,00

10. 000,00
25.000,00
20.000,00

2.000,00
5. 000,00

3.000,00
1.000,00

15.000,00
2.0(10,00

UtU,01)
2.000,00

9.000,00

2.000,00

2.000,00

1.000,00

5.000,00

2.500,00

10.000,0()
15.000,00
2.000,00

3.000,00

12.000,00

7.000,00

10. 000,00

7.000,00

5.000,00

3.000,00

5.000,00

13.000,00

1.000,00

2.000,00

2.000,00

5.000,00

10.000,00



3.000,00
3. OWI,00
4.000,00

2.000,00

5.000,00
4.000,00

40.000,00

15.000,00

4.500,00

10.000,00
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Santa Rita do Sapucai - Sociedade de Assistência
aos Pobres, de ..................

''()flai	•b)a[lIiIIl	.iiT( Ia,

Santa Rita do Sapucaí - Caixa Escolar do Gru-
po Escolar Joaquim Múrcio, de ........

Santa Rita do Sapucai - Cantina Mindoca Mo-
reira, de	......................

Santa Rita do Sapucaí	Caixa Escolar da Es-
cola Normal Oficial, de ............

Santa Rita do Sapucai - Escola de Comércio Dei-
fim Moreira, de ................

Santa Rita do Sapucaí	Grêmio Onze de Agôsto,
de..........................

Santa Rita do Sapucaí - Associação José (10 Pa-
trocínio, de ....................

Santa Rita do Sapucaí - Centro Operário Santari-
tense, de ......................

Santa Rita do Sapucai	Liga Santaritense Espor-
tiva,	de	......................

Santa Rita do Sapucai - Caixa Escolar Franco da
Rosa, das Escolas Reunidas de Careaçu, mu-
nicípio	(te	....................

Santa Rita do Sapucaí	Caixa Escolar Francisca
Vilela da Palma, de São Sebastião (Ia Bela
Vista, município de ................
l)iiumoffl	J';sork (:1(h)	'imerciai, (s

Santos Duniont - Ginásio Vigário Raimundo, de
São Domingos do Prata	Conferência São Vicente

de Paulo, de ....................
São Domingos do Prata - Conferência São Vicente

de Paulo de Jaguarassu, município de
'.ao (r	-(iifeméua	a() \ ) 0JII(	(h	ia1j10
São Gonçalo do Abaeté	Sociedade São Vicente de

Paulo, de ......................
São Gonçalo do Pará - Hospital Geral Divina

Providência, de (para construção e aparelha-
mento)	......................

São Gonçalo do Sapucai - Casa de Caridade, de
para ampliação) ..................

São Gonçalo do Sapucai - Santa Casa de Miseri-
(cm)Iia, dc	( para equipammmcnlo)	........

7!

São Gonçalo (lO Sapucai - Conferência São Vi-
cente de Paulo, dc que é Vice-Presidente o
Sr. Vasconcelos Lemos), de ..........

São Gotardo ---. Sociedade São Vicente de Paulo,
de..........................

São Gotardo -- Caixa Escolar do Grupo Escolar
Conselheiro Afonso Pena, de ..........

São Gotardo --- —anta Casa de Misericórdia, de
(para aquisição mie material cirúrgico)

São Gotardo	Sociedade São Vicente de Paulo de
Matutina, município de ..............

São Gotardo	Caixa Escolar (lo Grupo Esco-
lar de Matutina, município de ..........

São João dei Rei - Social Futebol Clube, de
São João dei Hei - Santa Casa (le Misericórdia,

de (para ampliação do prédio) ..........
São João dcl Hei - Asilo São Francisco de Assis,

de..........................
.1	 Li1	id..

São João (lei Rei -- Caixa Escolar do Grupo "Au-
reliano Piiiientcl", de

São João dei Rei	Caixa Escolar (lo Grupo Esco-
lar "Tomé Portes dei-Hei", de ........

São João dcl Hei --- hospital Nossa Senhora (Ias
Mercês, de (para aquisição de material e mó-
veis)	..........................

São João (lei Rei --- Albergue Santo Antônio, de
São João (lei Hei - Conferência São Vicente da

Igreja de São Francisco de Assis, (te .
São João miei Rei --- Associação Santa Luísa do Ma-

rilac, de	......................
HI) .10.0)	t Pi	(:u:o(;ca	a 1h01 a

Wica (1) 3u Gui'aalo (diicia, de
São João (lei Rei - Associação Esportiva Ferro-

viário,	(te	....................

São João (lei Rei	Paróquia de São João Ros-
co (para obras sociais (ia Igreja (te Senhor
Bom Jesus de Matosinhos), de ..........

São João (lei Rei -- Conferência Senhor Roma Je-
sus de Matosinhos. (te ..............

São João (lo Paraíso - Conferência São Vicente de
de Paulo, de .....................

São João do Paraíso --- Caixa Escolar (lo Grupo, (te
São João Evangelista -- Dispensário dos Pobres,

de..........................

4 .000,00

10.000,00

14. 000,00

10. 000,00

3.000,00

22.000,00

10.000,00

3.000,00
5.000,00

1.000,00

2 .000,00

a .
4.000,00

2.000,00

1.000,00

000.00

2.000,00

4.000,00

1.000,00

7. 000,00
5.000,00

5.000,00

5. W)0,00

4.000,00

4.000,00

3.000,00

3.000,00

3. 000,00

4.000,00

4 .000,00

3.000,00

5.000,00
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São Joao Evangelista - Conferência São Vicente
de Paulo, de ....................

São João Evangelista - Hospital Municipal, de
São João Evangelista - Conferência São Vicente

de Paulo de Coluna, município (te ......
São João Nepomuceno	Pôsto (te Puericultura

Maria do Carmo Magalhães Sarmento, (te
1

São João Nepornuceno	Conferência São Vicente
(te Paulo, de ..................

São João Nepomuceno -	Caixas Escolares (los
Grupos e Escolas das Vilas, (te ........

São Lourenço - Sociedade São Vicente de Paulo, de
São Lourenço - Orfanato São Lourenço, de .
São Lourenço - Caixa Escolar do Grupo Escolar

Antônio Cândido Masearenlias", (te ......
São Pedro da União	Conferência São Vicente

(te Paulo,	(te	..................
São Pedro da União	Caixa Escolar do Grupo

"Dom Hugo L3ressane", dc ............
São Pedro (Ia União	Obras da Capela Santa Te-

resinha (te Biguatinga, de (para conclusão)
São Pedro dos Ferros -- . Conferência Vicentina, (te
São Sebastião (lo Maranhão -- Obras Sociais da

Paróquia, de ....................
São Sebastião do Maranhão	Paróquia, de (para

construção da Matriz) ..............
São Sebastião do Paraíso	Conferência São Vi-

cente de Paulo, de ..................
São Sebastião do Paraíso - Pôslo (te Puericultu-

ra "Dr. Noraldino Lima, de ........
São Sebastião do Paraíso	Escota flernington San-

ta Teresinha, de ................
São Sebastião do Paraíso - Instituto Mortsenl1or

Felipe, de	....................
São Sebastião do Paraíso	Caixa Escolar do Gru-

po Campos do Amara], (te ............
São Sebastião do Paraíso	Santa Casa de Miseri-

córdia, de ......................
São Tiago -- Conferência S. Vicente de Paulo, de
São Tomáz de Aquino - Conferência S. Vicente de

Paulo, de .......................
São Tomaz de Aquino	hospital N. S. do Sa-

grado Coração, de ................

- 73 -

Sapucaí Mirim	Conferência S. Vicente de
Paulo, de ....................

Senador Firmino - Conferência S. Vicente de

Senador Firmino	Conferência São Vicente de
Paulo (te Braz Pires, município de .

Senador Firmino -- Conferência São Vicente de
c	((O	it VO. IaII	( ;)o

Senador Firniino	Asilo São Vicente de Paulo de
Dores do Turvo, município (te ..........

Serrania - Conferência São Vicente de Paulo, de
Serraria - Asilo São Vicente de Paulo, de .
Sêrro	Asilo Nossa Senhora da Conceição, de
Sêrro - Conferência São Vicente tte Paulo, (te
Sêrro -	Dispensário São Vicente de Paulo, (te
Sêrro - Caixa Escolar, de ................
Sêrro - Clube Ibituri, de ................
Sêrro	Colégio Nossa Senhora (Ia Conceição, de

(para construção (10 Prédio) ..........
Sêrro - Sociedade S. Vicente de Paulo (te Casa

(te Telha, município de ............
Sete Lagoas - Rádio Cultura de ............
Sete Lagoas - Conferência S. Vicente (te Paulo, de
Sete Lagoas - Vila Vicentina, ute ..........
Sec	u'	(rFanato flegina tui',
Sete Lagoas - Democrata Esporte Clube, de
Sete Lagoas	Bela Vista Futebol Clube, de .
Sete Lagoas -	Instituto Setelagoano de Menores,

de........................
Silvestre Ferraz - Clube Esportivo Ubiratan de

(para const9ção de uma praça de espor-
tes)	........................

Silvianópolis - Orfanato Santa Aguêda, (te
Silvianópolis - Conferência S. Vicente de Paulo,

de........................
Silvianópolis - Hospital e Maternidade Maria Eu-

lália, de (para sua construção)
Soledade de Minas - Liga Operária Católica, de
São Paulo - Centro Cívico Social S. Paulo-Mi-

nas Gerais, de ....................
Tarumirim - Sociedade S. Vicente de Paulo, de
Tarurnirim - Hospital, de (para aquisição de ma-

terial cirúrgico) ................

(:

5.000,00
5.000,00

2.000,00

2.000,00
5. 090,00

2.500,00

3.500,00
5. 000,00
5.000,00

11.000,00

9. (9)0,00

1.000,00

5. ().00
5.000,00

15.000,00

5.000,00

7.000,00

12.000,00

5.000,00

12.000,00

1.000,00

5.0í) (y)
2.000,00

S. ((00.00

10.000,00

5.000,00

5.000,00

11.000,00

13. 009,00

10 .000,00
5.000,00

20.000,00
15.000,00
4.000,00
4 . 000,00
5.000,00
5.000,00

10.000,00

:t.000,Oo
42 . OOt),00
10.000,00
5.000,00
4 .000,00
5.000,00

10.000,00

50.000,00

143.000,00
20.000,00

5.000,00

85.000,00
3.000,00

2.000,00
5.000,00

5.000,00
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Tarumiriin	Caixa Escolar de Vai-Volta, muni-
cípio, de	 .

Teixeiras	Hospital Sto. Antônio, de	(para
aquisição de material cirúrgico) ........

Teixeiras -- Conferência S. Vicente de Paulo, de
Teixeiras - Caixa Escolar do Grupo Escolar, de
Teixeiras - Cantina (10 Grupo Escolar, de .

	

.1ie	(a!I	 i;ec (	.	'
( cn	\1(lcrJ(a i"iiPhol (l1i r de .

Teófilo Otoni - União Operôria Beneficente, de
'reófilo Otoni - Clube Recreativo Operirio 7 de

Setembro, (le	..................
Teófilo Otoni	Clube Atlético Teófilo Otoni, de
Teófi]o Otoni	Orfanato Coração de Jesus, de
Teófilo Otoni - Instituto Paroquial de Assistência

Social, de
Teófilo Otoni	Clube do Xadrez, de ........
Teófilo Otoni	São Jacinto Futebol Clube, de

	

ed()	ari.	.i!erpuc Frei Dimas, de ......
Teóf de (toni	---Associação Proinotora d0 Pro-

(',;so Bel iioso e Sec 1 de N. S de Fátima
Teófilo Oloni - Associação Promotora do Progres-

'a lletigioso e Social de São J1('i1iU) (te
'I'eú filo O ton 1 Patronato 1) . Rosco ..........
Tefilo Otoni - Hospital Santa Rosália, dc (re-

construção)	....................
Teófilo Otoni	Sociedade de Assistência à Mater-

nidade e à Infância, de ..............
Teófilo Otoni	Sociedade de Amparo aos Deten-

tos da Cadeia, de ..................
Tiros -- Sociedade São Vicente (te Paulo, de .
Tiros .- Santa Casa de Misericórdia, de ......
Tiros - - Sociedade São Vicente (te Paulo, de Canas-

trão, Município de ................
Tocantins	Colégio Professor João Loiola, de
Tocantins - Conferência São Vicente de Paulo, de
Tocantins - Esporte Clube Itararé, de ........
Tocantins - Associação Rural, de (para constru-

ção (Ia sede) ......................
Tombos hospital São Sebastião, de (para obras)
Três Corações ..- Obras do Asilo São Vicente de

Paulo, de ........................
Três Pontas - Conferência São Vicente de Paulo, de
Uberaba	Associação Esportiva Merciana, de

Três Pontas ---- Caixa Escolar das Escotas Reunidas
de Santana (la Vargem, Mau icí pio de ......

Tupaciguarl ---- Sociedade São Vicente de Paulo, (te
Tupaciguara -- Santa Casa de Misericórdia, de

(para iiIfl[)tilÇã() e n ielliorauleI(tos) ......
Tupacigual'a ----- Caixa Escolar Elias Teolônio, (te
Turmalina Conferéncia São Vicente (te Paulo, (te
Turmalina - - Conferência São Vicente (te Paulo (te

Verediulci, Município de ............
Turmal iii a - -- Coo ferCnc a São Vicente dc Paulo (te

Caçarat ba, 'Mun icípio de ..............
Ubá = Patronato SSo José, de ..............
Ubá --- Associação dos Empregados no Comércio, de
Ubá - Centro dos Lavradores de Ubá, (te ......
Ubá - Asilo São Vicente de Paulo, (te ........
Ubá	hospital São Vicente (te Paulo, de ......

Ubá	Gaveta (los Pobres, de ............
Ubá — Cantina Escolar (lo Grupo Escolar "Raul

Soares", (te ......................

Ubá	Caixa Escoar (lo Grupo Escolar "Camilo
Soares", de ......................

Ubá - Sociedade Beneficente Amália Franco, (te

Ubá	Asilo São Vicente (le Paulo, (te Divino, Mu-
nicípio de ......................

Ubá - Obras Sociais do Padre Book, (te Rodeiro de
de Ubá, Município ite ................

Ubá	Caixa Escolar (las Escolas Reunidas (te Ro-
deiro de Ubá, Município (1..............

Ubá — Conferência São Vicente (te Pauto (te Divino
de Ubá, Município (te ................

Ubá --- Conferência São Vicente (te Paulo de Ubari,
Municíj4io (te ......................

Uberaba	Fundação Laurenciana Patuieri, (te
Uberaba - -- Sociedade São Vicente (le Pauta, (te
Uberaba--- Hospital da Criança, de ..........
Uberaba --- Orfanato Santo Eduardo, d.........
Uberaba - Lar Espírita, (te ................
Uberaba - Abrigo Ios Menores Desamparados, de
Uberaba ---- Santa Casa, (te ..............
Uberaba .- Esporte Clube Fabricio, (te ......
Uberaba	Independente Futebol Clube, (te .
Uberaba =- Clube Recreativo e Cultural Ubera-

bense, (te	......................
Uberaba - Nacional Futebol Clube, de ......

0'

5.000,0)
9.000,00

4.000,00
2.000,00
3. 1i00,00

2. 000,00

2. 600,00
10. (;00,00
10.000,00
30. 000,00
20.000,00
20. 000,00

5.000,00

5. 000,00

5.000,00
10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00
:t .000,00

15. (100,00
12.000,00
12. ((00,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00

10.000,00
10.000,00

3.000,00
2.000,00

C1,$

5.000,00

16.000,00
5.000,00
5.000,00
2.000,00
6. 000,00
4 .000,00
6. 000,00

4.000,00
4.000,00

12.000,00

16.000,00
2 000,00
1 .000,00
5.000,00

S. 000,00

2. 000,00
12.000,00

40. 000,00

5. '100,00

5.000,00
18.000,00
40.000,00

11.000,00
17.500,00
5.000,00
5. '100,00

10.000,00
10.000,00

50.000,00
8.000,00
2. 000,00

1



Virginópolis --- Santa Casa de Misericórdia São
José, de (para sua construção) ........

Virginópolis - Conferência São Vicente (te Paulo,
de............................

Virginópolis	Conferência dc Nossa Senhora (lo

Patrocínio, (te	....................

Virginópolis	Associação de Proteção à Materni-

dade e a 1(1 á (1	(1:	....................

Virgiioli;	Conferénia Nosa:i Senhora (Ia Gló-
ria de Divino de Virginópolis, município (Te

\'irgotãndia	(kalf(nCia	(te Sa	Vicente (te

Puio.	(i(.........................

Volta Grande	Caixa Escolar, de ..........

(T

28. ((00,00

2.000,00

1.000,00

8 . ((1)0,0()

1.000,00

1.-). ()()(),00

5. 000,00

Ari. 2. -- As subvenções, ('Oncedidas pela presente lei, só
serão recebidas pelos beneficiários, mediante a prova do eguinte

a) existéncia da sociedade subvcIlC0112(Ja

b) idoneidade dos seus dirigentes

Parágrafo único - Os requisitos das letras "a" e 1)" será)

provados 10(1 mui' esiaíIO. com lima reconhecida, da autorida-
de judiciária, sol cuja jurisdição se encontrar a sociedade sub-

vencionada.

Art. 3.	As despesas decorrentes da presente lei correrão
por conta (Ia verba própria (lo orçalilen o (te 1 93

I. , ileVGii1(i5 as li	)usiç(e	(cl canil ária, entrara esta

lei ema \	II 11(11 	ia 1k sua tmh ln'açao

Mas (10, 1(01 1 anto, a tôd as asnu tori(t,'((es, a Chie m O conlmec i-

mento e execução desta lei pci'tcilcel', (IUC a cumpram e façam (lifll

prir, tão intciralfles te Colho neta se (((II 1(1.

lo P.co da l,iljerduL. i1CO liotizonle, 1$ de julho

de 1953.

.Tusc17i.1NO Ku1(ITSCII11' DE (I(J.1\'EiR\

Jose Mona Alkmirn

*

--
-	 —77----

	Uberaba	Caixa Escolar do Grupo "Minas Ge-
rais", de ........................

Uberaba -- Escola de Enfermagem Frei Eugênio, de
Uberaba Escola de Filosofia, de ..........
Uberaba -- Instituto dos Cegos Brasil-Central, de

	

Uberaba	Curso Gratuito Primário do Colégio
Nossa Senhora das Dores, de ..........

Uberlân1ja	Sociedade São Vicente (te Paulo, de
Uberlândia	Caixa Escolar do Grupo Escolar

"flen0 lirandiio", d. ..............

	

Unaí	Conferencia São Vicente de Paulo, de

	

Vargimha	Ação Social Bucal (Ia Paróquia, (te

	

Varginha	Sociedade São Vicente de Paulo, de

	

Veríssimo	Conferência São Vicente de Paulo, de
Veríssimo - hospital João Rosa, de ........
Vespasiano - Circulo Operário, de ........
Vioa	Casa o (.ariaade, de (para aquisição de

material eirurgico) ................
Viçosa - Sociedade São Vicente de Paulo, de
Viçosa - Caixa Escolar do Grupo Escolar "Ccl.

Antônio (Ia Silva Bernardes"	de ......
Viçosa -- Cantina (lo Grupo Escolar "Cel. Antônio

(Ia Silva llcrriardes", de ............
Viçosa - Igreja Matriz (te Santa Rita de Cássia, de

(para construção) ................
Viçosa -- Obras Sociais da Igreja de San (a Pita de

Cássia, de	......................

	

Viçosa	Liga Operária Viçosense, (te
Viçosa - Atlético Futebol Clube, (te ........

	

Viçosa	Maternidade Alice Loureiro, de .

	

Viçosa	Conferência Silo Vicente (te Paulo (Je
Cajuri, município, (lii ................

	

Viçosa	Conferência São Vicente (te Paulo de
São Miguel do Anta, lllunicíoio (te ......

	

Viçosa	Igreja Matriz de São Mguel (10 Anta, mu-
nicípio de ......................

Virgem da Lapa - Siciedade São Vicente de
Paulo, de ......................

Virgínia - Sociedade São Vicente de Paulo, de
Virgínia - Caixa Escolar do Grupo Escolar, (le

	

Virginópoljs	Caixa Escolar de ............

	

Virginópoljs	Casa dos Pobres, (Te ........
Virginópolis - Clube Recreativo, de ..........

Cr$

1.000,00
3.000,00
2.000,00
5.000,00

2.000,09
10.000,00

1 .000,00
10.000,00
10. 000,00
5.000,00
1. 000,00
3.000,00
5.000,00

32.000,00
20.000,00

10.000,00

4.000,00

20. ('60,00

50.01)0,00
10. 000,00
4. «0,00
5.000,00

5.000,00

2. 000,00

3.000,00

12.000,00
5.000,00
5.000,00
5.090,00
5. 000,00
3.000,00

4L
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LEI N.° 954, DE 29 DE JULHO DE 1953

Dispõe sobre a oIrjaiii:acoo (/0 Serviço de Assistência aos Médicos
e dá outras providências.

O Povo do Estado (te Minas (i'rais, por seus representantes,
deere 1011 e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1 - Fica o (iov5rno do Estado auio' ,do a orga a izar
um Serviço de Assistência aos Médicos, com os fins que e;ta lei
especifica.

Art. 2.' - São as seguintes as finalidades do Serviço de As-
sistência aos Médicos

.\ suriir auxilio aos médicos que exercerem a sua Oro-
fissão (leatro (lo Estado no iníninio de dois anos e que venham
a contrar moléstias que os invalide, ou os torne enfermos ou cm
situação (te desajuste financeiro;

--eo;iceder :oxiiio Ss fantílias dos médicos falecidos sem
recursos;

lii -- - constituir uni fundo especial,	destinado à constru-
ção da ''Cas a (los Médicos"

Ari - - Para atendem' às finalidades da presente lei, fica
instituída (IIHU taxa (te assistência aos médicos (la valor (te Cr 5,00
(cinco cruzeiros), que será cobrada em sêlo adesivo, denominado

e	deverá ser colado e obrigatôria-
mente inulAizados nos aie símios (te saúde.

Parágrafo único - Estão isentos do pagamento da taxa de
Assistência aos Médicos:

a) os atestados (te saúde (te pessoas m'econhecidaatente io-
l(m'cs;

b) os atestados (te saúde para fins escolares;
os atestados de saúde para fins militares;

(1)	os expedidos para fins eleitorais;
e) os que ten liam por flui a instrução de PFOCCSSOS de assis-

tência judiciária;

0 os expeddos no inlerêsse de hanseianos, seus filhos, pa-
rent(s e suas Caixas Beneficentes;

g) os expedidos para efeito (te justificação (te ausência ao
trabalho e prova le estalo (lc gestação da Cinprcgflda;

li) os expedidos para o fim de obtenção di ciii prêgo

i) os expedidos i. 'a.a efeito de provi perante a Justiça (lo

Trabalho, quando a cargo do empregado.

Os atestados ncbna relac ou ad os trarão a (leclaraçao ex-

pressa (los fins a que se destinam

Art. 4. - - O Estado 'lelegará a cxecuçii o lo Serviço (le Assis-
tência aos Médicos à Assoe iação Médica de Minas Gerais, através
do seu Departametiio de Previdência, enirceando-lile, para êsse fim,
semcstralmnentc, o produto (Ia arrecadação da taxa instituída no

artitlo 3,9

rt. 5.1	A inobservância desta lei iinplicarii (nt pena (te

responsabilidade e de indeiuzaçao pccuniáiia

Art. 6.' ---- O polcm' Executivo realamcntará a presaste lei.

sessenta (fiO) (li as apásas na promulgação
Art. 7.' --------Esta lei entrara cal vigor na data de sua publi-

caçiio, revogad as as iii spos çães cio cnn trário.

Mando, portanto, a todos quantos O conliciineilto (Ieta lei
pertencer, que a cna;i:' o e faç:on cumprir tão exatanmente ('1)1110

nela se contem

Dada no PaPei' da Liberdade, Belo horizonte, 29 de julho
de 1953..

JIJSCLLINO lmnsc!tmm' DE Om.ivniisA
Geraldo Slar!irmg ,Soures
.Jose Maria A li:ztirri
ilutrez (/C Sousa Carmo
()di!ori IJelrcns
Bento Gonçalves Filho
Mário 11H00 kadeira

*

LEI N.' 955 DE 29 I)E .TULIIO DE 1953

Abre à Secretaria da Viaçõo e Obras Públicas o crédito especial de
(11' Cr$ 4.007. 624,90

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

Art . 1 . --- Fira aberto à Secretaria da Viação e Obras Pú-
blicas o crédito especial de Cr$ 1.007. 024,90 (quatro milhões, se-

li
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te mil, seiscentos e vinte e quatro cruzeiro e noventa centavos),
para pagamento (Ias seguintes despesas:

Cr$
Prefeitura Municipal de l3ai'õo de Cocais - Des-

pesas com acréscimos das obras de reparos
(Li ponte sõbre o rio S ,,-to JoSo, em 1950

	
4.021,20

Prefeitura Municipal (le Dores do Campo - Des-
pesas com acréscimo (Ias obras de constru-
da ponte sôbre o rio Loures, na estrada

	

Dores do Campo Barroso, ciii 1849 ......	16. 854 ,5
Prefeitura Municipal de Bom Despacho Des-

pesas com acléscinios das obras (le constru-
ção da ponte sôbre o rio Picão, na estrada

	

Bom Despacho Martinho Campos, em 1916
	

32.517,60

Prefeitura Municipal de Poié	Despesas com
acresci nios mias obras (te construção (],i
sôbre o córrego Água Limpa, no lugar deno-

	

minado ''Grota Funda, cai 1917 ........	20. 838,8*
Prefeitura Municipal de Mutuei Despesas ('Ofli

indenização mie 50% (Ias obras mie constiu-
(pio (LI l)OFlte sôbre o Rio José Pedro, cmii

	

Centenário ......................	51) 000,0)
Prefeitura Municipal (te J('(1ucri	- Despesas com

as obras (Ir coas truçao da pmm te sôbre o Rio

	

Casca, deu. "Cachoeira Alegre", cm 1919 e 1950
	

130.277,7*
Prefeituras Municipais de Pira iiora e Corinto - Iii-

(lellizaçí'iO mie (lcS)e5as ('0111 as obras de cons-
truçfio (te ponte sôbre o 11 beirão Lavado, na

	

estrada Lassance Conoto ............	86. 077 Au
Prefeitura Municipal mie Betim	Auxílio para ateu-

miei' as micsjmesas com as md)r:ms mie construçilo
mia ponte sühre O Biliciiatm ilandeininhas	30. 000,01)

PrefcPuia Municipal (ir Pulos de Minas --- Despesas
com os acréscimos (iaS obras mie constrnçao (Ir
ponte sôimrc o ido Paranaíba, na estrada San-

	

lana de Polos-Carmo do Paranaíba, riu 1949
	

39. 855.IM
Prefeitura Municipal de fl:uuntmuí Despesas com

o s aci'ésci nos das obras (te reparos na ponte
s(dre o Rio Bainhai na estrada Banini Côr-

	

repo Danlas, vin 1950 ................	11.817,00
Prefeitura Municipal de Ladainha	Despesas com

os acréscunios das obras de construção da
Oli(' sAbre o JUo Mucuri, no Município de

	

Ladainha, em 1950 ..................	17.515,30

Prefeitura Municipal (le Conceição (10 Rio Verde -
Despesas com acréscimos tias obras (te cons-
trução na ponte sôbre o Rio Verde, na Estação
de Freitas, em 1949 ................

Prefeitura Municipal (te Januãria -- Despesas com
acréscimos das obras de construção eia ponte
sôbre o Rio Riacho Canabrava, na estrada Ma-
ria da Cruz-Januária, em 1947 ........

Prefeitura Municipal mie Maria da [é	Despesas

caia	(i5 mie' ri-pares no p1('do (lo Grupo
Escolar "Arlin do Zaroni", ciii 1918 ......

Mói Quintino ----- Despesas com as obras de recons-
trução do préul i() (lo Gm'upo Escolar "Dr. João
Porfírio" (te Salinas, em 1941 ..........

Prefeitura Municipal de Santa Rua do Jacutinga -
Despesas ele acréscimos das obras de cons-
trução do prédio do Grupo Escolar local

Prefeitura Munici pai de Santo Antônio <to Monte -
Despesas (te acréscimos das obras mie constru-
ção mio prédio mio Grupo Escolar local .

João Lagoeii'o dos Santos - - Dcspesus ('mau as obras
de adaptação do prédio da Escola Normal
mie Janu(ui'ia	......................

Prefeitura Municipal de Teófi]o Otoni --- Despesas
('0111 as obras de adaptação do prédio para
instalação do Grupo Escolar "Dr. . 'Manoel Es-
têves", em 1946 ....................

Jouhert Guimarães -- Despesas com as obras (ir
construçuuu do prémi io do Grupo Escolar de
Baepenmi i, d'tu exercícios anteriores ......

Tiia'ircio Dunas e .,niônio Paixão Deepesas com
tiS obras mie constniiçao de IIIUFOS de vedação
do prédio escolar mie Angoi'itaha, no Muni-
cípio mie Bam'bace na, em 1951 ............

Prefeitura Municipal mie Sapucai-Mirim -- Despesas
com acréscimos nas obras (te construção do
prédio mio Grupo Escolar local ........

Júlio Esmeralelo mia Silva - Despesas com as obras
de reparos do prédio ela Escola Normal (te
Visconde mie Rio Branco, cm 1950 e 1951

Prefeitura Mun iii pai de 1)oni Silvénio -- Despesas
com arréscinlos verifieamlos flaS obras (te
construção do Grupo Escoiai' mie "Sem Peixe"

Cr$

6.947,40

1.499,10

4.010,30

7A7810

161.418,80

42. 389,10

29.585,20

30.313,80

101. 732,80

1 .340,00

5(1. 993,40

10. 637,00

27 SOM 0
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Prefeitura Municipal (te Matosinhos - - Obras de

2. 100,00	
construção do Grupo Escolar dc Capioi

Branco, em 1951	..................

Prefeitura 1\Iun icipal de Man temi -- Danos cau-
Eados pelo temporal ocorrido eia janei ro dc

750,00	 11,152 ............................
Prefeitura Municipal de Tcófito Otoni -- Danos cou-

-	 sados pelo temporal ocorrido cio janeiro de
aOO,00	 1952 ..........................

2.260,00

Cm'

900,01)

731,50

2. 503,00

11 .367,00

21.016,50

421.602,00

.750,00

415,00

16.951,80

25,166,70

310. 000,01)

254.000,00

4.007.624,90

Cr

2. 5119,60

22.497,00

237. 190,30

597.591,70

233 . 056,30

760.439,50

1 ,2. 05o,00

1 .500,00

1 .200,00

225,00

300,00

Engenheiro A iinoré D111 1-,1 Filho -- Despesas coro
aluguel do cômodo ocupado pela 10'. Circimus-
('i'iÇilO 110 pC1'ÍO(IO de 30 de junho a 3l de
dezembro dc 1951 ..................

Engenheiro .Joéo Antônio 1' i micnto (te Carval 10

Despesas com telefone da 23.' Circuri 'crlçao
(le Obro;, ciii 1951 ..................

G. Lúcio _ Cia. --	'êania Clievm'oiet de \'ars,ii,t
Materiais fornecidos '-'k 15. Ciicunscriçiio

de Obras, ('iii 1)51	................

Engen ia' ro W'al frid o Mac Iad o Mendonça -	Des-

pesas cora 	da 6. Circunscriçílo de

Obras, cru 	(le 1940 ...........

Casa Pi'att S. A . -- 1"onnecinienlo de méquinos de
escrever e c.lcaIar, co 1951 ..........

Importadora	liisas (ei'as Ltda . -- F'ornccimlidnlO
de duas canunlionetas e dois camronliões
pura Ira uspOnte de Erigen hei los topógrafos e
ia's501 ope10 io das turmas de estudos (te
estradas o' Pontes ..................

Ilonorina José Nacif ---- Despesas com as obras de `e-
puros no prédio do (irimpo Escolar ''t'évlo
Soares", de ponte Nova ..............

Maria Madalena Ladeira - llepai'os urgentes ii o
gaipõo (10 emiti na (lo (ii'tlJ)O Escolar "Lúcio
dos Santos", da Capital elo 1951 ........

Prefeitura 'Municipal ( !c  Janaólui --- Acréscimos nas
obras de construçéo do Crupo Escolar local,

-- 32
	 - C'3

Pr'fcitt'ro 1nncpa1 de S:d,ai'é - l)sj)csos ('>1(1 OS
obrw; de reparos no prédio E';eolar de Me.tie
Caetano, cm exercícios

Prefeitura Munic i pal de Curo Prêto --- I)esiose s
coei as obras de reparos do preclo (ia Escota

Prefeitura -Municipal de Ponte Nova - Despesas
('0111 ii'; 01)1115 de co ciusso ilo Coroou de Pou-
so 1h Pün.e Nova ..................

Diversos Fornecedores -- )l:iteriítis fornecidos poro
as obras dc nicilioranientos e reparos cm pré-
dms perte:i''entos é Polícia M i litar, ent exer-
cícios onleriores ................

Cia. Alcason Conolritlora -	Juros de mora crIa-
tIVOS 1 (''fl5'flj('ft) ílo lb'tIleal'j() de .\raxé -
(00 Indo	9-9-1037	................

Soe. Constrnora Sbnos Siodetria 1,1(10. -- Despesas
coro as Ol)'ir5 de (otflsti'ticlio da Colônia de
Férias de Lagoa 3tnIi ..............

Engenheiro 1":'ihio Vieira i\loi'ques ---- I)énios y ('ci-
das no período dc abril a dezembro dc 1951

Engenheiro José Caiazans Ferreiraven-
cidas tios meses (te sei etoliro, outubro e no-
vembro de 1951 ..................

Engenheiro André Martins de ,\ndra de Filio
D i árias veflc das em dezciiibmo (le 1951 .

Engenheiro Paulo \'ialet - - Dii'inias vencidas cru
dezeridino dc lOal ..................

Engenheiro Augusto César de Assis Maia -- Diérias
vencidas era 	de 1951 ........

Engenheiro Alvaro Vasqucs -- Despesas com alu-
guel de sala para a 19. Circunscriçéo (Ii'
Obras, no período de 15 de selemribro a 31 de
tiezemabro de 1951 ..................

Engenheiro Augusto César de Assis Maia Des-
pesas ('0111 ai uguel de côinod o ocupado pela
21. 1 Circunscriçfio de Obras, em dezembro
de	1951	........................

Sad Leite llihei i'o - - Despesas com aluguel do côino-
do Ocupado pela 8. C ircunscri çõo dc (1 Ira s,
('111 dezembro 1h' 1951 ..............

Con tin entino ,S Faria Ltda. - - Despesas com repa-
ros ciii diversas máquinasi mias de escrever, era
1051	..........................

al
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Art. 2. 1 Para atender às despesas decorrentes desta lei
fica o Poder Executivo autorizado a realizar as operações de cré-
ditos que se tornarem necessárias.

Art. 3,0	Esta lei entrará cio vigor na data de sua publica-
ção revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 20 (te julho
de 1053.

JusciiuNo l(uumrncii:u um: Oi.mvi:mie
Bento Goneaú'es Filho
,Jose lIaria A 1km iin

*

RAZÕES DO VETO

Ao sancionar a Proposição de Lei n. , 972, que cria um lias-
pital de Pênfigo na Capital, vejo-me na contigência de vetar os ar-
tigos 4•1 e 5. assim redigidos:

Art. 4. O corpo médico necessário ao fundou amileflio do
1 lospi :ii ((e Pênfigo será preenchido por ilermat ot ogistas pertencen-
tes ao quadro do pessoal da Secretaria de Saúde e Assistência.

Art. 5,Q - O cargo de Diretor do hospital será provido de
acôrdo com o artigo anterior e eia comissão.

Assim procedo pela razão de não existir, no quadro geral do
funcionalismo civil do Estado, contido na Lei 858, de 29 1251, a
carreira de dermatologista, circunstância que tornaria inócua a lei
pela i IIipOSS ibiliiliíle do picenclsimen o (lo cCipo médico (lo Fios-
pital, exigindo, preliminarmente, a criação, em lei, da mencionada
carreira.

a (sn notivo, e cniio certo (iUc O inleiêsse público
iiomiiaio uil(i () naIh11to((o lIo;ii(al, (.()')fliO) 1 Proposição

972 veto parcial, para que não se transformem em norma legal as
disposições contidas em seus artigos 4,9 e 5..
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LEI N.9 953, DE 29 DE JULHO DE 1953

Cria um Ilospilcil de Pênfigo na Capital.

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

Art. 1.	Fica criado, no Departamento de Unidades Sani-
tárias no Serviço de Deriiiato-vee erologia, da Secretaria da Saúde
c As.	i1C_ii, mii 1 :u;)laI (lca[iia(lo ao tratamento de doenças de
pênfigo.

Art. 2.9	O hospital de Pênfigo será localizado na Capital
e dispocá de aco o(i:çcs pala indigentes e peuioiiistas, podendo
este ter niét ices iisastciites estranho; ;io (medro ('liliiCO (10 Flospital,
contando que de notória competência na especialidade.

Ari . :t. () llo;pital de Pênfigo será ainda um Centro de
Estudos da doença e (te ensino da ('apeci;didnde, pelo que contará
com laboratório e instalações ate :uad as.

Parágrafo único	Fica a Secretaria (te Saude e Assistência
(a coiivCaio coma Faculdade de Medicina da

Univei'.idadc (ia as (eraa, pala mileilior execução, por intermédio
da Clinic Der;, atoiógic;i, ilos ub,tetives ])rCVSiO5 neste artigo

Art. 4.' - Vetado.
Art .5.	Vetado.
Art . G.	Revogadas as disposiçoes cm contrário, esta lei

entrara em vigor na data (te sua pUhIic(ÇOO

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem  conheci-
mento e execução (lesta lei pertencer, que a cixx pr:I ia e façam ('Um-

cem (t.' c';nno neta se cüiltéiii.
Dada no Palácio da Liberdade, Belo Ilomizonte, 29 de Julho

de 1953.
JUSCELIN0 KUBITSCIJEK DE ()ç.lvnnrs
Mário Hugo Ladeira

*
LEI N.° 957, DE 31 DE,' JULHO DE 1953

Dispõe sôbre doação de imóvel (1 Municipalidade de Pirapetinga

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

Art. 1 .	Fica o Govêrno do Eslanlo autorizado a doar, à
Municipalidade de Pirapetinga, o imóvel, pertencente ao paírimô-

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 21) de julho de 1.953.
JUSCELINO KUI(ITSCTI Eu DE OuvEm.

*



Art. 2.° - Fica o Poder Executivo autorizado a rcatiaar as
operações de ci'di tu que e(' Ioraeecnl ni cc,sáciaS, pala atendei' às
despesas decorrentes desta lei.

Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário, entran-
do esta lei cm vigor na data (te sua publicação.

Mando, porian tu, a tênlas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cuniprain e façam
cumprir, tão inteiramente  corno nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, bela horizonte, il de julho
de 1953.

JUSC(1.INO l'.0 01T.C1 1 EK i)E Oivinn

Joé filaria de .11km/ia
.JU(UC de Sonso C(U1i10

*

LEI N.° 959, DE 31 DE JULhO DE 1053

Abre créili!o especial ao Departamento ( ' e Águas e Energia Elétrica

O Povo do Estatio de Minas Gerais, por seus replcseIitiJIlles,
decretou e (li, dli SCU n ome, sanciono a segui o te lei

.
Art. I.	F	bica aberto to Departamento dc Águas e Energia

Elétrica o crédito especial de Crl 1 . 190.000,00 (um milhão cento
e noventa mil cruzeiros), para atender ao pagamento relativo ao
acréscimo de despesas (0111 115 obras dc remo(idlaçao da i-êde de
iluminação pública e subestação da cidade de Uberaba, (Te acôrdo
com a seguinte discrirninação:

a) Difcrcn':a (te, 	(te materiais i rlItmortO(!os

b) Mão-de-obra decorrente do aumento do salá-
rio-Ininimo ......................

e) Acréscimo de despesas provenientes tia substi-
tuição (te braços comuns para braços orna-
mentais, não computados no contrato (te
obras era vigor ..................

Cr$
220.000,00

220.000,00

750.000,00

1.190.000,00

nio do Estado, onde funcionou o antigo Grupo Escolar "Cel. Ri-
beiro dos Reis", localizado à Rua Barão do Rio Branco, com a área
total de 2.097,20 metros quadrados.

Art. - \ Muntcipaldade Te Piiapetinga obria-sL-a,
dentro tio prazo de cinco anos, a contar (lesta lei, construir um pré-
dio na área doada, descrita no art. 1., para o fito de nêle se insta.
lacem os serviços da Prefeitura Municipal e, eni ônus (Te qualquer
espécie para o Estado, a Coletoria Estadual e o Serviço Estadual de
Estatística

Parágrafo único - A inadimplência, por parte (Ia Munici-
palidade, das eondiçães a que se obriga, importará em reversão do
imóvel doado ao patrimônio do Estado, independenlemcntc de qual-
quer indenização.

Art. 3,9	Revogadas as (liaposições em contrário, entrará
esta lei em vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução (testa lei pertencer, que a cumpram e façam cura-
prir, tão inteiramente corno nela se contem.

(10 l'.ih'uto da l,iheidaitt, Pelo llur'zonte, eia 11 de ju-
lho de 1953.

JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIvEIOA

José Maria Ah/:rnim

*

LEI N.° 958, DE 31 DE JULHO DE 1953

ProTe000 (1 O1!JI?(LU de C1(diIOS e,: peciais ciberlos (1 Secretaria da
Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho

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

Art. 1.' — Fica prorrogada para 31 de dezembro de 1953, a
vigência dos créditos especiais abertos à Secretaria da Agricultura,
Indústria, Comércio e Trabalho, pelas leis obaixo:

Lei 781, de 5J12J51.
Lei 800, de 13112151.

Lei 876, (te 2617152.
Lei 889. de 1218152.

1
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Art. 2.	Para ocorrer à despesa decorrente desta lei, pode-
rá o Govêrno, se necessário, realizar operação de crédito.

Art. 3•1 Revogadas as disposções cio contrário, esta lei
entrará em vigor na data de sua pubi icação e terá sua vigência
prorrogada até 31 de dezembro de 1353.

l\lando, portanto, a tôdas a autoridades, a quem o con'icci-
mento e execução (lesta lei pertencer, (jUC a cumpram e façam
cumprir tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 31 dc julho
de 1953.

JUSL LIXO	UHiTseii1:K ou Ouivcin

Bento Gonçalves Filho

José [urio de Á IL!aíIn

LEI N. ttGO, DE 1.1 DE AGôSTO DE 1953

Autoriza o Govériio cio Estalo (1 reverter il Prefeitura ilunictpal de
Mar de Espanha, Parte (Ia doação feita por aquéle município ao

Es lado

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

Art. 1.0 - Fica o Covêrno do Estado autorizado a reverter à
Prefeitura Municipal de Mar dclispanlia, parte da doação feita

dpor aquêlc município ao Estio, conforme consta da escritura
iavrai'.;ino Taheliio do 1.' ()uico (lo Judicial e Notas e Oficial do
Registro Geral de Imóveis da comarca de Mar de Espanha, livro
l sob o número 7.581, pág. 95 constante de um terreno de 12 ai-
(lucres, sendo 4 na vertente para a cidade e o mais próximo possível
desta e o restante no lugar onde não haja plantações do Ilôrto Flo-
restal, destinado à construção e fundação de uni Ginásio (lenonli-
nado "Barão de São Geraldo", ressalvadas as instalações cio Hôrto
Florestal.

Art. 2. A reve:lio de que trata o art. 1 .0 ficará isenta do
inspôsto de transmissão "inter-vivos", e não prevalecerá se não forem
iniciados os trabalhos de construção do Ginásio, dentro de uni ano
e seis meses ou não concluídos dentro de quatro anos, caso cm que
voltará ao doniínio estadual.

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

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

Dada no Palácio cia Liberdade, Belo horizonte, 1 . 0 de	 ôsto

de 1953.

JUSCELINO EUBITSCIIEK DE Ouivi:m
José Maria Aikiniin

LEI N.9 961, DE 1. 9 DE AGÔSTO DE 1953

Abre à Secretaria das Fln(wçus o crédito especial de (2r$ 161 . 057,60

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

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

Art. 1 . 1  Fica aberto á Secretaria das Finanças o crédito es-
pecial de Cr 161 .057,60 (cento e sessenta e uni mil cinqüenta e sele
cruzeiros e ses;enia centavos), para ocorrer ao paganiento (te di fe-
rença de vencimentos e abono fani liar, no período (te 1.0 de ja o ei ro

de 1948 a 31 (te(lezeud)ro de 1951, aOS seguintes funcionários daque-
Ia fleisartição:

João Carnevali ........................
Hamilton de Mendonça ....................
Francisco Queiroga ....................
Benjamim Dutra de Oliveira ..............

- Raimundo Gereld Peiera da Silva ..........
Geraldo Tcrtubaáo ....................
Valter Mano Alberici ....................
Vaitei (:e Freita..........................
Maria Teresa Bolivar ....................
Alberto Teixeira de Carvalho ..............
Vicente Parizzi ........................
Luís de Paula Gifoni ......................
I)ila ri iCC Cesta ....................
Nelson Proença Gouvêa ..................
Jaime figueira ........................
Daniel Luiz (ia Silva ......................
José Pinto e Silva ......................
Olávio Cicanini ........................

Cr

4.586,50
81)08,10
9. (j76,80
c.051,70
1.749,70

13. 632,00
10.272,00
9.270,8()

11.447,70
8.808,20
8.72:1,60
2. 594,30
9. 600,00

11.310,80
10. 830,00

1.78(3,5(1
5.530,80
1 .860,20



Aurelio ";ora :s
l-lilariiio Morais (Ia (iio.i e Melo	 .
Elza Silva	 .
Jand ira Cerquei co lian gel ................

O) 1 1 i ..................
Euniro de Oliveira Tôrres ..................
Joa(luim Ferra,.........................
Valdeinar Raposo ........................
Paulo Aarestrup ........................
José horta Ihuzelim Filho ................
José Carlos (te Sousa Novais ................
Adalgisa Conceiçôo FigtIeiI'e(lO ..............
Aristida Zilda (te Queiroz ..................

(

1 .260,00
2. 49,40
2.290,30
2. ?64,50

;99,20
.346,90

9 . 101,50
2.615,70
2.507,10
2. 501,00
2.338,70

96,80
96,80

- 90
	 1	

Ir
	 -c 1

uru terreno pertencente a o seu patrimônio, localizado na cidade da
Santos Dumont, £ Rua 7 de Setembro, com a área de 710 metros

quadrados.

Art. 2 . - No terreno doado, descrito no art. l., a Caixa (10 Apo-

st'llta. I i L. OO'IFIIII) (Iii pôsto médico, para

atender à populiçào local, no prazo de cinco anos, a contar da (lata

desta lei.
Parágrafo único - Caso a coalruçao não se faça no prazo es-

tipulado fleSE errE i'o, OU se fôr dado deati no (1 verso ao imóvel doado,

salvo autoriiaçà() do (ovCmno, reverterá O IfleSlIlO ao patrimônio do

Estado, independeiitr1ileut( te qualquer indenização.

	

Art. 3 , Q	ltcvogadas 05 d isposiçõ(5 ciii contrário, entrará esta

lei em vigor na tala de sua puhlicaçaO.

161 .057,60

Art. 2. - Fica o Govêrno autorizado a realizar as operações de
crédito (1 1w se tornarem necessái-ias para fazer face iis despesas decor-
rentes (lesta lei

Art. 3•9	Esta lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições (90 contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 1. 1 de agôsto de
1953.

.JUSCELINO KunrTsclIEjC DE OLIVEIRA
José Maria Alkmirn

*

LEI N.° 962, DE 1. DE AGÔSTO DE 1953

Autoriza a doação de terreno pertencente ao patrimônio do Estado à
Caixa de Aposentadoria e Pensões da Estrada de Ferro Central

do Brasil

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

Art. 1. - Fica o Govêrno do Estado autorizado a doar, â Cai-
xa de Aposentadoria e Pensões da Estrada de Ferro Central do Brasil,

Mando, portanto, a tô ias as autorid ad (5, a quem o conheci-

mento e execução testa lii pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém -

Dada no Palácio da Li berd ade, Belo Horizonte, 1. o dc ogôsto

de 1953.

JUSCELINO KUBITSCIIEK DE OLIVEIRA

José Maria A lkniini

*

LIA N.' 963, DE 1. , DE AGÔST O DE 1653

Autoriza o Poder Executivo a J)exnIutar terreno de propriedade
(lEStadO, situado em Belo Ii orizon le

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

Art. l . -- Fica o Poder Executivo autorizado a permutar uni
terreno (te trezentos e oitenta e dois metros quadrados (382 m2),
de propriedade do Estado, por outro de igual extensão, pertencente
ao Sr. Salvador Chacon, situados ambos no quarteirão número cin-
qüenta e três (53), da Vila Nova Suíça, nesta Capital, e indicados,

sob as letras 'A" e 11 13 1 ', cai planta que fica fazendo parte desta lei,

e constante do Processo n. 125 S A -- - 14, da Divisão (te
Assuntos do Património, da Contadoria Geral cio Estado.
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Art. 2.' - Esta lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-
incnto e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, Lo iii ieiraiiieu te como nela se i_on téai

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 1.' de agôsto
de 1953.

.JUS(;ELINO Kunii:scii na OnivIanA
José Miuia Alkijiijn

*

LEI N.' 964, DE 1.' DE AGÔSTO DE 1953

Concede isenção (1.e iinpôsto de trunanissão à Sociedade Mineira
de Engenheiros puxa aquisiçdo (te sua sede própria

Povo do Estado de Minas Gerais, por seus represisates,
decretou e eu, cai seu iiouie, sanciono a seguinte lei

Ait. 1.'	Fica o Poder Executivo autorizado a conceder
Sociedade Mineira dc Engenheii'os a isenção de inipôslo de trans.
uassão, para adquirir do Auto nôvel Clube dc \I nis a sua
nova sede, sita na esquina da Avenida Álvares Cabral caiu a Lua
Goiás, nesta Capital.

.\ ri. 2.' -- Bes ogadas as disposições cai contrário, esta lei
entrará em vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-
mento e eaeeução desta lei pertencei', que a cumpram e façam com-
rir, tão iii ciranien e como nela se contém

Dada no Palácio da Liberdade, Belo horizonte, 1. 9 de agôto
de 1353.

.luscE.INO Ku:irracI:EK ni: ()i.vi:ui.
José Maria Alkniirn

*

LEI N.' 965, DE 1.' DE AGÕSTO DE 1953

Abre à Secreta.-ia do Interior o crédito especial de Cr$ 232.903,70

Art. 1.' - Fica aberto á Secretaria do Interior o crédito es-
pecial de (232.9)3,7o (duz,atos e lI'iiiia e dois mil, novecentos e
três cruzeiros e sete o ia eco 1 a vos), para ocorrer ao clganle isto das
seguitis despe: :5

Cr

Ovidio César ,ascrnles Coelho -- Juiz de Direito da
Comarca de Leopoldina ----- Adicionais de 10%
relativos ao pci judo de 23 de março de 1947

	

a 31 de (tezculhro de 1953 ............	58.592,10
Prcà itura .i1ii:cilal dc i'ruiai - 	Despesas feitas

com a construção ite uni cômodo junto à ca-
deia pública, destinado à instalação da Esta-

	

ção de Bádio do Estado ............	4.715,00
Fernando Comes (te Carvalho - Juiz dc Direito da

Comarca (te Pouso Alegre	Adicionais (ia
10% relativos ao periodo de 30 de abril dc
1952	ti ("1 .	de 11153 ........	16. 227 ,00

Valdeniar Tavares Pais	Auditor da Justiça Mi-
luar - Adicionais de 10 Ço relativos 'ao pC-

rio:io la 3	e :uá:Lo dc 1951 a 19 dc fcve-
Feno ila 1152	....................

	3.369,61)

Para aquisiçco de material de limpeza e higiene,

	

no corrente exercício ..............
	150.000,00

232. 9O3,70

Art. 2,' - Fica o Poder Execuhvo autorizado a realiz&i' as
ojeraçães de ireditu (pia se to,:iaici:i ( , (a aária para atender ao
disposto na presente lei.

Art. 3.' - Esta lei entrará cm vigor na (lata de sua publica-
ção e terá sua vigência cessada ciii 31 (te itezciui)ru (te lli.)3

Art. 4.' - 1,cvogani-sc as disposçocs Ciii contrario

Mando, portanto, a lôdas as autoridades, ii quelu O coulicc -
mento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpl'aili e façam 1 um-

prir tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo horizonte, 1.' deagôsto
de 1953.

Juscumallo Kumim'rseiiun mie Om.ivcmnis
G eïill 5 lati i tiçj Sou;e .s
José àIui'iu Alkniinm

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

L,
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LEI N. 960, DE 1. DE AGúST() DE 1953

.1 :)l'e a > c(rttOJjO (1(1 AI;'ieulIn;u, I]iístria, Comércio e Trubulho
() crédito especial de Cv 1 . SOu . 00(1,00

(i Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e CLI, Ciii SCU fl Olhe, vanciouo a seguinte lei

Art. 1. ` -- Fica eberl o à Secretaria da Agii cui twa, Icl ústria,
Coníico e trabalho o ciuilito especial d. CiO 1.500. 000,00 (uni
nollao e cuililiclitos 11111 cruzeiros), para ocorrer às despesas com
a IepiesehitaçS() de Minas (leiais na eY.posição internacional a rea-
1 iza i-sc na Capital de São Paulo cio janeiro de 1954, por ocasião dos
1 eslejos CunicihloI'ativos do IV Centenário dàqlicla cidade.

AiO. 23	O referjuo creul [o lerá vígéncia até o exercício
de 1954, ioctusive

AI. 31 ---- Esta lei entrará Ciïi vigor na (ia iii de sua publica-
çOo, icvoadas as dspcçõcs eia coiitrái'io.

M ando, portanto, a Lúdas as autori dade, ii 411(015 (1 conheci-
mento e exccuçáo dua lei i,ei'tiiiecu, (1 115 a uCiOjil ajui e façausi cwu-
pci e, ISa inteiramenle como nela se contém

Dada 110 Palac io cia Li Perda (te, Belo 1! ou'izon te, 1 .1 (te agôsto
de 1953.

1 ISCl5i,iN() huuuiscujni inc ()LlvicutA
.iii(I1V'Z de Sousa L'aro:o
José Maria Alkmim

*

LEI N." 967, DE L y DE AGõSTO DE 1953

Abzc ao Depa?tuniefl!o Ge ogiú[ico o crédito especial de Cr$ 13.000,80

0 POVO do Estaco (te Minas Gerais, 1>01' sus representantes,
decretou e Cii, (ai SCII flOuhiC, Si11iC0flO a seguinte lei:

AN. 1.' - --- Fsca sijerio ao I)cparlaiiunto (lcr5fico o crédito
especial de Cr$ 13. (100,80 (treze ii1i1 cruzeiros e oitenta centavos),
para pogainen [o de adicionais (te 10 1/e ( dez por cento) ,inclusive
abono ' O1ih liar, ao seu Ilor (esar Pereira (te Sino, Assistente Admi-
instratis o I'acluáo 5-35 (iàqUela Itepartição, 110 p('i'iOdo de 1.9 de
agosto cli' 1951 a 31 de dczeuiihio de 1953

;'. t, 2. -- Ilda o Podei' Executivo autorizado a realizar as
o[ )'i:iç'J 5 te crédito (l ue se tu Filareilu necessárias para atender às
(tSSj>1SíiS dccojrenics da presente lei.

Ail. 3. ---	lii cahiajá eia vpor iii dili de ..ua puLlca-
çiO e 1ca suo \igeiiCha	 em 'í1 de dea a.ero de 19o3.

Art. 45 --- ileVOgiifli-3C as disposições em contrárIo

Slan>lu, portanto, a todas as,iu[oicdaies, a quim o c;ciiicci-
TmICIIIO e CanCiÇoO desta pci'tcneei, cU a cunpaouii e fa5>Oi cum-
prir, t.0 inheiraunenie cOhilO nela se conléni

Dcia no Paláemo cia LiI>idade, Belo 1 lorizo ii te, 1. tie ug'isto
de 1953.

JuscEi,iNo Buumii:;:mii:o DE OLmVEHiI.

Bento Geicçulves lUPa
José lIa i/o Aiknun

*

LEI N. 903, DE 5 DE AGÕSTO DE 1053

.tatoii:a ,subveriçho à União Estadual dos Lstudluules

O Povo tio Latado de Minas Gerais, por seus represe:itauites,
decretou e eu, cai seu iiumie, sajicholio a segalule lei.

Art . 1.' F'iea o (hovérno autorizado a conceder à União
Estadual dos 1 ,aLudate de almas Gerais nua suPvençàu anual de
Cr$ 90. 000,10), consignando-a, ciii verba própria, fios oiçai:ientos

Art. 25 - Para atender ao disposto no artigo anterior, 110
cwrcuilc e.\cLeieu, fica o (ovêruo auloiiza&lo a abrir, à Secretaria
fie Educaçu. um ci'échito especial de Cii 90. UUU,U0, podendo, para
isto, se Ilecessario, reahiLar operação (te crédito.

Au t. 3.'	lievogaclas as disposições ciii contrário, cata lei
entrará em vigui 110 c}iiu de sua publicação.

Mando, portanto, a tôdas as au lori IlideS, a quem o conhecB
bento e execução desta lei pertencei', que a cumpram e façam cuni-
prir, Mo ~~Memoente colilO nela se contém

Dada no Palácio da Liberdade, Belo liotizenle, 5 dc agôsto
de 1953.

.JUSCEL1N0 1'UIiIrSCIIEFi DE Oi.i',icin
Odilon Beluie;is
José iliui'ia llkziijixi

d
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LEI N. 969, DE 5 DE AGÔSTO DE 1953

Dispõe sóbre a venda, em hasta pública, de terreno situado
no município de Juiz de Fora

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

Art. 1. Fica o Govêrno do Estado autorizado a aliena!' ciii
hasta pública, pelo lance mínimo de Cr$ GO. 009,00 (sessenta mil
cruzeiros), a área de terrenos de sua propriedade, com 32.140 nietros
quaiir:luoa, situada 1)0 município de Juiz úe Fora, em confrontação
corri o Elo Paraibuna, com a Estrada de Ilodagem União Indís ria e
COM terrenos de propriedade da Coiiipanlua à1 1 aeii- de Lietríci-
dade.

Art. 2.	- Revogam-se as disposições cai contrário, entran-
(lo ezã lei em vigor na data de publicação.

P	- 97 -

Art. 2. - Para atender no disposto no arUgo acirla lica
o Govêrno autorizado a realizar as operaçães (te ccdio 111eeSSaI'IOS.

Art . 3,9	Esta lei eu trará rui vigor na data de sua pubt -
cação, revogadas as disposições ei.! euiiti'aiiO.

Mando, portanto, a tinia:; as autoi'idades,aqueiii o eonuieei-
mento e exCeLIçaO deb a lei pertencer, (lle a cumpram  façam CURI-

prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Paiãcio da Liberdade, Leio horizonte, 5 de agôsto
de 1953.

JUSCELIN0 1íUBi5'SCIILI DE (ài,ivuinx.
Gcz'aido Starlirig Soares
José Maru de Alkiniin

-x-

971,  Dl-' 5 DE AGôS'I'O DE E)53

I

Mando, portanto a tôdas as autoridades a quem o contieci-
incuto e execução (lesta lei pertencer (I UC a cumpra 111 e façam cumprir,
lImo i:ltciramen te colho nela se cointéni.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 5 de agôsto
dc 1953.

JUS(ELINO KUBITsCIIIIK DE OLIVEIRA

José Maria de Alkinimu

*

LEI N. 070, DE 5 DE AGÕSTO DE 1953

ALie a Secrelaria do Interior o crédito especial de Cr) 755. 040,ãi)

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus repm'esm'n t:mn es,
decretou e eu, seu noimie, sanciono a seguinte lei:

Art . 1. -- Fica aberto à SecrItlrria do Interior o credito
especial de C:'9 735. O 19,50 (setecentos e ciuqácuta e cinco fuil e
quarenta e nove cruzeiros e cinqüenta centavos), para paganiento
de de-, pesas (le exercícios anteriores, corno segue ai:

Cr$
Pessoal	............................:ito; is l,3J
Desve'as dIversas ....................443.895,50

755.019,50

Autoriza o cae(ru)puçio de ponte sobre o Rio i'irapetinga

O Povo do Estado de Minas Gerais, 1)01' seus representantes,
derreteu e eu, rui seu fone, sanciono a seguinte lei

Art . Fica  (lovLrn o autoreado a cur': :ai' a ponte que,
sôbre o Rio Pirapetinga, na Rodovia Pii-ape tinga-lãeci'e i o-Leopoldiria,

	

o (0110	'olor luaquimi Junqueim':i Ferraz.

	

Art. 2. 1	Pu-a oco.'rer :io pagamento da indenização relativa
à encanipação auin'izaria no art:go anterior fica abe rio 'à Gecre-
tarja de Viação e Obras Públicas o crédi io especial (10 Cr$ 361 .613,00,
com vigência prorrogada aI é 31 (te (terem tiro de 195:1, preço P01'
quanto foi ava ti:ida a referid a pente, podendo o Govêm'no, para
isto, se lleceasãI'lO, realizar opelação de crédito

	

Art. 3.'	lt\'Oda(iil5 a; diSbOS!çOc. cli contrário, esta lei
entrará em vigor na (lata de sua publicação.

Mando, J)0'L II O, li ti). OS 115 1Y,iO'l da les, a quem o comi 1)cc 1-
inento e execução desta iei pertencei', que a cuiilpraifl e façam
cumnprb', tão inieirai(lelhte COlhO lida se contani

Dada no Palácio ita Li l)CI(1;lrtd, lElo 1 ioi'izon '(e, 5 ('.c agasto
de 1953.

Bento Go;mçabn's Filho
José Maria de .t

ÈM



Ana Nunes (te Souza	Fornecimento de água ao
Grupo Escolar (te Minas Novas, durante o
ano de 1050 ....................

Pe. José Geraldo das Mcrcôs - Aluguel do prédio
ocupado pelas Escolas Reunidas (te Cipotâ-
oca, município (le Alto Pio Doce, nos meses
(te outubro a dezembro de 1950 ........

Oscarlina Lopes - Aluguel do prédio ocupado pelas
Escolas Reunidas de Coluna	S. João
Evangelista, ccii 1949 ..............

Cia. Geral de Eletricidade	Aluguel do prédio
ocupado pelo G. E

'
de Monte Belo, de junho

a dezeinhio de 1950 ................
Cia. Fôrça e Lu:'. Muc nuca .	. - - Fornecimacito

de energia elétrica no 2. 9 semestre de 1050
Diretora do Grupo Escolar "Severino Rezende",

(te Santana (te Cataguases	Fornecimento
de energia elétrica ao Grupo Escolar, no 2.0

semestre (te 1950 ................
José Natban Gandra Fornecimento de luz ao

Curso Supletivo de Itamnarand iba, de maio
a novembro de 1950 ...............

Maria Ester Fernandes	Fornecimento de égua
ao G . E. "Jonas Câmara" (te ltainaran diba,
no 2.1 semestre de 1950 ..............

Olavo Pereira da Silva ---- Aluguel do prédio ocupa-
do pelas Escolas Reunidas (te Nossa Senhora
do Pôrlo	Dom Joaquim, em dezembro (te
1950	..........................

Diretora das Escolas Reunidas de Cercado - mu
nicípio de Pitingui Aluguel do prédio
ocupado pelas EScotas Reunidas de 1.0 (te se-
tembro a 31 de dezembro (te 1950 ......

Diretora cio Grupo Escolar de Espinosa - - For-
necimento de ég	 0ua ao Grupo Escolar no 2.
semestre de 1950 ..................

Prefeitura Municipal de Pitangui - Despesas
gerais inadiáveis feitas na Escola Normal de
Pitangui, determinadas pela Fiscalização Fe-
deral..........................

Sociedade São Vicente de Paulo -- Aluguel do
prédio ocupado pelas Escolas Reunidas (te
Inhaúrna, durante o ano de 1948 ......

480,00

-2. 100,0o

1.100,00

174,30

103,00

222,80

943,40

240,00

200,00

600,00

200,00

19.825,80

1.800,00

e -,	

ii
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LEI N.° 972, DE 5 DE AGÔSTO 1953

Abre à Secretaria da Educação o crédito especial de Cr$ 321 .169,50

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

Art. 1. Fica aberto à Secretaria da Educaç5o o crédito
especial de Cr$ 321.169,50 (trezentos e vinte e um mil, cento e
sessenta e nove cruzeiros e cinqüenta (-entavos), para ocorrer ao
pagamento das seguintes (lespesas:

Alzira Tavares Aluguel (lo prédio ocupado pela
1. 4 Escota de Ladainha, no período de 1.0 de
janei'o de 1919 a 31 de dezembro de 1950

Silvinho Ferreira de Aguiar --- cio Prédio
ocupado pelas Escolas Reunidas (te Conto Ma-
galbães, em Diamantina no período de L Q de
janeiro a 31 de dezembro de 1950 ......

José Marciano Pereira Guedes Aluuel do pr'dio
ocupado pelas Escolas Reunidas (te Florália,
município de Santa Bárbara, no período de
1. 0 (te julho a 31 de dezembro de 1950 .

Natan Batista de Magalhijes - Aluguel do prédio
ocupado pelas Escolas Reunidas de Pocrane,
durante o ano de 1950 ..............

Diretora, o (rapo !scciar 'Iiela Vana'' d o
Lourenço - Fornecimento (te luz de maio a
novembro de 1950 .............

Antônio Barraek -- Aluguel do prédio ocupado pelo
G. E. "Inácio Murta", de abril a dezembro
de 1948	........................

.João Jovo -- Aluguel do prédio Ocimado PC:()
G. E. de Arcos, durante o ano (te 1949

Maria Francisca de Jesus Aluguel do prédio ocu-
pado pelo G. E. "Abraão Lincolu" de Pas-
sos, de 24 de novembro a 31 de dezembro
de	1950	......................

Centro Espírita Harmonia e Fé - Aluguel do pré-
dio ocupado pelo G. E. "Otaviano Alva-
renga", de Perdões, de fevereiro de 1947 a
novembro de 1950 ..................

Diretora (lo G . E. "Pc Antônio Correa" , lu-
gucl do prédio ocupado pelo Grupo Escolar
de fevereiro a dezembro de 1948 ......

Cr

1.538,40

2.025,00

1 . 500,00

2.400,00

192,00

4.500,00

2.400,00

2. 466,20

5.640,00

1.100,00



Cr

540,00

1.101,00

351,60

928,00

1.299,00

350,00

2.500,00

720,04

2. 4 00,00

360,Oc)

300,00

600,00

105,60

Geraldo Caetano Andrade Fornecimento de luz
ao Grupo Escolar de Monte Belo, durante o
o ano ele 1050 ..................

Diretora do Grupo Escolar ele Itapecerica - Des-
pesas com ferragens, material hidráulico,
etc, para o Grupo Escolar ............

Cio. Fôrça e Luz Cataguases - Leopoldina - For-
necimento (le luz és classes noturnas de
Tebas, município ele Cataguases, (te maio de
(le 1948	a outubro de 1950 ..........

Diretora do Grupo Escolar "Vieira Braga" de
Santos Dumont - Aluguel do prédio ocupa-
elo pelo O. E., de 23 de fevereiro a 30 de
novembro de 1950 ................

Diretora do Grupo "Escolar "Afonso Pena Jr." de
Rio Prêto - Despesas de expediente Ciii
1949 e 1950 ......................

Terezinha Batista Rocha Fornecimento (te luz é
Escola Noturna de São luSo de Vacéria, mu-
nicípio de Virgem da Lapa, em 1950 .

Prefeitura Municipal de Medina Aluguel do
prédio ocupado pelas Escolas Reunidas, de
1. de março a 31 ele dezembro (te 1950

Vicente de Paula Oliveira -- Aluguel do prédio
ocupado pelas Escolas Reunidas (Te Chapa-
da, em 1948 ......................

Augusto Pessoa Filho - Aluguel do prédio ocupa-
do pelas Escolas Reunidas de SSo Gonçalo
do Rio Abaixo, em 1950 .............

Benedito Ilonório Dias - Aluguel do prédio ocu-
pado pelo Grupo Escolar "Nelson de Olivei-
ra", em noverhro e clezenhiu de 1948

Sebastião Sales LeSo Aluguel do prédio ocupado
pelas Escolas Reunidas de Felisberto Cal-
deira - Diamantina, nos meses (le novem-
bro e dezembro (te 1950 ............

Herdeiros de Fortunato Vassalo -- Aluguel mio
prédio ocupado pelo Grupo Escolar "Bias
Fortes", de Januéria, em dezembro ele 1949
e dezembro de 1950 ................

Cia. Sul-Mineira ele Eletricidade	Fornecimento
de energia elétrica ao Grupo Escolar de
Conceição das Pedras	Santa Catarina, de
julho a dezembro de 1950 ............

José Quinto GuirnarSes = Aluguel elo prédio ocu-
pado pelo Grupo Escolar de Cláudio, em no-
vembro e dezembro de 1949 ..........

José Adolfo de Aguiar - Aluguel elo prédio ocu-
pado pelo Grupo Escolar "Dr. Eduardo
Montandon", no 2. Q semestre ele 1918 .

Padre JoSo (le Oliveira = Aluguel (lo prédio ocu-
pado pelas Escolas Reunidas ele Sele Cacho-
eiras	Ferros, de 1.0 de maio a 31 de

dezembro de 1950 ................
Bernardino Soalheiro Aluguel elo prédio ocupa-

do pelas Escolas Reunidas de Correatinho
- Guanhées, de 17 de maio de 194$ a
dezembro de 4949 ..................

Chaquib Star Sad -- Aluguel (10 prédio ocupado
pelo Colégio Estadual ele Bari)cccna, em
dezembro ele 1950 ................

Abrigo Jesus da Capital - Aluguel (10 prédio ocu-
pado pelo Grupo Escolar "Artur joviano",
(IC 1 .1 de jaael eu de 1918, a 5 de fevereiro
de 1949	........................

Maria ela Pureza Alves e Silva -- Aluguel da sala
ocupada pelas Escolas Reunidas de Diogo
Vasconcelos, município de Mariana, de 1.0

de setembro a 31 de dezembro de 1950

Hermclinda	latin; C1-ê:1	- Aluniel do pré-
dio ocupado pelas Escolas Reunidas de
Córrego de Ouro	Santos Dumonl, em 1948

Ita Gouvêa Despesas com aquisiçõo de mobi-
liário para a cantina do Grupo Escolar
"Ilonorina Gi*cnet ti ", de Rio Acima .

liza Rodrigues Aluguel do prédio ocupado peiit
1. 4 Escola do Bairro (lo Sanatório, em Bar-
bacena, em 1951 ..................

Maria (Ia Conceiçéo Café de 01 ivena -- Forneri-
mento de luz ao Grupo Escolar "Padre
Café", de junho a dezembro de 1951 .

Fábio Comes ela Silva - Fornecimento ele égua às
Escolas Reunidas ele Caputira, município
ele Matipó, no 2. 9 seniesíre ele 1951 .....

Albertina Lima ela Costa Duarte --- Despesas de
reparos no prédio mio Grupo Escolar "Dr.
Carlos Soares" de Visconde do Rio Branco

Cr$

1.000,00

6. 000,00

400,00

3.893,20

2.000,00

5»'J)0,Od

240,00

1.872,00

4.270,00

600,00

98,00

360,00

2.204,90

150 -	 - 101 -

1



Paróquia de Vila Nova -- Aluguel do prédio ocu-
pado pelo Grupo Escolar "Francisco Esco-
bar", (te Poços de Caldas, de Inalo a dczem-
bro de 1951	....................

Serafim Comes dos Santos	Aiuucl do prédio
ocupado pelas Escolas Isoladas de Ladainha,
em	1949 ......................

Osvaldo Batista da Assis - Alu::us'l do pr( dio ocu-
pado pela Escola do bairro de Coimbra, elo
Passos, (te 1.0 de julho a 31 (te dezembro de
1950	..........................

Ação Social da Paróquia Santo Antônio ---- Aluguel
do prédio ocupado pelas Escolas Reunidas

Gaspar", da Capital, no 3.° trimestre (te
1950	..........................

Geraldo China[ti - Fornecimento de égua, luz e
telefone ao Grupo Escolar "Antônio Cênd Tio
Masc qrtnhas", dc Sã  Lourenço, no 2.
semestre (te 1951	................

Maria da Pureza Alves e Silva Aluguel (te unia
sala ocupada pelas Escotas Peu n id S, (te
Diogo Vasconcelos, eni Mariana nos meses
(te junho a (leZeflhliro (te 1051 ..........

Maria Augusta Ávila Reis Fornecimento (te luz
ao Grupo Escolar "Dr . Lund", (te Lagoa
Santa, (te setembro a novembro (te 1951

Cia. Sul Mineira de Eletricidade - Fornecimento
de luz ao Lriipo Escolar ''Ccl T. Riiuro'', dc
Nepomuceno, no 4,0 trimestre (te 1951 .

Cia. Sul Mineira dc Eletricidade -	Fornecimento
(te Itiz ao Grupopo Escolar de Santa Catarina,
no 4. 9 trimestre de 1051 ..............

Cia. Sul Mineira de Eletricidade -- Fornecimento
de luz ao Grupo Escolar "Ilueno (te Paiva",
de Paraisópolis, no 4,0 trimestre (te 1051

Cia. Sul Mineira de Eletricidade ---- Fornecimento
de energia elétrica ao Grupo Escolar (te ('ou
ceiçéo das Pedras, município (te Santa Ca-
tarina, no 4,0 trimestre de 1051 ........

Agripina Moreira --- Fornecimento (te luz ao Curso
de Educação de Adultos (lo Cipotênea, flui-
nicípio de Alto Rio Doce, (te 1. de maio a
30 (te novembro de 1951 ............

1!
(:r

8 .009,00

7.200,00

420,00

10.800,00

012,00

420,00

720,00

55,20

67,30

159,90

152,80

79,00

i

10,3

Cia. Sul Mineira de Elcric i dad e - Fome cinieni o
(te energia elétrica ao Grupo Escolar "Cô-
nego Ulisses", (te Três Pontas, no 4. 9 trimes-
tre (te 1054	....................

Cia. Sul Mineira (te Flctrici tlade - - Fornecimento
(te energia elétrica é Escola Normal (te San-
ta Rita tio Sapucaí, no 4•0 trimestre (te 1051

Cia. Sul Miiicira (lC Eletricidade ---- Foriieciineno
d& energm ekti'ci ao Grupo Escolar "Cel.
Gabriel Carneiro", de ConceiçFío do Rio Ver-
de, no 4. 1 trimestre de 1951 ..........

Cia. Sul Mineira de Eletricidade -	Forneciniento
de energia elétrica ao Grupo Escolar (te
Elói Mendes, no 4.' trimestre (te 1951 .

Cia. Sul Mineira (te Eletricidade -	l"ornecinen lo
de energia elétrica ao Grupo Escolar (te Ca-
choeira (te Minas, no 4,0 lrniesirc (te 1051

Cia. Sul Mineira de Eletricidade - - Fornecimento
(te energia elétrica ao Grupo Escolar de AI-
fenas, no 4•0 trimestre (te 1951 ........

João Ramalho (te Sousa - Aluguel (lo prédio ocupa-
do pelas Escotas Reunidas dc Mi nas Novas,
de 1.0 de Janeiro de 1050 a (leZeflilifO de 1051

Herdeiros de ()laviano Pirano - -- Aluguel do prédio
ocupado pelas Escolas Reunidas (te S, :-to I3raz
do Suaçui, em Joao Ribeiro, de novembro a
a ttczenihro de 1950 ..............

\'irgiiino dos Anjos Alu'uet (te uma sala ocupa-
da pelas Escotas Reunidas (te Glucínio, mu-
nicípio de Santa Maria do Suaçuí, cru

José Alves da S U veira - - Aluguel (te uma sala
ocupada pelas Escolas Reuiidas de Glucínio,
município (te Santa Maria (lo Suaçuí, em
1951	........................

Diretora do Grupo Escolar "Severimio Resende", (te
Santana de Cataguazes, município de Cata-
guazes ---- Fornecimento (te energia elétrica
no 2.	.cincstre te 1051 ..............

Eugênio Gualtierto (te Lemos	Aluguel do pré-
dio ocupado pelas Escolas Ecunidas (te Ca-
choeira do Campo, mUnICÍPIO (te Ouro Prêto,
de setembro a dezembro (te 1950 ......

Diretora do Grupo Escolar "J. Luís Alves", (te Arca-
do - Fornecimento (te luz ao Grupo Escolar

C1,$

108,20

103,70

150,60

91,30

47,30

242,10

950,00

500,00

1.200,00

1 .200,00

125,90

600,00



360,00

3.600,00

450,00

1.105,00

1 1

lãs -
Cr$

595,40

300,00

2.400,00

720,00

480,00

1.800,00

1.800,00

3.000,00

60.000,00

Cl .

2.396,90

3.450,00

1.070,00

80,00

200,00

8.610,00

2.178,50

4.800,00

200,00

400,00

142,40

5.769,50

360,00

ou inato a noveniDro (le 1947, de abril a no-
vembro de 1948 e janeiro a dezembro de
1951	......................

Clarinda da Silva - Fornecimento de água ao Gru-
po Escolar de S. Braz do Suaçui, municí
pio de J. Ribeiro, cm	1951 ............

José Alves Ferreira	Aluguel do prédio ocupa-
do pelas E. Reunidas (te Vargem Bonita, uru-
fliCí1)iO de Guia LOl)CS, em dezembro de 1949
e de junho a dezembro de 1950 ......

Sociedade São Vicente de Paulo -- Aluguel do pré-
dio ocupado pelas Escolas Reunidas de Ca r-
mésia, município de Dons Joaquim, em 1950

Emprêsa Fôrça e Luz Santiaguense - Fornecirnen-
lo (le luz ao Grupo Escolar "Afonso Pena",
de São Tiago, nos anos de 1948 a 1951 .

Clóvis Franco	Aluguel do prédio ocupado pe-
las Escolas Reunidas de São Sebastião do
Maranhão, cio 1951 ................

Sílvio Reis	Aluguel do prédio ocupado pelas
Escolas Reunidas de São Sebastião do Ma-
ranhão, em 1951 ................

Pedro Vieira Filho - Aluguel do prédio ocupado
pelo Grupo Escolar "13ariío de (inaxupã", de
1. 1 de janeiro a 31 de maio de 1951 .

Provedor da Santa Casa de Misericérdia	Alu-
guel do prédio ocupado pelas Escolas Reu -
nidas anexas ao Ginásio "Nossa Senhora das
Dores", de São João dei Rei, de 1947 a 1951

Antônio Diniz - Aluguel do prédio ocupado pelas
Escolas Reunidas de Sanlana do Piraparna,
era 1950	......................

Jair Lopes Canuto Aluguel do prédio ocupado
Pelas Escolas Reunidas de Capela Nova, mnu-
nicípio de, Carandaí, cm 1949 ..........

Presidente (lo Centro Operário - Aluguel do pré-
dio ocupado CiO Grupo Escolar de Corinto,
de 1.9 (le Janeiro a 15 de maio de 1950 .

Diretora da Escola Normal de Ilaúna - Indenização
de despesas de material para aparelhagem do
estabelecimento cm	1950 e 1951 ........

Gabriela Cossich	Indenização de despesas cora
o transporte de mobiliário de Montes Claros

a Jacinto, para Escolas Reunidas "Cai ucal
Mota", de Jacinto, em 19501950	..........

Cassimiro dos Santos ITage	Aluguel (lo prédio
ocupado pelo Grupo Escolar de Dom Joa-
quim, em	1950	..................

Ramalho & Zuccon - Fornecimento de luz ao Gru-
po Escolar "Bueno Brandão", de Ouro Fino,

de 1.9 de janeiro a 31 de outubro de 1950
Conceição da Costa Lima - Fornecimento (te luz

ao Curso Supislivo ','0111,110 de lisa Vista,
município de Mesquita cm 1951 ........

Idalino Almeida Jardim - Aluguel do prédio ocupa-
do pelas Escolas Reunidas (te Virgem da La-
pa, de novembro a dezembro de 1$51

José Carlos Pereira	Aluguel do prédio ocupa-
do pela Escola Normal de Peçauba, nos pe-
ríodos de 1.` de j uiho a 31 de ilezeiiibio ite
1947, de 1.0 de julho a 31 de dezembro (le

1948 e 1. 0 de maio a 31 de dezembro de 1949
Mardro Batista - Aluguel do prédio ocupado Pe-

las Escolas Reunidas de Mutuni, no período
de 4 de fevereiro a 31 de dezembro de 1950

Alvaro Laender - Aluguel do prédio ocupado pe-
las Escolas Reunidas de Mantena, era 1949

Joaquim Nunes de Avelar - Aluguel do prédio
ocupado pelas Escolas Reunidas de São José
da Barra, município de Abinópolis, era no-
vembro e dezembro (le 1951 ..........

Antônia Pereira dos Santos - Fornecimento de
água ao Gruj)o Escolar "Afonso Arinos", de
São Rornão, em 1951 ..............

Emprêsa hidrelétrica Nacional - Fornecimento de
luz ao Grupo Escolar de Santa Rita de Ja-
cutinga, de julho a dezembro de 1951

Cia. Regional de Eletricidade - Fornecimento de
luz ao Grupo Escolar "Rias Fortes", de Lima
Duarte, de setembro (IC 1946 a dezembro de

de 1950	......................

Alzira Moura - Fornecimento de água ao Grupo
Escolar "Dr. José Gonçalves", de Martinho

Campos, no 2. Q semestre de 1951 ........
Emprêsa Dorense de Eletricidade - Fornecimento

de luz ao Grupo Escolar "Dr. Sá Brito", de



9
268,80

15188

1 .3 31,20

927,00

272,00

192,60

14.400,00

1.200,00

1.800,00

1 . 800»0

1 . 800,00

1.800,00

900,00

iC

Boa Esperanra, ile novembro de 1949 a de-
zembro (le 1950	 .

Cia. Sul Mineira de Eletricidade	Fornecirpa o
dc ('nei'a (tetci(' S e'> 1."	r!r's!r (' ( e	 V)._)()
ao Grupo Escolar de Paraisópol is ......

Usina Hidrelétrica de Betiin - Fornecimento de
energia elétrica ao Grupo Escolar de Betim,
de 1. 9 de janeiro ile 1941 a dezembro de 1947

Cia. Mineira de Eletricidade -- Fornecimento de
energia elétrica aos Grupos Escolares e Es-
cola Normal Oficial de Juiz de Fora nos meses
te dezembro de 1948 a outubro de 1949

Jler.to Sobral	Aluguel do prédio ocnnndo pelas
Escolas (te Mercês. 111(111 i('ÍpiO (E' I)iainaa me,
(te 16 de julho a 31 de dezembro de 1951

Cia. Sul-Mineira de Eletricidade - Fornecimento
de luz ao Ginásio e Escola Normal <te Monte
Santo de Minas, (le oIlttIhr() a dezembro de
1951	..........................

Antônio Versiani Ataíde - Alugirel ilo Prédio ocupa-
do pelas Escolas Reunidas "Francisco Sé", de
Montes Claros, em 1950 ............

José Reis - Aluguel (lo prédio ocupado pelas Es-
colas Reunidas "Juscelino Kirhitscli'ek", de
Bananal, município de Virgolêndia, <te 1.
de julho a 31 de dezembro de 1951 .

Manuel Lourenço	Aluguel (IC uma sala ocupada
pelo Grupo	 scolar (te Carandaí, de 1. de
abril a 31 (te ' dezembro de 1951 ........

Maria Rafada Galiardi Menino - Aluguel de uma
sala ocupada pelo Grupo Escolar de Carandaí,
de 1.0 de abril a 31 de (le'/eiilhro (te 1951

Sebastião Patrus de Sousa -- Aluguel de uma sala
ocupada pelo Grupo Escolar de Carandaí, de
1.0 de abril a 31 de dezembrol)ro ile 1951

Pedro Avelino Marques - Aluguel de unia sala
ocupada pelo Grupo Escolar de Carandaí,
de 1 . 0 (le abril a 31 de <lezenibro de 1951

Diretora das Escolas Reunidas de Campos Gerais
Aluguel do prédio ocupado pelas Esco-

las Reunidas, em 1950 ..............
Departamento de Águas e Energia Elétrica	For-

necimento de luz e fôrça é Escola "Sandoval
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de Azevedo", (1,1 Fazenda <lo Bosario, (te ou-
tubro a dezembro de 1951 ............

Honorato José da Silva	Aluguel (10 prédio ocupa-
do pe1is Escolas ileunidas dc Fidelândiri,
município de Ataléia, dc 1946 ri 1947 ......

Antônio Bolognafli - Aluguel cio prédio ocupado
pela Escola do Bairro (Ia Estação, munrCiPiO

	

li Lo'» Sucesso, na 2.	seiutstrc (te 1 919
e durante o ano Te 1950 ............

Aderbal de Mendonçu Silva - Aluguel do prédio
OCupado pelas Escolas Reunidas de Arapuá,
THUflICÍIOO (te Rio Paranriíhri, (te 5 (li' agôsto
a 31 de dezembro de 1951 ..........

Diretor da Escola Normal dc Ouro Fino --- Indeni-

zação de despz sas cora a aqusição (Id lua-
terial escoliul' c!ul	1949	............

Diretor do Grupo Escolar "América", <te Uberaba
-- lndenizaçao de despesas coas serviços rir-
gentes no Estabelecimento, cai 1951 ......

Prefeitura Municipal de Minas Novas --- Forneci-
mento de energia elétrica tE' 1 . 0 (Te janeiro <le

1949 a 31 (te ( lezenul)ro (te 1950 10 Grupo Es-
colar "José Bento Nogueira", (te Minas Novas

Dimas Fidélis (te Crunupos -- Aluguel do prédio
ocupado pelas Escolas Reunidas (te Conceição
do Par-,`i, município (te Pit>ingtii. em 19181948

Deolindo de Sousa Pinto -- Aluguel (lo prédio
ocupado pelo Grupo Escolar "Álvaro Giesta",
<te São Geraldo, dc 9 de noveiuhi'o a 31 de
dezembro de 1950 ................

Eunice Andrade Carneiro - Aluguel do prédio
ocupado pelo 4 Grupo Escolar "Prof. Joaquim
Queiroz", <te Pouso Alegre, no período de 6
de outubro a 31 de dezembro (te 1951 .

Edite Ursini Aluguel de 2 salas ocupadas pelas
Escolas Retinidas "Alphonsus Guimaraens",
(te Comercinho, de 1 . 0 de junho a 31 de
dezembro de 1950 ................

Antônio Augusto dos Santos Aluguel do prédio
ocupado pelas Escolas Reunidas de Casa de
Telha, município de Sêrro, de 1 . 0 de agôsto a
31 de dezembro dc 1951 ..............

Geraldo Lopes Camelo -- Aluguel (lo prédio ocupa-
do pelo Grupo Escolar de Alvinópolis, no
periodo (te natio a <lc"ienuliro (te 1950 ......

Cr$

1.741,20

4 .800,00

3.600,00

1.704,80

1.435,00

2.092,00

1.200,00

720,00

2.340,00

2.838,50

700,00

1.000,00

.200,00
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Cr
	 LEI N.' 973, DE 5 DE AGÕSTO DE 1953

Prefeitura Municipal de Andradas	Aluguel do
prédio ocupado pelos Escolas Beuni(las "Prof.
Edmundo Vieira", de Andradas, no período
de 5 de março a 31 de dezembro (te 1951

Dr. Antônio Augusto de Lima Coutinho	Exa-
mes médicos hiométricos realizados cm alu-
nos da Escola Normal Oficial de Itaúna

Maria da Conceição Coreia	Adicionais de 10%
relativos ao período de 8 (te janeiro a 31 de
dezembro (te 1947 ................

Maria Cândida da Silva - Adicionais de 10 1/ó re-
lativos ao período de (3 de janeiro de 1944 a

	

31 de dezembro de 1947 ..............	2.364,00
Maria Aparecida Luz	Despesas feitas em via-

gem a serviço da Secretaria, cm dezembro
de 1951
	

168,00
Saulo de Freitas - Adicionais de 10% relativos

ao período de 1.0 de janeiro a 31 de de-

	

zembro de 1917 ..................	1.200,00
Saulo de Freitas - Adicionais de 10% relativos

aos período (te 30 de novembro a 31 de de-
zembro de 1946 ................	103,30

Aurora lloavenlura	Adicionais (te 10% relativos
ao período de 6 de dezembro de 1951 a 31 de
janeiro de 1952 e de 1.0 de fevereiro de

	

1952 a 31 de dezembro de 1952 ..........	1.084,00

321.169,50

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

Art. 30 - Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 5 de agôsto
de 1953.

Jusr.Er.TNO 1uneisc :ic na OLIvaIEL
Odilon flehrerzs
José Maria Alhrnim

*

Abre à Secretaria de Somo/e e . 5 sL,s1imcia o crédito especial

de Cr$ 280.72,00

GranjaESc0la "João Pinheiro"	Fornecimentos

feitos ao Instituto de Higiene, nos exercícios
de 1946 a 1951 ..................

	28.561,80

Armando Alfredo Proença - Ouola de alimentação
concedidos ao	

(lo lias-

	

pital-ColôfliO de Oliveira, no período de 9 de	6.815,00
fevereiro de 1949 a 31 de (lezeumbro (te 1950

Ana Cândida de Almeida	
Serviços especiaiS pres-

tados ao Hospital Antônio Aleixo, no período

	

de 1.0 de abril a 31 (le dezembro (te 1948 e	
2.333,30

no mês de julho de 1949 ............

Francisco Patrício	
Serviços especiais prestadoS

	

ao llo5pita1 Anl'Tmo Aleixo, no períu'lo (te	
1.088,60

10 de julho a 31 (te novembro de 1949 ....
Dental Mineira Ltda . - -- Fornecimentos feitos à

Inspetoria de Higiene Escolar, de Juiz de Fo-

	

ra, no período de março (te 1947 a março de	820,00
1948	.....................

Prefeitura Municipal de Oliveira -- - Forneciiiien
lo dc água e cner4ia elírica ao lusplal -CO -

979,60
lônia de Oliveira, em dezembro (Te 1951

Aloisio Costa	Aluguel olo prédio ocupado pelo

	

Pôsto de Higiene (te Visconde do Rio Bran-	400,00
co, em dezembro de 1954 ..........

Dr. Poainli.ifldo Limo	Diárias vencidas cm de-

	

zembro de 1951 e indenização (te despesas	
438,00

de transportes, em dezembro de 1951 ......

Ondina Resende -- Indenização (te despesas de

	

transporte rodoviário fornecido em abril e	315,20
maio ole 1951	..................

27.092,20
O Povo (10 Estado de Minas Gerais, por seus representantes,

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

2.070,00
Art. 1.0 - Fica aberto à Secretaria de Saúde e Assistência

o crédito especial de Cr$ 28() .572,00 (duzentos e oitenta mil qui-

325,90	
nhentoS e setenta e dois cruzeiros) para ocorrer ao pagamento

das seguintes despesas:
Cr$
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Isabel Batista do Nascimento Aluguel do prédio

ocupado pelo P(slo de 1 ligiei' e de A iflCfl ara,
no período de 1. 9 de janeiro (te 1948 a 31
(te (lezeuIbro de 1951	............

Mogiana de Estradas de Ferro Indenização
(te despesas (te transportes fornecidos à Se-
cretaria, de setembro a dezembro de 1951

IrinSos Otieira e Cia.	!'O('(1(iI0eflt()
e	-('(-I(	((	t( 1[a!	Ceelênil

e lia	 e	ei ii ei e '	e	1	O 1010 de
1951	........................

Moisés Elias e Irmãos	Aluguel do prédio ocupa-
do pelo Hospi ai "Antônio Aleixo", relativo
aos meses (te novembro e dezembro (te 1951

Dr. . Adrifio Campos Valadares - - Despesas de
pronto pagamento verificadas 110 Pôsto de Hi -
giene (te Tiros, em dezembro (te 1951 .

Euclides Ribeiro Mota --- Diárias vencidas cci de-
zembro (te 1951, como guarda (l) Centro de
Saúde (te Guaxu pe ................

Dr. . Júlio Ferreira (te Sonsa -- Indenização (te des-
pesas (te Iran s)orteS, em (lezel(il)ro (te 1950

Dr. José Custódio Pires Rairios - - Diárias venci-
(11(5 em flOVellIt(rO (te 1951 ............

Josias Ferreira Pce co	- Diárias venci das em no-
vembro (te 1951 ..................

Dr . Geraldo liatisla Pereira --- Despesas (te pron-
to pagamento do Pôsto de Higiene (te Pc-
çanha, no período (te jIllho a (tezCtIlbl'O de
1951	........................

Dr. . Eujáci o Nogueira Despesas (te pronto paga-
incuto do Pôlo de Ilicicnc de Porteirinila
CIII novembro e dezeiïihro (te 1951

José Máximo Pereira Filho ---- Diárias vencidas cru
novembro e dezembro (te 1951 ........

Dr. Joaquim Manuel (te Oliveira - -- lndeni7aç3o
de despesas com transportes em dezembro
(te	1931	......................

Sinval Naves -- Dencs: e (te pronto p cureicno do
1 lospital-Colôn a (te Barbacena, cai novembro
e (tezcnI tiro de 195l	..............

Ni rodem (is Modesto (los Santos -- Diárias venci-
das ciii IIOV((jlier(( e dezembro (te 1951

Joaquim Manuel (le Oliveira ---- Diárias venci-

cidas em dezembro de 1951 ........

Dr. Joaquim Manuel (te Oliveira --- Indenização de
despesas (te pronto pagamento feitas no Pôsto
de Fligiene (te Lima Duarte, em dezembro de

1951	........................
Benedito Marques (Ia lIncha - Diárias vencidas cm

dezembro (te 1931	................

Dr. Alicio Tavares Simões ---- Diárias vencidas em

novembro e dezcmtao (te 1951 ........

Dr. Hissa Abrahiio Neto -- Diárias vencidas Clii

dezembro (te	1951	..............

Dr. João Garcia (te Azevedo - -- Diárias vencidas

em dezembro ele 1 ,951 ..............

Dr. Jaqucs Francisco Loender ----- Indenização (te
dltSl)esiiS (te transporte elfl (iCZeIi11(I5( (te 1951

Dr. Giovani José dos Santos -- Diáriae; vencidas
em ciczeiiibro de 1951	..............

Argentino Florindo Fe)i (eto Ia (leu ização de
despesas de transporte em novembro e de-
zembro de 1951 ..................

Dr. Alcindo Amado 1 i.emm riqeiee; -•- Indeu ização de

(ICSpCSII5 (te tran'portc CIII novembro e de-

zembro de 1951
Alceu Mendes -- -- Indenização (te despesas com

transporte rodoviários fornecido à Secre-
taria efli agosto (te 1951 ............

Sociedade de Proteção à Maternidade e à Infân-
fância Desvalidas, (te São João Dei Rei —
Aluguel (10 prédio ocupado pelo Serviço de
Higiene InAntá (10 Centro (te Saúde, cm

1951
Flaviano de Almeida :)izilio - Die1e (5 vencidas

em dezembro de 1931 ..............

Dr. Giovani José (los Santos - I)cspee,as de pronto
pagamento do Pc;s[o de IIig)eae dc Curvelo,
Cifl dezembro de 1951 ..............

Novais Volpi & Cio. -- Indenização (te despesas
com transporte rodoviário forneci do à Se-
cretaria, cm dezembro de 1951 ........

Moreira & Cia. - -- luijiecinienlo (te material elé-
trico à Colônia Santa Isabel, em dezembro
de1051	......................

Cr$

2.880,00

1 .67310

25.369,50

5. 000M0

30,00

800,00

920,00

600,00

30,00

386,30

81,60

1.640,00

320,00

7.000,00

2.000,00

t:

31)0,00

132,40

300,00

840,00

720,00

300,00

117,50

120,00

400,00

400,00

250,00

6.000,00

680,00

89,80

219,60

8.100,00



44,00

900,00

2.452,00

24,40

20.857,40

(;.095,60

80,00

4.140,00

5. 798,80

13.60

21,80

8.000,00

658,00

39,0,

4

-

Departamento de Águas e Energia Elétrica For-
necimento de água e luz ao Dispensário Re-
gional de Lepra, em Uberaba, em dezembro
de 1951	......................

Caixa Beneficente dos Internados da Colônia San-
ta Isabel	Fornecimento de material fune-
rúrio à Colônia, em dezembro de 1951 .

Aerovias Brasil S.A. -- Jndenizaçso de despesas
com transporte fornecido à Secretaria, cm
dezembro de 1951 (complementar) .

Navegaçõo Mineira do Rio SSo Francisco	Indeni-
zação de despesas com transporte fornecido à
Secretaria, em maio de 1951 ............

Companhia Telefônica Brasileira	Assinatura de
telefone e serviços interurbanos, em 1951

Companhia Fôrçae Luz de Cataguases-Leopoldina
-- Fornecimento de fôreo e luz à Colônia
Padre Damiúo, cm novembro e dezembro de
1951	........................

Dr. Sílvio Peroco - Despesas de pronto pagamento
cio Pôsto de Higiene de Guaranésia, em no-
vembro de 1950 ..................

Dr. Clemente Medrado Fernandes	Aluguel do pré-
dio ocupado pelo Pôto de higiene de Sali-
nas, durante o exercício de 1950 ......

Prefeitura Municipal de flarbacena --
 de fôrça e luz ao Hospital Colônia de

Barbacena, em novembro e dezembro de 1951
Companhia Sul-Mineira de Eletricidade Forneci-

mento de fôrça e luz 'i Colônia Santa Fé, de
Três Corações, em novembro e dezembro de
1951	........................

Companhia Sul-Mineira de Eletricidade -- Forneci-
incuto de luz ao Centro de Saúde de Pouso
Alegre, cio novernbi'o e dezembro de 1951

Ambrósio José Dias	Indeniza -	e des p esas com
fõrça, luz e água à Colônia Santa Isabel, cm
novembro e dezembro de 1951 ..........

Departamento de Estradas de Rodagem - Indeniza-
çõo de despesas com transporte rodoviário for-
necid o à Secre faria, Ciii (lezenil) ii) (te 1951

Dr José Batista Filho - Despesas (te Pronto pa-
gumen [o cio Pôsto de II igi eu e de Nova Era,
em março de 1951 ................

dezembro de 1951 ..................
Companhia Sul-Mineira de Eletricidade - Forneci-

mento de serviço telefônico ao Dispensário
"Eduardo de Menezes", de Juiz de Fora, em
1949 e 1950 ......................

Companhia Mineira de lletricidade -- Forneci-
mento de fôrça, luz e telefone à Escola de
Enfermagem "Ermamitina Ileraldo", de Juiz de
Fora, em dezembro de 1951 ............

Companhia Mineira de Eletricidade - Forneci-
mento dc fôrça e luz ao Dispensário Eduardo
de Menezes", de Juiz de Fora, com nicio e de-
zembro de 1949 .................

Dr. Haroldo da Silva Pereira -----Serviços presta-
tados em horas extraordinúrias ao hospital
"Cícero Ferreira", de fevcrciro a dezembro
de 1951	......................

Dr. Orlando de Calazans Ribeiro - Indc-nizaçôo de
despesas com transportetransporte de material des-
tinado à irisialaçõo do Pôsto de higiene de
Santana (10 1h rpmmmiia ................

João Geraldo Ferreira - - lndenizaçõo de despesas
com transportes fornecidos à Secretaria cm
1948 e 1949	....................

Antônio Alves de Sonsa - - Jndenizaçiio de despesas
com transportes fornecidos à Secretaria, em
1048	..........................

Joaquim Ascanio do Piado - - la mIco izaçõo de despe-
sas com traasporte de louco indigente, em
janeiro de 1t50	..................

Furtado & Veloso -- lndenizaçiio de despesas com
transportes fornecidos à Secretaria em 1948

Joaquim Botelho de Miramula ---- ia len izaçôo de
despesas coam transportes fornecidos à Se-
cretaria, em 1950 ..................

Timóteo \VohlenS ------ Indenizaçao de (!epeSas com
transportes fornecidos à Secretaria, eia 1948

Irmãos Rodrigues Teixeira e Cia. Ltda. --- mdc-
nizaçõo de despesas de transporte'; fornecidos
à Secretaria, em 1948 e 19-19 ..........

João Fernandes Vieira --- Indenizaçào de despesas
com transporte fornecido à Secretaria, em
1948 e 1949 ......................

Cr$ "
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1	 Alceu Soares - Diárias vencidas em outubro e
C r

390,00

858,50

42G,70

541,80

8.800,00

800,00

799,20

372.00

108,00

304,80

23,20

392,00

1 .832,80

3.444,00
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Companhia Sul-Mineira  de El etri e dade --- Forneci-
mentos[os dc luz ao Hospital flegion ai "Saiu tiel
Libôn iO", (Te 1 'o so Alegre em novembro e <Te-
zemhro <Te 19,51 ....................

Companhia Sul-Mineira (Te Eletricidade -
mento de coei ia elétrica	CoiSnia San la
Fé, de Três Cora çées, era maio e junho (Te
1949	..........................

Inácio Loiola Pinto -- Indenizoo de despesas
coia transporl<s i'O(lOV5IdOs forne<ido 5 Se-
cretaria, cai 19-19 e 1951 ............

Dr. Joaquim de .•sds Le	- -----S15rio re]abvo ao
Inês de dezembro <Te 1951, como
rictiltor do Pôslo (Te Higiene de	ova Era

Dr. Alberto Teixeira de Andrade -- Salário rela-
tivo ao período de 2) a 31 de (tezemlno de
1951, como ia édico-sa n 1 tarisi a do Centro (te
Saúde (Te São JoSo dei-fiei ............

Dr. Eduardo Martins da Costa Luz - SalS;o re-
lativo ao período de 15 a 31 de (lCeemlno de
1951, como médico-sanitarista (lo Centro de
Saúde de Uhá ....................

Dr. . Edson (Te Oliveira Machado - Salúrio relativo
ao Período (Te 23 (Te julho a 31 dc dezembro
de 1951, como niédico-sanitarisLa do Pôsto de
Higiene de habita ................

Dr. Gemido Batista Pereira -- Salório relativo ao
período de 17 (te julho a 31 de dezembro <Te
1951, inclusive abono familiar (Te 5 <Te ou-
tuhro a 31 de dezembro de 1951, corno mé-
dico-sanitarista do Pôsto de higiene de Pc-
çanha	......................

Dr. Ibrai1a Ilissa Salôrio relativo ao período
de 23 (te agôsto a 31 de dezembro (Te 1951,
como médico-sanitarista do Pôsto (Te 1-li-
giene de Cordisburgo

Dr. Honório Arrnon(I Filho - Salário relativo ao
período de 31 de agôsto a 31 (te dezembro de
1951 e abono familiar, de 7 (Te novembro a
31 de dezembro do mesmo ano, como mé-
dico-sanitarista do Pôsto de Higiene de Sabará

De. João Batista Lapertosa - Salário relativo ao pe-
ríodo de 10 de julho a 31 de dezembro de
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(r

1951, como médico-sanitarista (lo Pôsto (te

	

Higiene de Caeté ................
	10.278,20

Dr. Lincoin Barbo-,a Salário relativo ao período
de 28 de novembro a 31 <Te dezembro <Te 1051,
como médico-sanitarista (lo Pôs;to (Te higiene

	

de Cláudio ....................	1.980,00

Dr. Wilson Santana Diniz - •-- Salário relativo ao
período (Te 27 a 31 de dezembro (te 1951, co-
rno médico-sanitarista do Pôsto (te 1-ligiene

	

<Te Santa Luzia ..................	290,50
Dra. Damnimsa Zaklri a de Sonsa	-- Salário relativo

ao período de 22 (Te novembro a 31 (te de-

	

zembro (te 1951 ..................	2. 079,00
Dr. José Alencar Teixeira - Salário relativo ao pe-

ríodo (Te 26 de julho a 31 (Te dezembro (Te
1951, corno médico-sanitarista do Pôsto <te

	

Higiene (te Rezende Costa ..........	9.348,60

	

154,80	 280.572,00

Art. 2. - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar as
operações (Te crédito que se tornarem necessárias para ocorrer às

	

774,20	despesas decorrentes (ia presente lei.

Art. 3•9	Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publica-
ção, revogadas as disposições ciii contrário.

9. 522,90 Mando, portanto, a tôclas as autoridades, a queni o conhe-
cimento e execuçíio (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inleijamente como nela se contém

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo horizonte, aos 5
de agôsto de 1953.

	

10.O95,0	 JUScLiuxi)	mB ti- e: m-:ic ia: Oi.iveIn(
Mário Hugo de Ladeira
José Maria A lknum

*
7.722,90

LEI N: 974, l)E 5 I)L AGÕSTO DE 1953

Altera disposilhos dos decrelo-lei 1.116, 21 de novembro de 1915,- 	e
1.616, de 8 de janeiro de 1946

7.546,10
O Povo do Estado de Minas Gerais, por SeUS representantes,

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

Cr$ 
1

270,00

26. 604,10

812,20

1. 600,00

1
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Art. 1 . - O lastituto de Previdência dos Servidores (10 Es•
todo, criado ieiu decreto n. 6. (idO, de 9 de maio de 1921, e organiza-

do pC1OS dccres -lci 1.415, de 24 de novembro da 1945, e 1.616,
de 5 de janeiro de 101h, será administrado por unia Diretoria coa-
posta de uni Presdente e quatro Diretores, a saber:

LTtn D.retur do Departanieuto de Seguros e Pensões

Uni Diretor (10 1)cpariaiiicn [o de Aplicaçdcs de Capi ltd

Ccii Diretor do Departamento Serviços Gerais

tta .)etar (lo 1Je[eiiiaicuto Medico-Social.

1."	W ( S0"; (13. Dickn'tt serio de confiança lu Govêr-
no, exercido; Cii tuO i.im, respcli.idos o, dci tu.; alçuIri(ios i)c10
atuais tituiaru:; do	cargas dc Presidente, Lo ctur-Sceietá rio, Di-
reui- 1 esourelro e Diretor do Serviço Medico.

§ 2. 9	Os atuais cargos de Dire[&-Seiciario e
siureiro ficam Irnasioceitidos uni Direlor do Deparlaniento (te \pit-
cardes de Cap iii e Id:ic[oi do De irtaiieno He Seguros e
Icsl,ec tivaiti ente

lii -- () Ca;':40 de Diretor do Serviço 5bLHo fira equipa:adn
aos (1 doais ctiq)s de l)i rilores, com idtnlicos direitos e vantagens,
e passará a ser denotiuna do Dire Lor do Ijepar talueil lo 5lcdieo-S,cial.

i 4f -- L noitiação do Prc:oi lente e rios Diretores rerairã,
ohrigatdriainentc, uni contribuintes do instituto

ArI. 2.	lde;i exlin ) o a[ual Cetisejili) Deliberativo, ([UL
SUI)slituído Pelo Conselho Diretor iorita(lo mio Presidente e pelos
Drcloees, sol) a is ilêiieia tu primeiro, e calO os 11nsiims rtrbuh
çocs do (ai) extinto, sidvi) a fiseolizarao e a 10(1(5(10 ilis contas do)
Instituto, (U( ficarão a carga de uni Conselho Fiscal, composto
de CjnCO illeliiLi'OS, riomiiido:; 1uto Go v(--11w!^)r (1') ESPOIU, ruir
dato por (Jilairo anos.

Art. 3 • 1 (, Quadro dos Servidores II) lniitulo (1C Pies Slin-
Cia será fixado em decreto ex cru i vo, iii cdi nte proposta do W.
selho  Diretor, e OS cargos serão providos v lo Prcs j den e (10 los-

ii ;lie muile o artigo
seguiu [e.

Art . 1. O poder Executivo retactari a Asseiiihléa Legisla-
tiva, no prazo da cento e vinte (120) (lias, contados a Partir da da-
ta cia promulgaçeo desta lei, o novo Estatuto (!o lo sli 1 ti lo de Previ-
dência dos Servidores cio Estado de Minas Gerais.

Art . 5.	— itevogaulas as (li(posiçoes ctn contrário, entrará

esta lei em vigor na (lata de sua publicação

Mando, portanto, a todas as autorid eles, a queiii o con tirei-

niento e execução (ES La 1(1 l)ertellrm, (Ide ti cumpiiUil e façiti ruiu-

prir, tão inteiramente como nela se contem

Dada no Palácio da Liberdade, Pelo 1 ii;rizorite, uni 5 (te aosto
de i1153.

JUSCJ:LiNo Kutiti sniiJ;K lo; Onivi;iaa
Jose 11iiiu tic .1 !;sinii;n

*

LEI	1; ii, )E 11 L)L \tõSi'O	1ã1

Concede auxílio cio Serviço de JLrlciisvio (lO (zuvcisidade I?izinl do
Ls!oa'o de Mims Gerais

O povo (lo Esta do de Minas Gerais, pci crus represen tan tes,
decretou e eu, riu seu nome, sanciono a seguinte lei

Art. 11 --- Fica o Govéruo ilo ESt;1(lU autorizado a uni 1(1-
ao Serviço de Extensi:o da Universidade Durei (li) Estado ile "i ,lias
Gerais um auxílio de Cr; 300. 000,0(1 (trezentos ciii cruzeiros) (es-
timados à realização, no corrente ano, de sua 251 Sciimia do Fazen-
deiro.

Art. 2 . i	lo-a atender ao disosto (1) iiiH) anlcror
aberto a Secretária da Agricultura. Indástri;, Comercio e 'Iraitauliu
o credito ecpéciit (te «I 300. 000,0(1 (trezentos M cruzeiros), po-
dendo o (iovérno (tu Estalo realizar, para isco, se necessário, cpera-
ção de crédito.

Art. 3.	Heogtidas as disp o sições eia contrário, cnllaiá
esta lei eni vigor na data de sua publicação

Mando, portar' io, a tõdas as iii tori dai es, a quem o coei ti cci-
mento e execução desta lei pertencei, que a cutaproni e faç:iin cwu-

prir tão inteiramente como nela se eüntcii

Dada ei Palácio da Liberdac, tato ilor;cí:ite, li 'ir ':»
de 1953.

JUScII1Ni) l,i'(iitsciiEK ia: (,iivu'.nv

Mure: de Souz a Carmo
José )t[O1iU de it llzilfliffl

*

1
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Ilerman Gustavo Leonl:ai' (li	Adicionai,, (te famí-
Iiui no perío(lO (te 24 de setembro a 31 (te
dezembro (te l95() ................

José Branco Lemos - - Adicionais de família no
período (te 27 a 31 de (lCZ(Inhl'O ile 1950

JoSo Esmério P,égis ---- Adieonais (te família rela-
tivos a (1 fe ciu ca ite vencimentos, no pe-
nodo (te 6 dc outubro a 6 de novembro (le
1949 e dc 30 ('e Otl[tit)iO a 30 de novemnliio
(te	1950	......................

Clarisdon (te Sousa ii ibei lo - - Adicionais de fa-
mília relativos ao período de 24 (te abril a
31 (le dezembro (te 1951 ..............

Elídio Gonçalves More i na	Ad icion ais (le família
relativos a 26 (lues (lo mês (te dezembro (te
1951	........................

João Riem - - .\dion aiS (te família referente :O

período de 21 (te novembro a 31 (te (le/enhIuIO
(te	1954	......................

Euuênio Mendes Castanheira -- Adicionai,; (te fa-
mília relativos a diferença (te v(nciuuu(ntos
recebida a menos cio dezembro de 1951

Genaro Matos da Cruz ---- Adicionais ite família re-
ferentes ao período (te 20 (te novembro a 31
de dezembro (iC 1351 ................

Paulo Alfeu de Miranda llenriques -- Adicionais
(te família relativos ao período (te agôsto a
(lezcnlhro de 1951 ..................

José Soares Ladeira -- - 1)iferença (te ad bionaís (te
família no período (te janeiro, abril a iii-
tho (te 1940	......................

Francisco Júlio Sos Santos -- Adicionais (IC faiití-
lia no período (le 22 (te maio, a 31 (te l-
zcmbro de 1950 e 1. 1 de janeiro a 31 de (te-
zembro (te 1951

Nestor Giovini --- Imporlôncia relativa a adic i o-
nais (te família no período (te maio a agôsto
de 1949	......................

Luiz Gentil -- Adicionais de família relativos ao
período (te 15 de setembro a 31 (te (leZelhi-
bro de 1951 ....................

Sebastiôo Alves da Silva - Adicionais (te famiiíiie
referentes ao período de setembro a de-
zembro de 1951 ..................
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LEI N. 9 976, DE 14 1)E AGÔSTO DE 1953

Abre Ú Secre/aria (1(1 Agrictilturri, Jn(lúslria, Comércio e Trabalho,
o crédito especial de Cr$ 3.375.862,40

O Povo (10 Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. -- Fica aberto à Secretaria da Agricultura, In.
dústria, Comércio e Trabalho, o crédito especial de Cr$ ......
3.375.862,40 (três milhões, trezentos e setenta e cinco mil, oito-
centos e sessenta e dois cruzeiros e (itui ren I a centavos), para ocorrer
ao paganiento de despesas de CXC!' c:cio:;a'itc!':ores. coam segue:

Cr$
Angelo Sotero	Veneimeatos relativos :o pe-

nodo de 9  31 ite de'/(!:lhr() de 1951 .	 741,70
JoSo Esmerio Bégis -- Diferença de vencimentos

relativos ao período de 6 de outubro a 6
(te novembro (te 1949 e 30 (te outubro a 30 de

	

novembro de 1950 ..................	8.154,70
Hilda Margarida Ferreira -- Tmportôncia relativa a

substituição durante 12 (lias do mês (te de-

	

zembro de 1051 ..................	348,40
Marcos (los Santos Viana -- Salúrio relativo ao

	

mês (te julho (te 1950 ..............	550,00
Maria José Ribeiro (te Castro	'Vencimentos re-

lativos ao período de 25 (lias (lo mês de

	

dezembro de 1951 ................	1. 612,70
Teresinha Pimentel de Barros ---- Salúrio relativo a

	

4 dias do mês de outubro (te 1951 ......	100,00
Flaviano Benedito Osénio Machado --- Ttnponl5nei:u

relativa a 8 dias e 5 floras (te serviço pres-
tados à Colônia de Férias (te Lagoa Santa, em

	

janeiro de 1951 ..................	4:11,20
José Soares Ladeira	Diferença (te vencimentos

relativa aos meses de janeiro, abril, maio,

	

junho e julho de 1910 ..............	2.077,90
Nestor Giovini - Importância relativa 5 gratifi-

cação de Cr$ 500,00 como professor da Es-
cola Superior de Agricultura de Viçosa, nos
meses de maio, junho, julho e agôsto de
1949	........................	2. 000,00

Sebastião Alves (Ia Silva	Vencimentos relativos

	

ao período (te setembro a dezembro (te 1951
	

4.000,00
Sebastião Alves (Ia Silva -- Diferença (te vencimen-

	

tos no período de janeiro a agôsto (te 1951
	

1.600,00

4

517,20

11,20

550,60

658,60

69,20

105,80

195,00

85,30

400,00

290,00

1 .623,00

840,00

280,00

1.920,00
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Cr$

750,00

2. 000,00

7.899,70

2.250,00

Calixto \Vakin - Diferença de horas extraordi-
nárias no período de março a dezembro de
1951	........................

Vaidemar Cardoso de Menezes -- Serviços extra-
ordinórios durante o inês de março de 1951

Lourival Potastri - Diferença de horas extra-
ordin (irias recebidas a menos durante o ano
de 1951	......................

Carlos Comes de Andrade	Diárias vencidas cru
setembro, novembro e dezembro de 1950

Moacir Campos Valadares	Diárias, Vencidas cru
1946 e 1917 a serviço (Ia fládio Inconfi-
dência ........................

José Carli - Diárias vencidas cru 1951 ........
Enes Nunes Coelho - Diárias vencidas nos meses

de setembro a novembro de 1951 ........
João Gonçalv	mes GuiarSes - Diárias vencidas era

novembro e dezembro de 1951 ........
Sérgio Martins Pacheco -- Diárias vencidas no mês

(10 dezembro de 1951 ..............
Gustavo do Vale	Diárias vencidas em dezem-

bro de 1951
Sebastiõo Arreguy Balista -- Diárias vencidas cru

outubro (lo 1951	................
Paulo Lourenço Diniz - Diárias vencidas em de-

zembro de 1951 ..................
José Monteiro de Oliveira --- Diárias vencidas cci

1951	........................
Antônio Páclua Resende	Diárias vencidas ciii

dezembro de 1051 ..................
David Tavares de Resende	Diárias vencidas ciii

novembro e dezembro de 1951 ........
Hermes Antônio de Carvalho - Diárias vencidas

cru 1951, a serviço de Fomento Agrícola
Luís Mavrink Neto - Diárias vencidas em 1951
Lauro Miiller (10 Lima - Diárias vencidas cru

1047 e 1951	....................
Jeremias Ferreira da Silva -- Diárias vencidas

cm novembro de 1951 ..............
João Pereira LeSo	Diárias vencidas em dezem-

bro de 1951 ....................
Domiciano de Paula Santos - Diárias vencidas

em dezembro de 1951 ..............

Cassildo Ferreira de Carvalho	Diárias venci-
das nos meses dc novembro e dezembro de

1951	..........................
Boaventura Leite Ribeiro -- Diárias vencidas em de-

zembro de 1951 ..................
Oribes Valeriano Cabral - Diárias vencidas ('iii ou-

tubro, novembro e setembro de 1951 .
Gerino Guimarões Pinto - Diárias vencidas em

outubro de 1051	................
Cássio Noronha -- Diárias vencidas em dezembro

de 1951	........................
Teófilo Soares de Sonsa -- Diárias vencidas de

outubro a dezembro de 1951 ..........
Jaci Custódio da Fonseca - Diárias vencidas de

outubro a dezembro de 1951 ..........
Odete Comes dos Santos - Diárias vencidas cm

dezembro de 1951 ................
Arnaldo de Paula Cornos - Diárias vencidas de

outubro a dezembro de 1951 ............
Edson Chaves dos Santos	Diárias vencidas em

setembro (te 1951 ..................
Osvaldo da Paz Oliveira - Diárias vencidas em

dezembro de 1951 ..................
João Rodrigues Pereira e Sonsa -- Diárias Ven-

cidas cm dezembro de 1951 ..........
Décio Rubens Pereira da Silva -- Diárias venci-

das em junho de 1951 ..............
Augusto Alvos Vilas Boas	Diárias vencidas cor

janeiro e dezembro de 1951 ..........
Antônio Itesc'nde Coelho	Diárias vencidas cm de-

zembro de 1951 ..................
Benedito Alziro da 4 Silva	Diárias vencidas em

dezembro de 1951
Daga João Maria	Diárias vencidas em dezem-

bro de 1951 ......................
João Nunes (te Paula -- Diárias vencidas cru de-

zernbro de 1951 ..................
Enéas Fernando Pôrto	Diárias vencidas em de-

zembro de 1951................
Salvador de Oliveira Machado -- Diárias venci-

das em agôsto e setembro de 1951 .
Geraldo Gualberio	Diárias vencidas nos meses

de outubro a dezembro de 1951 ........
Sebastiôo Rodrigues da Silva -- Diárias vencidas

durante o ano de 1951 ..............

Cr$

600,00

750,00

3.160,00

650,00

950,00

3.565,00

2.645,00

160,00

1.340,00

120,00

120,00

550,00

250,00

940,00

360,00

400,00

1.200,00

800,00

50,00

650,00

3.645,00

2.365,00

28.300,00
300,00

640,00

1 .760,00

320,00

150,00

780,00

840,00

70,00

210,00

1. 12 0, (0

80,00
080,00

4.475,00

1 .320,00

875,00

360,00
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Geraldo Lima - Diória vencida em dezembro
de 1951	........................

Napoleõo (los Santos Machado - - Diárias venci-
(Ias cio dezembro de V251 ............

Paulo Pequeno - - Diárias v(uci(las cm dezembro
(li'	1951	........................

Francisco Edson Cabral --- Dióras vencidas nos
iics('s dc offlid,ro a (te y eaIhl'o	o: 1

Teodorico José (te Barros	DiSriaS vencidas nos
nese,; de outubro a (lezelill)ro de 1951

Paulo Bbciro França - - Dióiias vencidas em de-
zembro de 1951 ..................

José Duarte	Diferença referen te a (TiSFiaS ICCC-
l)i(laS a menos CLI1 outubro, novembro e de-
zembro de 1951 ..................

José Geraldo Lima ---- Dirias vencidas ciii 1951
Carlos Comes de Andrade --- Diórias vencidas nos

meses de seleiuhro, novembro e (Tezen ibro (te
1950 ........................

Joilo Batista Guerra --- Diórias vencidas cmvi 1951
Francisco de Assis Rodrigues --- --Diárias venci-

das cm 1951 ......................
Pedro Prazeres de Castro --- Diárias vencidas em

1951	........................
Salvador de Oliveira Machado	Diárias venci-

(Ias eiii noveinliro (te 1951 ..............
José Pedro Especliit -- Diárias vencidas em 1951
Gerino (iuinlarões Pinto -- - Diárias vencidas cmvi de-

zemnhro (te 1951	..................
Adaltivo Ferreiro Duarte ---- Diárias vencidas em

setembro, outubro a (lezemflhl'O de 1951
Teófilo Soares (te Sonsa .-- Diúrias vencidas (Te

outubro a dezembro (te 1951 ..........
Carlos Gomes de Andrade --- Conduçóo relativa

aos meses de setembro, novembro e olezeni-
bro	de	1950	..................

Moacir Campos Valadares	Conduçóo relativa aos
exercícios de 1940 a 1947 ..........

Enes Nunes Coelho - - Condimçõo relativa aos me-
ses de setembro a outubro e dezembro (le
1951	..........................

Joóo Gonçalves GuiniarSes - - Conduçéo relativa aos
meses de novembro e dezembro de 1951

Sérgio Martins Pacheco --- Conduçõo relativa ao mês
de dezembro de 1951 ..............

Antônio Pi'ulua Resevidc -- Condimçõo relativa aos
meses de novembro e dezembro de 1951

Lauro Mililer (1e Lima - - Con (tuç 5o relativa ao mês
(te novembro (te 195 t ..............

Jeremias Ferreiro da Silva - Despesa; de con-
duçóo reTal iVOS'(O nIê5 de noveOlbro de

1951	........................
João Pereira 1,e ,-, o	1)cspesas de conduçõo re-

lat.iva ao moCs de dczenlno	251

Domiciano de Paula Santos --- Despesas de ('(ir!-
duçiio relativas ao fliS (la dezembro de 1951

Cassildo Ferreira de Carvalho	Despesas de con-
oluçóo relativas aos 1IICSCS (le novembro e
dezembro de 1951 ................

Oribes Valeriano Cabral - - Despesas (te cor duçílo
rei ali asnos IIl('SCS (te setembro a e oveibrú
de 1951	......................

Teófilo Soares (te Sonsa - Despeeas (te condução
relativas aos n rscs (te outubro a dezembro
de	1951	......................

Jaci Custódio da Fonseca --- Despesas (ic conduçõo
relativas aos meses ite outubro a dezembro
de 1951	........................

Odete Comes dos Santos --- Despesas de condu-
çõo relativas ao mês de dezembro (te 1951

Augusto Alves Vilas i3oas	Despesas (te con(luçõO
relativas aos meses de janeiro e dezembro (te

1951	..........................
Benedito Alziro da Silva -- Despesas de conduçao

relativas ao mês (te dezembro (te 1951 ......
Gemido Gualberto 4_ Despesas de condiiçiio rela-

tivas aos meses (te outubro ii dezembro (te
1951	........................

Setjastiôo Bodrigues da Silva	Despesas (te con-
duçôo relativas ao ano de 1951 ........

Vatter Cipriano --- Despesas (te conduçilo relati-
vas ao mês (Te nOVemfll)rO de 1951 ......

Teodorico José (Te Barros - - Despesas (te conduçao
relativas aos meses (te outubro a dezembro
de	1951	......................

Carlos Comes (te Andrade --- Despesas de ('ondil-
çóo relativas aos meses (te outubro a dezemn-
bro de 1951 ......................

1
40,00

150,00

009,00

:1.960,00

3.770,00

1 .625,00

465,00
610,00

2.250,00
2.982,10

3.265,00

50,00

300,00
652,50

400,00

6.900,00

5M,00

1.464,00

2.200,00

180,00

960,00

30,00

A

p	123 -

C 

40,00

600,00

690,00

180,00

28,00

20,00

1.140,00

1.890,00

1.430,00

20,00

138,00

62,00

1.610,00

1 .110,0(1

630,00

2.o50,00

1 .464,00
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Oscar Pinto Corrêa - Despesas de condução rela-
tivas ao mês de dezembro de 1951

Lauro Miillcr de Lima - Despesas de conducílo
relativas aos meses de setembro a dezem-
bro	de	1947	..................

Arnaldo de Paula Comes - Despesas (lo condurSo
relativas aos meses de outubro a dezembro
de	1951	......................

Vinicio Batista de Araújo	Despesas de coa da-
çíio relativas ao ano de 1951

Sabino José Ferreira	Aluguel de 3 gaipães no
período de 1.9 de janeiro a 21 de (Iezelnbro
de	1951	......................

Escola de Engenharia da Universidade de Mi nas
Gerais - Aluguel de salas onde funciona
o Instituto de Química, durante o Inês de
dezembro de 1951 ................

Antônio José (le Sonsa - Aluguel do prédio onde
funciona o Serviço de Estatística da Pro-
dução, cm dezembro de 1951..........

Hélio Manias Pereira --- Aluguel do 'prédic onde
funciona o Escritório (te Fiscalização de
Cel. Fabriciano, cm novembro e dezembro
de	1951	......................

Antônio Francisco Fagundo Aluguel da czsa
para o serviço de Aroveilaruento do Rio
Sto. Antônio, no período de 1.0 de agósto
de 1949 a 31 de dezeuuhro de 1950 .

Benedi to Pereira Comes - Aluguel do prédio onde
funciona a 22. 4 CAP, de outubro a dczcm-
tIro de 1948	....................

Carlos Comes de Andrade Aluguel do prédio onde
funciona a sede do Distrito de Fiscalização
de Matas de Campina Verde, em novembro
e dezembro de 1951 ..............

Navegação Mineira do Rio S. raneisco - Trans-
portes feitos cm	1951

Estrada de Ferro Santos a .Jundiaí --- Transpor-
tes feitos em 1951 ................

Inácio Loiola Pinto	Transportes feitos em
1951	..........................

Francisco Edson Cabral -- Despesas de condução
em novembro de 1951 ................

Cia. Paulista de Estradas de Ferro - Transpor-
tes feitos em 1951 ..................

Cri 

1
100,00

330,00

720,00

1.041,70

43.211,20

15.000,00

5.000,00

400,00

1. 700,00

2.400,00

400,00

13.287,30

111.508,10

1.679,00

2.110,00

97.058,00

125 -

Inácio Loiola Pinto = Transportes feitos cm 1950
Rêde Mineira de Viação - Transportes feitos cm

1950 e 1951	....................
Estação Rodoviária - Transportes feitos em 1951
Cia. Mogiana de Estradas de Ferro -	Transpor-

tes feitos cai 1951 ................
Panair do Brasil - Transportes feitos cm 1951
Estrada de Ferro Sorocabana - - TiIflSI)orteS fei-

tos em 1951	....................
Estado (te Minas Gerais S. A.	Publicações

feitas em 1951	..................
Fôlha de Minas S.A. - Publicações feitas em

1951	........................
Tribuna de Minas S.A. -- Publicações feitas cm

1951 ........................
Diário de Minas S . A. ----- Publieaçõe feitas em 1951
Associação Comercial de Minas Gerais -- - Publi-

cações feitas em 1950 ..............
Sociedade Construtora de Minas Moderna Lida.

Impoitáncia rotativa ao contrato cele-
brado - Têrmno aditivo, para construçao
da Nova Estação Transmissora da Rádio In-
confidência, contrato registrado no Tribunal
de Contas a.° 507 ................

Colônia de Férias de Lagoa Santa	Importami-
cia das obras de construção da Colônia de
Férias, conforme processo registrado no Tri-
bunal de Contas Sol) o n. 0 402

Idem, relativa ao pagamento da 2. 4 medição tia
construção (Lis 4 obras	do Estábulo, Ester-
queira e Avi áio da Colónia, conforme pro-
cesso registrado no 'I'rd)unal do ( ou las

Escola Elementar de Agricult ira de Sta . Rita (lo
Sapucaí	--	Pagamento do acrésci aio (lis
obras da Escola ................

Escola (te Nutricionistas	lmportãncia relativa
ao pagauiicnto de acréscimo (Lis obras nes-
ta Capital, d evido ao anulam ento (Ia requi-
sição n.° 1.969, (te janeiro de 1950 ......

Laboratório (te Fabricação de Vacina A ate-Aftosa
de Governador Valadares	Obras (te acrésci-
mo e (0111 plcineui tos (!o Laboratório, refe-
rente a 1951	....................

C r
410,00

314.869,00
12.474,50

15.615,00
612,40

36. 794,70

12.250,00

05.000,00

10.940,00
2(;. 278,00

10. 000,00

427.209,80

589.302,70

79. 969,40

178.223,00

23.292,70

11.452,80
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Cr$
	 Ci9i

61 .504,20

1.260,00

46.343,40

52.G72,30

72. 000,00

27 .600,00

3.364,90

16.000,00

101 .058,80

104,00

7.625,00

"S. 187,60

507,10

1.050,00

135.632,20

62,90

J

Estância 1-Tidro-Mineral de Araxá -•- lTospedaem
de funcionários (lo Congresso Nacion:d (Ias
Classes Produtoras

Estância Hidro-?llineral de Araxá ----- Hospelaeem
do Engenheiro l)r. .An tôn lo flarbo:sa Oro-
ni............................

Departamento de Terras, Matas e Colonizar ão
Percentagem devi do a foncion ários referente
ao CXCrCICIO (te 1951	..............

Rêde Mineira (te Yim5o - -Ajute da última medi-
ção da construção do Armazém (te Catiara,
em 1950	......................

Instituto Agronômico --- Despesas de custen (lO

2. 1> semestre de 1951 ................
Monteiro, Serpa e Cia. Ltda. - - Consertos exe-

cutados no caminhão do Cara P0 (te Seio entes
(1C Leopol di na, em 1950 ............

José Pinto de Oliveira Prêmio pelo preparo (te
84.123 quilos de feno, em fazenda (te sua
propriedade, cm Varginlia ..........

Antônio Purri --- Adi :mntarnen lo para al en der a
despesas (te pronto pagamento da Divisão
de Defesa Sanitária Vegetal, em 1951 .

Cia. di'	eutiros	1 ilIs--BRIOl	' lI l) rtac -(	l va
(0 5 lala) de acidentes do des ')!I)flor,

profesôres e fenrionm'irios da Escola Supe-
rior de Agricultura (!e Viçosa, em 1949

Vicente de Paula Pinto ---- iiideiiização de despesas
feitas em 1951.....................

Diretoria (te Esportcs (te Minas Gerais -- indeni-
ZaÇão (te despesas feitas cola) a perfuração de
um toco arteziano na cidade de Formiga

E. Voelker	Despesas com a reforma de 9 c g -
(linhos (Te Platina, no Instituto de Tecno-
logia Industrial	..................

Cícero Tôrres Galindo	Indenização de dcspesa.s
com descontos de cllequ(s contra a Caixa
Econômica Estadual ................

C. E. M. World 'Frade Corporalion -- - impressão
de cariães ('1)) 1951 ................

C. E. M. World Trade Corporation ---- Importância
relativa a deapesos com a ifl)pGrtaÇáo de
máquinas e alimeurl (Ias rnesn'as em 1951

Aristeu (te Freitas Caldos	Inílenizaço de despe-
sas com corres pondência oficial em 1950

Gerino Guimarães Pinto --- indenização de despe-
sas com correspondência postal cm 1951

Abel Guimarães - indenização (te despesas pos-
tais, telegráficas e telefônicas eia 1951

Joaquim Pinto de Almeida ----- Indenizaçôo de des-
pesas postais, telegráficas e telefônicas, cm
1951	..........................

Silvio Moreira -----Indenização de (iespeSoS pos-
tais, tetegráficas e tHefinicos, cio 11

Hélio Martins Pereira ---- Indenização de despesas
postais, telegróficas e telefônicas, eia 1651

Geraldo Gualberto	- In (1e ilação de despesas pos-
tais, ieiegiói icas e ulefc,imica, ('md 1 951 .

Gerino Guimarães l'into - Indenização (te despesas
postais, tecgraficas e telefônicas, eni 1915

Heitor Resende Fontes -- - Indenização de (iepesas
postais, telegr5lieas e telefônicas, ciii 119,1

Décio Ferreiro Staciel -- 1 idenizaçôo de despesas
Coui correspol) iêicia oficial, cai 1 ,J5! .

A. Teixeira Irmão & Cia. IA -'a.. -- - FoirlecinRriio5
feitos ao Serviço de Algodão, em 1951 .

A. J. Diniz & Cia. - - Fornecimentos feitos ao
Serviço (te Fomento (lo Algodão, CIII 1951

A. Química Médica LIda.	Fornecmnclltos feitos
ao Ensino Agrário A inbulan te, em 1951 .

Banco de Crédito Real (te Minas Gerais - - - Paga-
mento de um "i ce i)" destinado ao Parque
Estadual de Cel. Fahriciano ..........

Magalhães & Oliveira Ltda .	---	Fornecimentos
feitos ao I)epartainen lo (te Produção Vegetal

Sotrcq S.A.  de TrmAores e Equipamentos -- For-
necimentos diversos e consertos cai 'eícu1os
do Plano de Recuperação Econômica .

Departamento de Conipras e Fiscalização - ---- Fome-
cimentos de diversos materiais ao Plano de
Recuperação, cio 1951 ................

Rádio Eletrônica do Brasil - Fornecimento (te lua-
teriais para o radiotransmissor (to Serviço
de Aproveitamento do Rio Santo Antônio, em
1951	........................

Cia. Fábio Bastos Comércio e Indústria --•- For-
neciniento (Te peças para o "jeep" (10 Depar-
tamento Administrativo da Secretaria .

(19,10

65,80

173,00

64,30

105,71)

33,30

42,70

309,50

7,30

4.140,00

4. 500,00

32.820,00

55.000,00

1-1.975,00

3.791,50

2.459,60

1.105,00

132,00
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A. Teixeira, Irmão & Cia. Lida. - Fornecimento
de 600 litros (te gasolina para o Serviço de
Fomento do Algodão ................

Casa Paulo Guimniãe, Automóveis e Representa-
ções S.A. Fornecimento de diversos feitos
ao Serviço de Fomento de Algodão ......

S. V. Gluek & Cia. Lida. - Fornecimentos di-
versos ao Serviço de Aproveitamento do Pio
Santo Antônio, em 1951 ............

Cia. Telefônica Brasileira - Serviços inlerurba-
hanos e assinaturas de telefones, em 1951

Cia. Fôrça e Luz de Minas Gerais	Fornecimento
(te energia elétrica, em 1951 ..........

Cia. Sul-Mineira de Eletricidade S.A. -- Forneci-
mento de energia ('tétrica ao Centro Rural de
Defesa e Fomento de Santa Rita do Sapo-
cai, à Escola de Ilorticul lura de Itajtihó, ao
Serviço de Café de Santa Rita do Sapucai

Cia. Sul-Mineira de Eletricidade - Fornecimento
de energia elétrica i\ 4. 1 CAP, cm 1950 .

Cia. Fôrça e Luz <te .Jacutinga	Fornecimento de
energia elétrica ao Serviço de Expurgo, em
1951	......................

José Augusto T'.lontandon Júnior - Indenização de
despesas feitas em 1951 com a Escola Ele-
mentar de Agricultura de Santa Rita (lo Sa-
pucaí	........................

Geraldo Gonçalves Carneiro -- Su;sti Luição de pio-
fessor da Escola de Veterinária (ia Cíqdiai, no
segundo semestre dc 1946 ............

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo horizonte, 11 de agôto
de 1953.

JUS(;ELJN0 KUBITSCIicIC DE Oi.iveins
Juarez de Sonsa Carmo
José Maria A 1km im

*

L1:I N.' 077, PE 17 DE ACÓT ) DE 13:1

Dispõe sôbre isencüo de iipós10 estadual iios cfqnisi('õ<'s "ia ler vivos'
e ' C<iSi-ii<Oz'iis, '	citas j)ÜI' ia.;	3<	; • c!i j «eIS

O Povo do Estado de Minas Gerais, por s<us 1i'!,c(a;(n[in as,
dccrctou e eu, ( 1 ;i seu nono.; saiieono a se<uin te lei

4.183,00
Aut. i .' -- Ficam isentas dc impostos esta<ivai;; as <aluisi Ç0c5

998	feitas por	ui';Lilllçoes, reiig<oSeS ic<_i.i ruicute col;siiiuivas e <<e;
caráter não <COIIÔIU;CO.

ArL 23	A isenção (lo (1110 trata esta lei scrá coiicc<lid;i Pelo
Secretário das Finaiias, a l'e(l.ierilu(niu (i<i parte interessada, <<<e-

.324,00	diante 'aprescntaçào das (iocuIIlcil tos segtun tes

a) prov;i (e 1c30t01 conshaie co;
-

b) certidao	passada p01- aiitorid<dc judie_ari.t de	. e
rcn<ias SaO O1I1CC<JUS no País;

e) declaração doa lias a que se destina o inovei

d) Prova (te matricula gratuita Pelo menos delei. Joir ecil,a
dos aunos, quando se tratar de aquisição do imóvel, loja relida se
ctina a 1. iebetecllÀlCfltu dc ensino;

C) apueseritaçao dc unia copia (lo 1);<lan(,o rcici'eiiie ao ccci'-
('LC<O inl(1c,, 5<' se tratei' (íS cnti<laaeS 1W feridas no 'Id. 1;.

Cr$

1 . 380,00

744,00

1 . 919,90

139.806,70

163.091,10

49. 028,0

1 .500,00

3.375.802,40

Art . 2.' - Para atender às (iC.SPCSiIS decorrentes (testa lei,
fica o Poder Executivo ioruzedo a realizar es operações de cré-
dito que se tornarem necessárias

Art. 3.' --- Quando a instituição religiosa se dehcar, c.'a'la-
sivanlerlte, a pratica dc assistência aloangura tat<ibcii a;; taxas
estaduais 1 ad .31 <i< decreto lei 67, de 20 de janeiro (tc 193)

rui
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Art. 41 Ai ise;1çes de inr'se das Conferr'ncias de São
Vicente de Paulo e das Santas Casas de clisei'icórdia serão con-
CCUIIIaS lios ti'iiios desta lei, (l Uan b) ulis lliutos nela previstos.

Art. 51	Esta lei entrará ciii vigor na data de sua puhbca-
ço, revogadas as disposições ciii contrário

Slaiido, portanto, a tc'cclas as autoridades, a (10(10 o eunhluri-
ieento e eaceiiçáo clesla lei pertencei', que a culapraili e fiçani inui-
1,ru- tio) inteiramente como nela se contin.

Dada no Palácio da IAlJerdauc, Belo llorizonte, 17 (te igôsto
(IC 1933.

i:o 1Ki':ic s'uui	i: ()i.ivuin,\
..IOX/ s:ariu A ikriiirn

*

Lh1 Si." 97$, Dl' 26 DL AGúST() Dl' 1953

Auioi'Lza 1) Govà'no do Estado a abrir Uni cI'(!ito especial de Cr$
(atO. Olbi OU, 1 ) 010 a/ eiidci' às despesas (0111 (IS Coiiieiooisicdes

do CCI1ICJIÓIiO de Teó/ilo ()toni

() Povo do Estado de ,l mas Gera is, por seus representantes,
dcci'ciou e eu, ciii seu liolue, sanciono a seguinte lei:

Art. 1.	Fica o Govio'no do Estado autorizado a abrir uni
Ci'cdltO especial de Cr3 600. 000,0(1 (seiscentos mil cruzeiros), com
5 icilei:i iit	ii de (lezeilibro de 1951, laica cOflcessàu dos SeLui11les
atixilio5

Cr$ 3.30. 000,00 (trezentos e eIII(jiienta mil cruzeiros), pia
a Pt'efeituc'a Municipal de Te Úfilo O[oiii ('usiear a construção de iin
1ilflumeiL,) ii Benedito Icotílo Otoni e os festejos do centenário de
fii a i,'3o da e ilade;

h) CrY 200. 000,00 (duzentos  mil cruzeiros), ao automóvel Clu-
Ii iiiesiia cidade e para os festejos do fllesnio centenário;

e) Cr 50.000,00 ( cinqüen (a mil cruzeiros) à Sociedade de
Medicina de Teúfilo Otoni, colho auxilio à realizaçáo do seu Con-

Mé 11 co coilieliora i vo do mesmo centenário.

Art. 2.' Para atender à despesa ijrevista na presente lei,
ia o (,oCr;ic> do Estado autorizado a realizar operações ite crédito,
se assim o entender necessário.
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Art. 3.9 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-
mento e cxeeuçiio desta lei pertencer, que a CUmpFaIII e façam cuni-
prir, táo inteiramente como nela se contém.

Dada no Palaeio da Liberdade, Belo 1 lorizon te, 26 de agôsto
de 1953.

JUS)rl.1.'.'i) lÇiiTTcci :joi nu ()i.ivi:iiu
José Maria A lizrnixiz
CdIoiiíJa (o;ro,'io's 1/1001

*

LEI N. 979, DE 26 DE AGÕST() 1)E 1953

Dispõe sdbre o ji'alificaçüo de exercício dos militares e da outras
providências

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

Art. 1 .?' A gratificação dos militares, a que se referem o
artigo 2.", letra "ii'', cia lei n." 851, (te 20 de dczaniiu'o de 1951, e o
decreto executivo ci." 3.619, de 10 dc janeiro de 1952, fica fixada
na base (te 1 , 3  do hIdu para os oficiais superiores e de 1/5 do
mesmo sábio p110 (1, eapitaes, tenentes e subtenentes

Art. 21 -- Aos nu li lares transferidos para a reserva renluhie-
:.da ou reformados no decorrer de 1952 fica assegurado O (circo [O

de terem o côlia fixado, ciii 1953, na base do que estabeleceu. jiarcI
os militares da ativa, naquele exercido, a tabela II anexa à
lei n.' 853, (1C 29 iii' (lezenhIcro (te 1951.

l'o'ái maio (1100	SFim se it !. iehi 'a aos milItares, a que se
refere éste	 rtiso, o:mineito lerci/eltial para os inativos lixado
imo artigo li.	a a! ii! ita lei o.` ").51.

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

Manda, portanto, i tôdas os autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam ema-
prir tão inteiramente ('01110 nela se contém.

Baila no Palácio da Liberdade, 11 lo Ilorizon te aos 26 (te
agôsto de 1953.

.JUSCEIINO KunITsciTEK DE OLIVEIRA
(õ'i'olda siarliiq Soares
José Afaria AlIzminl *

III

	Li
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LEI N.' tu, 1)E 26 DE AGôSTO DE 1953

Autoriza a aquisição de imóvel pura a instalação de um Dispensúri
de Lepra, CIO Ubá

O POVO do lIndo ele Minas Gerais, por sena representantes,
decretou e eu, em seu nome sanciono a scuinte lei:

Art. 1. 1	Fica o Executivo autorizado a adquirir, pela iam•
por{fineia de Cri lia. Udti,(J() (cento e qUaiea a e cinco mil cruzei-
ro-,) o prédio n:' 111, (la lua Ai)toiü i)Litat!, ;ia tidIc (iC Ubá,
p4u':eelade do Sr. José liliário Dias, aii:t néie ser instalado uni
Dispensário flegional de Lepra.

Art. 2. - Para atender à despesa a que alude o artigo acima,
fica aberto à Secretaria ele Saúde e Assistência o crédito especial
(te Cr; 1-lã. 01)0,00 (cento e quarenta e cinco mil cruz(iio-,) oulcn.
<lo o Govérno, para êsse fim, se necessário, realizar opecaçães de
crédito.

'r t.	 flevugadas as (l1sr)or;1(ã(	cc c9:1tl'aiiO, esta lei
cal vigor na <lata de sua piIhliCa o.

Mando, portou lo, a tôdas as aulor (1 ides, a quem o conheci-
niento e execução lei pertelcer, qc a cacgrmu e icem rumo-
prir, tão inteiramente cotou nela se contém.

la n o Palácio da Liberdade, ciii Bulo 1 ioiizoii te, aos 26 de
de ::gôsto de 1:153.

JUSCELINO F1uimí'rscjini- DE Ouvains
Mário Hugo Ladeira
José iiiUria Ailr:n!ffl

o iniável iiienciomia(1 0 '4) ak'd':)) acirro):', ea:e a .:ab: u	iii p i

vista, para o tini (1:' toPe se in:,tctu' eul:l	hcpital de &dimiea	:cieo

à Faculdade.

Parágroi:)	útn:'o	Itevirtir	c	iiiiáve'l	O)	paLrllnunio

do Estado, caso no lhe	seja dada, pela d(1:lal ia, no pt azo de

('111<0) anos, a (lestinação previta neste 0) li':O

Art. 3." As despesas com :i execuçeo da presente lei corre-

rio ii conta <te verbas 1110 priaS no ()rçanueido do E:;tado, ou ele ciú-

ditos eSpeciaiS a serril ol)ortun:u n c lile abertos

Art. 4. 9	lt''vu;cin-se	as	elispscae's co: ())l1I'	4,

trando esta lei cai vior mio data de sua pubiicaç)

Mando, portanto, a têdas iIS Lltol'i(l,Id'S :1 (,i 4) c:: o-

mento e execução desta lei pericileel, que a cuniprala e iaçaill uniu-

prir, tão inteiramente coloU fluia se conté:1

Dada no Palácio da Lkturd:uc, Liolo i 1,)m'lze:ate,	dO

de 1953.

Jusci:LlNo KunlTsct:EK Di: Oi.ivuiiic

Beit lo (lo 41 oP 1 ' es Igho

José Maria de Alknminm

Geiaioo S 101110:1 Soutos

t,Iório IIU(JO !,u<! eira

*
	 LEI NP 032, LiE 3 DE SE'I'EM!GE) DE 1Pd;

1.1:1 i-.	0il, I)	:j:\(,g í'	t;	l''::;

i)i:;põe sdbi-e a refoi-?lma e doçüo do pic-ei;:i (m'mcle [a 'oPor, a Peru.
li:ci rio de	o'eaba e ild eaP o: ; zo:PP o

O Povo do Esl:ulo de Minas Gerais, por seus leprusenlantes,
decretou e eu, cmi seu nome, Scile':Oi)O iise,u;iitc lei:

Ari. l. - Fica o Govêrno do E:hulu autorizado a adaptar,
para instalarão de uni Hospital, o atual prédio onde íuncmona a
Pemii teocciria mie Fljerala.

Art. t."	Fica o Covéiuo do Estado autorizado ii doar, à
Sociedade l'acuhlade' de àtc'iticiiia (lO 'rr:sii: :ilmi Mineiro, de [bereba,

Declara de ul iiidade ápuhl i ca e isenta de deras e 1101)0505 o 111s1'-

11110 ,Sc1eluJoü110 de Menores

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

decretou e eu, cal Seu flOIilC, sanciono a seguinte lei

Ar[. l.,'-- Fica declarado ele utili<l:ole pítàde'a o 'Instituto

Setelagoano ele Menores", sediado na cidade de Sele 1 egn (as, 51: ii is

Gerais.

Art. 2. --- Ficam isentos elos iniposios e taxas estaduais os

produtos manufaturados das oficinas e del,:mrtaI;iellt OS i udusti mais

do "Instituto Sulciagoanu de Menores", de bel e 1 ugoas

^q
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Art .	Revogam-se as disposições ciii contrário,	• 	 Art. 4.' - Entrará esta lei eia vigor na data te sua pulili-
esta lei em vigor na data (te sua publicação.	 cação, revogadas as disiosiçoes ciii contrário.

Marido, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o coitireci.
niento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão in lei raraenie como nela se conté iii

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 3 de
setembro (te 1953.

J USCLLINO KUBITSC1!EK 1)1; OLIVEIII.

Geraldo Starling Soares
Joac .Iara Alkniiín

Mando, portanto, a tôdas as autoi'i Imies, a (JUi1i O coflheci-
mento e execução desta lei Pertencer, que a curnprani e façam curti-
prir, tão inteiramente (01110 nela se contmari

Dada no Palácio da Liberdade, cru Pelo 1 lorizonle, aos :t de
setembro de 1953.

3 USCLI.IN() l'uiil'iSCiIEK 011 OeivuiH_

José Alaria Alizinini

*

LEI N. 984 DE' 9 DE SETEMIIR() DE 1953
*

LEI N.9 9t?, 1)E 3 1)E SETEMBRO DE 1953

Concede iseiiçõo (te inrpóslo iii' li'uitsinissõo inter-vi j'es ao A'acjonul
Esporte Clube, de Piranga; ao Éden Clube, de Conceicão do Mulo
Dentro e ao Esporte Clube Mineiro de Eletricidade, cio fui: de Eo,'ii

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

Art. 1. --- Fica concedido isenção do impôsto de transinis-
550 "inter-Vivos" às seguintes sociedades: \o Nacional Esporte
Clube" de Piranga, para aquisição de uma área (le terra, naquela
cidade, de vinte mil melros quadrados, confrontando por todos os
lados com terrenos de Floriano Peixoto Macid, para construção de
sua praça de esportes; ao "1:den Clube", dc Conceição (lO Mato
Dentro, para compra de prédio destinado à sede, pertencente
a Antônio Ferreira da Silva e sua Mulher; e ao "Espore Clube Mi-
nciro de Eletricidade", sediado em Juiz (te Fora, para aquisi-iio
de uma área de terra que lhe doou a ruuniclpali itade, confrontando
com a rua Santa Teresinha, com o rio Parai buna e com terrenos
pertencentes àquele Mun reli) io, para uCie ser construída a praça de
esportes (10 Clube.

Art . 2." -- As isenções referidas no art. 1. 9 deverão ser U ti-
lizadas dentro tio prazo de uni ano a parIr da promulgação (lesta
lei.

Art . 3.' ---- Os impostos cujas isenções esta lei determina s(iio
devidos ao Estado caso as entidades beneficiadas fllU(ICI[1 de fina-
lidade.

Institui o préiiiiO "Professor i3enjanunr 1-lares'', paro iitccrilivo a
(anrpanhlo pui'ticular de ali abe!i:oção

O Povo do Estado de \Unas Gerais, por seus rpri'sntantes,
decretou e eu eu! sei' rtolIe, sanciono a seguinte lei

Ad . 1.' --- Fica instituído o prriiio "Professor Uetijaii.ii
Flores'', (iestiiadO ao inieolivo da caIl!iSali ii: 1 particular de alfabe-

tização ele cli anças e ii! ul los, ciii todo o Estado

	

Art. 2.' -	O iJFcilio iriti unto pelo artigo 1. desta ci, (()ns-

tará tIe	luas i)artcs.	c1li,? alua clii	tinlliji,) e outra (lii (ti[itulHa dc

mérito.
1. - Será de (3i 290,00 por pessoa alfiil)LIIZ ' , ( I 1 , O prâlo

cm dinheiro, pago a queri1 se responsabilizou pela alfahclizaçao
2. - Por ru po de dez alfabetizados, recebera o rc.spoii-

savel um Diploma de Mér i t o , assinah, pelo Governador (10 l.sta,io

e Secretária da Efucaçáo
Art . 3. --- Para fazerem jus à percepção dos jririioi ride-

iOdos nesta lei, deverao os interessados	registrar-se na lnrcicria

dos (ddos	c,•	II; Lsoias i	tiIIiI:	eu ita,l,,. a (lur pci-

Pil rei: zu	e	9 11_ ide
id - -- Pela s Diretorias doS csluheleeiriienlos referido; ite',te

artigo, será fornecida aos responsáveis pela alfabetização, Ir e tI:; dc

iden ti ili (te
2." - Fui livro próprio, 1ieriódiiaiiiente fiseliz:do. s,à

manldo o reistro dc tâdas as pessoas alfabetizadas iii fornia de:;-
ta lei, cumprindo, ainda, às Diretorias de Grupos Escolares ou Es-
colas Reunidas, manter uru serviço de eontrôie dos ai fabetizadus,
cm período de instrução.

4 L.
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Art. 4•Q - A verificação do indico de alt ciizaro será fei-
ta por tilii pequeno exame procedido por pessoa indicada pelas
Dii e tomas (lOS Grupos seolares ou Escolas Ilcuisidas, que fornecerão
ao responsável Ulil atestado ind lvi dualizando as pessoas atfaljet ixralas
e examinadas.

Art. 5 9 -	Q Diploiiia de Mérito será conferblo a requeri-
Ilento q 0	itcresado, (0111 ('Cl'1111Ca(!O de co1i17rus Jçiu (10 núsiero

10110(j) i xnvel, 111'	lfli)ei(ZldOj.
Parãqrafo dono - Serao conferidos d nlesnlapeIsoa, tintos

ehploinas de Mérito quan los forem os grupos de oca (10) 'danos
Oh abe lixados.

Art. 6. Os (lll)lOII(aS conferidos, conslituiiads tíbalo em
todos os concursos para proviincnho de cargos públicos estaduais cio
que lIaja concorrncii de líbios, e, nos que não 1) loja SCIlto lIloilvo
de desempate P1tfereucial, clii eILsificaçáo DOS lllcClrlOS COlOU 505.

Art. 7. -- O pagarimento (la P11110 CIO dinlieio (lo ps1110
Professor Benjaimmin Flores ",se fará imied;ante lg;icriineiilo do

Interessado ao Secretário da Educação, com certificado (le compro-
vaçuo fornecido pelas 1)1 relori is de Grupos Escola ica ou Escolas
Reunidas onde houver se verificado o CXOIIIC (105 alfabetizados.

Art. 8.9 	As despesas (Iccorrentes (lesla lei, correrão por
1111'	0l>V(flcu a Ol(hIi(alia;	O (JlealllClito vIgente
Art. 9.9-	Revogam-se as dIsposições cia coiiirório, cetiando

esta lei CIIi Sior, iim elo [a (le sua p0 blicaçio

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-
bento e execução (lesta lei perlencer, que a cumpram e faça ni dum-
jirir, tão inteiramente como nela se conténi

Dada no Palácio ela Liberrt ole, Cai Ibdo 1101 1 ,jift, 1) (10 se-
lembro de 1953.

JUSCIILINO ELI BLTSCIIEK ou OliVEIRA
Cândido Goimolves Uihóa
José Maria Alkrnizxz

*

LEI N. 9 985, DE 14 DE SETEMBRO DE i93

Autoriza doação de inlóriel localizado na cidade (?e Recreio

O Povo (lo Esilolo (iC Mui115 Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1.0 Fica o Govêrno do Estado autorizado a fazer doação
de uni terreno do seu patrimônio, localizado na cidade de Recreio

entre 115 ruas Botafogo e Campo Limpo (Estrada de Ferro Leopol-
mIma Itail ivay) , nos seguintes têrilios

a)	ao Gavêrno da União, 1.046,25ims2, para a cuIlatruçIo
do prédio destinado aos Correios e Telegrafos;

li) - à Prefeitura MUflICiplil, 1.t)(G, g O1115, ( alliiIlll(JS, 1 CO1iS

trução mIo Paço Muiiiciii1, Ga rage e AI mnoxari iodo.

Aut. 2 : - A doação a que se refere o ar;;o 1.,	1 la a
área doada a P'efei tura Meu ici pai de J(cci'ei o, 1 iea coneS ic ai ai

execução das oblIs; a que se eleel:ima o terreno, 1)) pia/o IlCi 1110

de cinco aia . a ce:;lar (ia ml;;tri de ,ablieação	sLi lei,	i\ e ;elloo

o imóvel ao p1itiiloÔiiIO do Esiado, imidenpeideniaenie mL
indenização, se tal obrigação não tôr cuiliprida 011 se (lesVil j .i fôr

a utilização do terreno dado parli outros fins.
Art. 3. - - A l'rcfe;tuma	iuiiicijial de Ecceemo cbr;ir-se-ó,

na escritura (le dos;ão, a conceder ao (ovêrno elo Lsiuio, lio
Municipal em caráter (iefInitlVO vitalício e SUIi anus de qualquer

espécie, instalação condlpila 1)11111 a Cutelaria l:.oiimal e o	C5 iÇO

Estadual de Estatística
Art . 4. v	flcvogaeias ar; (llspo:;çues ccl iaa;:: o,	etme:

esta lei ciii 51301' 1111 miaPi ie sela 1iuiil meaçãO

Mando, poi'tanto, a tôdas as autoridades, a quem O ('olilieci-

mento e execução desta lei pertencer, que a culiltiralil e façaiii Cliii!-

prir, tão inleiraiiiente como neta se conténs.
Dada no Palácio da Liberdade, cai lElo IloriulIte, aos 14 ele

seleuIiro (lo 1953
JUscELINO KUIIITSCI1IIC DE Oi,ivIim
José Maria Alkmimn
(,emu (lo ,' 100111) p 5 001(0'

*
4

,h:l1:llt1()	1)11	19:t

.11?rc el 5 eeie1r'i ia	ição e (liras Públicas o crédito especial de
Cr$ 300.000,00

O Povo lo E3enl0 (te Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1.9 Fica aberto à Secretaria eia Viação e Obras Públi-

cas o crédito especial de Cr$ 300.0(10,00 (trezentos mil cruzoros)
para ocorrer ao paf4a1flelltO, jEste exercício, da subvenção concedida
à Organização Mineira de Transportes Aéreos Limitada (OM'FA), por
Fôrça de contrato firmado em 19 de março de 1948, nos têrmos ela
lei 63, de 20 de dezembro de 1947.

4
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Art. 2. -- Para ocorrer ás despesas decorrentes desta lei fica
o GOvêrflO do Estado autorizado a realizar as operações (te crédito
que se tornarem necessárias.

Art. 3,9	Esta lei entrará em vigor na (lata (te sua publica-
çâo, revogadas as disposições eia contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum .
prir, tão Inteiramente ('01(10 nela se contém

Dada no Palácio da Liberdade Belo 1 lorizonte, aoS 14 ([e se-
tembro (te 1953.

JuscELINO KUni'I'SCHEK 1)E Ouvnia
J.?exi[o Gonçalves Filho
JüS' It1ura À licíxuzu

*

LEI N. 9 987, DE 14 DE SETEMBRO DE 1953

Conc'de auxílio (i Campanha Estadual contra a Tuberculose

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

Art. 1 . 1 Fica o Govêrno do Estado autorizado a conceder à
Campanha Estadual contra a Tulie.i'eulose uni auxílio de Cr, .
1 .000. 000,00, a fim de subvencionar a instalação dc leitos para luber.
culosos pobres no interior (10 Estado

Art. 2.° -- Para atender ao disposto no artigo anterior, fica
aberto ii Secretaria (te Saia e e Assistên e ia o crédito especial de Cri
1 - 000.000 , 00 ,  COm V15(iicla prorrogada até 31 de dezembro (te 1951,
podcm cIo o Govêrn o, para isto, se mece ssário, realizar Operação de
crédito.

Ar. 3 , 9 -- - ilevogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará eia vigor na data dc sua publicc'ão

fl(i, portanto, a lôdas as acitom'jdar[cs. a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, (Jile a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como neta se contém

Dada no Palácio da Liberdade, Belo 1 lorizon te, aos 14 de se-
lembro (te 1953.

Jusc11mINo KL'JHTSCiLEK un Oi,iviia
Mário IIuçj) ladeira
Jasé

IJ	
LEI 1N. 9 988, DE 28 DE SETEMBRO DE 1953
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Abre à Secretaria da Agricullurii, In(lúSlri.a, Comércio e Trabalho o
crédito especial de Cr 399.943,50

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

Art. 1.' -- Fica aberto a Secretaria cia Agricultura, Industria,
Comércio e 'trabalho o crédito especial de Cr 31)9. 943,5t) (trezentos
e noventa e nove mil novecentos e quarenta e ti-és cruzeiros e cin-
qüenta centavos), para ococrer ao pagaimiento das seguintes despesas:

(r
Para atender às despesas com as obras comple-

mentares da construção (Id) Novo Transmissor
da Rádio InconfidL'ncia ..............	131.772,20

Para atendi' às didsl)eSaS na exploração e trans-
por[('	iu' .\paii1. cai ;raxá ............	10)) . 00)1,00

Para pagamento ao Senhor Jacob Loi)eS (te Castro,
proveniente (la 3.' medição da construção de
26 ('asas l(ama pc'Essôres da Escola Superior -
de Agricultura de Viçosa ............	165. 171,30

399. 943,50

.Art. 2.. - - Pa'a atender às cicpesas dc'c'orrenles (lesta lei, fica
o Poder i;xcCumtivo antoriv:iuio a realizam' as operações (IC crédito que
se tornarem necessárias

Esta lei entrará cem vigor na (lata de sua publica,
ÇiiO, revogadas as (iiSpC)SiçâtS cai contrário

Manila, portanto, a lôílas as acmtoricladc's, a quem o con11eci-
!i1V!' 1 () e c'X	ti .. z 	' mcmiqraiii e Piam (5101-

prir, tão iate ramen te como nela se contém

Dada no Palácio (ti Lil)er(la(ie, Belo flor von te, 28 de setembro
de 1953.

jusci:i.iNO KUBITsClUIZ mm Oeivnin.
Juarez (IC Souza Car-o
José Maria Alkniiin

*	 II,	 *
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LEI N. 989, DE 30 DE SETEMBRO DE 11,153

Dispõe sóbre as áreas da Cidade Indutria1 e sóãrc doação de terreno

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

Art. 1. Nos terrenos desapropriados para o Parque Indus-
trial, de conformidade coro o decreto-lei n.' 7701 de 20 de março de
1941, serão reservadas pelo Estado áreas (!eS nailas :r C(IIf1CIOS pú-

e a oiili; jcdiüs üii (Sia(i(lOciillentOs da lItih(la(le pública,
flU	(-0'	g 0 rirjinral fUIiclo(1llcnl,> dar'Hcrida	col;i.rvidade

Art. 23 -- Fica o Govêrmo do Estado autorizado a licor à Pa-
róquia (te Nossa Senhora Aparecida da cidade Industrial o quartei-
rão n.' 5 da Cidade Industrial. 'lo acordo com a planta anexa, a fim
de nêle ser consiruírlo um Uccipio e !;r(a1ovi,las obras de aso;1ência
social.

Art. 31 — A área cru apcCo reverterá à propriedade do Estado
se, no prazo (te quinze anos, nau foreni satisfeitos as finalidades a que
se refer-c o artigo 2..

Art. 43 - A beneficiária - Paróquia de Nossa Senhora Apare-
cida da Cidade Industrial ---- apresentará, deni.ro de 6 (seis) meses
após a promulgação (lesta lei, o piano (' a planta (1115 obras sociais
que se propõe realizar nos terrenos doados.

Art. 5,9 o Govêrno rio Estado não poderá outorgar a escri-
tura do quarteirão a ser doado antes que os órgãos competentes de
suas secretarias os aprovem.

Art. 61 Se houver o pcdio de retrocessão e ide fôr julga-
(10, em definitivo, procedente, a tüiiatúi'ii responderá por- tôdas as
conseqüências, não terá direito algum de indenização contra o Es-
tado devendo esta cláusula constar expressaniente da escritura de
doação.

Art. 73	Esta lei entrará em vigor na data de sua public -
ção, revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam cumn-
pri, tão inteiramente como nela se contém.
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LEI N." 990, DE :10 DE SETEMBRO DE 1953

Cria a Faculdade de Odontologia de Diamantino

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

Ari. 1." - Fica criada, ria cidade (la Diamantina, uma Facul-
dade de Odontologia, cora o curso cm três períodos letivos anuais e
tendo assim distribuídos as m,iaiérias

15 Série:

1	Anatomia.
2 -- Histologia e Microbiologia
3 --- Metalurgia e Química aplicadas.
4 - Fisiologia.

2. 1 Série:

1 ---- Clínica Odontológica (1. cadeira)
2 - Técnica Odontológica.
3 - Patologia e Terapêutica.

3. Série:

1 --- ClínIca Odontológica (2.' ca(Ie:rr)
2 - Prótese.
1 - - -- Prótese Bur'o-f,cad

4	higiene e Odontologia Legal
5 - OrtodonUa e Odon.iopediatria

§ 1.'	A Faculdade rie Odon tolog ia funcionaráionará nos têrnios do

seu Regimento Ia tn o, (cC será api o	i@ ( Si decreto cxecutvo, (1

com ohedncia àsflorli1ri; jogai;; iegulodomas dl) ensino ),mm;)crioi'.

§ 2."	A Facuiri,rrle dc (,donPdogia de Diamantino fica dire-

tamente subordinada à Sccrc lan a da Educaç ão

Ar. 2." ----- Ficira crido;, na Faculdade de Odontologia de Dia-
aantina, os sopa' i;ic; carpe. 0)111 o; respectivas padrões de venci-

mentos:

Dado no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 30 de setembro
de 1953.

JUSCI:LINO KuBITSCHEK DE OLIvErrt
José Maria Alkjnirn
Juarez de Sonsa Carmo

*

12 Profesoores Catedráticas, Padrão Q.
1 Secretário-CORhariem, padrA N.
1 AI mmir xarr fe, Padro M.
1 Inspetor de alunos, plruo 1
2 Facri turérios, Pai mão 1
2 COniíflUOl, l'adrao ii.
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1. ---. Os cargos de Professores Catedrúticos sOo isolados, vi-
talícios, de provimento iriedianle concurso de provas e títulos, na
forma da lei, podendo o Governador ilo Esta do provê-los, ciii caráter
interino, até a realizaçOo (los concursos aludi loS

§ 2."	Os deniais cargos ilo quadro sim isolados, de provimen-
to cfLLivo.

Ar[. 3."	Ficam criadas, tia Faculdade de Odontologia de Dia-
rnanti na, duas funções gratificadas

Diretor - GI-alifi(iç'5o anual de (rt 13.000.00.
Chefe ile Portaria -- Gratifieneõo anual de Cr$ 3. 000,00.

Art. 4." - O Diretor, (lcsignolo pelo Governador do J'siado
dentre os Catedróticos, pelo prazo dei ( três) anos, será escolhido
pela tua lona absoluta da Congregarõo da Faculdade de Odontologia
de Diamantina, podendo ser reconduzido.

Parágrafo único --- Excel na-se a pci niei nadcsi gil a çõo para a
Diretoria, que scla (ti livre escolha lo Governador e recairá em um
dos professores (Ilie interinamente exercer a cátedra, até pie se cons-
titua d efi o it vamente a Coii gregaçáo, cora a o onicação dos Catedrá-
ticos P01' concursos, ( I ririndo se seguirá a rer'a do artigo.

Art. 5." - Fu'a aberto uni crédito espei'hi dc Cr 1.000.000,00
(um niilliáo de cruzeiros), t'otii vigência até 31 de dezembro (te 1954,
para atendei- Os despesas de ias lalação e fu ti c ion atoen lo da Facul-
dade de Odontologia de Diarurntina, podendo o Govêi'no, para isso,
se necessário, realizar operações de crédito.

Art . 0."	Revogam-se as dis posições cru contrário, entrando
esta lei eia vigor na data ili' sua publicaçõo

Mando, portanto, a têolas as autoridades, a qucrr o conheci-
alento e cxccuçõo (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam curti-
prir, tõo 1 tei ramcn te como nela se ('Ou tOra

Dada no Palácio da Liberdade, Pelo 1 lorizoni e, 30 de setembro
de 1953.

.JL'SCEI.INO KUl1ITSCiIEK no
(dndido (;oji(ali,es L'liióu
Jose itíari(, .1 lkinirri

LEI N:' 901, 1)1: 3 Dt: Cl FU!lit() I)E 1953

Abre (i 	da Agricultura, Jiulúsivia, Comércio e Trabalho o
c:-édito especial de Cr$3.000.000,00

aberto á Secretaria da Agricultura. Indústria,
Comércio t'	 o er,"il;tii especial de (:r	3.01)0.00t),00 (três

iiiilhot's (te i'((1'('i'OS) para ateiidei'. no coi'i'ciite ('xerci_ro. as des-
pesas de ('Lislejo dos ls1iiianles Populares l'slai1tais	IliltItidOs

pelo Depart:'otenlO de ( nuéi'cio
Art . 2."	Para ocorrer às despesas decorrentes (lesta lei fi-

ca o Govêrno do Estado autorizado a realizar, as operações de cré-
dito que se tornarem necessárias.

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

Mando, portanto, a tOdas as autorilales, a quem 1) conheci-

mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cuni-
prir Pio inteiramente como nela se contém

Dada no Palácio da Liberdade, Belo 1 lorizonte, 3 (te outubro

de 1953.
oh Ocivi:iR.

.luai'e: de Sonsa Carnio
José Maria (1C A lkrninz

LEI N. Q 992, DE O DE OUTUBRO DE 1953

Concede jscio'ao de iinpú.sIos dc (!'OIi,S!fliS.SiIO ii .tssociuçio álii:c'u 1/C

Imprensa

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

Ant . 1."	Fica o Poder Executivo autorizado a conceder isen-

ç,üo de imposto de transiimissáo à Associação àllicira de iriipreiisa
para que possa adqU4rir da Sociedade Anôinina Sanatório Belo Iloi'i-
zonte, os terrenos constantes do lote número 3, do quarteirao fume-
l'3, da XII secção urbana, nesta Capital, onde construirá a sua sede
própria.

Art. 2." - Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará ciii vigor na (lata de sua puhliciçao

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução (lesta lei pertencer, que a cuniprani e façam cum-
prir, ti'io inteiramente como nela se conténs.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 9 de outubro
de 1953.

() Povo cIo Fstnlo de Minas Gerais, por- seus representantes'
	

JUseELiNO KunITscIIuE DE OLIVEIRA

decretou, t , eu seu colhe, sanciono a seguinte lei 

	

José Alaria Alienam
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LEI N.' 993, DE 9 DE OUTUBRO DE 1953

Concede isenção do ira pdsto de transmissão "inter-vivos",

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

Art. 1. 1 Fica concedida ao Fluminense Futebol Clube, se-
diado nesta Capital, isenção ilo impôsto (te transnussiio "inter.
vivos", na transação para aquisição de um terreno formado por par.

O 10E ) r e (vinte e tini) da t secção subur-
bana com área de maiS ou iiicnos 720,00 111 2 , sendo 21 metros de
frente, para a rua Diamantina, dividindo pelos lados e fundos com
Ángelo Napo Júnior ou seus sucessores, onde construirá sua sede
Social e Praça de Esportes.

Art. 2. - Ao Clube ele Xadrez de juiz de Fora, fica conce-
(lida isenção do iiilpósto (te transmissão "inter-vivos", na aquisi-
ção do grupo (te salas n. 77, do Edifício Jniz dc Fora, onde será
instalada sua sede.

Art. 39 - A isenção prevista na presente lei se condiciona
ao cunipriinento elo seu único objetivo no prazo (te (leis (2) anos.

Parágrafo único O inipôsto cuja isenção determina esta
lei será devido ao Estado caso a entidade beneficiada mude de fina.
li(IadC.

Art. 4.°	Esta lei entrará em vigor na (]ata de SUE publica-
ção, revogadas as disposições cio contrário.

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

Dada no Palácio de Liberdade, Belo Horizonte, 9 de outubro
de 1953.

.IUSrTiINO Eunrrscirni na Oí.ivi:ms
José Maria de Alkmirn

DA

LEI N.° 994, DE 9 DE OUTUBRO DE 1953

Dá nova redação ao purégrafo único do artigo 1." (7(1 Lei n.' 845, de
26 de de:enibro de 1951

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e tu, seu nome, sanciono a seguinte lei:
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Art. 1. - O Parágrafo único do artigo 4.' (Ia Lei o.' 845,
de 26 de dezembro de 1051, passará a ter a seguinte redação:

"Parágrafo único - Os créditos a que se refere êste artigo
poderão ser abertos ainda no corrente exercício, com vigência
prorrogada até 31 ele dezembro de 1954, 011 flO próprio exercício
de 1954, ficando o Govêrno (10 Estado autorizado a realizar, para
isso, se preciso, operação de crédito".

Art. 2.° - Revogadas as disposicões cru contrário, entrará
esta lei em vigor na d	data e sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo horizonte, 9 de outubro
de 1953.

JUSCEJINO KUBIrS('l IE1 DE Onivem
Bento Gonçalves I'Uhio
Jos

é
 Mural . 1 11,112t111

ÈM

LEI N.' 995, DE 16 DE OUTUBRO DE 1953

Cria o "Medalha de Campanha na Policia Militar

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em Seu nome, sanciono a seguinte IC1

Art . 1.' --- Fica criada, na Policia Militar, a ''Medalha de Gant-
panha'', destinada a pre'illlar oficiais e praças da ativa e (ia reserva
daquela corporação (juí., tenham prestado 011 venli q iii prestar servi-
ço nos Batalhões ou colunas (Ia Polícia Militar.

Art . 2.' - Ao Governador do Estado coro petira a coflcesato
da "Medalha de Campanha", podendo delegar essa outorga ao
Comandante da Policia Militar.

Art. 3.' -- A niedailit s'rá de duas espécies: a de ouro pala
feitos ele heroísmo excepcional e a de prata para os outros casos.

Art	1	-	tthtt ( a I) r ( ss a() (til	riorde lutas	rati(t(hS
será gravada rias medalhas.

Art. 5Q - Fica o Poder Executivo autorizado a regulaiaen-
tar a presente lei dentro do prazo (te sessenta (60) (lias a partir
da data (te SUE promulgação.



Art.	 Esta 1 ei entrará em vigor na (lata de sua publica-
ção, revogadas as disposiçes em contrário.

Mando, portanto, a tÔ(laS as autorida(les, a quin o conheci-
mento e eXeCUÇãO (lesta lei pertencer, que a cumpram  façam cuni-
prir. tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo horizonte, 16 de outubro
de 1953.

.JCSCEI.ENO !Iflj'f5L1IjJ	1 E ()I,IVEEr\

(;ei-ahjo SIarI/ng Soares

*

LEI N. 996, DE 16 DE OUTUBRO DE 1953

Abre ci Seerela;'ju da.; !'inan OS, o ezdio eapceiai (te Cri 133.945,3O

()	do Estado de Minas Gerais, por se us re'e;a.tantes,
decretou e eu, em seu nome sancion', a seguinc' lei:

Art. 1. --	Fica aberto ii Secretaria ias i"inai:as o crédito
especial (Iv (i' 133.945339 (cento e trinta três mil flOVCCCUloS e
quarenta e cinco cruzeiros e trinta centavos) para ocorrer ;(o paga-
Iliento de ca ei'('ic 05 au tenores, cuiiio segue:

Antônio Joaquim .lunbo Aluguel da Cómodo
ocupado pela Coletoria de Santa Catarina,
relativo ao peijodo de 1." de 0iitI1)I(( (te 194$ a
:ii de (tezeilIbro de 1951	............

Fanze (tazel -	menor, filho de S;tli:u iasseni Gaze!
-. Aluguel do prédio ocupado pela Coletoria

de At;iléia, relativo ao período (ir j9 de
janeiro :i 'l de dezembro de 1951 ......

Revista Forense S.A. -- Publicaedes feitas nos
meses (te abril, agôsto a dezcinhi-o de 1950 e
janeiro a (te/.eilll)F() ((e 1951	..........

Grande Hotel de Belo 11orionle . - Despesa: .; (te
IiOS)ed;(ÇeIiI (10 Sr. Osvabto Slaia Penido, eia
novembro de 1951 ................

Grande Hotel de filo 1 lonizonte - Despesas dc lios-
ii l3(ifl do Si'. Carlos flaiiioí e SCU ;lssi Stenle,
em novcuiijio de 1951

Cr$

3.90(00

1 - $00,00

13.000,00

511,00

1619,80
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E4A

Cr$

320)t)

1 . 800,00

1 .2(10,00

4 . 600,00

530,00

000,00

3. dOO,00

598,40

3.240,00

3,000,00

2.000,00

7 5000

Departamento de Estradas de Rodagem - Pos-
sagens fornecidas a funcionários, CIII ser-
viço. pela Estação Rodoviária de Belo 1 tori-
zonte........................

João Luciano de licscrol e - - Aluguel do prédio
ocupado pela Coletoria de 1strêla (lo Sul, de
janeiro a setembro (Ir 1951

Benedito ()nofre do Ain:irai - - Aluguel do prédio
ocupado pela Coletoria (te Estréia do Sul, de
11 de outubro a 31 de dezembro de 1951

Manoel Possas de Araújo . --AIU3UCI do prédio
ocupado pela  1 . e 2 . 1 Coletoria e Delegacia
Fiscal de flarharena, no período de 8 :t 31
de dezembro (!e 1951 ..............

EspMio de Antônio Flausino Jlatsta - - Aluguel (lo
prédio ocupado pela Coletoria de Campo do
Meio, no período (te 7 (te novembro a 31 de
dezembro de 1 019 ..................

Sebastião Januzui	. AlI'.4U('l (lo J)rédio ocupado
pela Coletoria (te Santa Rita (1c Caldas, no
(:10) 9)	ti	li;	IS	o'to a Si	(te (iezei(1t)il)

(te	1919	........................
Antônio Pat:iro - . Aluguel (lo 1)I'edio ocupado pela

Coletoria (te Gunrociaba, no período, (Ir 1.'
de janeiro ti 31 d e (teuenllno de 1951

Panair do Brasil S.A. - - Passagem fornecida no Si-,
Antônio Ftroki, CIII SCFVlÇG, em ; ( gôslo iic
1951	..........................

Associação Comercial (Ir Itapeceri ca -- Aluguel
do prédio ocipadí pela Delegacia Fiscal (te
itapecerica, no período de 20 (te julho a 31
de (leZe!n(rO	de lOa! ..............

Anor Inácio de A] ineida - — Aluguel (lo prédio
ocupado pela Coletoria Estadual de Delfinó-
pOlis, rio período d e L,1 de janeiro a :ti (te
dezembro (te 1951	................

João Elias Neto - --Aluguel (lO prédio ocupado pe-
la Coletoria Estadual de Guanhi'ies, no período
(te i. (te igost) a 31 (te (lezemnhro de 1951

Luiz Nogueira Contijo --- Aluguel do prédio ocupa-
do pela Coletoria de São Gonçalo do Pará,
fl((	iínití .1:	1:	d	iintiiiiie	11 (Id (1SZCi11-

bro de 1949	....................
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Prefeitura Municipal de Teixeiras - Aluguel do
prédio ocupado pela Coletoria de Teixeiras,
no período (1e 1. (te janeiro a 31 de (lezeiflhro

	

ele 1951	........................
Celestino Bonacorsj	Aluguel do prédio ocupado

pela Coletoria de (: 1(lctas, no período de 1.
ele janeiro a 30 de junho dc 1951 ........

César Matti - Aluguel do prédio ocupado pela Co-
letoria de Candeias no período ele 1 .9 de
de julho a 31 de dezembro de 1951 ......

José Luiz Pedrosa Aluguel elo prédio ocupado
Pela Coletoria ele Campos Altos, no PCíO. lo
ele 17 de agôcto a :31 (te dezembro de 1948

Geraldo Taveira - Aluguel lo prédio ocupado
Pela Coletoria de Ervália, no período de
1 . ' de janeiro a 31 de (leLemhro de 1959

João Filas Neto Aluguel do cômodo ocupado
Pela Coletoria ele Guanhães, no período de
1.v ele setembro a 31 de dezeiihro (te 1950

Oficina-Escola "Alfredo Pinto" - Reparos de veí-
CUlOS (la Imprensa Oficial, ciii 1951 ......

Companhia Telefônica Brasileira - Serviços tele-
fônicos prestados à Imprensa Oficial, ciii
julho, agôsto e setembro de 1951 ........

Prefciura Municipal ele Turmalina Aluguel do
prédio ocupado pela Coletoria de Turmal iria,
no período dc 1 .v de janeiro a 31 dc dezc;nbro
de	1951	........................

S.cIi':ciics OuYa - - Atucuel do pléiici
ocupado pela Gol doei :i de Turmal ina, na
período (te Janeiro a (tezeilibro de 1959

	

Alice \!ar:trj ct	(oaws --- Aluguel do Prédio o,-a-
pado pela Coletoria (te Inhaúai a, no período
de 1 .9 ('e janeiro a 31 (te dezembro ekc 1951

Prefeitura Municipal de 'I'rés i'onlas -- Aluguel do
prédio Ocupado pela Coletoria de Três

(, p -riade de 1." de iii() ci 31 dc
(leZenibro (IC 1951 ................

Mara Bernardes Rosa - Aluguel ilo prédio ocupa-
(lo pela Coletoria (te Córrego Douto, rio Pe-
ríodo de	1.	dc	eciccic-o dc' 19 9 a $1 dc
dezembro dc 1951	................

Cr$

4.800,00

990,00

e 90,00

00,50

2. 070,00

1 ;oo,00

0. 136,70

5.115,50

1 .200,00

1 .'2( " ),00

2.100,00

1 .

8.100,00

àÂ

José Coelho -- ;lu[_ci)e! do préclai tcceïccdii jota Co-
letoria (te Coroaci, no período de 1 .9 te ia-
neiro a 31 (te dezembro de 1951 ........

João Franklim França ---- Aluguel do prédio ocupado
pela Coletoria de Mateus Leme, no período de
1.1 (1C janeiro de 1919 a 31 de dezembro de
1950	..........................

José Franco Ribeiro Aluguel (lo prédio ocupa-
do pela Coletoria de Paraopeba, no período
(te 1.0 (te janeiro a 31 ele dezembro (te 1951

José Vicente Marinho ---- Aluguel elo prédio ocupa-
do pela circunscrição fiscal de Pará de Minas, -
no período (te 25 (te setembro a 31 (te (te-
zembro (1c 1951	..................

Elza Augusta de Rezcud e Aluguel do préi lo ocu-
pado pela Coletoria de Besende Costa, no pe-
ríodo de 17 de fevereiro a 31 ele dezembro
ele 1951	........................

Cristóvão Amoral --.-.\luguel (lo prédio ocu 1)0(10
pela Coletoria Letadual e Delegacia Regional
de Patrocínio, relativo ao período de 1. ' de
agôsto a 31 de dezembro de 1951 ........

Ubaldino Alvarenga de flesende -- Aluguei (lo prédio
ocupado pela Coletoria ele Perdizes, ciii 1951

Carlos Barbuto & Irmão -- Aluguel (10 prédio ocu-
pado pela Coletoria de Eugenópolis, no perío-
do de 1.0 ele janeiro a 25 (te dezembro de 1951

Orosino Rodrigues Chaves -- Aluguel do prédio ocu-
pado pela Coletoria de Aguas Formosas, no
período de 1 . 0 (te janeiro a 28 de fevereiro ele
1951	...........................

Manuel Dias da Rocha Aluguel do prédio ocupa-
do pela Coletoria de Águas Formosas, no pe-
ríodo de 1.1 de março a 31 de dezembro de
1951	..........................

Indalécio Cortiço e Cortiço Aluguel elo prédio
ocupado pela Coletoria ele São Pedro ela União
no período de 1 . 0 de janeiro a 31 ele dezem-
bro de 1951 ......................

Hélio Alves de Araújo - Aluguel do prédio ocu-
pado pela Delegacia Regi orcai (lê Mim ri aú, no
período ele 14 de julho a 31 de dezembro de
1051	..........................

Cr$

3. ((00,00

1. (i5G,0

2.300,00

3.840,00

4.080,00

15.000,00

1.800,00

((95,00

184,00

2.500,00

1.200,00

8.350,00
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Cr$ 1	Art. 2. --- A isenção referida no art. 1 . 9 deverá ser oh tizada

dentro (lo prazo de uni ano a partir la promulgação dc'sta lei.
Art . 39 - O impôsio cuja isenção determina esta lei será

devido ao Estado caso a entidade beneficiada m;tude (te finalidade.
Art. 4 --- Entrará esta lei em vigor na (tal;; de sua publica-

ção revogadas as d i sposições CIII contrario

Mando, portanto, a tôila; as aula;id;ules, a quem o conheci-
mento e execução ilesta lei pertencer, que a cummiprar;1 e façam
cumprir, tão inteiramente	(-orno nela se conlemil

Palácio (la Li herdade, Lelo 11 unizomite, 16 de outubro Ile 11)53.

Juscnnmxo Ku;Tscll:i DE Om,IvEned
José ?tiaii A Ikinin;

*

LEI N. 993, DE 1' DE ()UTU11UO DE 1953

150 -

Glicério Dias Soares -- Aluguel do prédio ocupado
pela Col etoria de Tombos, no período de 1 .9
de janeiro a 31 de maio de 1951 ........

Geraldino de Carvalho - - Aluguei do prédio oca-
pado pela Co] dona (lC 'J'oinhos, no período
(te 1 . 1 junho a 31 de dezembro de 1051 .

Prefeitura Municipal de Dom Joaquim --- Aluguel
fio l)rio'lO do prédio ocupado pela Cotchori:i
d D. .ho:quim, dc 1.	e jaotLrcJ a 31 de ihzcni-
uro	de	1951	....................

Lincolii Martins Moreira Aluguel do prédio ocu-
pado pela Coletoria de Santa Maria de lia-
bira, no período de 1. 1 ile janeiro a 17 ite fe-
vereiro de 1951 ..................

l)5,00

2.1)00,40

188,00

133	5,30

Art . 2. - Para atender às despesas decorrentes desta lei fica
o Poder Executivo autorizado a realizar as operaçães de crédito que
se tornarem necessárias.

Art. 3.	Esta lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a têolas as autonida les, a quem o conheci.
mento e execução (lesta lei pertencer, que a cuiripran.i e façam cola-
prir, tão inteiramente e'on;o nela se contém

Dada no Palácio da Liberdade, Belo horizonte, 16 (te outu-
bro de 1953.

JVSCEI.rNo l<rxiI';iI:I( ai: Om,iveiice
José %Í(zria de .1 llcmirn

*

LEI N' 997, DE 16 DE OUTUBRO DE 1953

Concede isenção de irnpôslo de (ransniissão "iider-m'ii'os" ao
Centro Académico de Ouro Prêto

O Povo do Estado de Minas Geras, 'or seu:; repme;entntes,
(iecreun:i	ti, ii;!	Ii ;:o'	 lei:

Ari. 1 . 9 - Fica conced ida ao Genro Acadêmico (te Ouro
Prêto isenção de impôsto de transmissão, "inter-vivos" sôbre a aqui-
sição, a título (te doação por parte (lo Estado, do prédio onde fun-
cionou ;t intigaSe rrct ana das F't namiças e seu respectivo terreno, loca-
lizado naquela cidade

Dispõe sóbre doa çao le terreno d O et ani:acõo (Ias %'oluzmtdriczs de
2tluuis Gerais

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

Art. 1 ---- Fica o (iovêrno do Estado autorizado a doar, a
Organização (ias Voluntárias (te Mnas (erms, para criação ele uma
Escola, unia área do Frremio de seu jailri nônio, sita na cidade do
Sêrro, à rua Padre Joao Moreira, iiieiiindo 31,50 luchos de !rente
por 20,00 metros ele fundo, e;a ('onfroniação pelo lado direita com
L Ginásio ''Minist no Ediiitndo Lins'', à esquerda e'om;u Francisca
de Moura e Silva e pelo lua do coma o memuanesceiite (1 C proiiriedad
do Estado ele àlni:;s Gerais.

Parágrafo ú:ieo --- Reverterá o imóvel ao domínio do Estado
caso não lhe se.:a 1:ii la, teatro de e inco ;;nos,a destinação prevista
neste antigo.

Art. 2. ---- Revogam-se as disposirões em contrário, enlrando
esta lei ema vigor na data de sua publicação.

Mando, pontan [o, a tôdas as autoridade:;, a qdiei;u o conheci-
mento e c'XdCO0 (lesta lei pertencer, (jUC a CUuU)i'i DI e façam
cumprir tão i miteira incute como nela se contém.

Dada no Paiácio da LiPerdade, Belo horizonte, aos 16 (te
outubro de 1`53.

.iusiaumxa Ku;mrse: 5K mlii Om.mvuuic1	José Ala r ia ,lkr;iirzi	
*
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rduranteLEI N.9 999, DE 16 DE OUTUBRO DF 193 	o último conflito mundial, Pal'liciliaranl de operações ativas
de guerra ou de atividades de comboio e pa'triilbaiiiciito

o Poder Executivo a permuiar imóvel do Estado por Outro	 Art. 2.v	Revogadas as disposições em contrario, esta lei
da Iflhlilicipulidade de Patrocínio	 entrará em vigor na data de sua publicação.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por scu:s representantes,
essetou e eu, cai seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1 .9 - É o Poder Executivo autorizado a permutar o
i móvel (te propriedade (lo Estado situado na cidade de Patrocínio,
Liss : sub o flf':Rro 41, c lpen1e dss rolhar-
co, por outro de propriedade daquele município e tiu b;u situa-
do em sua sede.

Art . 2. O imóvel a ser recebido peio Estado lerá o valor
minimo de quatrocentos e cinqiincla mil cruzeiros ( Cr 4á) . 000,00),
e será destinado às instalações do Grupo Escolar "Ilonorato Borges",
e obedecei-á, eia sua edificação, às normas técnicas esiabeiecji1a
ieia Secretaria da Viação e Obras Pablicas e pela Secretaria de

Lducaçào.
Art. 3•Q A permuta autorizada por esta lei súren is pode-

á reaalizar-se se cumpridas as condições (te seu artigo SeUn(1O
• depois (Ias obras concluídas e aprovadas pela Secretaria da Viação
• Obras Públicas e pela Secretaria da Edu(—ação.

Art. 4,9 -- Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrai-á em vigor na data	de sua publicação.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quciii O conheci-
ee.ito e Xc 1050 (lela SI pci'Iciiccr, (pi ea(oil ivaihi façam

(-umprr, táo intc iram ente Como nela se contém.
Dada no Palácio (Ia Liberdade, Belo llo-izonte, 16 de outubro

dc 1953-
JUSCELINO KUBITSCIIEK DE OLIvaInA
José Maria Alkmirn
Bento Gonçalves Filho
Cândido Gonçalves Ulhóa

*

-	Mando, portanto, a tôda; as autoridades, a quem o (e)nlleci-
mento e execução desta lei perteilcei' que a caiiipraíii e t:oa:ii
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Ilorizon b', 1:' de outubro
de 1953.

Jusceiixo KzJul'i'scii!:l( DE OLivl.ilr\

Ger-uido Siai-lin ij Soares
Odilon 13c1rens
Juare: de Soara Carmo
Cândido Gonçalves Ulhoa
Bento Goa çalves Filho
Juare: de Sousa Cai-aio, respon tendo pelo eXpeii tntc da

Secretaria de Saúde e Assistência.

*

LEI N.9 1.001, DE It) DE (;U'ïUllld) DE

Isento de impostos estaduais os produtos rnaiiufíiliirados nas oficinas
do Instituto PFOÍiSSWI1UI Leão Xiii, (te Belo iIOSiOiiLC

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

Art. 1. - Ficam isentos de impostos estaduais os produtos
manufaturados nas oficinas e departamentos do Instituto Profissio-
nal Leão XIII, sedimjo em Belo Horizonte

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

LEI N.° 1.000, DE 19 DE OUTUBRO DE 1953

Considera estável o servidor do Estado que, no úl timo conflito
mundial, participou de operações de guerra

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

Art. 1.	São considerados estáveis os servidores do Estado
que, integrando as Forças Expedicionárias Brasileiras (F. E. B.),

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo horizonte, 19 de outubro
de 1953.

JUSCELTNO KUBITSCIlrK DE OLIVEIRA

Odilon Behrens

*

d
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Ari. 1 . Fica o Poder Executivo autorizado a arrendar, em

concorrência pública, por 20 (vinte) anos, a exploração das fontes
medicinais, parque ljaliiet ':rio C (tentais pertences e acesSó1es de
"Pocinhos do Rio Verde", no município de Caldas.
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LEI N. 1 .002, DE 19 DE OlJTUl31 ,,0 DE 1953

Abi'e a Secz'elarju da Agricultura, liidús/i'iu, Comercio e Truta/tio,
crédito especial pala J)U[jWlleIito (te IJL'IJS dC.S(1J)l'opIiUdOg cai

Barreiro, Illulziiipio de Ara.rci

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

Ad. l. Fica aberto ti Secretaria lia Agricultura, indústria,
Comércio e Trabalho, o crédito especial de Cr 1.055.328,00 para
pagamento ao Sr. Ml a! E u ri ao san, (loS teircnOs des u:i propriedade
com a Seca de 879.440 ni2 (oitocentos e setenta e nove mil quatro-
centos e quarenta metros (l utidra(jOs) situados 110 lia: reiro, niunici-
pio, de Araxá, Iieecssar,os à aiopl iaçto da zona de prote-
ção das fontes hidronunerais e potáveis e (íCCltId ados de utilidad
pública pelo Decreto Estadual número 3.309, de 13 de junho de
1950.

Art. 21 -- Para atender ao disposto nesta lei, fica o (muvéino
anlorizaclo a realizar as oj:ei:ica; de ciedi tu que se o1a a retit isesces-
sádias.

Art. 39 - Bevogadas as disposições ciii contrário, esta lei
entrará em vigor na (1:11:1 de sua pubflcaçáo e teia Sua vigência
cessada cai 31 de & jezeinljio de 1953.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades,es, a quem o conheci.
mento e exceuçilo desta lei ptien cci, q ue a CUlttjratt1 e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém

Dada no Palácio da Liberdade, Belo 1 loiizonie, 1 de uniu_
hro de 1953.

.JUSCItLINo l'UhIT SCI 10K DL Ooivniits
Juarcz de Sousa Carmo
Od.lorz De!irejis

*

LEI N. 1.003, DE 19 DE OUTUitItO DE 1953

iiloi	(t I0'(C E	 41;reItIll' (1	.serl''ço (le C.rJ)1O1OÇãO
das foníes medicinais, parque bulncurio e ilë!flais pertences e aces-
sórios de i'ocuilios (It) Rio Verde, 110 n:iiilicípjo de i

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

155 -

Art. 21 - Fica ressalvada ciii favor do ex-concessionário

ou seu sucessor preferência clii igualdade (te condições.

Parágrafo único - - Dar-se-á ti igualdale cie condições refe-

rida no artigo, quando as propostas coincidirem na satisfaçao de
todos os requisitos do cALd (1:1 cOliCoitelieja

Art . 3,	lEla lei entrará cm vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições cru contrário.

Mando, portaislo, a tcalasasautüiidaies, a queri o conheci-

ento e execuçã o desta lei pertencei', que a CUiLiCtli1 c l aÇttlil

cusiprir, tilo inteiramente coroo nela se contém

Dada nu Pai Seio (la Li lerdad e, lido 1 loizonte, 19 de outu-

bro de 1953.

JIJSCELINO l\Uli(55C1El( 1)0 (.)LívLlft'

mure: te ,Oii5ti Leiíno

*

LEI N. 1.004 1 DE 20 DE OL1 LBItJ DE 103

.1 :t10!i(l to 1 1 i»Ic r Eieeii/il'o (1 (o/qu1rr imóvel

() Povo do Estado de Minas (letaiS, por seus repleselltaLltCs,
decretou e eu, cm Seu nome, sanciono a seguinte lei

AM 11 ---- Fica o Poder Executivo autorizado a adquirir, de
"Irmãos l)uai:c" Sociedade Anõnutia Têxtil e Cotiiurct,I, uni

terreno situanu na cilaste de 1]íOl1ittOL111il, constituulo (lo lote náiiieiu

cinco (5), da quadra 'e', (la planta especial que ligura no ioccs:u

respectivo (la Divisão (te Assuntos do Ralei iiiil O, no (lua 1 se encon-

tra edificada a casa residencial do Comandante do Terceiro Bata-
lhão da Polícia Militar, sediado naquela ei tlsde

Ad. 2. -- 0 (la aauiSiÇS() é 49: quarenta e cinco ml

cruzeiros (Cr$ 45.000,00), cabendo o pagamento de quinze mil
cruzeiros (Cit,; 15.000,00) ao Terceiro Batalhão, C11 Seus recursos

próprios e dos restantes trinta mil cruzeiros (Cr$ 30.00000) ao
Estado, pela verba 232-224-294, do orçamento vigente.
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Art .3.--- Revogadas as (IiSI)OSiçãc(; cui contrário, esta lei
entrará em vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a qucia o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cmii: ui.ii e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém

Dada no Palácio da L i berdade, Belo iiovuzont-,	e_e oulu
bro de 1353.

JUSCEI.INO KUiii1sc1IEK i)E 0i.ivinii.
Odilon Behrens
Gci'oido Slarling Soares

LEI N. 9 1.005, DE 20 DE OUTUBRO DE 1953

Concede isenção de liiipdsio de izmsa :issüo de pr]):seduile inter-
ViVOS" 00 Sizidicaio dos Eli ipreqados ('Ia t(t1e_'IL'Ciii Ciii 05 Jiaice3'ios
de Belo horizonte, para a aquisição de imóvel destinado á suo sede

O Povo do Estudo de Minas Gerais, por seus cc presenidues,
decretou e eu, cm seus nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. -- Fica concedida isenção (te imposto de transmissão
de propriedade inter-vivos, ao Sindicato dos Emnprcgtidos em Esta-
belecimentos Bancários de Belo Horizonte, para a aquisição de imóvel
destinado à sua sede, nesta Capital, à flua 'i'aalomt,, ii. (i 1

Art. 2 . 9 - Revogam	s dp-se aisos oiçe	ms e	contrario, entruni:>
esta lei cm vigor na data de sua pul)llcação.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a ciuemn o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, (IUC a cUmi)ra!fl e façam cumu-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 20 de outu-
bro de 1953.

JUSCELINO KunITscIiEi DE OLIVEIRA

Odilon Behreims

*

LEI N.° 1.006, DE 20 DE OUTUBRO DE 1953

Concede auxilio financeiro a Fundação "Casa de Cabangu"

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

Art. 1. - Fica concedido à Fundação "Casa de Cabangu",
com sede na cidade de Santos Dumont, nêste Estado, o auxílio ii'

nanceiro de cento e cinquenta mil cruzeiros (Cr 150.000,00), para
manter e ampliar o Museu Santos Dumont, instalado naquela cidade.

Art. 2. 1 Para atender ao auxílio autorizado no artigo L 9, fica
aberto à Secretaria de Educação o crédito especial de cento e cin-
qüenta liii] cruzeiros (Cr 150. 0U,00 ) , colo vigência até 31 de de-
zenibro de 1954, podendo o Govérno do Estado realizar, liara isto, se
necessário, operações de crédito.

Art. 3•Q	Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publicação,
revogadas as disposições cm contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façaui curo-
pr'ir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo 1 lorizonte, 20 de outu-
bro de 1953.

JusuElallo kmma'rscnmn DE Ouvumnx
Odilon Behreiis
Cú,zdido Gon 'OIIY'S i;íhOO

11' 5 DE NOVL'd!lP) DE 1953

Dispõe sóbre (i oríjaniação (te Sociedade (te Economia Msla para
implantação das iridastz'ws (te fer!itizai,Ies no Estado

O Povo do Estado (te Minas Gerais, nor seus represenlantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a segui 11 te lei:

Ar[. 1. 1 --- Fc i o Govêrno do Estado autorizado a promover
a organização (te urha Sociedade il e Econ 001 ia Mista,  (í esti nada à
industrialização dos recursos naturais do Estado para a produção
de fertilizantes.

1. - A atividade mdu:;-trial da Sociedade deverá iniciar-se
pela exploração e industrialização dos minérios fosfatados das
jazidas local izm las na regi.-^10 de Araxá, 1)2ra a produção de fertili-
zantes fosfatados.

§ 2.	-- () Estado participará da Scic(iade, ('01(1 maioria de
ações com direito a voto.

Art . 2.1 - Parti a constituição da Sociedade se incorporarão
(O Seu	:0	e. 'ai.	'( 1	1	.t( (0 i'ttpit:e_, j vtiioi' dos dejiósiios

de minei-ais alia tí feros, cuja p cega isa e exploração foram conce-

MI
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(lidas ao Estado pelo Govêrno Federal, bem como outros que lhe
forem concedidos na forma da lei.

Art. 3•0 - O capital inicial será de Cr$ 50.000.000,00 (cin-
qüenta milhões de cruzeiros), podendo elevar-se progressivamente
até Cr$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de cruzeiros), na medida
das necessidades de industrialização de todos os recursos naturais
do Estado, capazes de produzir fertilizantes.

Parágrafo único .. 	Estado participará do capital da Soci-
dadc com maioria de ações com (1 mito a voto, a que se refere e

2. 1 do art. 1 . Q , mediante a incorporação à Sociedade dos direitos
e bens a que se refere o art. 22, (levillaluente avaliados por uma
comissão de técnicos eni economia e indústria  química, nomeada
Pelo Govêrrio do Estado, ficando êste ainda autorizado a abrir
crédito especial e realizar operaçõ's de crédito a [é o limite d
Cr 25.009.000,00 (vinte e cinco milhões de cruzeiros) para, se
necessário, completar o seu capital de forma a satisfacer a cxi-
flcia (lo citado parágrafo do ari . 1 .

Ai-L. 4,0 - Para atender às ([esposas inic ais necessárias à
execução desta lei, fica aberto o crédito especial de Cr 500.000,00
(quinhentos mil cruzeiros), que será opertunamen[c levado à conta
(lo capital (li) Estado na Sociedade, podendo o Executivo, para
êsse fim, se necessário, realizar operação de crédito.

Art. 5. - Os lucros líquidos que couberem ao Estado serão
em pregad os no desenvolvi meu lo da ii d ústria de fertilizantes, até
que a agricultura do Estado disponha das quantidades necessárias
à recuperação do solo, pela sua ferE 1 izacão com fosfa [os, mitro-
genados, adubos potessicus e cálcicos

Art . 6, --- O Govêrno do Estado ilerá garan [ia (te pagamento
de juros e amortização do financiamento paca a implantação da
indústria inicial, a (IUC se refere o	13, do art. 1., até o limite
(te Cr 60.000.000,00 (sessenta milhões de cruzeiros), a serem
pagos com os lucros verificados na industrialização dos fosfatos de
Ara xá

Parágrafo único --- Ao capit[d sihscri[o por peasoas físicas

ou ju'iiic'as, será garanliJo o livolciuto de 6á (seis por cento).

Art. 7. - F. o Poder X''lt ':o autorizado a regulamentar
a presente lei.

	

Ari. 8.	Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conhe-
cimento e exelição (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tao inteiramente (01(10 nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 5 de
novembro (te 1953.

.Eus:u,.m.o E cniiscuem	nu ()i.ivi:rmt.
Juarez (11' SO1IS(( (àzr'rno
Odilon Behrens

LF[ N.' 1.008, DE 10 DE \OVEMBflçj DE 195

Prorroqa os bene/irios das Leis iis. 1.632, de 16 de janeiro de
1!)';6, e 13, de 13 dc oulubco (iC 17

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus ('epresentallles,
decretou e eu, cio seu nome, sanciono a seguinte lei:

ArE. 1 . 1 -- Ficam prorrogados pelo espaço (te deis anos a
contar de IS (lo outubro do coieltc ano, os benefícios (las Leis
Ws. 1.632, (te 16 (te janeiro IIC 1916 e 13, ile 13 (te outubro ile
1947, já prorrogadas pelas Leis n0 s.51 S, de 11 de dezeiubi'o (te
1949 e 849, de 26 iE (l('z('mnl)ro (te 1951, que concedem isenção de
impostos (te ti'ansiiiissões (te propriedade aos Oficiais e praças
UC serviram na i'ôi'ea Ex i iedi c i o ie ,i' i a llrasileii'a, nos téricos das

leis citadas.

Ar[. 2. --- 1(evoimii-se as disposições em contrário.

Manto, portanto, a tôdas OS autoridades, a quem o conhe-
cimento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam

	

ii	o:	O ((00

Dada no Palácio (Ia Liberdade, Belo horizonte, aos 10 (te
novembro (te 1953.

J(e:(;.io) Li !i! 	mm	(ài.i,.nis

Odilorm Belircns

*
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LEI N.° 1.009, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1953

Cria a estância hidromineral de Ilabirito

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

Art. 1.' - Fica criada a estância hidromineral de Itabirjto.
Parágrafo sánico O Estado de Minas Gerais, através da

Secretaria da Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho e em
colaboração com a Prefeitura Municipal de Itabirito, tomará pro-
vidências para que sejam satisfeitas as exigências legais necessárias
para instalação e funcionamento (Ia estância.

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

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

Palácio da Liberdade, em 13elo 1 lorizonte, aos 10 de novembro
de 1953.

JUSCELINO Kunivse EK nu Oi.ivuma

Junre: de Sonsa Carmo

*

LEI N.9 1.010, DE 28 D NOVEMBRO DE 1953

Orça a Receita e fixa o Despesa elo Estado de M!íoe; Gerais para
o exercício de 195!í

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

Art . 1.	O Orçamento do Estado de Minas Gerais, para o
exercício de 1954, estima a Receita cm Cr( 2.978.233.000,00 (dois
bilhões, novecentos e setenta e oito milhões e duzentos e trinta
três mil cruzeiros) e fixa a Despesa eia Cr$ 3.283. 971 .110,80 (três
bilhões, duzentos e sessenta e três milhões, novecentos e setenta e
quatro mil, cento e dez cruzeiros e oiten[a centavos)

Art . 2.	A Receita será realizada coma o prod nto t io que
fôr arrecadado sob os seguintes títulos e subtítulos:

2.711.933.000,00

II - Receita E.rfmaordinúiia ....... . 266. 300. 000,00

2.978.233.000,00

Art. 3•9 - A Despesa, discriminada em anexos, relativa a
Pessoal Permanente e Variável, Material Permanente e de Consu-
mo e Despesas Diversas, distribuir-se-á pelos seguintes órgãos:

Palácio do Govêrno ..................3.855. 756,0()
Assembléia Legislativa ..............17.203 .320,00
Tribunal de Contas ..................5.078. 096,09
Departamento Jurídico do Estado ........3.235.520,00
Departaniento (te Administração Geral	 20.817. $40,00
Departamento Estadual (te Informações	 1 .896.701,20
Departamento Estadual (te Estatística	 5.866.980,00
\eor(u
Departamento Geográfico ............ 5.037. 296,0(1
Depart.' de Águas e Energ. Elétrico (;9. 93'r)'0()
Departamento Estadual (te Estradas de llooa-

gem	 0.
Secretaria do Interior ................190.054.708,80
Secretaria das Finanças ..............1 . :o .491 .
Secretaria da AgrieiJ lura, Indústria, Comnér-

cio e Trabaihi ................2 Í 3. ((8$. 43,i,SLi
Secretaria da Educação ..............888. 827 . 012,50
Secretaria de Saúde e Assistência ....... . 274 .558. 345,2(l
Secretaria da Viação e Obras Públicas . . . .	209.001.146,40

LI
	

3.283.974. li 0.80

1.' -- De acôrdo com o eStabelecido no decreto-lei número
1.636, de 18 ele janeiro de 1946, correrão pelo Departamento (te
Compras e Fiscalização as aquisições de material, bem como a
movimentação e contrále das respectivas verbas, nas importáncias
seguintes já incluídas nos totais a que se refere êste artigo e Cons-
tante (le tabelas explicativas anexas:
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1 - Receita Ordiiwria:
Cr$

a) Receita Tributária ..........	2.439.500.000,00

1)) Receita Patrimonial ..........	40333 000,00

e) Receita Industrial ..........	112. 100. 000,00

d) Receitas Diversas ..........	120.000.000,00

r

	

1
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PaUte io do Covêrno
Tribunal (te Contas
Departamento .1 uri d c a ................
I)epartanen lo de \d iiitiistr çao( d'tal
Departamento Estnd ual de Tu írniaçnes ......
Departanien to Estadual de Estatística ........
ASSCSSOFia Técnico-Consultiva ............
Depari a meu lo (ieogrúfico ..............
Secretaria do Interior ..................
Secretaria tias Finanças ................
Secretaria ti a Ag ccii] tura, ml stri a, Comércio e

ti) ....................
Secretaria da Edocaçao ................
Secretaria 1 c Saud e e Assistén eia ..........
Secretaria da Viação e Obras Públicas ......

Cr$

290.000,00
'229. 800,00
109. 000,00

1 .202. Oifl,00
74. ([dOOU

588. 500,00
303 .800,00
250. 1)00,00

71.203.2014,00
:i;,. 475. 000,00

53.246. 600,00
12.(;47. 0101,01)
91.625. 000,00
17.354.000,00

282.717.900,00

§ 2. Alem I!S verbas de material, de (jUC trata o parégra-
fo anterior, ficar5o, laltii)éin, a (algo do referido Departamento, vi-
sando a melhor fi scali zaçúo e mais eh e ente ('01) trôl e dos respecti-
vos gastos, as verbas destinadas ao Serviço de. Fôrça e Luz, assim

distribuídas pelos diversos órgúos

Palácio do ( iovC'rn o ....................
Tribunal de Contas ....................
1)epartaicn to Jurídico ..................
Departamento (te Adiintstraçõo-Geral
Departanien lo Estadual de Informações ......
Departamento Estadual de 1sl ai ísi ira ........
Secretaria tio Ia! cri om' ..................
Secretaria das Finanças ................
Secretaria da .\)4ricultu'a, indústria Conireio e

Trabalho ......................
Secretaria tia Fdluraçao ................
Secretaria de Saúde e Assistência ..........
Secretaria da Viaçúo e Obras Públicas ........

53.001)00
2.100,0))
2. 000,00

1$. 000,00
1 .500,0))
7. 000,00

1.260.00)00
3.990.00,00

1 .300.000,00
350.000,0))
800. 000,0))

5s. 000,0o

7.838.900,00

Ar). -1. 1  Fazem parte integrante da presente lei os anexos
que a acompan haiti, especificando a Receita e di scri untando a Des-
pesa.

u
Art. 5,9 ---Enquanto uSo fôr baixado o decreto a que se refe-

rem os artigos 5. 9 e 22, da Lei número 858, de 29 de dezembro de
1951, prevalecerão, para efeito (te lotação, os quadros de pessoal
constantes tias Tabelas anexas ao Orçamento.

Art. 6." - Fica o Poder Executivo autorizailo a abrir créd
los suplemuentares até o limite de 10% (dez por cento) tia Despe-
a fixada, bem corno realizar as operações de crédito para cober-

tura tio "tieficit" e as que se tornarem necessárias, corno tinteci-
pação da Receita, observado o limite de 1/3 (um têrço) da Recei-
ta prevista.

Ar!. 7." A presente lej vigorará durante o exercido de
1954, a partir de 1.'' [e janeiro, revogadas as disposições cai con-
trário.

Mando. portamito, a tôdas asaulom'idatles a quem o conheci-
mento e excCUÇaO desta lei pertencer, que a cumpram e ftI çalii ('uli-
prir tiio inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberlaute, clii [teto Horizonte, aos 28 de
novembro de 1953.

.Iesr;neTNa !unIue!1nm	Dit ()l,lvnln

Gcralulo Star!in,q Soares
Odilon Behrcns
.Juai'ez de Sonsa Carmo
Cândido Gonçalves Ullióci
.Idrio IIimyo Lodeira

NOTA: -- As [at(ias explicativas sente publicadas clii anexo.

*

LEI N." it 011, 1)E 4 DE l)EZEMI[IIO DE 1953

Concede iSCILÇUO (/0 iiiipdslo (/C irintsntissuo irmtei'-i'iiios cio Tupi-
liaflibas F. C . , de Juiz de 1'oru

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

Art . 1 . 9  Fica ('onrC(lida ao TUl)inahiIl)ás F . C . , COfli sede
em Juiz (te Fora, isençõo do impôstO de transrnissiio "inter-vivos",
para aquisição do grupo (lo salas n.Q 703, Edifício ltacpendi, no
valor de Cr$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil cruzeiros), à flua
Halfeld, a. 9 805, na mesma cidade, para ser instalada no imóvel

a sede social do Clube.

LL
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Art. 2. - A isenção de que trata a presente lei condiciona-se
ao cumprimento (lO seu objetivo, no prazo de dois (2) anos.

Art. 3•0 - O irupôsto, cuja isenção determina esta lei, será
devido ao Estado, no caso da entidade beneficiada mudar de
finalidade.

Ai-t. 4•9 - Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 4 de
dezembro de 1953.

.(TSCELINO !ZIi(iI'CiJJ:E ia: OLlvEm.

Odilon Behieiis
*

LEI N.° 1.012, DE 4 DE DEZEMBHO DE 1953

Dispõe sóhre doação de imóvel à União Operária de Coração de Je505

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

Art. 1. - Fica o Govêrno do Estado autorizado a doar à
União Operária de Coração de .Jesus o imóvel de sua propriedade,
consistente ama uma casa "sistema clialet", coberta de telhas, com
duas portas e unia janela de frcntc pala o norte e (luas janelas para
O poente, e o respectivo quintal, com a área de 340 m 2 , havido por
doação, daquela municipalidade, conforme se vê na Transcrição
n. 0 25, a fls . 9, Livro 3, para aí ter a sua sede própria.

Art. 2. - Dissolvida a referida entidade, o imóvel doado
voltará, i ndependen leniente de qualquer ato judicial, ao domínio
do doador.

Art. 3.	Fica dispensada a donakiria do pagamento da
transmissão "inter-vivos".

Art . 40 - Esta lei entrará cm vigor ria (lata de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as [lUtOri(la(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 di: Liberdade, em Belo 1 loii'i.onte, aos 4 de
dezembro de 1953.

.JUscnLINo Kuiiíi's: 110K ni: Oi-ivi:ius
Odilon Relirens

.5.

LEI N. 0 1.013, 1)E 5 DE DEZEMIIIIO DE 1953

Prorroga até o final do exercício de 195i, a vigência, no saldo
ilísponivel, de crédito especial aberto (10 lJcparlanmen/o

Jurídico do Estado

O Povo (lo 1-:sta(lo (lo Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, ciii seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art . 1 . Fica prorrogado até o final do exercício (te 1954
a vigência, flO sald O disponível, do crédito especial aberto ao
Departamento ,Jurídico (o Estado de Minas Gera is l:cl a Lei 11.1
782, (te 10 de dezembro de 1951, que foi revigorado, para o exer-
cício de 1953, pela Lei n. 9 940, (lo 8 de julho (te 1953.

Art . 2. Para Ocorrer às despesas decorreiles da presente
lei, fica o Govêrno autorizado a realizar as operações de crédito
que se tornarem necessárias.

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

Dada no Palácio da Liberdade, eni Belo 1 lorizonte, aos 5 (te
dezembro de 1953.

JUSCEI,INO hunirso ii ni ou OLIvnmn
Geraldo Slarliug Soares
Odilon Beiire,:s

*

LEI N. 1.014, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1953

Dispõe sóbre paqaniez!o de indenização e (lá outras providências

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 pagar, ao
cidadão Murilo Pinto Coelho, a importância (lo Cr$ 97.884,00 (no-
venta e sete mil, oitocentos e oitenta e quatro cruzeiros), prove-
niente (te indenização por acidente, de responsabilidade do Estado,
na conformidade (lo têrmo (te acôr(lo firitiado com o mencionado
cidadão, em data de nove de setembro de 1953.

Art. 2. - A despesa a que alude o artigo anterior correrá
por conta da verba 03-208-8924 do Orçamento do Estado para o
corrente exercício.
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Art. 3. 1 - Revogadas as disposições cm contrário, entrará
esta lei em vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conhe-
cimento e execução desta lei pertencer, que a cumprarli e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se Ce)!ilérii

Dada no Palácio da Liberdade, Belo horizonte, 5 de dezembro
de 1953.

JUSC1:r.INO KUJ3II'S(:fli•K DE ()aI'.'EIaA
Odilori llelireiis

*

LEI NY 1.015, DE 5 DE DEZEMBIt(J DE 1953

Abre à Secretaria da Atjrieullura, Indústria, Comércio e i'lal(Ol/(O
o crédito especial de Cr 400 .000,00

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

1.1' --- Fica aberto à Secretaria da Agricultura, Indústria,
Comércio e Trabalho, o crédito especial de Cr 400.000,00 (quatro-
centos mil cruzeiros), destinado à construção de tana Escola de
Iniciação Agrícola, no IIiLI n i(' PtO (Te Sal iruis, (te Ocôl'(lo coin o
convênio celebrado entre o Estado ele Minas Gerais e o Govêrno
da União.

Art .	-- Para atender ao disposto no artIgo -1 11 	fica
o Govêrno autorizado a realizar as operações ele crédito que se
tornarem necessárias.

Art. 3. ,, - Revogam-se as disposições eia contrário.

Mando, portanto, a todas a autoridades, a quem o conheci-
mento e exeeuç:o (lesta lei pertencer, (jIiC a cumapraimi e laçam
cumprir, tão inteiramen te como nela se contém.

Dada no Palácio ela Liberdade, em Belo 11 ori zon te, aos 5 de
dezembro de 1953.

.IuscI:1.INo	umimi'scmmi:	um: ()sivnmms.
.Jm(arez de Sonsa Carmo
Odilon Belirens

*

E

•1

LEI N.' 1.010, DE 5 DE DEZEMIPT() LE 1953

Prorroga a vigência de crédito especial aberto à Secretaria da
Edu caçüo

O Povo (10 listado de Minas Gerais, our seus representantes,
decretou e eu, ema seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1.' - Fica prorrogada para 31 (te dezembro de 1953,
a vigcncia elo cred:to espectal aberto à Secretaria ia Educaçao, pelo
Decreto n.' 3.910, ele 29 de isoveniluo de 1952.

Art. 2. Para a execução desta lei, fica o Poder Executivo
autorizado a realizar as operações (te credito que se tornarem
necessárias.

Art . 3.' -- hlevoganm-se as disposições eia contrário, entrando
esta lei cmii vigor na (lata (te Sua publicação

Mando, portanto, :i tôdas as auloiidadcs, a (IUCW O ('OnllC-
cinien [o e execução desta lei pertence e, que a cuimiprani e façam
cumprir, tão inteiramente  conio nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, eia ] , elo llorizo:ie, aos 5 de
dezembro (te 1953.

JUSCE!,INO KuumTsuI:: nu
Cdmidõlo Coa ÇOIi'CS L7iiea
Odilon I3eiueiis

*

LEI N.' l.01 . 1): 5 DE uzt: lin , DE 1	:t

A bie à Se'ei'efari,s da Educa çõo O (1d(li10 especial (te
Cr$ 50.84630

O Povo ele) EsI:uto (te M i nas Gerais, por seus representantes,
decretou e cii, cio seu nome, sanciono a seguinte le'i

-4
Art . 1. Fica aberto à Secretaria da Educação e) crédito

especial (te Cr 50 . $4 6,30 (ei nqiieuta unI, oItocentos e quarenta e
seis cruzeiros e oT tenta centavos), para pgaiiiento das seguintes
despesas:

Cri
Dr. Ënio AI vaies - - Examises médico-hiomiiétricos

feitos (lurante (1 segundo semestre (te 1951 eia
alunos da Escola Normal Oficial de Dores
(10	Indaia	....................

Maurílio Come; da Silveira --- Serviços (te lis caL-
zação (tU Escota Nominal "ImacuLida Concei-
ção", de Passos, nos meses ele janeiro e
fevereiro ite 1952 ................

2.520,00

500,00
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fornecidos à Secretaria, em dezembro de 1950	107,10
Iracema Soares - Aulas extraordinárias (ladas na

cadeira de português do curso ginasial da
Escola Normal (te Bom Sucesso, no período

	

de 5 (te agôsto a 4 de scteinbro de 1952	360,00
Francisca Andrade - Gratificação adicional dc

10 110 no período de 29 (te junho a 31 (te
(lczelnl)ro de 1947, como professôra do Grupo
Escolar "Dc. João Pinheiro", dc São Gonçalo
do Sapucai ....................424,70

Oto Carlos Fernandes Exames inédico-lométricos
nos alunos (10 Colégio Esladual de Barbacena,
durante o período de 1. 9 a 15 de novembro
(te 1952	......................5.085,00

Araci (te Pais Leme Martins - - Fiscalização per-
manente da Escola Normal "Benedito Vala-
dares", de Ituiutaba, no período de outubro
a dezembro de 1952 .............. 750,00

Maria Cândida Poiva Ávila - Fiscalização per-
inanente cia Escola Normal "São José", de
lbiá, no período de novembro e dezembro
de 1946 ...................... 500,00

Maria helena Coelho, Andrés Ribeiro e Ilostílio
Soares --- Prêmios (te Pintura e de Música
conquistados no concurso proinoiclo cai
1950, nos têrmos da Lei 290, de 23 de
novembro de 1948 ..............40.000,00

Art. 2. - Para atender às despesas (icc-orrentes (lesta lei,
fica o Poder Executivo autorizado a realizar as operações de crédito
que se tornarem necessárias.

Art. 31	Revogam-se as disposições em contrário, entrando
esta lei em vigor na data de sua publicação.

mP(io. pOF:c1 o, a lôdas as iufoi'i (lades, a quem o conheci-
a cumpram e façam

cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

J): no 1 i,'co ia t herdade, cai l%lo ilorizolie, aos 5 de
dezembro de 1953.

JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA
Cândido Gonçalves Ulhoa
Odilon Bchreizs

*
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LEI N. 1.018, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1953

Prorroga a vigência de crédito especial aberto ao Departamento de
Águas e Energia Elétrica

O Povo do Estado (te Minas Gerais, por SCUS representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a :-;cguintc lei:

Art. 1 . - Fica prorrogado lE1Ii 31 (te dezembro (te 1953,
* vigência do crédito especial aberto ao Departamento (te Águas
• Energia Elétrica, pela Lei I1.9 708, (te 10 de, agôsto de 1951.

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

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

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução (lesta lei pertencer, que a CU1Ii1)101fl e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo horizonte, aos 5 de
dezembro de 1953.

JUSCELINO hUiiiISCiLE I)i Oi,ivIIR.\

Bento Gonçalves Filho
Odilon Behrens

*

LEI N. 1.019, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1953

Abre à Secretaria do interior o crédito especial de
Cr$ 1.457.939,70

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

Art. 1. - Fica aberto à Secretaria do interior o crédito
especial (te Cr$ 1 .457.939,70 (um milhão quatrocentos e cinquenta
e sete mil, novecentos e trinta e nove cruzeiros e setenta centavos),
para pagamento à Caixa Beneficente da Polícia Militar, proveniente
de despesas com o abono concedido às pensionistas daquela Insti-
tuição, de acôrdo com o disposto na Lei n.' 479, de 8 de novembro
de 1949.

Art. 2. - Para atender às despesas decorrentes desta lei,
fica o Poder Executivo autorizado a realizar as operações de cré-
dito que se tornarem necessárias.
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Art. 3. - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
esta lei em vigor na data de sua publicação,	 período de 	(]e nodo de 1051 a 31 de (ICZCTfl-

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

Dada no Palácio da liberdade, cai Ilelo Horizonte, aos
de dezembro de 1953.

JUSCELINO KUIIITS(:l1J:E DE

Geraldo SlarlL-g Soares
Odilon Behrens

LEI N. 1.020, DE 9 DE DEZEMBRO 1)E 1053

Abre ô Secretaria do Interior o crédito especial de Cr 225.23,

O Povo do Estado do Minas Gerais, por seus re»resentantes,
decretou e eu, eia seu nome, Sanciono a seguinte lei:

Art. 1.'	- Fica aberta à Secretaria do Interior o crédito
CSpCCi ai dc Cr 225.423,50 (duzentos  e vi ri te e c i nco i	tj u:itru-
e en loa e vinte e três cinzeiros e e inqüenla een avos), para p:iga-
nica lo	das seguintes despeSaS

Paulo Mendonra -- Investigador (lo 1.' classe -
Vencunentos relativos ao nicaes de setembro
a dezembro de 1952 ................

Vicente dos Santos	3.1 sargento ---- Adicionais
do 10% relativos ao período de 22 de maio

	

de 1951 a 31 de dezembro de 1052 .....	2. 46,OO
Celso de So u z a Pinto - - Extranunierário (ia Chefia

de Polícia ---- Vencimentos relativos ao pe-
1 (h(	011t0;ru (ii' 131d	ii (te	ip'/eflihr()

	(te 1952 ........................	38 6t2,50
Lourival Silveira - - Maior ---Adicionais de 10%

relativos 00 período (10 17 de fevereiro (te

	

1951 a 31 (lo dezembro (te 1952 ........	10. 056,00
Ilen riq tiO Jose' da Silva .111 n ior .--- Radiotécnico

LA(lio (leais	(le	10	relativos
ao período (lo 27 de dezembro (te 1052 a 31

	

de (lcZClflhro (te 1954 ..............	6.'J75,5
Constantino Alencar Fernandes tie Meio --- Coar-

(ia civil	Adicionais de 1(1% relativos ao	

1
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: .976,20

1.245,50

2.133,00

911 5,50

3,211,70

4 .43G,60

$401,20

14.931,40

:i.000j)0

9.894,00

3.385,80

3.650,00
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Cr$	
Art. 4 •	Revogam-se a'; (liSpOsiçües elo contrário

44 59350	
Mando, portanto, a tôdas as autOri(la(leS, a quem 	conheci-

mento e execução desta lei pertencer, que a cunipramim e' façam
cumprir tão inteiramente COmO nela	SC (OntCiiS

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Ilorizontt', aos 9 de

10. 9210	dezembro de 1953.
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vos ao período de 23 de julho (te 1950 a 31 de
dezembro de 1953

José Cândido Fioravante - Radiotelegrafista
Adicionais de 10Z relativos ao período de
5 de outubro de 1951 a 31 de dezembro de

Camilo Alves da Cruz - Oficial de Justiça	Adi-
cienais de 10 , relativos ao período dc 25
de março de 1947 a 15 de setembro de 1952	3. 359,00

Eduardo Brandão -- - Escrivão do Crime - Adi-
cionais de 10% relativos ao período de 7 de
de dezembro de 1947 a 11 de agôsto de 1952	5.225,40

Mariano Monteiro - -- Adicionais de 10% relativos
ao período de 14 de setembro de 1950 a 31
de dezembro de 1953 ..............	4.0 19,80

Antônio Dias de Castro	Oficial (te Justiça
Adicionais (te 10%, relativos ao período de
25 de março de 1949 a 8 de julho de 1952	2.384,20

Artur Neto Pinto -.-- Oficial de Justiça -- Adicio-
nais de 10 1/<, relativos ao período dc 19 de
julho de 1947 a 31 de dezembro dc 1953	5.476,10

Adão Semiõo dos Santos - Vigilante Noturno -
Diferença (te vencimentos a que tem direito
no período (te 1:3 (te flUlio a 11 de outubro
de 1948 ..........................	923,00

Veraldino de Miranda Barbosa	- Adicionais de
105o relativos ao período de 2 de fevereiro
(te 1950 a 31 (lo dezembro (le 1953 ......	5. 156,80

Paulo Emílio Pinto	Adicionais de 10%, relativos
ao período de 16 dc junho (te 1952 a 24 de
maio de 1953 .....................	4 . 10 .,50

José Fiorilo Sardinha	Adicionais de 10%, relati-
vos ao período (te 16 (lo (lezenibro (te 1951 a
31 de dezembro de 1953 ............	6.475,20

225. 423,50

Art. 2. - Para atender às despesas decorrentes desta lei,
fica o Poder Executivo autorizado a realizar as operações de crédito
que se tornarem necessárias.

Art. 3•o	Esta lei entrará em vigor na data (te sua publicação,
e terá sua vigência cassada em 31 de dezembro de 1954.

Jusccm,INo Kuutrsc imm:I' DE OLivc11u

Geraldo S.sluilinq Soares
Odilon f3elmrens

*

LEI N. 5 1 .021, DE 9 DE DEZEMBII() DE 195:1

Dispõe qual/o (lO 1112 pós/o sóbie (raUsIflISsuO de propriedade

O Povo do Estado (le Minas Gerais. pr seus representantes,

decretou e eu, cmii seu flOill(', sanciono a seguinte lei:

Art . 1. -- - O imnpôsto sôbre transmissao (te propriedade
imóvel "inter-vi\'Os" será arrecadado à razão (te 5% (cinco por
cento), nos seguintes CaSOS:

a) incorporação dc bens imóveis ao patrimônio (te socie-

dades, para formação (10 capital (10 sócio (01 acionista;
h) transferência (te lwn s imóveis a sócio ou acionista, cru

virtude (te dissolução OU cxtinçao (10 sociedade
c) fusão ite' sociedade, qUanto ao valor repl'eSefl lado por

imóveis;
(1)	aquisição (te imiióvcl (testina(1c) ;( iiistitUiçfl() (te heTu (te

família;
e)aquiSii:a( de imóvel cai si:b-i'og;lç ) dc bens iialii1iáVeiS,

de acôrdo com o seu valor real;
f) aquisição	te iilióv(l que, durante dois anos imediata

mente anteriores, lenha sido objeto (te transtiliSsão

§ 1 . 0 Quando, nos casos (ias ictras "a". (' "" (têStO

artigo, a tra fl Sícrêfl('i a não cc fizer por escritura pública. () impôsto
será recolhido mediante guia expedida pela sociedade.

§ 2 . 0 -- Em tôdas as hipóteses previstas neste artigo, o
impôsto sôbre transmissao si'a aC&'SCIdO apenas das taaS (te Re-

cuperação EcononhiCa e de ;\ssstc11 eia Hospitalar.
Art. 2. -- Fica revogado O olo ait. 142 dl) Código

Tributário, continuando em v or o art. 3.' da Lei 11. 0 17, de 27

de novembro de 1947.

A'.
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Art. 33 --- Ficam isentas do inipôsto de transmissão pelo
valor correspondente ao eniprést mOO, as aquisições imobiliárias
financiadas pela Caixa Beneficente da Polícia Militar, unia vez que
o adquirente não possua outro imóvel e n.-to 'tenha anteriormente
gozado de isenção.

Parágrafo único - A isenção só se aplica à aquisição des-
tinada à moradia (lo a(lquirente

Art. 4.' -- O art .30 da Lei o.' 46, (te 13 Ac dezembro de
1947, passa a vigorar com ii seguinte redaçõo : 'EsiSo isentas do
impôsto (te transmissão, sôbre o montante do empréstimo, as aqui-
sições para residência própria. feitas por funcionários da Caixa
Econômica do Estado, que não possuam outro imóvel".

Ark 52---. Fica aprovado o Deereio li. ,, 3. 529, de 12 de
janeiro de 1951, no que não colidir com a presente lei.

ArI . 63 .. Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publicação,
revogadas as disposições cm contrário.

Mando, portanto, a lôdas as auteridad es, 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, Belo IMAyonw, O (te (tezemubro
de 1953.

J USCELINO KUBITSC 1 1K DE ()r.ivciu.
(hiilon Behrens
Geraldo S!cii'lin'j Soares

*

LEI N.' 1.022, l)F 9 DE 1) ZFMBIB) DE 1953

Subvenciona o Justi!alo histórico e Gcoçj14fico de Minas Gerais

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

11 - Fica o Govêrno do Estado nulorizaslo a conceder
ao t(s1i1uto II s[órico e Geográfico (!c l'tfli)S Gerais UflIO suhvençã
anual de Ca 100.000.00 (ceni mui 1 cruzeiros), consignando-a, era
vertia pió':ria, nos orí'amnentor

Paióu- fo ó o co •--- Para o exercício de 1954, fica o Govêrno
(10 i10l0 001(1 ris.alo a :ibiir o necessário crédito

— 
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Art. 2.' --- Bevogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará elo vigor cm 11 de janeiro (te 1951

Mando, portanto, a 11(lS as autoridades, a quem O ('Ofltie

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

cumpri', 150 inte i ramente cOlHO nela se c0IItili1.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo horizonte, aos 9 (te

dezembro (te 1953-

.liJSCE1,INO Ktiiirs(1i1r os

GóiIon Behrens

LEI .' i . o2:l, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1953

Concede isenção de ii: :pós!o de tralmslfliSSéO "inter-Vi vos", à SociedadC

lndmís!i'iUS (ii'i,ie: S . rI ., P("'(1 aqçaa de área destinada

à i1ts!aia'õ0 ele 51(0 sede

() ('ovo (lO 1E,i5lo (IC Minas Gerais, por scU rcpl'ecfltante5.

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

M. 1 .'-' - - Fica o Poder Executivo aulorizOdo a eonce(l' à

Sociedade "Ind ó stri as Ci 1'Úl'tic0S S. A." isençáo de i mpôsto de

iransmissso "inter-vivos ' , para 0(1(1(1 : ri e do Sr João Fontes Unia

área de terreno, meiinçlo,	1uúxiiu1a111e0te, dezesseis IV :UIC flui

czametros quadi'ado', Sica	R slIuad	na Avenida Olavo Bibe, na

cidade de Juiz. (te Fora. oiide zero instla(liI aquela i IlIlíiItI'aI

Art, 2.'	Bevogad 0515 ( lispos: çcs cmli contrário eSta lei

entrará cm vigor 011 data de 5(10 publicaçlO

Mando, poi'lanlO, a tôdas as autoridades, a q° o

cimento e execuçõr) (lesta lei pertencei', que a cumpram e faça"!

cumprir, 150 inteiranlcitc COlHO 0(111 Se corItélil.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo 1 lorizon te, 9 (te li ezflIl(r()

de 1953.

.li;sem:' l\(	I-r--sa:.I	um:	(fl,mvi:mR\

(')dilon Behr'ens
*

LEI N.' 1.024, 1)E 9 DE l)EZEMBBO DE 1953

Dispõe sôl,re penou/a de imÓVC1S na cidade de Can,l'aí

O Povo (lo Estado (teMinas Gerais, por seus represenlantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:
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Art. 1 .' Fica o Govêrno do Estado autorizado a permutar
o imóvel de sua propriedade, situado i Praça Cel. Justiniano na
cidade de Cambuí, onde funciona o (irupo Escoiar, com terreno
medindo 1.875 ' 80  m2,(te construção antiga, cio mau estado de
conservaçiio, (1! tijolos, coberto (te telhas, assoalhado, com sete
cômodos e instalacões sanitárias externas, por outro, de propriedade
(lo UfljCÍPjO de Cainbuí, situado na Vila de Bons Jesus do Côr.
rego, e no qual funcionam as Escolas Beun idas da referida vila,
com terreno iiicdindo 2.146,00 ni2, (te coiistrtsçõo sol ida, de tijolos,
coberto de telhas, assoalhado, com dez cômodos, inclusive duas
instalações sanitárias cru bom	estado (te Con':ei vaçSo.

Art . 2 . 1 - A permuta far-se-á, selo ó:ius para o Estado.
Art. :3. - Esta lei entrará em vigor na data (te sua publi-

CaÇSO, revogadas as disposições cio contrário.

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

Dada no Palácio (Ia Liberdade, belo 1 lorzonte, 9 de dezcinbro
de 1953.

,TuScn1.1so) l'	rscl:r:r	ou ()r.mvlaii
Odiloji BeImrezms
Cândido Gonçalves Ililiou

*

LEI N. 1 .025, DE 9 DE DEZEMEJiO DE 1953

flisnic sóbre o cons(rucdo de uro iausola co poeta .1 ugus(o
(103 Anjos

O POVO do Estado de Minas Gerais, 1)01' seus rcnr(,sentantes,
decretou e eu, cio SCO nome, sanciono a seguinte lei:

Art . 1. 9 Ei ('a o (iovêrno do Lsta( o a ulorizaoo a erigir, no
cemitério de l.eotmldirsa, onde se acha ee i)ulIa ( !o , Wi) mausoléu
('1)1 homenagem ao poeta Augusto dos Anjos

Parágrafo III) CO -- -- O iii luSOléu será ohjetn (te concorrência,
artística e material, aquela decidida pela Escola de Relas Artes
desta Capital

Art . 2. - -- Para ocorrer ás despesas decorrentes (lesta lei,
fica aberto o crédito especial (lt' Cr' 200000,00 (duzentos miii!
cruzeiros), ('Ou! V iê 1H ia prorrogada até 31 de (leZei)) bro de 1954,
Podendo o GovêriH) realizar pala êste fim, se necessário, operaçio
dc crédito.

r	
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Art. 3.° - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
esta lei em vigor na (lata de sua publicação.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conhe-
cimento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam

cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo horizonte, aos 9 de
dezembro de 1953-

JuscE1.JN0 iu1lisC1Eh i)E Oi,ivniie
Cândido Gonçalves Ullwa
Odiion Belii'eims

*

LEI N. 1.02(;,  DE 9 DE 1)EZEMB1I() DE 1953

Abre à Secrelaria da Agricultura, Indústria, Comércio e Trubal/io,
o crédito especial de Cr$ 4.500.000,00

O Povo do Estado de Minas Gerais, p01' SCI1S repiesentanles
decretou e cii, eis seu nome, sanciono a seguinte lei

Art . 1 Fica aberto à Secretaria da Agricultura, lis II ústr'ia,
Comércio e Trabalho, o crédito especial (te Cr$ 4 .500. (1)1(1,1)0 (quatro
iiiillics e (lUiflhseiltos mil cruzeiros), para ocorrer às despesas colO
a representação de Minas Geraia na CXOSiÇãO internacional lI rea-
lizar-se na Capital (te São Paulo, em janeiro de 1951, por ocasião
dos festejos cOlnem)iOrativos do TV Cen teu Sri o daquela cidade.

Art. 2.	O referido credito terá vigência até o exercício
de 1955, inclusive.

Art. 3.'1	 Ciii contrário, cnhi'aIi(tO
esta lei em vigor n (lata de sua p01,1 icaçáo

Mando, portanto, a tôdas as a ti toridades, a quem o conheci-
mento e execução des[a lei perteaccr, que a comprai!! e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se Contém.

Dada no Palácio (Ia Liberdade, Belo horizonte, 9 de dezembro

de 1953.

Ji;suLi.iNo ErnITSCllEii ia: Oumvmiin

Juurcz de Sonsa Carmo
Odilon I3elmrerms

*

E

1

1.
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LEI N.0 1.027, DE 9 1)E DEZEMBRO DE 1953

Abre à Seerelaija (ia Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho,
o crédito especial (te Cr$ 450 .000,00

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

Art. 1.' --- Fica aberto i Secretaria da Agricultura, Indústria,
Comércio e Trabalho, o crédito especial de Cr 450.000,00 (quatro-
centos e Ci nqüenta m il cruzeiros), para :it eu rI er is despesas com
aquisiçúo de ti (seis) "eeps" para os lrabatlios subordinados ao
Departamento da Produção Animal.

Art. 2.° Para atender is despesas decorrentes (lesta lei,
fica o Poder Executivo autorizado :i realizar as operuc'Ses de crédito
que se tornarem necessárias.

Art . 3•0	Esta lei entrará em vior na data de sua publi.
eaçao, revogada; as disposições ciii contrúrio

Man lo, portanto, a lâdas as autoridades, a quem o conheci.
flleilt() e execuçõo (lesta lei pertencei. (1UC a cumpram e façam
rofliprir, ISo inteiramente como nela SL contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 9 (te dezembro
de 1953.

JUSI:m,mNo I'Uiiirsciiuj	I)C Om.m'njr',.s
.Juarcz (te ,S'ousa Cainio
()diloj, Bebrens

LEI N. 1.028, 1)E 9 DE DEZEMBRO 1)E 1953

A bre ao fleparIo,neiilo Geográfico o crédito especial de
Cr$ 23.299,50

O Povo (1(1 Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, (lii seu flon(c, sanciono a seguinte lei:

Art . 1. '  Fica aberto ao Departa mentoGeogrúfico o crédito
especial de Cr 23.299,50 (vinte e três mil, duzentos e noventa
e nove cruzeiros e cinqüenta centavos), para pagamento (te adi-
cionais de 10% (dez por cento), inclusive abono de família, ao
Sr. Benedito Carvalho Sar.los - Engenheiro Padrõo S-34, no pe.
nodo de 29 de dezembro de 1047 a 31 (le dezembro de 1953,
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Art. 2.' - Para atender às despesas decorrentes (Ia presente
lei fica o Poder Executivo autorizado a realizar as operações de
crédito que se tornarem necessárias.

Art . 3.'	Bevogrsin-se as disposições em contrário, entrando
esta lei em vigor na data de sua publicaçiío

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

Dada no PaI úc lo da Li l(erd a(le, Belo 1 lorizonte, O de dezembro
de 1953.

Juscl:l,iNo l\u 1	(F(	1)1; O(V1i1

Bento Gonçalves Filho
Odilon Belmreris

*

LEI N.0 1.029, DE, 10 DE DEzF:MBR() 1)E 1953

Suspende descontos em [dUma dos servidores estaduais ativo e
inuilii'Os

r

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

Art. 1 . 0 - Ficam suspensos, nos meses (te dezembro do
corrente ano e janeiro (te 1954, OS descontos em fôlha dos servi-
dores estaduais, ativos e inativos, correspondentes a contratos imo-
biliários e empréstimos simples cio favor do Instituto (te Previ-
dência dos Servidocs do Estado de Minas Gerais OU (te entidades

subordinadas ao Estado.
Parágrafo único Ntio se consideram como empréstimo,

para os fins (lêste artigo, as imnportfincias acaso adiantadas ao
SN'VidOi', 1 ) aIa desconto HOS aludidos meses.

Art. 2, - O benefício conferido P01' esta lei é extensivo ao
pessoal da Magi st ram ra, do Ministério Público, (lo Magistério, da
Polícia Militar, do Corpo (te Bombeiros e das Autarquias.

Art. 3,0 A suspensiio (te pagamento de que trata o artigo 1.
não obriga o devedor ao pagamento (te juros (te mora, acarretan-
do, apenas, uma prorrogação de dois (2) meses no vencimento
das obrigações contratuais.1
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Art. 4•1	Revogam-se as disposições em contrário, entrando
esta lei cru vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo horizonte, 10 de dezem.
bro de 1953.

.JUSCELINO Kuni'rscumc DE Omavint
Geraldo Starliiig Soares
Odilon Behreiis
Juarez dc Sousa Carmo

Cândido Gonçalves UlIu5u
Bento Gonçalves Filho
Mário Hugo Ladeira
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Art. 30 - Revogam-se as disposições cm contrário, entrando
esta lei em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio cia Liberdade, Belo Horizonte, 10 de (iCZCmfl-
bro de 1953.

JUSCELINO í\ UDITSCi 1 EK DE OLIVEIII\
Geraldo Stwling Soai-es
Odilon Bela-eus

*

LEI N.° 1.031, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1953

Autoriza auxílio ao 111 Congresso dos Jlanieípios Brasileiros
*

LEI N.° 1 . o:c, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1953

Abre à Secretaria do Interior o crédito especial de Cr 77.O2,30

O Povo cIo Estado (lc Minas Gerais, por seus representantes, de-
cretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. l. - Fica aberto à Secretaria do Interior o crédito es-
pecial de Cr 77.092,30 (setenta e sete mil noventa e dois cruzei-
ros e trinta centavos), para ocorrer ao l)aganlento de despesas feitas
em exereíeos anteriores, como segue:

Cr$
Veloso & Cia. Ltda.	Fornecimentos feitos ao Tri-

bunal de Justiça do Estado, em 1951 e 1952 ..	40. 58,00

Araújo & Cia. (Auto Comercial) - Fornecimentos fei-
tos ao Tribunal de Justiça, em 1951 e 1952 -	29. 439,60

Armazém Fafimii (José Zaul 1)-- Fornecimentos feitos
ao Tribunal de Justiça, em 1951 e 1952 -	7. 067,70

77.092,30

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

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

Art. 1. -- Fica o Poder Executivo autorizado a conceder o
auxílio de Cr$ 500.000,00 (quinhentos ind cruzeiros), para a reali-
zação, em 1054, aia cimlacic de São Lourenço, do III Congresso Na-
cional dos Municípios Brasileiros.

sri. . iei'der à ule:cpsa cc;liS:cntc do artigo anterior,
fica aberto o crédito especial de Cr 500.000,00 (quinhentos cru-
zeiros), com vigência prorrogada até 31 de dezembro de 1954, po-
dendo o Govêrno, se necessário, realizar, para êsse fim, operação de
crédito.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo 1-lorizonte, )0 de dezem-
bro de 1953-

JUSCELINO KunrrscIIEK DE OLIVEIBA

Odilon Behrens

*

r 1
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Art. 2.' - Revogam-se as disposições emcontrário, entran-
 esta lei em vigor na data de SU1 publicação.

Autoriza o Govérrio do Estado a se obrigar, como fiador, no contrato	 Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-entre a Prefeitura de São Lourenço e a Caixa Econômica Federal do	niento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam CLiili
Rio de Jiuieiro	 1	prir, tão inteiramente corno nela se contém.
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LEI N.' 1.032, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1953

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

Art. 1.' - Fica o Estado de Minas Gerais autorizado a se
obrigar, sol idiriarnente, no contrato <te empréstimo até a quantia
(te Cr$ 4 .000. 06!),00 (quatro nntliões (te cruzeiros) e respectivos ju-
ros, a ser celebrado entre a Prefeitura Municipal de São Lourenço e a
Caixa Econômica Federal (lo lti() ele Janeiro, destinado aos serviços
de rêde (te esgotos, abasteci incuto de água, calçamento, construção
de prédios escolares e saiieariiento da parte baix a (tu cidade e rue-
diante as condições que forem estabelecidas no contrato respectivo.

Art. 2.' -- Esta lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, lIdo Florizonte, 10 de dezem-
bro de 1953.

JiJ.SCEíIN) Ltrm FSitiK 1)1 ,1OLIVEil-' '
Odilon Belireris

*

LEI N g 1 .033, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1953

Autoriza o Poder Executivo a doar um imóvel à União, pai-' a
i!is!(ll(1cão de zi,ii Pcislo Açi'opeciiório

O Povo do Estado (te Minas Gerais, rrnr seus representan-
tes, decretou e eu, ciii seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1.0 Fica o Poder Executivo autorizado a doar à
União a "Fazenda do Ponipéu Velho", de propriedade do Estado,
com área aproximada (le 212 licitares, bern corno o sítio que cons-
li titiu O "au ligo solar (te D. Joaquina elo i'oriipéu", situados no Muni-
Cipio de Pompéu.

Parágrafo único	A presente (louçãodestina-se à instala-
ção ele uni Põsto Agropecuário.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo 1 loil zon te, 10 (te (lezeru-
bro (te 1953-

JUSCELINO KunrrscuEK ur: Oeivcries

Oeliloir Belireris

*

LEI N 1.034, DE, 10 DE DEZEMItIIO DE 1953

Dispõe sôbrt' auxilio fiii(tiiieii'o para (1 cOIiSliliiiÇ(iO (10 p(lllifliciflio

da Faculdade (lC Mediciiia de Uberaluz

O Povo elo Estado (te Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, Clii seU nome, sanciono a seguinte lei

Art. 1. -- Fica o Govêrno do Estado autorizado a contribuir,
para a constituição do patr môn i ei da FScUl ilude de Mcd ici ita (te
Uberaba, com a imporlância (te Cr 20.001) .000,00 (vinte milhões
(le cruzeiros), em apólices iri alienáveis, que enli 1 irá e cujo 1-en-
dirnento seta (te 5 'á (cinco )01' cento) de juros, anualmente.

Parágrafo único - O Estado efetuará o 1)aian1e n lo dos- juros,
que constituem o 1en (ii lacli Lo das apólices, ciii (luas quotas anuais,
cmii março e setembro.

Ari. 2.' --No caso ele dissolução da sociedade civil, nian-
tenedora da Faculdade de Medicina de Ubcraha, no de sua trans-
foi-inação ou no (te sua estatização pelo Covêrno 1"eder:d ou pelo
Municipal, reverterão as apólices, a que faz, referência a :ir'ligo 1.9.

à Fazenda do Estado, para os devidos fins.
Art. 3.' - - O rendimento das apolices, de cuja (loução trata a

preCflte lei. á será ei:lgiegado cii Obj(i() da lin:ilulades da F'a-
culdade de Medicina (id Ub(ral)fl, podendo o (ovêino (10 Estado
declarar caduca a concessão, tiom- (lecreto executivo, e (teterminar
a respectiva reversão das apólices, na foritia do ai-ligo 2. 1 , se ficar
comprovado o desvio daquela renda para oulos fins particulares.

I
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Art. 4,9	Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará em vigor na (lata de sua publicação.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-
Mento e execução (lesta lei pertencei', que a cumpram e façam
Cumprir, tão inteiramente corno nela se contém.

Dada no Palácio cia Liberdade, Belo Horizonte, 10 de dezem-
bro de 1953.

JIJSCEJ,TNO KuIirTs(:JjE1 DE OUvEInA

Odilon Behrens

*

LEI N.° 1.035, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1953

Dispõe sôbre doação de terreno à Organização dOS Voluntárias
de Minas Gerais

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

Art. 1 Fica o Govêrno cio Estado autorizado a doar, à
Organização (ias Voluntárias de Minas Gerais, para construção de
um Hospital, unia parte (lOS terrenos ocupados pela "Granja-Esco.
ia João Pinheiro", nesta Capital, com a área de 21.4 80,00 metros

O a íreiie rara a \v. \manozas de 175 meLros, a
lateral do lado direito de 101 metros e do lado esquerdo de 135
metros.

Art. 2Y - Reverterá o terreno ao patrimônio cio Estado, ca
so não lhe seja dada, dentro do prazo de cinco anos, a destinação
prevista no artigo anterior.

Art. 3,9 - Esta lei entrará em vigor na data (te sua pub1i
cação, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 10 de dezem-
bro de 1953.

JUSCELIN0 KUBITSCIIEX( DE OLIVEIRA

Oditon Belirens

*
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LEI N. 1.036, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1953

Abre à Secretaria da Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho
o crédito especial de Cr$ 1.000000,00

O Povo cio Estado de Minas Gerais, POF seus representantes,

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

Art. 1 - Fica aberto à Secretaria da Agricultura, Indústria,
Comércio e Trabalho o crédito especial de Cr$ 1.000.000,00 (um
milhão de cruzeiros), para atender, no corrente exercício, às des-
pesas com a instalação dc uma Escola Agrotécnica, no :nuni -
cipio de Muzambinho e uma Escola de Iniciação Agrícola, no mmm-
nicipio de Machado, sendo lmI'a a primeira a inipoi'EârlCia de Cr$
600.000,00 (seiscentos mil cruzeiros) e para a segunda, de Cr$
400.000,00 (quatrocentos mil cruzeiros), de acôrcio com os convê-
nios celebrados entre o Estado e o Govêrno da União.

Art. 2. - Para atender às despesas decorrentes desta lei,
fica o Poder Executivo autorizado a realizar as operações de crédito
que se tornarem necessárias.

Art. 3	Revogam-se as disposições em contrário, entran-
do esta lei em vigor na (lata de sua puhiicaçao.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo horizonte, 10 de dezem-

bro de 1953.

.JUSCEI.1NO KuDmTSCI1E1( DE OLiVEIB'

Juarez de Sousa Carmo
Odilon Bebrens

.4
*

LEI N.9 1.037, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1953

Transfere cadeira do instituto de Educação para o Colégio Estadual
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. - Ficam transferidos para o Colégio Estadual de
Minas Gerais o cargo (lo Profc y or, padrão 1-31, e a respectiva 3.
cadeira de Inglês do Instituto de Educação.
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Art. 2. -Revogam-se as disposições em contrário, entrando

esta lei em \iL4OI
 

na (lata (te sua publicaçõo

M,.ndo, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci
31Iento e execução (lesta lei pertencer, que a CUIIII)raIxl e farain cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada 110 I%lãejo (la Li herdade Belo horizonte, 10 (te (lezembr
de 1053.

,TUS(:Ej,1NO Kul(1fs(: IIEK DE Oi 1VEI1(
.áI((ji(/o Gonçalves UIhd(Z

Odijoji J)ehxejis

*

LEI N. 9 1 .038, DE 10 DE DEZEMBRO I)E 1953

Abre ao Depar(an?ento Geoqrófjco o crédito espc'ciul de Ci'. 9

0 Povo (10 EStado de Minas Gerais, por seus repre;cntantes(l ccretou e eu, em eu nome, sanciono a seguinte lei

AM1 .	Fica aberto ao Departamento Geográfico o crédito((c(c	te (I	¶i.241,flJ (DOVC 1lil (ilI	lItO	e (I uaIe flhl e uru cru-zeiros e dez centavos), para paganlento aos seguintes:

Manuel Benedito Leme Dias - Assistente Adnijnj5_	
Cr$

trativo S-35 - - Adicionais de 10% relativos ao
periolto (te 18 de IiOveiIihro de 1952 a 31 (te
dezembro de 1053 .................. 7. G52,49

Benedito Carvalho Sa	 (Intos -- - Dfcrc11	vefl(iInefl_
'os, inclusive alono familiar, relativos ao Iserio-
do de 4 de jniho a 28 de dezembro de 1947 . .	1. 58V70

9.241,10

Art. 2. -- Fica o Podei Executivo autorizado a realizar as
Operações (te crédito que se tornarem necessúrins para a execução
desta iei.
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Art. 3 • Q	ReVOgaili-Se as disposições em contrário, entrando

esta lei em vigor na (lata de sua publicaçao

Mando, portanto, a lô(Ias as autoridades, a quem o conheci-
tento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se

Dada no Palácio da Liberdade, Belo lloiizonte, 10 (1C ilezcm

L,ro de 1953.

i USCELINO KuI11'IScIEK DE 0L1vElR.
Bento Gonçalves Filho
Odilon Behrens

*

Ll1 N. 1 (;9, 1)i 12 i)F, DEZEMUH() 1W 195?

V.I,.l, .7 '	J)i,;iíja A !inin isiralii'o e Indiciaria (!o Estado, o-	-

rar de 1 . (Ir JaI(eifO de 1954 a I (te (IC:C101)I0 de 1958 e dá outras
pIOVÍ(ICIlCi(IS

O Povo do Estado (te (1iaas ('jCFIiS, (0( seus represcfltalltCs,

decretou e eu, eia seu nome, sancicilO a ,d ste lei

Art. 1. ---A Divisão Adtnnistrativ1 e .tl1(li(iária (i() Estado,

que vigorará (te 1.9 (te janeiro de 1054 a II d e (lezelutIr) (te 1958,

de acôrdu CCIfl o ilis1:otu	L5',L(tS. (iG e 170 (la Consti Ição

tadual, é a estabelecida nesta 1e
Art	2. •-	A presente (1Iv50, no decurso (1(7 (:inqaenio

acima fixado, não sofrera	:iluiii aite(sçao, 1153 57	dCIIdcn(l0,

todavia, por aitrirÇãO, OS 3105 !ierESi(Ote	ntel;retaii', OS (135 111111(5

divisoras lOtei a e jflter(tjstL1lEIS, (1e 5 ierelase tornar

necessários para a mais ex: t .1 (3 raetei z:Ic30 dos ti lilitUS, lt1i1(1Cn-

do às cOflV€ eilciSS (Te ordemeutráL(a 011 cartourafica.

§ 1 .9 -- -- Cnstituem exceçoes aesta retra, nu que se refere

(liViSEO 3din:nislrativa

a) a modifcaçao de Uiiiites interiuiUnicit)liS, decorrente de

acôrdo entre OS municipos iiit(IeSS1io5, e lIied 31.17 p10VEEiO pré-

via da ASSeIS1P1C3I LegislaliVI, nos léroio.s do cl. Oh da Constitui-

ção e 14 da Lei n. 2$, de 22 (te novembro (te 1947, CDIII as iiiodi-

ficações da lei ii	$55. (17 20 (te (IezeiIll:r() de 1051

li) a anexação de Uni ti(UIiiciPiO a outro, (1113 nio requerida

à Assembléia Legsi ali V1 pelos município"; i ( 7 ieressa(t US,segundo a

disposição (105 art. 97 da ConsliiUiÇSO e 21 ia Lei n. 28, (te 22 de

novembro (te 1917, Com as 71103; fi eaçi5es TE Lei 11V 855, de 20 (te

dezembro de 1951

rMI
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e)	a mudança (Te topunjim,	Uaflti ('ui;nÜ,'d	a exstê.Cia de Outro idéntico ou senle an	no Wrrilório nacional.
§ 21	Com relação à d ivisSo Jud 	preiaiecerá o prin .C1p0 da iliallejn(hjji(I p dc (10 (Iiiiflénio, salvo ( Luflilto às 'nod j fj .cações	intatas pelo Tribunal de Justia, cm Proposta funij arneus.tada, de acárdo com o art. (tG da (oasCtuç0
.§ 3.'	Quer nas três hipóteses frr_,dpJsnsaline5

e "c" do § 1.', quer lia liiiniicsc da	2.', a	alteraçõevistas serão obj eto de iCÍ.	 s pre-

Art.	A Divisão	ilLjifle,a!: . a e ii	ciór ja do Est,ulo,para o referido qfii nqiiên i o, co.p( - cuite	/1 (waaic)s 1 5 Muni-c:pios e 1.215 Distritos	() disluito, coma categoria única, é a cir-
CunScricão prii1iúri i do território esladua!, para fins de admuinis.
Ma çãopúhhca e (Ia organização judiciária.

§ 11 Nos anexos, que Con sUl nem pane i litegramite desta
lei, é frita a relação siste ii ática e ordenada (te tôdas as cilcuns-
criçõces ad mililsira ti vos e jud i ci ;krias (Ia d visão t ccii toi'ial, de acôr-
do com o vencido e aprovado, com indicação (Ia categoria das res-pectiv:is sedes que ICui a iliesnia den ominação (jue a própria rir-Cunsci-içí'io -

2 - 'I'an11jn constitui pa; te integra g je dc:;ta lei o Ane-
xo m' 2, contendo a ilcseriçõo sistemática do;; Jimites eiicunscrj.
CiOnais, e onde Se def neiii os pei'ii:i('tj'os Inunicipai:, e as divisas
iter(i,s[ritais

Art. 4' O Princípio de inahteraLiIidad, 1)110 prazo esta-
Lelecbio, da rtivioo tecri'[oral, não :-,e aplica ao caso de subdi is5o
dos ds;i'tlos eia subdistrilos, a CuOi poderá ser feita cru qualquer
temano, em lei especial, para atendei' às neçessidai les (10 serviço
público.

§ i' -- A suhdjvs5o (te tini (1;,1M1, se fará cai circunscri-
ções denominadas sulid istritos, correspondentes a subunidades aduni-
flisfrat j vas e judiciárias

§ 21 -- Os limites dos subdistritos, que não poderão ter s de
distinta da sede distri tal, serão fixados por linhas que ilistribu mn
todo o território (10 distrito pelos sula1ist'itos considerados neces-
sários, formando área contínua,

§ 3,9 -- Os suhdistm'ito de uni distrito serão numerados se-
guidaniente, e designados pela respectiva numeração ordinal.

Art. 5'	Para que possa ser instalado o distrito, é neces-
sária a delimitação prévia (]os quadros urbano e suburbano da sede.

Ant.	O município criado ou aumentado com área des-
Mclu b rada (te outro será responsável pela quota-parte das obriga-
ções (lo Município desfalcado, quando ('Oliiprovadamente aplicada
na área (leSmflembrada

	

11	A (Juuta-pSI'te será proporcional à média trienal da
arrecadação, nos três á tiniu:; exercíc i o s , mio território desmembra-
do, cai relação com a média tricud ta arrecadação dos três últimos
exercícios do município desmembrado

§ 2.' - Para fixação da quota-parte, pi'ocedem'-se-á ao arbi-
tramnento, dentro do prazo (te 90 (i;oven te) dias, a contar da (lata
da entrada cru V igol' da lei que (Ielcl'l!ii ri ou a nova (tiviSão a(lIi!i-
nistrativa.

§ 3.' O arbitramento oiied ccer;'r ao disposto nos artigos
1.031 a 1.040, 00 Código de Processo Civil, no que lhe fár aplicá-
veL

§ 4.9 -- Se não houver môrdo entre os peritos, os mnunici-
pios interessados, dentro de 15 (quinze) dias, procederão à escolha

de (lesernpat000r.
52 lindo o przo referido no parágrafo anterior, sem

Fe se Lenha escolhidolo o iici'i to deseiiiiuxtarloi', será êste (lCSign'ddO

dentro (lc 8 (oito) (lias, por solicitação (te qualquer dos interessa-
dos, pelo Dcpanian;en!o dc Assistência aos Municípios

§ 6.' Da decisão Anã, caberá recurso para o Tribunal de
Contas, inter posto dcii [no de 30 ( tr ata) di as, pelo credor que se
julgar prejud ic a:io

AI. 7 , 9 -- - Cor;tiau,u;i rui vigor a.; O ;';osiçues de irgislação
estadual relativa; à diviSão territorial que, (U reta ou i n(iil'eT anuente,
não coi;dain Com as normas &tcsta lei.

Art . 11." - Ao eleições orna Prefeito. Vi ce-l'i'efei to, \'ereado-

res e Juízes de Paz, e seus seplentei, nes novas circunscrições cria-
das por esta lei, coinerdirão ('01(1 as (ierii;i;s eleições do Estado,
inaugurando-se admaiu;sti'açao jmr;a das I:1esil!ãS a priiieii'o de

fevei': iro de PróS, coma entrada uni cxcr'cii';o dos eleitos.
Art. 93 C:a novo município, até que se realize eleição

para Prefeito, Yiee-Pi'cfe tO e \'ercad ar, e se i uauu re ad ri inistu"i-

ção p1-'ini;m, seca arinuu;strado 1)01' Intc'iali'mile SUmir tiI, noiiicado

pelo hoveniradu e (Ir Estado
§ 1.' --- O lmienaenle Mu;micipal, ('rija função é apela'.; de cc--

presi'nlaiite mIo (ové;'mio do Laiado 110 iu"l mmlUii)c!plO, mirrara a

organização tioS S(cviÇOS o'hbco'; locais, podendo contratar até três

auxiiiares, a título j:rec.' r'ii;, corri rnnlnnel'oÇ o arbitrada, (' promo-
verá a ;iri':'codeçao d:s rendas aia1;c:paiS, neO te i'o1I't 10(1 

ne-
nhuma função 1eidativa

21 As funções ;IC Intendente Municipal são considera-
dos serviço péld ico relevante e serão gr:rtui las, podendo, toda\ ia, o
seu limIar receber ri ajuda (1C custo fixa (te Cr$ 1 .000,00 (mil cru-

zeiros) mensais, e dár	(Tias e Crt 50,01) (cinqhenta cruzeim'os) , quan-
do se 11-atar de servidor púbI co investi lo nas' aludidas funções,

sendo iCtU('as diários c' aju;l;i de custo p i ys pelos cofies nturiic-

pais.

1
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O J ftnd ente toinará posse peran te o Seeretúrjo do
Interior, ou rn'diante solicitaitio dêste, perante o Juiz de Direito
da Comarca

Dos atos tio Intentittift Municipal, caberá recurso
para o Governador <!(> Estado, i ute rposio diretamentete pelo interes-
sado e dentro de 31) (trinta) dias, a contai' da pubiieaçlo, notifica.
Ç5O 011 cléncia (10 ato.

declarada ciii vigio', para os novos municípios,
a eis!.iç5o (te car,'tei' geral do	UIi k' io	dc que se hajam des.
lee]3i'ad), vigente à tia j a de pI'oniuigaçSo deslu, lei.

.\rt. 11 ---. Às rendas tios novos fluiUhi('Ípios serão lançadas e
de itc riTo t'iuu OS leis e 1 egutainentos tributários dos

antigos municípios de que se haj -tu dc-,ineitihrad;i, nu que fôr Q.
c'ável.

	

I'ai',gi,tfo Úri.c'o	-	':( escrita{t'acSo tiessis reti;l,s, observar.
Se-no tIS teI'lll:iS ('Stalntec j tias )ala a (oriiur1ll'1(t( tias dos antigas
municípios, obedecendo-se iguagiietitc à4 espccifftações constantes
(lOS O,ç0 aentos dêstes

Art. 12 -- Às despesas esiril.tinente iieee.ssérias ii instalação
dos novn 1aunicí1ds e us outras relebvas à execução de seus ser-
iços, que forem julgados neeessár1s, ImPAv o período de inten-

Itência se rào reaia:et:s pelo llulentieuj;e Municipal, e sua escritu-
no que fôi' iplicavel, se fará sob os títulos gerais dos orça-

bentos tiO; municípios de que se ticsiuentluini, vigentes na data
(lesta lei.

(1111(0 - OS fIUO (1 pos ('i'O(!OS por esta lei pode-
rão i".a9air opeit ão de rédito. P01' anticipação de receita, até O

iJflite Iléxilto de (r 30.U0,00 (trinta ii;l cruzeiros), para atender
as dcs;)es,-Is de instalação tio lfli.!IdOÍg l o e a outros se rVç05 de natu-
reza inadiável, pagando, no itiáxinio, u taxa de 10',á (dez por cento)
ote juros ao ano, deveiiIo Ial op raSo ser resgatada dentro tio exer-
CcO de 1954.

\rt. 13 ---- Às contas do iIlicnicnlp Municipal serão subme-
tidas à aprovação tIo Governador (II) Esimto, depois de exaiiinatfaç
pelo Departamento de Àssjstént'ia nos Municípios; serão prestadas
cm cata exercício e, no iéi'iiiii;1 (9t ill!efltlêneia, ((1101110 és reluti.
Vos ao período coriipreeiidolo eoti'e êsb' e o i'iiiiio CXCITÍCiO.

1 . ---- Aié o lia 30 de jinilro de cada ano, e, no término
da 1 aet-J( reli, mlaoIo ,';', rebilivas ao ;;ei'íotio compreendido entre

e o ú'iitao ere'eio, o latendent Municipal enviará ao De-
I)ar 110010 dc A	êneii No s i\isacioi;s, pra os fins dêste ar-

	

(0); lO 5",''t (a'	mi ge siSo ao cxerct( io anterior, aconipa-
,;'oint;	!a-;,''rap;s:
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1 --- Balanço de receita o' despesa

2 - - demonstração (105 operações par11ii0fliaiS

3 - - iedaiiço de receita O' despesa olo i\IUfliclP1), por distri-

4 - -- balanço tio ativo C PISSiVO

ti	
á	Icuianstraço tIO (lívida fundada;

tI -	ttilion.t1'aÇ;io ilist'riiiiilatla (10 (líVidO	flutuante;

7	tieiiiO!1SiI'iÇ'.t) das \ti';t5 ile credito;

- 1 lISTO ali O gel'ul

- (1U0111'O co"ittrttiVo)	('ntr' O 1si 1 a11Ç) patl'iOt)nial	li)

exercício ) tIn .. rratltt e o	1) excluido anterior.

- - Com os quadros e deniotistlaÇteS constantes do iii-
rigrafo anterior, o lnten;ie'ilc l'elllelerá ao 1)epartaoicntO de Assis-

tnciai(, .111fl('íP0'a clii ()i0g(l101 ((ti 5(9111(10 Via, 05 ilocunienlos

comprovantes da receita ai'rceall(d,i e da despesa I'eali'/,:i(ia.

Art. li	t9m1tc[0 ao ErIl'uhnle

1 - - re!trcSCni;lr o :\!0fl;e190 cm biso cii fora tléIe

11 - - j,Ui(ih'ar, por eito', e pela iliit)i'(flSi i,jl, onde liou

ar, as tabela'; de init9ioS, lanç;iiiiento;; para cada exercício e, nien-

almentc, O hu1acee tIa receita e ii (lcs;est ealctiÇ'áO discrili-

nativa dos Pavinentus
Til - - fase i' arrec,i;i;(r, cm1i a 111(1(11' vitifilic,o,	'1 ri'i;taS 11110

nicipais, salanlo pela sua guarda e cxiii aplicação;

IV - promovei' o processo por infração das posturas fluiu1-

cipais e itilpal' a;; multas nelas previstas, ou em coilratos;

V --- manter em perfeito funcionamento

ii)	as reI;;iti'(('s	la 19efeiiila,	(.xpc'r)i((to OS	1(5011

regulanic' n los:

1;)	os registros l;t couial,ilid;olc
de acôrdo coa os flO!fl0-5 técnicas apravatas e as instr(içu'S dos

órgãos compeletut''

\'I--"lant'.;' e -.0-1:' (1 poti'i!(('oi()	lo Mufllt)O, t'. quanto

ao territol'i, fc::ci' tai;10lll af aSPI' os intrusos;

VII -----tentai' is pi'ovit1 ucias no seu alcance para renediar
as calanuital ; ; t'ihiit'as. sollcjtarldO nos 1mdei'ts pú9l( os os
rus que se fizerem necessárioS

'VIII - - OrolnoS'er O el aboração de projetos C orçanic fl tOS das

obras de interêsse do inuulicipio

1 li-,
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A N E X O N 1
DA LEI H.9 1.039 DE 12 DE DEZEMBRO DE 1953

QUADJO DA DTV1O TEIEBiTORI.\L ADMNTSTHATIVA JUDICIÁRIA Do ESTADO, PARA

O i.INQCÊNiO 1054-1958

C:RCUNSC11ICÚES s1M1:LTNF.AME:-;T1E
AD,lII,Ti\.iiVAS E JUDiCIÁBI.S

CAIF(.;O-
PIA

N.í. dic 1	 DISTRITOSordi.ni

1	.hai té	.....................Cdadc
2	Cedro do AiaCté (ex-Cc(ir...	 Vila........Vila
3	Paineiras	....................

4	Al.r	Campo .................Cdade
Vila

Pedra Bonda ..................Vila
7	.Sericila	....................Vila

MiCiE	...................Cidade
Co aCra ...................Vila

li)	Podre Fialho, (cx-Garimpo) .......\ da

1 l	Saida Marpiirda .............Cidade
12	Riiierio de S3o Dingos	x-S, (,olado

I)oniingos )

13	.Çtii(a	..	..	..	..	..	..	..	...Cidade
14	Aeíniírir»..................Vili

lolcinia	...................Vila
ia	1 G.i-,ia	....................1	Vila
17	Naiiie	...................V-iJa
18	Pedro	O. r.da	.............Vila

coO)



CIilru:;s(;nIçoEs JCpICIÁIUAS

C O MA it CA s
	N.' de

4	guis Iii.aas	 6

8

6	 9

li

11

12

13

14

CIRCUNSCRIÇÕES
Al).d1: is! .i1vA';

\l l	1:	pj i

,tI.14)t IS

dILI de II ifl3S li
nialia)

Cd r,.i bis

Liberdade	 .

I',issa Vinte	 .

Serranos	 .

(:1

1 ii

2 1

26
27
2.8

:11

3 1

35

26

38

):.;1,Tl. IVAS E JUDII rux.
C .	j.S	sJ.,íl.'i.5..\:l,2,I

CATEGi)-
RIA

1115

1	.t	,ss	.............Cdade
i113

.	 .
Vila

31 	i:	...............
1	ii6..I . ...................Vila

ii...Vila

1	 Ciii Is
Vila
Vila (O

.li)	.......................Vila

......................\ fia

VI	1	:Iis	..............Cdde

Cidade

Mrant5o	..................

Lilierdail '	.................Cidade

Pdsd V:t...................Cidade

renas	 Cidade
$ei-tiga ii Eeteção de Serranoe) .	 vil.

CIRCPNsCrJÇÕES JUDICIÁRIAS

N.9 de	COMARCASordem

7	..itiii	Iar;lis	.......

SI lifinne	............

9
	\1iIi.O. 01

28

24

10	Aipinópoli	...........21

CIRCUNSCRICIES
ADMI74ISTIIATIVAS

Ml. s1C1110S

.t. o	PaI 1.1 II

a.......

Volta Grande ........

Atfeias	...........

Altert's	............

Se rraniaia	............

Almenara .........

Lii itd Prado ........

Bubni	............

lpioópoli

ci:cU:sCnIÇiES SIMULTANEAMENTE
AL,:.;i:I.ç11Ai IVAS E JUDICLUUAS

Na de
ordem

ii
42

43
44

45

47
48

49
51)
SI

52

28
33

60
61

N.' de

13

1 ti

17

18

13

20

21
22

1)1 Si, 1. 11 1) 6

Alai	1a'all,	..............
.ogustura	................

tirei co	................

.s , ta Vis
Pirapeiifl ( a	................
Caiíipô	..................

Vai la Grande ................
Trio onte	.................

Aifcntts
l3iirriit ri	Ai tu	..............
Alteri Si'...................

Crrana
Ai ii IflS i e
Banueira	..................
Di is polis ................
Mata Verde ................
Pedra (.1 rnite ................
Rio do Prado ...............
i'airapoEs (ex-Palmar(s)

Puleim	.................
Papiro	...................

Cnpolis...............
SSo José da Parra ............

CATEGO-
RIA

C:dade
Vila
Vila

Cidade
Vila

Ci Ia de
Vila

Cidade
Vila cm

Cidade
Vila

C .d ade
Cidade

C dada
Vila
Vila
Vila
Vila
Vila
Vila
Cdade
Vila

CIdade
Vila



RITOS

£1	AI lt ido Doe
'	.\Itreus	.

Ct,	Missionário .......................
67	c potlicta ..................

.3iViflof101jS61)	1'	risedi	.......................
Major Eeeouicj ..............

71	\ndradaç	..................72	Graniínea	....................
73	Audrcl3oija	................
--1	d	j, E:O Grande (ex-Arautcs)

Medre .t	I)eus cd' Miis ........
76	Jardim de Minas ..........

.'rtinitna	..................78	fadoão . .	................
79(-arrancas	................
00	Mitiditri	..................
81	SOa Vicnl de Minas ..........

82	António 1)is	..............83	Hematita ...................

Cidade
Vila
Vila
Cidade
Ci dada
Vila
Vila
Cidade
Vila
Cidade

Vil a

Cidade
Cidade
Vila
Vila

Cidade
Cidade
Cidade

Cidade
VIla

(Oo,

	

N:Q de	COMARCAS

	

01 dem	 ordem

	

16	Areguari ..........33

17	1 A.raçuai .........

18	Araxá .............

19	Arcos .............

20
	Areado ...........

31)
40

41

42
43

44
45

40

47

43

49

------- _

CIRC:SCRIçÕLSJu: •3i jaAs	 CSILr	1

CATEGO-
RIA

N. det	-.	 .. 1LU7IAIICAS

11 Al")

L- --

12 AI vinóp ol

13 Andradas ..

14	.t.tldrelá'id ii

15	.0)1l) Diaj ........

11 e x i C 1110 S

•\.lo Riu Dac .......

Cpntânis	..........
.s1\ O3p

AO lidas	..........

Ao•Jrelândia
1 imite	cio	W o	Grande

(r xArariics )

Madre de Deus de Minas

	

leS-Cianhtu)	.......
Co	Jardii te M nus

(..	autos	..........
Minduri	............
t3. \iccl	de Minas (ex-

etc isco Sa ie) ......
A.'ulo Dias ........

26

27

23

23

30
31

.32

33

11

30

27

 1U, P,ce

'II

CIRCUNSCR1C3ES JUDICIÁRIAS CIRCVNsCRTCOES
ADMINISTRATIVAS

CIn:T:oSCflTÇõrS SI:.rULTÂNF.AMENTE
ADMIXISTI3ArIVAS E JUDICIÁRIAS

CATEGO-
RIA

M O X 1 C 1 P 1 O S	ordens

.raguari	.............til

Ca
.1

Coronel Murta .......

li 7
98

Virgem da Lapa09Araxá ........

.............1Ç0

Perdizes .............101
Santa Juliana ........ . 102

103
104
333
leU

Arcado	.............107

1) 1:; T 13 1 '1 O S

'.rc	.................. Cidade
A ii	cicie	..................Vila
tlrestic;a	................Vila
k'iruca) la	..................Vila
Ind anóp ul Is ................Cidade
Araç'iai ..................Cidade
1;n0ccheiro luchnsor ..........Vila
Rira ......................Vila

1
(traí ....................Cidads	(O

Vila
ldide laraiso ..............Vila
Coronel 3inrto ..............Cidade
íirica	....................Vila
Jacaré	..................Vila
:anlana do Araçui ............Vila

Virgens da Lapa ............Ccdado
Araxcí ..................Cidade

,Perdizes ..................Cidade
Santa Juliana ..............Cidade
ZIftiidiaea-Saita J, liana ......Vila
ledrinúpolis	..............

Arcos	..................Cidsd
Japarailca (ex-Silo Rafael) .......Vila

Arcado ..................Cidade



(JCU•SCLiIÇõES JUD1CIAFJ.t.S

N.° de
ord:i

21

22

23

CIRCUNSCRIÇO1iS
ADSIL-li;11tAÏIVAS

Antônio Carlos ........

56	Dias Fortes ..........

Oliveira Fortes

58	Paiva ..............

50	Ressaquinha ..........

60	Senhora dos Remédios (ex-
Angoritaba) ........

CIO
AI

N. 9 de
ordeni

103
109

110

111
112

113

114

1131
11
117
118
119

120

121
122
123
121

125

126

127

128

-	 N.QdeC O M AR 1. .• S	ordeni

Ipendi	..........50

51

5 .,eenLui	............

53

1rhacena ..........54

:dI.TLIcÍpIos

h32ependi	..........

Cruzilia	............

B.mbUl ............

Tapirai	............

ilarbaccna ..........

3U,SCOIÇIFS SIMULTANLAMT3NTI:
MINISTRATIVAS E JUDICIÁrIAS

D 1 S 1' ri i 1' O S

Baependi	................
Sdo Tomé das Letras ..........

Cruzília	.................

Ilunibul ..................
Medeiros................

Tapirai ..................

liarhucena.	( 2. ,> sub-clistrito

Correia de Almeida ..........
l)esterro do Meio ............

Padre Brlto
Tugúrio

Antônio Carlos ..............

Rias Fortes ................
Canipol ide	................
1httpoca	..........	......
Paraisa Gorda (ex-José Pinto)

Oliveira Forles ..............

Paiva..................

ISessaquinha ................

Senhora doo Remédios ........

CATEGO-
RIA

Cidade
Vila

Cidade

Cidade
Vila

Cidade

Cidade co
co

C ii II e
Vil a
Vila
Vila
Vila

Cidade

Cidade
Vila
Vila
Vila

Cidade

Cidade

Cidade

Cidade

CIRCUNSCRIÇÕES JUDICIÁRIAS

C 1) ,I A It C A Sord,n

21	D,vr3o de Cocais

23	J Lclo horizonte ........

26	IB1u	Vele	..........

27 Iit(tJfl

23	IBcs ..............

CIP.CUNSCRIÇi3ES
ADMINISTRATIVAS

ICiPIUS

Sarõo de Cocais .....

1oiet Jesus do	.lnI)aro -

lelo 11	eonte .......

Lelo	Vai...........

Mordt	..............

iictiin	...........

C)nt.gein

OS

Pequeri	............

Boa Esperança ........

C11l(
Ai)

N. (lt
ordei s

129

139

131

152

133

12 1

130
137

118
139
lii)

1-11

142

113

141

145

UNSCIIIÇÕLS SIIIULTÃNEAMF.NTE
'.IINISTRATIVAS E JID1CI.sIIIAS

DISTRITOS

iCarSo de Cocais ............

Cois..................

ibm	Jesus do Aeinaro ..........

	

1.	s'ub-i-i°

	

10 II)	€	 5	j
45 .sui,-divmrito

Nova..............

Belo	Vnle...............
Santano CiO Faro epeba ..........

Moeda	..................
(Õco	. .	............

Betim	....................
Il,riú	..................
Sarzcdo..................

Contagem	................
1arr;iie Indusirial (ex-Cidade Indus-

	

trial	.................

ricos....................

Pequeri ..................

Boa Esperança

N.° de
(,tCO

61

(32

63

61

63

66

67

68

69

70

CATEGO-
RIA

Cidade

Vila

Cidade

Cidada

(0
\Ia	(0

Vila

Cidade
Vila

lo
V ta
Vila

Cided

Vila

Cidade

Cidade

Cidade



CIRCUNSCRIÇÕES JUDICIÁRIAS

N.9 dej	COMARCASordem

29	Boa Esperança ........

30	Bocaiúva ............

N. de
ordens

71

72

73

CIRCUNSCRIÇÕES	 Clii
ADM!NISTSIATIVà.S	 Ai

MTNICÍPIQS

oqueiral .............116
147

licínca	.............148

3ocaiúva ............

1am Despacho ........
15 

7
raújos .............158

lema .............119
150luis, Sucesso ...........151
162

anto AuSlnio do Amparo 163
ão	Tia-e,	...........181

11(6
3jnfim

167
1 58
1 63

rucilándta ...........170

:[:SCIlIÇ?-,ES SIIIULTÂNEAMI:NTE
3tIã,iSTlATIVAS E JUDIC1AIIIAS

CATEGO-
RIA

D 1 S T III 1 () S

Cidade

ir! l uslãquio (ex-Cachoeira)	 Vil
Ilicinca	...................Cidade
(laca OlVi! ...................Cidade
Conceicd0	do	Barreii o (ex-Virgens

Stiriiosa(	.................VilaEn yn:i ci io	Na vario ..............Vil ati	aaiam.i	...................Vila
itli.s Dágiia ..................Vila
I',rs e Altiurquerque ...........Vila
[erra Branca .................Vila
lIam I) espa	 Cidadech)	................dade

3eEnsiho do Ribeiro ................Vila
.% raú	 Cidadejos ...................dade
ilorina .....................Cidade
11un1 Sucesso .................Cidade
lhitiirsina	......................Vila
t l acaia	.....................Vila
Santo nto Antônio	o Amparo ...... Ci.dade

Cidade
ccs de Água Limpa ............Vila

Bonfim ......................Cidade
Piedade dos Gerais ................Vila
tu a Manso ...................Vila
Sasl, Aiit,inio da Vargem Alegre (ex-

Turil,ai)	....................Vila
Crucilâ	 Cidadendia ................. dade

31	Bom Despacho ........
'a

76
32	Bom Sucesso ........	.1

78

71

33	Bonfim ............	80

1	81

5.)
C)W

CIRCUNSCRIÇÕES JUDICIÁRIAS

	

N. Q de	COMARCAS	N.Qdeoro 1,1ordem

34 Borda da Mata ........

	

35	llotelhos .............83

	

36	Brasília .............Si

CIT4CUNSCI1IÇÕIIS	 CIRCUNSCRIÇÕES SIMULTANEAMENTE
ADMINlSTRA'IlV.S	 ADMINIsTijAravAS E JUDICIÁRIAS

CATEGO-
RIA

MUNICIPICS	UiC	 PIlF1lITOS

Borda da Mata ....... 171	Borda da Mata ...............Ciil,de

	

172	Srtãoziiiho ...................Vila

	

173	Tocos do Mogi .................Vila

Batclh	 Bos	.............17t	oelhos ...................Cidade

	

la.,	I'iilnieralVila

	

176	B	íli	

.....................dade

drastlio .............rasa	(	
Cidade

17	Es ruão I)ãs	 Vila

	

173	Ubai	 1» sub-distrito .	Cidade	s
2. subdistrito	 e'

BrasóprEs	...........179	Brasipalis	.................Crdade

	

180	Dias	.....................Vila

	

181	LIilr.iflOSa	..................Vila

	

182	(flrr1ãriu Manei ..............
183 t'iraiigu .iitl)	................V,la

BrunnsrUnlru ...........	Briiniad alui	................

	

18,	Aianha ....................Vila

	

186	30 ctr 
i' 

I I.iiUá ..............Vila

	

187	l'redrid	do	araurpr'lro ............Vila

	

laS	SIo .Joaá do i'aruopirt a ..........Vila

	

Bueno Pran,ão .........189	Bueno Brandão ...............Cidade

	

Buenópalis ...........100	Buenópotis .................Cidade

	

191	Augusto de 1,iruia..............Vila

	

192	Cuniataí ....................Vila
m

	

103	Joaqui	Fclic:o ................Vila

	

Cabo Verde ...........194	Cabo Vcrd	................. Cidade

	

Divisa Nova .........195	Djvisa Nova .................Cidade

37	Brcssópolis ..........	83

38	Brurnadinho ..........	86

39	l3ueno Brandão .........	87

40
	iluenópolis ..........	88

41	Cabo Verde ..........	89
90



XSCRIÇdEs JCDICIÁRLS

C O MARCA S

..ei.aeira de Minas .

CactO	............

Caldos ............

Caniauhicaia

Cmbul ............

CII3CI

N.° do
ordem

42

43

44

45

46

CIBCUNSCIIIC'IES	 CiCUNSCRIçÕs SIMI.LTÃNEAMENTE
ADMINISTRATIVAS	 Aii1U\IS'Á1L.1iVAS E JUDICIÁRIAS

N.Q de si u N 1 C f 1' 1 O Sordeni	 .O.l"iii

91	Cachoeira de Minas .. ..	106
127

02	Ctó	.............198
p9
210
201
2'2
23
204

93	Caldos .............203
206
203,

94	Ipuiuiia ............209

03	Santa Rita de Caldos . . . .	210
211

96	Camanducala ..........212
213

97	Manhoi .............214
98	Cambuí .............215

216
99	Bom Repouso .........217

100	Córrego do Bom Jesus (ex- 218
Bom Jesus do Córrego)

CAS EGO-
PIA

D 1 S T RI T O S

CacIoeira ('.0 Minas ............	Cidado
Itains....................	Vi !a

CacU'	....................	Cidade
.\ntônio dos laatrs ............	Vila
Morro Vermelho ..............	Vila
1'end ia	..................	Vila
Roos 3505 as ................	Vila
Tanuaracu ................	Vda
L'ião da CactO .............	Vila

cD
(,,.l.las	..................	Cidade
Ibitiúra ..................	Vi 1 
Santana de CaUles ............	Vila
SOa Pedro de Caldos (ex-São Pedro)	Vila

ípuiuna ....................	Cidade

0nlu Pita de Csl,las ..........	Cidade
São Bento de CÉ.idS ............	Vila
C n ma nttuca ia ................	Cidade
liapeva ....................	Vila

5Iu1di ..................	cidade

Cainhui.................	Cidade
Senador  Aniaral ..............	Vila
Poni Repouso ..............	Cidade
Córrego do Bom Jesus ..........	Cidade

CIRCUNSCRIÇÕES	 CIRCUNSCRIÇÕES SIMULTANEAMENTE
ADMINISTRATIVAS	 ADM1cISTBATIYAS E JUDICIÁRIAS

CATEGO-

2O.° de
oro em

101
102
103
101

105

100

137

108
101
110

111
112
113
114
115

116

CIRCUNSCRIÇÕES JUDICIÁRIAS

COMARCAS

47	Cambuquira ..........

'58

49
	Campestre ..........

50
	Campina Verde .......

51	Campo Belo .........

52
	Campos Gerais ........

53 Canápolis

54	andeias
55 Capelinha

Si U E O C O P O O S

Cainhuquira

Conspanha ..........
Moneenhor Paulo ......

Caupestre	..........

Cembilia Verde

Itorama............

Campo Belo ..........

Cristais ............
Santana do Jacaré ......
Cempos Gerais ........

Campo do Meio

Canápolis ..........
Cntralina ..........
Candeias ...........
Capelinha .........
Água Boa ..........

D 1 S 1 13 1 TO S

Cambuquira................

Campanha ...............
Monsenhor Paulo ............
Campestre ..................
Bandeira do Sul tex-Ban(Ieira) .
Cam p lua Ve (IC ..............
1ão Francisco de Sales ........
1treina	..................
Alexandriia (ex-Monte Alio) ......
Campo Belo ................
Aguan_l ..................
Cristais	..................
Santana do Jacaré ............
Campos Gero................
Córrego do Ouro ..............
Campo do Meio ..............

Canópolis	.................

Ceulralina	................

Candóias ..................

C.peflnha ..................
Água Boa .................

Cidade

Cidade

Cidade
('Idade
Vila
C 1 ode
Vila
Cidade
Vila

C:dada
Vila
Cidade
Cidade
Cidade
Vila

Cidade
Cidade
Vila
Cidade
Cidade
Cidade

1 RIA
N.° (10
ordem

219
221
221
222
223
595
225
226
227
228
223
230
231
232
233
231
235
236
237
238
239

b.)



M U N XCI P1 O S

Carandaj ............

Capela Nova

Carangola ..........

Faria Lemos ........
São Francisco do Glória
Caratinga ..........

N. de
ordem

117

118

119

124

121
1 122

CIRCUNSCRIÇõES JUDICIÁRIAS CIRCUNSCHIÇÔISS	 CT.CUNSCPICÕflS SIMULTÂNEA ENTSAD5I11S1'1tÀJV\3	Ai117s1ST1C1'1V.S E .J11MCLtJ-IIAS

N.e (l
ordem

210
241
212

214
215

2216
247

248

2í9
250
231
252
253
254
255
2511
257
258
239
2C0
2111
2112
263
264

	

N. O de	COMARCASordem

56 Carandai

57 ICarangola

58 Icaratinga	..........

	

1	
] 123 Bom Jesus do GalhoE-

111 S T RI 'r o s

Carandaí ..................
(Siriiioiiba ..................
Herniilo Alies ..............

Capela Nva ................

Carangola	................
Alvorada	.................
Ferve douro	................
São Pedro do Gl5ria ..........

For a I..Cr.iS ..............
São Frcricie . o da GlSria ........
CaraFnga..................1 5i1	Lura	...............
Eiiire Fôliias ...............
Iirlí	....................íi)la	lSo.jara	.............

i(.a	luta	..................
Santo Antônio d Me oh tiaçu ......
Sou	CSndi1u	..............Sao João do Jecituiga ..........Sapuiia	................

uiraneii ................
Vargm Alegre ..............
B,1" Jesus do Galho ..........
Córrego Novo ................Passa Dez ..................

CIRCUNSCRIÇÕES JUDICIARIAS

rd	COMARCAS lUNICIPIOSOrdem

59	Carlos Chegas ........ 1	124	Carlos Chagas ......

60

	

	Carmo da Mata .......125	Carmo da Mata ........
Carmo de M;nos (exSi1vc.-.

oS	tre Ferrar) ........	126	Carmo de Minas ......

	

127	j)om Viso ..........

	

123	SoleiJde de Minas .

2	Carmo do c:aJuu	121	Carmo do Cajuru ......

63 Carmo do Paranaiba	130	Carmo do Paranaiba .

64 Ci'nio do Rio Cloro	131	Carmo do Rio Claro .

	

132	Ci.Oi5íS() da Aparecida

65	Cãssa	............133	Cássia	............

	

134	Delfinópolis

06	Catogeases ...........135	Cataguases ..........

CIrICUNSCTSICÕ1OS SIMULTANEAMENTE
ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS

CATEGO-
RIA

DIsTrITc3 

265(aris Chagas .................Cidade
266	Presidente Pena...............\ila
267	Epainirioii	(Mdas	uni ............\ tIa

2611	Carnio da SIata .............Cidade

259	Carmo de Minas ...............Cidade
270	Dom Viçoso ................. Cidade
271	Soledade de Miuoa .............Cidadj

272	Coroio 11	Cr,1uru ..............Cidade
273	São José dos Solgadus ............Vila	nao.'
274	Carmo do Paraniba ..............Cidade
275	Quiiitinos ....................Vila

279	Carmo do Rio Claro .............Cidade
277	Itaci ........................Vila

278	Conceição da Aparecida .........Cidade

279	Cássia .....................Cidade

200	1 
Delfinópolts .................Cidade

281	Babilônia ...................\ilft
282	Categuasca .................Cidade

283	Cotgnarino ..................Vila
204	Ttainarzitj	..................Vila
285	Santana de Categuases ............Vila
2811	Seino	......................Vila
237	Vista Alegre ..................Vila

D28	.5.io!fi,	utra	...............(dlicIe
269	J3oiio Euxbia ...............Vilaid)	Astolfu Datia ........



ordini

137

138

139

110

lii

CIdC
ii

N.c do
ordin

290

291
21l2

293
291

295

218
297
298

3 Id

31))
311
312
313
314

(.í.USCd:.l:S 3U9)ILI 11IAS

OMARCAs

Co ':iIriIl.iu	 .

Ci .wd

Id)	l,,	laims.

70	oir0	1	d(t) Rulr

71	Concio (i lilo Vorde •1

72	Cononi,,s

73	Conquista

CIIICUXSCRIÇES

M C N 8 C 1 P 1 O S

CI1X 01 ai

Col]cii,.io	das	...

Piraj uha ...........
C..c, , d	(1,)	l	Outro

irro ii,) ld.r .......

audição do Lo Vordo

)rgonias	..........

)nquisla ............

UXSCROJÕES SFIULTÀNLAMENTE
JUDICJ.RIAS

Cix	iiiiii	................

MOnScl1I1 or João Alexandre ......

C.cdão dc.s .cgoos
ris	................

P.raj'ciia	...........

Mc ci Decciro .....
). ugonhas do	. :.

)iIui.J	 .11 .. ...i	Yt
Sinta Aldili ii iii Ataixo
São 9ih Ido do Itio Indo .

r1roo do Pilar	............

Concu içã o
do lio

Vevd,
gucs de Con L,nias

Congonhas	..............
Alio Liraccliã,	...........
Lo! Ia 1 le ..............
Conquista ..............
(.iUaxjnig .................Jibt	................

CATEGO-
RIA

Cidade

Cidade
Vihi

Cida
Vila

Cii

Cc da ilø

\ila
Vi a
'liii
Vi a
Vil0
Vila
Vila
Vila

C cio cio

Cidade
Vi a

C da de
Vila
Vila

CidadevilaVila

142

113

144

145

No 1

111

117

CIrICLNSCIOIÇÕLS JUDiCIÁFJAS

	N. tici	COMARCAS
ordem

	

74	Conselheiro Lafaicte .

75	1 ConsellCro Pena ......

iii

76	1 Coação de Jesus .......1)0

Cii'iCZ.NSCRIÇÕES SIIuLT.'.NIc.\aIENaLa
.'.l):dIYIsTIOATIv .s 1: junici iis.s

CATE(lO-

N. li	 lUA
M 1. N1 C 1 O II) S orici

Ciiscl l.iC ri Lora cc	 li

3i8
319
30)

321
322

Conselheiro Loa .......321

526
327

329
II

2 os

3:0
3M
342

CIRCUNSCRIÇÕES
ADMTNISTRATI\AS

li 1:11' 11 is

co	LOfidi.............C1dcde
VOa

Citis Alta da doruoga .........Vila
Vila

Itaverava	...................\iia
to..íiSc1.,i	íeu-l1.o	j cs	do	Carr- i	Vila

ldidlio>	..................
OiOIiiiSiO...................\ da
antana dos MoiOs ...........Vila

Cidade
çlMia	.................... via

Vil 
(lOTO (10 Cuic0 ...............\ da
3ano	.................... \ da
Cideli Velho..................Vila

.í,rorraq.......................la
Friuduhia	.................Vila
Cihiic(iri	..................i	Vila
Id cdii do NoOc	.............Vila

Cidade
rio C-i-ado di i uiiii.iiL. ga ......\ da

Cc aão de Jc:ics ............Cidade
ão	...................Vila

11,01	...................Vila
gO das Pois .........	.	Vila

Idio )iiralIo ................1	Vila
ç3 0 2,00 da L.g a ..........Vila

Vila
.,  Vila

	

..........	1 



77 13 •	C

78	•	 .	131

12
79	 FaLi'ieiãn	.

60	crsti',i	 .	131

si	 •	136

157

317
348

.\l'iiilia dos J)oui'udos ........1
C,iroiiel labriciani) ......

ci'; slla	............

Maria da Fé .............

Curs elo	...............

363
1165
36i6

Fclixl6ndia	.........:167
368

CIRCL'NSCIIIÇC6S	 ('1' ,ccxscRI(;i31:s	U1.T,N1:AMEYTE
36'fl;('IÁIIIAI; ADMINISTRATIVAS • i' Y JxJ5T\fJy(5 E JFDICIAIilT,\.s

C.6'rEGO
RIA

	

N'do	COMARCAS 	MUNICíPIOS	N.ide

	

ri	 orilein	 ordem

('ri,)t0	....................C;dadc.6ndreqiiicé	.................\ lia
COlitria ...................Vila
","flio Hip'iCla................Vi! a
61 nhora da U, 16 ' t .............Vila
'aron'jandel	.................Cidadc6legre	.................'Vila
S.nia Rosa dos r)r,ur,l	(la-Santa	VilaRosal	.....................
AI' di	dos Dourados ............Cidade	D

CD
rc•oel Frl'rii1ano .............Cidade	CD

Alegre	................VilaVila
n6teo	................... Vila
lst,na	..................

;	Ni' ,nha ................Vila
da Fé ..................(lidade
:	grc:ros	...............'Vila

, C0
Vila

.1	.................Vila
16,irro 6 i C irça	................Via
P0nt0 Para Ú1í..............Vila
Santa 1. .ta do Ced i) ...........Vila
Ti maz Gonzaga ...............Vila
Felialfini....................Cidade
Sã'., Jof do Burit, ............. %la

CIliCUNSCRICES JUDICIÁRIAS

N, 0 iii'	 cOMARCAS	N. de

82

CIRCUNSCRIÇÕES
A I)MINISTTIATIVAS

M U N 1 C 11' 1 O S

ILi naita ..........

Gouvea	............

1)ivino	...........

l)is iii3p ilis

i i. ) . ))	JOii,l 111(1)
Senhora do Pért(, ......

l)oni	Sii', i't' ii	........

J)oi'ís do Cí i.,',
Barroso	............

CIRCUNSCRIÇÕES SIMU LTA NEAMENTE
ADMINISTR.TÍVAS E JUDICIÁRIASDICIÁBIAS

N. 9 de	 DIsTRITOS

1 ...a Oiro	Mala	............

:172	'lalas	....................
373	['traia)	..................
371	Filiei)) (1(5 li,nt'is (es Gila (lindO)
"7 ,	F.'lisla'rlo Caldeira ............
376	Guina	..................
377	Inhai ....................
378	'f rIa io	................
37a	lI,'''r3'; de Di3n'ntiila ..........
110	Itoujohos	..................
:'Sl	"Ci loa,, da Chapada ..........
382	Seaiidor MorSo ..............
383	T.jucal ...................
381	Geura	....................

385	D;i'o	....................
356	Or',,,nia..................

7°	Dii iol1'ohis
388	1	la •kiitônio il's

:so	II. ru	Toaquiiis	..............
390	Ca,'n3sia	..................
.,ai	l;arar'is	.................
3,2	si oh n'a do i '3ii'io ............

:393	Doo Siluro	..............
394	Sus Peixe	...............

303	D" es do C iiiO

306	Barroso	..................

1 la

83
	D. ino	............	60

84
	 101

1,12
1 83

SG
	11 iii	S iii'',	 161

87
	Dores de Campos

1 119

CATEGO-
RIA

Cidade
Vila
Vila
Vila
Vila
Vila
Vila
Vila
Vila

'Vila
Vila
Vila	CDVila	co

Viii
Vila

Chade

C'iide
Vila

Ciclad
Vila

Cidade
Vila

Vila
Cidade

Vila
Cidade
Cidade



91

92

91

i.l;<lSc1liçUS	 crrd.i:..,dç., .s SiM 1:1 <J	\il'	ri:
\.f711\1S'Ffl\.'i , IV\.S	 .\.	;I:;f:4A1 IVAS E JL'r4iLl 1.IIIAS

cATr:C)-

de	 '.	
RIA

(<S 	 1) IS 1 dl

	

167	Dores di lndmdó	.	3.17	1) <.3 no l,ió	 •	Cidade

	

3.	iiiflh,i._,,.	\ ídd	 .	Vil4

	169	Fstr,'i	di liida..&	.	 o do iiolai<	 .	Cidade
N lia

	

4ei)	oi1	 .

	199	i.jiiarttt ri!	 •	491	•it<	Gi'r41	. .	 .

	

170	fddj Mendis	 .	;:: iMini's	 •	(ilailo

	

171	Entre Rios de Mjiia,(	 <	Eidre iltue ne M.nas .............C)dd

	

494	Serra do Carnapiiã ..............Vila

	

172	lieslêrro Ir Entre Rios . .	4e3	Deslrrro <ti Entre fios ...........Cidal

	

4<,	a Sehast:3o do Gil ...........Vila

	

171	Jmcem,la	..............41<7	Jic'al,......................	 Cidade

	

494	ii:mirm	.....................Vii

	

171	São	do Suoçui . . .	109	São flrliC do Suaçu) .............Cid4iie

	

135	........................4:))	F.rv':ji<i	.................. Vila

	

lii	Arapolila	.................... \

	

112	Escvão de Araújo .............	lia

	

176Esiu<'ralilas ............tIl	Esniermila	.................Cidade

	

414	Aultrimba.................Vila

	

41.,	Meio 9< i-n a	....................ii

	

17	Espera Feliz	..........416	Espera Fetiz .................(:dade

	

417	 Vila( amua	....................

	

418	(.aparaCi	................ \ <ia

E',pinosa	..........178	EspinoSa	............41	 VilaFpinosa .................. 1	Cidade

	

42,	Iian<irinl ....................

	

41	5amona	................ Vila

(:incu ,;sciuçsi:s JUDICIAIUAS

N. Q di,
ordem»	COM.RCAS

88 1 flores do In,)'ua

89	'.1, iii-les

90	Entr'	 '<finos ('x-
J1.,Jii,

Er<aii.i

L,nei'aIdmis	.

t:spera Feliz.

CIRCUNSCRIÇÕES
CIRCUNSCRIÇÕES JUDICIÁRIAS	ADMINISTRATIVAS

	No de	 N.° de

	

ordem	C (1 M AR C A S	ui'icnm	1' N 1 e1 	ii' 1<) S

	

3	Estrêla (10 Sul ..........179
*4

Estr(dmr do Sul .........422
4.1.!
424
423

Ca.c1!ii	firo	........ . 426

1'amsá t oiis	...........427428
423

1-.xteuuia	............. 43)

'1' <ledo	.............4.11

I'rvrs	............412
413
4:14
435
436
437

l'orndga ............. 438
439
4-li-)
4)1
442

i , inh*nta	............443

Francisco Sá ........1
	445

446

G , tjèla do Sul	..............
71iapa<l<i d' Minas ( ,,, x-CliapadS )
1,1, 11p1 ara	.................
Sr.nta Ilita da Fstrêla .........

1.' sulidistrito .Cmus alho 1 ,co	o sulidistrito
Eugcnópolis ................
António Irado .............
Pinhotiba	..................
Exlreu,a	..................
Ti-ledo	....................
d--rros	.................
Borba Gato ...............
Cubas	...............	......
Santa Rita c!<> Rio cio Peixe
Santo AnIlHo da Fortaleza ......
Sete Cachoeu r,m	............
Formga	..................
Albertos	..................
italões	..................
Córrego Fundo ..............
I'ontevila	..................

Pujairnia
9anto itilário ...............
Francisco Sã ...............
Cunabrim ao	...............

96

::

99

1 9.)

::r,enup<............1 <1

Exlm'enui .............1e2
193

F<,r..s	............III

I"jrtua	.............103

1	196

100
	Francisco Só ........137

CATEGO-
RIA

Cidade
Vila
Vila
Vila

Cidade
Cidade

Vila
Vila

Cidade
Cidade
Cidade

Vila
Vila
Vila
Vila
Vila

Cidade
Vila
Vila
Vila
Vila

Cidade
Vila

Cidade
Vila

CIRCUNSCRIÇÕES SIMULTANEAMENTE
ADMINISTRATIVAS E JUDICIARIAS

N.° de 1)1 S T II 1 T G 5ordem



Cidade
Vila

Cidade
Vila

Cidade
Cidade

Vila
Cidade
Cidade

Vila
Vila

Cidade
Ci ds< de

Vila
Vila

Chia da
Vila

Cidade

c.)

CIRCUNSCRIÇÕES	 CIRCUNSCRIÇÕES SIMULTANEAMENTECIRCUNSCBIÇÕES JUDICIÁRIAS	ADMINISTRATIVAS	 ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS

N.9 de	 N.Q de	 3.° de
ordem COMARCAS	orhaii	MUNICÍPIOS	orieni	 DISTRITOS

CATEGO-
RIA

102

103

FruaI	.............108

189
100

Galiléia	.............191

Governadir Valadares ... 1 12

Grão Mogol .........193

Fintei ...............447
lIS
443

Comendador Ganes .	450

Itapagipe .............431
Galiléia ............ 452

453
454
435
456

Govirnador Vaialamas ...	457
438
439
460
461
162
463
464
465
466
467

(irão Mogal ...........408
469
40
471
472

Frulai
.\pciila de Minas
Iiei.iIra	.................
Consendzidor Gomes ...........
Ihspegipe	.................

GuIilOia .................
Central de Santa Helena .......
I)sviuo das Laranjeiras .......
São Geraldo do Baixio .........
Sapucaia do Norte ...........
Governador Valadares .........
Alpercata .................
Alio Santa Helena ...........
Baguari .................
Brej aub inha ...............
Choniu ...................
l)srri had isP a	.............
Pinha cli Cassiano ........
São José das Tronqueiras .......
São Vitoj	.................
Vila Matias	.............
Grão Mogol ................
Barroão..................
Boi uni irirn	................
Catuni	..................
(ristllia	..................
Ilacimmbira .................

Cidade
Vila
Vila

Cidade
Cidade
Cidade

Vila
Vila
Vila
Vila

Cidade
Vila
Vila
Vila
Vila
Vila
Vila
Vila
Vila
Vila
Vila

Cidade
Vila
Vila
Vila
Vila
Vila

104

1
CIRCUNSCRIÇ<ES JUDICIÁRIAS	ADMINISTRATIVAS	 ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS

 CATEGO-

	

N.9 de	 N.9 de	 X de 1	 RIA

	

ordens	COMARCAS	orlem	MUNIC1PIOS	 DISTRITOS

	

105	Guanhãe.s	...........194	Guenhãss .............474	Guanhães ..................Cidade

	

475	Ceirc:stiuha....................Vila
sin

	

476	Dores de Guhães ...............Vila
a

	

477	Frias	.....................Vila

	

F 478	SapueSia de Guanhães ..............Vila
a(i

	

1 195	Brnas	(ex-Dradoas	lo	479	Bsnu	 Cidadeú as	...................ade

CIRCUNSCRIÇÕES	 CIRCUNSCRIÇÕES SIMULTÁNEAMENTE	

` A

106

107

108

109
110

111

112

Guapá	.............196

Guaranésia ...........197

Guarani ............	198
Guarará ............	199
Guaxupá ............	200
Guia Lopes ..........	201

202

1105 ..............	203

204

205

G uasihães )
Gsapé .............480

481

Guaranésia ...........402
483

Guarani ............4S4
Guarará ............485

486
Guaxupé ............487
Guia Lopes ..........488

489
490

Vargens Bunda ......491
Iblã	...............492

493
494

Campes Altos .........153
416

Pralmnha ............457

Grap.....................
Ara una ...................
Guarané,, : a	................
S.umia Cruz da Prata .........
Gu.rani	..................
GLiarará	.................
SL.ipa
&iieXiipé	..................
Gua Lopes ................
Sfi José do Barreiro .........
Serra da Lususra ............
V..r3ena ilnda .............

Ar3nita
Tulrili	...................
Campos Altos
São Jerônimo dos Poões
rrsmths	.................



210	Icipu	..............
116
	Ipanema	 211	Ipanema ............

212	Coo cci ç ão do 1 p nuno a

213	Procraice ............
1l7
	linhira	............

118	Itabirito	............
21!	Itahira	............
210	Itabirito ............

CIRCUNSCRIÇÕES
CIRCUNSCRIÇÕES JUDICIÁRIAS	 ADMINISTRATIVAS

ordem	 N. cli
N. Q de	C 0 SI A E C A S	ordem	M L N 1 1;! P 1 0 5

113	Ibiracl	............. 206	Ihumaci	...........
	207	(l'ival	(ex (ierInpu	da

(;iu)as)

114	Iguatams	........... 208	1 Iguatama ............
115	Inhapim ............. 209	1 Inhapini ............

CIRCUNSCRIÇÕES SIMULTANEAMENTE
ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS

CATEGO-

59 de	 PIA
DISTRITOSurdem

Ibiraci ..................... Cidade

Claiaval .................. Cidade

Igmatania .................. Cidade

Inlimmpini ................... Cidade
Dons CavaR ................ Vila
Itajiltiba .................. Vila
Veadinho ..................

1	Vila

191)11	..................... Cidade
Bugre ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..Vila
São João do Oriente ..........Vila

Ipanema ..................Cidade
Taparuba......................Vila

Conceição do 1 p nom	 Cidadee a	...........ade

1'oerane	...................Cidade
A.ssarai	...................Vila
Barra da Figueira .............Vila

Italilra ...................Cidade
Ipoema .....................Vila
Senhora do Carmo...............Vila

CidadeItabirito	...................dade
Ac'irui ....................Vila
DIÇãO......................Vila
São Gonçalo do Monte .........Vll&

498

499

500

501

003
504

503
506
507

508
509

510

511
012

514
515
516

517
518
519
520

CIRCUNSCRIÇÕES	 CIRCUNSCRIÇÕES SIMULTANEAMENTE
ADMINISTRATIVAS	 ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS

CATEGO-

N.' ,l.	
RIA

MUNICiI'IOS	ordena	 DISTRITOS

c1rcUNscRlÇÕES JUDICIÁRIAS

	

N. do	 N.°

	

ordem	(:11 SI Á 11 li A S	lilipici

	

119	Itimguara ...............216

	

349	ItOJUtO ............... 217

218

	

121
	Itamararmdlha ........... 219

	122
	Itorubacuri ............. 220

	123
	Itnrmiogi ............. 221

	121	Itaulia nd u ............ 222

223

	

125	Itanliomi ............. 221

Itaguara ............. 021

52 t
Ilaciba	. .	..........

Delfins Moreira	...... . 026

527

Itaniararidiba ....... . 528
529
530
531
532

I1anibacuri ...............
sai
535
536
537
03.8
539
510
041

Itamnogi	............
Itanhandu	......... . 513

Ilaniouit.............. 544

Itanhomi ............

Itaguara	.................

Itauhá ..................
Wcas do Meio ..............
lourenço Velho ..............
liranguçu ..................

1 1.9 Subdistrito .Delfim Mureira	2.9 Subdistriti, .

Queimada ..................

lia marandiba ................
Aricaniluva	................
(:arbonita	..................
Padre JIIO() Afon
Penha de França ............

Itambacu ri ................
Campanário ................
Frei Faspar ................
Frei Inocéncio	..............
Frei Serafim ................
Nova Módica (ex-João Jorge) .
Pescador .. D................
São José do	ivino ...........
Guarataia (ex-Santa Luzia) ......
Itanmogi..................
Itanimandu ..................

liam ou te	.................
Alagi'a	...................

Ilanlioi

Cidade

Cidade
Vila
Vila
Vila

Cidade

Vila

Cidade
Vila
Vila
Vila
Vila

( 'Imole
Vila
Vila
Vila
Vila
Vila
Vila
vila

C  dai e
Ci cIa iii

Cidade
Vila

Cidade



CI3CUNSCRIÇõLS	 CIFiCUNSCRI1'7ES SIMUI.TÂNi3AMENTL3 1
CIRCUNSCRIÇÕES JUDICIÁRIA;	ADMF';ISTRATIVAS	 ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS

CATEGO-
RIANo de	 N.o d	 N.° de

ordem	COMARCAS	ordeui	Mi]NICtPIOS	ordeno	 STR RITOS

126	Itapecerica .............223	Iiapecer.ca ..........547	Itapecerica.........:. ..

	

5 18	Camacho49	Lanmaunier ................Vila
Marml5ndia	................

	

5	Pedra do Jndaiá	 Vi...Vila
São Sebastião do Curral .........Vila

127	Itaãna .............225	Itaúna	............553	Itaún	....................L	 idde.atmaiuçu	..................CVila
128	Itulutaba..............227	Ituiulal,a	..............Itoiluinha -	..............(dGuarinhatãocI

	

o6	Guarinhatã ................Víl
Ipiaçu .....................vila

	

228	Caponúpolis ......... . 55P	Cepinópolis ................
Cachoeira Dourada .............Vila

	

229	Santa Vitória	 50Santa Vitória ...............Cide
129	Itumirim .............231)	Itumiriru .................Ilurnirins...................Cidade

	

562	lagas .........................Vila

	

231	Itutinga ............363	Itut:nga ...................Cd,mde
130	Jaboticatubas............232	Jaboticatubas	........	Jaboticatubas .............

Almeida ..................Vila

	

555	Riacho Fundo	 ii:	Vila
131	Jacinto ..............233	Jacinto .............857	Jacinto...................Cidade

	

568	Jaguarão ...................Vila

	

569	Santo António do Jacinto

	

234	Jordânia	..........570	Jordània.................. Cidade

	

571	Estrêla de Jordânia ............Vila
_	 -	 1

CIRCUNSCRIÇÕES	 CIRCUNSCRIÇÕES SCMULTANEAMENTE
CIRCUNSCRIÇÕES JUDICIÁRIAS	 ADMINISTRATIVAS	 ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS

N.° de 1N.° de 1N.QdeI	 1
COMARCAS	ordemnoorde 1	

1
M U N 5 Cl P 1 O S
	 1) 1 S T R 1 T u S

573
574
575
576

578
579
580
581
582
583
584
583
586
587
588
589
590
591
592
593
594
mm 9..o

596

Salto da Divisa ........

Jacul ..............

São Pedro da União
Jacutinga	..........

Janaúba ............
Januária	..........

Jequeri ..........

Jequitinhonha ........

i Joalma ..........

Saio da Bis isa ..............
Saimia 51ria ao Salto ..........
Jacuí	....................
Santa Cruz das 	.........
São Pedro da União .........
JacuLnga .................
All,ertino..................
Sã, Sbastião dos RoLrtos .....
Japucai .................
Jar.aúba	.................
Januária	.................
ii j cio da Cruz (cm-Bela \ sta)
Brejo do Amparo
Cônego Siaronimo ............
Ilacmr,mnihi
Levin pols	...............
Pedras de Mmm oma da Cruz .....
Jenuri.................
G mta ...................
l',scmmr.,ha
São Vicente do Grama .........

.1 quetormIm011 01 a	. .	..........
.0 Pc dro do .Te 1 uetinhonlma .....

f	 1 • '	trito	.......
Joaima	2.° Subdistrito .......

3 • 9 Subdi trito .......

235

132	Jacul ............	236

237

133	Jacutinga ............	238

134
	Janaúba ............	239

135	Januária ............	240

136	Jequeri ...........	241

137	Jequitinhonha .. .....	242

213



Inc	............... 250	r Luz	............
	257	Cúrrgo Danh ......

1413

CIRCUNSCRIÇÕES JUDICIÁRIAS

N.° de	 N.9 de
C M A li C A Sordem	 O	

ordem

138	João Pinliriro	 .	214

CIIICUNSCRIÇÕES	 cIn(:UNsCRIÇrEs SIMULTANEAMENTE
ADMINISTRATIVAS	 ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS

CA.JLG O-
PIA

MUNICÍPIOS	N.e de	 DISTRITOS
ordem

	

57	Felisburgo ................... Via

	

r uão Pinheiro ......... . .R	João Pinheiro ............... Cidade
	599 	 ..................	Vila

	

(31(i)	Canabi-ava ................Vila
	601 	Veredas .................... 1	Vila

j

	

uiz de Fora ........ . 602	Juiz de Fora	
1.s Subdistrito	 Cidade

2.9 Subdistrita

	

1303	Chácara ......................Vila
	601 	Coronel Pacheco ............... Vila
	1305	IbiLguaia ................ \ila
	606 	Paula Lima ................ \ila
	607 	Prrio ilas Flores .............. \ila
	1308	llos5ri o de Minas ............ Vila
	1309	Sarandira ...................	la

	

610	Torreões	...................Viia
	611 	Três Ilhas	................ Vila

	.agoa IJoirida ........ . 1312	La...... Dourada ............... Cidada
	613 	Casa Grande ................ Vila

	anibari ............. 611	Lambari .................. Cidade

	esuánia ............. 1315	.	Cidade
ajinha	.............616	1.ajinha	................... (:ii(ed.

	617 	Professor Sperber (ex-Bananal)	 Vila

	

618	Chalê ...................... Vila
	620 	São José do Mantimento ........ . Vila

130	Juiz de Fora ........ . 215

1 lO	Lagoa Dourada	 210

1 li	Lunibari ............	2•l7

218

142	Lajinha ............	249

o:'

r-

CIRCUNSCIUCÕES	 CIPiC
ADMINISTPiATIV.S	 AI)

41

51 13 N 1 C 1 P 1)) S
oi'i.leiii

i.avras	............. (320
621

Luminárias ........... (322

Ribeirão Vernielho ...... . 1323

L:nio Duarte	......

62)1
1327
(328
1329
630

•	f31
632
653

63(3
1335
(3:16
(337
638
€339
640

(341
(312

(343
1314

VNSCIIICÔES S1i1FLTAXEAMENTE

IINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS	CATEGO-
RIA

1) IS ..131105

lavras ..................... Cidade
Ijaci Vila..........................
Luminárias ................. Cidade

Ribeirão Vermelho ............. Cidade

leopoldina	................r	Cidad
Abaiba ..................... Vila
.rgirita ....................Vila
Piaeatub q ................... Vila
Providên.ia ................. Vila
RbeirãO Junqueira ...............Vila
Tebas ....................... Vila

Recreio	................... Cidade
Angaturama ..................Vila
Conceição da Boa Vista .............Vila

Lima Duarte ................. Ci dail
Conceição da Ibitipoca ........... Vila
Olsri	..................... Vila
Pedro Teixeira ............... Vila
Santana do Garamhéu ........... Vila
São Domingos da Bociiifla ........ . Vila
São José dos Lopes Vila.............
Luz ....................... Cidade
Esteios .	.....	

i

	

.
	 vila

Córrego Danta ............... Cdnd
Cachoeiriliha ................. Vila

CIRCUNSCRIÇÕES JUDICIÁRIAS

N. 9 de	
Co M A. E (: A S	

urde

1t3 Lavra5 .............	250

251

°•-:

leal) i itina	..	........

24

145
	Lima Duarte .......

	255



CIRCUNSCRIÇÕES JUDICIÁRIAS

N.e de
ordeno COMARCAS1

147	Machado ...........
148	1 Malacacheta .........

N.9 de
ordeno

258

259

260

Cl,
A

N. 9 di
ordeno

613
646

647

648
649
650
651
652

653
65-1
655
656

657
658
6o9
660
6,11
662

663
6114
II))
(566

687
668

670

CIRCUNSCRIÇõES
ADMINISTRATIVAS

M U NI C 1 Pi o s

Machado	..........
Cana do Reino ..
Malacacheta ..........

Sianga	.........

Manhuaçu ..........

Sirnonésfa ....... .

.tanhumirjm ........

Presidente Soares ......

SCUNSCI6IÇÕES SIMULTÃNEAIEN1'E
DSi INIS.. ..A'rivAs E JUDICIÁ}sIs,S

CATEGO-
RIA

DISTRITOS

Machado	................... Cidadi,Iiouradinho ....................Vila
Cana do Reino ................Cidade
Malacacheta	 .Cidad5n:Antôo Ferreira
F'	

..............Vila.oncoscúpolis ......................
J:gnarotira	 Vila..................VilaJel000::nlia .......................Vila

CManga ..................... d iii,'Slai	Cariloso	................1 oand iii (Eu.	 vila..................... Vi 18São Seb	Paslão dos	oções ........ . Vila
Manhuoiçu ................. CidadeLuisbiir4o ...........................vila
São João do M'anhuau ..............VilaSa	do Asai ................VilaSão Sebasluão do Sacramento	 Vila
Sirnonõsia	................. Cidd0.ligeia	....................VilaSanfona cio Manhuaçu ........... vilaSanta Filomena	 ... .Vila
Moi nt: uno iriul ..................Cida de1)0 ranlé	..........................\ilaMartins Soares .............. Vila
Presidente Soares ............. Cidd.

149	
J 

i7a Ioga .............	201

150	1 Manhuaçu ..........	202

263

151 1 Manhumirjm	 264

265

CICUNSCIUÇÊS	 CIRC

ADMrNISTRATIVAS	 A 

N.° de
sI U N 1 C i P 1 O S ordem

Mantna ............. 671
672
673
074
675
676

51113 es	P1 mente 1	(e' - Boa:

	

Je. no do' Manten a) . . . .	
O- 

7
678

Mor ih E' ponha ...... . 679
6,,0
001
082

663
681

006

688
689
080
691
O 2
6)3
634

e. '3

UNSCII.ICÕRS SIMULTANEAMESTE 1
IIINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS CATEGO-

RIA

D I S T R I TOS

',iointena ...................Cidade
Água Doce do Mantena..........Vila
Barra do Ariranha ..............Vila
Ituohirnha ...................Vila
Santo Agostinho de Minas .......Vfla
São João do Manteninha .........Vila

Ilendus I'iooertel ................(lufada
Central de Minas (,x -Cetutial) .....Vila

Mar de Espanha ...............Cidade
Engenho Novo ..................Vila
Saudade ....................Vila
Senador COrtes ................Vila

Chiador...................Cidad,'
hlena Longa .................. Vila

Mariana ................... C°d
Acaiaca	...................Vila
Ban dei cantos ..................Vila
Cachoeira do Brumado ...........Vila
Caniargos .................Vila
Cláudio Manuel...............Vila
Diogo de Vasconcelos ..........Vila
Fnrum	...................\la
Padre \'iegas ..................\ da
Monsenhor Horta ...............Vila
Passagem de Mariana ...........Vila
Sauda Rita Durão .............Vila

CIRCU SCRIÇÕES JUDICIÁRIAS

	N.° de	 N: de
C O M A RCA S

	

oi3 0:1
	 oi,dem

	

152	Mantena ............. 266

	

153
	Mar de Espanha ...... . 25S

559

	

154
	Mariana	...........	279



(:IIicuNscRIçÕEs	 CIRCUNSCI4IÇÕESSIMU LTANEAMENTE
ADMINISTRATIVAS	 AMI\Irr.ATJV.S F. JUDICIÁRIAS

CATEGO-
RIA

N.r di'
Ml \l(:ipros	 DISTRITOS

	

Matrus Leme .........697	Me leu s leme ................ 1 Cidade

	

698	A.'uri lii .....................Vila

	

699	Iorap3 .....................Vila

	

700	Juatulia	....................Vila

	

701	São Joaquim de Bicas .........Vila

	

702	Serra Azul (ex-Botuobi) .........Vila

	

IIi.» . ii .........702	Matias Barbosa	..............

	

704	Srnião Pereira .................Vila

So ira la na d	D tatit	...	73	Se ri la na rI, 1) eseil o .............Ci J ide
7iaiazi1jli0s	..........7	\f,oziuho	.................Cidade

	

71i7	Ioirnih,iro	..................Vila

	

7u3	Irriderrie Morais .............Vila

	

Capiur Di arleo .........769	Capim Branco .................Cidade
7)1, li	.............710 Mediria .....................(:idad

	

711	ltaol,ini......................Vila.

	

7)2	Tuparecó .................

C r.i rci:rlro	............7	r

	

l3	Come, fllrii .................Cidade

714Mere3s ......................Cjd.dt

	

Mesquita .............713	Mesquita....................Cidade

	

716	Belo Oriente ....................\ula

	

717	Sentaria do Paraiso ................Vila

Cidade

	

JoanOsia .............718	Joania ................... ade

L'5 C IÇi'ES JU DJCI CRIAS

:ç.
C O M A Ii C A 5

	

o i• 1(1	ir	 1) '.1 III

Mateusris Leme
	 271

	

136	M,nias Barbosa	 272

272

	

127	Ciitotiiios	 271

273

	

1 36	2 . rira	 276

277
278

	

160	Mesquita	 22

280

1s3

crnCUNSCRICOrS JUDICIÁRIAS

COMARCAS	1N.9 de
dem

Minas Nos as ...........281

CIR('.UNSCRICÕES
5DM i7.ISTRATIVAS

MUNICiPIOS

Minas	71...............

1 inri	.........

Miradouro .........
Vieras	..............

Mirl	.............

Monte Alcre de Minas
Monte Atol ..........

Mato Verde .........

31 mie	Rito	.........

In	('rr.mmr lu	.......

a.'.	Sri . de :l:nes

ArerLurgo	.........

CIfl(
Ai' SI

71
ordena

710
720
721
722
72.1
721,
12 11

726

72.3
729
7)

732
733

7.i6
7:7
77)8
734

740
741
742
743
748
747)
746

:UneSCr.ICcSES sIMUL'FANEAMENTE
I>.TSi ii.Sii'sAS i JUDICIÁRIAS

DISTRITOS

Miras Novas ...............

(iiapuud'i ..................
tranCico Itadaró ............
Lu,C do Piado ..............
Turmalina ..................Cararaliba	............
Vercdrnhu .................
Miradouro .................
Vieiras	...................
Santo Antônio cio Glória ........
Miral....................
Dares (tru Vitára ............
Monte Alegre de Minas ..........

39 SubdistritoMonte Azul	J 2. 9 SubdistritO
GameleirflS .................
Muito	Verde	...............
SiIO	J,,ã,i	iti	Iiuuuito	..........
Mi-de	13,-lo	...............
Turcia ....................
Santa Cruz da Aparecida (ex-Sunt

..
e

Cruz  ...................
Monte Carmelo .............
Irei de Minas (ex-Baguugem) .....

radoquiara ................

Monte Santo de Minas
:.iulagre	.................
Are Lurgi ................

C.TEGO-
RIA

(:idade
vila
Vila
Vila
Vila

Cidade
Vila
Vila
iii ii,

Cn dii ii'
Vila

Cidade
Vila

Cidade
Cidade

Vila
Cidade

Vila
Cidade

Vila
Vila

Cidade
Vila
Vila
Vila

Cidade
Vila

Cidade

1
N.9 de
ordem

161

162

163

164
163

166

167

168

262
a

Miradouro .........	283
264

Mirei
	 283

Monte Alegre de Minas
	286

Monte Azul
	 287

268

1 Monte Bclo .........	269

rue Carrnclo .......	27)0

M.i'e Santo de M.raS
	'27)1

232



'atercia	............. Sri

30.
Nova Era	..........1
Nova lira	 27

WS31)8
3M)

Nova Fonte ..............9

Nova Rezende ..........:11

Novo Cruzeiro ........312

176

178
179

180

181

1 82

CATEGO-
III A

Cidade
C ida de
Cidadede
Vila
Vila
Vila

Cri-de
Vila

NDCidade	O'
Cidade
Cidadede
Ci da de
Cidade

Cl a de

Cidade
Vila
Vila

Clilride
Vila
Vila
Vila
Vila
Vila

CIRCUNSCRIÇÕES JUDICIÁRIAS	 CIRCUNSCRIÇÕES	 CJ1SCTJNSCIIIÇÔES SSMULTÁNEAMENTE
ADMINISTRATIVAS	 ADMINI1TllATIVAS E JUDICIÁRIAS	CATEGO-

RIAN. de	 X.' de	 N. Q d'
ordem	COMARCAS	ordem	MUNICÍPIOS	ordem	 1ST1T

199	Montes Claros .........293	Montes Claros ..........747	Montes Claros .................Cidade

	

748	Mii'ahela ......................Vila

	

749	MiraRa	 Vila

	

750	Patis ...........................Vila

	

71	Santa Rosa de Lima .............Vila

	

752	São João da Vereda ..............Vila
o

	

753	tid	Pedro «s Garcrs .............Vila
	294	Ju -a ineuto ............. 754	Jur	 Ciamento	..................dade

171)	Moite Sido ............295	Monte SiSo ...........755	Monte Sido ....................Cidade
I ~11	Murada Nova de Minas (ex-

	

Morav&nia) .........296	Morada Nova de Minas ,,	7511	Moraila Nova de Minas .........Cidade

	

757	Biruiiiiiss	...................Vila

	

758	Feri Orlando ...................Vila
172	Murin(-297	MunaS .............759	 Cidade

760II"lisãrio	.....h............Vila

	

7791	Bo a Fanill ja .................Vila

	

762	Era Jesu	
.

s da Cscctra	.....Vila

	

763	Itaniurj	.......... . ...	
...

.....Vilain

	

764	Pirapanca ................Vila

	

765	Rosário da Limeira ...............Vila
2	l.

	

93	irafl,1iil	 Cidade

	

.............7611	Lnranjil	...................dade

	

7117	São João da Sapucaia..............Vila

	

299	]latrocínio do Murin	7C8	PatrocirCo do Muriaé ...........ade
13	Mutum .............39Ø	'11111u121 .	 769	spturit ...................Cidade

	

770	Ceiitení'.rlo ................

	

771	Ocidente ....................
ila

	

773	
Vila

	

77 2	RoselralFran ..c........it..........V

	

1	 j	j S4o	ciso do Rumaá ...... . VI!.

iva

A 1)MI9ISTRATIVAS	 CIRCUNSCF(ICÔES SIMULTANEAMENTE
IRCFNSCI'JÇaES	 ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS

'lUNtl::pICS	 DISTRITOS
Irr,'Tii

Muzarnl,iiili(,	...........771	Siu;airii'iuiio	................

Ju iu..iS	..................

Niuu'iio	.............7.6	Naiiiqiii'...................
77	Altos liaSnas ................
77	:-erra dos Aimorés ...........
779	\'r!.	Pai-erra ................

y-y ri ri (es-Santa Catarina)	76(1	NatSi'cia - .........
781	(.00(119.10 da I' dia ...........

NepeuucenO ........... 782	Ne1,oinui'CUO

Nova Era ...........733	Nova Era ..................

>,0"k Uma ........... 734	Nesa Linia ..................

Raposos	.............	Raposos	..................

11(0 736..........	Eu Acima ................
-	., iI.' Subdistrito

9,..-, a Ponte ...........,	Nos., Po! ' 2.° Subdistrito

7%	NO a Jlesende .............
79:)	Ti(fli TeSOS da I'eni;a .........
790	l'CCiila .................

Nosu (lruzciro .........701	Novo Cruzeiro .............
792	 (ex-Três Barras) .......

93	Ir
70i	Lufa	....................
795	NOV!l10ii(1 . ,	......
796	Queixada .................

IFCUNSClUÇÕES JUDICIÁRIAS

	de	 N. de

	

ordem
	C O 91 A E i: A 9	mui

	

L'I	 3)1

392

	

155	 :11)3



CIIICl2NSCRIÇÕES JUDICIÁRIAS
CIRCUNSCRIÇÕES
ADMIFISTRATIVAS

51 l N 1 C 1 1' 1 O S

Cara caIu ............
Vusante ............

.1 num	........

	

X' de
	 N» ele

	

orlem
	C O M AIS C A S	ord rui

	

188
	Paracalu ............	320

321

	

183	1 Pará de Minas ........

Pequi

SIlo Gonçalo do Pará .

Paraguiiçu ..........
lania ..............

C,ncciçimo dos Oras .

SpuCalJl.rilTl .......

Paraopeba ..	........

Cactanóp lis (ex-Ccdro)

190

PiraguaçU	 325

.120

IJI	 dis ..........	327

328

1°2
	?ara.peba

331

CIIOCUNSCP.IÇÕES JUDICIÁIII s	 AI)MIISTIIA1 IV SS	 Cls;!I:Es S1M Li NAMETE
CIl1CU7SCRIfleF.;	 ÀJJSiI\Iaii dA FIVAS E JL DICIABIAS	CASEGO.

ordem	

---------	 .	
RI

COMAIICAS	 '.liNN.111OS	
Yd

183	Oleita	 .	313	Oliveira	 797C idade

	

71)8	() II()IIC ,co 0 )1i\eira .........Vla

	

7,	Ire	cl	1'er.................\	Ia

	

311	Cara pai	de Minas ...	0J	Ciiniõpolis d Minas ........... Cidade
181	(i	Fino ........... 317,	Ouro	(	 ara Fino ................... Cidade

	802 	)lrS!ia ..... .Vila

	

803	i.ieiihdenles ................. Vilaiss	Our	1091) ............	
f	801	;,rn Pr91, 

	
Cidade

	

805	..nr.,ntjca ................. Vila

	

,	,',:l0nio	Pireno	..............Vila

	

8)7	Ola. Antônio do 1_cite (e-11ár1)ara
Ililiadoro)	............... Vila

	88 	(lce1ra II) Cama,	........... Vila
Carr9a ............. Vila

	

o	M;gl biirnier	................Vil4
(dura	................... Vil0

	812 	SOa ICta de Guri lm91,j .........Vil8
SuoBela) une mm ................Vila

	.117	(Oiro Ilraimo	........ . )03	((ar.) Pratico .................. Cdalle

180	('.1)5	.............. 318	Pains	............. 913	(0)iflS	..................... Cidade
Vila Coslina	................ Vila

187	FoOna	............. 319	Palma ............... 17	Fim, ..................... Cidade
	lIS 	Cachoeira Ale;rc	 Vila

	

819	(Osneiros .....................da
	820 	Iapiruçut	................. VOa

	

821	Mirro Alto ................

	

822	Silveira Carvalho .............% lis

O)

cInCL'NSCrIÇlES SIMULTA—NEAMENTE
ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁP.IAS

X.e de
ordem	 1)1 S 1 '1 T O 5

J'aracatu .................
\asante	.................
Claro de Minas	............
Guarda-Mor ...............
Para iie Minas ..............
Carioca . .	.
Iloresimil	..................lgm catinga
SIlo José da Varglmilma ..........
Pequi ...................
Onça

Gotardo do Pará .........

1a ragna ÇU
(,uaipava	...............
Fama	.................
Paraisópolis ...............
Consolação
( ,tas .................
Gonçalves	................
ConcriçIlo dos (luras .........

Sapucr.i-Mirim .............
Paruo pelia .................
Araçal	...................
Caetau2polis (ex-Cedro) .......

l23

321
125
820

027
828
823

81

833

83 1

835
836

837

838
839
811
841

812

843

814
813

816

CATEGO-
TUA

Cidade

Cidade
Vila
Vila

Ci dada
Vila
Vila
Vila
Vila

Cidade
Vila

Cidade

Ci dada
Vila

Cidade

Cidade
Vila
Vila

Vila

Cidade

Cidade

Cidade

1 Cidade



CIRCUNSCRIÇÕES SIMULTÁNEAME3çTE
ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS

335

332
349

311

N. Q de
O1T (1e 1

817

818

819

830
831
852
853

851
85$
83(1
837
8,18

8í)
8C O
8111

86$

861
865
8(36
867
868
869
870

CIRCUNSCRIÇÕES JUDICIÁRIAS

CONIARCAS

Passa Quatro ........

Passa Tempo .......

195	Passos	............

1915 i Falis de Minnis

197	Patrocínio	..........

CIRCUNSCRIÇÕES
AflMINI'1liATI VÁS

M U N 1 C 1 P 7 O S

Passa Quatro ........

Pasma Tempo .......
Piracema (exJtio do Peixe)
Passos ............
São João Batisia do Gidria

Falis de Minas ........

Paimocínio	.........

Sereis do Salitre
I'eçmnhia

Coroaci ............

CATEGO-
RIA

DIS T BITOS

Passa Quatro .................Cidade

Pé do Morro Y	:.: :	Vila

P1 nheirinlios ..................Vila
Passa Tempo .................Cidade
Piracema ...................Cidade

Passos .....................Cidade
São João Batsla do Glória .......Cidade
Patos <Te Minas ...............Cidade
Chumbo ...................Vila
Gimimariinia	................
Leigos Formosa ...............Vila
Santana de Fatos .............Vila
Patrocinio ................Cidade
Brejo Bonito ................Vila
Cruzeiro cia Fortaleza ..........Vila
Se o JíSo da Serra Negra .........Vila
Silvano (ex-Folhados) ............Vila

Serra do Salitre ............Cidade
Peçnnha ....................Cidade
Ciintagaln ..................Vila
Santa Teresa do Bonito .........Vila
São Pedra do Suaçui ..........Vila
Coroaci ................... Cidade

N.s de
ordem

332

33$
331
335
32(1

337

N. de
ordens

193

194

CIRCUI

N . s de
ordem

109

200

201

202

203

CIRCUNSCRIÇÕES	 CIRCUNSCRIÇÕES SIMULTÂNEAMENTE

;SCRIÇúES JUDICIÁRIAS	 A.DSII7ISTISAT1VAS	
AD3lINIST1TIVAS E JUDICIÁRIAS

--

	

	-.--- - ---.--	-	
-	 C,TEGO-

RIA.

N. de N. 9 de DISTRITOS
COMARC AS	ordem	

MCXIC1I'IOS	orcii 

	

3 l2	São José do Jacuri ......871	
SSo José do Jacuri ...........Cidade

	

.	

3. SuhdistrilO C dane

	

313	\ iolaimdia	 S72	\ i	 :;1 

873	Marilac (cx-Assa Peixe) .........Vila

...........3-	
Pedra Azul ...........871873	

1'idra A,'X:'111.................Cidade
André 1.'erisaudeS ................VilaPedra Azul	 14 

Pedralva	...........313	
PcdralVa .............876	Fe.Ir1ilv,i ...................Cjdade

	

316	São José do Alegre ......877	Süo José do Alegro .............Cidade

Pedro Leopoldo .........3.17 - Pedro Leopoldo	
8 8	 V is.......	Pedro leopoldo ..............

1 de .., .	....
- Finda	....................Vila

	

318	i5Lei, do das Ne\.S	811	Eldeirão das Ncs es .............Cidane

	

852	Josdui'pOlS (ex_CamPaim)  Vila........

	

Perdões .............3-19	Perdões .............53	
FerdõiS ...................Cidade

	

38-1	Cana Verde ...... ............Vila

	

.............330	jr...885	Pira.(3is	................................Cidades Altos ...........
8	 An: 	do

.........Vila

	

87	Susto	 Pirapetinga	VilaPiranga	 m	........

	

351	Giareclaba ............8S8	Guarac,.Lis .................Cidade

	

:132	See,ieeri(1,,, (Jl.viira	 Senhora de o:(ex-
iragilara)	.........iso	

.- era ...........Cidadei 
Cidade

	

33	pto Firme .........830 1	
ór10 Firme .............. 

(O



CIRCUNSCRIÇÕES JUDICIÁRIAS

N.e de ^

ordem	COMARCAS

CIRCUNSCRIÇÕES
ADMIMSTR.VI'IV sS

N. de
orilcin	MI.NICI1IOS

CIflUNSCllIÇÕES SIMULTÂNEAMENTE
ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS

CATEG O-

N. de
	 DIA

ordem
	 DI Si' E 1 T (1 S

	

334	Presidente Bernardes	-	891	Presidente Bernarde6 ...........Cidade
Colambau)

201	Pirpora ............. 353	Pirvpors	...........Sq2	Pirapora
iro .......	:: :. :: :	

Cidade

	

356	Jequilai	.............894	.liquilaí ...................Cidade
	357	Lassanco ........... 895	Lnssaice	.................Cidade
	3.8	Várzea da Palma ...... . 896	Várcea da Palma .............Cidade
	137 	Cualcui	..................1	Vila

20	r 
P,i.ngui	........... 339	Pitangui	...........	Pitanui	................... Cidade

	

95j	(Si'RiO (10 I'ará ............. \lla
	914 	I.cuvdro Ferreira ..............Vi

	

11(	M
	 Ia

	

0	oras-ilhas ...........911	Maravilhas ................	

.

.Cidade

	

701	SlarCnio Campos .......	Slaitinho Campos	.......... 1 Cidade
	362	Nova Serrano (ex-Cercado)	903	Nova Serrana ...............Cidade
	7(3	Papagacos............904	I'apaagios	.................Cidade

200	Pium - I	..............34	Piuni-1	..............9(15	Di	...................	Cidade
	906 	Perobas ..................Vila

	

365	Capitúlio	............007	Capitólio ................... Cidade
ni207	Poço Fundo (exGiirini)	3416	Poço Fundo .........908	Poço Fundo .................Cidade

	

909	Pulolinho....................Vila
208	Poços de Caldas ...... . 307	Poços de Caldas ......910	Poços de Caldas............... Cidade

c)
cD

CIRCUNSCRIÇÕES SIMuLT..NEAMENTE
ADMINISTRATIVAS E JUL)IIARIAS

N. de
1) 4 5 '1 li 1 1' 4.) 1

or.ieii ^

Pornp(u	..................
$ulso Cm .•

2.	SuIu1 1 .1 rito	.
1	Iii	.,0 .	 1.	lviii

An-, paro Ja Serra ............
()i'elórlos ..................
Pi ilude cia Ponte Nos a .......
Ilo Doce	..................
l..'rucânia	..................
V-Au (343)

1 1: Sululistrito	.._arra Longa	2v Subdistrito .

catita Cruz do Escalv ado ........
o Sobas 1 lo (10 Soberbo ......

Zito	Soaris	...............

P,rtciv'intva	................
Gurntuhs	................
11 ia rIm dos M achan os ..........
Serranipalis ................

POUSO AI gre ................

C ngonhas .................
S'nador José B"nto

CIRCUNSCRIÇc,ES
CIRCUNSCRIÇÕES JUDICIÁRIAS	 ADMINISTRATIVAS

N.v (i
ordene	C O 51 AIS C ÀS	ori,''	MU N 4 (. 1 P 10 S

209	PompOu ............. 3' 1	F-.iupéu ...........

210	 1172

	1171	
Santa Coe ii	Lse,lvr.t

211
	Porteirinha ..........	 I'ortc ri nu a .........

212	P,.ueo Alegre .........3741
	

P 'uso Alogre .......

377	C . fl7uiill OS

911

913

114

916
917
9141
919

920

922
923

921
925
926
(27
129

("0

CATEGO-
RIA

Cidade
Vila

cidad e,

Vila
Vila
Vila
Vila
Vila
Vila

Cidade

C la ii iv

Vila
Vila

C  da de
Vila
Vila
Vila

C.dade

Cidade
Vla

CD



crnCi
N. 9 de
ordem

213

214

215

216

217

218

NSCRICÕES JUDICIÁRIAS

C O M AR C AS
	56.0 di

ordem

375

Pouso Alto ..........	376

377
378

Prados ............	379

Prata ..............	380

Presidente Olegãrio .....	381

Raul Soares ..........	382

Resende Costa ........	383

CIRCUNSCRIÇÕES
ADMINISTRATIVAS

L XI C í II tu S

Resplendor ..........

Itueta (392)

Rio Casca ............

Santo Antônio do Grama

São Pedro dos Ferros
Rio Espero ..........

Rio Novo ..........

Piau ..............
Ria Parauaíba ........

Rio Pardo de Minas .

AD

56 • 0 de
ordens

955
956
957
958
959
9(30
011
9(32
963
9(34

966
0(37
¶1(38
969
¶170
971
972
073
971
¶175

CIP.Ct:NSCRIÇÕES	 CIflCUNSCIUÕES SIMULTÁNEAMENTE
AD:'UNIsTISATIVAs	 ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS

CAILSi)-

	

-	 RIA
slu:IcípIos	N.° (15	 11ISl RIFOS

ordeno

Estiva	................951	1..'........................idade
l5iOUi1')	...................Vila

	

Pouso Alto ...........953	Pouso Alto ...................Cidade

	

931	tina do Capiv'rl.............vila
,iS3	S '.ast,90 do Riu, Verde .........Vila

LourençoSãLourenço......... t) S.10'o Lourenço Ci...............dade

	

Virgínia .............937	Vir, n! 	...................Cidade

	

Prados ...............998	Prados ....................Cidade

	

939	(.o,no.	......................Vila

	

Prata ...............910	1 Pr,l	.....................Cidade

	

011 .T .0
l'

r,lin5s'a	..................Vila

	

ati'.uruiSuuio	..................Vila
Presidente Olegúro	913	Pri	Ole4A	 .Cirio	...........dade

	

tI i 	('sina .....................Vil0
1,0 amor ....................Vila

	

1	940	Ponte	COlO	................'Vila

Raul Soares	.........917	Raul S )ares ..................Cidade

	

9i8	, Pciilia	....................Vila

	

919	Suila n	(1a	0 'll,oleii'o	..........	
.

...ia
SSo Venli' Ia Est;'lu ..........Vila

..............

	

9.
9.. 

1	V'irn( 1110 Nu, o	 ...Vila

Resende Costa	
2	Vr,,' Pio Velho .................Vila

	

........'	953	Resende Costa ...............Cidade

	

954	1 Jacarandira .................Vila

tD

1
IINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS

CATEGO-
RIA

LI 1 9 T R 1 T (5 S

Cidade
5,0., a r..-L.rra de Santa Cru;) Vila

1( iii Pastor .................Vila
Cii ix:o....................Vila
n'Ll pend(3ncia ............... Vila
Sinta Eta do Itueto ........... Vila

Iiueta ....................Cidade
Qua LuPa	,-AnLônio da Boa Sorti)	Vila
Tio Casca	.................Cidade
J ii uu,ui rim.................Vila

Grania	 CidadeSanto Antônio do Gra a .........dade
São Pedro dos Ferros ...........Cidade
Pio Espera .................Cidade
P.rinçzuita	(ex-Conceição do P1 raio-

	

guila)	...................Vila
Laluiifl	...................Vila
n:o Novo ..................Cidade
G O udo ...................Vila
Piu ....................Cidade
Rio Paranaíba ...............Vila
Ar.puá ....................Yiva
Pio Pardo de Mnas .........Cidade
1,..lainh ''O ..................\ la
51	ulezua ....................Vila
Seira Nua	.................\ila

CIRCUNSCRIÇÕES JUDICIÁRIAS

	N.9 de	COMARCAS	N.9 de

	

ordens	 oriani

	

219	Resplendor .......... 1

385

220	1 Rio Casca ...........	386

387
388

221	Rio Espera ............	389

222	100 Novo ..........390

391

223	Rio Paranaíba .........392

224	Rio Pardo de Minas . . , .	393



CIIICUNSCI1IÇ.ÕIIS	 cIncuxs(:RIÇÕES SIMIJLTÁNEAMENTE
3J1STll •'1'1V'S	 AD7JN1S'i'flATI tAS E JtDICL(111AS

CATEC;O-
N.. de	 lu A

MUNICíPIOS	ç»de	 DISTRITOS

São João do ParaisoS3o João do Paraíso ...........Cidade

	

980	Vereda do Paraíso..............Vilã

	

Moo Piracicaba .........981	Rio Paircicaba	...............Cidade

	

982	João Monlevaije .............rh.

	

983	Conceicão de Piracicaba (ex-Jorge) . . V)1.

	

988	Padre Pinto ..................Vdii
tio Pomba (ex-Pomba) . .	93	Rio Pomba ................Cidade.

	

986	SilveirAnia ...................Vila
?raúha	 .987	r:raúb	 Cidadea	...................dade
flaboleiro	...........s 8	Taboleiro	.................Cidade

	

tio Prêto ...........989	Rio Prêto ...................Cidade

	

oio	Santa Ilárbara do Monte Verde . . .	Vila

	

991	São Scbastião do Barreajo .......VOa
inta Ilda de Jacutinga ..	992	Santa Rita de Jaentiiuza .........Cidade

	

993	Itaboca ......................Vila

	

iiO Vermelho .........9)14	Rio Vermelho ...............Cidade

	

833	Mãe do	Homens ............ 1 \ila

	

996	Pedra Menina	 Vila
aberá	.............	Sabará .....................Cidade

	

932	Marzagânia..................Vila

	

9)	Mestre Caetano ..............Vila

	

.0	Itavena	.....................Vila

	

abinópolis ............100 .031	Sabinópolis .................Cilade

	

1.002	Euxenita ....................iIa

	

1.003	Quilombo ................
J
 Vila

(:íriCulçsdnIçrE5 JI..1J1CLç1UAS

N.r de	 3r de
ontem	C 0 71 A E C A 5	ordem

ii 94.

229	tio lacincha

226	rnta -ex-Ponibo 1	396

317
398

227	Rio Prêto ............	33.3

400

228	Elo Vermelho ..........	101

229	SaharA .............	11)2

230	Sahnópolis ..........	403	1

C.)

409

410

411

412

LitiL Li'. LfliÇ. Ot.	O t. Àti.i1ikO

(9 1) M ARCASordem

231	Sacramento ..........

232	Sal ias	............

233
	Santa Bárbara ........

234	Santa Luzia ..........

CIRCUNSCRIÇÕES	 CIISC
ADMINISTRATIVAS	 AD

Xci de
MUNICÍPIOS arO cm

Paulistas .............1.001
Sacramento ............1.033

1.006

Si1nas	.............1.008
1 .01)
1.010
3.011
1.012

Taiobeiras ..........1.013
Senta Bárbara ..........1.010

1(113
1.076
1.017
1.018
1.019
1.020

Santa Luzia ...........1 .021
BaidIm (374) .........1.022

1.023
1.021

Lagoa Santa ...........1 .0231.026
1,027

Vespasiano ...........1.028

UNSCRIÇÕES SIMULTANEAMENTE
\IINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS

TI 1 S T E 1 T Cl S

PiuUstas	..................
Sacramento	..............
D.,  eu hoque ................
Tapira .................
Salinas ..................
Água Vernelbas ............
Ferreiro 1 1 1 is (Bom Jesus chia Fer-

reiras)	..................
Fibhlta	..................
Santa Cruz de Salinas ..........
Talobeiras .................
Santa Bárbara ..............
Barra Fêliz ................
Brunial..................
Catas Altas ................
Conceição do Rio Acima ........
Fiorália..........	........
São Gonçalo do Rio Abaixa ......
Santa Luzia ................
Baldim .................
Amando (ex-São Sel,aslião do Alegre)
São Vicente ................
LagoaSanta ................
Confins ..................
Lípinha ..................
Vespasiano ..................

N. etc
o eden i

401

409

480

407
408

CATEGO-
RIA

Cidada
Cid ad
Vila
Vila

Cidade
Vila
Vila
Vila
Vila
Cidade
Cidade
Vila
Vila
Vila
Vila
Vila
Vila

Cidade
Cidade
Vila
Vila

Ci riade
Vila
Vila

Cidade

(ri



CmcuNsCnIçõEs
ADMINISTRATIVAS

C1RCUNSCLIÇÕFS S1MULTÂNEAMENTE
Al:II:L,T1xTIvAs E JUDICIÁRIASCIRCUNSCRIÇÕES JUDICIÁRIAS

N.e de 1 COMARCAS	IN.° de
ordem	 ordem

CATEGO-
RIA

	

N. de	 DISTRITOScnl

	

5 lota Maria de ItiLira -11.0'291.029	Sana Maria do PeLica ........... Cidade
1.030 1 Itamhé do Mato Dentro (ex-itacuru) Vila

	

1.031	Dauinha ....................Via
1.0	 in.2	Passnhé	..................Vila

	Santa Maria do Suaeuí . . 1. LiS	Santa M	 CiçMaria do Suaui ........ . deda
Vila

	

1.131	Glucinio ....(..
ex-Fôl..ha

.. La..g.......

	

1.035	José Raydam	 ra) ....

	

1.0:6	Paia ......................\ lí

	

1. u$7	Sdo José da Safira ..............VilacD

	São Sebasliüo do Maranhão 1, 038	Sôo Sebastião do Maranhão ........ . Cidd

	

1.09	\t	41	is ............. Vila
	1 .010	S oto Autônio dos Araújos ..........\ lia
	Santa Rita do Sapucai . . 1.011	Sarta Rita do Sapucal ........... CI&hJC
	1.012	OSo Sebastião de Bela Vista .......\ liii

	

Careaçu ............. 1.043	Cereaoi ..................... Cidade

	Santo Antônio do Monte . . 1.014	Santo Antônio do Monte ........ . Cidade

	

Perdigão ............. 1 .045	PerdIgilo ................... Cidade

	Lagoa da Prata ...... . 1.046	Lagoa da Prata ............. Cidade
	Santos Duniont ........ . 1017	Santos Domont ............... Cidade
	1.018	Araciala ............. . .'	ila

	

1.049	Conceição do Formoso
..
 ........

	

n °e	 .	 .-

	

2.052	São	
o

235	Santa Maria de Itabira	413

236	Santa Maria do Suaçul	414

413

237	Santa Rita do Sapucai
	410

417
238	Santo Antônio do Monte	418

419

420

239 Santos Dumont	 421

M U XI C 1 PIO S

CIacUNSCBICOES JUDICIÁIUAS

N.e íi	 NO de
COMARCAS

240 1 São Dniln°s do Prata .	122

CIflCUNSCflICiES	 CIRCUNSCiIÇÕES SIANEAMiFE
ADMINISTI.ATIVAS	 ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS CATEGO-

RIA
'. 9 de

MUNICÍPIOS 	ordem
DISTRiTOS

---------

	

S, fl nhiilL s 'loPrata . 1. 0 3 3	Dom:ngos do Prata ........ . Cidade

	

1.031	(30,30 João Pio ............. Vila
	1 .3 3	Illiéuc do Prata ..............Vilaa

1 .0

	

36	Juirçu ...................Vil
7	Santana do Alfié ............. Vila

	3 .0 	Varg	 Vilai-in Linda ............... 

Donisio	 1,0	Dionisio ................... Cidade

J'g'laraÇU	......... . '1. oco	JagUarUOU ................... Cida(le

	1.061	Martiéria ................... Cdade

Sito Joito do GolabalCidade(eX-

	

Goiabal) ........... 1.002	São José do Gotobt1 ........... 

i3,	Francisco ........ 1 .063	Sito FrnciOCO ............... Ci2dc
.ila

	

1.034	Coneei6ão da Var°l1	......... 
1 .605 Morro	......................Vila

	1 .036	Serra das Araras ............. Vila
Vila

	

1.007	Urucu a ................. 
	Sito Gonralo do Abaeté . .1.068	Sito Conçala do Abeetl ........ . Cidade

	

1.009	Canoeiros ................
	São Gonçalo do Sapuefli . . 1.070	São Gonçalo do Sopucai ....... . C't:ide

	

101it 1	Paredes do Sapncai ......... . \ da

	

1(2	por,	................... Vila

Ileliudora 10x-Senador Le-i

	

mos ............... 1 .073	1I 	 Cidade

423

124

426

241
	São Fraiicsco ........ . 127

e.)

212
	São Gonçalo do Ahaeté

	428

213	Si.., Go1ia10 do Sapticai
	429

43



CTRCENSCBIÇOES JtDt(1 SRI '.5

N. (10 C 1.) M A 17 C A Sordem

217	1 Sã	J'OO) 10 ang"Iisla

de

:i	J) 1 s .ii.'iIICIÁIU,LS
(:1 RC LX SCRIÇÕI:S

Al)M1Xl0'I'RATJVAS
('IRCUXSClIIÇDrs SIMULTÀNE,'.I17\TE

1 ,' JUDICUMIAS

CATEGO-
RIA

Ml. Nici p lus	N.o de
orle..,

(dardo	.........j

0.076MaIijn	...........1.077

lã	II 1'	dc .......1.078
1 .

1. 00,1
1 . (164
O.

Sã,	lã	dei Rei .......1

1,7'5

1. 091
1 .
1. 093

Nazareno ............1 . 094

Tlradentes ..........j1095

li 1:6 1' O	'1	.8

85 o G c to id o.................c; (l(IC
F'un.,'iial	....................	VilalOosalizida	('.-ã.,flia lioa ........VilaCidade

Suo João da Ponte .............CiOtie
l30eanças te.S-lalioeiras do Noite) .	Voa	C.)l..-iil() RCdOfld , ................\lia

oivauo do S.,- 	ex-(und,.to(	. .1	ra'iij	....................Vil.,
1	nIca	...................Vila

Auto.,,, da [loa Vista........Vila\'r.a 1f(i1lla	(ex-VIr.,-............Vila

Cidade
iladuili	.................	Vilass,.u'rda	...............	'Vila

Ei, t,oalus ................. Vila16.0 das Mortes...............Vila
Santa Rita do Rio Alalxo .......Vila
São Sebasilã.., da Vilela .........Vila

Nazareno ...................Cidade

'1radeute, ................ jciduIa.

	

C 0 MA TI C A S
	1 . de

0(10

472

1,1

20	1
	

1	1l'i	.	1.1

435

436

CIRCUNSCRIÇÕES	 CI.UCUNSCIUCÕES SIMULTA,EA.MEr'l
'.T)MINISTPATIVAS	1	

ADMINISTRATIVAS E JUDICIARIAS

. d
OIUNICIPIOS	,	 J)ISO'IIITOS

o r no iii

' i...	Sã	.17 .	rvang'lisia	..........
1	-.7	1 \'l ''((	_	s-São S,1.,sliã, dos

1',rlt(S)

Coluna	.............1. 0..
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ANEXO N.9 2

Da Lei n. 9 1.039 de 12 de dezembro de 1053 - Divisas

N.9 1 - MUNICÍPIO DE ABAETÉ

b) Divisas inierdisirilais

1 - Entre os distritos de Abaeté e Cedro do Abaeté:

Começa no Ribeirão Marmelada na foz do Córrego do Ca-
reta; (ICScC pelo Ri iicróo até a foz (10 Córrego da Morada; sobe
por êste até defrontar o espigão que veio da cabeceira da grota
do Caetetu dêste ponto, no Córrego da Morada, alcança a cabecei-
ra da grota do Caetetu; desce por esta grota até sua foz no Cór-
rego do Barreirinho; sobe por êste até sua mais alta cabeceira, no
divisor da vertente da um rgcm direita (10 Córrego do Coa li; segue 1)0V

êste divisor passando pela Serra do Camelão e depois por um divisor
secundário alcança o Córrego do Coati, na cachoeira do Tira Simo;
desee por ('5EV ((V Ii) lcal0: hc C' irco Eu C:o-Iw I),mn!a; por
este acima até sua nascente, no divisor da vertente (Ia margem
direita do Rio Indaió; segue por êste divisor, passando pela Serra
do Palmital até defrontar as nascentes (to Córrego da Lagoinha.

2	IgrV co ePstrtcs de Abaeté e Paineiras:

Começa no divisor da vertente da margem direita do Rio
lndaiá, no ponto fronteiro a cabeceira do Córrego da Lagoinha;
dai, por espigão alcança a cabeceira do Córrego Mamoneira;
qual desce até sua foz, no Ribeirão Jacinto; por êste até O Bil)eirão
So Vicente e por êste até a foz do Córrego da Forquilha, pelo
qual sobe até a confluência do Córrego Jaboticabas.

E	- FiE re OS clisrdos de Cedro do Almielé Paineres

Começa no Rio Indaiá na foz do Córrego da Lagoinha; sobe
por êste Córrego até sua cabeceira, e por espigão atinge o divisor
da vertente da margem direita do Rio Indaiá.

N.9 2 -- MUNICÍPIO DE AÇUCENA

b) Divisas iriterdisfrilais

1 — Entre os distritos de Açucena e Aramirim:

Começa no Rio Corrente Grande, na foz do Ribeirão do Pom-
péu; segue pelo divisor da vertente da margem direita dêste ri-

ii.
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beirão, até defrontar a cabeceira do Córrego das Flôres; daí, por
espigão contorna as cabeceiras do Ribeirão Paciência e continua
pelo divisor de águas entre os Rios Corrente Grande e Santo An-
tônio até o ponto fronteiro a cabeceira do Ribeirão São Félix.

2	Entre os distritos de Açucena e Felicina:

Começa no divisor geral dos Rios Corrente Grande defronte
da cabeceira do Ribeirão São Félix, continua pelo espigão divisor
de águas entre os Ribeirões São Francisco e São Félix até defrontar
a cabeceira do Córrego João Modesto.

3 - Entre os distritos de Açucena e Gama:

Começa no divisor de águas entre os Ribeirões São Fran-
cisco e São Fêlix defronte a cabeceira do Córrego João Modesto;
daí, por espigão alcança o divisor da vertente (Ia margem direita
do Ribeirão do Gama e Prossegue por êste divisor até o ponto
fronteiro ao espigão que vens (Ia foz do Córrego da Paca no Ri.
beirão do Gania.

4	Entre os distritos de Açucena e Naque:

Começa no divisor (Ia vertente da margens direita do Ri-
beirão (b) Gama, (lefrouPuld() a foz. do Córrego da Paca no mes-
mo ribeirão; continua pelo referido divisor até a foz do Ribeirão
do Gama, no Rio Santo Antônio.

5 - Entre os distritos de Aramirim e Felicina:

Começa no divisor geral dos Rios Corrente Grande e Santo
António, defronte da cabeceira do Ribeirão São Félix; segue pelo
divisor da vertente da margem esquerda dêste Ribeirão até de-
frontar a cabeceira do Córrego do Mamão; desce por êste córrego
até ao Rio Corrente.

6 --- Entre os distritos de Felicina e Gama:

Começa no divisor entre os Ribeirões São Francisco e São
Félix, na cabeceira do Córrego ,João Modesto; segue pelo divisor
da vertente da margem direita do Ribeirão São Félix, até defron-
tar o espigão que passa POUCO acima da sede da Fazenda do
Simeâo; desce por êste espigão até atingir o Córrego Novo.

7 -- Entre os distritos de Felicina e Pedra Corrida:

Começa no Córrego Novo na ponta do espigão que passa
pouco acima da sede da Fazenda Sinieão; desce pelo Córrego Novo
até sua foz no Rio Corrente Grande.

—247--

8 - Entre os distritos de Gama e Pedra Corrida:

Começa no Córrego Novo, na ponta (lo espigão (IU(' passa
pouco acima da sede da Fazenda do Simeão; daí, sobe o espigão
da margem direita (lêste Córrego, até defrontar as cal)CCeiI'aS do
Córrego Prêto; dêste ponto, segue por divisor até o alto próximo da
Fazenda dos Alves; desce pelo espigão que passa entre as fazen-
das de Domingos Cândido e dos Pintos, pouco abaixo do povoado

rão do Saião; sobe o espigão fronteiroBaixio; até atingir o Ribei 
e continua por êle até atingir o divisor de águas entre o Ribeirão
Saião e o Córrego do Muquirafla no alto próximo da Fazenda dos

Albinos.
9 - Entre os distritos (IC Gama e Naque

Começa no divisor ie águas entre o Ribeirão do Saião e o
Córrego (lo Muquirafla no alto próximO da Fazenda 

(to ,, Albinos;

segue pelo divisor da vertente (1,1
margem esquerda do Córrego do

Muquiraila, até a foz dêsle Córrego no Rio Doce.

10 - Entre os distritos de Naque e Gania:

Começa no divisor (te águas entre o Ribeirão (lo Saião e
Muquirana no alto próX i uso da Fazenda (los Albinos; segue por êste

divisor até o efltrOIsciiIflCli to com o divisor 
( Ia vertente da margem

esquerda (10 
Córrego (Ia Paca; daí, segue por êste último divisor,

e, por um divisor secundário atinge o Córrego da Paca, na foz
da grota que passa pouco acima da sede da Fazenda da Paca
desce pelo Córrego (la Paca até sua foz no Ribeirão 

(Ia Gansa;

atravessa-o sobe O 
espigão fronteiro, até alcançar o divisor entre

êste Ribeirão e o Rio Santo Antônio.

N. :t - -- MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA

	

:1)	1. iflUfeS municipaiS

1 - Com o iisfliC ipio de Capelinha

Coinea na Serra da Noruega; continua pelo divisor dos Rios

itarnaran diba e Fanan (lo, ite uni 	e Urupuca, de outro lado,

	

;k 	 doo Rio Trindade (êste no mu-
até O ponto fronteiro
nicípio de Malacaciseta)

2 --- Com o município de Malacacheta:

Começa no ponto fronteiro à cabeceira do Rio Trindade;
continua pelo divisor de águas do Rio Urupuca Ribeirão Trin-
dade, passando pelo morro (Ia Cava, até a foz do Ribeirão Trin-
dade, no Rio UrUI)UCa; desce por êste até a foz do Rio Morete.
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3 - Com o município de Itambacuarj:

Começa na confluência dos Rios Morete e Urupuca; desce
Pelo Rio Urupuca até a foz do Córrego Pederneiras.

4 - Com o município de Santa Maria do Suaçuí:

Começa no Rio Urupuca, na foz do Córrego Pederneiras;
sobe por êste Córrego até sua cabeceira; continua pelo divisor
de águas dos Rios Urupuca e Suaçuí Grande, constituído pela Serra
da Grama, até ao ponto fronteiro à cabeceira cio Córrego do Cipó.

5 - Com o município de São Sebastião do Maranhão:

Começa no divisor de águas dos Rios Urupuca e Suaçui
Grande, na Serra da Grama, no ponto fronteiro à cabeceira do
Córrego do Cipó; continua por êstc divisor até a Serra da No-
ruega.

N.9 4	MUNICÍPIO DE ÁGUA COMPRIDA

a) Limites municipais
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N.9 5 -- MUNICÍPIO DE ALMENARA

b) Divisas' interdistrilais

3 - Entre os distritos de Pedra Grande e Bandeira:

Começa no Rio Panela na foz do Córrego da Água Lim-
pa, sobe pelo Rio Panela até a foz do Ribeirão Pocrane.

4 - Entre os distritos de Divisópolis e Bandeiras:

Começa no Rio Panela na foz do Ribeirão Pocrane, sobe
pelo Rio até a foz do Córrego Mata Bonita.

5 - Entre os distritos de Divinúpolis e Mata Verde:

Começa no Ribeirão Panela na foz do Córrego Mata Bonita;
sobe pelo Eibeii'ao Panela ate sua cabeceira.

6 - Einre os distritos de Bandeiras e Mata Verde:

1	Com o município de Conceição das Alagoas:

Começa no Rio Grande na foz do Ribeirão do Buriti; sobe
por êste Ribeirão cio Buriti, até a foz cio Córrego dos Moreiras.

2 - Com o município de Uberaba:

Começa no Ribeirão de Buriti; na foz cio Córrego dos Mo-
Feiras; sobe pelo Ribeirão do Buriti que mais acima tem os no-
mes de Córrego Grande ou Badajoz, até a foz do Córrego Capão
do Boi; segue pelo divisor da vertente da margem esquerda dêsir
Córrego até alcançar a estrada de Uberaba a Conceição das Ala-
goas; (lêSie ponto alcança o Córrego (los Lemes na foz do escoamento
da Lagoa, no lugar (lenorninado Corrente dos Lemes; continua por
espigão em direção a foz do Córrego do Mico no Córrego da Fa-
zendinha; alcança esta foz, sobe pelo Córrego cio Mico até sua ca-
beceira; daí, alcança a rodovia Uberaba-Água Comprida, no divisor
de águas; segue por êste divisor 

'
entre os Córregos da Fazendinha

e dos Moreiras até defrontar a cabeceira do Córrego de Angelim;
desce p01- êste Córrego até sua foz no Córrego dos Moreiras, e por
êste até sua foz no Rio Grande.

3 - Com o Estado de São Paulo:

Começa no Rio Grande, na foz do Córrego dos Moreiras;
segue pela divisa interestadual Minas-São Paulo até a foz do Ri-
beirão do Buriti.

Começa nos limites com o Estado da liaitia, próximo da
Fazenda de Daniel Assunção, segue pelo divisor dc águas entre os
Rios Panela e Rubiiii do Norte até defrontar cabeceira do Cór-
rego Rubinzinho; desce por êste Córrego até sua foz no Ilio Itubini
do iorte; dai, sobe o cspigao da lilargeni circita uo Itio e se-
gue sempre por divisor, até alcançar o divisor de águas entre os
Rios Panela e Itubim do Norte; segue por éste divisor até seu
entroncamento com o divisor da vertente da margem esquerda do
tórrego da Mata Bonita; segue por este divisor até atingir o Itio
Panela na foz do Córrego da Mata Bonita.

7 -- Entre os distritos de Pedra Grande e JJviiiupohs

Começa no 1ibeiïão Panela, na foz cio ribeirão Pocrane, sobe
por éste ribeirão até ' a foz do córrego l$oa-Sortc; sobe por éstc
carrego até sua cabeceira na divisa com o nitmiiicípio de Pedra
Azul.

N.v 6 - MUNICÍPIO DE ARAÚJOS1
Começa na foz do Córrego Mariana, no Ribeirão Capivari;

desce pelo Ribeirão Capivari até sua foz, ao Rio Lambari.

a) Limites municipais

1 - Com o município de Bom Despacho:
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2	Com o município de Pitangui:

Começa na foz do Ribeirão Capivari, no Rio Lambari; sobe
por êste rio a foz do Ribeirão dos Novais.

3 -- Com o município de Nova Serrana:

Começa na foz do Ribeirão dos Novais, no Rio Lambari;
sobe por êste Rio até a foz do Córrego do Isidoro, seu afluente n
margem esquerda, que vem do Capim de Cheiro.

4	Com o município de Perdigão:

Começa no Rio Lambari, na foz do Córrego do Isidoro,
seu afluente da margem esquerda, que vem do Capim de Cheiro;
sobe pelo Rio Lainbari até a foz do Córrego da Laje.

5	Com o município de Santo Antônio do Monte:

Começa no Rio Larnhari, na foz do Córrego (Ia Laje; sobe
pelo Rio ãté a foz do Córrego Lagoinha; sobe por êste até sua
cabeceira; atinge o divisor da vertente da margem direita do
Córrego da Limeira e continua por êsle divisor até ao alto Ia Li-
ia eira. fronteira ,'i cabeceira do Córrego do Roncador; desce por
êste Córrego até sua foz, no Rio Capivari; por êste até a foz do
Córrego Mariana.

N. 7 - MUNICIPIO DE ARCOS

h) Divisas infcrdislrituiç

Entre os distritos de Arcos e Japarail)a:

j'o I5: i'r:ncico 'ia fní do lfo Piêto; sobe
pelo Rio Prêto até a foz do Rio São Domingos; sobe por êste até
o ponto fronteiro ao espigão que vem do Cruzeiro de São Domingos;
alcança êste espigão e segue por êie até o referido Cruzeiro; d:I,
segue pelo divisor das águas entre o Rio São Domingos e o Córi -
go do Mimoso até defrontar a cabeceira (lêste; daí, por espigão
alcança o Rio Santa Ana na disiãncia mais curta.

5	MUNICÍPIO DE ATALËJA

b) Divisas	interditritais

1	Entre os distrito- de Ataléia e Ouro Verde de Minas;

Começa o divisor de águas entre os Rios Mucuri e São
Mateus, na Pedia da Saudade; segue pelo divisor (te águas entre
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os Rios do Norte e Paraju, até defrontar a cabeceira cio Córrego
dos Macacos; alcança esta cabeceira e desce pelo Córrego dos
Macacos, até sua foz no Rio do Norte; desce por êste Rio até
a foz do Córrego dos Queixadas; segue pelo divisor da vertente da
margem direita dêste Córrego até defrontar as cabeceiras do Ribei-
rão São José, no divisor de águas entre os Rios do Norte e São

Mateus.

2 -- Entre os distritos de Ataléia e Fidelândia:

Começa no divisor de águas entre os Rios do Norte e São
Mateus no divisor da vertente da margem direita do Córrettu das
Queixadas e cabeceiras do Ribeirão São José; segue pelo divisor
entre êste ribeirão e o Rio do Norte, e por uni contraforte, alcança
o Rio São Mateus do Norte, na fz do Rio Peixe Branco; continua
pelo divisor (Ia vertente da margem direita cio Rio Peixe Branco
até encontrar o divisor de águas dos Rios São Mateus cio Norte e São

Mateus do Sul ou Mantena.

3	Entre os distritos de Fidelândia e Ouro Verde de Minas:

Começa no divisor de águas entre os Rios (lo Norte e São

Mateus, no divisor da vertente (1,1 margem direita cio Córrego dos
Queixadas e cabeceiras do E e irão São Jos; segue por -quêle
divisor de águas atá alcançar os limites colo o inuniciplo de Teófiio

Otoni.

N. 9 - lUN1ClPIO DE 1iALI)IM

b) Divisas inlerdistrilais

1 - Entre os distritos de lialdim e São Vicente:

Começa no Rio das Velhas, na foz do Córrego (ia Trindade;
por êste acima até a foz do Córrego do Gentio ou Mucambo.

2	Entre os distritos de Baldirn e Amanda:

Começa no Córrego da Trindade, na foz do Córrego do Gentio
ou Mucambo, sobe por este até a foz do Córrego da Cuia, por êste
até a sua mais alta cabeceira; daí, por espigão alcança o divisor
de águas catre os Rios das Velhas e Cipó; segue por êste divisor,

passando Ci0 alto (lo Gado Bravo até defrontar a cabeceira do
Córrego da Fazenda Velha, desce por êsle Córrego até sua foz

no Rio Cipó.

3 -- Entre os distritos de São Vicente e Amanda:

Começa na foz do Córrego cio Gentio no Córrego Trindade;
por êste acima até a foz cio Córrego do Capão da Fava; sobe por
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êste Córrego até sua cabeceira; daí, segue pelo divisor de águas,
entre os Córregos da Trindade ou Córrego Grande e o Córrego
Poço Verde, até ao ponto fronteiro à cabeceira dêste Córrego deno-
minado Pontal.

N.9 10	MUNTCII'IO DE BARROSO

a) -- Limitesites inun icipais
1 - Com o município de Prados

Começa no Morro do Morcêgo, no ponto fronteiro a cabe-
ceira lo Córre() do mneaiio nomite, afluente tio Rio Elvas co'itinus
pelo (liViSOr (te águas (los Rios Elvas e (laS Mortes, até defrontar
as cabeceiras do Córrego da Invernada nos altos ,io Canta-alo,
continua pelo divisor de águas (10.5 Córregos da Invernada e da
Estiva, até defrontar cabeceira do Córrego tio Açude, desce por
êste Córrego, até sua foz, no Rio das Mortes.

2	Com o município de Dores de Campos

Começa no Rio das Mortes, na foz tio Córrego do Açude;
sobe pelo rio até a foz (lo fl beirão do Loures, e por êste, a foz <to
Ribeirão tio Maquint'

3 -- Com o município de liarbacena

Começa no Ribeirão de Loures o do Freire, na foz do ilibei-
rêo do Maqii lati ; sobe o ('Spi(ão da margem esquerda do Ribeirão
do Laure e, passando pelo alio das cabeceiras (105 Córregos do
Bom Jardim, e do Boqueira atinge o alto do Morro da Boa Vista,
no divisor de águas (lo Ribeirão (lo Loures OU do Freire e do Rio
das Mortes (lai, pelo espigïm, contornando a cabeceira do Córre-
go que passa no lugar denominado Caciro, continua pelo divisor da
vertente da sua margem esquerda até sua foz, no ribeirão do Caeiro;
desce por êste Ribeirão até sua foz no Rio das Mortes; desce por
êste Rio até a foz do Córrego da Quintanillma, continua Pelo livi-
sor da vertente da margem esquerda dêste Córrego, separando as
suas águas das do Córrego do Morro da Telha, passando pelo Morro
dêste nome, e atinge o divisor (te águas dos Rios (Ias Mortes e
Elvas pelo qual até o Morro (lo Moreêgo, defronte às cabeceiras
do Córrego do mesmo nome.

N.9 11 - MUNICÍPIO DE RIAS FORTES

h) Divisas Ia terdistritais
1 - Entre os distritos de Ibitípoca e Paraíso Garcia:

Começa, na confluência dos Ribeirões de Santa Rita e de
José Pinto; sobe por êste último até a foz do Córrego da Bahia;

dai, segue pelo divisor da vertente da mar gein esquerda do Córrego

dh i3ahia, até o ponto fronteiro à sua mais alta cabeceira.

2 -- Entre os distritos de Campolide e Paraíso Coreia

Começa no ponto fronteiro à mais alta cabeceira do Córrego
da Bahia, segue pelo divisor até alcançar as cabeceiras do Córrego
dos Almeidas; desce êste Córrego até a foz do Córrego do Patrício.

3 -- Entre os distritos de Rias Fortes e Paraíso Garcia:

Começa no Córrego dos Almeidas, na foz do Córrego do

Pairíco	 e	egei	P	Li C str ÚL	o; segue

pelo Lvicr	eii	; r:	is lese Foto, e VermneiFu até os

limites (ei e ii0l1()l(t de Ae'(' oi	(Lelos.

N. 12 - - Ml'NICIPI() DE ll()C\l\\ DE MINAS

a) Limites niunicipais

1 - Com o município de Itamonte:

Começa no Pico das Agulhas Negras, na serra do Itatiaia;
segue Pelo divisor de águas dos Rios Grande e Prêto, dc um lado,
e Aiuruoca de outro lado, pasSan(iO pelos altos da Serra Negra,
Mirantão, Paraíba, Serra de Entre Morros, até ao Morro da Mitra

do Bispo.

2 - Com o município (te Aiuruoca:
iea ierra tia

Aparecida até defrontar a	cabeceira do	Ribeirão (lo Francês.

3 -- Coa' o município (le Carvalhos:

Começa na S erra s da Aparecida, no ponto fronteiro à cabe-
ceira do ribeirão (lo Francês; segue pela serra até defrontar a
cabeceira tio 1h hei róo Curral ei ro, no Morro do ouza

4 - Com o município (te Liberdade:

Começa na Serra da Aparecida, no Morro do Souza; segue
por esta serra até defrontar a cabeceira tio Córrego, (10 Cascavel;
desce por êste Córrego até sua foz no Rio Grande; desce por êste
Rio mil metros; dêste ponto, sobe o espigão da margem direita e
continua por êle até atingir o alto do Curral (Ias Antas, no divisor

da vertente (Ia margem esquerda (lo Ribeirão da Piedade, segue
por êste divisor e por um divisor secundário atinge o Ribeirão
da Piedade na foz do Córrego do Soberbo; sobe por êstc Córrego
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até a foz do Córrego do Sagrado e por êste até sua cabeceira;
daí, por espigão alcança o divisor de Liglias entre os Rios Grande
e Prêto, defrontando a cabeceira (lo Córrego (ia Grota Grande.

5	Com o município de Passa Vinte:

Começa no divisor geral de águas entre os Rios Grande e
Prêto, no ponto fronteiro, a cabeceira do Córrego Grota Grande;
segue por êste divisor geral, passando pela serra cio Bananal até
encontrar o divisor da vertente (ia margem esquerda cio Ribeirão
da Serra da Bocaina, no morro do Chapéu, segue pela Serra da
Furna até defrontar a cabeceira cio Córrego cio mesmo nome; desce
pelo Córrego da Furna até sua foz, no Rio Prêto.

Com o Estado do Rio de Janeiro:

Começa no Rio Prêto na foz do Córrego (ia Furna; segue
(1 v'a mirres! !al aEí ao pico das Agulhas Negras, na Serra do

Itatiaia.

h) Divisas ia !en-lisIritais

Entre os distritos de Bocaina (te Minas e Mirantão

Começa na Serra da Aparecida, defronte à cabeceira do
Córrego da Serra; desce por êste Córrego, até sua foz no Ribeirão -,
do Fabi; desce por êste Ribeirão até sua foz no Rio Grande; sobe
por êste Rio até a foz do Córrego Sêco; contínua pelo divisor na
vertente da margem direita dêste Córrego; transpõe, a Serra do
Palmital e segue pelo divisor da vertente da margem direita do
Córrego da Forquilha, até a foz dêste Córrego no Rio Prêto.

13 -- MUNICÍPIO I)E BOCAIÚVA

b) Divisas inlerdisiritais

Entre os distritos de Bocaiúva e Conceição do Barreiro;

Começa no Rio Jequitai, na foz cio Ribeirão Emhaiassaia;
udo .bqu tai. al' a fo da ] >, a) (uvininã ; sobe por êste

até a foz cio Córrego do Borá, e por êste, até a sua cabeceira; dai,
atinge a cabeceira do Córrego do Cipó.

- - Entre os distritos de Boaiúva e Olhos D'água:

Começa nos Campos de São I)omingos, no ponto fronteiro à
( ,; . mm egue pelo divisor até ao
ponto fronteiro à cabeceira do Córrego da Capivara; desce por
éste até sua foz, ao Ribeirão Tabatinga.
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3 - Entre os distritos de Bocaiúva e Guaraciama:

Começa no Ribeirão Tabatinga, na foz do Córrego Capivara;
sobe pelo Ribeirão Tabatinga, até a foz do Córrego do Brejão;
sobe pelo Córrego até suacabeceira daí, Clii rumo à cabeceira
do Ribeirão do Fïlix, pelo qual desce até defrontar a cabeceira cio
Córrego do Brejinho.

4 - Entre os distritos de Bocaiúva e Pires de Albuquerque:

Começa no divisor de águas entre os Rios São Larnbcrto e
Guavinipã, defronte às cabeceiras do Córrego do Tigre, na estrada
te rodagem de Montes Claros e Bocaiúva; daí, 1)01' espigão, alcança

cabeceira do Córrego Canabra ii, PCIO qual desce até sua foz no
Córrego Guanivipã; sobe por êstc Rio até a foz da grota Barroca
Funda e por esta até sua cabeceira; dste ponto cmii rumo a foz do
Córrego Brejinho, no Ribeirão Traçadal; sobe pelo Córrego do Bre-
(nu. (ir 'i', -.)i((ii.; ilai, ela 1 1111 l(i elirio alcança c> lliheiiau

do Félix.

5 - Entre os distritos de Olhos Dágua e Guaraciania:

Começa o Ribeirão Tatabinga, na foz do Córrego Capivara;
desce pelo Tabatínga, até a foz do Riacho Fundo: sobe por êsse

Clii (-aí)) o(j ia, lSPl1(m() o h', (li, '(1(ç) 1 ('at)c('cii'lk (10

Córrego cio Buriti; desce por êste último até sua foz no Ribeirão
Macaúbas.

6 - Entre os distritos de Olhos Dá'gua e Terra Branca:

Começa no Ribeirão Macaúhas, na foz cio Córrego da Dona;
desce pelo Macaúbas, até sua foz, no Rio Jequitinhonha.

7 - Entre os distritos de Guaraciama e Pires (te Albucjuer-
que:

Começa no Rilirão do Félix, no ponto fronteiro à cabeceira
do Córrego do Brejinho; desce pelo mesmo ribeirão <to F'élix, até
os limites do município.

N. ii	I'1L'lC!ll() DE l()l .il'St]S Dl) ,\t11A1D)

a) Limites flhiiflicipuiS

1 - Com o município de Caeté:

Começa no divisor geral dos Rios Doce e São Francisco, na
Serra Geral; defrontando as cabeceiras do Córrego João Tomaz;
segue pela Serra Geral até seu entroncamento com o divisor de
água dos Rios Santa Bárbara e Tanque.
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2 - Com o município de Itabira:

Começa na Serra Geral, no seu entroncamento com o divisoi
de ógt'as dos riu Santa iPírbara e Tanque; segue por êste divisor
constituído pelas Serras dos Três Irmãos, até o ponto fronteirc
à cabeceira do Córrego das Pedras.

1 O	:n lu	e dc ga na lr)a1s(

Começa no divisor de águas dos Rios Santa Bárbara e Tanque
no ponto fronteiro à cabeceira do Córrego (Ias Pedras; desce por
êste Córrego até ao Ribeirão da Brejaúba, por êste Ribeirão até
sua foz no Ribeirão Bom Jesus.

4	Com o município de Barão de Cocais:

Começa	na foz do Ribeirão Brejaúba, no Ribeirão Bom
Jesus; sobe por êsle Ribeirão até a foz do Ribeirão Campo Alegro;

1 e :) lO,: o •J:o :: a i('/ (lo Córrego
João Tomaz; sobe por êste até sua cabeceira na Serra Geral e
divisor de águas dos Rios São Francisco e Doce.

IN- 9 Ei - MUNlCll1() DE BOM REPOUSO

a) Limites municipais

1 - Com o município de Bueno Brandão:

Começa na cachoeira do Córrego dos Dois Irmãos, pouco
abai:o de sua confluência c(w1 o cóI're() lo llvem'nada ; sobe velo
Córrego dos Dois Irmãos até sua nascente nas proximidades da
fazenda da Ruivinlia; daí, atinge o divisor de águas entre os :'ibei.
rões das Antas e da Boa Vereda, pelo qual, segue até A Ser . a da
Tôrre, nas cabeceiras do Ribeirão dos Caetanos; continua pelo
(lIViSf,V (lii vem-leite II,t (ii:U'L;effl es I1'I(l( 1 ''o' 1)111) Fiheiii(o até ao
ponto fronteiro ã cabeceira (lo Córrego (Ia Boa Ventura.

2 - Com o município de Ouro Fino:

Começa mio (H v isor 5 verlerui 1 da marger esquerda do
Ribeirão dos Caetanos, no ponto fronteiro à cabeceira do Ribeirão
da Boa Ventura, próximo da Fazenda de Lina Roça; segue pelo
divisor dos Ribeirões dos Cactanos e dos Leites ou Boa Ventura
até à Serra das Posses, no ponto fronteiro A Cabeceira do Córrego
do mesmo nome (afluente da margem esquerda do Rio rslogi-Guaçu),

-- 2

3 - Com o município de Borda (te Mata

Começa no alto da Serra (Ias Posses, no ponto fronteiro
cabeceira (10 Córrego (lo mesmo nome; segue pelo espigão até
atingir a confluência (los Ribeirões	dos Caetanos e Boa Vereda;

dai, sHbv O C5OO frontero dê O pOOP) (lo (bvjsor guas (lOS

Ribeirões do Mogi e da Boa Vereda, entre a Cruz de Ferro e a
Fazenda da Boa Vista, seguindo sempre pela linha de cumeada
e, contornando as cabeceiras do Córrego do Sertãozinho, até A mais
alta das Pedras dOS	Borges; daí, desce o	espigão, atingindo a
confluência do Córrego do Limoeiro ou da Pedra com o Ribeirão

Mogi.

1	
4 -- Com o município de Estiva:

Começa na foz do Córrego (Ia Pedra ou Limoeiro, no Ribei-
rão Mogi; atinge o espigão que limita a vertente (lfl nmargemn esquerda
do Córrego (Ia Pedra, continuando pela linha (te cumeada até ao
alto o-imire	(s Cm s' c;i'as	(li) c ')i'(':('	o t3i1	, 1'	O h'li'mi	t'ontena.

no ilive;o' de '(q)	(((	O	nirso	mOO	o	rr'o (lo PAutam,

continuando por êste divisor até ao alto do Macuco.

e	seso de (:5d

( eifl1'( 5(1 m:o do Miiico. (10 (hVSOi ('litl'e O lliheirOo	IOi

C o ( g im '' de 1	segue pro dmvior do Córrego do Curiaco
k tom lado, e llbet(Oo (105 'I'i(S Jiiintos

de outro lado, passando 'pela Serra da Boa Vista e Morro Curvado,
ml ('(('	. dl)	l''O	

,Sft; dcoOis. pc(s)

Serra tio Bom Retiro, contornando as cabeceiras (10 Córrego (la
Ponta Segura; ainda pela Serra do Domo Retiro, até encontrar o
Córrego dos Doa:; Irmãos, na cachoeira Ufli p011:0 abaixo da co ti flu-

ência do Córrego .4(la invernada.

N.9 16 - MUNICIP1() DE 13RA('NAS

mm) Limites anmnicipais

1 -- Com o município de Guanhões:

Começa no Rio Santo Antônio, na foz do Rio Guanliàes; sobe
por êstc até a foz do Ribeirão (los Farias; sobe por éste Ribeirão

até a cachoeira Escura; sobe aencosta (1,11)1aremn eamrda do

Ribeirão e alcança o divisor tie águas (los Ribeirões (lOS Farias e

s Pitangas; continua por êste divisor, passando pela Serra da
Gaforina, até defrontam' à cabeceira do Ribeirão do Gaspar, mt'gile
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pelo divisor geral dos Rios Corrente Grande e Santo Antônio até
o seu entroncamento com o divisor da vertente da margem esquer-
da do ribeirão do Pompéu.

2	Com o município de Açucena:

Começa no divisor geral dos rios Corrente Ci ra'i de e Santo
Antônio, no seu entroncamento com o divisor da verten [e da mar-
uem esquerda do ribeirão do Poinpéu; segue por aquele (1 visor e
depoiS pelo (liViSOl' (Ia vertente da inargeni esque'da (lO i'ihci rão das
Pitangas até a foz dêste ribeirão no rio Santo Antonio.

3 -- Cor o município de Joanésia

Começa na foz do ribeirão (Ias Pil ango s no rio Santo Antô-
a	e	e

N. 17	MuxI(:lrI() DE 1iIL\ZÓPOLIS

1	Entre os distritos de Brazúpolis e Olegário Macid

Começa na confluência dos ribeirões Vargem Grande e Anho-
à fez (O c'"r go da

Floresta, seu pequeno afluente da margem direita, que passa em Três
Cruzes; dai, alcança a ponta do espigão da margem direita dêsse
córrego, pelo qual segue, até alcançar o divisor de Ligimas entre o rio
Sanuii o r eee. ''aTem re; po cejeia diisom,
até ao alto da Serminha dos, Teodoros

2 - Entre os distritos de Brazópo]is e Piranguinho

Começa no alto da Serrinha dos Teocloros, no divisor le
águas entre o rio Sapucaí e o ribeirão Vargem Grande; segue por
êste divisor até ao alto fronteiro ao bairro de Neves.

3 -- Entre OS distritos de l[razópolis e Dias

(,orne( ' a no divisor de águas entre o rio Sapucaí e o ribeirão
Vargem Grade, no alto fronteiro ao bairro de Neves; desce a en-
costa e por espigão atinge o córrego dos Gomneiras, um quilômetro
abaixo do povoado (los Gomeiras; sobe o espigão fronteiro, atinge
o divisor de águas entre os ribeirões da Vargem Grande e dos Par-
cos, pelo qual segue até o Pico dos Dias.
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4	Entre os distritos de Brazópolis e Luminosa:

Conheça no divior de ôgiiíis (lOS ribeirões Enmbirussu e da
fndelária ou Vargem Grande, mio seu entroncamento com  divisor

águas (los córregos (lo Carreiro e do Cantagalo; continua pelo
espigão até alcançar a cabeceira do córrego (lo Tronco; desce por
te córrego até sua foz, no ribeirão da Candelária ou Vargem (iran-
; atravessando êste ribeirão; sobe o espigão fronteiro e continua

por êle até, ao alto (lo morro dos l)ias.

5 -- Entre os distritos de Piranguinho e Dias:

Conieça no divisor de águas entre o rio Sapucai e o ribeirão
Vargeni Grand-, no alto fronteiro do bairro de Neves; dai por es-
pigão, atinge o i'ii"irõO dos Porcos, na foz do córrego que vem da
1 e 1: e eee I' ii da

rodovia Brazópolis_Piranguinlmo, no bairro do Cnmpinho ; (lêste ponto
alcança espigão que aí começa fi ]azi'gcnl direita do ribeirão dos
Porcos, pelo qual sobe até ole ançal' o divisor entre O ribeirão (los

Porcos e o rii)eiio dos Anlunes eu Piruiguinlio, seguindo por êste
divisor até ao Pico da Boa Vista, defronte ás cabeceiras (10 córrego

do Grotiio.

6 -- - Entre os distritos de Olegório Macid C Piranguinho

(:orneça no divisor de águas entre o rio Sapucai e o ribeirão
Vargem Grande, no alto da Serrinha dos Tcodoros; segue pelo di-
visor da vertente da margem direita do córrego (la Serri nha ou Ver-
relho, que passa nas fazcnds mio Manuel Eduardo e José Eduardo,
até atingir o rio Sapucaí, na foz dêste mesmo córrego.

N. 18 ---- MUNICIPIO DE' BRAZ PIRES

a) Limites Municipais

1 -- Com o município de Alto Rio Doce:

Começa no ponto fronteiro à cabeceira do Córrego das Al-
mas, no divisor entre éste Córrego e o Córrego São Miguel; desce
pelo Córrego das Almas, até sua foz no Ribeirão Santo Antônio;
atravessando êste, sobe o espigão fronteiro, pelo qual continua, até
à Serra (te São Bento, no ponto fronteiro às cabeceiras do Córrego
das Passes ou do Mato.

2 --- Com o Município de Cipotânes:

Começa na serra de São Bento, no ponto fronteiro às cabe-
ceiras do Córrego das Posses ou do Mato; segue contornando as ca-
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heceiras do Córrego das Posses ou do Mato, e pelo divisor da ver
ia 01	ge; e. ':a	ste ('::	ir:	sa(tc	o lliheirãi

da Soledade; na Cachoeira, sobe o espigão fronteiro e continua po
êle até atingir a cabeceira cio Córrego da Laje; prossegue pelo di
visor da vertente da margem direita do Córrego das Contendas, ai
a foz do mesmo, no Rio Chopotó ; sobe por' ste afiz do Córreg
de São Nicolau.

3	Coro o Municipic de Senhora dc' Oliveira:

Começa no Rio Chopotó, na foz do Córrego de São Nicolau;
mi	o	e1-:,-( :1	:t	sl	Córrego,
contornando suas cabeceiras; segue pelo espigão, até defrontar a
cabeceira do Córrego Carumbé, no divisor de águas entre o Ri-
herrão Oliveira e o Córrego Malacacheta.

4 - - Cora o Município cio Presidente Bernardes

Começa no divisor de águas entre o B rlteirão Oliveira e o
Córrego Malacacheta, defronte á cabeceira do Córrego Carumbé;
segue pelo divisor de águas entre o Córrego da Malacaclieta e do
Córrego das Três Cruzes; até alcançar o Ribeirão do Encoberto,
na foz do aflueri te da iii argei:i direita (me passa na fazenda do Em-
gentio; continua pelo divisor (Ia verteu te da margem esquerda
dêste afluente, contorna as cabeceiras do Córrego das Coelhos e

dprossegue pelo divisor entre êste Córrego os Coelhos e o dos Gon-
çalves,né atingir o 11 io Cliopotó, defronte á foz do Córrego dos
Moreiras.

5 - - Com o Município de Senador Firrnino

Começa 110 Rio Chopotó, na foz do Córrego tios Moreiras;
sobe por êst e co ei-ego até a foz do Córrco (lo Mato; continua pelo
divisor entre o Córrego dos Mareiras e o seu afluiu 10 Córrego do
Mato, e, depois pelo divisor (Ia vertente tia margem esquerda do
Córrego S,-, o Francisco até, foz clêste córrego no iiJeiráo Dotes
do Turvo; sobe por fade ribeirão até ir ponte da fazen da de San-
tana

6 - - Com o Município de Dores do Turvo:

Começa no Ribeirão Dores do Turvo na ponte (Ia fazenda
de Santana; sobe pelo ribeirão até a foz do Córrego do Cafuá; con-
tinua pelo tspigiio entre os Córregos tIo Cafuá e da Barra, até ao
divisor de águas (los Ribeirões Dores do Turvo e Santo Antônio,
no ponto fronteiro á cabeceira do Córrego do Sapo; continua pelo
mesmo divisor at' ao ponto fronteiro à cabeceira do Córrego das
Almas.

- 261 -

	

N. 19 --- MUNICÍPIO DEB M	IIRUADINO

li) Divisas in(erdislriluis

Entre os distritos de Brumadinho e Conceição do Itaguá:

Começa no Rio Pareopeba, 10 ou Lo em que êste rio atra-
vessa a Serra tio Fêcho cio Fïinil; sobe pelo rio até a foz do Rio
Manso; segue pelo clivisoi- de águas entre o Rio Manso e o Ri-
beirão Águas Claras, até os limites cola o Município de l3onfim

N.° 20 --- MUNICIPIO DE CAETANÓP()LIS

:)	Limites municipais

1 - Como Município de Paraopeha

Começa no Córrego tia Lontra, na ponte junto à fazenda da
Lontra; daí, em rumo, alcança o Córrego cia Pontinha num ponto a
um quilômetro abaixo da sede da fazenda tia Ponte de Pedro; daí,
alcança a Serra da Lapa, segue por eia até a cabeceira tio Córrego
do niesmo nome; desce por êste córrego até sua foz no Ribeirão ão
Bento; desce por êste até a foz do esgôto cia Lagoa de Lontra; dai,
em rumo à cabeceira da grola tio Meroveu; desce por esta grota e
pelo Córrego da Lagoinha até sua foz no Ribeirão (te Cedro; sobe
por êste ribeirão até sua mais alta cabeceira defrontando a cabe-
ceira do Córrego da Lontrinha, na serra do Tonrbador.

2 - Com o município de Sete Lagoas:

Começa na Serra do Tombador no ponto fronteiro às cabe-
ceiras do Ribeirão do Cedro e Córrego da Lontrinha; desce por
este e pe10 Córrego d Lontra até a ponte junto cia Fazenda da
Lontra.

N.° 21 - MUNICÍPIO DE CALDAS

b) Divisas interdistrílais

1 - Entre os distritos de Cabias e Ibitiura:

Começa no divisor de águas dos Rios Verde e Jaguari, no
alto próximo à Fazenda do Pereira; continua pelo divisor de águas
dêste dois rios até o seu entroncamento cora a Serra da Pedra
Branca.
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2 - - Entre os distritos de Caldas e Santana de Caldas

Começa no Rio Pardo, na confluência do Rio Verde; por
êste acima, até a foz do Ribeirão das Campinas; sobe por êSIe 1

deRibeirão até sua cabeceira, no alto das Campinas e divisor
Rio Verde-Ribeirão das Antas.

3 - Entre os distritos iic CaPins e São Pedro de Caldai

Começa na confluência dos Rios Verde e Pardo; sobe por

êste rio até a foz do fl io Capivari ; sobe por éstc até a foz do RI.

beirão de Olaria ou Estiva até sua cabeceira, na divisa com o tua-

nicípio de Campestre.

4	- Entre os d i;1riiO5 de São Pedro de Cabias e Santana de

Caldas.

Começa no Rio Pardo, na foz do Córrego das Foices, sobe
pelo rio até a coa ítuên cia do Rio Verde.

N. 22 ---- MtNECiPIO DE CANA DO REINO

a)	Ljiti j tts ;nualcipaiS

1 --- Caiu o município de Machado:

Começa na cabeceira (lo afluente do Ribeirão Grão Mogol,
,Mia foz está uni quilôliiCtI() abaixo da fazenda Grão Mogol; segue
pelo divisor entre os Rios Machado e Dourado, passando pelo Al-
to do liuracão e pela serra do Arranca-Babo, até atingir a cabe-
ceira do Córrego do Pinlialzimilio; continua pelo divisor de águas
dos Córregos do Pinhalzinho e dos Anhunias, até defrontar a ca-
beceira do Córrego Girau da Onça; desce por êste córrego até Sul

foz, no Rio Doura lo; sobe por êste rio até a foz (lo Cóiieg do

Caeté e por êste até a foz do Córrego Rancho da Esteira, e :. nda

por CSiC (drl'(g(), até sua cabeceira, no alio do Douradinlio, na Serra
do Tucum, por esta serra até a Serra do Bugio.

2 --- Com o imiun icipio de São Gonçalo do Sapucai

Começa no divisor dos Rios Dourado e Sapucaí, na Serra
do Bugio, no palito fronteiro à cabeceira do pecuíflo afluente do

Córrego Catanduvas, afluente que te"' a foz junto à fazenda de

Francisco Martins; transpõe a Serra tio Bugio e desce pelo Córr
go do Bugio até sua foz no Rio Dourado; sobe por êste até a
do Córrego da Cana do Reino (janto tio Córrego das Lagoas).

3	Com o riiuiiic ípio de Poço Fundo:

Começa no Rio Dourado, na foz do Córrego Cana do Reino
(junto à foz do Córrego das Lagoas); sobe pelo pequeno Córrego
Cana do Iteiiio nEc a sua rabecera segue pelo espigão e, depois,
pelo divisor da vertente da uiargeiii esquerda do Córrego Quebra-
Machado, e, depois, contornando as cabeceiras do Córrego 'J'ajó,
atinge a cnat'	a (lo aductite da ilijirgelu direita tio fltheirao Grão
Mooi, qec (.ea,1i.: (-ria (ir it	qui)IIieiro abaixo da Fazenda Grão
Mogol.

N: 23 -	MUNICiP!O Dl (i..-\.

ii)	Limites inzznieipais

1 -- Com o i1iUfliCÍ0 de Rio Espira

Começa no lEio Piranga, na foz do Ribeirão Papagaio; sobe-
o espipão ate alcançar o sinal geodésico, no ai ia da PaiilciI'a ; pros-
segue pelo cspgão, ;)assando pelo alto das cabeceiras  (lo Córrego
tias Painie iii:;; cuil Loina as cabeceiras do Córrego ilos AI vcs e ai-
caliça o 1 ro no àIeo, na EOZ do Cónego dos Monos; sobe pelo
Ribeirão do leIo a a lo do Córrego Doce e p01 êsle até sua ca-
beceira (ii:i-	odiais (lo lugar ileiioiiaiiado Laranjeiras), no
divo,oi ao	..... .0 iuO Y:iauga e iibriao flrejaúba.

2	CGui o mnunicipio de Alto Rio Doce:

Coincpi no	:	ar águas dos Rios Cliupotó e Ribeirão
Breaúiii 1 a poi JwC.0 à cabeceira do Córrego Doce (nas
pia	 .o.a 1	i:Ci0ii1iid(io Laranjeiras); continua pelo
rek aO 1	01 a	o	iPj lanteino às cabeceiras tios Córregos
Conue e !— , a

3	Com o município (ii Nossa Senhora dos Remédios

Co:ica no (ivisor (lo Rio Piranga e Ribeirão (lo Ilrejaúba,
no lia: O	1; 0:1 : a és c:hcce:ra:; dos Córregos Condé e liaça

pc,3 e:pigão da niargemil esquerda do Córrego (Ia
fl(i 1	 id abraçar o Riieirao do Pediu Sá, na ïuz do
Com. c O tU	Iii r s-: atravessa aí o Ribeirão Pedro Só e segue

o	 aa a.	eia esquerda déste riheiã	até akançar o
div es daI	eiró. a Pedro Só e Pinta-Pau; transpõe êsle divisor
e	! , A o 1	u ao ila Pinta-Pau, na foz do Córrego ([,i
Cri a

4 ---- Com o mnujiicpio de Carandai

Começa na foz do Córrego da Vargem Grande no Ribeirão
do Viii la-pau; daí rui espigão, contornando as cabeceiras de aflu-

1
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1	Com o município de Sete Lagoas:

Começa o divisor (te águas dos Ribeirões (los Macacos e da
Mata, no seu entroncamento com o divisor de águas cio Córrego das
Pedras e Ribeirão (los Macacos; segue pelo divisor de águas dos

d auçar a '(reira (lo
Córrego Quebra-Canzil; desce por êste até sua confluência no
Córrego do Braga.

2	Com o município de Matozinhos:

Começa na confluência do Córrego Quebra Canzil com o
Córrego do Braga; sobe a encosta fronteira, atinge o divisor da
vertente da margem esquerda (10 Ribeirão das Posses e continua
por êste divisor até o Alto do Jatobá, defronte à cabeceira do
Córrego do Araçá, desce pelo Córrego do Araçá até sua foz, no
Ribeirão Matozimibos ou da Mata; depois por espigão deixando a
estação ferroviária e a Usina Santo André.

Para Matozinbos, pelo divisor de águas do Ribeirão das
Posses e do Córrego Engenho de Serra, atravessa a Lagoa da
Fazenda de Cima e segue até o Córrego (Ia Roseira, na foz do Cór-
'C( () l'[; iUa ()i' frt(' cólr(o at( sua ca)eceira e, em
reta, atinge o divisor de águas do Córrego dos Monjolos e Ribeirão
das Posses.

3 - Com o município de Esmeraldas:

Começa no divisor de águas (lo Córrego dos Monjols e
Ribeirão das Posses, no ponto fronteiro à cabeceira do Cói rego
((1 :.a 'a p 1\ Lar (e o ( t(an(an1LIk) coei o divisor
de águas do Córrego das Pedras e Ribeirão dos Macacos.

N. 9 25 - MUNICÍPIO DE CAPINÕPOLIS

a) Limites municipais

1	Com o Estado de Goiás:

Começa no Rio Paraíba, na foz do Ribeirão Três Barras;
segue pela divisa interestadual Minas-Goiás, até a foz do Ribeirão
Pirapetinga.

4
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2 - Com o município de Canápolis:

Começa no Rio Paranaíba, na foz do Ribeirão Pirapetinga;
segue pelo divisor da vertente da margem esquerda (lo Ribeirão
p rapetinga, e pelo divisor entre o Córrego do Pulo e Cervo de um
lado e os Córregos Paiol e Bruivado de outro lado, Passando
pelas Serras dos Pilões e Baús até alcançar o divisor de gna
do Rio Paranaíba -- Rio Tijuco, defrontando a cabeceira do Ribei-
rão dos Baús.

3	Com o município de Ituiutaha:

Começa no divisor (te águas entre os Rios Paranaiba e Teju-
co defrontando a cabeceira do Ribeirão mios Baús; segue por êste
divisor, passando pelas cabeceiras (lo Córrego da Ponte Alta,
contorna as cabeceiras ilo Ribeirão das Três Barras e continua
pelo divisor (Ia vertente (Ia mar gem esquerda (lo Ribeirão Três
irras,	 e	i o 1 am':naba

b) Divisas In terdistrilais

Entre os distritos de Capinópolis e Cachoeira Dourada:

Começa no Rio Paranaíba, na foz do Córrego do Barreira;
sobe por êste Córrego até sua cabeceira; daí, em rumo à foz dos
Córregos do Brumado e Ponte Alta; atravessa aí, o Córrego, sobe
o espigão fronteiro e alcança a divisa com o município de Caná-
polis.

iJPTm	1):`(tI \NCor

b) Divisas Interdislritais

4 - Entre os distritos de Fervedouro e Alvorada:

Começa no divisor geral entre o Ribeirão São Roque, o Ribei-
rão Taquaraçu, no Córrego Maranhãozinlio; continua pelo divisor
geral entre os Rios Glória e Carangola, até o alto (lo Marreco, nos
limites com o município de São Francisco do Glória.

5 - Entre os distritos de São Pedro do Glória e Fervedouro:

Começa no divisor entre o Rio Glória e o Ribeirão Turvo,
no ponto fronteiro à cabeceira do Córrego São Domingos; continua
por êste divisor até ao entroncamento com o divisor secundário
dos afluentes do Rio Glória, denominados Córrego mIe São l)omnin-
gos e Córrego Boa Vista; prossegue por êste divisor até alcançar
o Rio Glória, em uma pequena cachoeira acima da foz do Córrego

entes da margem esquerda do Ribeirão do Pinta-Pau, até atingir
a foz do Córrego cio Barro Amarelo, no Rio Piranga; desce o Rio
Piranga até a foz do Ribeirão (lo Papagaio.

N. 24	MUNICÍPIO I)E CAPIM BRANCO

a) Lira if es in a n feipais
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Pé dc Ferro; (Iai, subindo pelo espigão fronteiro, seguindo por
éguas vertentes, até a Serra do Ararica ; dai, Prossegue p'Io di-
visor enre o Córrego (lo Alegre e o 1Uieii-5o .\rariea, até ao Pico
dos Soares, na Serra do Brigadeiro

N 27	MUNJCIPI() l)L CARATINGA

li) Divisus In'erdisl:ilczis

1 - Entre os distritos de Caratinga e Sõo João do Jacutinga

Começa no divisor de éguas entre o Rio Prêto e o Ribeirão
Jacutinga, na Serra do Caracol, defrontando a Fazenda (lo Nené
Gonçalves; continua pelo referido divisor até o ponto fronteiro à
foz dos Rios Prêto e Prêto do Bananal.

9	Entre os distritos de Imbé e Santo Antônio de
Maiiiivaçu

Comera no divisor de éguas entre o Rio Prêto e o Ribeirão
Jacutinga, no ponto fronteiro é cabeceira do Córre,o do Iligino;
seque Por êste divisor passando pelo sinal geodésico de Bom Será
até o ponto fronteiro és cabeceiras dos Córregos dos Pacbecos e
Veadão, flOS liini Les com o município de Inhapiin

10 - Entre os di s tritos de Santa Rita e São João do Ja-
cutinga:

Começa no divisor Rio Prôto-flibeirão Jacutinga, defronte á
foz do Rio Pi'êto do Bananal, no Rio Prêto; segue por êste (livisor,
passando pelo ltrejão, até os limites com o inun icípio de Manhuaçu.

'ii'	ir '. '':;	r	r'	e	('ôn!	n

Começa no Rio Doce, foz do Córrrgo da Lagoa; sobe por
êste Córrego at é a Lagoa Sana Clara; continua pelo Lago, Santa
Clara, até a foz (lo Córrego da Lagoa; continua pelo d  v. .or (Ia
vertente da margem direi [a (lo Córrego da Laoa, cortam as cabe-
cenas dos Córreqos da Prata e Santa Cruz, t segue por espigão
até alcançar o Córrego São Cândido, na foz do Córrego das Neves,
próximo da Fazenda de Pedro Bodrigues Rosa; sobe por êste até
as cabeceiras, nos linutes com o município de lapu

17	Entre os distritos de Vargem Alegre e Entre Fôlbas:

Começa na cabeceira <to Córrego Marcelino Fernandes, no
divisor dos Ribeirões do Bugi'c e mIo Boi; desce peio Córrego Mar-
cc1no Feinandes até SUO foz no Ribeirão do Boi; desce pelo Ri.

beirão do Boi até a foz do Córrego do Pouso Alto; segue por es-
pigão, até al'ançar a cabeceira do Córrego Limoeiro; desce pelo
Córrego Linjeiro até sua foz no Ribeirão Entre Fôlhas; desce pelo
Ribeirão Entre Fôllmas aló a foz (lo Córrego (lo Oriente; continua
pelo divisor, da vertente da mn argem direita do Córrego da Vargem
Alegre passando pelo alto da Capela; continua pelo divisor até
alcançar o divisor geral entre os Ribeirões do Boi e Sacramento,

lOS limflit(S (Olil O fl1uniCÍP() (lO Bom Jesus (10 Galho.

	

18	Entre os distrito s de In(l)é e São João (lo Jacutinga:

Começa no Divisor de éguas entre o Rio Prêto e o Ribeirão

Jacutinga, (lefroul ali(l0 a Fazenda. de Nené Gonçalves; continua por

iste, até o ponto fronteiro à cabeceira do Córrego do Higino

19 - Entre os d
i stritos de Santo Antônio do Manhuaçu e São

João do Jacutinga:

Começa no divisor de éguas entre o Rio Prêto e o Ribeirão

jae'mtn ' FO Trhii) froiltui) à ':'lirrrira do Córrego do Iligino:11
alcança esta cabeceira e desce pelo Córrego (lo Iligino, até sua foz
no Ribeirão Jacutinga atravessa êste, sobe pelo espigão fronteiro
e continua por ôle até alcançar o divisor (te éguas entre o Ribeirão
Jacutinga e o Rio Manhuaçu ; regue por êsle divisor, passando pela
Serra do Suíço, até alcançar a Serra do Apotinério, nos limites
com o Inunicípio de Simonésia -

N° 28	MUNICIPIO DE CAREAÇIJ

a) Liiniies municipais

Conm o Mu a cipio de Si lvi anópolis

Comera na foz do TI ibeirão São João, no Rio Sapucai; desce
pelo Rio Sapucí até a foz (lo Ribeirão Santa Bárbara.

2 - Com o município de, São Gonçalo (lo Sapucaí:

Começa no Rio SapueOí, na foz do Ribeirão Santa Bárbara;
continua pelo Rio Sapucaí aló a foz (lo Bil)eiriiO São Vicente, sobe
por êSie Ribeirão até à foz do Córrego dos Pires e por êste até
sua cabeceira; daí, continua pelo divisor de éguas entre o Córre-
go do Itajubã e o Ribeirão São Vicente até o ponto fronteiro à
cabeceira do Córrego do Itajubã.

3 - Com o mnunicípiO de Heliodora

Começa no divisor (10 éguas entre o Córrego (10 Itajul)á e O

Ribeirão São Vicente defronte à cabeceira (10 Córrego do Itajubá;
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continua pelo divisor de águas entre o Córrego do Itajubá e o
Rio Turvo, até alcançar êste Rio na foz do Ribeirão Arcado; sobe
pelo Rio Turvo até à ponte próxima da Fazenda Santa Maria.

4 - Com o município de Natércia:

Começa no Rio Turvo, na ponte próxima à Fazenda de Santa
Maria; continua por espigões até ao alto nas proximidades do Ca-
fundo, e, depois, pelo divisor da vertente da margem esquerda do
Rio Turvo, contornando as cabeceiras cio Córrego (To Ximango, até
atingir a Serra da Manuela, ainda no divisor (10 Rio Turvo.

5 - Com o município de Santa Rita do Sapucai:

Começa na Serra da Manuela, no divisor (To Rio Turvo;
segue pela Serra (Ia Manuela, até alcançar o divisor de águas do
Ribeirão do Anil e do Córrego do Xirnango; continua pelo divisor
até alcançar o Ribeirão do Anil, na foz cio Córrego do Machado;
continua pelo Ril)eirão do Anil até sua foz, no Ribeirão São João;
continua pelo Ribeirão São .João até sua foz, no Rio Sapucai.

N. 29 - MUNICÍPIO DE CARMO DO CAJUBU

b) Divisas tnterdistri(ajs

Entre os distritos de Carmo do Cajuru e São José dos Sal-
gados:

Começa no Rio Pará na foz do Córrego do Mongongo; sobe
por êste até sua cabeceira na Serra cio Mongongo; segue por esta
serra até os limites do município.

N.° 30 - MUNICÍPIO DE CENTRALJNA

a)	Limites Municipais

1 - Com o município de Canópolis:

Começa nos limites norte da zona suburbana da Avantiguara,
nos limites com Monte Alegre de Minas; alcança a rodovia Monte
Alegre de Minas—Itumbiara e por ela segue até o ponto fronteiro
à cabeceira do Córrego (ia Galinha; alcança esta cabeceira e desce
pelo córrego até sua foz do Córrego da Areia; desce por êste
até sua foz no Rio Paranaíba.

2 - Com o Estado de Goiás:

Começa no Rio Paranaíba, na foz do Córrego da Areia; segue
pela divisa interestadual até a foz do Rio Piedade no Rio Para-
naíba.

3 - Com o município de Tupaciguara:

Começa no Rio Paranaíba, na foz do Rio Piedade; sobe por
este até à sua foz no Ribeirão Passa Três.

4 - Com o município de Monte Alegre de Minas:

Começa no Rio Piedade, na foz (To Ribeirão Passa Três;
sobe pelo Rio Piedade até a foz no Córrego da Onça; sobe por êste
até sua mais alta cabeceira; cia i, segue pelo chapadão até alcançar
o limite norte cia zona suburbana de Avantiguara

N. 9 31	MUNICIPIO DE CRIADOR

a) Limites municipais

1	Corri o Município de Santana do Deserto:

Começa no Rio Paraibuna, na foz (lo Rio Cágado; sobe pelo
Rio Cágado até a foz do Córrego da Cachoeira.

2 -- Com o iimunicípio (te Mar Espanha:

Começa no Rio Cágado, na foz do Córrego cia Cachoeira; sobe
por êste até a foz do Córrego da Peroba; continua pelo espigão
entre êstes dois Córregos até o alio da Rocha Negra; segue pela
encosta desta alé a garganta, no divisor geral dos Rios Cágados e
Paraíba, próximo do sitio (te José Marli uM. continua peio divisor
da vertente cia margem esquerda do Córrego cio Coqueiro ou da
Laje, alé o alto cIa Serra do Pari oranra, frori lei co foz do Córrego
da Boa Vista, no It ibeirão do Macuco; desce à encosta atingindo
a referida foz, e sobe PCIO Ribeirão do Macuco até a foz (Te Uni

lacrim ai, seu afluente ia iria rg eia es que ei li que  p15 sa mi Fazenda(ia
da Pedra Grande; sche o espigão fronteiro, g:in 1) ao (lo a cumeada
da Serra cio Calarri14iu ; desce em seguida a encosta pelo divisor
da m argein direita do Cã ri ego (afluente da m a rge ai direita do
Ribeirão cio Louriçai), que passa na Fazenda da Cacicoeirinlia,

Ç'i	b, fl()	 n!Jc ' 1 llilieh,i Ln:-

riçal e peo 1Uleirão Cãrcpc'stre -LI	s	caloeiras	da
vertente da margem direita cio Ribeirão da Conceição.

3	Com o município de Além Paraíba:

a jT'') ccv, lia bvsor
da vertente da ia argcrn direi la (To Ribeirão (ia Corice i ção ; segue
pelo divisor dos Ribeirões da Conceição e cio Ouro Fino, de um
lado, e Engenho Novo, São João e Campestre, ou Louriçal, cio outro
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lado, e, contornando, por espigão, as cabeceiras do Córrego da
Bocaina; segue pelo divisor da vertente da margem esquerda do

pequeno Córrego que deságua no Rio Paraíba, logo abaixo da Ponte

da Sapucaia, até êste ponto.

4 - Com o Estado do Rio de Janeiro:

Começa no Rio Paraíba, na foz de um Córrego seu afluente

da margem esquerda, cêrca de cera melros abaixo (] ,a 	do

S;e-	1 nl	 ii;	'1".	 .1 :ii(ieo até

foz do Rio Cágado no Rio Paraibuna

li)	Divisas JJllCndfSiI'i(UiS

Entre os distritos de Chiador e Perdia Longa:

Começa na garganta (Ia Rocha Negra, próximo do títio de
José Martins, divisor geral (los Rios Cógado e Paraíba; ejntinua
pelo divisor (Ia vertente (ia margem direiia (10 Ribeirão do Macuca
até o alto fronteiro às cabeceiras do Córrego que passa nas Fazen-
das (lo Retiro e Pequeni; desce por êste Córego até sua foz no

Córrego que vem da Vila de Penha Longa, Pe l o qual desce até sua

foz no Rio Paraíba.

a) Limites Municipais

1 - Com o Município (le Rio Espera:

Começa no divisor de águas entre o Ribeirão Brejaúba e o
Rio Espera, no ponto mais alto do Morro Grande; continua p01'

êste divisor até ao morro da Santana; daí, por linha de espigões,
atinge o Alto da Colônia, e por uni espigão secundário, alcança
o Rio Espera, na ponte situada a quinhentos metros acima da fz
do Córrego da Santana da Vargem Grande (próxima da Fazen( 1

São Domingos); desce pelo Rio Espera até a foz (lo Córrego da
Forquilha, daí, atinge o divisor da vertente da margem esquerda
do Córrego dos FIclermos, pelo qual continua até ao alio situado
entre as cabeceiras (lo Córrego dos Lamas, afluente (10 Ribeirão da
Bárbara, e do Córrego da Prata, afluente (lo Rio Chnpotó.

2	Com o Município de Senhora de Oliveira.

Começa no alto fronteiro às cabeceiras do Córrego dos Lamas,
afluentes cio Ribeirão da Bárbara, e (10 Córrego da Prata, afluente
do Rio Cliopotó; continua pelo divisor (Ia vertente cia margem

saquerda do Córrego da Prata até às proximidades da Fazenda
de Julião Dias; desce a encosta eia direção a cachoeira no Rio
Chopotó, situad a um quilômetro idai xo da faz (lo lii hei rão (los
Farias; desce peio Rio Cliopotó até à confluência do Córrego São
Nicolau.

3 -	Coni o Município de flraz Pires

Começa na foz do Córrego São Nicolau, no Rio Chopotó;
desce por (ste rio até a fc do Córrego das Contendas; continua
pelo divisor da margem direita (ICste Córrego até rio ponto fi'on-
viro à cabeceira (1€) Córrego da Laje; ( la 1, pelo espigão, atravessa n-
Is a 1i 7 )	d	ah, ri	r 'ç'	''acd	fli flCb) dis'kor

da vertente da margem esnuerda do Córrego das Posses ou do Mito,
até ao ponto fronteiro à sua mais alta cabeceira, na Serra tie São
Bento.

4	Com o Municinio de Al
t
o Rio Doce

Cotinça no ponto fronteiro à cibece na cIo Córrego d a s,
Posses ou do Milo, na S'rj'a de ão hlaio; continua por esta snrnt
e depois pelo divisor entre o Ribeirão dos Nunes e Córrego São
Bento até alcançar o divisor or da vertente a m marge (1 irei la cio
Córrego Gambá; continua por êste divisor até alcançar o Rio Cito-
potó na foz do Córrego do Ganibá; sobe pelo Rio Chopotó até a
foz do Rio Mutuca; sobe o esI)igão fronteiro até alcançar o divisor
entre o Rio Mutuca e Bihe'i'ao JlrCa11hu ; continua 1)01' êsle divisor e
depois pelo divisor da vertente da margem ti irtila cio Córrego
Serrador até a foz dêste Córrego no Ribeirão llrejaúba, sobe por
iate até a foz do Córrego Boa Vista; sobe o espigéo fronteiro e conti-
nua pelo divisor da vertente da margem esquerda do Córrego (ia
Boa Vista, até ao divisor de águas Ribeirão J3rejaúha - Rio Espera,
no ponto mais alto.

N.° 33 -- TdUNJCIPIO DE CLARAVAL

a) Limites Municipais

1 - Como o Estado de São Paulo:

Começa na foz do Córrego (to Bálsamo no Rio Canoas; segue
pela divisa interestadual Minas - São Paulo até a foz (lo Ribeirão
do Ouro, no Rio Canoas.

2 - Com o Município (le Ibiraci:

ai faz (10 li ibeii'ão (10 Ouro, do Rio Canoas, solte
por éste Ribeirão até a foz do Córrego Três Barras, e por êste até

ri
Li
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a foz (lo Córrego do Capim Branco; segue por êste até sua cabeceira
e, daí, pelo divisor (te éguas do Ribeirão do Chapéu, de um lado e
t'a 'Fé Has e (UO la(!o, aé amai' a c:il)eceira

do Córrego (lo Bálsamo, pelo qual desce até o Rio Canoas.

N. ç, 34 - MUNICÍPIO DE COLUNA

a) Limites Mirnícipais

1 - Com o Município (te Rio Vermelho:

Começa no Rio Suaçuí Grande, na foz do Rio Cocais;
continua pelo divisor da vertente da margem esquerda do Rio
Cocais até alcançar o alto da Cabeluda; daí, atinge o Ribeirão São
Pedro na cachoeira acima de sua foz no Rio Cocais; atravessa ai o
i'ibeirio e prossegue pelo divisor (te sua veriene da margem
direita, e, depois, pelo divisor ila vertente da margem esquerda do
Rio Cocais até o seu entroncamento com o divisor geral dos Rios
Doce e Jequitinhonha.

2 - Com o Município de Itamarandiba

Começa no divisor geral dos Rios Doce (, Jequitinhonha, no
Ofli() em (1'_u' (c divisor (1 naiFa COjU (1 itivisoi (la vertente

da margem esquerda (lo Rio Cocais; continua pelo mesmo divisor
geral até ao entroncamento com o divisor (lo Ribeirão Jacome
e Rio Jacuí.

()	.()() (il S. José (lo J:cai.

Começa no divisor geral dos Rios l)oce e Jequitinhonlia, no
Ponto do entroncamento com o divisor (te éguas (lo Ribeirão Jaco-
me e Rio Jacuri, segue por êSIC divisor até encontrar o divisor
da vertente da margem esquerda (10 Córrego dá Coluninha; conti-
nua por êste último divisor até a foz do Córrego, no Ribeirão, e
depua;, pelo divisor da vertente da mà -,,cmn direita (lo mesmo
Córrego da Coluninha até encontrar o divisor de éguas (la vertente
da 111 argein esquerda do Ribeirão (Ia Matinada; segue por êste tivi-
sor, até o en tromicamnento com O divisor tia vertente (ia ma gem
direita (lo Córrego do Carvalho

4 - Com o Município de São João Fvangelista

Começa no cnlroneaincnto cota o divisor da vertente da
margem direita (lo Córrego (lo Carvalho, segue por êste divisor até
a ]':' g ) o f) i;a amç;ií (.rmmnmIe; sobe o Bio
Suaçuí Grande até a foz do lii beirão Canabm-ava

5	Com  Município de Paulistas

	

f	()	:)C'O (aia)mava
sobe )eu i g u Sm;aí Giaa g e até a tuz l	lPú
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N. 9 35 - IÍUNIClPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS

b)	Divisas Interdistritais

1 - Entre os distritos de Conceição das Alagoas e Pirajubá:

Começa nas cabeceiras dos Córregos (los Brejões e do Bana-
nal; segue por espigão até a confluência dos Córregos João Grande
e Lajeado ou Mantible; sobe por êste último Córrego até a foz
do Córrego do Boi.

2	I;tre os distritos (te Conceição das Alagoas e Poncia-

nos:

Começa no Rio Uharah:i na foz (lo Córrego Maria Rosa
ou Geraldo; desce pelo Rio Uberaba até a foz (to Ribeirão Santo
Inácio; segue pelo divisor da vertente da margem esquerda (lêste
Ribeirão e pelo divisor da vertente (ia margem esquerda do Córre-
go Fundo Escuro até o ponto entre o Jaracatia e a cabeceira do
Córrego dos Necos; daí em rumo alcança a cabeceira do Córrego
do Sucuri desce por êste até sua foz no Córrego da Espora, Retiro
(tu Fs vim; 'tai. cmii mtllUO até a niientím 'lo Córrego Três Pontas,
desce por êste até sua foz no Rio Grande.

N." 36 - MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO IPANEMA

1
Começa na cachoeira do Canério no Rio Manhuaçu, sobe

o espigão entre os Córregos da Pedra Branca e (lo Canteiro, até
defrontar a cabeceira do Córrego do Ariranlma; continua pelo d ivi

-sor da margem direita dêste Córrego, até atingir sua foz no Rio
José Pedro; transpéeêste rio e sebe o espigão fronteiro, até atingir
a nascente do Córrego que dcségua no Córrego Piabirilta, na Fazen-
da do Dino; daí alcança o divisor (lêste Córrego com o Ribeirão
Cobrador; segue por espigão, até atingir a confluência (lo Córrego
Bom Jardim no Ribeirão Cobrador; sobe pelo Córrego Bom Jardim,Jardim,
ali a foz de um (;rrego, tmuco nbamxo da Fazenda \lirare:mifl ; 5Ob(
por êste Córrego até --ia nascente, segue pelo divisor (te éguas entre
os Córregos Bom Jardim e da Independência, e São Pedro, até
a Serra Santa Elisa.

2 - Com o rnu&cipio de Mutum:

Con.eça no divisor entre os Córregos Bom Jardins e da Inde-
pendência e São Pedro, no entroncamento com a Serra Santa Elisa;1

a) Limites Municipais

1 - Com o município de Tpanemna:
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Segue pela Serra Santa Elisa até o pontão de Santa Fusa; segue
pelo divisor de éguas (los Rios José Pedro e São Manuel, passando
pela Serra de São Bernabé, até o entroncumento com a Serra de
Santana, no p01110 fronteiro á cabeceira do P ibeirão do Cobrador.

3 - Com o município (te Lajinha

Começa na Serra de Santana no p onto fronteiro á cuberrira
do Ribeirão do Cobrador; segue pela Serra de Santana, ao div'or
entre o flibeiro do Cobrador e Córrego do Bananal, até defrontar
a cabeceira do Córrego da Saudade; continua pelo divisor da
veriente da ninegem egueinla dute ccirrego, ahinglr o Pio José
Pedro, na foz (lo Córrego Angeiim; sobe pelo Rio José Pedro até
a foz do Ribeirão São Domingos: daí sobe o espigão fronteiro,

O	V

pelo qual segue até o Seu entroncamento com o divisor de águas
dos Rios José Pedro e Manhuaçu, detíoate às cabeceiras do Córrego
Séo Domingos.

4	Com o município de Siinonésia

Começa no divisor de águas dos lUes José Pedro e Manhitaçu,
no entroncainenlo com o divisor dos Córregos Angelim e ?,lati-
mento (tefroilte às cabeceiras (lO Córrego S.o Domingos (afluente
do Manhuaçu) ; conCnua pelo espigão das cabeceiras do Córrego
Angelim, e, depois, pelo divisor entre o Córrego São Doiningoa
e o (IUC passa (Oí( São Geraldo, a ló a coa luên eia dos dois; (l(.SCe

pelo Córrego São Domingos até o Pio Manhuaçu; desce pelo Rio
Manhua eu até a eu elioeira do Canário

N." 37 - MUNICÍPIO DE CONGONHAL

a) Liinilcs	Municipais

1 -- Com o município de Borda da Mata:

Começa no alto da Boa Vista, no Ponto fronteiro às cah cei-
ras do Córrego da Boa Vista; dêste ponto segue pelo divisor de
águas dos Rios Cervo, e Mandu, passando pela Serra das Almna
e pelo divisor da vertente da margem direita do Córrego dos Metais,
até a foz dêste Córrego, no Rio do Cervo; sobe o espigão fronteiro
e atinge o divisor da margem direita do Córrego da 'í'ronqucira,
pelo qual segue até seu entroncamento com o divisor de éguas do
Rios Pardos e Cervo, na Serra da Água Quente.

2 - Com o município de Ipuiumna:

Começa no entroncamento do divisor da vertente da margem
direita do Córrego da Tronqueira com o divisor dos Rios Pardo

• Cervo; segue por êste divisor, passando l)Cl0 alto (Ia Boa Vista e

Serra do Elrejinho, e, depois, pelo divisor (le éguas entre o Córrego
da .,,aL	O	 iL1U	ulC2O ((O (ij)Ivar!, ate (lC(1011

laro ci ea	 uio beoia; g ui alczlnça o divisor

de águas entre o Ribeirão Muro de Pedra e Rio Machado; segue
por 11111 espigão scCuii(!ário até a foz do Córregopor êste divisor e 

da Figueira, no Rio Machado.

a	Com o Mua íipio de Silvianópo!is

Começa no Pio Machado, na foz do Córrego da Figueira;
sobe pco dito eórrc o e pelo seu baço sul até sua cabeceira; daí
lanha o espigão que limita a vertente da margem (tirei tu do Rio

Machado e ('Ofl toifl an ilø as cal)ccci ras do Rio Dourado, segue pelo
divisor (te águas (ia verteu te da margem esquerda (lo Rio (lo Cervo,
até o ponto fronteiro à cubecci ia (lo seu a fluente denominado
Córrego do Chi(-0 Cosi a, se gue (liii por iiiii espigão que vai atingir
• Rio Cervo, na foz do Córrego dos Bicudos, até êste ponto.

4 --- Com o Município de Pouso Alegre:

Começa no Pio Cervo na foz do Córrego dos Bicudos, segue
pelo divisor da verteu e da mn mrgem ('Squerui ii do Córrego dos Bicu-
dos, e, depoiS pela cumflca(la da Seria (te Santo Antônio, entre as
Agitas (lO'i itOS Cervo e Manda até o dto da Boa Vista, flO ponto

fronlero às ('u)eeciras mio Cóerego da Boa Vista.

h) Divisas lrmlerdisii'ilais

Entre os	distritos de Cormgonhal e Padre José Bento:

Começa no mlivsor de águas entre os Rios (lo Cervo e Mandn
eo entroncamento coro a Serra dos Marianos; .segue por esta
wrra catre os Córregos São Jacinto e Macacos, até a foz dêste n,
Córrego (te São Jacinto; desce por êste Córrego até sua foz no Rio
do Cervo; atra'essa£' st c, sebe a encosta fronteira e prossegue pelo
divisor de éguas entre o Córrego Três Burras e o Córrego São Pedro,
até defrontar o Pilador; dai, por um espigão sectmn(lério atinge

o Córrego da Mata do Chiqueiro, na foz do Córrego (to Pitador;
sobe por êste córrego até sua cabeceira ao limite com o Município

de Ipuiuria.

N. 38 - MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

b) Divisas Interdistritais

A	1 - Entre os distritos de Conselheiro Lafaiete e Qucluzito:

Começa no Rio Paraopeba, na foz no Córrego (Ia Micada;
sobe a encosta da margem direita do rio e segue pelo espigão até
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atingir o divisor cio Rio Paraopeba e Ribeirão São Gonçalo; continua
por êste divisor e pelo divisor cio Rio Paraopeba e Bibeiro Bana-
neiras, contornando as cabeceiras cio Córrego do Amaro, até ao
entroncamento com o divisor da vertente da ni q rgein direita do
Córrego dos Macacos (afluente da margem direita do Ribeirão
do Inferno), que passa pela Fazenda dos Macacos.

2 - Entre os distritos de Conselheiro Lafaicte e Itaverava:

Começa no Ribeirão Água Limpa; na foz do Córrego que
deságua junto a fazenda da Água Limpa; sobe a encosta até alcan-
çar o divisor entre o Ribeirão Água Limpa e Ribeirão Cuiabá;
continua por êste divisor até defrontar a cabeceira do Córrego do
Buraco do Pito; desce por êste Córrego até sua foz, no Ribeirão
dos Almeidas, pelo qual continua até à foz do Córrego do Chuei;
sobe por êste e pelos Córregos da Vargem e do Cumbé até ao alto
de sua cabeceira.

3 -- Entre os distritos de Cristiano Otoni e Santana dos
Montes:

Começa no divisor de águas do Rio Paraopeha -- Rio
Gunrará, no ponto fronteiro à cabeceira do Córrego das Areias;
continua por aquêle divisor, contornando as cabeceiras do Cór-
rego das Contendas, e, atravessando o Ribeirão Passa Dez, pouco
abaixo da fazenda da Pedra, atinge o alto do Pe'itudo

4 - Entre os distritos de Conselheiro Lafaicte e Buarque
de Macedo:

Começa no divisor de águas do Ribeirão Inferno e Cór-
rego da Ponte ele Chave no entroncamento com o divisor da ver-
tente da margem direita do Córrego elos Macacos; continua pelo

da v(rca!u da ( e i e ,  do Cárre:o (Ia Ponte de
Chave at' aI ingir éste Córrego na foz do Córrego da Jacuba; por
êsie Córrego enia até sua cabeceira daí coulornando, a cabeceira
(lo Crr' go que !;assa co povo: o (te Silo Vicente e Fazenda da
Boi Vista, segue pelo div sor da vertente da mar; ;c mim esquerda dêste
Córrego até sua foz no Ribeirão Água Limpa

5 - Entre os distritos de Conselheiro Lafaiete e Santana
dos Montes:

Começa no Ribeirão Água Limpa na foz do Córrego que vem
de São Vicente; desce pelo Ribeirão Água Limpa até a foz do pequeno
afluente esquerdo, junto e acima da Fazenda Água Limpa.
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6 - Entre os distritos de Cristien O!uai e Puartue te Ma-

cedo:

Começa no (lii ur de	e:(	 n a	a li a
 '((a-
Cima-

rará, no pua O F:'on;(rac (i)I'(	ri do (a	go das \r	is;

tinua pelo divisor de águas entre o Ribeirão (los Pinheiros e Cór-
rego Ponte de Chave, contorna a cabeceira dêste Córrego e, segue
pelo divisor da vertente da margem direita do Córrego que passa
na Fazenda do Quinquim e Fazenda \'llii até atingir êste Cói'i'e'go
na foz (te um seu afluenle da margens esquerda junto e abaixo

da Fazenda Velha.

7 - Entre os distritos de Buarqne de Macedo e Queluzito:

Começa no divisor de águas (lo flil)eirão do Inferno e do

Córrego Ponte ele Chave, no enh roi) (i1flleo com O divisor (Ia ver-

tente da margem direita do Córrego dos rulacacos (que (assa pela
Fazenda do mesmo nome) ; segue por Cstc último divisor até a foz

do Córrego (105 Macacos, no Ribeirão (10 Inferno; sobe por êste

até a foz do seu aiIiicnte da margem esquerda, onto e abaiao da

Fazenda Velha

8 - Entre os distritos ele Qucluzito e Cristiano Otoni:

Começa mio Ribeirão elo Inferno, na foz do seu afluente (Ia

margem esquerda, JUlhO e abaixo da Fazenda Velha; sobe por êste

afluente até sua cabeceira; dai, pelo espigão, tl'0vC5',ilndo o Cór-
rego Boa Vista, na cabeceira próxima das Fazendas (te João Duarte
e João Amâncio e, ainda pelo espigão, atinge o Rio Paraopcba, na
foz do Córrego Detrás do Morro ou Cabeça Danta; desce pelo
Rio Paraopeba até-4a foz do Córrego São Caetano, pelo divisor
da vertente (la uiva'gillh esquerda utdste Córrego atinge o divisor
de águas cio Rio Pomba - Rio Paraopcba.

9 - Entre os distritos de Ijuarque de Macedo e Santana dos

Montes:

Começa no Ribeirão Água Limpa na foz do Córrego que passa
no povoado de São Vicente e na Fazenda [loa Vista; sobe por
aquêle Ribeirão até sua cabeceira no alto pm'óximno da Fazenda
Dois Córregos, já no divisor de águas entre os Córregos das Areias
e Ponte de Chave; segue por Cste divisor até frontear a cabeceira

do Córrego das Areias.

4
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10	Entre OS distritos de Santana dos Montes e Jose.1ndis:

Começa no Rio Piranga na foz do Rio Papagaio; dai, segue
pelo divisor de águas entre êstes dois Rios e depois pelo iliviso

entre o Rio Papagaio e o Córrego do Carrapicho até frontear •
Buraco do (iiiiiboIa dêsle pontotrança a cabere ra da prola 4o

Carambola, pela qual (1 CS('C até o (érrero Apa'a Foco: atravessa
êste Córrego, sobe o espigão fronteiro até o alto da Tapera; da
desce pelo Córrego que passa nas Fazendas Passa Tempo e João
Teixeira até sua foz no Rio Guarará.

11 - Entre os distritos de Itaverava e Joselôndia:

Começa no Rio Guarará na foz do córre go que passa nas fa-
zendas Passa Tempo e João Teixeira; desce por êste rio até sua
foz no Rio Piranga.

12 - Entre os distritos de Itaverava e Santana dos Montes:

Começa no Rio Guarará, na foz do Córrego que passa nas
Fazendas Passa Tempo e de João Teixeira: sobe pelo Rio Cuararã
até a foz do Córrego Caitetu; daí sobe a encosta da margem esquerda
do Rio Guarará, segue por espigão, contornando as cabeceiras doe
Córregos da Rocinha e da Providência, até atingir o Ribeirão
Água Limpa, na foz do pequeno Córrego junto à Fazenda do mesmo
nome.

13 - Entre os distritos de Itaverava e Catas Altas de Noruega:

Começa no alto do espigão das cabeceiras do Ribeirão Pira-
petinga, nos limites com o município de Ouro Prêto; continua pelo
divisor de águas dos Córregos Curvelano e Engenho, de uru lado •
Ribeirão Pirapetinga de outro lado, até defrontar a cabeceira do

córrego (l) (:i:' ('o ii '.1 H ii ` em
direita dêste córrego até defrontar a cabeceira do pequeno ( órr
go que desógua no Rio Água Suja logo abaixo da Fazenda do Faria;
por êste Córrego até o Rio Água Suja e por êste Rio abaixo até
sua foz no Rio Piranga.

N.9 39 - MUNICIPIO DE CONSELHEIRO PENA

b) Divisas Interdistrilais

1 - Entre os distritos de Conselheiro Pena e Bueno

Começa no divisor (te águas entre os Ribeirões do Bueno e
Itucta, nos limites coai o iiivao'ipo de i'!e,i loF : continua pelo

divisor da vertente da margem direita do Ribeirão do Bueno, até seu

entroncamento, com o (li visor dos ros í\laulivaçu e Doce, no ponto
fronteiro à cabeceira do ribrimão do João Pinto Grande.

2 -- Entre os distritos de Conselheiro Pena e Cuieté Velho:

Começa no divisor de águas dos Rios Doce e Manhuaçu,
no ponto fronteiro, à cabeceira do Ribeirão João Pinto Grande;
segue pelas Serras do Padre Ângelo e João Pinto Pequeno, até o
ponto fronteiro à cabeceira do Córrego Volta da Pedra.

3 - Entre os distritos de Conselheiro Pena e Barra do

Cuieté:

Começa na Serra do João Pinto Pequeno, no ponto fronteiro
cabeceira do Córrego Volta (ia Pedra; continua por esta Serra

e pela (Ia Volta da Pedra; prosseguindo pelo divisor da vertente
na margem direita do Córrego João Rodrigues até a Barra da
Sapucaia, no Rio Doce; desce pelo Rio Doce até a foz do Córrego
Santa Teresinha; sobe por êste até sua cabeceira.

4 - Entre os distritos de Conselheiro Pena e Penha do

Norte:

Começa na cabeceira do Córrego Santa Teresinha; seguindo
pela linha tios espigões até a foz do Córrego da Penha, no Córrego
do Palmimitai; continua pelo divisor da vertente da margem esquerda
lia Lo	na efla nr a 5 ria (lo Carranca.

5 -- ntre os dstr'tos	c fiarra do Caieé e Cuieté Velho:

Cumeça na Serra do .!oão Pinto Pequeno, no ponto fronteiro
cabeceira do Córrego Volta (Ia Pedra; alcança êste Córrego e por

êle desce até sua foz no Rio Cuieté.

6 - Entre os dislritos de Alvarenga e Bueno.
-4

Comiri no co Minlinng' a fo do e ' ' 1 ar 'e's; conti-

nua pelo divisor (Ia vertente cia margem direita dêste Córrego, até
alcançar a Serra do João Pinto Pequeno, no ponto fronteiro à cabe-
ceira do Ribeirão João Pinto Grande.

7 - Entre os distritos de Alvarenga e Cuieté Velho:

Começa no divisor de águas dos Rios Doce e Manhuaçu, no

ponto	1,- - 'eei'a r i ,	ç	o	'ir ('ir	e:	on

nua por êste divisor até defrontar a cabeceira do Ribeirão da
Comprida; segue pelo divisor cia vertente cia margem direita
dêste Ribeirão, até a foz do Córrego do Cataca; segue pe

l
o espigão

até ao cnti'oiicaflie ato das serras do Pega-leni e Comprida.

hk
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8 - Entre os distritos de Barra do Cuieté e Penha do Norte:

na s ria do Uruciiii, 110 ponto 1 canteiro à cabeceira
do Córrego cio mesmo nome: segue por linha de espigões até
defrontar a cabeceira do Córrego Santa Teresinha.

9 - Entre os distritos de Goiabeira e Penha do Norte:

Começa na foz do Córrego Canaliio do Rio Eme; sobe por
êste Rio até a foz do Riheirüo Água Limpa; continua pelo divisor
(lo lio Line - iha.o ii qeins, até no ei([i(n)caiucnto cOlil ü divi-
sor da vertente da Iliargeul direita do Coqueiro.

10	iit: e os di:,lritos de (oituira e l rrd;iIoila:

Começa no divisor de águas do Rio Eme e Ribeirão Laran-
jeiraS, lia seu cl o coei o tivIsifi (li, vertente da inai'peni
direita cio Córrego cio Coqueiro; continua pelo divisor da vertente
da margem direita do Córrego do \Terdiniano, até a foz dêste
Córrego do Coqueiro; a1rivcssa Cede Córrego, sobe o espigão fron-
teiro, transpõe o divisor e alcança o Córrego Ferrujão, na foz do
Córrego Ferrujinha.

11 -Entre os distritos de Goiahefta e Aldeia:

Começa na foz do Córrego Ferrujinlia, no Córrego Ferrujão;
sohc ii eiit,	da uiu eu e l eita	uec iittiva (Irrigo e por
espigão, alcança o alto das Sete Pedras; continua pelo divisor
da vertente da Iilargciil esquerda (lo Córrego Sete Pedras, até atingir
o limite coni o lllunicij) io de Itesplendor.

12	Entre os distritos de Ferrujinlia e Aldeia:

Começa no Córrego F'errujão, na foz do Córrego Ferrujinha;
sobe pelo Córrego Ferrujão até a Pedra cm frente à Fazenda de
Petroníiio Vicente.

13 - Entre os distritos de Cuparaque e Aldeia:

Começa no divisor entre o Rio Euie e Rio Novo, no entronca-
mento com o divisor de águas entre os Córregos Cuparaque e Santa
Elisa; segue por êste divisor até atumg ir O Iil)eiili() (10 Lte, cio frente
a Pedra QuIldi, lIma da Se] (ia Fazenda de José Plauzino; (Ia!,
passando pela Pedra Quadrada e, em seguida, pelas cabeceiras
do Córrego Pescoço Mole, vai atingir, no espigão, o Córrego 1'erru-
jão na Pedra, em frente à Fazenda (te Petronilio Vicente.

14 - Entre os distritos de Cuparaque e Ferrujinha:

Começa no Córrego Ferrujão, na Pedra ciii frente à Fazenda
de Petronilio Vicente; sobe por êsle Córrego até sua cabeceira, nos
limites com o município de Mantena.
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N.° 40 - MUNICÍPIO DE CONTAGEM

b) Divisas Irilerdisiritais

Entre os distritos de Contagem e Cidade Industrial:

Começa nos limites com Belo horizonte, no alto (10 João
Gomes, no ponto fronteiro, às cabeceiras dos Córregos (los Coquei-
ros e do Sebastijio; segue, descendo pelo espigão, icoiiipanliando
o valo velho até atingir o Córrego da Água Branca, no brejo -
Irormleii'o à foz (taji ole que juna :do 10 ipiIiiIlI

ração antiga)	da R . M. V . , pouco abaiXo da Fazenda Samam-
baia; atue esta pista, sl,e pei eia ate sei (tI 5 nu pelo

divisor de águas entre o Ribeirão Bitácula e Córrego da Ferrugem,

até os limites com o município de l3etimn.

N.° 41	i\lUNICP1O DE CO..di1IIAL

b) Divisa Inlerdislrital

Entre os distritos de Coqueiral e Frei Eustáquio:

Começa no divisor de águas entre o Rio Grande e o Ribeirão

das Posses na Serra da Boa Vista; IIOS limites COlil O IuuulalclPiO

de Neponiucelia; segue pu a seria da Po \ se e por um olulm.i

forte atinge o Córrego da Cachoeira na foz do Córrego da Boa
Vista, nos tintos III	Cite	li li/edIl de ,toé A.	ledos:;
vessa aí o Córrego e sobe espigão da mnargeul esquerda (to Córrego

da Cachoeira, até alcançar o divisor de águas entre Cste Córi ego e o
Córrego do Maribondo segue por êste divisor e pelo divisor da
vertente da margem esquerda (10 Córrego los Veados, passando
pelas suas cabeceiras até atingir novamente os limites com o muni-
cípio de Nepomuceno.

N.9 42 _ÁMUNIClPIO DE COROMANDEL

b) Divisas Interdistritais

1 - Entre os distritos de Coromandel e Alegre:

Começa no Rio Paranaíba, na foz do Córrego Andrecjuicé;

desce pelo Rio Paranaíba até à foz do Rio Verde.

2 - Entre os distritos de Coromandel e Santa Rosa dos

Dourados:
Começa na foz do Rio Douradinho no Rio Dourado; sohø

pelo Rio Douradinho até a foz (lo Ribeirão Santa Ilosa; sobe pelo
Ribeirão Santa Rosa até a foz do Córrego do Funchal; sobe pelo

1
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	por
:se0cymd1ho, atinge a cabeceira	

espigão, passando	o Ribeirão São José, alcança esta	foz; atravessa o Ribeirão,

PeW l" Dour'
 Córrego Pulador até a sua foz no	

orrego do Pu1ado	piOSseLi 11('0 dix' :Or (la (('fite de niaigefli esquerda do córi'ego do

	

a inho, até sua mais alta (L((eU')' sob	 Bálcanio até a ('hajiada de São Doni ingos, 00 pOfltO fronteiro à cabeceira

N.	MU	
"•	 1

	
ocidental o Cór'co fl (O1 lo, continua pela e ha pada de São Domin

	

NICIPIO DE CORONEL FABRICIAN	
da vertente (Ia	em direita i> Córrego São João

b) D	
e	chapadão iaUillOi ra até a ('abeceira (lo Córrego 1

Rio at

:unial; deS-

Divisas Interdis1rfi1f5	
cc 

por êste Córrego, até sua foz no Rio Jequi ti iilionha, sobe por

1	Entre os distritos d	
foz (10 Hk Sinas; sobe j)0I' stc	é a foz do

	

( frO1('iifl( 
e Coronel Fabricjano	Barra Alegre'	

Córrego (lo Brejo; segue Pelo ilivi sol' (IC águas entre o 6rrego Brejo

Antonio e Piracicaba	
( O ii	Sor (' 01:15 lOS	

'	 Cl(1)l0 (l0	I'0l 100 à Lagoa (10 Mutuca.

Pequeno e Jn	
o divisor 1e águas	

Sint.
ncnia; continua	 os Ribeirões 1'

divisor da vertente d	
a por este ultimo divisor,	

oca	 o r1u ie1)l() dc• Salinas:

morro do a margem direitadireita do Ribeirão	 Começa na Chapada
depois, peI

Passas.
Córregos do Bom

	até
	fronteiro	

dosGcr3is, nas proximidades tia Lagoa
do pelo

2	
Nossa Senhora.	 da 

Mutuca segue por Chapada e pelo divisor tia vertente da margem

di stritos de Coronel F'	
direita do Córrego dos Gerais, passando pela Serra tio Viana, atin-

- Entre os d

rão	
no divisor de águas, entre o a)rlci

q no e Ipatinga:	gindo, pelo espigão, o Rio Salinas, na foz do Córrego Baixa Grande

ra e Bom
	defrontando as cabeceiras do' 

O Piracicaba e o Bibejsobe o espigão da margem direita dêste Córrego e segue pelo (liVi-

110, segue pelo •	
5 orregos Nossa 

do Corrego Nossa	S
	divisor da vertente	

a . cnh	sor da vertente tia margem esquerda tio Córrego (lo Bananal, passan-

Plracjcaba
	Senhora, ate a foz	dêste Córregno(h1ri	

do pelo alto de São Vicente, Serras da GameiCii'a e da Sêde, até

	

Ri	encontrar o divisor de á guas dos Ribeirões Santo e Água

Entre os distritos de Coronel Fabriciano e Timóteo:	
Fria.

Sobe pelo Ri	'	
,	1

	

Ri o até a foz do Rio Cocais d	
() oss Senhora;	 3	Com	municlino de Itinga

- os Arrudas
Co

Come

	

Entre os distritos fie I patinga e Timóteo	
meça flO divisor (Ia vertente	niargelil esqlier(1a do

desce pelo	
na f oz do Córr:	

Córrego tio Bananal, no seu entroncame n t o com	divisor (te águas
ua por êstc

	

Rio 1 iracicaba até a foz no Rio Doe Nossa Senho;	
dos Ribeirões S:into Antônio e Água Fria; continua	

último

5	Entre os distritos fie	
e.	 divisor até ao Morro do Capim e 1,10 divisor (le água (!OS llil)e1

Começa no divisor	
ia Alegre e Ipatinga:	

rões Santo Aiitônio e GeniPilPo, até ao ponto fronteiro	cabeceira

c aguas
di

	entre o Rio Piracicaba e o	
dcste Ribeir 10

'	
1	 ' -

	 <)	' i'c-qij,	No
iueirao Ipanema e por	 -	 ,	

a	 4 - Com o município d Araçual:
Rno

rste Rihejrao até

	

a foz no Rio Doce	 -

	

4 --MUNICÍPIO DE,
	 Começa no ponto fronte iro a cabeceira tio Ribeirao Genipapo;

4 CORONEL MURTA	
dai, alcança a Serra ltaúna, pela (lUil1 segue até atingir O entronca

M :	

mento com o divisor entre o Ribeirão Santana e Córrego da Areia;

a) Lijuiles

	

IJfldzpazs	
segue por êste divisor e depois pelo divisor da vertente da margem

foz do Ribeirão São José- oni o Município de Virgem ( Ia E	

esquerda do Córrego da Areia até sua foz no Rio Jequitinhomltla;

Começa no divisor de áuas	
desce por êste 'J	

segue Pelo divisor tia ver-

-

	entre o Rios Jequitinhonha	
tente direita (10 Córrego São José,	alcançar	divisoraté	 de águas

segue por este divisor, até defrontar a foz	1	
l'eL() (lo Tiiliuçu;	

entre os Rios Jequiti10 ia e Araçuaí no ponto fronteil'O a cabe-

	

o Corrego do Balsam	 ceira do Córrego do Tibuçu.
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45 - MUNICÍPIO DE CÓRREGO DANTA

b) Divisas iriterdisirilais

Entre os distritos de Córrego Danta e Cachoeirinha:

Comeca no Ribeirão da Estalagem, na foz do Córrego do Uru.
cuja; sobe o espigão (Ia margem direita do llit)eirão, transpõe o di-
visor e alcança o Rio Indaiá; na foz (lo seu afluente da margem
esquerda, o primeiro abaixo da foz do Córrego que vem da fazen-
da dos Veados; sobe pelo Rio Indaiá e depois pelos Córregos da

e do dn1j(dO. e ((10 (:,te,no (I\ occal dos
Rios do Indaíã e do Perdigão; segue por êste divisor, passando pelas
Serras do l3ueno e do Bananal, até alcançar o divisor da vertente
da margem esquerda do Córrego da Loca; segue por êsse divisor
até à foz do córrego da Loca no Ribeirão da Prata; atravessa êste,
'ao o coa	CO3	': o	 ic	r tspgão, e

o	•cco da Jacuha	lo e)	Or0o do Paiol Queimado.

N.9 40 -- MUNICÍPIO DE CÓRREGO DO BOM JESUS - (EX-BOM
JESUS DO CÓRREGO)

a) Limites municipais ............

1 - Com o município de Cambuí:

Começa no Ribeirão São Domingos, na Cachoeira de São Do-
mingos, a um e meio quilômetro a flon lan te 11'lugar denominado
Meia Légua; desce pelo Ribeirão São Domingos e pelo Rio Itaim, até
a ponte da estrada Cambti í-Paraisópolis ; segue por esta estrada pas-
sando junto da sede da fazenda de Anhumnas e atravessando os Cór-
regos da Anhumna e Mombaça, até o (liviSor (te ágnes entre os Rios
Itaim e Capivari, nos limites com o município de Paraisópolis.

2 - Com o município de Paraisópolis:
no " (' 0 eniie o Po,; Tai;n e Caidvari

na estrada entre Canibuí e Paraisópolis; segue por êste divisor de
águas, passando pela serra do Fúni!, até a Serra da Bocaina; desce
a encosta, indo atingir a confluência dos córregos Campo do Raposo
e da Fazendinha, pouco acima do povoado do Pinhalzinho; atinge
o espigão fronteiro e continua pelas Serras da Pedra Chata e Em-
bira Branca, até ao alto da Pedra (Te São Domingos.

3 - Com o município de Camanducaia:

Começa na Pedra (te São I)omningos, atinge as nascentes do
Ribeirão do mesmo nome, PCiO qual desce até a Cachoeira de São
Domingos, a um e meio quilômetros a montante do lugar denomi-
nado Meia Légua.

— L.') —

N.' 47 — MUNICÍPIO DE DELFIM MOREIRA

b) Divisas interdistrilais

1	
Entre os distritos de Delfim Moreira e Queimada:

Começa no Rio Lourenço Velho, no Bairro do Mogiaflo ou
Santa Cruz, defrontando o espigão da vertente da margem esquerda
do Ribeirão do Sertão Pequeno: segue por êste divisor até defron-
tar as cabeceiras do Córrego (lo Pecegileiro; dai, pelo divisor da
vertente da margem direita do Córrego do Purgatório até sua cabe-
ceira, na Serra do Cubatão, Campo tio Joviaflo e divisor de águas
entre os Rios Lourenço Velho e Santo Antônio; continua por êste
divisor, passando pelos altos cio Rosário, do Chapeó e do Machado,
até a divisa com o Estado de São Paulo.

N 9 48 - MUNICÍPIO DE DESCOBERTO

a) Limites municipais

1 - Com o município de Guarani:

Começa no divisor dos Rios Novo e Pomba, no ponto fronteiro
às cabeceiras dos Córregos das Fazendas Conquista, BiachuêlO o
Chalé, segue pelo espigão divisor entre 05 Córregos das Fazendas,

do Chalé e Cachoeira Alegre, de 
11,11 lado, e RiachuêlO, (te outro

lado, até alcançar O 
Rio Pomba, na foz do Córrego que vem do

Meio, seu afluente (Ia margem esquerda; desce pelo Rio Pomba até
a cabeceira Alta; daí, sobe o espigão cia margem direita dêste Rio
e continua pelo divisor de águas entre o Rio Pomba e o Córrego
do Bom Sucesso, até á Serra do Descoberto; continua por esta

Serra até ao alto da Vista Alegre.

	

2	Com o município de Astolfo Dutra:

Começa no pico da Vista Alegre, ponto culminante (Ia Serra
do Descoberto; daí, pelo divisor entre os Rios Pomba e Novo, até

ao alto da Serra dos Menezes.

	

3	Com o municíPio de CataguaseS

Começa no Serra dos Menezes, no divisor de águas dos Rios
Pomba e Novo; continua pela cumeada da Serra dos Menezes, di-
visor dos Córregos Grama e Pires, e, depois, pelo divisor do Ri-

beirão iãO Lourenço, (1)' 001 IOdO e Brhei '00 (los Miiei'OS e Córrego

Santa Teresa (te outro lado, 0 té ai co açor a foz (lêSC últmo, 1H) RiO

Novo.

j
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4 - Com o município de Leopoldina:

Começa no Rio Novo, na foz do Córrego Santa Teresa; sobe
pelo Rio Novo até a Cachoeira do Roncador.

5 - Com o município de São João NepoLnuceno:

Começa no Rio Novo, na cachoeira do floncadoi', sobe pele
Rio, até à foz do Córrego Santana.

6 - Com o município de Rio Novo:

Começa no Rio Novo, na foz do Córrego Santana, sobe por
ste Rio até à ponte da Estrada dc Ferro Leopoldina; continua pcio

espgo da niargeni esquerda (lo 111o, atravessa o Córrego que veia
da fazenda da Conquisla na cnchoeii'a sduada pouco acima da foz
do Córrego (los Ind os, prossegun do pe o esp po, contornando as
cabeceiras daquele Córrego até aIcn çar o ponto situado entre as
fazendas Conquisto, Chalé e 14 cliiuio, 110 divisor <te éguas entre
os ILos Novo e Pomba, segue por este (tivsor até o ponto situado
entre as fazendas Conquista, Chalé e Biachuelo

N.9 49 - MUNICíPIO DE DESTERRO DE ENTRE RIOS

a) Limites municipais

1 - Com o município (te Passa Tempo:

Começa no Ribeirão da Ponte Alta, na foz (lo Córrego de
Jacarandá; desce pelo Ribeirão da Ponte Alta até á foz (lo Córrego
da Cachoeira; sobe a encosta e continua pelo divisor da vertente
da margem direita dêste Córrego; e, depois, pelo divisor entre e
Ribeirão da Ponte Alta e o Rio Pará, até ao ponto fronteiro à foz
do Ribeirão da Capela Nova, atin:e esta foz e sobe o Ribeirão
da Capela Nova até a foz do Córrego da Cachoeira; sobe Por êste
até a foz do seu afluente <ia margem direita, que passa ria Fazem a
do Retiro Novo, daí, continua pelo divisor en 1 re êste afluente e e
Córrego da Cachoeira até o seu entroncamento com o divisor de
éguas entre o Ribeirão da Capela Nova de um lado, e os Córregos
da Colônia, Paciência e Bom Retiro, no alto do Istoque, <lo outro
lado.

2 -- Com o município de Piracerna:

Começa no divisor de ágios entre o Córrego da Cachoeira
e o Córrego da Paciência, no alio do Istoque; segue por êsse di-
visor posando pelo Morro (10 Coelho (1, cm seguida, pelo divisor
entre o Córrego de 140111 Retiro e o Ribeirão de Samambaia, pas-

Mndo pelo alto cio Campestre, até alcançar o ponto fronteiro às
becciras dos Ribeirões Passa Sete e Barreado, rio divisor dos Rios

Pará e Paraopeba.

3 - Com o município de Bonfini

Começa no divisor de águas entre os Ilios Pará e Paraope-
ba, no Rio fronteiro às cabeceiras dos Ribeirões Passa Sete e Bar-
reado, segue pelo (Ivior entre êstes dois Ribeirões e or uni es-
pigão secundário até alcançar o Ribe rão do Barreado, na foz dO
Córrego dos Antônio Iirui1jaro; atravessa o Ribeirão Baireado, se-
gue ptão divisor Colie os Córregos Au torno Lruoao e da Pregui a,
coaorna as caijece ias deste iritio e nicailça o Inheiao dauitania
IU idicddaas, lia IÜZ (te SCU ti IOCIi te da uiiaigwii (hici la, (1UC XCiii
io ARo do Jacarandá; sobe por esi Córrego até o ieleiadu aio,
ao divisor da vcreie da i,iar,eiu direita do itlbeir.ao ãiacaôbas.

4 - Coa o município de Jeceaba:

Começa no Alto do Jacarandá, Geironie a cabeceira do Cor-
go üu iiiCid0 110 te, LOS IIIiII[CS C01 O hiUlilCiplO (te I3oiui 1,

4ece pelo Lolrego ou Jacaraijua, me a cuniiuciicia Cuiji o Lof-
rego do Auiiir, oiaiadoies uo itiueiio alacus; soe a cii-

4jsa e cua1aaa peSo e1)Àhno e oVisor tia viiie1iic un mui geuii di-

reita do Luliego do Agniai, ae aicíiçai o Osoiro ou Ferro; cmi-
iuiii as cauiccenas do Uuircgo do (auiiDa e set.e pulo divisor da

y rLeiiLe di hiaigeiui esquerda oo Coiego da fedra Ncra, ate o
Alto da Pedia Negra.

5 - Coas o iilUlliClpiO de Entre Lios de Mtuas

Começa no Alto da Pedra Negra, desce a Pedra Negra, aI-
unça e transpõe o Cójre go da Pedra Negra na conklucneia dos seus
do" U1,C,,	 i2	 jJ L	&	 C!	C	C	U flIL

aivaba de Cima; desce Pelo espigão da margem esquerda dêste
ilUnio até alcançá-lo na foz (le uni seu afluente que tem as nasceis-
les mais próximas das cabeceiras do Córreo da i'edra Negra;

brc o Ribeirão Caiu	daba e Cima até a sua cabeceira; a; ci tiijua
pelo divisor entre o Corrego da Cachoeira ou (los Coqueiros
loquises e o Córrego do Mato Dentro até o Alto do Cruzeiro, no di-
visor (te éguas entre os Rios Pará e Paraopeba; segue por êstc di-
visor passando pela Serra (las Talhadas e pelo sinal geodésico d"
Alto (Ias Alagoas até as cabeceiras do Córrego da Cachoeira, no
Alto do Capão Comprido.
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6 - Com o município de Resende Costa:

Começa no Alto do Capão Comprido; continua pela Serra do
Corisco e pelo espigão alcança a confluência dos Córregos do Por-
teiro e do Cajuru, nos Mirandas; desce pelo Rio Miranda (ou
Pará), assi ia formado, até a luz cio córrego Água Limpa; continua
pelo divisor da vertente (Ia niargeni esquerda (10 córrego Água
Linipa e prossegue pelo divisor entre os córregos do Jacarandá e
da Cachoeira, até alcançar o córrego do Jacarandá, na foz do seu
afluente da niargemn direita, logo acima da fazenda Ponte Alta;
desce pelo córrego do Jacarandá até sua foz no ribeirão da Ponte
Aita.

1)) Divisas irxlerdistrifais

Entre os distritos de Destêrro de Entre Rios e São Sebastião
do Gil:

Começa no Morro do Coelho, defronte à cabeceira do Cór-
rego da Geada, no divisor entre os rios Pará e Paraopeba, nos limi-
tes com o município de Passa Tempo, continua pelo divisor dos rios
Pará e Paraopeba, até o Alto do Cruzeiro.

N.° 50 - MUNICÍPIO DE DIAMANTINA

Entre os distritos de Mercês de Diamantina e Felício dos
Santos:

Começa no divisor de águas entre os rios Vermelho e Ara-
çuaí, próx i 1110 da Pcl mai 'ícn i oa;s (guc pelo divisor de águas entre
os rios Araçuaí e Itanguá, até defrontar a cabeceira do córrego
Tarnhor 1, pelo nual desce até yua fof, no riu Ararna í ; atravessa ste
sobe o espigão fronteiro, transpõe o divisor e alcança o córrego Ma-
ravilha, um quilómetro abaixo do povoado de Maravilha.

Entre os distritos de Felisberto Ccdeira e Felícic, dos Santas:

Começa no córrego Maravilhas a um quilônietro abaixo do
povoado de Maravilhas; sobe o espigão da margem esquerda dêste
córrego, até alcançar o divisor de águas entre os córregos da Estiva
e Maravilhas; segue por êste divisor e depois pelo divisor entre
o rio t'r&o e O 1. I,eirão Santana at é atingir o divisor rio Araçuai -
rio Jequitinhonha em um ponto fronteiro à cabeceira do ribeirão
Soberbo, próxino ao Morro Redondo.

Entre os distritos de Extração e Felício dos Santos:

Começa no ii vor geral entre os rios Ara naí e Jequiiinh
tiha, defrontando à cabeceira do ribeirão Soberbo, próximo do Mor.
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ro Redondo, segue por êste divisor, passando pela serra do Gavião
até encontrar o limite do município.

Entre os distritos de Felisberto Caldeira e Mercês de Dia-
mantina:

Comera no divisor dos rios Jequ 1 inlionlia e Araçuni, defron-
te à cabeceira do ribeirão Santana; desce por êste ribeirão até sua
foz no rio Prêto; sobe o espigão da margem direito do rio, cont i

-nua por éle, transpór o	dos rios Pi'êto o Araçuai e
a confluência dos córregos da Estiva e Maravilhas (formadores do
ribeirão Canastra); sobe pelo córrego Maravilhas até um ponto um
quilômetro abaixo do povoado de Maravilhas.

intrc os ditritos de Felisberto Caldeira e Extração:

Começa no (livsor dos r iaJint:dion]i:i o Araçii:ií nu 1,011-

lo fronteiro à cabeceira do rio Manso; continua pelo mesmo divisor,
passando pelo Morro Redondo até defrontar a cabeceira do ribeirão
do Soberbo.

N. 51 - MUNICIPIO DE DOM VIÇOSO

a) Limites municipais

1 - Com o município de Cristina:

Começa na serra do Poii;o Fr;o, deronlando as cabeceiras
do ribeirão do Pouso Frio e do córrego da Vaca; segue pelo 'Di-
vortium aquarum" dos rios Lambari e Verde, passando pela serra
da Cristina até o Alto do Urutu (na serra do Dom Viçoso).

2 - Com o município de Carmo de Minas:

Começa no Alto do Urutu, na serra de Doai Viçoso; segue pelo
divisor de águas entre o ribeirão do Carmo e ribeirão da Palma;
continuando pelo altos dos Campos da Matinada, desce depois pelo
espigão, até atingir o ribeirão da Palma, na foz do afluente, que
nasce na fazenda (te .1. (de-ira, e:ce id) rilerão da Palma ate sua
eonfluência com o ribeirão do Aterrado.

3 - Com o município de Pouso Alto:

Começa na foz do ribeirão da Palma, no ribeirão do Aterra-
do; sobe pelo ribeirão do Aterrado até a foz (lo córrego da Roseta.

4 - Com o município de Virgínia:

Começa no ribeirão Aterrado, na foz do córrego (Ia Roseta;
sobe o espigão da margem esquerda do ribeirão, atingindo o divi-
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sor (tc águas dos ril)eirões Água Limpa e Palma; continua por
êste divisor até o alto do Campo Feio.

5 - Com o município de Maria da Fé:

Começa no alto do Campo Feio; continua pelo divisor de
águas entre os ribeirões dos Pintos e Palma até encontrar a serra
do Pouso Frio; no divisor geral de águas do rio Lambari—rio
Verde, defrontando as cabeceiras do ribeirão Pouso Frio e do cór-

rego da Vaca.

N." 52 - MUN1CIPIO DE DORES DO TURVO

a) Limites Municipais

1 - Com o município de Alto Rio Doce:

Começa na serra do Caraniona, no ponto fronteiro à cabe-
ceira do córrego do mesmo nome; continua pelo divisor de águas
(lOS ribeirões Dores do Turvo e Santo Antônio até ao ponto frontei-
ro à cabeceira do córrego das Almas.

2 - Com o município de Braz Pires:

Começa no divisor dos ribeirões Dores do Turvo e Santo An-
tônio, no ponto fronteiro à cabeceira do córrego das Almas; con-
tinua pelo divisor, até ao ponto fronteiro à cabeceira do córrego
(lo Sal)(); ( h'i)O ; S, 1J(!O (St)l_aO Cliii	() córregos do Gafuá e da Barra,
até a foz (lo Côiicgo C :ifu 'i, no ri he rio Dores do Turvo; desce pelo

brivéo Dores do Turvo, até i ponte da fazenda de Santana.

3 - Com o município de Senador Firmino:

Começa no ribeirão Dores do Turvo na ponte da fazenda de
Sa otan a; (1 )IÍ 1)01 C l) i °. pw,,samo p('IOS altos das cabeceiras do
ribeirão dos Modestos, contorna as cabeceiras do córrego de San-
güense, e depois, pelo divisor do córrego do Cantagalo e o ri] eirão
São Cristovão, até à foz do ribeirão São Cristovão no ribeirão do
Turvo.

4 - Com o município de Ubá:

Começa na foz do ribeirão São Cristovão no ribeirão do Tur-
vo; prossegue pelo divisor dêste ribeirão e do Turvo até ao alto
da \1dcia; voliando dai )C10 CS) éo ali 11t11 1' O 1ii)era0 (10 Turvo,
na foz do ribeirão do Macuco; pelo divisor de éguas dos ribeirões
do Macuco e do Turvo atinge a serra dos Pires defronte à cabeceira
do córrego da Fortuna, afluente do córrego Beija-Flor.

5 - Com o município de Rio Pomba:

Começa na serra dos Pires, no ponto fronteiro às cabeceiras
dos córregos da Cachoeira (vertente do Turvo), e de Beija-F'iôr
(afluente do rio Paraopeba, da bacia tio Pomba), continua pelas
Serras (los Pires, do Cemitério Velho e de Caramona (divisor de
águas dos rios Turvo e Pomba) até ao ponto desta última serra
fronteiro à cabeceira do córrego do Carainona.

N.9 52-A	Município de Estiva:

b) divisas interdistritais:

Entre os distritos de Estiva e Põntamo:

Começa no divisor com o Município de Pouso Alegre, n
serra do Cantagalo, e divisor entre o Rio do Itaim e Córrego do Pân-
tano; segue por êste divisor até o alto do Carapuça na Serra do Cara-
puça; segue por espigão até atingir o Córrego do Pântano entre as
duas caclioci ras, próximas do oito (lo Carapuça, atravessa daí o
Córrego do Pântano sobe o espigão da margem esquerda do Córrego
até a Serra do Casquilo no divisor (te éguas entre os Córregos do
Pântano e Brandões; segue por êste divisor até alcançar os limites
com o Município de Bom Repouso, entre as cabeceiras dos Córregos
da Onça e Vargem Grande.

N.' 53 - MUNICÍPIO DE ESTRÉLA DALVA

a) Limites Municipais

1 - Com o município de Volta Grande:

Começa no rio Paraíba, na foz do ribeirão da Cachoeirinha;
cêrca de um quilômetro a jusante do povoado de Conceição da Pa-
raíba; sobe pelo ribeirão (Ia Cachoeirinha até a foz (10 córrego da
Serra; segue pelo espigão da vertente da margem esquerda do cór-
rego (Ia Serra até o alto (Ia Serra da Pedra Branca ao ponto fron-
teiro à foz do maior afluente da margem direita do córrego da Pedra
Branca; segue pela linha de cumeada da serra até defrontar a ca-
beceira do afluente da margem direita do ribeirão Água Limpa, que
passa pelas fazendas do Macuco, Santa Rita e São João; alcança o
divisor entre os rios Pirapetinga e Angu e por êle segue até a Pedra
do Mato.

2 - Com o município de Leopoldina:

Começa no alto da Pedra do Mato; segue pela linha de cumea-
da divisora entre o rio Pirapetinguinlia e o córrego Água Limpa,

rw
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passando pelo alto de Santa úrsula, até encontrar o espigão divisor
entre o ribeirão Água Limpa e o córrego (IUC passa pela fazenda de
São Jerônimo, seu afluente, da margem esquerda, pelo qual conti-
nua até a foz dêsse último córrego, no ribeirão Água Limpa; desce
por êste ribeirão até sua foz, no rio Pirapetinga; desce por êste até
a foz do córrego do Desengano.

3 - Com o município de Pirapetinga:

Começa no Rio Pirapetinga, na foz do Córrego do Desen-
gano; desce pelo Rio Pirapetinga até à foz do Córrego do Caiapó;
sobe por êste até á foz do Córrego da Bairinha, que passa na
fazenda do mesmo nome; continua pelo divisor da vertente da
margem direita dêste Córrego, contorna as cabeceiras do Córrego
que deságua abaixo da Estação de Caiapá, até atingir o Córrego
das Palmeiras, na ponte logo acima da cachoeira; desce pelo Córre-
go das Palmeiras até sua confluência com o Córrego que vera
(Ia Estação de Jucatan e Fazenda da Lage; (íultiaua pelo divisor
da vertente da margem direita (lêste último Córrego da Cachoeira,
que passa na Fazenda da Cachoeira; continua por êste divisor
até atingir o Rio Paraíba, na foz dêsse último córrego cêrca de
um quilômetro a jusante do povoado de Conceição do Paraíba.

4 - Com o Estado do Rio de Janeiro:

Começa na foz do Córrego da Cachoeira, no Rio Paralha,
segue pela divisa interestadual até a foz do Ribeirão da Cachoeira,

b) Divisas iii teidistjilais

Entre os distritos de Estréia Dalva e Água Viva:
	 1

Começa no divisor dos Rios Pirapetinga e Angu, no ponto
fronteiro à cabeceira do afluenle (Ia ma rgern direita do r:hcrão
Água Limpa, que passa pelas Fazendas do Macuco, Santa 11 ia e
São João; desce por êste afluente até sua foz no Ribeirão gua
Limpa, pelo qual segue até à foz do Córrego que passa na Fazenda
de São Jerônimo.

N.' 54 - MUNICÍPIO DE ESTRÍ.LA 1)0 SUL

b) Divisas- Inlerdistrilais

1 - Entre os distritos (te Estréia do Sul e Santa Rita da
Estrêla:

Começa no Ribeirão São Félix na foz do Córrego Água Clara;
sobe por êste córrego até sua cabeceira; daí, prossegue até alcançar

o divisor (Ia vertente da marg('1fl direita (10 córrego Bagaginha
segue por êstc divisor, e, depois eia rumo ao rio Bagagem Cru
ponto distante 1 000 nici ro:; ac i ma do povoado (le Sinta Rita de

Estrtda ; transpõe o rio e segue pelo divisor da margeni di i'cta do
córrego Grande, até defrontar sua nascente; alcança o divisor da
margem esquerda do córrego Buriti Quebrado e (011 tinua por "te
divisor, até atingir a 101 do cónego 1 3i11 - , t i Quebrado, no ribeirão

Pissarrão; desce pelo ribeirão até alcançar os limites colil o niuhii-

cipio de Araguari.

2	Entre os distritoS de Surta Rita da Estróla e Chapada

de Minas:

Começa no Rio Bagagem, na foz do Córrego Grande da Água

Fria; segue pelo ro lagageii :rc,ma á loz (to 	eo Lt 1La,

seu afluente da ma:'gem direita; por êste até i foz do Córrego
do Coqueiro; por éste até sua cabeceira, daí pelo divisor atinge

a cabeceira do Córrego do Diogo, desce por êste até sua foz no

Ribeirão São Fúlix -

(strLos de Cla;':ida de Mina: e (itupiaru:

Começa no Rio Bagagem, na foz do Córrego (Ia Água Fria;

segue por espigão, passando entre as cabeceiras do,; Córregos da
Lagoinha e Saco Feio, até defrontar a cabeceira do Córrego da
Lixeira, na divisa com o município de Monte Carmelo

1
Começa na Serra do Soca, no entroncamento com as Serras

do Cafarnaumo e da Braúna (ltiC constituem O divisor entre os

Ribeirões São Mateus e Maranhão; segue por êste divisor até o
Pico (lo Fubá, na Serra da 13i'aúna; continua pelo divisor da
vertente da margens esquerda do Ribeirão São Mateus até o ponto

ciii que é:te div g oi é ii travtSsLl(lo pela E,tIaia de Ferro Lcopol-

diria; dêste poelo continua pelo eH: ão , e, rodiando as (alorriras

de córrego que passa pelas Fazendas (te Santa Mariana e 'Vargem
Alegre, vai atingir o Rio Caraisgola, na foz do Ribeirão da Caiana,

N. 55 - MUNICÍPIO DE FARL5 LEMOS

Linillcs lIIuIiicijffliS
-L

1 - Com o município de Carangola:
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afluente da margem esquerda; continua pelo espigão divisor da
vertente da margem direita dêsse Ribeirão, até a Serra da Caiana
de Cima, no puniu fronteiro às cabeceiras do córrego elo Caminhão.

2 - Com o município de Espera Feliz:

Começa na Serra Caiana de Cima, no entroncamento com o
divisor da vertente da margem direita do Ribeirão da Caiana, no
ponto fronteiro às eahecej ras do córrego do Cnin nhõo; segue pela
Serra da Caiana, até alcançar os limites corao Estado do Rio de
Janeiro.

3 -- Com o Estado do Rio de Janeiro:

Começa na Serra da Caiana, no entroncamento do divisor
entre o Córrego da Boa Esperança; Ribeirão do Ouro e Rio Caran-
gola; segue pela divisa interestadual, até encontrar o divisor entre
os Córregos do lloiii Sucesso e Monte do Café; afluente da margem
esquerda do Rio Carangola.

4 - Com o município de Tombos:

Começa no divisor (Ia margem esquerda do Rio Carangola,
no ponto fronteiro às cabeceiras do Ribeirão do Ouro e dos Córre-
gos Bom Sucesso e Monte do Café; continua pelo divisor dêsses
dois últimos Córregos, que têm o nome de Serra da Caiana de
Baixo, e pelos espi çóes d' ssa serra a! é o rio Caran go! a. em uma
curva junto à Estrada ele Ferro Leopoldina, cêrca de três quilôme-
tros abaixo da Estação de Faria Lemos; atravessa aí o Rio Caran-
gola e a linha de Estrada de Ferro Leopoldina e segue pelo
espigão da Serra Capa Gato e Serra Queimada, divisor entre Ribei-
réo Séo i\latetis e corre o Santo António, ,té o Pico dos Casusa;
dêste ponto alcança o Ribeirão São Mateus, na foz do Córrego das
Pedras, formado pelos Córregos das Favas e elo Galo; segue elo
espigão da margem direita do Ribeirão São Mateus, passando pela
Pedra Dourada, até atingir a Serra do Soca, no entroncamento
com	o divisor entre os ri lo» róes São Mateus e 1,1ar::111ào

N.9 56 - MUNICÍPIO DE FELLXLANDIA

b) Divisa interdistrilal

Entre os distritos de Felixlândia e São José do Buriti:

Córrego do Jacaré em sua cabeceira; desce por êsse Córrego até
sua barra no Ribeirão do Peixe; desce por êsse Ribeirão até sua

foz no Rio Paraopeba.

N.9 co - MUNICÍPIO DE FRUTAL

1)) Divisa init'rdistpilol

1 - Entre os distritos de Frutal e Aparecida de Minaz:

Começa no Rio Grande, na barra tio Ribeirão do Cisco; sobe
pelo ribeirào, até a barra do córrego (tu Pênlano, sobe pelo córre-
go até a barra do Córrego de Espora, e, por êste, até sua cabeceira;
daí, em reta ao líni 21 500 na da rui lov ia S:'10 Paulo -- Ciii aló, pela

que segue até o lnn 27: dêsse 1unIu, ciii rete, até o Córreno das
Pedras, na barra do Córrego Silveira; segue pelo Córrego das Pedras
até a foz de seu afluente da margem direita que vem das imedia-
çóes da rasceilte do cóireg; H guu ",iiiarela sobe' por êste'
afluente até sua cabeceira e daí alcança a cabeceira do Córrego
da Água Aiiareta ; desce pOI ésse c() rrego até sua barra, no córrego
do Brejão; sobe o córreo do flreFio até sua (ahe(eil'a e daí cmii
reta, até a Estrada de Automóvel de Frutal a Itapagipe; deste ponto,
segue acomnpanlianiio a supra rodovia, jassndo pela ponte no ri-
beirão Marimbondo, até a ponte no rio Séo Mateus.

2 - Entre os distritos de Frutal e Planura:

Começa no Pio São Francisco, na foz elo Ribeirão Dourado;
desce pelo Rio São Francisco até sua foz, no Rio Grande.

N.° 57 --- ',llIJNIC1PJO D) G' ITÉI..

b) Divisas Intcrdistrihiis
4

1 - Entre os distritos de Galiléia e São Geraldo do Baixo:

Começa na serra do Urneom no e	ninin i entu rolo o
sor que passa entre os Córregos da Boa Vista e Macaco Sêco; segue
porêste divisor até atingir o Córrego do Rapa, na foz do Córrego
do Macaco Sêco; sobe o espigão (Ia margem direita elo Córrego
da Rapa, transpõe o divisor e por espigão atinge	o Ribeirão

Laranjeiras na foz do Córrego da Conceição.

2 - Entre os distritos de Galiléia e Sapucaia do Norte.

	

Começa na barra (lo córrego ilo Baú, mio ribciréo da Extre-	 Começa no Ribeirão Laranjeiras, na foz do Córrego da Con-

	

ma; sobe pelo córrego elo Baú até sua cabeceira; daí, atinge o	ceição; sobe o espigão da margem direita do Ribeirão, transpõe
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1

o divisor e por espigão alcança o Córrego da Sapucaia, na foz do
Córrego Palmital; continua pelo divisor da vertente da margem
esquerda e do Córrego Palmital, até alcançar o divisor entre o Ribei-
rão Saida helena e rl1,erto Liijciias, no ponto Irooteiro à cabe-
ceira (10 corrego Central.

3	Entre os distritos de Galiléia e Central de Santa He-
lena

Começa no divisor de águas entre os Ribeirões Santa helena
oe Laranjeiras, no ponto fronteiro à cabeceira do Córrego do Central,

dai, prossegue pelo divisor da vertente da margem esquerda do
Córrego Central até alcançar sua foz no Ribeirão Santa 1-lelena.

4 - Entre os distritos de Sapucaia do Norte e São Geraldo
do Baixo:

Começa na foz do Córrego (Ia Conceição, no Ribeirão Laran-
jeiras; continua Pelo divisor de águas entre dois cursos dágua até
atingir o divisor de águas entre o Rio São Mateus e o Ribeirão La-
ranjeiras.

5 - Entre os distritos de Sapucaia do Norte e Divino de
Laranjeiras:

() -ir 'r1 rIo Doe ---- ro IflCflI1 ro entron-
camento com o divisor que passa entre os Córregos do Divino e do
Rufino Miguel, afluente (Ia margem esquerda do Córrego do Divino;
segue por êste último divisor até alcançar o Córrego do Divino na
foz do Córrego José Malaquias ou flufino Miguel; sob o espigão da
mar,gem esquerda do Córrego do Divino até alcançar o divisor da
vertente da margem direita do córrego Fioravante Pitoli, segue por
êste divisor até alcançar o Ribeirão Laranjeiras, na foz do Córrego
Fioravante Filou; atravessa o Ribeirão, sôbre o espigão fronteiro e

uUtHh(L1 1 eo I1(r ao mle:e a ml r:J (;(jL((rIo do caiicge
Sapucaia até alcançar o dIvisor dos ribejrões Laranjeiras e Santa
Helena.

6	Entre os diatiilos de Sapccaia (10 Norte e Central de
Santa helena:

Começa no divisor de águas, entre os ribeirões Laranjeiras
e Santa Helena, no ponlo fronteiro à cabeceira (10 córrego do
Central •,segue por Cste divisorsor ate o cntroucauicnlo Com o espigão
(1UC vem da foz do córrego Fioravante Pitoli, no ribeirão Laranjeiras.

7 - Entre os distritos de Sapucaia do Noite e Central do
Santa Helena:

Começa no divisor de águas ((mire OS ribeirões Laranjeiras
e Santa helena, no entroncamento com o espigão Cine vem (la foz
do córrego Fioravante Pitoli, no ribeirão Laranjeiras; segue pelo
divisor entre os dois ribeirões até atingir o limite colo imiUiii-
c ipio de Bom Jesus do Manteria.

N. 9 58 - MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

o) LiinUes iouimcipciS

1 - Com o município de São Domingos do Prata

Começa no rio Doce na foz do córrego Capixaba; sobe por
este córrego até sua cabeceira; segue pelo ii visor (Ia vertente (Ia
margem esquerd a do ri Pci rão Sa n t,1 lUta, passo udo pelo a lo da
Roenlia até o alto (lo Supico; segue pelo d iviaor da verteu te (Ia
wi- gein direita do córrego (10 Sul até o espigão (lO Co)iln Gordura
scgie por êste espigão até o córrego ilo Sul; atravessa-a, sobe o
espigão fronteiro até o alio do espigão da Gruta, em fi'uic à eile
da fazenda da Barra; segue por êste espigão até itimigir o rio ";acra-
meilio na cabeceira; sobe pelo rio até o foz do córrego Água Limpa;
sobe por êste córrego até a foz do córrego João (àiiues ; coul nua
pclo divisor de águas entre Os córregos Jiião Gumes e Água Limpa,
até atingir o divisor deáguas entre os ribeirões lumbaça e Sacra-
incuto, no alto da Drcjaúba

2 - Com o município de Dionisio:

Começa no divisor de águas entre OS ril,eirões Mombaça e
Sacramento, no alto' da flrejaúba; segue por êste (liv isor, passlualo
pelo Pau Gigante, até alcançar por espião, o rio Doce, na foz do
rio Matipó.

3 - Com o município de São Pedro (los Ferros:

Começa no rio Doce, na foz do rio Mitipó; sobe pelo rio
Doce até à foz do rio Casca.

4 - Com o llIUfliCí1)lO de Rio Casca:

Começa na foz do rio Casca no rio Doce; sobe por êste rio
até à foz do córrego do Capixaba.
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N.' 59 - MUNICIPIO DE GOUVEIA

a) Limites municipais

1 - Com o município de Curvelo: 17
299 -

dêste ponto alcança a cabeceira do
qual desce até sua foz no ribeirão

2 ---  Entre os distritos de Governador Valadares e Deri-

badinha:

Começa na confluência cio rio Cipó no rio Paraúna, desce
por êste rio até à foz cio córrego Pindaiba.

2 - Com o município de Diamantina:

Começa no rio Paraúna na foz do córrego Pindaíba; sobe
por êste córrego até sua mais alta cabeceira; daí, segue pelo divisor
da vertente cia margem esquerda (10 ribeirão (10 Galheiro, passando
pela serra do Mato da Catinga, até alcançar a serra de Minas; desce
a encosta (lesta serra e por espigão atinge o rio Pardo Pequeno
na foz do córrego das Tranças; sobe pelo rio Pardo pequeno até a
foz do córrego (lo Capão; por êste até sua cabeceira no divisor geral
dos rios Jequitinhonha e das Velhas; segue por êste divisor e,
depois, pelo divisor (lo córrego Retiro e ribeirão de Datas, indo
atravessar o ribeirão de Datas mil e quinhentos metros à montante
da Cachoeira de São Roberto; sobe a encosta da margem esquerda
do ribeirão de Datas-ribeirão Andrequicé; continua pelo divisor da
vertente cia margem esquerda do ribeirão (te Datas e cio ribeirão
da Areia até defrontar a cabeceira do córrego da Cachoeira; desce
por êsle córrego até sua foz no rio Paraúna, abaixo do povoado de
Tombador.

3	Com o município de Conceição (10 Maio Dentro:

Começa no rio Paraúna, na foz cio córrego da Cachoeira;

desce pelo rio Paraúna até a confluência do rio Cipó.

N.° 60 - MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES

b) Divisas intcrdistritais

1 - Entre os distritos de Governador Valadares e Alpercata:

Começa no ribeirão Traíras na foz (lo córrego (lo Brcjaúba;
sobe por êste córrego até a foz (lo córrego do Ibituruna, e, por êste
até sua cabeceira; daí, por espigão alcança a ponte da E. F . Vitória

a Minas, no rio Doce, POUCO acim	 ra cia estação (te Dcribadiflha

desce o rio Doce até a confluência do rio Suaçui Grande.

3 - Entre os distritos de Governador Valadares e São Vítor:

Começa no rio Doce, na foz ilo rio Suaçuí Grande; sobe por

êstc até a foz do rio Itambacuri.

4 - Entre os distrilos de Governador Valadares e Vila

Matias:

Começa na confluência dos rios Suaçuí Grande e Itainbacuri
segue clii rumo à foz (lo córrego (lo Chonim no córrego Pôrto
Alegre, sobe por êste córrego até sua mais alta cabeceira, no divisor

entre êste córrego e o ribeirão cio Bugre.

5 - Entre os distritos de Governador Valadares e Chonim:

Começa no divisor de águas entre o ribeirão (10 Bugre e

córrego tio Pôrto Alegre, no ponto fronteiro à cabeceira (lêste cór-
rego; segue pelo divisor (te águas entre o ribeirão ilo Bugre e o
rio Doce até defrontar a cabeceira cio córrego dos Ferreiras.

6 - Entreos distritos de Governador Valadares e Brejau-

binha:

Começa no divisor entre o ribeirão (lo Bugre e Suaçui Pe-
queno, no ponto fronteiro à cabeceira do córrego (los Ferreiras,
desce por êste córrego até sua foz no rio Suaçui; desce por êste

até a foz do córrego Bernardo.

	

Começa nos limites (lo município de Tarumirim no 1)OfltO	 7 - Entre os distritos de Governador ValadareS e Penha do

	

fronteiro à cabeceira (lo córrego Teixeira; alcança esta cabeceira e	Cassiano	trecho)

desce pelo córrego Teixeira, até confrontar a sede cia fazenda de

	

José Faustino; (mi, em rumo à sede da fazenda de Pedro Nabo;	
Começa no rio Suaçuí Pequeno, na foz (lo córrego do Ber-

	

segue em rumo à sede da fazenda de Raimundo Cobra, e dai em	
nardo; desce pelo rio ate a foz (10 córrego (lo Lassia.iO.
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8 - Entre os distritos de Governador Valadares e Baguari:

Começa no rio Suaçui Pequeno, na foz do córrego cio Cas-
siano; sobe o espigão da margem esquerda do rio Suaçui Pequeno
e continua por espigão até defrontar a cabeceira cio córrego do
Pimenta, próximo da fazenda (lo Jorge; desce por êste córrego
até sua foz no rio Doce; sobe pelo rio Doce até a foz do córrego do
Caramanho.

9 - Entre os distritos de Governador Valadares e Penha do
Cassiano (2. 1 trecho)

Começa na foz cio córrego Caramanho no rio Doce, sobe pelo
rio DOCe até a Cachoeira do Baguari.

10 - Entre os distritos de Derribadinha e São Vitor:

Começa na confluência dos rios Suaçuí Grande e Doce; desce
por êste rio até a foz cio ribeirão Santa Helena.

11 - Entre os distritos de São Vítor e Alto Santa hieiena:

Começa no ribeirão Santa Ilelena, na foz cio córrego Itapinhoã:
sobe por êste córrego até sua cabeceira; daí, por espigão atinge a
divisa do município de Italni)acuri

12 - Entre os distritos de Clioni ci e 'Vila Matias:

Começa no ribeirão do hiugre na foz do córrego Correnteza;
sobe por êste córrego até sua niais a1 1a cabeceira; daí por espigão
alcança a cabeceira do córrego do Pôrto Alegre.

13 - Entre os distritos de i3rejaubinlia e São José di'
Tronqueiras:

Começa na confluência dos rios Suaçcií Pequeno e Tron-
queira; segue pelo d i visor (te óguas entre êstes dois rios até alcançar
o divisor da vertente da margem esquerda do ribeirão hirejaubinha;
segue por êste divisor até a serra (lO Com-Será nos limites com o
município de \Tirginópolis.

14 - Entre os distritos de ibejaubinha e Penha do Cassiano

Começa no rio Suaçuí Pequeno, na foz do córrego São Ber-
nal do; sobe por êste córrego até sua mais alta cabeceira; tini, por

espigão atinge o ribeirão Meiquíades na travessia da estrada Cas-

siano-São Geraldo.

15 - Entre os distritos de Penha do Cassiano a Baguari:

Começa no rio Suaçuí Pequeno, na foz do córrego do Cassiano;
desce pelo rio Suaçui Pequeno até a foz do córrego Quebra-Joelho;
sobe por êstc até sua mais alta cabeceira; (liii, na (listôncia mais curta
atinge o ribeirão Caramanho; desce êste ribeirão até, sua foz no

rio Doce.

10 - Entre os distritos de Chonia e l3rejaubinlia

Começa no divisor entre os rios Suaçuí Grande e Suaçui Pe-
queno no ponto fronteiro à cabeceira tio ribeirão do Bugre; segue
por éstc divicr até defrontar a cabeceira do córrego dos Ferreiras.

N.° 01	rlUNICtPIO DE GUIA LOPES

1)) Divisas interdistri tais

1 - Eotre os distritos de Guia Lopes e Serra (Ia Canastra:

Começa no divisor dos rios São Francisco, e Grande, na

Serra da Canastra, no ponto (IC entroncamento com o divisor da
vertente da margem (1 ireita (lo rio Santo Antônio; continua pelo
divisor dos rios São Frane i ;co e (irand e ci é o ponto fronteiro à
cabeceira (10 córrego (lo Itolim; desce por éste rio até a foz do
ribeirão do Picheiro; continua pelo divisor (Ia vertente cia mar-
gem esquerda (lêste ribeirão, transpãe o divisor dos rios Samburá
e Santo Antônio, continua pelo divisor da vertente tia margem
direita do córrego Estiva, até atingir a comifloencma déste com o

córrego 'rt(lücra.

2	Entre os distritos (te Guia Lopes e São José do Bar-

reiro:

Começa no divisor de águas dos rios São Francisco e Gran-

de, na 
serra da Canastra, no entroflcanieflt() com o divisor da ver-

tente (ia margem direita cio rio Santo Antônio; segue pelo espigão

até a cachoeira a Casca Danta; o rio São Francisco; segue pela serra
da Canastra até defrontar a cachoeira do córrego da Lavra; desce

por êste córrego até sua foz no rio São Francisco.
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3 -- Entre os distritos de Serra cia Canastra e São José do
Barreiro

Começa no divisor de águas dos rios Grande e São Francisco,
no entroncamento com o divisor da vertente ria margem direita do
rio Santo Antônio, na serra (ia Canastra; segue pelo divisor dos
rios Grande e São Francisco até o divisor da vertente ria margem
direita cio ribeirão Babilônia, no chapadão (lo mesmo nome.

ponta ria serra ria Mandioca; segue por esta serra, no divisor de
águas entre o ribeirão Itaci e córrego da Lagoa, até atingir a serra.
de Graças a Deus; segue por esta serra até o ponto fronteiro à
cabeceira do córrego das Moças ou Campo Redondo.

N.° 63 - MUNICIPIO DE IPtJIUNA

a) Limites municipais

1 - Com o município de Santa Rita de Caldas:
N.o 62 - MUNICÍPIO DE ILICINIA

a) Limites municipais

1 - Com o município de Carmo cio Rio Claro:

Começa na serra rie Graças a Deus, no ponto fronteiro à
cabeceira do córrego (Ias Moças ou Campo Redondo; dêste pelo
afluente do córrego dos Cochos, que deságua logo acima no lugar
denominado Cochos, e pelo córrego (los Cociros, até sua foz, no
ribeirão Itaci; por êste ribeirão até a foz rio córrego do Dilúvio
(divisa antiga) ; sobe por êste corrego até sua cabeceira, na serra
da Mandioca, no morro do Falcão

2 -- Com o município de Guapé:

Começa na serra da Mandioca, no morro rio Falcão; continua
Pelo alto ria serra da Mandioca, que limita as vertentes cia margem
direita cio ribeirão 1 tar'i, até ao J)Ont() fronteiro á cabeceira do
córrego Francisco I)amasceno, afluente rio córrego Cancã; desce
por êstc córrego até sua foz, no córrego Cancã, desce por êste
córrego até sua confluência com o córrego cio Serrano; sobe o espi-
gão fronteiro e alcança o divisor entre o córrego rio Serrano e o
ribeirão do Jardim; continua por êste divisor, constituído pela
serra rios Pereiras, e, cm seguida, contorna as cabeceiras do córrego
cia Areia, alcança a cabeceira rio córrego rias Cachoeiras; desce por
êste até sua foz, no ribeirão Águas Verdes.

3 - Com o município de Boa Esperança:

Começa no ribeirão Águas Verdes, na foz do córrego das
Cachoeiras; sobe pelo ribeirão Águas Verdes, que tem mais acima
o nome rie córrego do Inferno, até sua mais alta cabeceira; transpõe
o divisor rio Grande-rio Sapucai e alcança a cabeceira do ribeirão
Águas Verdes, desce por êste ribeirão até a foz do córrego do Açu-
(linho ou Recreio; sobe por êstc córrego até o ponto fronteiro à

Começa no divisor rios ribeirues São Bento e Areia, no seu
entroncamento com o divisor rie águas (lOS rios Pardo e Cervo;
segue pelo divisor (lOS ribeirões São Bento e Areia, depois pelo
espigão 'até o rio Pardo, no ponto fronteiro à foz do ribeirão
('scaveI; atravessa o rio Pardo; sobe pcio ribeirão Cascavel até o
córrego Terra Queimada; sobe 1)01' êste até a sua cabece i ra; segue
pelo divisor de águas do ribeirão Fundo e rio córrego do Malheiro,
até alcançar o divisor cia vertente (Ia inaigcill esquerda (lo
rrcgo Espraiado ou Fábrica; con liniur por r'ste divisor 'até a

foz dêste córrego no rio Capivari ; desce o rio Capivari até a foz
do córrego do Rasgão; daí, continua peio divisor (la vertente (Ia
margem direita dêste córrego até a cabeceira do córrego rrego Sepultua;
desce pelo córrego da Sepultura até a foz rio seu afluente cia margem
esquerda, cêrca de dois e meio quilômetros acima de sua foz no
rio Machado.

2 --- Com o município de Campestre:

Começa no córrego cia Sepultura, na foz do seu afluente ria
margem esquerda, cêrca de dois e meio quilômetros ria sua foz no

rio Machado. Desce pelo córre go ria Sepultura, até o rio Machado.

3 -- Com o mtic ípio de Poço Fundo:

Começa no rio Machado, na foz rio córrego da Sepultura;
sobe pelo rio Machado até a foz rio ribeirão Machadinho rio Campo.

4 ---- Com o município de Silvianópolis:

Começa no rio Machado, na foz (lo ribeirão Machadinho rio
Campo; sobe pelo rio Machado até a foz rio córrego da Figueira.

5 - Com o município de Congonhal:

Começa no rio Machado, na foz do córrego da Figueira;
sobe pelo espigão, alcançando o divisor de águas do rio Machado
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e do ribeirão Muro de Pedra, pelo qual segue até encontrar o
divisor de águas do córrego da Mata do Chiqueiro ou Pitador e do
córrego Capivati; segue por êste divisor até a serra (10 Brcjinho;
continua pelo divisor dos rios Pardo e Cervo, passando pelo alto
da Boa Vista até seu entroncamento com o divisor da vertente da
margem direita do córrego da Tromiqueira, na serra da Água Quente.

7 - Com o município de Borda da Mata:

Começa na serra Água Quente, no seu entroncamento com
o divisor da vertente da Inargeni direita (to córrego da Tronqueira;
segue ijea serra, (liviS ora (le águas dos rios Pardo e Cervo até de-

frontar as cabeceiras do ribeirão da Areia e do córrego Grande.

8 - Com o município de Ouro Fino:

Começa na serra da Água Quente, no ponto fronteiro às
cabeceiras (lo riljc rão (ia Areia e do córrego Grande; continua pelo

divisor de águas (los rios Pardo, de um lado, e Cervo e Mogiguaçu
(le outro lado, até o er 'onc:imento dêste divisor com o divisor
dos ribeirões São Bento e Areia.

N:I 64 - MUNICÍPIO DE ITAMBACUIU

b) Divisas ijiterdistrituis

1 - Entre os distritos de Itambacuri e Frei Gaspar:

Começa no divisor geral (los rios Mucuri e São Mateus, no
ponto que com êle entronca o divisor secundário da margem direita
do córrego (lo Palniilal, afluente da margem esquerda do rio S
Mateus, segue por êste divisor até atingir a foz do ribeirão do

Palmital ; dai alcança o divisor da vertente da margem direita do

ribci'iio da Areia, pelo qual segue até atingir o divisor gi cal doa
rios Itamnbacuri-Sõo Mateus, PO (LUal segue até defrontar cabe-
ceira (to córrego Lagoa (to Peixe.

2 - Entre os distritos de Itambacuri e Campanário

Começa no divisor de águas dos rios São Mateus e Itanibacuri,
defronte à cabeceira do córrego Lagoa do Peixe; desce por êste
córrego, atravessando a lagoa, aé sua foz, no rio Itambacuri, dai

sobe a encosta da mnargeni direita do mio, ganhando o divisor da
vertente da margem esquerda do ribeirão Silo João; continua por
êste divisor até defrontar a foz do ribeirão Pimenteiras, no ribeira.
São João.
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3 - Entre os distritos de Itanibacuri e Frei Serafim:

Começa no divisor da vertente (ia inargeni esquerda do ri-

beirão São João, no ponto fronteiro à confluência dos ribeirões
Pimr::leiras e São João; continua, pelo mesmo divisor, até encon-
trar o divisor dc águas do rio Norte.

1	Entre OS d i stritos de Frei Serafim e Campaná; lo

Começa no divisor da vertente (la margem esquerda (10 ri-

beirão São João no ponto fronteiro à coo fluência (lêsle ribeirão
coma o ribeirão Pimncn teirae; desce a encosta até atingir êste ponto;
daí coid iiUa pelo divisor da ;emte1rle da Iiirgeui a ireita (10 ribeirão

Pimenteiras até ali agi r o divisor geral ri o-ilamhacuri-r:o Suaçu
Grande; continua por êste divisor, passando pela serra de Santa
Luzia até defrontar a cabeceira do córrego (lO Urejão

5 - Entre os deftitos de Cniie:uãrio e t're (bupar:

Começa no divisor de águas rio Itaml)acuri-rIo São Mateus,
defronte à cabeceira do córrego Le:oa do Peixe; com t inu-a iwlo
divisor até o ponto (te entkoflcaflciitO com o divisor secundário
rio Cibrão e ril,ciríio São Pedro.

6 -- Entre os distritos de Campanário e Pescador:

Começa no divisor de águas rio Itamniacuri-rio São Mateus,

no paulO CiO que ãste divisor entronca com o divisor secundário
rio ibrão-ribeiman São Pedro; conlina pelo i1iviSor do águas do

rio São Mateus e O rio Itaiiibacuii <,i !,,'- ii (ii troa ( (((leu lo com  divisor

da vertente (Ia maigClll eo1ueida do ; Pc: rão São Jorge.

7 - Entre OS distr i tos de Irei Gaspar e pescador:

Começa nu dis ser de águas rio Sáo Malcusrio Ilainhacuri,

flu 10)IItO CiO (tUa b,te divisor eiiliemca com o divisor SCcflhi(iai'i()
rio Cibrão-riheiráo São Pedro; conbiu:i pelo divisor da vertente
da niargcii esquerda do ribeirão São Pedro até a foz mio rIbeirãO
São Jorge, no rio Gibrão.

8 - Entre os distritos de ?ãa .Toé do Divino e Pescador:

r:omecfi na confluência (10 ribeirão São Jorge; com o ribeiràb
São Pedro; desce por êste até suo foz no no Cilirão.

O -- Entre os distritos de São José do Divino e Frei Gaspar:

Começa na confluência do ribeirão São Jorge no rio Gibrão;

desce por êsle até a foz do córrego do Pedrinho, nos limites com

o município de Ataiéia.

INÉ
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itt - - Entre os iLstritos de Nova Módica e Frei Inocêncio.

Começa na serra de São Fétix, no ponto fronteiro à nascente
(to ribeirão Santa 1 lelcn a, na funçito dos limites dos municípios
(te Governador Vaiadares e Mantena ; continua pelo divisor de águas
tIOS ribeirões São Joi-gc e (Ia Divisa até o ponto fronteiro à nascente
principal (iste último.

11 - - Entre os distritos de Nova Módica e Campanário:

Começa no divisor de águas dos ribeirões (Ia Limeira e São
Jorge, no ponto fronte i ro à principal nascente do ribeirão da
Limeira; continua pelo divisor geral dos rios Itambacuri e São
Mateus até o seu entroncaniemilo com o divisor da margens esquerda
ílo rbeirão São Jorge.

12	E:itre os distritos de Nova \iódca e Pescador

:mleça no cal loucaiceu to do divisor geral (lOS rios liam-
hacum'i e São Mateus com o divisor da margem esquerda do ribeirão
São Jorge; continua pelo divisor de águas dos ribeirões São Jorge
e São Pedro aló sua confluência.

El --- Entre os distritos de Nova Mddica e São José do

Divino:

Começa na confluência dos ribeirões São Pedro e São Jorge;
continua pelo divisor de águas (los ribeirões São Jorge e São José
até o seu entroncamento com a serra dc São Fólix, nos limites
com o município de Mantena

11 -- Entre os distritos de Fiei Inocêncio e Guarataia:

Coineçi no rio Urupuca, na foz do ribeiro Aranã; continua
pelo divisor da vertente da margem esquerda (10 ribeirão Aran
até o seu entroncamento com o divisor da vertente da mnargeil
(j ireçfa tio córrego Água Preta de Cima.

15 - Entre os distritos de Frei Inocêncio e Campanário:

Começa 110 entroncamento do divisor da vertente da margem
esquerda (lo ribeirão Aranã com o divisor da vertente (Ia margem
direita do córrego Água Preta de Cima; continua pelo divisor entre
o córrego Água Preta de Cima e a Lagoa Lajinha, até o rio
Itamnhacuri, na foz do córrego Lajinha; desce pelo rio Itarubacuri
até a foz do ribeirão da Limeira; sobe o ribeirão (Ia Limeira até
sua principal nascente; daí segue em direção ao entroncamento doi
divisores (los ribeirões Limeira e São Jorge, até alcançá-lo.

1
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10 - Entre os distritos de Guarafaia e Frei Serafim

Começa no rio Uru pura, na foz do ribei rito Boa Vista; coo-
t.nua pelo divisor entre o rieirãO Boa Vista e a Lagoa Dourada
até alcançar a serra de Santa Luzia; segue por esta erra até o
ponto fronteiro à nascente do córrego Brejão.

17	Eu fie os (1 istrilos de Cuaratair. e Campanário

Começa na serra (Ia Santa Luzia, no ponto fronteiro à nascente
lo córrego Brejão ; desce por êstc córrego até sua foz no ri beirão

Laranjeiras; trsflsfde êste rbeirão, sobe o espigão fronteiro até
alcançar a nascente do córrego do Ilrreirã(); desce por êste córrego
até sua foz no córrego Ágnu Preia de Cima; continua pelo divisor
da vertente da margem direita (lo córrego Água Preta de Cima

até O SCU entroncamento coma O divisor da vertente da margem

esquerda do ribeirão Aranii

N.' (5 -	dINlcPi() DE TAPECllUCA

1' )	1) ivisas ia lejdtstriIOiS

1 -- Latre	O isi :i kis de Pedra do iudaiá e São Sebastião

mio Curral:

Começa na foz do mio Inlabe no mio Lambari -1 sobe p01' êste

até a foz do córrego qL'c passa no lugar denominado Conquista;
por êste córrego até o alto de sua cabeceira; daí pelo divisor do
rio Lambari, (te um lado, e os ri beirões de Água Limpa, São Pedro
e Sobrado, do outro lado, até (leÇrontar a cabeceira do córrego do

Espinho, afluente do córrego liambuí

2 - -- Entre OS (1 istmiteS (te São l;elitstiao tio Curral e Mari-

india:	 *

Começa no m-:leni Eia Visla, iam roz lo ribeirão Sete La-

goas; sobe aCUCOSti mii m1argemum esquerda da Boa Vista e segue

pelo divisor da ettenie da margem esquerda tio córrego Ana Vieira

até o alto de sua cabeceira, no divisor de águas (los rios Itapece-

rica, e Boa Vista; daí segue pelo divisor da vertente, da margem
direita do córrego que passa ida fazenda de 1 Ionôri() Andrade até

sua foz, no rio itapeecrica sobe por êste rio até a foz (lo ribeirão
Partidário, sobe por êstc até a foz do córrego (ia Malhada, e por
éste até a sua cabeceira; (liii segue pelo divisor (Ia vertente da
margem direita do córrego Ponte Queimada até alcançar a sua foz

o córrego Ilanmbuí
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3 -- Entr o os dtritos de Itapecerica e Pedra do indalá:

Começa no di isor geral de éguas dos rios Lambari e For
lupa, defronte á cabeceira do córrego da Catarina; pelo divisor
(ia vertente da niargein (lêsle córrego até sua foz no rio Lambari;
dcacc por êste até a foz do córrego Daniel; daí sobe o espigão da
margem direita e ganha o divisor entre o rio Lambari e o afluente
da margens esquerda do córrego do Diamante, que nasce no lugar
denominado Cacliocirinha ; segue pelo divisor da vertente da margem
esquerda dcsle áPimno córrego até sua foz, no córrego do Diamante,
atravessando êste, continua pelo espigão froalciro até defrontar a

CC't ilo có rg&) do Espinho.

4 -- Entre os disfritos de liapecerca e So Schastião do
Curral

Co.ncça no divisor geral de éguas dos rios Lambari e Itape-
cerica, (lef coa te á cabeceira do córrego do Espinho; pelo divisor
da vercnte da n'rgesn esquerda dos cói'c'.'gos do Espinho e limrnbui,
jnssand) pilo alio do Manuel ])i, até a'rimiçam' o córrego do

na foz do seis afluente mis nal'gefl.	aeit.' que pa:a no
1 ariÀr ilenoimi: nilo l'oatc Quem mmmd a

5 - E:'.ire os distritcs de Itzspeecr:'a e 'Earilôndia

Crime : ' a no córrego (Io Pa'nimmi!, na foz do córrego (3 vem
mia ion1e ()ueiTna'!a; continua pelo divisor mie éguas cntre o córrego
Banmbuí, e o ri heiróo Parti dómio, depois, se gue pelo espigões di-
Vi:Le a de Quas do córrego do 1 1 2C raça e ri Pc róo Parti itórjo, de-
puma segue pelos espigões divisores de éguas do córrego de Pcdraça,
e rheieõo Paiddó:io; por uma espigímo, atinge a foz do córrego
Mmimmlsacn, no ruo: méo Pam'tidúrio ; SOt)C pc]o córrego da Munibeca até
o Ho mic	a. (cL	0 deSce pai, (OmeOSLI o') .1,	ding:r o rio
imuma, na foz do ribcirõo Joõo de Barcos

6 -- Eniro os distrito; de Iiapccesica e LammsoLmiLcr

Commu'ço nas cabeceiras do córrego Gruta do Sapé, no divisor
de águas dos rios Itapecerica e Santana; desce pelo córrego Greta
do Sapé até a foz do córrego Lamesis; daí, por espigiio alcança o
córrego Caipira, na ponta do Caipira; desce pelo córrego do
Caipira até a confluência do córrego (lenotimin mio Bomba; sobe pelo
córrego Bomba até suas cabeceiras, e, daí, por esp gõo , alcança a
cabeceira do córrego Joaquim Côndido, desce por êstc até o ribeirão
do Gama; peto ribeirão do Gama até o córrego Joaquim Aniceto;
depois, por espigóo, até a barra (10 córrego Espraiado no ribeirão
vermelho; sobe o riheiriio \Tcrmrlellmo até o córrego da Cachoeira

segue pelo córrego da Cachoeira até sua cabeceira; daí, alcança
a cabeceira de um afluente mio córrego dos Cam'lanos, pelo (1051

desce até o córrego; desce pelo córrego mios Caetanos até o ribeirao
João de Barro, e depois pelo rilmeiriio Jouio de Barro até sua foz
no rio I'tapecerica.

7 - Entre os distritos de Lamounier e i'larilônmlia:

Começa no rio Tiapecerica na confluência mio rilmeirõo .1Começa
de Barro e no Gama; sobe o rio Gama até a foz mio riheirôo Santo
Antônio e por êstc acima até a foz do córrego mie Serra; sobe por
êste córrego (nue passa junto é estnçiio de Engenheiro Barrcto)
até sua cabeceira; daí, pelo espiguío atinge o alto da Serra-

8	Entre os distr:tos mie Itapecerica e Canmacho:

Começa no rto Santaun. na foz mio ribeirilo (los Garcias; sobe
Mo mio Santana ali" a foz de seu afluente mia margem direita que
passa na fazenda da Cachoeira: coPo a encosta e prosse'file pelo
divisor da vertente da margem direita mio rumei ruo San lana, até o
ponto próximo à cabeceira mio córrego Grota mio Sapé.

9 - Entre os distritos de Lamaounicr e Camacho

Começa no ponto fiou eim'o à ealmecmra do córrego (',cola do
Sapé, mOfltl(Om pe ' O ml iViSmml' coLe OS i'bi Santana e ltapc'er;ca, até
o pulo froniamo és checira ; riheiiõo 'ia Canimotim'' e córrego
do Areal.

cd	!rut'l() l)E Tl'UEi'\

é) Divisa ii: !ej'ilis(rila!

1 - Entre os mlislr:ios mie ltm l ela e ()uatiti:ha:

Começa na serra da ,\lteia, mao divisor (lc éguas das nascentes
dos córregos de Aldeia e ()smaizimaho; se ^e pelo divisor mie águas
mPslcs los córregos', ev:m[o:majouo mflvasoï, is caheceii'ms do cóm'-

rego (oquermms e segue pelo livisor de mguaS mios ('ónl'egoS Coqoeros
llmncharia até alcançar as cahec"irs ( lide última; 1'c j'r ê!e

até a sua confluência comia o córrego mios Qual is; seque por êste até
a ruufluêneia do córrego Dodó;sola! por Calo até mis anima cabe-
eciras, e daí, alcança o divisor de éguas dos córrego; C:mclmoeirimihmi
e ILija-Flor; segue imr Cite divisor dê encontrar o mlmvisor de
úgmias mio rihcróo lo CamIlo moi tinili':; e,:am O emancipo (te

Resplendor.

r
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N. 67 -- MUNI(EPI() DE IFUIUTAIiA

b)	Divisa iiz!erciislrilccl

Entre os distritos de Ttuiutala e lpiicçu

Começa no rio Paranaíba, na foz do córrego l3uri 1 i, sobe pelo
córrego Ilurili até a sua cabeceira: segue por espigóO até a cab
cci ra do córrego Macaco; desce por é;t e atésua fuz no do Tijuco;
(ieSCe pelo rio Tijuco, até a foz cio r'11aO 5. Jerônimo.

N 9 63 - MUNIC1I'1() DE iTUIAMA.

b) Divisa irLlerJisiribil

Entre os distritos de iturama e .lcxaadeitcc:

Começa no rio Grande, na foz lo seu afluente denominado
Ribeirõo; sobe por êre nié sua cabucecra, 110 divisoi' (10 rio Grande.

rio Suo Dom ngos ; segue por êsie (l Visor até d efrontar a cabeceiri
do córrego cio Encontro, alcança esta cabeceii a e desce pelo cõr•
rego do Encontro até sua foz no ribeirão A rei éo; por êste abaixq

pele ribeirão iteserva até sua foz no rio Paranaíba

N.9 69	MU:gICíPE) Di ITUTINGA

(1)	Licici'e.s inutiicipais

1 --- Com o município de ltuiliiiimu

Começa no rio Capivari, a foz cio córrego Mato Sem Pau;
desce o rio Cagivar: , até a confiniêuci:t cio ri beirão cio Peixe (aflu-
ente da mnuremu direita); sobe o espigéo ia I n a rg(' 111 direita do
ribeirão do Peixe e continua pelo divisor de éguas de sua niaigema
direita até a serra da Esiãmmcia, no ponto front&ro à cabe ira
mais ociciemitai dc) ribeii'éo cio Macuco; desce por este mibeirao até
sua foi, no cio Criindc.

2 - Coma o município de 110111 Sucesso:

Começa na foz cio ribeirão Macaco no rio Grande; sobe por
êste rio até a foz do córrego Lassange

3 -- Com o mflunicit)10 de Nazareno

Começa no rio Grande, na foz cio córrego cio Lassange; sobe
pelo rio Grande até a foz cio ribeirão São João.
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4 -- Com o município (le Carrancas

Começa no rio Grande, na foz do ri bel rôo Siu Joéo. sobe

por éste riheiiO até a foz cio córrego .T ) otical)as; sobe por êstt

até a foz do córrego Séco, e por êstc, aié sua nascente, na serra do
Carrancas; segue pci a colei 1 ala desta serra até defrontar a foz (10
riheirào Arageuri, no rio Capiva:i ; desce a eneoria e atagc esta

AZ.

4	CO-- o iuudcipio de iu:iinaria:

Começa no rio Capivari, na foz do rlieirôo Juagual i desce
por êste rio até a foz ;lo, córrego cio Mato Sem Pau.

N. 10 ---- MUNICtPIO DE JACINTO

1»	Divisas ia lerdi; Iri!ais

2 --- Entre os distritos de Jaguarilo de Minas e Santo Antônio

do Jacinto:

Comueçic no ribriiéo Piauí, na foz cio córrego Paimneiras sobe
o espigão cia margem escjuei'da (lo ri hei rão até alcançar o divisor
piícuí-riheirao Areia; segue por êste divisor até defrontar a confi o-
ência (los dois braços fermccacloreS cio ribeirão Areia; daí, desce o
espigão e alinge esta confia nela; atravessa o riheimao neste 1)01110,

sobe o espigão fronteiro cia niargeni esquenta, até alcançam' o div i or

ribeirão Areiaribeira0 Eaxadijiha, 1)01' 5id divisor. cúlildrnaíido

as cabccCras cio ribeirão Enxaciiiiha e, por um espigão secundário,
atinge o ribeirão Jacints na foz do córrego cia 1'loie sia, sobe pelo
córrego da Floresta aié sua niais alta cabeceira nos limites com

o ninuieípiO de lluidm

Entre os disritos de Jacinto e Jaguarãú

Começa no ribeirão Piauí, li
a  foz do córrego Painceiras;

desce pelo rlbeii ão Piauí até sua foz no i'iheirno Are: a; desce por
êste ribe i Cio até a foz do córrego dos iireo;; sobe por êst e córrego

até SLO( cabeceira; cofllillua pelo espigão, passando pela cabeceira
do córrego Areinha; coni 1 sua pelo cspc pão até alcançar o 1 ibeirao

Enxaliulca, na foz do córrego, que nasce nas 11'oximmi:d:t:les da
fazenda Antônio Ferem:; sobe por êste cluiego até sua cabeceira;
segue por espigão até alcail çar o ri 1 ciCio Jacinto, na foz do cór-
rego Pulga; desce pelo rcheirao Jacinto aié a foz cio córrego que
passa na fazenda 1). Cecilia; sobe por êste córrego até sua cabe-
ceira, nos limites com o município de llubiiii

4
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N.1 72 - MUNICÍPIO DE JAGUARAÇU
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71
	

MUNICÍPIO DE JACUTIN C A 1b) Divisas iriterdisliilais

1 -- Entre os distritos de Jacutinga e Albertina:

Começa na serra da Boa Vista, nos limites com o Estado de
São Paulo, no divisor de á guas entre os ribeirões (Ia Baleia e da
Cachoeira; segue por êste divisor até a serra de São Paulo, continua
por esta serra, passando peio Alto Alegre até a confluência do
ihcirø da Alber na ('001 O rio São PaUlo

2 - Entre os distrilos de Jacutinga e São Sebastião dos
liobertos:

Começa rio rio São Paulo na foz do ribeirão de Albertina;
sobe o espigão da margem esquerda do rio e continua pelo divisor
de águas catre o rio Suo Paulo e o córrego do Monjolo, contorna
as cabeccras déste currcgo e por cspg.o ali i4e a cabeceira do
córrego do Açudinlio; dece por êste até sua foz no rio Mogi-Guaçu;
sobe por êste até a foz do córrego Pedra do Moinho.

$	Emilre os dis[ii[os de Jacutinga e Sapucai

Começa no rio Eleutéi'io na foz (lo córrego que passa na
fazenda Velha, pouco acima do lugar denominado Santa Maria;
sobe por ãste corrego até ,ua cabeceira, no lugar denominado Mata;
continua pelo divisor (Ia niargemn direita do córrego da Mata até
alcançar a estrada Mata-Tacu ti liga; segue pot' esta estrada, cêrca
de mil metros até alcançar o córrego do Bom Café; desce por êste
córrego, atravessa éste, sobe o espigão fronteiro e alcança a serra dos
Machados; continua por esta serra até defrontar o pequeno afluente
da margem esquerda do ribeirão do Machado, que deságua junto
da capela do lugar denoiiinado Machado; desce por éste afluente
até sua foz e pelo ribeirão dos Machados até a foz do córrego do
Apolirtário.

4 - Entre os distritos de Albertina e São Sebastião dos
Robertos:

Começa sia foz do ribeirão Albertina no rio São Paulo; segue
pelo divisor da vertente da um l'gemn direita do ri lx' i ruo Suo Paulo
até a' cançar a serra da Taiuva, no divisor da verteu te (Ia margem
direita do córrego da Taiuva.

a) Limites municipais

1	Com o município de Antônio Dias:
Começa no Alto do Taquaral, no divisor de águas dos ribeirões

Água Limpa e Oncinha; segue pelo divisor de águas dos ribeirões
Água Limpa e Oncinha, até encontrar o (tivisor (Ia vertente da
margem direita do córrego São Lourenço OU (10 Recreio; 1)01' êste

último divisor, até a foz (lo córrego no ril)eirão daOnci nua; desce
por êste até ao rio Piracicaba e, por este rio, até à extremidade

do espigão do Atalho, próxi110 da estação (Ia llam»atinlia.

2 -- Com o município de Coronel Fabriciano
Começa no rio Piracicaba, próximilo (Ia estação da Baratinha,

defronte ao espigão do Atalho; segue por êslC c,pigáO até as cabe-
ceiras do córrego (lo Timolinhio, no divisor riu liracicl,a_!'Uieiru0
do Belém; segue por êste divisor até defronta" a

 cabeceira (lo

córrego do Funil.

3 -- Com o município de Marliéria
Começa no divisor de águaS entre os rios Doce e Piraccaha,

no ponto fronteiro à cabeceira do córrego do Funil; desce por
sle córrego até sua foz no córrego da Lavri nlei; desce por êste

até sua foz no córrego (lo lleléin; daí, por espigão alcança o divisor
de águas entre o córrego ilo Belém e o cure go doP iiienta; segue
por êste divisor até, atingir o ribeirão do BeR ia, na foz do eórr go

	

Santo	até a foz (lo
de Santo António; sobe p10 córrego (te	

,\ tónio; 

córrego do jequitibá, regue pelo divisor de águas enti e os córregos
de Santo Antônio e JcqUitd)á até o ato ilos Macliulos; continua pelo

divisjr da vert ente da lua rgem eS(lUe'd l ilo ('órrego .iac ha e, po

um contraforte, alcança o ribeirão (la Onça (b'an(le, na foz do
córrego Provisório; sobe por éte até a sua	

ih	lccabeceira;	ií aança

C
wcccira (lo córrego da Cachoeira, pelo qual desce até o ribeirão

da Onciuha; atravessa êste e sobe pelo (spigao fonte ro ml é o alto
do 'l'aquaral, no divisor de águas (los ri hei mães da O nem nlma e da
Água Limpa, defronte às cabeceiras dos córregos

 Bom Sucesso e

Taquaral.
N.° 73 - MUNICÍPIO DE JANUABIA

b) Divisas interdislritais

1 - Entre os distritos de Januária e Biaeho da Cruz:
Começa no rio São Francisco, na foz (lo escoadouro (la Lagoa

do Tatu; sobe	
or êste escoadouro até a divisa (lo distrito den 

Cônego Marinho.
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2 - Entre os distritos de Januéria e Cônego Marinho:

Começa no riacho da Quinta, no lugar denorni nado Limeira;
daí, segue ccci direçílo ao escoadouro da Lagoa do Tatu até alcançá-lo.

3	Entre os distritos de Januéria e Pedras de Maria da
Cruz:

Começa no rio Suo Francisco, na foz do escoadouro da Lagoa
do Tatu; sobe pelo rio Sïío Francisco até é foz do veredo do
Periperi.

4	Entre os distritos de Leviiió1)oIis e Pedras de Maria
da Cruz:

Começa no rio Séo Francisco, na foz do córrego (lo Mucambo;
sobe pelo rio Silo Francisco até a foz do riacho da Cruz.

5 - Entre os distritos de Levinópolis e Cônego Marinho:

Começa no rio Peruaçu, na foz da Vereda da Morquillia, sobe
Por esta até a sua cabeceira; atravessa o divisor de éguas do rio
Peruaçu e riacho cia Cruz e atinge as cabeceiras dêste último, pelo
qual desce até a foz cio córrego do Peri peri

6	Entre os distritos de Riacho da Cruz e Cônego Marinho:

Começa no escoadouro (11 Lagoa do Tatu, na divisa cora
o distrito de Januilria; sobe por csle escoadouro até a Lagoa do
Tatu, segue eni linha reta até o lugar denominado Sapé, daí, em
linha cela, passando indo sapé da seria do Tatu, até a foz do
corrcgo Periperi, no riacho cia Cruz

7	Entre OS distrito ,, de Ri acho da Cruz e Levi nópolis:

Começa no riacho da Cruz, na foz do córrego Periperi;
desce pelo racho da Cruz até sua foz no rio São Francisco.

8	Entre os distritos (k' lliiIciI() da Cruz e Pedras de
Maria da Cruz:

Coimieça no rio Sõo l'r:imcisco, na foz do riacho da Cri,
sobe pelo rio Sõo Francisco até o foz do cco:cdouro cia Lagoa do
Tatu.

N.Q 74	MUNICÍPIO DE JECEABA

a)	Liiccitc's lnunicijmi:;

1	Coni o município de Bonfimn

Começa no divisor de éguas entre os ribeirões Sõo Mateus
e Macaúbas no alio do Jacarandé; segue ior êsle divisor até o
seu entroncamento como o divisor dos rheirócs Silo Mateus e dos
Cordeiros, no alto próximo do Curral Morejra
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2 - Coca o Município de Belo Vale:

Começa no entrocaniduto cio divisor entre os ribeirões SSo
Mateus e dos Cordeiros com o divisor da vertente da margem direita

do ribeirão il acaúhs, no alto próxi milo dc) Curral Moreira; segue
pelo divisar entre os ribeirões Sõo Mateus e (los Cordeiros, e, depois,
pe'o divisor entre o ribeirilo Sêo Mateus e o córrego do Taman-
queiro, até alca'go1 o rilcei rio Sio Mateus, na foz clêsk' último cór-
rego; desce pelo ribeirao Sõo Mateus at à foz cio córrego cio Var-

gem Grande, entre as fazendas (1 ,1 Bela Vista e a da Grota; sobe por

êstc córrego até à edrociO cio Lagoinha à Belo Vale, pela qual segue
até ao alto (ia Moenda e continua pelo espigio entre OS córregos da

Capela, de Santo Cruz e da Caluaba, até alcançar o cói'rego Cai unha,

na 
Lagoa do Bana1il por êste abaixo até o rio Paraopeha; sobe

pelo rio Paraopeha até Cachoeira cio Salto.

3 - Como o 10 flj('í pio de CongonhaS

Começa no rio Paraopcba, nt Cachoeira do Salto; sobe o rio

ParaopebaL' a foz (1(1 córrego (Ias Areias, abaixo cio foz do cór-

rego Poraopebinlla.

4	Coco o muuiiicíido de Silo Braz cio Suaçuí

Começa no r o ParaoPeba, na foz cio córrego clics Areias;
segue pe o cli vi soe cia VCcteUte da time ciii d: rei lo dêste corregO, e,
depois pelo cli vi soe cia vertente (ia umorgeili esquerda do córrego
Parnopebi nha, passando pci as cabeceiras cio córrego do,;

Reis até

alcançar o divisor cia veiteutC cic ilcargefli cliceita dc) ribc'iréO Can-

tagalo	segue por êste cliv i sor até suco foz n	rio Caucacpuil; sobe

por êste até a foz (lo córrego cia M	
inadoMostarda, no lugar denom 

Mato Dentro-

5 Í- Como o município de ntre Rios de \Iinas

Começa no trio Camapui, na foz cio córrego da MostrmrdlLi, no

Mato Dentro; sobe peo espigilo da i cuargenl esquerda do rio, trans-

põe o (l;VsOr e alcanço o rio Caivaba na foz de um pequeno afluente

da iiiargefl direita do ro, o pri ioei co alcaixo da foz cio córre:o (lo

Gam)i'u; sobe em pequena (lista c rio Cai Uai)íi até a foi. (10 córrego

do (a rregocahé; sobe por éste có até a foz cio córrego cio Pinlceiro

daí sobe O espigiO (Li lUlCfll l;m'eta do córrego cio GaIudl(c, peO

qual continha até alcançar a Serro Negra, no divisor dos córregos

Pedra Negra e (lamnhé.

6 - Como o mliii icípiO de DcstêrrO de Entre Rios:

Começa na Serro Negra, no divisor entre os córreOs cia Pedra
Negra e Gamcibé; segue por este divisor e depois pelO divisor da

r
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5	Com o niun ici pio de Coronel Fabriciano
margem direita do córrego do Aguiar até o Moiro do Ferro; dai,
desce o espigão até atingir a confluência dos córregos do Aguiar
e do Jacarandá e por êste acima até sua cabeceira no Alto do Jaca-
randá, no divisor de Águas entre os ribeirões São Mateus e Macaúbas.

h) Divisa Iiilcídislrílul

Entre os distritos de Jeceaba e Bituri:

Começa no Alto da Moenda, no (iivis< r de éguas entre o rio
Paraopeba e seu afluente ribeirõo da Pedia ou Paiva, nos limites com
o município de Belo Vale; continua pelo divisor entre os córregos
do Campestre e Lavapés, até o alto do Mato Dentro; ti aí, pelo
divisor da vertente da margem esquerda do rio Caivaba até a foz
(lêsle rio, no rio Cauiapuõ

N . '175	MUNICÍPIO DE JOAN(,SIA

a) Lóoiilcs ini,nicipr,is

1 -. Com o município de Ferros:

Começa na Serra da Cumeeira, no divisor geral de éguas dos
rios Santo Antônio e Piracieaha, no seu entroncamento com o divisor
dos ribeirões Cumeeira ou Joanésia e Cubas; continua por êste
divisor até defrontar ('aberera do córrego do Jacaré desce por
êste córrego até o rio Santo Antônio e por êste rio até a foz do rio
Guantiiies.

2 - Com o município de flro;;

Começa na foz do rio Gnanhées, no rio Santo Antônio; desce
por êste rio até a foz do riheirõo das Pitangas.

3 ---- Com o município de Açucena:

Começa na foz (lo ribeirão uns Pitangas no rio Santo Ai
tôn io; desce por êstc até o Ponto fronteiro é Fazenda Velha, no
espigiío entre os córregos do 13u teco e Pouso Alegre.

4 - Com o município de iesquita

Começa no rio Santo Antônio, defronte ó Fazenda Velha, no
espigilo entre os córregos do liuteco e Pouso Alegre; segue por êste
espigão e depois pelo divisor de éguas do rdueirõo Joanesia e cór-
rego tio Burri nbo, pas.ndo pelo alto (lo Buleco ; continua pelo
divisor de éguas dos ribeirões Travessão e Cumeeira ou Joanésia,
passando pela serra do Cor; linga; continua por êste divisor até o
seu entroncamento comi a Serra de Cocais.

Começa na Serra de Cocais, no seu entroncamento com o
divisor de águas dos ribeirões Travessão e Cumeeira ou Joanésia
continua pela Serra de Cocai até o seu eu 1 runcailidnto com a Serra
da Cumeeira.

N: 70 - MUNCÍP1O DE JURAMENTO

a) Lix;v/cs i:uuzicipais

1	Com o município do Montes Claros:

Conect no rio Verde Grande, na foz do ribeirõo das Pedras;

desce pelo rio Verde Grande, até a foz (lo ri beirõo da Prata.

Coni o inuiiicípio de i"rancisro Sé

Começa no rio Verde Gi' ..ae, na foz t io ribei rõo tia Prata;
por este até sua cabeceira; continua pelo divisor da vertente da
margem esquer d a (10 rbcréO Vea Lei'. a té alcançar O divisor

(te águas dos rios Jequidnhoalia e Verde Grande, no chapadio tIO

Catuni, defronte à cabeceira do rboirõo Vaca Brava.

3	Com o município de Grão Mogol

Começa no d i.'i sor de éguas tio'; rios Verde Grande e Jequi-

tinhonha, 110 eh:)padéo tIo Cituiii, ponto fronteiro é cahece t'a do
ribeirõo Vaca Brava; (0)1 ti; ou por êsl e M Oraté O morro Cabeça

de Boi, defronte à cabeceira i( cériego (;J ' ç:u de Boi.

4 -- Coou o 1 ;micit)io de flocaiúva

Começa no morro Cabeça ule Boi, (iefrontan(10 a cabeceira

do córrego Cabeça dc Boi; desce por C de até a o rio Os Pedras
e por êste até sua foz no rio \'erie G ram e.

N.° 77 - MUNICÍPIo DE LAI).\JNMA

1))	1) ;visa ii) tcJ(iislr'ilul

Entre OS tl istcitos de Coicórd ia de Mucuri e Ladainha:

Começa 110 divisor de éguas entre os rios Mururi do Sul e

Mucuri do Norte, no entroncamento (lo divisor da vertenlente da
margem direita (lo córrego São José; continua por êstc divisor,
até defrontar à cabeceira do córrego (lo Açude; desce por êste
córrego até sua foz no riljeiréo Sete Posses; desce por êsle até
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sua foz no rio Mucuri do Norte; sobe por Cate rio, até a foz do
córrego do Mombuca, por êstc até sua cabeceira no divisor dos
rios Mucuri e Setubai.

N. 78 -- MUNICIPIO DE LAGOA SANTA

é) Divisas inlerdisiritais

1 -- Entre os distritos de Lagoa Santa e Confins:

Começa no ribciríio da Mata, na foz (10 seu pequeno afluente da
margem esquerda, innto à sede da faacmla da Gol abeira, POcICO acima
(te Vespasiano ; sobe por êste peqne:u) afi acate até sua cabeceira; (tal,
continua pelo dlvi sor da vertente da ia argem esquerda do córrego
Çihos i)ógua, cme mais abaixo toma o nome de Fidalgo até a Lagoa
das Cobras; segue pequena 1 istànca; desce a encosta e atinge o
atêrro cio açude da Canoa.

2	Entre os distritos de Lagoa Santa e Lapinha

Começa no atérro do açude da Canoa; desce pelo córrego da
Canoa até sua confluência com o córrego do Fidalgo; desce por
Cste córrego rêrca de 000 metros até a foz do principal afluente
da margeni direi [a; daí, alcança o divisor da vertente da margem
esquerda do ribeirão Lagoa Santa; segue por êste divisor e por
um contraforte atinge o ribeirão Lagoa Santa na foz do córrego
que vens do Capão da Onça; atravessa o rIPeiFao, SOl)e o espigão
fronteiro e alcança o divjsor entre êste ribeirão e o rio das Velhas,
segue por Cste divisor até a foz do ribeirão da Lagoa Santa no rio
das Velhas, POUCO acima (Ia ponte Raul Soares

3 -- Entre os distritos de Confins e Lapinha

Começa no atêrro do açude da Canoa; daí, segue por divisor,
passando no alto da Canoa, até o 1 imite com o município de Pedro
Leopoldo.

N.9 70 - MUNICÍPIO DE LAJINIJA

2 ---- Entre os distritos de Chalé e Professor Sperber:

Começa no rio José Pedro, na foz do ribeirão São Domingos,
sobe por êste ribeirão até a cachoeira do Gegeno ; daí, sobe o
esp gõo di orcem direita do r; heirso até alcançar o divisor de
águas  ela vertente da margem direita cio ribeirão Santana; segue por
êste iiviaoi, até o ponto fronteiro à cabeceira do córrego do
Cobrador.
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3 --- Entre os distritos de Chalé e São José do Mantimento:

Começa no rio José Pedro, na foz do ribeirão Silo Domingos,
sobe pelo rio José Pedro até a foz do córrego das Flores.

N. 9 80 - MUNICÍPIO DE LASSANCE

Limites Municipais

1	Com o município de Pirapora

Começa na foz do rheirão do Rio dc Janeiro, no rio São
Francisco; desce pelo rio Mo Francisco, até :1 luz do córrego dos
Porcos.

2 -- - Com o município de Várzea (Ia Palma

Começa na foz do córrego dos Porcos, no rio Sio Francisco;
sobe pelo córrego dos Porcos até sua cabeceira, na serra do
Repartimento; cléste ponto atinge, ainda mia serra do Itepartinien lo,
& cabeceira (10 córrego (10 Papa-Mel, PtiO (m al (leace até a foz, no
cirrego (10 Saco; atravessa o córrego do Saco, sobe o espigão da
margem direita, transpóe o divisor e atinge o ia hei não das Pedras,
U foz do córrego do Lavriulinlio; atravessa o ribeirão das Pedras,
sobe o espigão da margun direita dfssc ribeirão, até atingir a cabe-
ceira do córrego Buriti Grande; desce pelo córrego Ruriti Grande
aié sua foz no rio mias Velhas; sobe pelo rio das Velhas até a foz
do córrego do ilrejo (ia Piedade; sobe pelo ci')rrego Brejo da
Piedade até sua cabeceira, na serra da Piedade; continua pela serra
da Piedade até seu entroncamento com a serra do Cabral, no morro
do Tigre.

3 - Com o município de Bueimópolis
4

Começa no morro (lo Tigre na serra do Cabral; continua pela
cumiada desta Serra com os nomes locais do morro do Padrinho,
serra do Lagedão, serra do Paiol e serra do Tomador, divisora de
águas da margem direita do rio das Velhas até defrontar a cabeceira
do córrego mio Tombador; desce por Cste até sua foz no rio das
Velhas.

4 -- Com o município de Corinto:

Começa no rio das Velhas, na foz mio córrego do Tombador;
desce pelo rio das Velhas até a foz do córrego do Lavado, sobe
por êste córrego, e, depois, pelo córrego do Lavadinho até sua
cabeceira; daí ganha o divisor de águas rio São Francisco, rio (ias
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Velhas, pelo qual continua até defrontar a cabeceira do ribeirão
tio Rio de Janeiro; desce por êste córrego até sua foz, no rio São
Francisco.

N. 9 81	MUNICIPI() DE LIMA DUARTE

b) Divisas inlerdislriluis

1 ---- Entre os distritos de Linia Duarie e Pedro Teixeira:

Começa no divisor de éguas enlre os ribeirões Brejaúbas e
Gréo Mogol, no Ponto fronteIro à cibeceima do córrego da Ponte
Alta; continua pelo divisor da verteu lO da margem direita dêste
córrego e, por um espigão secundório, atinge o ribeirão Grão Mogol,
na foz do seu afluente da margemdireita, logo abaixo cia fazenda
dc Grão Mogol, daí, sobe o eepigão fronteiro, contorna os cabeceiras
das éguas que passam em Tahrmlo e na fazenda de Cachoeira, e
vai atingir o rio do Peixe, na foz do córrego seu afluente de margem
direita que passa pela fazenda da Loa Vista; desce pelo rio do
Peixe até a foz do ribeirão Grão Mogol.

2 - Entre os distritos de Lima Duarte e São José dos Lopes:

Começa no rheirão Rosa Gomos, mia cachoeira da Usina,
segue pelo divisor que divmsa com a Fazenda da Peroba, até a de
águas da fazenda do Brunmndo, na cabeceira (10 córrego das Pitan-
gueires ;por cstc córrego abaixo até alcançar o ribeirão cio Salto;
ribeirão do Salto acima, até a foz do córrego que vem da fazenda
da Água Fria; segue pelo divisor da mrumrgem esquerda do ribeirão
cio Salto, até alce açar o pared óo, no 1 e ' 'e d eno: ainad o Pinheirinho;
ainda pelo ribeirão tio Salto acima, até n'casiçar a foz do córrego
qmic vem n da pedra do Urvbu

3	Entre os distritos il Li na Duarte e Olaria:

Começa no rheirão Boa (ionmes, na cachoeira da Usna;
sobe o espiguo da margem di rei ia do ribeirão até defrontar a
cabeceira do córrego dos Vieiras; por êste córrego até sua foz. no
rio do Peixe; sobe por êste rio até a foz (10 ribeirão de São João;
continua pelo dlvi soe da vertente da mau egiul direita d êste ribeirão.
pas:;ando pelo Pico do Pão Dangu, até encontrar a serra Negra,
nos limites coou o município de Rio Prêto

4	Entre os distrilos ile São José tios Lopes e Conceição da
Ibitipoca:

Começa no AI lo do Iuriuul o ou Caeté, continua pelo espigão
até a Pedra (10 Urubu; desce pelo pequeno córrego que aí nasce,

até a sua foz, no ribeirão do Salto; desce por êste até defrontar a
ponta do espigão, entre as fazendas das Laranjeiras e do Salto; por
êste espigão até ao Alto (lo Mogol; segue pelo espigão até ao inori'o.
do Pião, na serra da Ibitipoca:

5	Entre os distritos cio São José tios Lopes e São Domingos
da Bocaina:

Começa no Alto do Macaco ou Caeté; continua pela serra do
Macaco e, pela sua encosta, atinge o Ribeirão (10 Brumado, na foz do
córrego tio Esmeril; desce pelo Ribeirão (lo Brumnado até a foz do
córrego que veia da fazenda da Vargein Alegre (de Francisco Rodri-
gues da Cunha); por êste córrego até sua cabeceira; daí, pelo es-
pigão, atinge a cabeceira do córrego que deságua no ribeirão Rosa
Gjmes, cêrca de mil e quinhentos metros acima da usina; desce por
êstc córrego até ao Ribeirão Rosa Gomes.

6 - Entre os distritos de Silo José dos Lopes e Olaria:

Começa no Ribeirão Rosa Comes, na foz tio seu afluente da
margens esquerda, cêrca mil e quinhentos metros acima (ia usina;
desce pelo Ribeirão Rosa Gomos até a cachoeira da usina.

7 ---- Entre os distritos de Conceição da Ibitipoca e Santana

do Garamnbéu:

Começa na foz do Ribeirão da Conceição, no Rio Grande; sobe
pelo ribeirão da Conceição até a foz tio córego que passa na l'azcmmcia
mia Figueira, e, por êste até sua cabeceira; daí, pelo divisor dc águas
dos ribeirões da Conceição e tio Pinhal, passando pelo alto dos Ban-
deiras, até ao seu entroncamento com o divisor da vertente tia mar-
gem esquerda do córrego tia Estiva; por êste divisor até a foz do
mesmo córrego, no ribeirão do Pinhal; sobe por êste até a foz do
pequeno afluente tia margem direita que passa na fazenda do Pi-
nhal; por êste afluente, até sua cabeceira; atravessa o divisor de
águas, ribeirão (lo Pinhal-ribeirão Ponte Alta, atingindo êste úitirnc,
na foz cio seu afluente que vem cio alto tia Serrinha tie ibitipoca

8 - Entre os distritos de Conceição da Ibitipoca e São Di-

mingos tia Bocaina:

Começa na foz cio ribeirão da Conceição, no Rio Grande, sobe
o espigão tia margem esquertia tlêste ribeirão atingindo o divisor tio
águas tIos ribeirões da Conceição e cio Vau (serra da Rancharia)
segue por êste divisor e, alto do Retiro tio Felicinho, até ao alto
depois, pelo espigão, pasando pelo próximo do sítio da Grota Fun-
da; daí, pelo espigão, atinge a foz do córrego do Brumatiinho, no
ribeirão do Brumado; sobe o espigão da margem esquerda tio corre-
go do Brumadinho até ao alto do Macaco ou Caeté.
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9 - Entre os distritos de São Domingos da Bocaina e Olaria:

Começa no ril)CirflO Rosa Comes, na foz do seu afluente da
margem esquerda, cêrca de mil e quinhentos metros acima da usina;
sobe pelo ribeirão Rosa Comes até a foz do córrego que fica logo
abaixo da fazenda cio Paiol; daí, sobe o espigão cia margem direita
do ribeirão, atingindo o divisor de éguas Ribeirão Rosa Comes-ribei-
rão cio Pari, pelo qual segue, e pelo divisor do ribeirão cio Pari e
Rio Grande, até a Serra elo Cruz.

N. 82 - MUNICÍPIO l)E MACIIACALIS

a) Limites nuhizicip'is

1	Com o município de Jonimna

Começa no divisor geral de éue rr s ro; Jcd!uelinhonha
e Itanhaemn cm defrontando as cabeceiras dos Ribeirões Águas Quen-
te e do Sebastião, segue por aquele divisar até encontrar o divisor
da vertente da nmargemu direita elo córrego Barro Branco.

2- - Com o município do Rio do Piado:

Começa no divisor de águas cio rio Itanhaeni e Jucuruçu ou
(lo Prado no entroncamento com o divisor da vertente cia margem
direita do córrego do Barro Branco; continua pelo divisor (los dois
rios até o ponto fronteiro à cabeceira mIo córrego tia Jitirana

3 -- Com o Estado da Bahia:

Começa no divisor de águas dos rios Jucuruçu ou ôrado e o
Itanhacm, defronte à cabeceira do córrego da Jitirana, segue pela
divisa interestadual até a foz do córrego Fundo elo rio Uruburanas.

1 - Com o illUflicípIO de Águas Forlflosas:

Começa no rio Uruburanas na foz do córrego Fundo, da
segue na direção do rio Itanhaeni, atravessando o divisor até ai-
rmnçar a foz cio córrego do Morcêgo no referido rio; continua pelo
divisor eia margem direita do córrego do Morcêgo até atingir o di-
visor das águas do rio Pompom e Itanhaem; segue por êstc divisor
passando pela cabeceira cio córrego Sorte Grande até o seu entron-
camento com o divisor de águas do córrego (la Gameleira e Tambo-
ril; segue por êste divisor, até atingir o rio Itanhaem na foz do
córrego da Gameleira, sobe pelo rio Itanhaem até a foz do córrego
do Maribondo, ou (Travessa do Onda) ; segue pelo espigão fronteiro
a esta foz até o divisor, entre os rios do Norte, e Pampam, conti-
nuando l)e)1 êste divisor até alcançar o divisor geral elos rios Je-

quetinhonima e Ilanhueni no p3nt0 fronteiro às cabeceiras cio ribeirão
Aguas Quente e cio Sehastiâo.

h)	Divisas in!ei'dmslrilats.

1	Entre o distriio de Machacalis e Bcrtópolis

Codieça no divisor de águas entre os rios Pampam e Itanhacmn
defronte à cabeceira do córrego Três Pedras; continua por êste di-
visor até clefronlar a cabeceira cio córrego João Militão, segue por
êstc córrego até a sua foz, no rio Norte; segue por êste até a foz
do córrego Clemente; daí, continua pelo divisor da vertente da
margem esquerda dêsle córrego, até defrontar a cabeceira cio cór-
rego que passa na fazenda dos Alfredo Barbosa; segue por êste
córrego até a sua foz no ribeirão elo Nortenho, desce por êste
ribeirão até a sua foz no rio Iianhaem, desce por êste rio até a foz
do corrégo do Morcêgo.

2 ---- Entre os distritos de Bertópolis e Uniburaninha

Começa 110 rio Umburana na foz do córrego do Praxedes;
sobe por êste até sua cabeceira; daí por espigão, alcança o divisor
da vertente (ia macgrimm esquerda do córrego le Águas Boa; segue
por êale divisor até at ugir a foz dcsic corrcgo 110 Bio (lo Norte;
sobe por êste rio até sua cabeceira nos limites com o município (te
Joaima.

N.9 83 - MUNICiPIO DE 'MADRE DE DEUS DE MINAS

a) Limites mnuhliCipaiS

1	Com O município (lo São Vicente de Minas:

Começa no rio Aiuruoca, 110 ponto fronteiro ao espigão que
veia do Morro 1)ois Irmãos; (leste pelo rio até a foz de Ribeirão dos
Pitangueiras.

2 -- Com o município de Carrancas:
Começa no rio AiuruOca, na foz do Ribeirão, elos Pintan-

guetios; desce por este rio até sua confluência com o Rio Grande;
desce por este até a foz cio Ribeirão Chaves.

3 - Com o município de São João dcl Rei:

Começa no rio Grande, na confluência mio Ribeirão do Chave;
sobe por este ribeirão até sua nascente, no lugar denominado Diogo;
daí, continua pelo divisor geral dos rios Grande e das Mortes até
o ponto fronteiro à mais alta cabeceira do ribeirão dos Campos.
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13 - Entre os distr i tos de Mantena e Água Doce do Manteria- 324 -	 LI
4 -- Com o município de Piedade do Rio Grande:

Começa no alto da cabeceira do ribeirão <los Campos, no divi-
sor de águas dos rios Grande e das Mortes; segue pelo divisor entre
os Ribeirões dos Campos e Paraíso, e, depois, pelo divisor que limi-
ta a vertente da inai'gcili direita do afluente <lo rio Grande, que
desagua cêrca de um quilômetro acima tia fazenda de Joaquim Cân-

(tido e da ponte sôbre o rio Graiscle, até a foz (lêsse córrego, no rio
Grande; sobe pelo rio Grande até a foz 

tio córrego do Matutu; con-
tinua pelo espigão que limita a vertente da margem esquerda dêste
córrego, passando pelo morro do Capital, contornando as cabe-
(eiras do córrego do Criminoso, até o ponto fronteiro às cabeceiras

<to córrego do Azeite e do córrego que passa na Fazenda da Palmira.

5 - Com o municipio de Andrelândia:

Co:ueça no ponto fronteiro às cabece ras do cArrego do Azeite
e do córrego que passa na Fazenda da Palmeira; desce pelo córrego
da Palmeira até sua foz, no rio Capivari; desce t)o' êste rio alé o foz
de seu afluente da margem esquerd a, lo go abaixo da Fazenda das
Pedras; continua pelo espigão que limita a vertente da margem es-

queríla dêsse afluente e vertente da margem direita do Ribeirão da

Sardinha, até o alto (lo Morro dos Dois fria ãos, desce a encosta e

atinge o rio Aiuruoca.

MIJNECIP1O DE ,L'NT ENA

b) Divisas in(erdis!rminis

1	Entre OS distritos de Mantena e São João (te )Ianteninha

Começa no divisor de águas tios rios Doce e Mantena, no
seu entroncamento com o divisor de águas do córrego Barra Alegre
e <lo ribeirão Vargem Grande; segue por êste divisor e, por um
contraforte, atinge o ribeirão Vargem Grande, na foz do córrego da
Boa Vista; continua pelo divisor da vertente da margem direita dêmIe
córrego até alcançar o divisor de águas entre o rio Manteria, e o
ribeirão Vargem Grande, no seu entroncamento com o divisor da
vertente da margem esquerda tio ribeirão do Turvo, defrontando as
cabeceiras do córrego do Canivete.

2 - Entre os distritos de Mantena e Barra do Ariranha:

Começa no ponto de entroncamento do divisor de águas entre
os ribeirões do Turvo e Vargem Grande e o rio Mantena; tia!, segue
pelo divisor tia margem esquerda <lêsle córrego, por linha de es-
pigão até alcançar o rio Maritena na foz (10 córrego do Garfo; até
seu entroflCflhiiefl 10 (oul o divior (Ia vertente da margem direita

do rio Préto.

Começa no divisor de águas entre o rio Manteria e o rio
Prêto, no cmi [roncamcnlo cmii o divisor da vertente da margem es-
querda tio córrego do Garfo; continua pelo divisor da vcniciite da
margem direita <lo rio Prêto, até atingir êste rio na foz <lo ribeirão
do Campo, continua pelo divisor da vertente (la margem esquerda

dês' ,,, ribeirão, até ao limite '0111 
o rnunieíj)O <te Atdéi a.

4 ---- Entre os distritos dc Barra do Ariranba e São João

do Manteninhia

Commieça no rio 'Manteria, na foz tio ribeirão Vargem Grande,
segue pelo <livisor de águas entre êsle ribeirão e o rio Mantena,
até o entron co nica i com o à i visor da ver lente la mmmargemu di relia
do ribeirão do Turvo, defrontando as cabeceiras do córrego tio

Canive.

--	Entre os dstritfls de Ilorra do Ariranima e Itahirimslma:

Começa no rio Mantena, na foz do ribeirão Itabira; continua
peo divisor da verleote (ia margem esquerda (lêste ribeirão, até o
entroncamento com o divisor da vericilte da margem direita do
ribeirão das Claras, <lefromilandO as cabeceiras do córrego do Ouro.

6	Entre os distritos de Barra <lo Ariramilui e Ágno Doce

<lo tantefla

Começa no à ivkor te águas cntrc os rios Prêto e Mantena,
no ponto (te emitroncamnelitO com o	 vem tia foz <loespidão que 

ribeirão Águas Cidras, no rio Prêto; continua CiO divisor (te águas

entre o rio Prêto e o córrego do G:efo, até o entroncamento com
o divisor de águas do rio Mantcna

7 -- Entre o' distritos <te Barra do Ariranha e Santo Ages-

Unho de Minas:

Comeea no divisor (te águas entre os ribeirões Águas Claras

e Itabi iii, o cÍ'roml laudo as caheee ras 10 córrego (10 Ooro; coo ti nua

pelo d V1SO1 de águas cuirc o ribeirão de Águas Claras <te um lado
e m Culre os do Ar ianlia de <altO 1 OlO, até O (O ;rollCaim!en lo coni

o espigão	Ie vem da foz (10 ribeirão Águas Claras no rio Prêto.

8	Entre os distritos de Água Doce do Manteria e Santo

Agostinho de Minas:

Cemega no divisar <te águas elre os rios PrCto e Mantena,
no ponto de entroncamento coma o espigão que vem da foz do ribeirão
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Águas Claras no rio Prêto ; segue por êsle espigíio até a dita foz;
(laÍ, segue pelo (li visor de éguas entre o rio Pi'ê lo e ('óii'CgO Santo
Agostinho, (te um lado, e ribeirão honi Jesus de outro lado, até
o limite com o município de Ataléia

9	Entre os distritos de liabirinha e Santo Agostinho de
Minas:

Começa no divisor (i(' éguas caie os ribeirões Águas Claras
e Itabira, defrontando as cabeceiras (10 eér;'cgo do Ouro; continua
pelo divisor entre ésts dois riherõs";. até a scrra (IC Suo Mateus,
no ]imite com o município de Ataiéia

N.° S(; - MUNICÍPIO DE MAIIAVILIIAS

ci) Liniih's inuaicipoiS

1 -- Com o município de Papagaio:

Começa no Riaci'o Fundo, na foz do córrego que vem do
Alto do Paiol; sobe 1)0k' ésle córrego até alcançar o Alto do Paiol;
daí, por espigões, atinge a cabeceira do córrego Tito Ribeiro, pelo
qual desce até sua foz, no i'ibeiri'io da Areia; desce por êste até a
foz do córrego dos Costas; sobe por êste até a grota que vem do
morro do Chapéu; segue por esta grota ac aia até atingir o alto do
morro do Chapéu; daí conl nua pelo divisor geral entre os rios
Pará e Paraopeba até defrontar a foz do córrego Grola Vermelha no
rio Pardo; desce o espiguio até atingir esta foz; sobe pelo córrego
Grota Vermelha até sua cabeceira, no Campo do Canavial; daí pelo
espigõo, até a cabeceira (ii) córrego Ituriti (10 Frutuoso e por êste
abaixo até suo foz no ri heiréo das Lages; segue por êste ribeirão,
até sua foz, no rio Paracpebu

2	Com  fllUIlicÍJ)iO (le Inhaúma

Começa no mio Pa'acp bii na foz do i'ibci rõo dos Lages, sobe
Pelo rio Píireopeba até a foz do ribeirõo Vermelho.

3 --- (leia O 1)IU[iiCípiO (te Pecui

Começa no rio Pai'aopcha, na foz do ribeirão Vermelho; con-
tinua pelo divisor da vertente da margem esquerda do ribeirão
Vei'inellio, até ca cont cor o (1 ivi cor ila cr'iia te da margem direita
do rio (10 Peixe, segue por iate divisor até a seria dos Pires,
defron t ando o lugar (lenCUliflO(IO Descoberto-

4 -. Com o município (te Pitangui

Começa no divh;or de éguas da margem direita do rio do
Peixe, nu serra dos Pires, defronte do lugar dcaoi'iiaado l)cseo-
Perto, segue pelo divisor de éguas da margem direita do rio do
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Peixe e pela seria dos Pires até defrontar a mais alta cabecei ra do

córrego Riacho Fundo; desce PCI' êste até a foz do córrego (Inc

vem do Alto (10 Paiol.

Né 87 -- MUNICÍPIO DE MARIA DA FË

Divisa iiilerdis!iita!

Entre os distritos de Maria da Fé e Pintos dos Negreiros:

Começa no divisor (la vertente da inargelil direita do ribeirão
dos Pintas, no seu entroncamento coto a seria te Pouso I'ri o, de-
frontaiido a ; mais altas cabeceiras do córrego da Reserva; segue

p01' êse dvisor, passsnl0 pela serra dos Pi OtOS, até seu eu tronca-

mento com a serra do rio Manso na divisa com o município de

Itajubé
N.9 	-- MUNICÍPIO DE MARLI!RIA

a) Limites municipais

1 --- Com o município de Silo Domingos ilo Prata:

Cotoega no divisor de éguas dos rios Doce e Piracicaba, na
seu entroncamento co:ii o espigio da Trindade; pelo espigéh) alcança
a foz do córrego da Demanda, no ribeii'ilo (Ia Oncinha; atravessa

êste, alcançando, pelo espigio, 0 kb visor dos ribeirões da Oncinha
e Água Limpa, pelo qua segue até o alto da Taouaral, defronte èS

cabeceiras dos córregos Bom Sucesso e Taquaral.

2 -- Com o niunieip;o de Jaguoi'açu
Começa no divisor de úgr:is entre os ribeirões da Oncinha

e Água Limipa no alto (10 Taquaral, e defronte à cabeceira do córrego
do Bom Succs:o; desce pelo espigéO e atinge o ri ia': ràO da Onc nua,
na foz do córrego da Cachoeira, sobe 1)01' êste córrego até sua cabe-

ceira; transpõe o (IN-,, cor e alcança a cabeceira do cõi'reo do
Provisório, pcto qual desce até sua foz no i'iheiréo (Ioga (rande;
atravessa êste, sobe o espigõo fm'onteim'o e alcança o divisor da
vertente da niargelo esquerda (10 córrego (Ia Jacuba; segue poi' êstC
divisor a ié oiingl' o divisor geral i'io Doce-rio i'iraci cuba, uo alto
dos Macbad os; dai, segue pelo dlvi soi' de éguas entre os céi"egos
do .!equitibé e Santo Antônio, até a conítUênc(a désses dois córregos;
desce pelo córreo Santo Antônio uié sua foz no i'ibeirõo do Belém;
daí, sene ieio divisor dc éguas entre o riheii'ao (lo Bel éni e o

córrego (10 Pimenta, e p01' um espl géo secundém'iO atinge o córrego
cio Be ém na foz do córrego da Lavrinhla; sobe por êsie até a foz

do córrego do Fuiijt e 1)01 êste até 500 cabeceira no d visom' rio

Piracicaba-r io Boce.

1
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3 -- Com o município de Coronel Fabriciano:

Começa no divisor de águas entre os rios Piracicaba e Doce.
no OflíO fronteiro à cabeceira do corrego do Funil; segue por este
divisor até defrontar à cabeceira do corrego do Celeste; desce por
tSie até a sua foz no ribeirão do Belém e por até sua foz no Rio Doce.

4 - Com o município de Bom Jesus do Galho:

Começa no Rio Doce na foz do ribeirão do Belem, sobe pelo
Rio Doce até a ponte Queimada.

5	Com o município de Dionísio:

Começa no rio Doce, na ponte Queimada, segue pela antiga
estrada de Conceição e ponte Queimada, prosseguindo, por espigão,
entre as lagoas Dom 1-lelvécio e da Barra, até alcançar o ribeirão
da Conceição, na foz do córrego Bom Jardim; sobe por êste córrego
até sua cabeceira; daí, continua por espigão, passando pelas cabe-
ceiras dos córregos da Areia Branca e das Perobas, até alcançar
o córrego Bom Sucesso, na foz do córrego dos Fagundes; pelo es-
pigão atravessa o divisor de águas dos córregos da Mora e Bom
Sucesso, até a confluência (los córregos (lo Barro Prêto e Tijuco
Prêlo; prossegue pelo divisor de águas entre êstea córregos até
encontrar o espigão da Trindade, no divisor de águas rio Doce-rio
Piracicaba.

NY 89 - MUNICÍPIO DE MATEUS LEME

Divisa inlerdis (ri/ai

Entre os distritos de Igarapé e São Joaquim de Bicas:

Começa no rio Paraopeba, na foz do córrego Lavras ou
'['agmiril; sobe pelo córrego do Taquaril até sua cabeceira; dai,
segue pelo divisor da vertente cia margem esquerda do córrego do
Capão até sua foz no ribeirão do Machado; sobe por êste ribeirão
até a ponte da rodovia Fernílo Dias; dêste ponto sobe o espigão,
segue por divisor de águas até o alto do Gravatá; continua pelo
divisor entre o ribeirão (los Machados e Açoita Cavalo até a serra
do Gentio, na divisa com o município de Brumadinho.

N.9 90 - MUNICíPIO DE MATIPÓ

b) Divisa inierdistrital

1 - Entre os distritos de Matipó e Padre Fialho:

Começa no espigão cio Pão de Açucar, nos limites com o
município de Abre Campo; continua por águas vertentes até alcan-
çar o córrego São Vicente do Matipozinho, na foz do córrego Santo

Antônio; formadores do córrego Vargem Alegre; desce pelo cór-
rego Vargem Alegre até sua foz no rio Matipó; atravessa áste, sobe
o espigão fronteiro e alcança o córrego da Revolta, cêrca de
500 metros acima da fazenda da Limeira; desce pelo córrego da
Revolta até sua foz no rio Santa Margarida; sobe por êste até a
foz do córrego Pedra Bonita, nos limites com o município de

Santa Margarida.

N. 91 --- MUNICÍPIO DE MATO VERDE

a) LinUes niuimicipaiS

1 - Com o município de Monte Azul:

Começa no rio Pacui, na foz do ribeirão do Taboleiro; sobe
por êste ribeirão que toma os nomes de Língua d'Água, Ilamnalhudo
e Tremedal até a foz do riacho Água Quente; sobe por áste e pelo
córrego da Gruna até sua cabeceira na serra Geral, divisora de
águas entre os rios Pardo e Verde Grande.

2 - Com o município de Rio Prado de Minas:

Começa na serra Geral, no ponto que defronta a cabeceira
do córrego cio Gruna; continua pola serra Geral até o ponto de
entroncanicto com o espigão cio Morro Prêto.

3 -- Com o município de Porteirinhia:
Começa no entroncamento da serra Geral com o espigão do

Morro Prêto; continua pelo divisor da vertente da margem direita
do ribeirão Serra Braoca e por uni espigão secundãno atinge
êsle ribeirão, no lugar denominado Jatobá Torto; continua por êste
ribeirão e Pelo rio Pacui até a foz do ribeirão do TaboleirO.

á) Divisa inlerdis frita!

1 - Entre os cttstritos de Maio Verde e São João do Bonito:

Começa rio ribeirão Tremedal ou Jacuípe, na foz cio riacho
Quente; continua pelo divisor da vertente da inar,,Iein esquerda

dêste ribeirão até alcançar a serra Geral, nos limites cola o

município de Rio Pardo.

N.9 92 - MUNICIPIO I)E MATUTINA

a) Limites JflhJfliCiplliS
1 - Com o município de Rio Paranaíba:

Começa no rio Abaeté, na foz cio córrego Ahaeté de Baixo,
desce pelo rio até a foz do córrego dos Arrependidos.
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IÀo,
2 - Com o 1nUn(Ípa) (10 Tiros:

Começa no rio Abaeté, na foz do córrego ilos Arrependidos,
sobe por êste córrego até sua cabeceira, no divisor de águas dos
rios Borrachudo e Ahaeté; segue por êste divisor, alcançando a
cabeceira do córrego Maria Prêta; desce por êsie até sua foz, no
Ilorrachudo; atravessa êste rio, sobe o espigão fronteiro e alcança o
divisor de éguas dos rios Indaié e Borrachudo, defronte à cabeceira
do ribeirão Pirapetinga dos Pessoas; desce por êste ribeirão até a
foz do ribeirão Pirapetinga das Perobas

3 -- Coni o nlunieÍJ)to de São Gotardo

Coriieca na confluência dos ribeirões Pii'apetinga dos Pessoas
e Pirapetinga das Perobas; segue pelo divisor de éguas entre êste
(1015 ribeirões, depois pelo divisor entre os rios Borrachudo e
Indaiá, até o ponto fronteiro à foz (to córrego do Franquinho no
rio Borrachwlo; dêste ponto, por espigão alcança o rio na referida
foz, sobe pelo córrego dos Franquinhos até a sua cabeceira; daí,
a lagoa dos Francos e dêste é cabeceira da Présa, que passa na fazen-
da de João Franco; desce por êste córrego até sua foz no rio da
Confusão; atravessa êstc, sobe o espigão fronteiro e alcança o
divisor da vertente da margem direita do córrego Ahaeté dos
Venêncios; segue por éste divisor até alcançar o divisor da vertente
da margem esquerda (10 córrego Ahaeté de B:uxo, até atingir o
rio Ahaeté na foz (lo córrego Abacté de Baixo.

N . v 93 - MTTNICIPIO DE MENDES PIMENTEL

(1-,'X-BOM JESUS DE MANTENA)

a) Limites flOIi(iClP(IIS

1	Com o município de Itainbaeuri:

Começa no ponto fronteiro à cabeceira (10 ribeirão Santa
helena, no divisor geral (lo rio São Maleas-rio Doce; continua pelo
divisor dc éguas (lOS rios São MateuS (lO Norte e São Mateus do
Sul, ou Manteun até o entroncamento com o divisor da vertente
da niargein direita (la rii)c;rao Itab:ra

2	Com o município de Mantena:

Ccmeça no d iv or de étaas dos rios São Mateus do Norte
e São Mateus do Sul, no entroncamento com o divisor da vertente
da margem direita do ribeirão Italora ; segue por ésle divisor, até
a foz do ribeirão Vargem Grande; segue por espigão até atingir o
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divisor de éguas catre o ribe:rao Vargem Grande e o córrego do

Floresta, continua por êstc divisor até alcançar o divisor geral de

águas dos IOOS Doce e àlantcna.

3	Com o municí )lO (lo Conselheiro Pena:

Cormmea no divisor geral de éguas dos rios Mantena e Doce,
no enlrofl('aIfl° cciii o espigão da vertente da margem direita,
do córrego da Floresta, segue pelo divisor geral até o entronca-
mento com o divisor de águas dos córregos São Gemido e Fer-

ruginlia.

4 -- Coni o iaun icil)io de Galiléia

Começa no entroncamento do d irisOl' de águas entre os

córregos da Feri'ugi (1113 C Sã Geraldo, com o divisor geral dos
rios Doce e São Mateus (10 Sul ou Mantena; segue por este divisor
geral, até defronta!' a cabeceira (lo ribeirão Santa Helena.

é 1 Divisa ia lerdis frita!

Entre os distritos (iC Mondes Pimento1 e Central (10 Minas:

Começa no rio Maotcmma, na foz 10 córrego (10 Central; sobe

por êsle até a fos do córrego Boa Espera nça; continua peje, divisor
da verte:) te da mnargeni direi La do córrego (Ia Boa	

atéEsperança, 

atingir o divisor rio Doce-rio Marrtcna, na divisa con, o município

de Galilíia.

N.9 94	MUNICtPI() 1)E I!1NAS NOVAS

é) Divisas izmlerdislrilaís

1 - Entre OS distritos de Minas Novas e Leme do Prado:

Começa no ]iO Araçuai na foz (lo córrego do Gouvêa; desce

pelo rio Araçuai, até a foz (lo Fanadu

2 --- Entre os iii sLrtos de Minas Novas e Chapada:

Começa no rio Ari:çuaí, na foz (10 rio Fanado; Sobe pelo

rio Panado até a fez do córrego Curralinho; por êsie até sua

cabeceira; daí, transpue O (liViSOi' entre OS liOs Capivari e Panado

e aiCallça o rio Capivari, 110 lugar (lcno!nina(io Francisco Vaz, e

sobe o espi gão (la margenl (liI'ei [a até atingir o divisor entre OS

rios Capivari e Setubal, 110 ponto fronteiro à cabeceira do córregO
Mãe Dágua, continua por êste divisor e, depois, pelos espigões
da cabeceira do córrego São João até o Alto (Ia Sepultura; desce
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a encosta e alcança o rio Sctubal, atravessa-o, sobe a encosta
fronteira e prossegue pelo divisor da vertente da margem direita
cio rio Setubal até o ponto fronteiro à cabeceira do córrego Bonito.

3 - Entre os distritos de Leme do Prado e Chapada

Começa no divisor geral entre os rios Jequitinhonha e
Araçuaí, no ponto fronteiro às cabeceiras do córrego Bahia; segue
por êsle divisor até defrontar a cabeceira do ribeirão dos Comes;
continua pelo divisor da vertente cia margem esqaerla dêste ribeiríio
até alcançar o rio Araçuaí, na foz do rio Fanado.

4 - Entre os distritos de Leme do Prado e Berilo.

Começa no divisor geral entre os rios Araçuaí e Jequiti-
nhonha, no ponto fronteiro à cabecera do córrego do Bahia; dai
alcança a cabeceira do córrego Sobrado, pelo qual desce até a sua
foz no rio Jequitinhonha.

5 - Entre os distritos de Chapada e Berilo:

Começa no divisor geral das rios Araçuni e Jequitinhonha,
no ponto fronteiro à cabeceira do córrego Bahia; desce por êste
até sua foz no rio Araçuai; continua pelo rio até a confluência
do rio Capivari; sobe peo Capivari até a foz (10 córrego do Jatobá;
sobe por êsie córrego até sua cabeceira; transpõe o divisor e segue
pela encosta até a foz, do córrego Água Limpa no córrego Água
Suja; robe pelo Água Limpa até a foz do córrego Quebra Machado;
sobe o espigão fronteiro até alcançar o divisor dos rios Setubal e
Araçuaí, na Chapada do Estreo.

6	Entre os distritos de Beri'o e Francisco Badaró:

Começa na Chapada do Estreito, prossegue pelo divisor
de águas dos rios Araçuaí e Setubal e depois, pelo divisor da
vertente da margem direita, do córrego Caetetu, até defrontar a
foz do córrego do Barbosa, no rio Araçuaí; desce a encosta e
atinge esta foz.

7 - Entre os distritos de Chapada e Francisco Badaró

Começa na Chapada do Estreito, no divisor de águas entre
os rios Setubal e Areçuaí; segue por êsle divisor, contorna a
cabeceira do córrego (lo Fumai e alcança o ponto mais próximo
do rio Sucuriu; atravessa êste rio, sobe a encosta fronteira, transpõe
o divisor entre o rio Sucuriu e o córrego São João, alcança êste
último no ponto fronteiro á Lagoa do Serafim; atravessa o córrego
São João e alcança a referida lagoa; daí, por espigões, contorna

as cabeceiras do córrego (Ia Areia e atinge a Lagoa do Patrimônio;
prossegue pelo divisor da vertente da margem esquerda (10 córrego
Samambaia até alcançar o rio Selubal, na foz do ribeirão das
Bolas; continua pelo divisor de vertente da margem esquerda dêste
ribeirão até alcançar os limites com o município de Araçuaí.

N, 95 - MUNIC!PIO DE MINI)LTRI

a) Limites rnunicipczis

1 - Com o município de Carrancas:

Começa na serra do Mindori, no seu entroncamento com o
divisor da vertente (la margem direita do rio In.-aí; continua por
esta serra, contorna as cabeceiras do ribeirão dos Ferreiras cm
direção norte até defrontar a cabeceira do córrego da Cascata;
prossegue pela serra cia Traituba até alcançar a cabeceira do
córrego da Pedra Furada; desce J)01 êste córrego até sua foz no

ribeirão dos Carneiros; continua por êste ribeirão até sua comi-
fluência no ribeirão das Pitangueiras

2 -- Com o município de São Vicente de Minas:

Começa no ribeirão Pitangueiras, na foz do ribeirão dos,
Carneiros; sobe pelo ribeirão PiLangueiras, até a foz do córrego
do Espraiado e por êste e (lepoiS pelo córrego da Boa Vista, até
a foz do córrego Assa-Peixe.

3 ---- Con, o município de Serranos:

Começa no córrego da Boa Vista, na foz (10 córrego do
Asa-Peixe, continua pelo divisor (Ia vertente da margem esquerda

do córrego (Ia Boa Vista até o morro da Boa Vista, no divisor

geral dos rios lngaí-Aiuruoca.

4 --- Coni o município de Aiuruoca

Começa no morro de Boa \'ista, no divisor geral dos rios
Ingai-Aiuruoea; continua por êste divisor até o alto do Paracatu
Maracujá ou Chapada, defronte à cabeceira do córrego da Chapada.

5 - Com o município de Cruzilia:

Começa no divisor entre o rio Ingaí e ribeirão l'itangueiras,
no Alto da Paracatu, Maracujá ou Chapada, defronte a cabeceira
do córrego (Ia Chapada; continua por êste divisor até seu entron-
camento com a serra do Minduri.
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N.9 97
	

MUNICIPIO DE MOEMA
N. Q 96 - MUNICíPIo 1)E MOEDA

a) Li,niles zziunicipciis

1 - Com o município de Bruinad inho

Começa no rio Paraopeha, na foz (lo córrego dos Comes;
continua pelo divisor da vertente (Ia margem esquerda do córrego
(lo Comes ou Taquaraçu, até o moiro (1) Pai Pedro; segue pelo
espigão contornando as cabeceiras (10 córrego Taquaraçu, até de-
fronte à cabeceira do córrego da Limeira; desce ror êste córrego
até sua fez, no córrego (los MarC ns ou da Pa pa, atravessa êste

e segu e pelo espigão fron te i'), pa mii o lo peio alto (Ia Cara puça, até
ao entroncamento com o divisor geral dos rios Paraopeba e das

Velhas.

2 - - Coma o município de I[abiiit)

Começa no divisor geral Cflii'C 0.5 rlOS l'at'aopelia e das
Velhas, no seu entroncamento coo! o divisor de águas entre os
córregos da Suzana e da Pana ou dos Martins; continua pelo referido
divisor geral, constituído pela serra da Moeda, até a serra das
Almas; no ponto situado entre as cahieeiras do córrego (ias Almas
e ribeirão Pôrto Alegre.

3 - Com o município de Ouro Prêto

Começa na serra uns Abnas, no ponto situado entre as
cabeceiras do córrego das Almas e ribeirão Pôrto Alegre; continua
pela cuiuu ido da serra das Àhnas, até o entroncamento com o
divisor (los ribeirões Pôrto Alegre e Serra-

4 -- Com o município (te Belo Vale:

Começa no entroncamento do divisor dos ribeirões Pôrto

Alegre e Serra com a serra das Almas; continua pelo divisor dos

ribeirões Pôrto Alegre e Seria, até o Alto cio Gentio; desce o

espigão fronteiro, até atingir o córrego afluente do rio Paraopeb;
desce êsae córrego até a sua foz, perto (Ia Lagoa do Sousa; desce
o rio Paraopeba até a foz do córrego dos Comes.

b) Divisa inlerdislrilal

1	Entre os distritos de Moeda e Côco:

Começa no morro do Pai Pedro; dai, pelo espigão, atinge

o ribeirão da Contenda, na foz (lo córrego do Pai Pedro; sobe pelo

ribeirão da Contenda, que denois, toma os nomes (te cói'i'ego da
Contenda e córrego da Água Limpa, até sua cabeceira, na serra
dii T.loe a. mios li IId tci cOlo O município (te 1 tabirito

a) Linmilcs nilIfliClpfliS

1 -- Com o muucípio de Lagoa da Prata:

Commmeça no rio Jacaré, na foz do ri beirão Santo Antônio;
desce pelo rio Jacaré até sua foz, no rio São Francisco.

2 --- Com o município de Luz:

Começa na foz do rio Jacaré, no rio São Francisco; desce
por êste até a sua foz no ribeirão do Miicliado

3 -	Coni o flhitlliCi ino de ibm	Despacho

Começa na foz ulo ribeirão do Machado, no rio São Fran-
cisco, sobe pelo ribeirão (10 Machado, até a foz do ribeirão da
Forquilha; sobe pe:o ribeirão (Ia Forquilha, até sua cabeceira;
daí, por uni e.pgimo, atinge o alto da Chapada, no divisor dos rios
Ho Francisco e 1 airleu Fi, ou lo fie atem ro à c g ccríi do córrego

Mariaaa

4 ---- Cemn o ruimmuicípio dc Santo Antônio lo Monte:

Começa no alto da Chapada, 00 (1 visor (los rios São Fran-
cisco e Lambari, no ponto fronteiro à cabeceira do córrego Mariana;
dai, ainda pelo divisor, a1é 10 ponto fronteiro à nascente cio cór-
rego Fundo, no lugar denominado t ifo da Cruz Velha; desce pelo
córrego Fundo até sua foz, no rihcirao Santo Antônio; desce pelo
ribeirão Santo Antônio, até sua foz, no rio Jacaré.

N.° 98 --. MUNICíPIO DE MONTE BELO

1) Divisas in terdislrilais

1 -- Entre os distritos de Monte lido e Jureia

Começa no divisor de á guas dos ribeirões São flariolomeu e
Cachoeira, no ponto fronteiro às cabeceiras do córrego dos Com-
reias; continua pelos espigões dessas cabeceiras e pelo divisor da
vertente (Ia margem esquerda do córrego da Cachoeira até alcançai'
a sua foz, no ribeirão São Partolonleu junto à Usina li idrelétrica
sobe a encosta da margem direita do ribeirão São I3arlolomeu e
continua pelo divisor da vertente (Ia niargein esquerda ulo ribeirão
dos Fiéis, até alcançar a sua foz no rio Muzambo; desce p01' êste

rio até a foz do córrego do Monjolo.
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2 - Entre o distrito de Monte Belo e Santa Cruz da Aparecida:
	 2 - Com o município de Bueno Brandão:

Começa no rio Muzambo, na foz do córrego do Monjolo;
desce pelo rio Muzainho até a foz cio córrego Santa Cruz.

N.' 99 - MUNICÍPIO DE MORRO DO PILAR

a) Limites municipais
1 - Com o município de Jaboticatubas:

Começa no divisor geral dos rios Doce e São Francisco,
na serra do Cipó, defronte à cabeceira do rio do Peixe; continua
pela serra (to Cipó até ao entroncamento com o divisor da vertente
da margem esquerda do ribeirão Mala-Cavalo.

2 - Com o município de Conceição do Mato Dentro:

Começa no divisor geral dos rios Doce e São Francisco, na
serra (lo Cipó e no entroncamento como o divisor da vertente da
margem esquerda do ribeirão Mata-Cavalo; segue por êste último
divisor passando pelo Alto da Lage até atingir o rio Santo Antônio
a meia distância entre a foz cio ribeirão Mata-Cavalo e córrego
do Batatal; atravessa, aí, o rio, sobe o espigão fronteiro e continua
pelo divisor de águas entre os córregos da Tenda e Batatal ou
Brumado, até alcançar a serra cia Mina; no divisor de águas entre
os rios Santo Antnôio e Peixe; segue pelas serras da Mina e
Água Santa, até o ponto fronteiro à cabeceira do córrego da Co-
lônia; desce por êste córrego até ao rio Santo Antônio; segue por
êste rio até ao ponto fronteiro ao divisor cia vertente da margem
direita do rio Prêto; continua por êste divisor e, depois, pelo
divisor da vertente da margem esquerda tio córrego das Lages até
sua foz no rio do Peixe; sobe pe l o rio cio Peixe até a foz do
córrego Santo Inácio.

3	Com o município de Santa Maria do Itabira:

Começa no rio do Peixe, na foz do córrego Santo Inácio,
sobe pelo rio (to Peixe até sua cabeceira na serra do Cipó e
divisor geral dos rios Doce e São Francisco.

N. Q 100	MUNICÍPIO DE MUNHOZ

a) Limites municipais
1	Como o Estado de São Paulo (a Oeste)

Começa no divisor tios rios Corrente e Guardinha, no ponto
fronteiro à cabeceira do ribeirão do Ganielão; continua pela divisa
interestadual até a confluência dos rios Corrente e Cachoeira ou
Cacliocirinha.

Começa na confluência dos rios Cachoeira ou Cachoeirinha
e Corrente, nos limites com o Estado de São Paulo; continua pelo
divisor entre êsses dois rios, passando peio alto do Glatamu, Mato
do Guatamu e Pedra Vermelha, até atingir o ponto fronteiro à
cabeceira do córrego que passa na fazenda do Domiciano.

3 - Com o município de Cambuí:

Começa no divisor dos rios Cachoeira ou Cachocirinlia e
Corrente, no ponto fronteiro` cabeceira do córrego que passa na
fazenda do Donuciano; desce a encosta até encontrar a conflu-
ência dos dois braços principais do córrego dos Três Saltos (o
que passa junto à Capela cio Sêrro e o que banha o bairro deno-
minado Três Saltos) ; atravessando o córrego, sobe o espigão fron-
teiro e por êle, vai encontrar o ribeirão Correntinha, na cachoeira
próxima à fazenda de Joaquim Marques; atravessa a cachoeira,
continua pelo espigão fronteiro, e passando pelos altos das cabe-
ceiras (lo ribeirão Fundo e pela Lagoa Grande, atinge o entron-
camento do divisor ctos rios Corrente e Camaanducaia com o divisor
de águas cio rio (lo Peixe.

4 - Com o município de Camnanducain:

Começa no entroncamento do divisor dos rios Corrente e
Camanducaia com o divisor de águas (lo rio (lo Peixe; coniimmua
pelo divisor tios rios Corrente e Carnandueaia, passando pelas
serras dos Negros e dos Campos, até atingir a serra do Chá, no
ponto fronteiriço à cabeceira do córrego do Isidoro.

5 - Coam o município de Toledo:

Começa na serra cio Chá, no ponto fronteiro à cabeceira do
córrego do Isidoro, no divisor dos rios Corrente e Camtianducaia
continua pelo divisor dos rios Corrente e Guartlinlia, até defrontar
a cabeceira do ribeirão Ganiclão, nos limites com o Estado de
São Paulo.

N.9 101 - MUNICIPTO DE MURIAÉ

b) Divisas inlerdistiitais

8 - Entre os distritos de Pirapanenia e Itamnuri:

Da confluência do rio Fumaça ou ribeirão Sem Peixe, coam
o rio Prêto, sobe pelo rio da Fumaça ou ribeirão Seul Peixe até
a Usina "Com-anel Domiciano de Castra".
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9	Entre os (lstilt0S de Ilosório da Lijneii'a e Itamuri

1 
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2 -	Enti	ei; d;[ri[os (ie' Eaioq;ic e Vi; Pcrcira

Começa no rio da l'naiaça eu ribeirão Sem Peixe, na Usina
"Coronel Domiciano de Castro"; coe iii ia pelo di Vi:U)1' (1 a vertente
da margens esquerda (Lo córrego Babi Lón i a, até e uçar o divisor
entre êsie córrego e o da Jacoba; cootinua por êste div i sor até

n ralcaça e (1 i\';Sul' entre o rio da Fniaç- ou riiurão ticin Peixe
e O (orreí) Ia ,Jaculja

10	Eu ire OS (li sti'itos de 11 alHeei C Bel 1 sócio:

Começa no eu Ironcainen	dto	os O ivi soros de águas entre os
córregos lialsi lônia, da Jaeiha e do rio de Fmuaça; coo 1 inua pelo
divisor de águas (lo rio Fumaça, (Te um lado e córregos da Jacuba
e dos Comes. do outro lado, ai o ponto fronteiro à cabeceira do
córrego dos Comes.

11 -- Entre os di:;lritos de Pirap;mleiia e Rosário (E' Limeira;

Cun era no rio da Feno ca, na us : mia "Corou e! I)omiciano
e Castro"; sobe pelo rio até a foz do ribeirão Jacaré; continua

pelo div i sor da margem direita dêste córrego, até alcançar o
(livisor entre os córre:os cl Encour;elo e do Veado; continua por
êste divisor entre os córregos do Enconru]o no rio Prêlo.

12	En Ice os distritos de flosór o (ia Li nie 1 ao e Reli sário:

Começa na serra mias Aranhas; desce a encosta desta serra,
acançando o ribeirão (Ia Fumaça; na foz do eói'i'ego que passa
na fazenda da Pedra Cheirosa; atravessa O r:beirao, sobe a encosta
fronteira e passando pelo alho das cabeceiras mio córrego do Flori-
zonte, segue pelo espigão até atingir o rio Fumaça na ponte (Ia
fazenda ele José Clemente (pouco abaixo(lo ingar denominado
São Domingos), sobe o espigão da niargem esquerda do rio, atin-
gindo o divisor mie águas entre rio "LIUaça e os córregos Jacuba
e Babilônia.

N.' 102 - MUNICÍPIO DE NANUQUE

b) Divisas intcrdislrilais

1 -- Entre os distritos ele Nanuque e Scr:a dos Aimorés:

Começa no li uiite como Estado (111 Bahia, no ponto froti-
leiro à cabeceira mio córrego Sete de Setembro; desce por êste
corlego até a foz do córrego elo Barroso ou da ; Voltas; daí, cm
rumo à Ponte Velha, no rio Mucuri ; desce por êste rio até o
limite como o Estado (Ia Bahia.

-	..,.:	,,	1!	ne
ii) divisor mIe á gios ea

- re os 1-,os'itmU1

defroa:;:1to a ' hec ra ,io iii c;róa Ti. uniu':	; sagui' por ê',te

divisu:' mlefm'cn;tr:' ii (':beceora (10 ('OI'i'epO :eeuiicuba; (lesei' por

ste até SUO foz no ril;cii'eo mias Pe;lras; atrave',sa áste, sobe o
espigão fruiiteii'm, -Li'1iSiãi' o e plgão e aiinge o rio Mue1no na foz

do córrego do S;ngue

3 -	Lati': OS t1ilFiO5	:':anue e \itO Itaúmia.s:

Começa no 'iivisoi' rio Mucuri - rio IL,úns, dcfronhmodo as
abccc;raS do rI,iiião lle'1eil'	desce Dom' éde e pelo ribeirão

Itaimililtas, :iée !eanç:o' os iiu'tcs ((ml)) O E 4tado mio Espírito Santo.

4 -	Entre os (listl'ilcS dc ,t10 1an:is e Vila Pereira:

mio Morro Agudo. no divisor (te águas entre os 1'105

Mueiu'i sr :odus; segoe gol' csjmleaO até atingr a cabeceira

do ribeirão 11 aun i nbas

': 1 0 - TNlmbPlO DE N\ZAIIENO

(1)	J,U11CS 1l1iiliCp

Com o 101111 icípio (Te ItUIYlii'illi

Começa no ViO G :'ude, 11:1 lo do r Leirão São João; desce

pelo rio até a foz (10córre'90 do Cassamlíte

2 ---  Com O lilimiCi pio ele 1',oui Sucesso

Começa 110 rio (tranda, na foz do córrego do Cassange;

segue 1 CL) Cissalige acima té ao:. Ito (l(' sua cabeceira; daí, con-
tinua pelo divisor de águas entre os córregos mio Criminoso e (i('
Santo Au lómiio e, :dravess000o o divisor de águas rio Grande -- rio
(ias Mortes, atinge o O iv ser ela vei'tente mia i1i;mrgem esquerda elo

córrego FUI te) OU mIs àtOrcirO ; segue pcI o 10(51110 divisor, até

' foz (10 córrego, no m o das Morte ; sobe por êste' até a foz (lo

córrego (Ias 1 eiras

:t -- - Cm:; o município de São Tiago:

Começa imo rio das Mortes, n a foz mio córi'ego das Pedras,
sebe o rio das Munes até a foz elo ribeirão (lo Amoral.

4 - Com o mnelaicípio de São João dei-Rei:

1 --

Começa no rio das Mortes, na foz (lo ribeirão do Aniaral;
sobe imo;' êste ribeirão até a foz do córrego elo Palmilal; sobe por
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êste córrego até a sua cabeceira; segue pelo <liviror de águas dos
ribeirões Bom Jardim e Cachoeira, até o Alto cia Gandeirinha;
continua pelo divisor (Ia vertente da margem (urdia cio córrego
dos Tigres, até a foz (lêSte córrego, no ril)CiIdiO da Cachoeira;
desce por êste ribeirão até sua foz no rio Grande.

5	Com o município de Carrancas:

Começa no rio Grande, na foz do ribeirão Cachoeira; desce
pelo rio Grande, até a foz (lo ribeirão São João.

Nf 104 -- MEJNICIPIO DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS

a) Limites municipais

1 - Com o município de Carandaí
Começa na foz do Córrego do Soares, no rio Piranga; desce

por êste rio até à ponte (10 Pirangiiinho, na estrada de Pilões a
Palinital ; dai, pelo espigão, passando pe? o Alio do Pedro Ferreira,
até defrontar a cabeceira do córrego Pedro Ferreira; desce por

êSIC córrego até ao ribeirão Pinta-Pau e, Ucr êstc ri beirão, ató
à foz do córrego da Vargem Grande.

2 - Com o município de Capela Nova:

Começa no ribeirão Pinta-Pau, na foz do ribeirão Vargem
Grande; sobe o espigão da margem direita d êstc córrego entre os
ribeirões Pinta-Pau e Pedro Só e alcança êste ribeirão, na foz do
córrego dos Martins; atravessa o ribeirão Pedro Sã e segue pelo
espigão cia margem esquerda do córrego da Roça Grande, até
alcançar o clivi sor do rio Piranga e ribeirão Brcjaúba, no ponto
fronteiro às cabeceiras dos córregos da Roça Grande e do Condé.

:i	Com o fl)UfllCÍl)1O (te Alto Rio Doce:

Começa no divisor de águas do rio Piranga e ribeirão da
Brejaúba, no ponto fronteiro ás cabeceiras dos córregos da Roça
Grande e (10 Condé ; continua pelo divisor da veitenI e da rnargfiii
esquerda cio córrego cio Tigre e, por um coatraforte, atinge êe
último córrego, na ponte próxima do povoado de Vitoririos; desce
pelo córrego do Tibre até sua foz, no ribeirão da Brejaúha; sobe
a encosta (la margem direita dêste ribeireo, atravessa o divisor de
águas do ribeirão Brejaúba e do córrego do Indaiá e atinge êste

último, na foz (10 córrego <ia Capoeira; continua pelo espigão entre
os córregos cio Indaiã e da Capoeira e, pelo divisor da vertente
da margem direita do córrego do In(iaiá e, depois, pelo espigão
que contorna as cabeceiras do córrego do Fumo que passa pela
fazenda do mesmo nome, atinge o ribeirão da Mutu ca , na foz do

córrego São Domingos.

4	Com o município de Barbacena

Começa na fo.f, do córrego São Domingos no ribeirão cia
Mutuua ; sobe o córrego São Domingos até sua cabeceira, depois,
pelo liv isor entre os ribeirães da Mutuca e Conceição, passando
pela sarra do Tira-Couro e, por espigão, até a serra cia Trapizonga.

5 - Com o município de Bessaquimiha

Começa na serra (ia Trapizonga, 110 ponto (te entronca-
mento com o divirur de águas dos rdcirâes rú riutimea e da

Conceição; segue ii.sa ilo je las serias do 'I'rapizonga e do Condé,
divisoras entre os riheiri5es Pinta-Pau e Brejaúba, <te uni lado,
e Piranga, de cal ro Tal o, até defrontar a cabeceira <lo córrego do
Amargoso, prosseguindo pelo divisor do rio Prangii e r?hem'ao
Piela-Pau, até rI ingir o rio Piranga na foz (lO córrego das Pedras;
(lesce pelo rio Pirnga até a foz do córrego <lo Soares.

'.' 1?3 ---- Mt T NI('PII) DE NOVA SERIIANA

(i) Liniiles nmurucipciis

1 - Co:n o) maiuiiicípio de Araújos

Começa no rio La: ,ib::ri, M a POZ do c'árrego Isidoro, seu afu-
ente da margem esonerda, que vem <lo Capi ni de Cheiro; desce
pelo rio Lamnhari aló a foz <lo cóm iego dos Novais.

2 - Cciii o uian icípio do P1 tangui
Começa no rio Lamabari, na foz <lo c?í ego dos Nuvas ou

dos 1 tenriques ; segue pelo divisor da vertente <ia mnargermi direita
dêste córrego, a é alcançar o ri ivisor <lo ágia 10a rios Pará e
Lanilari; transpõc êS[e divisar e continua pelo espigão até alcan-
çar o ri beirão da Areia. 1 1 : 1  luz do córrego da Agua Fria; atra esa
o ribeirão da Areia e coaiiuus pelo (livjsor da vertente ria margem
esquerda do córrego da Água Fria até o divisor entre o rio Pará
e o riieirão da Àrea no 1)OiitO fronteiro à cabeceira cio córrego
Capetimiga; desce P01' êste córrego aló sai foz no rio Pará, pelo
qual sobe até o p0iO fronteiro à estação do Cercado.

1 .- Com o (liUfli(.'ípO de São) Gonçalo cio Pará:
Começa no rio Ï'ará no pOnto fronteiro à estação do Cercado;

sole pelo rio Pará até a foz cio córrego da lUpa.

4 - Com o município de Divinópolis:

Começa no rio Pará, na foz do córrego ria Ripa; sobe o
e';pigiio fronteiro, atinge a serra da Cachoeira, ou Conquista, no
divisor da margem direita do córrego da Ripa; continua por êste

4	L.
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(l'o ar até a 1 (-aiiçar a Serra tio TPt', Pe La qual segue ate o Alto

(la Canjica, no ponto fronteiro 1 n 	'cO!v do córrego Indaié.

5 -- Coa	no uinjcíni	Lü de	erdigdo

Começa no AI lo da Ci; iji cO, n, o pua lo fton Iciro às nascentes

(lo córrego da Jnd:id; conti;ua	1	saia li C'i cú serra das

!riiaas. iirn;pda o divisar dos cii'; laré	L. ibari e alcança O

(ViSor de é:iiIN Catre 05 téi'reos los N(;v:ds e Cana do Reino;

continua por	divisor até aliiiítir o lia Lituibari, na foz do

córre O (10 Iai,lorrt, seu. afluente da arargeal	squei'da, quc vem

do Capim de Cheiro.

106	MUNICIPII) DE NOVO (RUZEfflO

à)	Li,niP'a ia 'rdstri1ais

1 - Entre os distritos de Ilaipé e Catugi

Começa no iii visor geral ('1: ter es rio;; Jequitinhonha e

Mucuri, defrontando a cabeceira (10 F Lei edo Santa Cruz; segue pelo

(liViSOl' de i'i'_,aas CII Pc t'ste r:l;e; edo e o ribei edo San la Rosa e

depois, por uni cspiéO seeunddrio Mi u, e o rio Prôto, na foz do

córrego do Chifre; transpõe O rio e segue pelo ii visor da vertente

tia ti ceita (10 ('óil'egO (li) Chifr' e, (101)0.5, sempre por divisor)
contornando a; cabeceiras do ('delego do Ceabrapo, atinge os ti-
inites do município de Tedi ilo (Puni

2	- Enire os distritos de La'o Ci'uae-ro e Que aada:

Começa no cii troacainen (o rio div ser e .te -,m;; dos rios
Gravaté e Setúbal, coar o divisor da vertente tia irtargeni esquerda

CIO córrego tio Poso. no r i o Cru u 1;;: ibravessul C'ste e pelo espigão
alcança o (lv sor tu ribeiiil o do Laia; defrontando cabeceira do

córrego Gru1baoiíbta.

3 - Entre os (JistritOS de NOVO Cruzeiro e Lufa:

Coara 'a no di isor de éguas ciii e a ri Lairdes Gruvatá e
Lufa, (lefruJianito lis cut!eeolru;; da edi' ego (irupiari usa; segue
por dlvi soe e por irr;i cmii ral'orte ató,a foz tio córrego da Rapadura,
no rilre ' rdo Co Lufa; atravessa ó,te ril;ii do e SeddC 110 1 0 espigão

até alcançar o poolo fronteiro à cabeceira do córrego Lavapés,
110 tl ,V1SOi' 1 " auiiuus tio (iCOS até	i beii'éo l'iauí.

4	Entra os distritos 10 Laia e

Começa na divisor (IC água'; entre os i'ibeL ds (Iravatá e
Lufa defrontando a cabeccura do córr'pt (d'u tdu,r;u; alcança

cabeceira (lC 5C 1 éal'C eL) gb (leSeI' alt" sua foi nu ribe'irSo

Lufa; segue por é' te r 1,' ruo até a foz do t',i'rei.o Taquaras; sobe
por êste até saa cabeceira, daí segue pelo divisor entre os i'ibeirõe
Dianae te e Gi'avrslé, até os limites eon o iflunicipio de Arçuaí

N g 107 -	110 UN oLIVLIRA FORTES

	

(t)	i,iubíea l!iuIirepaLs

1	Coni o nurbeípio de flari;aoena

Começa no serra (la Mantiqueira, defrontando a cabeceira
do rio Formoso; segue No divisor entre êsie rio e o ribeirão
São Sebastião até o ponto fronteiro à cabeceira do ribeirdo 'l'inguíi;
segue pelo divisor (10 éguas entre os tios FOrl)1OSO e Ponil>it, P°-
sndo 11(1 1 serra do J:tp0o ai o alto (i;u; Arara ,,; segue p(-- t O tt VISO!'

de égw.; catre os ribrres Araras 1' SaltO Tt't'eSO, aE O OItO (Ia
Mironga

2 --- Coa o município de Paiva

Corieça no dIvisor de éguas entre os ribcirfL a Araras e
Santa Terc:,a, no ai lo da Mironga ; Meu a em osla e I;L'ulliÇa o
ribeiróo São Lourenço trezentos metros abaixo do POVOadO de
São Lourenço; atravessa o ribeirdo, sobe o espigão fronteiro e segue
por óie, até o morro do Bananal; daí, ela rumo, ati'avessnrudo o
córrego da Lua Vista,Vista, até alcançar a ('aPereita (10 pequeno aflu-
ente da margem esguerlui rio córrego da \ utrgcni Grande, cuja foz
está lo go aL: i ;o da Usina E éirico ; desce 1)01' ôste afluente, até
sua fo" no córrego Vuirgein Grande; sobe luor êste, até a foz de
outro aflue'iie (1:1 nra;'gt''.n (1 'ee.ta, cuja flIO 'ejite (1CL'i't'flti', a cabe-
ceira do córrego Serra Negra; so''e por Cate ;liie'rie 1115 sua

cabeer uns ; dai, pit ssanuo te os cabeceiras do et'rr'c,o Serro Negra,
desce a encosta e atinge o ribeirão 'I'aqunra Preta, na foi do
córrego São Louu'eno.

3 -- Com o município de Soutos Dninont

Conseç'a no rileb do Taquara Proa, rua luz do co ri , 'o São

Loure: 'o; e o;; ti rua UCiO divisor dover 1cn te da margeni esq 'oerda
do córrego, até alcançar o div - sol' (105 rios PolrltJ,; e F'Ol'itro;,O, na
serra 'iegrsi; ir,rurSpue C'sta (HO sor e segue pelo es)igO, atinge O

rio ForoSO, no trecho Coroe' ;oe' rolo, Uma de dás go ii âiitetros
abaixo da fo do m'ut'. o do Lii ,s:nieis lo; atravessa aí o Ko 1"oi'nioso
e segae l')CiO espigão divisor entre C'-,te I'O e o córrego de São
Martintuo, até ao poni franlei rei Ci cabeceira (lo córrego Belmiro
de Castro; desce por êoLe córrego até sua foz,, no tio Formoso;
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sobe por éste rio até a foz do córrego do Pouso Danta ou Mariano;
sobe por êste até sua cabeceira, no divisor entre os rios Formoso
e do Pinho; segue por êste divisor até a serra da Mantiqueira;
continua pela linha de cumiada desta serra, até ao ponto fronteiro
A cabeceira do rio Formoso.

N.9 108	MUNICÍPIO DE OURO BRANCO

a) Limites municipais

1	Com o município de Congonhas:

Começa no ribeirão da Soledade, na foz do ribeirão da
Passagem, junto da fazenda da Água Limpa; segue pelo divisor de
águas entre os ribeirões da Gurita e da Passagem que tem mais
acima os nomes de Varginia e l3arioso, até o entroncamento com
o ( : visor da vertente da margem direita do córrego (10 Calado;
daí, contorna as cabeceiras do córrego da Gurila, e 10r um espi-
gão secundário até atingir o ribeirão do Ouro Branco, na foz
do rárrego que nasce na via (lo Ouro Branco, junto à travessia
(la estrada que vai de Ouro Branco a São Julião, desce pelo
ribeftão de Ouro Branco até sua confluência com o ribeirão da
Colônia.

2	Com o município de Ouro Prêto:

Começa na confluência dos ribeirões de Ouro Branco e da
Colónia; sobe por êste último ribeirão até sua eabecc:ra próxima
da	Caixa D'água da E. 1". C . B. ; daí, alcança a cabeceira do
afluente que aí nasce e verte para o ribeira a Cachoeira, cuja
foz está defronte ao povoado de Bela Vista; desce par éste afluente
e pelo ribeirão cia Cachoeira até a foz do ribeirão .gua Limpa;
segue pelo divisor de águas entre o ribeirão Água Limpa e o
ribeirão Cnrvelauo de uni lado e os cueregos do Cuiabá de holanda
de outro lado até defrontar a cabeceira do córrego do Holanda;
daí, por espigão alcança o cói. ..ego Curvelano ou Coijiia na f•z
do córrego Venda Nova.

3 - Com o município de Conselheiro Lafaietc:

Começa no córrego do Curvelano ou Covilha, na foz do
corrego Venda Nova; sobe o espigão (Ia margem esquerda do
córrego Curvelano, alcança o divisor de águas entre os córregos
da Rocinha ou Chácara e o do Curvelano, e depois pelo divisor
entre os córregos do Cristo e do Sobrado, contorna as cabeceiras
dêste último córrego até defrontar a cabeceira do córrego do
Curnbe, que nasce próximo da fazenda da Vargem do Câmara;

desce pelo córrego (10 Cunibe até a foz do afluente da margem es-
querda, que vem <Ias proximidades da fazenda do Campo Lírio;
sobe por ês'te afluente até sua cabeceira; (]aí, alcança o córrego
Barroso na foz da grota que passa na sede (Ia fazenda do Campo
Lírio; desce pelo córrego do Barroso e pelos ribeirões da VarginhJ
e Passagem até a confluência com o riherão Soledade.

N.Q 109 - rlUNIC1PIO DE OURO FINO

b) Divisas inierdistritais

1 - Entre os distr i tos de Ouro Fino e Cmsólia:

Começa no divisor de águas, entre os ribeirões Congonhas e
São Pedro, no ponto fronte i ro à cabeceira do córrego Pedro Camilo;
por êste córrego até sua foz no ribeiran São Pedro; sobe por êste
até a foz do córrego que vem margeando pela estrada (le ferro;
sobe por êste até sua cabeceira, no morro Redondo; daí, continua
pelo divisor de águas do ribeirão do Ouro Fino e rio São Pedro,
até frontear a pequena lagoa, no cárrego dos Parreiras, cêrca de
um quilómetro abaixo de Azevedão; alcança e atravessa esta lagoa,
atingiado por espi:tão, o divisor de águas entre os córregos (los
Parreiras, e dos Cariocas; contorna as cabeceiras dêste úl timno e
alcança o rio São Paulo na foz cio Córrego ila Soledade; continua
pelo divisor cia vertente da margem djrcita (lêste útimno, até alcançar
o Pico (Ia Ventania.

2 - Entre OS (liSli itos de Ouro Fino e I1icOflÂdenlCS

Começa na foz do córrego Piqaira, no rLeirão Furnas ou
Pitanga; desce peio ribeirão Pitangas, até, SiJã foz no rio Mogi-
Guaçu, alrave:\ o rio, sobe o espigão fronteiro e continua pelo
divisor de áíaas entre o córrego Pavociro e o rio Mo-li e
por uni espigão secundário atinge o ribeirão Santa Isabel, na foz
do córrego cio Angu Frio; segue pelo divisor entre êstes dois
córregos e depois velo divisor cia vertente (ia margem direita do
córrego da Onça, até atingir o limite cio município de Borda da
Mata.

N." 110 - MUNIC'iPIO DE OURO PRTO

b) Limites interdisirilais

- Entre os distritos de Miguel Bimrnier e Santo Antônio do
Leite:

Começa no alto que defronta a cabeceira do córrego da
hlolanoa,seg'ae pelo divisor da vertente da nlargcill esquerda (10
afluente do ribeirão Mango, cujas cabeceiras defrontam o lugar

hk
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(iCOO ;na0 C(J. ((5' o foz do mesmo, no ribeirão; desce pelo
ribeirão M:-uigo sV a foz do seu afitiente da mnig'c:fl esquerda que
Passa na fszen 10 da Lagoa; logo abaixo da c5[rala de Miguel
Burnier e Bárbara 1 ie iodora

Entre os distritos de Miguel ilurnier e L::grnlleiro Correia:

Começa no ribeirão do amo, na foz de seu, efluente da
ni rirgeni esquerda que inss< 110 fOeeil (la (ia Lagoa, POUCO abaixo

da eslrad a Mi gaci Peru er e liVINdOM si Pc par C'ste afluente que
passa na fazenda da Lagoa, até 5111 co beceii'a ; dai, lrenspõe o divisor
e alcança a cc bereii'a do pequeno córrego que pasa an outra
fazenda Lagoa; desce por Lute córrego até sua foz no ribeirão
Sardinha; tronsp'íe êste, sobe o espigan íru;'le( i'o e continua por
divisor ate alcancar o divisor da vertente da 1'101'gelll direita do
córrego que VeIO do lugar denominado Lagoa dos Porcos; prosse-
gue por êsle divisor até atingir a fo z <i Lute ali uenie no ribeirão

Mata-Porcos.

Entre os distritos de Engenheiro Correia e Santo Antônio

do Leite:
Começa no rberiio Mango, n,' foz do afluente que passa

na fazenda da Lagoa, pouco abaixo da estrada <te Miguel l3urnier
a Bárbara liclíoiiora, (leSei' pelo ri1)eI'o (lo Ziãnso até sua con-
fluência com o ribeirão Sard juba ; desce por és[e <fé a foz do córrego

(1(1 voa Vista

Entre os distritos de Engenheiro Correia e Ainarantina

Começa ira foz do córrego de Loa \a;ta, no i'lbeirfio Sardi
nha ; desce por Lute até sua confiuênca com o ribeirão Mata-Porcos.

e
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<r)	Lizoiles nuoiuicipais

1 --- Coei o município (te lli<rliaceiia

Começa no a to do Mi unuiga, no divisor entre o rio P inba
e o rheirãn São Lourenço; can'.u''i p01 Lute diVISOC até o alto

do Morro Grande.

2	Cciii o l000icípo dc Meuês

Começa no a Lo <lo Mar co < bonde, no (li visor do rio Pomba

e ribe; rao Sunita Teresa; prossegue par éstc divisor até ao ponto
fronteiro às checelia'; dos córregos das Pedras e Dr. Fernandes;
prossegue pci.) 1:5 sor CO ti_e ês,Cs (leIs córregos e alcança o ribeirão

ri a Teresa, logo abaixo <ia íazend a de As o! fo :Li fa ; desce pelo
au <cil'iuC'neia (Oifl O rit<eirio Santa Posa; desce pelo

ribeicãa da Lontra, as-,iuo foraiad, até à foz do córrego da Lontra;

sobe por êsie, até a foz do córrego (lOS Carneiros e, por êste, até
sua cabeceira, <ioui<lc i<li'a iça o ii v< isor dos ribeirões da Lontra e
Taquara Preta.

3 -- Com o unuo e pio de Santos l)uniont

Começa no <1 ivi 5Oi' (loS rubiO mões da Lonira e Taquara Preta,

(1efrone do córrego (lo); Carneiros; aI 'alIç;< a cabeceira do córrego
Francisco Cigsósteiio, pelo qual He s" ii é ao ribei réu Taquara
Preta; segue por êsle até ',i foz do córrego da fazenda de Silo

Lourenço.

4 -	Com o iuun rípio de ()1 vci ra 1 'orles:

Couuieça na foz do córrego da Fazeo la So Lora iCIl Ç0, flO ri-

beirão Taçoei'a Preta; sobe o até LfiOilt(,i' ii <'ahceeura (10

córrego Serra Negra; Oij o e a ciii (CCC ura iilO 5 pi  na de Uni

ente (10 córrego \T argeun Grande; desce p01' êsle até sua loz, no cor-

rego Varge:n Grande; desce até a foz do primeiro córrego, abaixo

da U g uia E l ét rica ; soe por êate afluente la roargelil esquerda até

sua cabeceira; dei, em rumo, o e O Moiro (lO Bananal, <lepoi s

atravu ua o córrego da lion Vista; continua pe O divisor <ia niargeni

direita do córrego da Voz' ida São Lourenço, até alcançar O ribei-

rão Silo Lourenço, cL'rca de trezen los metros abauxo do povoado de
S. Lourenço; sobe o esbgão fronteiro até alingil' o Alto do M;ronga.

Nã 112 --.- M[NICPII) DE P.LMA

1,)	Loa les Iiulcrdisírilais

1	" :utre o'; d:"Aws <te Palma e C,iciioeiia Alegre:

(50 al:o da Suco do Suíço, <lefronte ;s rabeceras do

córre';' 1 <5< (bmuic; continua pela linha de correndo desta Seria; e

depo	p<'ti serra Ha Pedra Il:'anca nt' aui o próximo <lo túnel da
no cnb o:Icaffienfo comum o divisor de águas entre o cór-

rego (ia flanco Vac e o ribeirão do Muirleiro.

2 - Entre os distritos de Palma e Silveira Carvalho:

Começa na serre da 1 cd mau lluari:a, o o entroncanleato com o

(liv! 501' de águas entre o córrego do banco 'c'mafe e o ribeirão doMon-
teiro, no SItO próximo;) do til ;e da E. E. C II ; continua pela cuIlica-
da (leSiO serra, divisar de águas do ri beirão da Capivara e (lo cór-

rego da Serra, de uru 1 ;<e, o ribeirão do Morno de outro lado, até
o alto das cabeceb'as do cPre,';o do Iril<aiiuld

3 .. Paire e:; d:st:- pos de Palna e Cisneiros

Começa no divisor entre os ribeirões BoraLuna e Engenho da
Serra, defrontando a foz déste úif,nio, mio ribeirão M i vara; desce

II'
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a encosta até atingir esta foz; dai, sobe a encosta e seu afluente da
margem esquerda, ribeirão Pouso Alegre; por êste divisor até de-
frontar -i do córrego da Cachoeira, nu Pouso Alegre; desce a
encosta até esta foz, continua 1)010 espigão que limIta a vertente (Ia
margem direita do córrego da Cachoeira, e contornando suas cabe-
ceiras, atinge o alto situado entre (de e os córregos da Aldeia e
do Desengano.

4 - Entre os distritos (te Cisnciros e Itapiruçu:

Começa no rio Pomba, na foz do ribei cão da Baraúna; desce
pelo rio Pomba, até a foz do ribeirão da Eva. no lind te com o Es-
tado do Rio de Janeiro.

5 - Com os distritos (10 Morro Alto e Caciiocima Alegre:

Começa no ribeirão da Cachoeira Alegre, na foz do córrego
da Garapa; sobe o ribeirão Cachoeira Alegre até a foz de um pe-
queno córrego, seu afluente da margem direita, que vai se desaguar
cêrca de 2 knis . abaixo (Ia fazenda jianco Verde; sobe por êste
afluente até alcançar o divisor entre os rihcirãcs (Ia Cachoeira Ale-
gre e do Macuco; por êstc divisor 'afronter as cabeceiras do
córrego que vai se desaguar no ultimo ribeirão, a menos de 1 kmn
acima da fazenda Barão dc Monte Alto; daí, transpãe o divisor e
por espigão alcança o ribeirão cio .lonteiro, :ia fez do córrego da
Alegria.

O	Entre os dstritos (te Morro Alto e Silveira Carvalho:

Começa no ribeirão cio Monteiro na foz (lo córrego 5da Ale-
gria, continua pelo espigão que li:ai Ia a vertente da ivar'A direita
do córrego da Alegria até alcançar o ato (Ia serra da J visa, flO li-
mite com o Estado do Rio de Janeiro.

7 - Entre os distritos de Cachoeira Alegre e Silveira Car-
valho:

Começa no ribeirão do Monteiro, na foz do córrego da '4de-
gria; continua pelo divisor de vertentes cnrc êstes dois cursos
dágua, até atingir seu eu roncemeo o ( , oia a seiTa líi Pedra Branca
no alto próximo cio túnel.

N. v 113 - MUNICÍPIO DE PAPA(AlO

u) Limites JnIIIZiCIPUIS

1 - Com o município de Pompéu:

Começa no ribeirão Areias, na foz do córrego do Amorim;
sobe por êste até a foz do córrego do Buriti Comprido; sobe por

êste até sua cabeceira; daí, pelo divisor entre os rios Pará e
paraopeba, até a cabeceira cio córrego Buriti do Cordovil, pelo qual
desce até sua foz, no rio Pardo; desce por êste até o rio Paraopeba.

2 - Coni O niunICipiO de Curvelo

Começa na foz do rio Pardo, no Paraopeba; sobe por êstc
último até a foz do rio Verde

3 - Com o município de Paraopcha

Começa na foz (lo rio Verde, no rmo Paraopcba; sobe 1)0V

êste até a foz (lo ribeirão dosMacacos.

4	Com o município de Inhaúmna

Começa no rio Paraopeba, na foz mio ribeirão dos Macacos;
sobe por éste rio alI a foz cio ribeirão das Lages.

5	Coma o mun i cípio de Maravilhas

Começa no rio Paraopebo, na foz cio i-iheiriio das Lagos; sobe
por êstc ribeirimo até a foz do córrego do Buriti do Frutuoso; sobe
por êste acima até sua cabeceira; daí, pelo espigão até defrontar a
cabeceira cio córrego da Grota Vermelha, no Campo do Canavial;
desce por êste córrego até o rio pardo; transpõe êste até o divisor
geral entre os rios l'araopeba e Pará; Ior êste divisor até o alto
do Morro do Chapéu; dêste ponto alcança a grota que desce para
o córrego dos Costas; pelo córrego dos Costas, até sua foz no ri-
beirão da Areia; por êste até a foz do córrego Tito Ribeiro ou
Pissarão; por êste achou até sua cabeceIra; daí, por espigão atinge
o Alto cio Paiol e clêste alto a cabeceira do córrego que aí nasce;
desce por êSie côirugo até sua foz no ltiacl'a Fundo.

6 - Com  município dc Pitangui:

Começa no I»acho Fundo, na foz do córrego que vem cio
alto tio Paiol; desce pelo Riacho Fundo, até sua foz no ribeirão,
Dareis e por êste até a foz cio córrego (lo Aniorilri.

N° 114	MUNICII'l() DE PARÁ DE MINAS

b) Divisas iriterdistiilUiS

1 - Entre os distritos de Pará de Minas e São José da
Varginha:

Começa no rio Paraopeba, na foz (lo ribeirão cio 2MatiaS ou
das Lages; sobe por êste ribeirão, que, depois, toma os nomes de
Bonito e Cova Danta até a foz cio córrego do Engenho; sobe por
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êste córrego até su o cabeceira; daí, coa tio na pelo divisor geral do
rio l'araopeha-rjo Sito José, até a serra Quebra-Canela ou Malhada
Alta.

2 - Enfie os (1:stl'itOS de Part de Minas e Fiorestal

Começa no rio Pa raopcba, na foz no ri Pci rito do Ouro; sobe
por êste ribeirão até a confluência de seus dois braços formadores;
Uni que vem (1(5 gano eir as e outra que vem da Cachoeira Dalrna;
continua pelo (liv isor (te ágoas entre ésse; (iCO( braços e depois
pela (Uvisar entre os rienites Camarão e Paciência, até o ponto
fronteiro ii cabeceira do córrego da I3iiia ou Sesmaria, nos limites
com  inunreipro (te Mateus Leme.

3 - E—ntre os distritos de Bani de íinos e jui'eitinga

Começa no divisor de éguas do rio São João e ribeirão Bom
Sue essO ou Paivas, no ponto fronteiro ii cbecena (10 ribeirão do
Sitio, no alto cair a Catumba dos Brancos e Calriraba dos Prêtos;
continua pelo tivisor da vertente da iria rgcnl (1 ireita <to rio São
João até defrontar a cabeceira (iO córego (10 Citpap da Lage, na
serra dos Coxos; desce por êsle até sua foz, no ribeirão (ias Areias
ou Torneiras e por Cste ribeirão até afoz do córrego da Lajinha.

4 ---- 1.nLre os distritos de Pará de Minas e Carioca:

Corieça no rihei'ão das 'ucias ou Torneiras, na foz do
córrego da Lajinlma; sobe Vr;r f ste e pelo córrego do Brejinlio até
sua cabeceira; dai, pela serra do jacá, alcança a cabeceira do córrego
do Bambu; desce por êsto até sua foz no ribeirão Bom Sucesso e
por êste até sua foz no ribeirão dos Guardas

5 - Entre os distritos de Igarati oga e Carioca:

Começa no ribeirão Areia ou Torneiras, na foz cio córrego
cio Lajinha ; Sobe o espigão (ia imiargemn esquerda do ribeirão e segue
por êle até aliou 2ar o ponto iiiais'olto do divisor entre o rio São
João e o ribeirão Areias, defrontando as cabeceiras dos córregos
Carrapato e Vargem da Cachoeira ; segue por êste divisor até ati igir
o rio São João, na foz cio ribeirão Areias.

N.' 115 --- MUNICíPIO LE PALAISÚPOLIS

b)	Limites i!mlcriis!iilois

1	Entre os (listritus de Costas e Consolação

Curnocano dFvisor (ir águas entre OS rios Capivari e Itaim,
na serra da ilour ina, segue pelo (1 iviscr da vertente da margem
direita do córrego do Pessegueiro, que vera do lugar denominado

Pcssegrreieo e (lo f ,	lo ÁV José Ferreal, atea fo: dêste

córrego no ribeirão dos Azevedos; desce por êsie até sua foz no

rio Capivari

2 -- Entre os dioirrtos de Costas e Paraisópolis:

Careça mio rio Capivcri, na foz do ribeirão dísAzevcdos,
sobe pelo rio Coplvani até a foz do cr rrrgo cio Mundo Fo.O.

3 ---- Entre e'; distritos de Costas e (loaçahves:

começa no rio Go piv,ni, na foz do córrego Mura do Novo;
sobe pelo rio Capivari até a foz (10 córrego cIa Onça; sobe por êste
aló a fez do eórreo clii Vaca; daí, segue pelo divisor de águas da

vertente (P( m arrem (licita do córrego do Onça, que cai suas cabe-
ceiras teia o nome de Ccinctuisla, até a serra dc Sito DomingOS, na
divisa caiu o n;onir:plO de Camnanducaia.

N. ltd -__MUFICiPI() i)E I'ASSA-'IlNTE

(1)	I.Í?flh(5 10(11(0 iP(IÍS

1 -- Ccao O iII00(CiO0 (te Lli)r(ii((i(i

Começa no di vi or çe:al dos rios Grande e Prf to, no ponto
onde fronteiro ii calrece ira do eóiiieço da Gruta Gia n'te; segue 1)01'

iste divisor geral, passando 1(&a serra da Cuba, até o alto fronteiro

à cabeceira do cárrego (iO Carvão.

2	Com o mmmnicipio de Bomii Jardim (Te Iinas

Começa no divb;or geral entre os rios Grande e Prêto, no
alto fronteiro é cabeceira da c(rrcgo do Carvão; segue por espigão,
contornando as cabeceiras do ribeirão das Pedras até o Alto (10

Soberbo.
A

3	Com o niun i Cípi O (Te Santa luta de ,Iaciili ga

Começa no d iviscr de águas entre os ril(eirõcs da Jacutinga
e das Pedras, no Alto do Soberbo; continua pelo espigão divisor eia

vertente (P1 margem esquerda do rlI(eirão das Pedras e depois pelo
espigão da vertente da niargemn IL reita de rrbcirão cio Lagarto
(serra do mesmo n(me). a [é atin gir a foz (lêste ri)ei rito, 110

 rio
Bananal; airavessa êste rio, sobe ci espigão fronteiro, pelo qual
continua, contornando as cabeceiras do ribeirão Bons Sueesso e

!epoi S pelo divisor da vertente (lii imrarge esquerda do córrego

Santa Bárbara, até O 
POrdo fronteiro é cabeceira (lo Óculo, no rio

Prêto; desce a encosta e atinge esta cachoeira.
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4 - Com o Estado do Rio (te Janeiro:

Começa no rio Prêto, na cachoeira do Óculo; segue pela
divisa interestadual até a foz do córrego da Furna.

5	Com o município de Bocaina de Minas:

Começa no rio Prêto, na foz (lo córrego da Furna; sobe por
êste córrego até sua cabeceira; dai, segue pelo divisor da vertente
da margem esquerda do ribeirão Serra da Bocaina, passando pela
serra da Furna e morro do Chapéu, até a serra do Bananal, no
divisor geral dos rios Grande e Piêio; segue por êste divisor geral,
passando pela serra do Bananal até o ponto fronteiro à cabeceira
do córrego da Grota Grande.

N.° 117 - MUNICÍPIO DE PATIIOCINIO

b) Divisas in1eidis1ii1ai

Entre os distritos de Patrocínio e São João da Serra Negra

Começa no lugar denominado Duas Cruzes, no divisor entre
o córrego Cantil e o ribeirão José Pedro, nos limites com o muni-
cípio dc Coromandel ; desce pela grota fronteira até o ribeirão
José Pedro; desce por êste até a confluência com o seu outro
braço também denominado José Pedro; segue p&o espigão até
alcançar o rio Dourado, na foz do córrego Feio ou da Posse; sobe
por êste córrego até a foz do córrego Martins; sobe por êste até
sua cabeceira; segue pelo divisor até a cabeceira do córrego
Emiliano; desce êsie córrego até a sua confluência com o ribeirão
Espírito Santo; desce por êste ribeirão até a foz (to ribeirão Bebe-
douro; sobe pelo ribeirão do Bebedouro até alcançar a rodovia
Patrocínio-Patos (te Minas; segue pelo divisor passando pelas cabe-
ceiras do córrego das Queixadas até os limites do município de
Patos (te Minas, no ponto frontcro à cabeceira do córrego da
Bananeira.

Entre os distritos de Cruzeiro (Ia Fortaleza e Brejo Bonito:

Começa no ribeirão da Fortaleza, na foz do córrego do Beca;
sobe pelo ribeirão até a foz do córrego (lo Moinho; sobe por êste
córrego até a foz do córrego (lo Açudinho e por êste até o Capão
dos Camelos; daí, segue por unia grota na direção do córrego Ponte
Funda, até alcançar êste córrego; sobe pelo córrego Ponte Funda
até defrontar a sede (Ia fazenda (le João de Meto Romão, junto do
valo; por êste, até o brejo e dêste à cabeceira do córrego Joaquim
Vieira; desce por êste até sua foz no ribeirão Jacu; sobe pelo

ribeirão até a foz do córrego Mato (10 Chiqueiro; sobe por êste
córrego até sua cabeceira e daí por espigão até o alto do Mato (lo
Chiqueiro, na divisa com o muiiicípiO de Serra do Salitre.

N.° 118 - MUNICÍPIO DE PATROCíNIO DE MURIAÊ

a) Limites municipais

1 - Com o município de Muriaé:

Começa no divisor da vertente da margem esquerda do
ribeirão Cachoeira Alegre, no alio fronteiro à fazenda de Santa
Rosa e no lugar denominado Sucupira; desce o espigão que passa
próximo à fazenda Santa Rosa, indo atingir a foz dos córregos,

uin que vem desta fazenda e o outro que desce do lugar denomi-
nado Jacaré; desce pelo ribeirão do Jacaré até sua foz no rio
Muriaé; atravessa êsie rio sôbre o espigão fronteiro e alcança a
pedra de Santa Maria na serra dos Cabritos; segue por esta serra
até atingir o divisor da vertente (Ia margem direita do ribeirão da
Prata, no alto próximo à fazenda da Limeira.

2 - Com o município dc Eugcnópolis:

Começa na serra dos Cabritos, no alto próximo da fazenda
da Limeira e divisor da margera direita do ribeirão (la Prata;
segue pelo divisor da vertente da margem'! direita do ribeirão da
Prata (constituído em grande parte l)elm! serra (los Cabritos), até
a foz (lo mesmo ribeirão, no rio Muri aé ; dêste ponto, sobe o espigãO
que limita a vertente (Ia margem esquerda do ribeirão da Prata, até
defronlar a cabeceira do córrego (lo Arataca; pelo espigão divisor

da vertente ( I a margem esquerda (lêste córrego, até sua confluência
com o córrego (lo Batatal, junto (Ia fazenda das Batidas; desce peio
córrego do Ibitatal, até sua foz no ribeIrão (lO Gavião; (lSIC ponto,

atravessando o ribeirão, sobe o espigão fronteiro até atingir o alto

(III sIa (10 Brita, +ms limites com o Estado do 1h0 de Janeiro

Com o Estado dO Itio de Janeiro:

Começa no alto da serra (lo Brito; desce pela divisa inter-
estadual até ao abo das calcceiraa do cós o da Cachoeira.

4 -- Com o muno icípio dc Palma

Começa na serra da Divisa, no Polilo fronteiro à cabeceira
do córrego (Ia Cachoeira; continua pelo espigão (me, atravessando a
estrada (te ferro l.c,old na, vai atingir o ribeirão do 11<
estrada	

no

Oflfl CIII (lut éa3I.veO(i0 t(I	(tI:ItO (Inc sai (1(1 Meti t) Alie
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a Ivaí (pouco abaixo da fazenda da Boa Vista), até êstc ponto;
atravessando o ribeirilo, sobe a encosta fronteira, atinge o divisor
de águas (los ribeirões Macuco e Cachoeira Alegre, atravessa êste
divisor e desce a vertente oposta, atingindo o ribeirilo Cachoeira
Alegre, na foz tio córrego da Cusiód ia, que vem da fazenda da
(lampo (:f1uen te tia margens direita);; sobe OCIO ribciróo, cêrca de
doiS qui ôiuetros até a foz (lo córrego da Garupa (afluente tia
inargem esquerd a) ; daí, debando o ribciróo, sobe a encosta da,
mnargeni esquerda até o ai to próxi mno do lugar denominado Jacari
segue pelo divisor da vertente ( Ia margeai esquerda to ribeirilo

Cachoeira Alegre,
quefttr- --tloTTl)c1raO €at-hoeir--À1e.iLre, atravessando a estrada de
Cachoeira Alegre a Muriaé, até o alio fionletro à fizcda Santa
Rosa e lugar denominado Sucupira

N. 119	MUNICÍPIO DE PUL CÂNDIDO

(1)	1.!ini!'s iauimmcpo,s

1	Com  niunicíptO (te Presidente Ilci'iiardes

Começa no rio Clsopotó, na foz do riLeriio do Encadeado;
continua pelo divizor da vertente da o: irgem direita (1 êste rflieiriio,
passando pelo alio do Encadeado e, tle'sc;'S, pelo (lis isor dos rios
Piranga e 'fervo Li tupo, até o cistrocameisto com o divisor da
vertente da margens esquerda (lO córrego do Isi:smihu.

2 -- - Com o i:inncípiO de Pôrto Firme

Começa no divisor tios rios Eirante e Turvo limpo; segue
até o entroneaniento com o (liVisol' tia vertente da margem c:;querda
tio córrego das Quatro Barras ou Cabeçudos, ate a foz (lêstes córregos
110 rio Tuevo Limpo.

3	Coni o niuiiicípio (IC Viçosa:

Começa no rio Turvo Limpo, na foz do córrego (los Cab"-
rui os; sobe pelo rio Turvo Li III p0. .4é a foz tio seu afluente da
margem d irei la, que passa nas fazendas de Antônio lii es e Marciano
e Santa Júlia; continua pelo divisor (Ia verteiltc tiamargem esquerda
ttêste pequeno afluente e depojs pelo divisor da vertente da margem
Wreita (10 ribeirão dos Airões (jUC tens acima as denominações de
Silo Venóncio e Silo Roque, até defrontar a cabeceira do córrego
Sucanga, no divisor geral dos rios Turvo Sujo e Turvo Limpo.

4	Coas o niUlsi('ípiO (le Coimbra
Começa no divisor gcrçsl dos rios Turvo Sujo e Turvo Limpo,

defronte à cabeceira (10 córrego Sucanga; alcança esta cabeceira e
desce pelo córrego até sua foz, no ribeiríso Silo Venilneio

5	Com o município (te São (leralilo

Começa 110 ribt° mão Sóo Ven ên cio, na foz do córrego Sucanga,

(tece pelo ri t)e irão b12 5011 coo fiuêue a comi' o córrego Silo Vicente;

rontinua pelo divisor da Nert elite (lii niargemn esiiuerd a do córrego
SIo Vice':te e depois, pelo divisor cii tre êste córrego e o córrego

S. Mateus, até ao PÜfliO mais alio, próximo , 1 	tia Cachoeira.

5 - Com o município de Visconde do ilio Branco:

Cotisera co (1; visor entre w; córregos de Silo Mateus e São
Vicente, na parte unos alta, cai ponto próxiiiio à fazenda da Cacho-
eira; continua por é ste (11V isoi' e de p o i s5 cOlitorli and o :5 cabeceiras

(lu córrego São \'icede. pelo (1 ivisor entre OS córregos São Vicente

e do Reluzlou, até e serra de Santa Maria, ponto fronteiro à cabe-

teira (10 eóiic go d:) DCI o: no: segue 
pelo divIso I entre o córrego

dos Carneiros e o mibetreo Santa iaria, até o poluo fro:deil'o às
IlasCali Lis do ribeirão Uldi Pequeno

7 - Com O n,u,s:cinio il' Ubó:
Começa co div or do córrego dos Carneiros e (10 ribcraO

Santa	 'b, i'.O	 'Olii(ieO 115 1111 (OI(C tio ribcrao Ubà

l'ceucu-o; contorna n,, Cl)'C	1lsti II beirão, seguI' pelo divisor

da vc'tente da nuargt;H e'riueiitt tio ICI ego dos C rneiros, depois

o divisor	rd,eirã:sa tio i)iv 110 e U c.:-ta5, :sle defrontar

a cabeceira ilo córililio (iO Cachoeira.

ti	Com o IililfllritV) de Senador F'iin:ino:

Começa isa (iiVi5ü	te águas dos rd;cirôes do Pi mi ou São

Francisco e Queira-Deus, no ponto frontilo à cabeceira do córrego

da Cachoeira; ('Oilttlillit pelo ti ivisor ilsi viteistc (Ia fl1O1'5C111 esquerda

do córrego tia Cachoe ra até ao ri bel cão Queira-Deus; desce p01'

fste até a foz do seu efluente da tnargeiul direita logo abaixo da, 
ponte da fasto da do Ja a :a iló; ems Cana pelo divisor iii verteu-te
(Ia mal'gi'ifl direita liste 'flucisk até alcançar o alto (1115 cabeceiras

tio córrego t1 Silo ,lai:1el pelo divisor da vertente da mar gemfl

(limelta tlêstc córrego até a faz ti mnesnio, no ribeirão lo Encadeado;

desce 1)01' êste até sua foz, no rio Chopotó.

N.° 120 -- MUNICIPI() DE 1XULISTAS

(1)	Limei!ss Iilmlfti(iJ)(IÍS

1 - Com o umun i ( í1)iO de IDO \eiinelho

Começa na foz do ribeirão Cachoeira Alegre 110 it) Turvo

Grande; desce pelo rio 'lo I'VO Grande até sua coo fi uên eia com o

rio Vcrn,elluo e pelo Sua çuí Grande, as';i mii formado, até a foz do

mio Cocais.
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2 - Com o município de Coluna:
Começa na foz do rio Cocais no Rio Sciaçuí Grande; desce

IM'io Suaçuí Grande até a foz do rio Canabi'ava

3 - Com o município de Silo João Evangeiista:
Começa na foz do rio Canabrava no rio Suaçuí Grande;

sobe pelo ribeirão Canabrava até a foz do córrego do Retiro ou
Tremedor; continua Cio divisor da vertente da margem direita
do córrego do Tremedor atingindo o divisor da vertente da margem
esquerda (lo ribeirão Canabrava; por êste divisor até a serra da
Areia; daí, por espigão até o divisor dos rios Corrente Grande e
1 urvo Grande, no entroncamento com o divisor da vertente da
margem direita do córrego Caclioe ira Alegre.

4	Com  município de Sabinópol is
Começa no divisor (te águas (10 no ( crente Grande, rio

Turvo Grande, no entroncamento com o divisor cia vertente da
margem direita (lo córrego Cachoeira Alegre: continua por êste
divisor até a foz do córrego Cachoeira Alegre, no rio Turvo Grande.

N. 121 - MUNICIPI() DE PEQUEifi

a) Limites municipais

Com o município (te Juiz de Fora:
Começa no alto da serra (Ia Piedade, no ponto fronteiro à

cabeceira do pequeno córrego afluente do córrego da Piedade, que
passa na fazenda (Ia Boa Sorte, junto à cabeceira do córrego Santo
Inácio; desce por êste córrego até sua foz no rio Cágado; sobe
êste até a ponte que fica na fazenda da Vista Alegre.

2 -.	Com o município (te liic:is
Começa no rio Cágado, no ponto Ciii que existe uma ponte,

na fazenda da Vista Alegre; segue pela vertente da margem direita
(lo córrego São Roque, contorna as suas ca)eceiras, até alcançar as
mais altas cabeceiras (1(1 afluente do ribeiiáo do Zumbi, que passa
pela fazenda de Sitio (te São Sebastião, Boa Sorte e Ivaí e segue
pelo divisor da vertente (Ia margemmargem direta cl( sse córrego, até o rio
Cágado, no ponto fronteiro à foz do córrego que passa em Pequeri,
junto à fazenda da ãíaramubaia; desce pelo lia Cágado até o ponto
que fica a macia distância entre a foz cio rWe g ão das Três Barras e
a ponte junto à fazenda (te San [a Maia

3 - Cciii o mun i cípio (te ínararil
Começa co rio Cágado no ponto que fjea a meia distância

entre a foz do ribeirão das 'Três Barras e a ponte junto da foz de

Santa Maria, desce lc o rio (ïgnl e ais a foz cio córrego do Pau
Grande, que passa mus fa 'cinta (ir São Vicente.

4	Com o município (te Mar (te Espanha:

Começa na faz do córrego (lO Pau (raade, que pa;:i na
fazei :1 i (te São V'centci, no rio Cágado; sobe por êsle córrego,
até ii foz do afluente da milargeni es q uerda, que passa nas fazendas
de Santa Cruz, Li nocivo e Sítio (ia Saudade; daí, PC1O espigão
entre o cóireão do Paia Crande e ci referislo allue.de, até no Monte
Belo; do riloiite Belo continua pcic) divisor cia margem direita do
córrego que passa na vi! do Pequei' i, e depoiS, pelo divisor entre
os rilai cães (1(1 Zumbi e cia Cacltoeim'a, até defrontar a cabeceira
do r1erso da Reta Iàziiia

- - COeI O !(uincig:o de Sinis(Ua do Deserto:

COmeça flO (1 V ser 'e á :as (lOS i';lc 1 d'S	. iIli)i c' C z(1io

eira, no ponto irou irr	àr:l;e cci( ia riiserO da Bela Faina;
ront'ii' pelo (i,vi'() r 'te ;oas catre os i'd,eis'ões Zumbi e Bela
Fama, até defrontar a jmni e (151 Eu rada.1 (IC Ferro Leopol 1 na sôbre
o m'ihei'o Znmdi, mi i i1omuetro 1(05:5 ou menos, acima (ia Estação
do Sossê go; desce ii encosta, atinge êtc ponto, atravessando o
ribeirão Zumnis i na ei (ii do ponte, g:iga o espigão fronteiro, divisor
do ribeirão Zumbi e cio córrego seu af'uente (iii iflai'gc'iii (lii'ditO

que paioi na fo7en'la dc Saot:i Ctma; por (ste (iiv;or etc alcançar
a sura da P ciiad e, e, por esta se"ra, até ao ponto 1: ontei ro às
caL' VC ris (10 (órrc'ga (te Santo IiiaeO e (10 pCíiOCfl0 córre go (Inc

:ma forcada da Cnn Sorte (é:;!e Último, ::Pi,eiote ii:) córrego
da Pei ,ote)

1,2,2	 DE PERDIGÃO

(1)	L ÉViles ,OUnZ'(aiS

1	C,-in o mueiclpio de A:'aújos:
Começa na fe: do cái're:o'!a Laje, na mc J1::ls:" ; desce

pelo riu 1mb ri W2 a foz (10 cóm'rc't;o do 1 i:oo, aducate da
niarge.:1 eaj:e:'do que veio do Cepm de Cheiro.

N.'

2	Comi: o mnu:In' iOO de Fova Serrano
Começa no rio Lambari, na foz cio córrego do Isidoro; sobe

a e,icczta da mni't iii du'e ita ,10 mii e io t:eua pela di ,o:' de
água; (alce OS ('('m:'('gos Cmi mim) Beno e (105 à,o,ats, até atingir
o (li v sur dOS rios 1 'a ;'á-Lomnheri ; continua pela cumnia la (Ias sei'i'aS

L

0:15 Lã gr: iOaS e (àii gica, :iL' 110	tu desta seria, 110 putO fronteiro
à naceute do cárrego cio Inda-.'â.
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3 - Com o munic pio de Divi nópolis

Começa no alio da Cangica, no ponto fronteiro às nascentes
(10 córrego (10 Jnilaiá; coni inun pelo divisor (ia vertente da margem
esquerda (lo córrego (Ia Cangica, até atingir a confluência dêste
córrego com o córrego da Gruta Grnle ou P incuta; sobe o espigão
fronteiro até alcançar a serra do Quilombo; continua por esta
serra, eta seguida, pela clwnai!a (155 serras do Aniaru, até alcançar

a serra do Limão, rui pua tu l,ró xmlo ès nascentes 10 e6rego da

Mata.

4 -- Cota o município de Santo iiiôii lo do Monte:

Começa na serra do Li mão, cm ponto próx ii no ès nascentes
do córrego (Ia Mata; continua pelo espigão até a confluência dos
córrego; Pc:] ra do Corcunda e Roncador (formadores (10 ribeirão

Perd ,ao) ; daí, sobe o esp alIo (1:1 Ii ;rg(Ifl esctuerd ii do córrego
Pedra do Corcunda, ali ngi udo a serra da Saúde, pela qual continua
até defion lar a cabeceira do córrego da Laje; desce por êste córrego
até sua foz rio rio Lambari.

N. 123 -MU'ÇICíPl() 1)11 PIAU

a) Limites raunicipais

1	Com o inunici pio de Santos Diiniont

Cota ea III) (li Visor geral (los ri os Piau e Paraibuna, no seu
entroncamento coril o (liv; sor (lo éguas (los córregos da Vargem
Grande e Limei ia; continua pelo divisor da vertente (Ia margem
esquerda (lo córrego da Id ni eira até :0) alto (la pedra pr)x;mo da
fazenda de Santa Maria; desce a encosta dêsle alto, atingindo o rio
Piau, na foz do córrego Boa Sorte ;atr avessa o rio e sobe o espigão
fronteiro até ao alio próx (no do ! 1I5r (lenolilinadu Ventania; con-
tinua pelo divisor de águas 10S dos rios Formoso e Novo, até ao
alto situado entre as cabeceiras dos córregos da Var geni Alegre e

do Cascalho, que dcségua no ribeirao do, Alnieidas, junto à fazenda

Santa Teresnita ou Cscaiho.

2	Com o município de Taboleiro

Começa no alto situado entre as cabeceiras dos córregos
\rargemrl Alegre e do Cascalho; segue pelo divisor entre os córregos
Cascalho e dos AI incidas, até a confluência (lêsies dois córregos,
desce pelo córrego (105 Almeidas até a UIii quilômetro abaixo da

Fazenda Santa Teresi nl;a

3 - Com o município de Rio Novo:

Coiaeçii no córrego dos Al;i;eid as, no ponto ai luasio a um
quilômetro ui:ai:o da fazenda de Santa Teresinlia; desce por êstc

A
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córrego pelo ribe tão do Caranguejo até a fua (lo afluente la niaigeni
direita e (InC s'eiii da fazemla da Estiva; segue pelo (liViSOl' da

verteu te (la margem direita (lêste córrego até defrontar a cabeceira
do córrego dos Bambus (afluente lo rIo Novo) ; sobe por espigão,
passando pelo alto do morro da Boa Esperança, até atingir o rio
Novo eu Piau, na foz do ribe i rão Ágaa Limpa; sobe por êste até

a foz do ribeirão Santo António.

1	Cotu o fliUllCíIIiO (te .Juiz de Fora

Começa no ribeirão Água Li mnpa na foz do rileirôo Santo
Antônio; segue poio divisor (ia vertente da I:Iar4eIII esquerd a (10

ribeirão Santo Antônio, io, até o moio (te São Pedro; continua pelo
divisor geral dos rios piau e Paraibuna, até ao seu entroncamento
com o divisor (leégua:; dos córregos da Limnera e (l;1 Vargem

Grande (ambos afluentes do rio Piau)

N 121	:;ftNICIPI() DL llD\DE DO 1110 GBAN1)E

(1) Liinulcs inuiiiCipais

1	Cota o município de Madre de Deus de Minas

Cot meça 110 ponto fronteiro às c:WceeiraS do córrego do
Azeite e do córrego quevssa na fazenda da Palmeira; eira; cotinua

pelo divisor entre as cabeceiras dos córregos (lo Crinu noso e do
Azeite, a aIté es n çar O (liVI sor (113 veitemite da timargeni esquerda do
córrego Matuto; continua por êste divisor leiSSando pelo morro do
Capivari até a foz do córrego do Matulo, no rio Grande; desce Pelo
rio Grande até a foz (lo seu afluente da margem direita que
deségua cérca (lo um quilômetro ad tua da fazenda (te Joaquim
Cândido e da ponte sôl;ie o mio Grande; continua pelo divisor que
limita a vertente da muargetu direita dêste afluente e, depois pelo
divisor entre os ri beirões (los Campos e Paraíso, até O alto da
cabeceira do rieirão dos Campos, no divisor de águas dos rios
Grande e das Mortes.

2 ---- Com  niunicipio de São João Dei Rei:

Começa no dIvisor de éguas (los rios Grande e (Ias Mortes,
no alto (Ia cabecetra do ribeirão (los Campos; continua pelo divisor
geral dos rios Grande e das Morles, até ao morro mio Chapéu
Pequeno.

3	Com o município de Barbacena:

Começa no divisor (lo águas (los rios Grande e (las Mortes,

no morim do Chapéu l > equeno ; continua pelo mesmo divisor, pas-
sando pelo Alto (la Fiorência, até ao Alto da Caci;oeirinha; dêsse
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alto, atinge a cabeceira do córrego do Mato Virgem, pelo qual
desce até sua foz no ribeirão dos Cavalos.

4 - Com o município de Bias Fortes:

Começa no ribeirão (los Cavalos, na foz do córrego do Mato
Virgem; desce pe10 ribeirão dos Cavalos até sua confluência com
o ribcirão Ponte Alta; sobe por êste aé a foz do pequeno afluente
la niargeni esquerda que passa no "povoado".

5 - Com o inunicipio (lo Urna Duarte
Começa no ribeirão Ponte Alta, na foz do pequeno córrego

que passa no lugar denominado "Povoado"; contiria pelo divisor
ia vertente da lilrirgeni esquerda dêste córrego até a serra de
Soalana; conUnua por esta sei ia, e por uni espigão secundário, até
alcançar o rio Grande ira foz do rio Capivari

ti --- Coni o município do	lrolàntiia

Começa na foz do rio Capivari cem o rio Grande; desce pelo
rio (lcarile até sua foz rio cól ceãu do Azei e; sagae peio dTvisor
Li vertente da niargeni di'eda ilésle cóiTego até ao alto fronteiro
às cabet'zhas do córrego do Azeito e do córrego que pasa na
fazeada da Palmeira.

N. 125	MUNICIPIO DE PIRACEMA

(i) Lizn!lcs ,nuuricipais

-- Com o município (10 Carmópolis (te Minas:

Com aço na foz do ribc rão do Curral, no rio Pará; desce
por éste rio até a foz do rio do Peixe.

2	Cora o iiloiiicípto de Iia:unra

Corucçana confluência dos rios Pará e do Peixe; sobe por
êsieúltiino rio até a foz do córrego das Laurinhas, sobe por êste
até sua cabeceira, no morro das Pedras; continua 1CiO divisor da
vertente da InargelIs d irrita tio ilbui tão da Chácara ( oflueate (10 ri(
do Peixe), alé acauçar o divisor de águas dm rios Pará e Manso,
rio ponto fronteiro às cabeceiras tios riherrdes Conquista e Areia,
entre os lugares detioininridos Mata-Porcos e Sesmaria.

3 -- Com o município (te Crucilândia:

Começa no divisor de á , yuas dos rIos Pará e lJanso, no ponto
fronteiro os cabeceiras dos riljeirõe' da Areia e Conquista, entre o
lugares dcnon coados Sesmaria e Illn-Porcos; continua pelo divisor
de águas (los rjos Pará e Paraopeba, passando pelos altos do
Mundo Novo, até o ponto fronteiro à cabeceira do ribeirão do Me-

(loiros.

4 - Coni o municí p io de llonfimn

Começa no divisor de águas tios rios Pará o l'araopeba, no
uonto fronteiro à cabeceira do ribeirão nos Medeiros-, continua pu.
êste divisor até o ponto fronteiro às cabeceiras dos ribeirões Passa
Sete e Barreado.

5 - Com o município de Destêrro (10 Entre-Rios.

Começa no divisor de ágims ilos rios Pará e Paraopeba, no
ponto fronteiro às cabeceiras dos ribeirões Passa-Sete e 1iarrcado
continua pelo divisor entre o córrego do Pomo Retiro e o ribeirão
tia Sanrainbrua, passando pelo alio cio Campestre, e, um seguida
pelo divisor de águas entre o ribeirão da Capela Nova, dc um lado
e Os cúrregos da Colôni a, l'ciiiiicia e Boiis de outro lado,
passando pelo morro do Coelho, até seu entroncamento com o
divisor da vertente da inargeni direita do córrego cio Braudão, no
joorro do Isíocue.

6	Coro o rnuntcipio (10 Pasaa-'i'emnpo

Conseça no cair oricamireato do divisor da vertente da margemil
diieiia da córrego do lirruidão com o cbvisor cio águas entre o
rilie rim Capela Nova do uva Mo e os córregos da Colónia, Paci-
ênaia e Bori Retiro, do oniro lado, no morro ou Isioque ; continua
pelo di ViSOF da vertente (Li itiargoiri à. re ia do córrego cio lirandão,
até alcançar o alto tio Anióri io Pedro; daí, até alcançar o córrego
da Colônia; desce por êste córrego até a foz do córrego Papudo;
sobe por êste até a foz do InocIueo córrego Co Bacanal; sebe por
êste até sua cabeceira; no alio (10 Bananal, dar, alcança a cabeceira
do córrego Água Salgada; desce por êste, até sua foz no córrege
do Tirigenito ; sobe pui' Conte até a luz do pe tuuno córrego do Luis
Pereira; sobe por êste córrego até sua cabeceira; segue peio espigão
até o alto dos Costas; desce pelo espigao até alcançar o córrego Ca-
choeirinha, na foz do córrego dos Coqueiros, sobe pelo córrego tios
Coqueiros, até sua cabeceira; dai, alcança o alto da Guarita, na serra
do Tatu; segue por ea serra, pela tios Pintos e poio espigão da nor-
gerir direita tio rio Pará, até alcançar êste rio, na foz do ribeirão do
Curral.

N.' 12G - tUNI(iii() DE 1'i1AJLh3A

a) Limites municipais

1 - Com o município (te Campo Florido:

Começa co rio São Frauti eco, na foz do córi'c::o cio Retiro;
continua pelo divisor da veilenhe da lii rpero esqroria do co rregv
do Retiro, transpõe o divisor de águas dos ribeirões dos Dou-
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rados e rio São Francisco, e, pelo espigão dos Carneiros, até
atingir o ribeirão dos Dourados, jia foz do córrego dos Car-
neiros; atravessa o ribeirão dos Dourados e continua pelo
espigão fronteiro, e depcs, p&o divisor (te águas entre os córregos
do Pobretão, e Cupão do Bico, contorna as cabeceiras do córrego (10
Caçador, atingindo o ribeirão Bagagem, na foz de seu pequeno
afluente da rnargeni esquerda, no lugar (leaor(1aado Bagagem de
Cima, daí 9 atrave:santlo o (livisor de águas do ribeirão da Bagagem
e córrego cio Lajeado, atinge êstc úi Unio, na foz cio córrego Capão
do Boi.

2 - Com o município de Conceição das Alagoas:

Começa no córrego do Lajeado, na foz do córrego do Boi;
desce por aciuêle córrego até a foz (lo córrego Taquaril ou João
Grande; atravessa êste, sobe o espigão fronteiro até defrontar as
cabeceiras dos córregos (los Brejões ou Água Limpa e do Bananal.

3 - Com o município de Frutal:

Começa nas cabeceiras dos córregos dos Brejões ou Água
Limpa e do Bananal; continua pelo divisor entre êsses dois cursos
dágua e alcança o ribeirão Bagagem, na foz cio córrego (lo Pântano,
sobe pelo córrego do Pântano, até sua cabeceira, no divisor dos
ribeirões Dourados e Bagagem; continua por êste divisor, até alcan-
çar a cabeceira cio córrego da Vertente; desce p01- êsle, até sua foz,
no ribeirão dos Dourados e por êste ribeirão até sua foz, no rio
São Francisco; sobe por êste rio até a foz do córrego do Retiro.

N.° 127 -- MUNICIPIO DE PIBATJBA

a) Limites municipais

1 - Com o município de Rio Pomba:

Começa no divisor de águas (los rios Pomba e Paraopeba, no
alto entre a fazenda M. Xavier e o sítio de O. Alves; continua po
aquêle divisor de águas, passando pelo morro do Bom Jardim, até
defrontar a cabeceira cio ribeirão da Forqui l ha (próximo ao referido
morro).

2 - Com o município de Tocantins:

Começa no divisor de águas entre os rios Pomba e Paraopeba,
no poato fronteiro à cabeceira do ribeirão da Forquilha; continua
pelo divisor de águas (los ribeirões da Forcjuillia e dos Macacos, até
a confluência dêstes; sobe o espigão da margem direita dos Macacos,
atingindo o divisor de águas do ribeirão cia Pirauba e do rio
Parnopeba, continuando por êstc divise i- até a foz do Pirauba.

3 - Coro o município de Ubá

Começa no rio P:uaopeba, no foz do ribeirão Pirauba ; desce
pelo rio Paraopeba, até a foz (lo seu afluente da margem esquerda
que vem da fazenda das Três Encruzilhadas

4 ---- Coca o município de Astolfo Dutra

Começa no rio Paraopeba, na foz (lo seu afluente da niargeni
esquerda que vem (la fosen&ia (las Irés linci-uzilhadas; (teste pelo
rio Paroopeba, até sua foz, no rio Pomba.

5 - Com o município de Guarani .....................

Começa na confluência dos rios Paroopeba e Pomba; continua
pelo divisor de águas entre êstcs dois rios até defrontar a cabe-
ceira cio pequeno córrego (los l'cnas; desce por êste córrego até
sua confluência no rio Negro, abaixo da fazenda do Córrego Negro;
sobe o espigão fronteiro, atin gindo o alto da Catinga; continua pelo
espigão contornando as cabeceiras do córrego da Catinga; atraves-
sando o córrego da Floresta na cachoeira si [nada entre a fazenda

das Palmeiras e o "Café de Dentro" e segue pelo espigão até o alto
do Vinte e Dois; daí, pelo espigão, atinge o ribeirão Pirapetinga,

na foz do pequeno córrego do Bertoldo Bacalhau; sobe por êste
córrego até sua cabeceira; continua pelo divisor cia vertente da
niargem direita (10 córrego do Aperta-Cinto, passando pela serrinha,
até alcançar o divisor dos rios Pomba e Paruopeba; segue por êste
divisor até o alto entre a fazenda de N1, Xav ter e o sitio de O.
Alves.

N.° 128 - MUNICÍPIO DE PONTE NOVA (-

Divisas entre o 1. e 2.' Subdistritos

Começa no rio Piranga no lugar denominado Porteira do
Mata-Pau, sobe pelo rio Piranga até a foz do ribeirão Vau-A çu; sobe

por êste ribeirão e 4Jelo ribeirão cto Canadá até a foz do córrego
que passa nas fazendas Canadá e Canadá de Cima.

N.° 129 -- MUNIC1PI() DE PÔRTO FIRME

o) Limites municipais

1 - Com o município de Presidente Bcrnardes:

Começa no divisor geral dos rios Piranga e Turvo Limpo,
no entroncamento com o divisor da vertente (Ia margem esquerda
do córrego Inhandu; segue por êste divisor, até atingir o rio Piranga

na foz (lo córrego das Três Barras; sobe por êste córrego até sua
cabeceira no divisor entre o ribeirão Mata-Onça e o rio Piranga.
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2	Com o município de Piranga:

Começa na cabeceira do córrego Três Barras, no divisor
entre o ripeirão Mata-Onça e o rio Prnnga; dai, transpõe o divisor e
alcança a cabeceira cio córrego de Santana, pelo qual desce até sua
foz no córrego Mata-Onça e por êste até sua foz no córrego dos
Cunhas ou Freitas; sobe por êste até a foz do afluente que vem do
Recanto; segue peo divisor de águas entre êste afluente e o córrego
dos Freitas, contorna a cabeceira dêste e por espigão alcança o
divisor, da vertente da margem direita do córrego Taquaraçu Grande;
Por êste segue até atingir o rio Bacalhau, na foz do córrego Taquaraçu
Grande, desce pelo rio Bacalhau até a foz do rio Santo Antônio.

3 - Com o município de Guaraciaba:

Começa na confluência dos rios Santo Aid a e Iiacaihau;
daí transpõe o divisor e atinge a cabece:ra do ribeirão Lavapés,
desce por este ribeirão até sua foz no rio Piranga; prossegue por
um divisor secundário até alcançar o divisor dc águas entre os rios
Turvo e Piranga; segue por êsie divisor e depois, pelo divisor da
vertente da margem es q rda de um afluente da margem esquerda
do rio Turvo, que passa pela fazenda das Posses, até alcançar sua
foz no rio Turvo, no lugar denominado Cambota ; sobe pelo rio
Turvo até a confluência dos rios Turvo Saa e Ter' o Limpo.

4 - Cora município de Vi çoei

Começa na confluência dos re	':e J	3 e Trvo Saio;
sobe pelo rio Turvo Limpo até a foz do cócrego (lOS Cabeçudos.

5 - Com o município de Paula Cândido:

Começa no rio Turvo Lmripo, na foz do córrego Quatro Barras
ou Cabeçudos, continua peo divisor da vertente da margem esquerda
dêste córrego, até encontrar o divisor geral dos rios Piranga e
Turvo Limpo, no entroncamento com o (ia vertente da
margem esquerda do córrego cio Inhamba.

N.' 130 .- MUNICíPiO DE PkYiJSí) ALTO

b) Divisas interdisíritais

E tre os	i'ec ii3 i gyiro 'ii e E a geLasto do Rio

Verd

Começa no riheEo dos Santos, na foz do córrego das Pal-
meiras; desce pelo rhcirão até eea IOZ no rioVerde; segue o rio

Verde até a foz do córrego do Retiro.

2 - Entre os distritos de Pouso Alegre e Santana do Capivari:

Começa no rio Verde, na foz do córrego do Retiro, sobe o
espigão da margem direita do rio e segue até alcançar o divisor da
vertente da margem esquerda do ribeirão de Pouso Alto; continua
por êste divisor até defrontar a cabeceira cio córrego da Pedra
Preta e do córrego que vai desaguar no ribeirão do Coura, no lugar
denominado Bragas, nos limites com o município de Itamonte.

3 - Entre os distritos de Santana do Capivari e São Sebas-
tião do Rio \Tcrde.

Começa no rio Verde, na foz mio córrego do Retiro; sobe por
êste córrego até sua cabeceira; daí segue pelo divisor de águas
entre o rio Verde, o ribeirão Lagoinha, até o alto do Mosquito, no
limite com o niunicípio de Itanhandu

N.° 132 - MUNICíPIo DE PRESIDENTE BERNARDES
(Ex-CALAMBAU)

a) Limites municipais

1 -. Com o município de Senhora de Oliveira:

Começa no divisor de águas entre as cabeceiras dos córregos
Carumbé, das Três Cruzes e da Malacacheta; continua pCiO divisor
da margem direita (10 córrego Corunmbé até a foz dêste córrego
no ribeirão Oliveira; desce por êste ribeirão até a foz do córrego
da Lage.

2 - Com o município de Piranga:

Começa no ribeirão 01 vc iI'a, na foz do córrego do Lage
desce pe'o ribeirão até sua foz no rio Piranga; desce por êste rio
até a foz do córrego do Salto; continua pelo ( i .', \ isor da vertente da
mnargcn esquerda dêsUe córrego até encontrar o (I visor cia vertente
miamargem direita do ribeirão Mata-Onça; continua por êste divisor
até o alto que defronta a cabcceru do córrego de San tana (afluente
do Mata-Onça)

3	Com o município de Pôrto Firme

Começa no alto que defronta a cabeceira do córrego de
Santana (afluente do córrego Mata-Onça), desce pelo córrego das
Três Barras até sua foz, no rio Piranga; atravessando êste, sobe a
encosta, e ldcança o espigão que limita a vertente da margem
esquerda cio córrego (10 Inharubu, por onde segue até encontrar o
divisor geral dos rios P;ranga e Turvo Limpo.
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4	Com o inun icípio dc Paula Cón 1 ido

Começa no divisor geral dos rios Piranga e Turvo Limpo,
no seu entroncamento com O ti ivisor da vertente da margem esquerda
do córrego do Inliainhu : continua pelo divisor da vertente da mar-
gem esquerda cio córrego Quatro Barras mi Cabeçudos, até encontrar
o divisor da vertente tia margem direita do ribeirão do Encadeado;
por êste último divisor, passando pelo Alto cio Encadeado, até a
foz do mesmo ribe'ao nO iiC) Chopotó

5	Coto o nilinicÍplo dc Senador Firinino
Começa no rio Chopotó na foz tio ribeirõo do Encadeado;

llC pelo rio até 11107 do córrego dos doreiras.

6 -- Com o município de Braz Pire:;

Começa no rio Chopoió, na foz liO córrego dos Moreiras,

sobe o espigão da m argeni esquerd a (10 rio e continua pelo divisor

ti e ógua dos córregos dos Coelhos e tios Gon('nives, contorna as

cabeceIras do córrego (105 Coelhos e coa ti nua pelo divisor da ver-
tente ia margem eq11erda (lo c'trrego que passa nana fazenda dO

Engenho, até a foz dêste córrego, tio ribeirão (lO Encoberto sobe
pelo espigão tia tua rgc!ll sqti ('1(1 a dêste i'iheirao e continua pelo
divisor de águas tios córregos Três Cruzes e Malacacheta até o
cntroncaiiiento do 'li \' 1 sttl' de ãgu[(S das SIlOS cabeceiras com o das

cabeceiras do córrego Corumbé

jq l 113 --- MUNICIPTO pt': PHES!DENTE OLECABIO

5)	J)]iS(75 i1iIerdstrikns

1	- 11C	idc de Preside a le Olcgário e Lagamar

Começa no rio Paranaiba. mia foz tio córrego da Bocinha;
sobe l)()' èstc cnri'ego ate sua cabeceira; daí, alcança a serra do
Imbá, pela qual segue até alcançar o (liv isor dos rios Paranaiba e
Paracatu, segue 1)01' êste divisor (1(10 is pelo divisor do rio Paracatu;
desce por êste ate sua foz tio i'iO Mii nabui o.

2 -- Entre os ti islidtos de PresIdente Olegói'io e Ponte Firme:

Começa no rio Sianabulu, tia fez tio córrego Rio Prêto; sobe
o rio Manalut iu até a foz tio córrego Ponte l"im'nie, pelo qual sobe
até suas ea1te('eiras; dai, trniispoiido o espigão, alcança a cabeceira
do córrego Capão (111 Divisa peo qual deSde até sua foz 00 rio tio

Pei:;c, de;tc por êste até sua foz, no rio (la Prata.

3	--	cts (ti 'ói'itos de Presidente Olegório e Galena:

('refler,) ao divsar de é:nns entre 0:; i'os Arcado e Prata, no

ponto fronteiro à cabeceira do córrego do Ajudante; desce por êste

córrego até sua foz no rio da Prata: desce por éste até a foz do
córrego Barreiro dos Veados.

4 --.- Entre os distritos de Lagamar e Ponte Firme:

Começa no rio Manabu i o, na foz tio córrego Rio Prêto ; desce
o rio Manabuin até sua t'on fluência coni o Co Para catu ; e por êste
até a foz do rio Santa Catarina.

N. 131	\1UNlCÍPI() DE I'IIESEJ)ENTE SOARES

(7) Liinites rIU nicipais

1 -- Coni o município de Manituaçu

Começa no divisor de águas entre os ribeirões Je quitibá e
São Luís, na serra (Ia Vargem Grand e, no ponto fronteiro à cabe-
ceira tio córrego tio inesilio nome; ('tjlitifltl,i por éste tli isor, co;isti-
tuido pelas serras tios Farias e Segrêdo, até o entroncamento COili
o espigão divisor entre os t'ót'regos do Segrêdo e tia Limeira,

2 ---Gomil o lllliIiicÍpiO de Manliunnm'nii

Começa na serra tio Segrétio, no dàlwr de aguas dos ribei-
rões Jequitibã e São Luis, entre as cabeceiras tios córregos da
Limeira e tio Segrédo; continua peio espigão até atingir o ribeirão
Jequitibã. na confluência como o ribeirão Jacutinga; continua pelo
(I1VISO1' (ia vertente da ni:ir''cni direita do ribeirão da Jacuiinga aló
tiefron 'ir sua cabeceira; daí, por espigão itt iti go o i'jt) José Pedro, na
foz tio córrego Manso, POUcO abaixo do povoado til' Sao José

3 - - Com o Estado tio Espíralo Santo:

Começa no rio lese l'etl :o, na foz do corrugo Manso, pouco
abaixo do povoado de São Jose; segue pela divisa interestadual
até o ponto do rio Joss' Pedro que fic:o niais próximo da cabeceira
do córrego Manso, seu ii fluente (ia margem esquerda,

4 - Como o município de Espera Feliz

Começa no rio Ju:;é Pctiro, 114) ponto ui;tis próxino à cabe-
ceira 110 ('orrego Mi)nSo sobe a encosta (1 atinge esta cabeceira, mio
divisor de águas entre o ribeirão Caparaó e rio José Pedro; con-
tinua por áste divisor até o moiro (lO Jacutinga; continua pelo
divisor geral entre os rios Itabapoaria e Doce, atravessa a estiada
de ferro Leopoldina, junto à parada tia Taquaruna, passando pelo
morro Sêeo, atinge ,1 serra da Vargem Grantie, tio ponto fronteiro à
cabeceira tiO córrego tio IlieSilio IIO1,iC
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N o 135	MUNICIPIO DE QUARTEL GERAL
	 N.' 136	MUNICIPIO DE RESPLENDOR

b) Divisas interdis trila is
a) Limites municipais

1 - Com o município de São Gotardo:

Começa no Pôrto de Jorge Vieira, no rio Indaiá; desce por
êste rio até a foz do ribeirão Pirapetinga.

2	Com o município de Tiros:

Começa na foz do ribeirão Pirapetinga, no rio Indaiá, desce
por éste rio até a foz do córrego São João.

3 ---- Com o município de Abaeté:

Começa no rio Indaiá, ,,a do córrego São João; sobe pelo

córrero São João até sua cabeceira, na Pedra Menina; daí, alcança
a cabeceira do córrego Caeté; desce por êste córrego até sua foz
no córrego da Careta; por êste até sua foz no ribeirão Marmelada;

segue por leste ribeirão até a foz do córrego do Tôco de Aroeira;
sobe por êste até sua cabeceira; daí ao Alto cia Cruz; dêste ponto,
alcança a cabeceira do córrego cio Pântano; desce por é ,,-te e pelo

córrego da Onça até sua foz, no ribeirão Santiago; desce por êste até
a foz cio córrego da margem direita, o primeiro acima da foz do
córrego Capoeira Queimada; continua pelo divisor da vertente da
margem esquerda dêste último córrego, contorna suas cabeceiras até
o Alto cio Topete; (Iaí, claança a cabeceira do córrego da Fazendi-
nha, pelo qual desce ntê sua foz, no ribeirão Parizinho e, por êste,
até sua foz, no rio São Francisco.

4	Com o município de Martinho Caia nos:

Começa no rio São Francisco, na foz do ribeirão Parizini),

sobe pelo rio São Francisco até a foz do ribeirão dos Veados.

5 - Com o município cio Dores da lndaiá

Começa no rio São Francisco, na foz do ribe i rão (los Veados;
sobe por êste até a foz (lo córrego (los Tatus e, por êsic, até sua
cabeceira no divisor da ver! '- ,e da rjaj-em direita do ribeirão
Marmnelala; segue por êste divisor até a serra da Saudade; segue
por esta serra até o entroacamento coma o espigão que veio do Pôrto
Jorge Vieira; segue por êste esj)igão até o Pól i o Jorge Vieira no rio

Ind ai á

1 - Entre os distritos de Resplendor e Savta Rita do Itueto:

Começa no divisor entre o rio Doce e o rio Manhuaçu, no
ponto fronteiro à cabeceira do córrego da Onça; continua por êste
divisor, constituído pela serra do Itueto, até encontrar o divisor
da vertente da margem esquerda do ribeirão dos Quatis, que divide
os municípios de Resplendor e Itueto.

2 --- Entre os distritos de Resplendor e Independência:

Começa na foz do córrego do Onça, no rio Doce; segue por
êste rio até a foz (lo rio Eme; sobe por êste rio até a foz cio córrego
Laranjeira; continua por êste córrego até sua cabeceira; atinge o
divisor da margem direita cia vala Grande; pelo qual continua até
defrontar a cabeceira do córrego da fazenda de Antônio Alves

3	Entre os distritos de Resplendor e Calixto:

Começa no divisor de águas do córrego Laranjeiras e Vale
Grande, defronte à cabeceira do córrego da fazenda de Antônio
Alves; contorna esta nascente e segue em rumo até atingir a cabe-
ceira cio córreo Bananal, depois, por espigão, até alcançar a cabe-
ceira cia Vala 'do Rufino.

4 -- Entre os distritos de Caiixto e Independência

Começa no ponto fronteiro às nascentes cio córrego (Ia fazenda
mie António Alves, no divisor da vertente da niargemn esquerda do
rio Eme; segue por êste divisor até atingir os limites comis o muni-
cípio cio Conselheiro Pena, defronte às nascentes dos córregos
Palmneirinha e Alça Alegre.

5	Entre os distritos (te Calixto e Bom Pastor:

Começa no ribeirão (lo Resplendor, na foz (lo córrego cio
Bananal; sobe por êstc córrego até a foz do córrego da fazenda de
Altino Ferreira; continua por êste córrego até sua cabeceira; daí,
prossegue até atingir os limites com o município de Conselheiro
Pena.

6 - Entre os distritos de Bom Pastor e Nicolândia

Começa no divisor dos córregos do Bananal e (Ia Palmeim.;
continua por êste divisor, passando peia serra da Cangalha, alcan-
çando o córrego da Palmeira na foz de um pequeno córrego que
banha a fazenda do Dr. Fialho, atrar.,essa o córrego (Ia Palmeira,
contorna o pequeno córrego já citado e depois pelo divisor do
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córrego da Palmeira e do córrego da Vala SCca; contorna as cabe-
ceiras do córrego da Va'a Seca; e segue pelo divisor entre êsse
córrego e o ribeirão do Resplendor, até atingir o ribeirão do Resplen-
dor na foz cio córrego do Sossêgo; atravessa o ribeirão e segue por
divisor entre o corrcgu (l0 Sossego e o rll)elríio cio Hesgiendor atb

a linha de limite do município de Itueto

N. 9 137 ---- MUNICíPIO DE RESSAQIJINHA

a) Limites TflhIJ21(Íp(!!S

1 - Com o município de Carandai

Começa no ribeirão Freire, Loures ou Alberto Dias, na foz
do ribeirão da Ressaquinha; por êste ribeirão até a foz cio córrego
das Pombas; continua pelo divisor da v rcnc da margem esquerda
iléste córrego e, depois, pelo divisor de águas dos rios Carandaí
e das iortes, até as proximidades (lo quilômetro 193 da rodovia
Belo Horizonte-Rio; continua pelo espigão até a foz do córrego do
Potreiro no córrego do Ihaté (junto ao quilômetro 408 da E.F.C.B.);
sobe pelo córrego do Potreiro até sua cabeceira; dai, transpondo
o divisor de águas do córrego cio Ibatá, se gue pelo divisor da ver-
tente da margem esquerda do córrego dos Gerais, até a foz dêste, no
córrego cio Mulatinho; sobe por êste até a foz cio córrego Olhos
Dágua, por êste até sua cabeceira; continua pelo divisor da vertente
da margcm esquerda do córrego dos Soares até a foz dêste, no rio
Piranga

2 -- -- Com o município de Nossa Senhora dos Remédios

Começa no rio Piranga, na foz do córrego do Soares; sobe
pelo rio Pii'anga até a foz do córrego da Pedra; sobe o espigão
fronteiro e alcança o divisor de águas do rio Piranga e ribeirão
Pinta-Pau, continua pelo divisor de águas dos ribeirões Pinta-Pau
e iirejaúva, de um lado, e Piranga, do outro lado, passando p Ias
serras cio Condé e da Trapizonga, até o l)OnIa fronteiro à cabeceira
do ribeirão da Conceição.

3 - Com o município de Barimacena:

Começa na serra da Trapizonga defronte à cabeceira do ri-
beirão da Conceição; segue pelo divisor de águas da vertente da
margem esquerda do córrego Alberto Dias até defrontar a cabeceira
do córrego do Carro-Quebrado; desce por êste córrego até sua foz
no ribeirão Alberto Dias e por êste até a foz do ribeirão da fles-
saquinha.
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yg l33-- MUNICÍPIO DE Rll3EI11.0 DAS NEVES

a) Lues rnuiiicipuis

Com o município de Esmeraldas

Começa no entroncamento do di isor de águas (lOS riherões
das Nrves e do Betim com o divisor de águas dos ribeirões das Neves
e das Abóboras; segue pelo divisor dos ribeirões das Neves e da
Mata, de um lado, e ribeirões das Abóboras e Palmital, do outro
lado, passando pelo alto cia Lagoinha, até o ponto frontriro à
cabeceira do córrego do Ferreirinha.

2	Coam o município de Pedro Leopoldo:
Começa no divisor de águas dos córregos do Tijuco e da

Mata, mio ponto frontei ro às caberei ras do córrego do Ferreirinha
desce por êsle cárrcgo até sua foz no córrego cia Mata; desce por
ste córrego até sua foz no ribeirão (Ias Neves; sobe por êste ri-

ucirão até a foz do córrego do Parreira; segue pe'o divisor da ver-
'ente da niargen! (1 rcta do cói'reio do Barreiro até seu entronca-
incuto coni o divisor de águas do córrego do Sítio, na serra do
Amola-Foice; contorna as cabeceiras (lo córrego (lo Sítio e continua
pelo divisor de águas dos córregos ([as Areias e do Sítio e, pelo
espigão até alcançar as cabeceiras cio córrego da Cacimba; desce
gor êstc córrego até sua foz no ribeirão das Areias.

3 --- Coni o l000ieipic) de Vespasiano

Começa no ribeirão das Areias, na foz (lo corre-' ,o (ia ta,-
cimba; sobe pelo ribeirão das Areias até a foz do seu afluente da
margem (leha que vem (lo morro da Quaresma; segue pelo divisor
de águas crtrc o ribeirão Areias e córrego Sujo, passando peia
serra da Quresma até o lugar denominado Porteira de Chave.

4 - Com o município de Belo Horizonte:
Começa na serra (iO Quaresma, no lugar denominado Porteara

de Chave, no divisor de águas dos ribeirões do Isidoro e das Areias,
segue por êste divisor até alcançar o alto do Siqueira; defronte a
cabeceira do córrego Olhos Dágua.

5	Com o município de Contagem
Começa no divisor de águas dos ribeirões Panipulha, de uni

lado, e das Areias cio outro lado, no coto do Siqueira, defronte à
cabeceira do córrego Olhos l)água; segue por êste divisor e depois.
pelo divisor de águas entre os ribeirões cio Betimn e das Neves,
até o entroncamento com o divisor (lc águas dos ribeirões das
Abóboras e do Betim.
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b) Divisa interdislx'ilal

1 - Entre os distritos de Justinópolis e Ribeirão (Ias Neves:

Começa 110 divisor geral entre os rios Paraopeba e das
Velhas, no ponto fronteiro à cabeceira (lo córrego das Abóboras
(que passa na fazenda do mesmo nome), no entroncamento com
o divisor de águas entre os ribeirões Areias e Neves; segue por
êstc último divisor, passando pelo alto da Colina, até o alto da serra
do Amcla-Foice; segue por esta serra até o entroncamento com o
divisor (te águas (los córregos do Sitio, e do Barreiro.

N. 139 - MUNICIPT() DE 1l1() 1)0 PIlADO

a) Limites fliuniciPUiS

1 --- -- Com o município (te Joníma:

Começa no divisor (te águas (los rios .lucuruçu ou do Prado
e Itanliaeni, no seu entroncamento com o divisor da vertente da
margem direita (10 córrego do Barro Branco; segue por êste último
divisor até a foz (lo córrego no rio (lo Prado: atravessa êste e con-
tinua pelo espigão fronteiro, alcançando o divisor de águas dos
rios Prado e Rubim do Sul, pelo qual segue até defrontar a cabe-
ceira (lo córrego Itapura; desce por êste córrego até o rio Rubim,
(lo Sul, atravessa cste a lagoa fronteira; contorna as cabeceiras do
córrego das Pedras até defrontar a cabeceira (lo córrego (lo Voquim,
110 (liViSOl' entre êste córrego e o ribeirão doS Pratcs

2 - Com  município de Rubim

Começa no ii iViSOr (te águas entre o r1;cirão ilos Prates e
córrego Voou liii, 11 e Ç1'Ofltafl(io a caliece ira d Cs e :segue pelo divisor

(Ia vertente da margem esquerda ilocórrego (los Prates e p01' espigão

atinge o rio Ilul) i rn do Sul, na foz (lo córrego do Palmital ; alraves-
sa o rio e prossegue pelo (1 ivi sor ( I a verleu e danargen1 dir ita

do córrego ito Painutal, até alcançai' O (li\d501' (le águas (lOS rios

Jequ tinhonha e Prado; continua por êste (tivisOl', passando pela
serra (10 Vento Frio até o ponto (te entroncamento com o divisor
de águas do rio Buranhém, próximo (la cabeceira do córrego do

Tabocal.

3	Con o município dc Jacinto:

Começa no entroncamento (lo divisor (te águas entre os rios
Jequitinhonha, Buranhém e do Prado, próximo á cabeceira do
córrego Tabocal, segue pelo divisor entre os rios Buranhém e do
Prado, até defrontar a cabeceira ilo córrego Sete Ranchos.

4 - Com o Estado da Bahia:

Começa no divisor de águas (los rios Buranhém e do Prado
ou Jucuruçu, no ponto fronteiro à cabeceira do córrego Sete Rancho;
continua pela divisa interestadual Minas-Bahia, até ao divisor de
águas dos rios Jucuruçu ou do Prado e Itanliaém, defronte à
cabeceira do córrego (lo Jitirana.

5 - Com o município (Ic Machacatis

Começa 00 (1 ivisor (te águas (los rios Jucuruçn OU (10 Prado

e ltaii haéin, defronte à cabeceira (lo córrego da j itiranaL; continua
por êste divisor até ao seu entroncaineisto com o divisor da vertente
(la m.uocni direita, do córrego (lo Barro Branco.

b)	Divisa iutei'dislritol

Entre os distrito ,; (te Pio (lo ] I rado e Palinópois

Começa na serra ,lo \'e nto Frio, no p01110 fron lei 1 . 0 à cabe-

ceira do córrego (te Saubi Isabel; conlirlua pelo clivisol' (Ia vertente

da margem direita dCste córreto aló :dI ngii' o rio (lO Prado 11:1 foz
(lo córrego do Prado Pequeno;atravessa o rio, e segue pelo úvisor
entre o rio do Prado e o córrego das Bananeiras, contorna as cabe-
ceiras O ôste, e continua pelo (ti visor (1 a vertente ( 1,1 ni urgein esquerda
(10 ('(nego da Gain(t1, até defrontar a cabeceira (lo córrego do
Orozinilio; desce por éstc córregoaló sua foz no ribeirão Dois de

Abril,	travessa ê,tc, sobe o espiãi) froui Iciro até utiflg i' a divisa

(lo	i: iCípiO (te Macliacal is.

Nã 140 - MUNIC1PI() DE RIO ESPERA

1»	J ) '')Lii(S il( tei'iJislri!ais

4 --- Entre os distritos te Rio Espera e Piranguita

Começa no *ribeirão (lo Melo , na foz (lo córi'cgo da Laje;
sobe pui' êste córrego at

é
 sua unis alta eicc'eira ; segue por espigão

até a mais alta cabeceira do córrego do Angeliin; desce por êste
córrego até sua foz no i'i)e:rao Ponte Alta, desce p01' êste ribeirão

até a foz do córrego ulo flcmígio; sobe por êste córrego aló sua
cahccera; segue por espigão até O morro do Quebra-Pé.

li -- Entre os (1 i[l'ilos de Pii'angui ta e Lainin

Começa no morro do Quebra-Pé; segue pelo divisor (Ia ver-
tente da margem direita tlos cói'i'egos Manuel Gonçalves e São Lou-
renço, passando pelo Alto da Mata, até ao Alto da Bicuíba; continua
pelo divisor (Ia vertente da margem O irei la '10 c:rego di Uicufla,
até sua foz no rio Piranga.
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Ng 141	MUNICIPIO i)E RIO P1BACIC\RA

b) Divisas interdislrilas

1 - Entre os distritos de Rio Piracicaba e João Monlevade:

Coineca na serra do Seara, defronte à nascente (10 córrego do
Angelo; ~riç y esta cabereira e desce pelo Córrego ate a sua
no rio Piracic'aba

2 - Entre os distritos de Rio Piracicaba e Conceição de
Piracicaba:

Começa no rio Piracicaba na foz do córrego do Angelo: -
obe pelo rio até a foz do córrego do Carvalho; Sobe por êste cór-

rego até a foz do córrego (lii Lag:rt xa ; por (sic até soa ( abeceira
no divisor de águas entre o ribeirão do Caxambu e córrego do
Carvalho.

:1	Entre os distritos de Rio Piracicaba e Padre Pinto:

Começa no divisor de águas entre o ribeirão do Caxanibu e
córrego do Carvalho, defrontando a cabeceira do córrego da Lagar-
tixa; continua pelo divisor da verteu [e da 1;iargenI direita no
córrego dos Men(ieS, até atingir a cabeceira (10 córrego do Retiro do
Vitelo; desce por êste córrego até sua foz, no ribeiluo Caxamnu;
desce por êsle ribeirão até a foz cio córrego do Aulorilil ; S0I)C por
êstc córrego até sua cabeceira, e, desta, atinge o divisor tio ver-
tente da margem direita do ri beirão Zanipartna ou Brandão; prosse-
gue por êste divisor até alcançar os limites com o município de
Alvinópolis, defronte à cabeceira (10 córrego cia fazenda Paulista.

4	Entre os distritos de Padre Pinto e Conceição de Pira-
cicaba:

Começa nos limites com o me nicipio tio São Doungos do
Prata defrontando as nascentes do ri beirão Harroso ; segue pelo
divisor entre êste ribeirão e o ribeirão Caxambu, até o ponto Iron-
teiro à cabeceira cio córrego da Lagartixa

5 - Entre os distrtos de João Monlevade e Conceição de
Piracicaba

Começa no rio Piracicaba, na foz cio córrego do Angelo; desce
por êste rio até a foz do ribeirão tio Jorge; sobe por êste ribeirão,
até alcançar os limites com o município de Nova Era, na foz do
córrego da Mata \Tirgeln.
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142 - MUNICÍPiO DE ltlJflIi

b) Divisas i:i!erdi,sliilaOj

Entre os distritos de Pubins e de Itapiru

Começa no divisor da vertente tia niargein direita tio ribeirão
fobias de Fedas, próximo da fazenda de Gentil Amaral; segue em
direção às nascenies do córrego Canivete até alcançá-la; desce o
córrego Canivete até suo fez no ribeirão Ruhiin de Pedias; sobe
por ésle até a foz do córrego São Franeiseo; sobe gol' êstc córrego
até sua nascente; segue pelo divisor ceral entre o rio Itubim cio
Sul e o ribeirão Rubitu de Pedras até aieançai' os limites do
inuiiieipjo tio Rio Pardo

N.9 143	MUNICIPIO 1)E SALINAS

á) Divisas iitlerdislrilas

Entre os distritos de Salinas e Ferrei iópolis:

Começa no divisor geral tios rios Pardo e Jequitinhonha, no
ponto fronteiro à cabeceira do córrego Sela-Ginete; desce por êste
córrego até sua foz no córrego tias Antas; por êste até sua foz no
ribeirão Matrona e por êsle até sua foz flO UlO Sêro ; fLA, sobe o
espigão da esquerda do rio e prossegue por divisor (te águas até
alcançar a chapada tio Sumidouro; segue por esta chapada até al-
cançar os limites com o município de Taiobeiras.

N.° 114	MUNICiPIO DE SABARÁ

a) Limites municipais

1 - Coni o município (te Belo l-iorizonte

Coiiicca nik serra do Curral, no trecho denominado serra do
Taquar1, no niaico "Cl'"; continua pela serra até defrontar a
cabeceira do córrego da Olaria, próxi um do (Iuilôlne iI'O 11 (1:1 rodovia
Belo Horizonte a Sabará e Nova Lima; desce pelo córrego da Olaria
até ao rbci rio Arrudas; sobe 1)01' ésie ii [é a 1 oz (1(1 córrego que
passa no Cachorro Magro e por êSie córrego até sua cabeceira
continua pe o espigão das cabeceiras do cór rego do A çud e, contorna
as cabeceiras do córrego do Malheiro, até ao alto próximo do
Portão (te 1 ed i'a, fronteiro às cabeceiras do córrego (lo Barreiro;
continua pelo divisor (te águas dos córregos do Malheiro e do
Espia, até o alto do Espia, ponto fronteiro à cabeceira do córrego
do Calazans ; (lesca por iate córrego até ao ponto em que é atra-
vessa o pela linha da E. E. Central; continua por esta estrada,
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até	curva que mais se aproxima do rio das Velhas; desce por êste
até a foz do córrego da Lage.

2 - - Com o município dc Santa Luzia:

Começa no rio das Velhas, na foz do córrego da Lage; sobe
por êste córrego até sua cabeceira, passando junto à fazenda de
Francisco Teodoro; depois, pelo divisor da vertente da margem
esquerda, no ribeirão Vermelho, até ao ponto fronteiro à cabeceira
do ribeirão dos Alvarengas, seguindo pelo divisor cio ribeirão dos
Alvarengas, segue o córrego dos Pacliecos, até a foz do córrego dos
Crioulos, no ribeirão dos Alvarengas; atravessa o ribeirão e, con-
tornando as cabeceiras do córrego Angu Duro, atinge o ribeirão
Vermelho, na barra do córrego (Ia Mata; desce o ribeirão Vermelho,
até a foz cio córrego (lo Mesquita.

3 - Com o município (le Caeté

Começa na foz do córrego (lo Mesquita no ribeirão Vermelho;
segue pelo córrego do Mesquita, até a foz do córrego Coqueiro
Alto; continua pelo espigão (la margem direita (lêste córrego e,
depois, pelo divisor (le águas dos ribeirões Taquaraçu e Vermelho,
constituídos por uni contraforte (Ia serra da Piedade, até ao ponto
culminante (lesta serra (no sinal geodésico) ; segue pela cumiada
da seria da Piedade até ao SCU entroncamento com o espigão da
margem direita do córrego (lo Camboeiro; segue por êste espigão
até alcançar o ribeirão Sabará na foz do dito córrego; desce pelo
ribeirão até a foz do córrego Grande, pelo qual sobe até ao córrego
Olhos Dágua e, por êste, até sua cabeceira; continua pelo espigão
té alcançar a confluência dos ribeirões Juca Vieira ou cio Paula e

Corrprido; daí, sobe o espigão cia margem esquerda do ribeirão
Comprido e continua pelo divisor dêste ribeirão e (10 córrego do
Pataca, até ao alto do Batatal, e pelo divisor de águas do ribeirão
Comprido e córrego (lo Brumado, até ao ponto fronteiro à cabeceira
dêste último córrego, já no divisor (los ribeirões Comprido e da
Prata.

4	Cora 	município de Raposos:

Começa no divisor de águas dos ribeirões (Ia Prata e Com-
prido, no ponto fronteiro à cabeceira do córrego Brumado; desce
por êste córrego até sua foz, no rio das Velhas, e por êste até a
foz do córrego André Gomes.

5	Com o município de Nova Lima:

Começa no rio (ias Velhas, na foz do córrego André Gomes,
sobe por êste córrego até a foz (lo córrego do Triângulo (cêrca de
um quilônietro acima cia foz do córrego da Tapera) ; sobe pelo
córrego do Triângulo até sua cabeceira; daí, atinge a serra do
Curral denominada aí serra do Taquaril, no Marco C.T.

- 377

b) Divisas interdis trila is

1 --  Entre os distritos de Sabará e Marzagânia:

Começa no córrego da Laje, na foz (lo córrego da Soledade;
continua pelo divisor cia vertente da margem esquerda dêste cór-
rego até alcançar a cabeceira do córrego (lo Algodão; desce por
êste até sua foz no córrego (los Barbosas, e to' êsle até o rio (Ias
Velhas, sobe por êstc até a foz (lo pequeno afluente da margelii
esquerda, junto a mima Capela (abaixo (to povoado (te Roça Grande)
sobe por êsle afluente até sua cabeceira; (mi, pelo espigão das ca-
beceiras dos córregos Pagarei e llerimardo Pera até a serra do Curral,

e por esta ao Marco C . T

2 -- Entre os distritos de Sabará e Mestre Caetano:

Começa no córrego da Laje, na foz cio seu principal afluente,
situado entre as fazendas (te Antôiiio João e Fraflc(ScO Teodoro;
segue pelo divisor da vertente danmaigCfll esquerda (lêste afluente,
passando pelo alto das cabeceiras cio córrego Engenho Velho, atra-
vessa o divisor do córrego (ia Laje, e ribeirão Sabará, descendo a
encosta até atingir o ribeirão Sabará, na foz (lo ribeirão do Caia;
sobe por êstc até a foz (lo córrego da Cainha; continUa pelo espigão
entre o Caia e o Cainha ou Pataca até defrontar a foz do ribeirão
Comprido, no ribeirão cio Paula ou Juca Vieira.

3 - Entre OS (listrjtos de Mestre Caetano e Itavetia

Começa na serra da Piedade, no seu entroncame nto com o

espigão (Ia	
argciii direita cio córregO do Cammiboeii'o, continua pelamn 

cumiada da serra, até ao ponto fronteiro à cabeceira do córrego da
Laje, que passa na fazenda Francisco Teodoro.

N. 145 - MUNICtPIO DE SANTA JULIANA

1')	Divisa inií'r'histrilcll

1 -- Entre os distritos de Santa Juliana e Zelândia:

Começa no córrego (lo Pantana, na foz do afluente cia mar-
gem esquerda, no lugar denominado Brejo; sobe por êste afluente
até sua cabeceira; daí alcança a Lagoa Expução; continua pelo
divisor geral da margem direita (lO ribeirão Bom Jard lmn; até al-

cançar o divisor da vertente cia margem direita cio córrego Ponte
de Terra; segue por êste divisor até alcançar a cabeceira cio cór-
rego (lo Salto; desce por êste e pelo ribeirão Lagoa Dourada até a
foz dêste no rio Araguari.
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N. 14(;	MUNICÍPIO DE Sr\XTA LUZA

a)	Limites ?flhll2iciJ)Ui5

1 - Cmii o inunicinio de Belo lIorizont

Começa no rio das Velhas, na foz
do córrego da Laje; desce pelo rio até à foz do ribeirão da Onça;
continua pelo divisor da vertente da margem esquerda do ribeirão
do Onça; entre os córregos Floresta e Jsuloio, de um lado, e Laje e
Bicas, de outro lado até o divisor da verteu te da niargein direita do
córrrcgo Sujo, defrontete 5 cabeceira do córrego a Ii oresta

2 - Com o Município de Vespasiano:

Começa no divisor da vertente da margem direita do córrego
Sujo defronte ti cabeceira do córrego da Floresta; continua por
êste divisor, e depois, Pelo (li vi soe (ia vertente (Ia margem direita
cio córrego que passa no Buraco Danta, até alcançar sua foz no
ribeirão da Mata.

3 --- Com o Município de Lagoa Santa:

Começa no ribeirão da Mata, na foz do córrego que passa no
Buraco Danta ; desce pelo ribeirão (Ia Mata até sua foz no rio das
Velhas; e por éstc rio, até a foz tio ribeirão Taquaraçu

4 -.-- Cons o Município de Jahotieatubas

Começa no rio (Ias Velhas, na foz do ribeirão Taquaraçu;
sobe por êste até à foz (10 córrego do Açude.

5 - Com o Município de Caelé:

Começa no ribeirão 'laquaraçu, na foz do córrego do Açude;
sobe l)ciO ribeirão Taquaraçu até à foz do córrego Seio do Abrão
ou Caranjanga; continua pelo divisor da vertente da margem
esquerda dêste córrego, e, depois, pelo iji isor da vertente à mar-
gem direita do córrego (10 Engenho, até atingir o açude ilo Macaúbas
no córrego do Açude ou das Chagas; atravesa êste, sobe o espigãc
fronteiro, e, ti'anspofl(lo O (1 ivisor (lo córrego (Ias Chagas ou do
Açude e ribeirão Vermelho, segue pelo divisor cio córrego das
Chagas ou (10 Acude e ribc; rão Vermelho, segue pelo espigão até A
Caclioe co (ia Iloci n lia, neste ribeirão; sobe PC1O ribeirão Verme-
lho até a foz do córrego do Mesquita.

6 -- Coni o Município de Sabarti

Começa no ribeirão Vcrinelho, na foz cio cónego do Mes-
quita; sobe pelo ribeirão Vermelho até à foz (lo córrego do Mato;
pelo divisor da vertente (Ia margem direita dêste córrego e, pelo
espigão, contornando as cabeceiras do córrego Angu Duro, atinge o

ribeirão dos Alvarengiis'oo foz do córrego dos Ci'eouios ; continua
pelo divisor (Ia vertente (Ia margem esquerda cio corrego dos
Creoulos, e depois, pelo divisor da vertente da margem esquerda,
no ribeirão Vermelho, até defrontar a cabeceira cio córrego da
Laje; desce por êste córrego até sua foz no rio das Vel lias.

N 147 - - MUNICIPIO DE SANTA MAIIGAII!l)A

1')	Divisas IiIerdis1in tais

Entre os distritos de Santa Margarida e Ribeirão São
Domingos:

Começa na serrado Onça, na Pedia Branca; segue pelo
divisor de éguas cal re os ri] ici rã esSão Doai iii gos e Santa Marga-
rida; até defrontar à cabeceira do córrego da União alcança esta
cabeceira e desce por êste córrego até a sua foz no ribeirão São Do-
mingos; atravessa este e sobe o espigão fronteiro; transpõe o
espigão alcança o córrego das Almas na cabeceira situada pouco
acima da fazenda Santa Teresinha ; atravessa o córrego das Almas
e sobe o espigão fronteiro; segue por ê;tc espigão até defrontar
a cabeceira do córrego dos Marianos; desce por êste até à sua foz
no córrego da Pedra Bonita; atravessa êst e, sobe o espigão fron-
teiro e por êie continua até alcançar a divisa com o município
de Abre Campo.

N . ? 148 -- MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO SUAÇU!

1/) Divisas Iiiterilistritais

Entre os distritos de Poaia e Silo José da Safira:

Começa no rio Suaçuí Grande, na foz do rio Poaia; (IOÍ por
espigão, alcança o divisor , geral eu tre OS rios Suaçuí Grande e
Urupuca ; continua por êsie divisor, que é também o divisor de
(iguas dos afluente -----rio Poala (do rio Suaçuí Grande) de um
lado e rio Safira (do rio Ijrupuca) (te outro lado, passando pelas
serras da Safira Grande e (10 Cruzeiro até defrontar a cabeceira do
córrego Pederneiras, na divisa ecu: o município de Capcinha

N.° 149 - MUNICÍPIO DE SANTANA DO DESERTO

(1) Limites Municipais

1 - Com o município de Matias Barbosa:

Começa no rio Paraibuna, na foz (lo córrego do Buraco
Quente; contie na pelo divisor cia vertente da margem direita dêste
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córrego e, depois, pelo divisor de águas do ribeirão do Caguicho
e do rio Paraibuna, até o ponto fronteiro à cabeceira do córrego
de Sesmaria, afluente do ribeirão Bom Jardim, próximo das fazen-
das do Retiro e São Paulo; continua pelo divisor da vertente da
margem direita do córrego que passa pela fazenda de São Paulo,
até alcançar o ribeirão Silo João; continua pelo divisor da ver-
tente da margem esquerda do ribeirão Silo João até alcançar o ponto
fronteiro às cabeceiras dos ribeirões São João e Santana, nos limites
do município de Juiz de Fora.

2	Com o município de Juiz de Fora:

Começa no ponto fronteiro às cabeceiras (los ribeirões São
João e Santana; continua I)e10 divisor da vertente da margem
direita tio ribeirão Santana; contorna pelo espigão, as cabeceiras
do córrego da Piedade, até a serra dste nome, no ponto fronteiro
às cabeceiras do córrego Santo Inácio, e de pequeno córrego que
passa na fazenda da Boa Sorte (afluente do córrego da Piedade).

3	Com o município de Pequeri:

Começa no alto da serra da Piedade, no ponto fronteiro às
cabeceiras do córrego Santo Iníeio, e do pequeno córrego que
passa na fazenda Boa Sorte, êste último afluente tio córrego da Pie-
dade; prossegue pela serra da Piedade, e, depois, pelo divisor de
águas do ribeirão do Zumbi e do córrego que passa na fazenda de
Santa Clara, e atravessando o ribeirão cio Zumbi, na ponte da Es-
trada (te Ferro Leopoldina, um quilônietro acima da estação de
Sossêgo, prossegue pelo espigão fronteiro, entre águas dos ribeirões
Zumbi de um lado, e Bela Faina, de outro lado, até o divisor dos
ribeirões Zumbi e Cachoeira, no ponto fronteiro à cabeceira do

mesmo ribeirão Bela Faina.

4 - Com o município de Mar (te Espanha:

Começa no divisor dos ribeirões Zumbi e Cachoeira, no ponto
fronteiro à cabeceira do ribeirão da Bela Fama; continua pelo
divisor entre os ribeirões da Cachoeira e Bela Fama, e, depois, pelo
divisor entre o ribeirão da Cachoeira e córrego de Santa Bárbara,
atingindo o rio Cágado, na ponte junto ao sítio da Boa Estrêla,
cêrca de mil e quinhentos metros acima (ia foz do córrego de
Santa Bárbara; desce pelo rio Cágado, até a foz do córrego da
Cachoeira.

5 - Com o município de Chiador:

Começa no rio Cágado, na foz do córrego da Cachoeira; desce
pelo rio Cágado até sua foz no rio Paraibuna.
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6 - Com o Estado do Rio de Janeiro;

Começa no rio Paraibuna, na foz (lo rio Cágado; segue pela
divisa interestadual Minas-Rio de Janeiro até a foz do rio Prêto,

no rio Paraibuna.

N.° 150	MUNICÍPIO DE SANTANA DO JACARÊ

o) Limites Municipais

1 --- Com o município de Campo Be'o:
Começa na foz do ribeirão (lo Amparo, no rio Jacaré; sobe

por êste rio, até à foz do ribeirão (los Lençóis.

2 - Com o município de Candeias:

Começa na foz (lo ribeirão dos Lençóis no rio Jacaré, sobe
por êste rio até a foz do ribeirão das Matas-

3 - Com o município de Oliveira:
Começa no rio Jacaré, na foz do ribeirão dos Motas; sobe

pelo rio Jacaré até a foz tio ribeirão do Basilio.

4	Com o município (te Santo Antônio do Amparo:

Começa no rio Jacaré, na foz do ribeirão do Basílio; con-
tinua pelo divisor da vertente tia margem esquerda tlêste ribeirão,
contorna as cabeceiras (10 córrego da Lavrii!ha, prossegue pelo
divisor (Ia vertente (Ia inar-,lem esquerda tlêste córrego, passando
pelo alto (Ia Lavrinha até ao ponto fronteiro às nascentes do cór-
rego das Três Quedas, afluente (Ia margem direita (lo ribeirão do
Amparo, que deságua logo acinla (Ia fazenda Calogi ; contorna as
cabeeimas si( córrego e conti1tta pelo til visor tia vertente de
sua margem direita, até alcançar a cabeceira (te seu pequemo afluente
tio ribeirão tio Amparo, que (le;água abaixo da fazenda do Calogi
desce por é ;ic O ilti mie até á sua foz, no r hei ião (lo Anmparo.

5	Como 4) município de Perdões:	 -

Começa no ribeirão (lo Amparo, na foz <to seu pequeno

afluente (Ia margem direita, abaixo da fazenda do Cal ogi ; desce
pelo ribeirão do Amparo até sua foz no rio Jacaré.

N. 9 151 -- 	DE SANTA RITA DAS CALDAS

b) Divisa Interdisirital

1 - Falte OS distritos de São Bento de Caldas e lpuiuna

Começa na Serra do Glória, no entroncamento (lo divisor de
águas dos ribeirões São Bento e Areias com o divisor (te águas dos

rios Pardo e Cervo, nos limites com o Município de Ouro Fino;
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segue pelo divisor dos ribeirões São Bento e Areias até o seu eu-
Ironcament() com a Serra (los Araras Continua por esta serra de-
pois pelo divisor da vertente da margem direita do ribeirão São
Bento, até atingir êste ribeirão na foz do córrego da Prata; atra-
vessa o ribeirão São Bento, sobe e segue pelo espigão fronteiro
contornando as cabeceiras cio córrego da Estiva até alcançar o li-
mite cio Município de Cabias.

N. 152 - MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO 1)0 GRAMA

ti) - Limites municipais

1	Com o município de Ponte Nova:
Começa no Rio Casca, na foz do córrego de São Joaquim

(um quilómetro e seio abaixo da foz tio ribeirão (Ia Manteiga);
desce pelo rio Casca até à Ponte Queiiiiamla (junto à Usina)

2 -- Com o Município de Rio Casca:
Começa no Rio Casca, na Ponte Queimada (junto à Usina);

continua pelo espigão divisor (te óguas dos ribeirões Santo Antônio,
tie um lado, e córrego Silo Bento e São Bartolomneu, de outro lado,
até atingir o Alto da Queimada.

3 - Com o Município de Abre Campo/:
Começa no Alto da Queiniatla, no divisor geral (los rios Casca

e Matipó; segue por éste último divisor até encontrar o divisor
da vertente da margem direita tio córrego Água Doce; por êste
divisor, constituído pela serra tios Maias, até à foz do córrego Água
Doce, no ribeirão Santo Antônio ou córrego Grande; sobe por êste até
à foz tio córrego da Caclioeirinlia.

4 --- Com o município de Jequcri
Começa no córrego Grande ou ri beirõo Santo Antônio, na

foz tio córrego Cachoeirinha; sobe pelo espigão tia margem es-
querda tio córrego Grande até à Serra (lo Cérca; atravessa esta serra
e continua pelo divisor tia vertente da margem direita tio córrego
Quebra-Côco até à ponte sôbre o rio Casca, situado a quinhentos
metros abaixo da foz (lo referido córrego Quebra-Côco; desce pelo
rio Casca até à foz do córrego de São Joaquim (um quilômetro e
meio abaixo da foz cio ribeirão Manteiga)

N. 9 153 - MUNICÍPIO DE SÃO BRAZ 1)0 SUAÇU!

(1)	Limites ,miunieipw,s

1 - Coni O 11111 n it Í f)iO de Jeeeaha
Começa no rio Carnapuã, na foz do córrego de Mostarda;

desce pelo rio Caniupuõ até 1 foz tio ribeirão Cantagalo; sobe à

encosta, ole onça o divisor da vertente da margem direitata do ribei-
ro Caistagalo, segue por êste divisor e, depois pelo divisor entre
os córregos Paraopebinha e tios Areias, até alcançar a foz dêste
útirno córrego, no rio Paraopeba.

2	Com  município de Conselheiro Lafaicte
Começa no rio Paraopcha, na foz tio córrego das Areias;

sobe pelo rio Poraopcl)a até à foz do córrego tio Sabugo; sobe por
ête até à foz cio córrego tios Lopes.

3	Com o município (te Entre Rios de Minas;

Começa no córrego do Sabugo, na foz do córrego dos Lopes;
segue pelo divisor davertente ti a margem direita tio córrego dos
Lopes, até defrontar a cabeceira dêste último; continua, pelo
divisor dos rios Cainapuã e Paraopcba, contorna as cabeceiras do
rórrego das Manionas e continua pelo divisor da vertente da mar-
acm esquerda tiê.tc último córrego; tua Ii nua pelo divisor (ia ver-
tente tia martm direita to córrego da Mostarda até o rio Cama-
p115, na foz cio córrego tia Mostarda.

N. 154 - MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA

( r) ---- [(omites mim iiieipiis

1 - - Com o municípiO de Carangola
(outcça no divisor de óguas entre o Rio Glória e o ribeirão

Pai Inácio, no ponto fronteiro à cabeceira tios córregos cio Barreiro
e do Pau Mulato; desce pelo córrego tio Barreiro até sua foz no
Rio Glória; atravessa aí o rio, sobe o espigôo fronteiro e alcança o
divisor entre o rio Glória e o ribeirão Turvo; segue por êste divisor,
passando pela Pedra de Amo m ar, até defrontar a cabeceira cio
córrego Santo Antônio ou Ia át'ios; segue pelo d i visor da margem
esquerda ti tste córregtt e por uni espigão aecund (trio atinge o
ribeirão do Turvo, na foz de um pequeno afluente da margem
esquerda, cêrca de itni q uilómetro e nmcio a jusante tio povoado
de Fervedouro; atravessa o ribeirão Turvo, sobe o espigão fronteiro
e prossegue por espigão, contornando as cabeceiras tio córrego
Ana Teresa até o alto tio Marreco; continua pelo divisor de águas
entre os ribeirões Maranhão e Conceiçílo, passando pelas pedras
de São Bento e Barroso, até seu entroncamento com a serra tio
Soca, no divisor geral rio Glória-rio Caraugola.

2 - Com o município de Tombos:
Começa na serra do Soca, no divisor entre os rios Glória

e Carangola, no entroncamento com o divisor de águas entre os
ribeirões Maranhão e Conceição; continua pela serra cio Soca, até
o morro do Aquenta-Sol.
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3	Com o município de Vieiras:

Começa na serra do Soca, no morro do Aquenta-Sol, segue
pelo divisor de águas entre os ribeirões da Conceição e Babilônia.
até o ponto fronteiro à cabeceira (los córregos da Pimenta (aflu-
ente do ribeirão Babilônia e Vista Alegre (afluente do ribeirão

Conceição).

4 - Com o município de Miradouro:

Começa no divisor de águas dos ribeirões da Conceião e
Babilônia, no ponto fronteiriço à cabeceira dos córregos do Pimenta
e Vista Alegre; segue por êste divisor, até o ponto fronteiro à foz
(10 ribeirão da Conceição, no rio Glória; alcança esta foz e sobe
pelo rio Glória até a ponte de São Carlos; dai, alcança o divisor
entre o rio Glória e seu afluente da margem direita, ribeirão Pai
Inácio, seguindo por êste divisor, até ao ponto fronteiro à cabe-
ceira dos córregos do Barreiro e Pau Mulato.

N.° 155 - MUNICIPIO DE SÃO GERALDO

1)) Divisa iiiierdistrikil

Entre os distritos de São Geraldo e Monte Celeste:

Começa na serra de São Gemido, na divisa com o muni-
cípio de Coimbra, no ponto fronteiro às cabeceiras (los córregos
de São Geraldo C (los Venâncios; segue pela serra de Santa Maria
até atingir o limite com o município de Visconde do Rio Branco.

N. 156 ---- MUNICÍPIO DE SÃO GOTARD()

b) Divia irilerdisLi'ilal

Entre os municípios de São Gotardo e Rosalinda:

Começa no rio Indaiá na foz (lo rio Indaiàzinhio; acima da
foz do rio Funchal, sobe pelo rio Indaiàzinho até a foz do córrego
Vargem Grande, segue pelo divisor (ia vertente da inargem esquerda
(téste córrego atã atingir o divisor de águas entre o rio In(laiàzinho
e o ribeirão Guaritás, flrÓxilflO do povoado de Cêrca Velha.

157-- MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PONTE

b) flieiois in1ei'distriles

1 - Entre os distritos de São João (Ia Ponte e Santo Antônio
da Ooa Vista:

Começa no ribeirão do Ouro, na foz 10 córrego Barreiro
Novo; sobe por êste até a foz do córrego Tamanduá e, por êste até
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sua cabeceira; segue, daí, pelo divisor de águas do ribeirão do
Ouro e rio Arapoim e pelo divisor da vertente da margem direita
do córrego Santa Cruz até a foz dêste córrego, no rio Arapoim.

2 - Entre os distritos de São João da Ponte e Condado
do Norte:

Começa na foz do córrego Santa Cruz no rio Arapoiin;
desce por êsie rio até a foz do córrego da Prata.

3 - Entre os distritos de São João da Ponte e Campo
Redondo:

Começa na foz do córrego da Prata, no tio Arapoini; desce
por êste até o rio Verde Grande.

4 --- Entre os distritos de Santo Antônio da Boa Vista e
Condado do Norte:

Começa no rio Arapoim na foz do córrego Boa Vista; sobe
por êste córrego e pelo córrego Santa Rosa até sua mais alta
cabeceira; daí, no morro denominado Cabeceira Sêca.

5 --- Entre os distritos de Santo Antônio da Boa Vista e
Bonança:

Começa no córrego Santo Antônio na foz tio córrego Pai-
morro Vargem Queimada até o ponto fronteiro à cabeceira tio
córrego Santo Antônio; desce por êste córrego até a foz do córrego
Palmitai

6 - - Entre os distritos de Santo Antônio tia Boa Vista e
Lontra:

Começa no eorrego Santo Antônio na foz do Corrego Pai-
muital ou Roçadinho, sobe por êste corrego até sua cabeceira; segue
pela chapada na direção da cabeceira do córrego Jamnbeiro até a
(1iViSL1 do mnun Cípio1

7 -- Entre os distritos de Lontra e Bonança:

Começa no córrego as Tabocas, na ponte da serra do Bom
Sucesso; sobe por êste córrego até a foz do córrego Santo Antônio
e, por êste até a foz (10 córrego Paimitai ou Roçadinho.

8 -Entre os distritos de Ibiracatu e Bonança:

Começa no córrego das Flores no ponto cio que é atravessa-
do pelo limite do município; sobe por êste córrego até sua mais
alta tábua, segue pela chapada em direção a cabeceira do córrego
São Felipe, alcança esta cabeceira e desce pelo córrego São Felipe
até a foz do afluente que vem (ia fazenda tio Urcino.

1
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9	Entre os distritos de Bonança e Condado do Norte:

Começa no córrego da Prata na foz do córrego Santa Cruz;
Sobe por éste córrego até sua cabeceira; daí, segue passaiiilo pelo
Varjão até o morro da Cabeceira Séca.

10 - Entre os distritos de Condado do Norte e Varzelandia:

Começa no rio Arapoiin, na foz (lo córrego da Prata; sobe
por &ste córrego até a foz cio córrego Santa Cruz.

	

li	Entre os distritos ele Bonança e Varzelândia:

Começa na foz do cerrego Santa Cruz, no ribeirão da Prata;
sobe a encosta da margem esquerda déste ribeirão e segue pelo
divisor de éguas até a cabeceira do afluente (lo córrego São Felipe
que passa na fazenda cio Urcino, por éstc córrego até o ponto
próximo a Fazenda (lo tJrcino.

	

12	Entre os distritos (te Campo IteloJido e Bonança:

Começa no afluente do córrego São Fel i pe, no ponto próximo
é Fazenda do Frei no; desce pelo córrego até sua foz no córrego
São Fetipe

	

13	-	Entre os distrib)s de Ibiracalu e Campo Redondo:

Começa no córrego São Felipe, na foz do afluente que vem
(ia Fazenda do Urcino ; desce pelo córrego São Felipe até a serra
(11) São Fet i Pc-'' na divisa (lo município.

	

14	Entre OS di:;tritos de Campo Redondo e Varzelândia

Começa no afluente do córrego São Felipe próximo ela fa-
zenda do Urcino ; daí, em rumo alcança a cabeceira do córrego
Macaúbas, no lugar denominado Jóia, por éste até sua foz no rio
Verde Grande.

N.° 158 --- MUNICIP[() DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO

b) Divisas inferdistrilaiS

	1	Entre os distritos ele São João NepomucenO e Ruí:

Começa na foz do ribeirão da Roça Grande, no rio Novo;
sobe pelo ribeirão da Roça Grande até a foz do córrego que vem
da Fazenda (lo Bananal ( pequeno afluente (ia margem esquerda).

2 -- Entre os distritos de São João Nepomuceno e Roça
Grande:

Começa no ribeirão da Roça Grande na foz do córrego que
vem da Fazenda do Bananal (pequeno afluente da margem esquer-
da) ; segue pelo divisor da vertente da margem. direita clêste cór-
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rego ategir o 1h som' da v'rIei1c da margem esquerda do
do Ri hei rão da Roça Gran 1 e;segue por êste divisor até alcançar
a serra te São Bento, defronte a cabeceira (lo córrego que (leségua
70 1h O; rão Roça (ramte, na Fazeida (te São Domingos.

Entre os distritos (te São João Neponiuceno e Carlos
Alves:

Começa na serra de São Bento, defronte a cabeceira do cór-
rego que desagua no Ri beirão da Roça Grande, jUnto é Fazenda (te
São Doini o gos ; de:;ce a encosta da serra pelo contra forte que vai
Ar a foz do córrego cume passa na Fazenda (li Vargem Grande, no
Ribeiro dos llenriqucs, até esta foz; atravessa aí éste ribeirão, sol) o
espigão fronteiro (' continua por um contraforte até a foz (10 cór-
rego que p1551 no F:zcnda (Ia 0cliOeiI'1( e na fazenda (te A. Gouvêa.
110 Bll)ti so Corlos Alves; ,itravessa aí o Ribeirão e sobe o espigão
fronteiro :1t' o silo próximo (la Fazenda da Floresta a dois quilô-
:(hs- (1) 1 (:0110 dos Jlenri(lties.

4	- Entre os ii istritos de Tini e Taruaçu

Con:eni no espoSo defronte é cabeceira do Ribeirão de
Sanls Rito; desce :i euco,t:i, atingindo o Itibeirso de São João, na
foz ito córrego pie passa lIS fazenda Azul; atravessa O ribeirão
São João, sobe a encosta do espigão até o ponto fronteiro é cabe-
('eira do córrego (I nc passa na fazenda Santa Teresa, (lêste ponto,
desce a encosta do espigao, mula cl istãneia (te uuri (1ililÔlIietl'O, ate
atingir o Ribeirão do 'l'anmbor, nmuiiia ponte situada cêi'ca de três
quilômetros abaixo do Tamu:içu ; atravessa o ribeirão e sobe a en-
costa da serra do Taruaçu até o alto fronteiro é cabeceira do
córrego do Chalé.

\	5	-- Entre os distritos de Tarusçu e Rochedo (te Minas:

Começa na serra do córrego Grande, no ponto fronteiro
ii cabeceira elo córrego Grande (afluente direito do rio Grande)
continua pela meS111 serra até O 111O1'I'O do Pensamento.

6 - - Entre os distritos de Rochedo (te Minas e Carlos Alves.

Coiloça na Serra de São Bento, defrontandotando a cabeceira do
córrego c ine deságua mio ribeirão Roça Grande, junto à fazenda de
São Domingos; continua pelo divisor (te éguas dos Ribeirões da
Bop Grande e das Araras ou IleluriqIles, passando pelas Serras
(lc'Itcnto e da Demanda, :é encontrar, no mesmo divisor ele éguas,
o limite, (0111 O município de Bicas, no ponto fronteiro à fazenda
(Ia Congica.

7 -- Entre os distritos de Roça Grande e Rochedo de Minas:

Começa na serra cio córrego Grande, defronte a cabeceira
do córrego do mesmo nome; desce a encosta desta serra, atinge a
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cabeceira do córrego que passa na fazenda da Outra Banda e
desce por êste córrego até sua foz no ribeirão da Roça Grande;
atravessa o ribeirão e sobe o eSI)igiiO fronteiro até atingir o alto
(Ia serra (le São Bento, defronte à cabeceira (lo córrego que de-

ságua no ribeirão da Roça Grande, na fazenda (te São Domingos.

8	Entre os distritos de Roça Grande e Taruaçu:

Começa no divisor (lo águas (los ribeirões (lo Tambor e
Roça Grande, defronte à cabeceira do córrego (lo Chalé; continua
p&o mesmo divisor, constituído pela serra do córrego Grande,
até defrontar a cabeceira do córrego Grande (afluente do ribeirão
da Roça (',rande), que tem sua foz pouco abaixo da povoação do

mesmo nome.

9 -- Entre os distritos de Roça Grande e Rui

Começa na foz do ribeirão da Roça Grande, na foz do
córrego que vem da fazenda do Banan ai (pequeno afluente da

margem esquerda; (];",teponto, sobe o espigão (10 serra (10 Taruaçu
e continua por esta serra até o ponto fronteiro à cabeeem do

córrego do Chalé.

159 -- MIJNICIPI() DE S.O JOSÉ DO ALEGRE

,)	jijni1eS lnmlfliCiPiS

1	Como o município de Ilrazópolis

Começa na confluência dos rios SOPUCUÍ e Lourenço Velho;

desce pelo rio Sapucai até a foz do ribeirão Veritielho.

2 - -- Coma o município ele San la Rita do 5 auyaí:

Começa no rio Sapucaí na foz (lo riheirao Vermelho, pró-
ximo à estação "Olegário 'Maciel "; segue pelo (livior (ifl vertei-te

eia margem	direita do ribeirão Vermelho até atim(g(r o alto F.i

serra do Bataio.

3) Com o Município de Pedralva:

Começa no alto da Serra do Balaio; desce a encosta desta serra,

atravessa o Ribeirão Vermelho na caehoerinha elo Evaristo; dai sobe
o espigão entre os Córregos do Sertãozinho e do Fundão; alcança o
Ribeirão do Alegre, na foz do Córrego elo Sertãoz.inhO e sobe o Ribei-

rão do Alegre, até a ponte da estrada do Sertãozinho; dai, rumo direto
ao espigão que atravessa a eslra(la (lo Alegre, seguindo pelo espi-

gão até à Serra do Pedrão e por esta o Pico do mesmo nome.
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4 -- Com o município de Maria mia Fé:

Começa no pico do Pedrão; desce pelo espigão da serra do
mesmo nome até alcançar o rio Lourenço Velho, na ponte metàlica
da Rêde Mineira de Viação.

5	Com o município de Itajubá
Começa no rio São Lourenço Velho, na ponte da linha férrea,

da Ilêde Mineira le \e..j0 abaixo da foz (lo ribeirão São João;
desce pelo rio São Lourenço Velho até a sua confluência com o rio
Sapucai.

N. 160 --- MUNICIPIO DE SãO JOSÏ DO .J,\CIJIlI

(1)	Lina/Ls 11(1tJ(ICIJ)UiS

1	Como o Inua:eíg o de São João Evangelista

(lo;;ieca na foi. (lo ti i;, i'o S. à icoiau no rio Suacei Grande
segue pelo cepigão fronteiro e o:segue pelo d iv:sor Ou lnaIgemn
esquerda (10 rio Suaruí Grande, até o enlro;lralnen[o coma o djvsor
da 'erteate da mnargemn dreila do córrego (lo Carvalho

2	Co:;; o :aunieí;do de (lobo:;

Começa no divisor da veite.mte da margeal esquerda do rio
Suaçuí Grande no catroneainenlo com o divisor da mnngcma dirc:ta
do córrego do Carvalho; segne pelo di vi som' da verte;: te (la mar-
geut esq Lerda (lo rhe;rao da i;Ialin:nla alé seu entmoncauiento COlO

O e:;p:gao divisor da veriente da muargemmm (lirei la mio córrego eta
C::iu:u.nlia par ést e di vi:,or ate a foz mio córrego, no mio Jaeuri
continua pelo divisor (ia vertente (ia niargemn esquerda mio iiiesiuo
córrego da Calou i alia, até ai cii eu mdiv i ser (lo rio ,Jacuri e ri beirão
do Jacolnes; prossegue por este divisor até o seu entroncamento
com o divisor geral dos rios i)oce e Jcq:dti aliou!;;

3	Coro O 4flUfliC) j 0 Te llaiaaramliba

Começa no divisor geral (105 ri os Doce e Jequil i nlionha,
no seu entroncamento com o divisor de úguas do rio Jaeuri e
ribeirão do Jaco:ues; continua pelo mlivisor geral eé o se:; eutmor:-
cr.!r.eflio cora o (li visor (Te águas doa rios ml:; Pele ;m (lato e São

na se; ra Negra.

Como o município de São Sebast i ão do Maranhão:

Começa na serra Negra, no entronca;;iento do mi visor geral
mios rios Doce e .lequitinhoniiu comi; o (livisor (te áiiias do:; rios
(Ia Pele dé Gato o São Fé! x; continua Por êste último divisor, até
o ponlo fro;sie;ro à caheceir:; ('o corrego ii E5d\l, afluente mio
riterão (10 Pc e te Gato ou 'i'abaíinga
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5	Com o município de Santa Maria do Suaçui:

Começa no divisor de águas entre o ri o São F1 ix e o ribeirão

Pele de (,,do ou Tu bati nga, defron te à ca1e(ei ris do córrego da

Estiva, afluente do ribeirão Pele (( Galo; 5('lO' pOF ête divisor

até o Ponto fronteiro à cabeceira do riloiro 1'irel'

Com o município de ieçanha:

Começa no divisor do rio São FéIix e 110 Pele de Cato,

(l(FOfliC à cabeceira (10 ribeira) l'iipeiilO- (.CUC pelo divisor

dos ril) irões Pele de Galo e Pira pet ioga, até o ponho fronteiro à

cabeceIra (lO córrego Pele de Gato; cont inua pelo (1 ivisor da ver-

tente da m:rgc:fl (leita dCsta c('ri egd aL a (ele estrada de

autoinovel 5ôlji'e O ii iic irão Pele d e GolO. II lii\ eSa és te ribeirão,

sobe o espittO fronteiro e continuo por espigão até :iti ngi e o ribei-

rão do Jaceri, na foz (10 córrego Bon, .Jard ai; conililua pelo

(1 ivisor (10 vertente (10 liiIOc1I1 l rcli( (kst e córrego até alcançar

O (liv i sor da vertente ( Ia margefli es(IUei'd a (lo (rego do Cavaco;
continua por êste (1 ivisor até atingm r sua foz no rio Suaçuí, sobe
por êste até a foz do ribeirão São Nmc(,laU.

N. 11 -- iLNTCiP1() DE SÃO 11UtTFL DO \N1'A

a)	limites lfliiIiÍLjP(7iS

	1	Coin O fllflfl i('ÍP o (te Vi ÇOSI(

Começa no divisor de águas entre os tios Casca e Turvo

Sujo, defiontulidO ii cd)C('COi (1(1 córrego (IS Quartéis; desce a

encosta e por espigão atinge o córreCo do Fumimaça na foz 
(10 SCU

afluente da ir rgenl esquer la, nos fundos da fazenda de São
SeI )ast i o; dc sec pelo córrego (la	

ribeirãoFumaça, até soa foz no 

da Capivara; ((ohm O espigão daiilargem esquerda (lo rI beirão e

(001 i nua por é e p0 asno (10 o ai lo (lo Miguel Turco até alcançar
o divisor entre os rios Casca e Turvo Sujo; coo 1 inua por êste
divisor, passan(IO pelo alto da Coelho até o ponto fronteiro à cabe-

ceira do córrego Fundo.

2 --- Coto o l:lnnicípo de, Teixeiras:

Começa no divisor deáguaS enhre os rios Casca e Turvo
Sujo, no ponto fronteiro à cabeceira mio córrego Fuiido, pci') divisor
de águas dos ribeirões São Pedro e Gui ano, até ai camiçar o ro Casca,
na cachoeira, entre as barras (têstes dois ribeirões; desce pelo rio
Casca até a fez (lo rio Santana; sobe por êstc rio até a foz do
córrego São José.

3	Com o município de Jequeri

Começa no rio Santana, na foz (10 córrego São José, sobe
pelo rio Santana até o ponto foro tOiro a ponta do espi;!ãO divisor
de águas dos córregos ('rir uma e São J oaquim.

4 -	Como o município de Ervátia

Começa no rio Santana, no ponto fronteiro à ponta tio espi-
gão divisor de águas dos córregos Criciumima e São Joaquim; con-
tinua por êsle epigüo, pelo dis isor (los córregos de São Joaquim
e Água Fria, e, depois, pelo divisor da vertente da margem direita
do córrego de Bamauna e do ribemi ão São Domingos; prosseguindo
Pelo espigão até o rio Casca, (te ruim te à foz do ribeirão (lo 'l'urvão
sobe a encosta ia miIarrcmms esquerda (ltsle ribeirão e continua pelo
(livis(i' de águas do ribeirão do Turvo, de wn lado, e ribeirão da
Capirava de outro lad(,, até o ponto fronteiro à cabeceira do cór-
rego dos Quartéis.

b) Divisa inlerdistrilal

Entre os distritos de São Miguel do Atifa e Cnnaã:

Começa no rio Casca, na foz do ribeirão do Turvão	desce
pelo rio Casca até a cachoeira da foz do ribeirão Goiano.

Nd 162 -- MUNICÍPIO 1)E SÃO TIAGO

à) Divisa interdistri1ai

Entre os distritos de São Tiago e Mercês (te Água limpa

Começa no rio (Ias Mortes, na foz do ribeirão de Água Limpa;
sobe por êste ribeirão até à foz (lO ribeirão Pinheiros; por êste
acima até à sua cabeceira; sobe o espigão fronteiro e alcança o
divisor de águas entre os ribeirões Pinheiros e Tabãozinho e segue
por êste divisor *até a cabeceira do córrego Quebra Barril, que
passa na fazenda do mesmo nome: desce o córrego Quebra Barril
até à sua foz no ribeirão Tahãoz nho : desce o ribei tão 'l'abauz nlio
até à sua foz no ribeirão (Ia Serra, nos limi Les com o município
de lImO Sucesso.

N. 163	MUNICÍPIO DE OLIVEIRA

b) Divisa interdistrital

1 - Com o tnuniC11)io de Rio Espera:

Começa 1)0 alto situado entre as cabeceiras (los córregos
das Lamas e da Prata; continua pelo divisor entre os córregos
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dos lados Lamas, Bárbara e Almas, de uni lado e o rio Espera, e
ribeirão do Lamim, de outro lado, até alcançar o alto fronteiro à
cabeceira do córrego do Cágado, afluente da margem direita do
rio Piranga.

2 - Com o município de Piranga:

Começa no alto fronteiro i cabeceira do corrego do Cágado,
'fluente da margem direita do rio Piranga; continua pelo divisor
entre o ribeirão Oliveira e o rio Piranga, passando pelo morro do
Pimenta, depois pelo espigão mie limita a vertente da mai'geni
esquerda do córrego da Lage, até a foz dêste córrego no ribeirão
Oliveira.

3	Com o município de Presidente Bcriiardes

Começa na foz do córrego da Lage, no ribeirão Oliveira; sobe
por êste até a foz ilo córrego Carumbé e pelo divisor (ia margem
direita dêste córrego até o alto entre a sua e as cabeceiras dos
córregos das Três Cruzes e (Ia \id icaclie Li.

4 - Com o niunicipio de Ilraz Pires:

Começa no alio, entre as cabeceiras dos córregos Carumbé,
das Três Cruzes e da Malacaclieta ; continua pelo (1 ivisor geral entre
os córregos do Aranha OU Sapé e (ia Malacacheta, coa torna as cabe-
ceiras do córrego de São Nico]au, prosseguindo Pelo divisor (Ia
vertente da margem direita dêsle córrego até a foz do mesmo, no

cio Chopotó.

5 -- Com o município de Cipotânca:

Começa no rio Cliopotó, na foz do córrego de São Nicolau,
sobe pelo rio até a cachoeira situada uni quilómetro abaixo da foz
do ribeirão (lOS Farias; continua pelo espigão da n i argem esquerda
do rio, passando pelo alto da fazenda de Jui ão Dias, e pelo divisor
mia vertente damargem esquerda do carrego da Prata até o alto
fronteiro às cabeceiras (lêste córrego e do cói'reo dos Lamas,
afluente do ribeirão da Bárbara.

N. Q 164	MUNICíPIO DE SENHORA DO P)RTO

a) Limites municipais

1 - Com o município de Sahinópolis:

Começa no divisor de águas dos rios do Pciae e Guanhiies,
no seu entroncamento com  divisor da vertente da margem es-
querda do córrego Ana Corrêa, defrontando a cabeceira cio ribeirão
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Quilombo; segue por êste divisor até a foz do córrego Ana Corrêa,
no rio (luanbães; desce por êste rio até a foz cio ribeirão do Maia
Grande; sobe por êste ribeirão até a foz do córrego do Valongo.

2 - Com o município de Guanhães:

Começa no ribeirão Maia Grande, na foz do córrego tio
Valongo; sobe o espigão (Ia margem esquerda do ribeirão Maia
Grande e continua pelo divisor de águas dos ribeirões Maia dos
Peciros e Maia (le Micacl ou córrego do Pimenta e depois pelo
divisor da vertente (Ia margem direita do córrego da Onça até a
foz dêste córrego, no córrego dos Pintos; atravessa êste e segue
pelo espigão fronteiro até a cabeceira do córrego Santa Rita; desce
por êste C Pelo córrego do Gunga até a foz do córrego (lo Cadonga;
continua pelo espigão fronteiro, transpõe o divisor (te águas (10

ribeirão Barra Mansa e córrego do Conquista, atingindo êste na foz
do seu afluente (Ia margem esquerda, cujas cabeceiras canfrontamim
com as (lo córrego (lo Berto ; atravessando o córrego da Conquista,
segue pelo espigão até defrontar a cabeceira cio córrego Tiririca;
desce por êste até sua foz, no rio Guanhães; sobe o espigão da
margcni direita do rio e continua pelo divisor (te águas cio córrego
do l'isarrão, de um indo, e córregos de Ressaca e Jacu, de outro
lado, até atingir o divisor geral dos rios do Peixe e Guanimães, no
pon o fronteiro ás cabeceiras (lOS córregos cio Pmsarrão e cio Jacu

3 - Com o município de Dom Joaquim:

Começa no divisor geral (los rios cio Peixe e Guanbães, no
ponto fronteiro áS cabeceiras (los córregos (lo Pisarrão e do Jacu;
segue pelo divisor geral até o seu entroncamento com o divisor da
vertente da margem esquerda do córrego Ana Corrêa, defrontando
a cabeceira do ribeirão Quilombo.

N.9 105	MUNICIPIO DE SEEBA DO SALITRE

a) Limites municipais

1 - Com o município de Patrocínio:

Começa no rio Quebra-Anzol, na foz do ribeirão do Salitre,
sobe por êste ribeirão, até a foz (lo córrego tio Bebedouro, por êste
acima até a foz do córrego do Macaúbas e por êste até sua cabeceira;
daí alcança o divisor geral dos rios Quebra-Anzol e Para naíba;
segue por êste divisor e (iepois pelo divisor da vertente (Ia mimargemn
esquerda cio córrego tia Grota, alcanr:anlo o m'ibeirão (li Fortaleza
na foz do córrego (Ia Cava; sobe por êste até o lugar denominado
"Cava", transpõe o espigão do Mato cio Chiqueiro e atravessando
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o córrego da Ponte Funda, no h:gar d 00010 aadu "Varões", atinge
o córrego das Pitas pelo qual desce até a foz do córrego do Chifre

Curto.

2 ---- Coto o montei io de Votos (lo Minas

Começa no córrego das Vi as na fez do e rrcgo tio Chifre
Curto; desce por aquéie córrego até sua foz no rio Paranaíba, sobe
por êste até a foz do ribeireo da Extrema.

3	Com o município de Comia do Paranauiii

Começa no rio Paran:tíba, na foz tio ribeirão da Extrema,
sobe pelo rio Paan aiim até a foz do córrego do Coto! é

4	Coam o município de Rio Paranaiba

Começa no rio Paranai'na, na foz do có rrego ilo CaloR: con-
tinua pelo di visor (Ia verteu te tia margem direita dêste córrego, até
alcançar o divisor de éguas dos rios São João e Paranaíba; segue
por êste divisor até o enli'onc zniento com o (1 i\S0i' da vertente da
margem direita do córrego do Biscoito; continua por éstc divisor,
até atingir o rio São João, na cachoeira do Funil, entre a foz do
m'ibciréo do Paraíso e a foz do córrego do Biscoito,

5 -- Com O niunicupiO (1C Ibiá

Começa no rio São João, na cachoeira do Funil; desce por
éste rio até sua confluência com o rio Quebra-Anzol; desce por êste
rio até a Ponte Paraguai, na estra Ia de automóvel Aroxã-Patrocínio

6 - Caiu o município de Perdizes:

Começa tio rio Quebra-Anzol, na Ponte Paraguai; desce pelo
rio Quebra-Anzol, até a foz do ribeirão do Salitre.

N. 166 - MUNICíPIO DE SEIIRANOS

a)	Linuiics inuiuicijom!s

1 - Com  município (te Aiuruoca

Começa no divisor de éguas entre o rio Aiuruoca e o ribeirão
da Itapeva tio ponho (te entroncaniclito do espiguo cine vem da
ponte do Varadouro; segue por êste espigão até a ponte do Vara-
(louro, mio rio Aiuiuoca, atravessa o rio, sobe o espigão fronteiro
e a can ça o divisor rio 1 ngai-ri o Aiui'uoca, no entroncamento com
o divisor de éguas entre o rio Jogai e o ribeirão Taboão; segue por
êstc divisor até o morro da Boa Vista,
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2 - Com o município dc Mio duri

Começa tio morro da Boa Vista no divisor de éguas dos rios
Ingai e A iuraoca; segue pelo (liv som' da vertente da mam'geni esquerda
do córrego da Boa Visia e por um espigão secundário. atinge o
córrego tia Boa Vista, na foz do córrego cio Assa Peixe,

- Com o tiluiuiCípio (te São 'Vicente dc Minas:

Começa tio córrego da Boa Vista, na foz tio córrego do Assa-
Peixe; sobe por êsle córrego até sima cahememra, no alto do nicstulO
nome; daí, peio espigão (1 ivi sor (Iii vertente tia margem esquerda
do córrego Taboãzinluo até a foz dêste córrego, no ribeirão do
Taboão; atrovessa o ribeitão e segue pelo espigão fronteiro, até
encontrai' o divisor da vei'enle da tnorgeol esquerda tio córrego cia
Cachoeira; por êste divisor até a foz tio córrego da Cachoeda, ou
Itaoca, no tio Aitiuoca', desce poi' êste rio até a foz do córrego do
Estivado.

4	Como o município de Andtclãndim

Começa tio rio Aiuruoea, na foz (lo córrego tio Estivado;
continua pelo divisor (1:1 vertente (Ia uuiargemn direita dêste córrego
até ao espigão de suas cabeceiras; d aí , atinge a foz tio córrego
da Seritinga, no ti beirão das Vacas; sobe pelo córrego tia Serititiga
até sua eoLeceira ; daí, segue pelo espigmio, atravessa o ribeirão dos
Pereiras na caci toeira junto à fazenda da Cacltoet rmt e, ainda pelo
espigão, atinge a foz do córrego do Olaria no rio Turvo Grande.

5	Com o nmunicípio de Liberdade

Começa na foz do córrego da Olaria, li() rio Tu mvo Grande;
sobe por êsie até a confluencia dos ribeiroes Barulho e Cachoeirinha.

6	Com o município de Carvailtos

Começa na conftuêncma dos ribeirões I3am'ni!mo e Cachoei-
rinha; continua pelo divisor da vet'leumle da margem esquerda do
ribcrão do Baruiio, contorna as cabeceiras do córrego dos Macacos
e atinge a serra (lo Barulho no (ilvisol' ci e éguas entre o ribeirão
do Francês, e no rio Turvo Grande; continua J)o1' êste divisor de
águas e depois, 1)o' espigão, atinge o ribeirão do Francês, na foz do
ribeirão da Itapeva; atravessa esta foz, .sobe o espigão fronteiro, e
continua pelo divisor entre o rio Aiuruoca e ribeirão da Itapeva

h)	Divisas interdistril:tis

Eisti'e os distritos (te Serranos	Seritmmiga

Começa no rio Aiuruoca, na potrte (lo Varadouro, desce pel(
rio Aiuruoca, até o ponto situado a mil metros abaixo tia foz cio rio
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Francês; daí, com o rumo SE 6O Q segue uma d
i
stancia de mil

quinhentos metros, atinge o divisor de óguas entre o rio Francês
e o córrego (Ia Boa Vista; continua por espig ão, indo atingir o
córrego da Boa Vista na confluência (te seus (bIs braços fOr1fla(l01eS,

atravessa o córrego, sobe o espigão fronteiro, e alcança a serra da
Seritinga; segue por esta serra até defrontar a cabeceira do córrego
da Seritinga na divisa com O município (tc Andrelandia

N. 1ít7	MUNICIPIO DE TAIIOLEIBO

a) Limites municipais

1	Coli, o município de Santos Dumont

Começa no IlitO entre as cabeceiras dos córregos do Cascalho
e da Vargem Alegre, no divisor de águas entre o córrego dos Al-
meidas e o ribeirão Ilotafogo ; continua pelo espigão divisor da
vertente (Ia margem direita (lo córrego da Vargem Alegre até a
confhiância dêste córrego com o r (cirão Botafogo; (]êste ponto,
sobe a encosta fronteira e segue pcio eapigão até/,í foz do riLcirão
Capivari, no rio Formoso; dai, segue peo espigão divisor da ver-
tente da margem esquerda elo ribeiao do Capivari (serra do
Santana) , até defrontar a cabeceira (10 ribeirão do Acácio; continua
pelo e1ivsor entre o ribeirão do Acácio e lion fim, até ao ponto
fronteiro à cabeceira do córrego (los Dias, afluente (10 ribeirão do
Bonfimu.

2	Com o município de Mercês:

Começa no divisor etc águas elos i};eirões do Bommfiin e Acácio,
no ponto fronteiro à cabeceira do carrego (los Dias, afluente do
ribeirão do Bonfim; emiti nua pelo d visor da margem esquerda
do ribeirão do Acácio até a foz dêsle ribeirão, no rio Pomba.

3 - Com o niunicípo de Rio Pomba
Começa na foz do ribeirão elo Acácio no rio Pomba; segise

pelo divisor (Ia vertente da margem direita do ribeirão do Acácio
até ganhar o divisor da vertente ela margem esquerda do córrego
ela Veadinha; segue por êste eliv;sor até a foz (lo córrego da Veadi-
nba no rio Formoso; desce o rio Formoso até a foz (lo ribeirão
Queira-Deus; segue pelo divisor da vertente da mar -,gem direita do
ribeirão Queira-Deus até alcançar o ponto fronteiro à cabeceira do
córrego que passa na fazenda de João Vi daI, no divisor entre os
ribeirões Queira-Deus e Passa-Cinco.

Com o município de Guarani:
Começa no divisor entre os ribcrães Queira-Deus e Passa-

Cinco no ponto fronteiro à cabeceira do córrego que passa na
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fazenda de João Vidal; segue, dai, por espigões até atingir o ribeirão
Passa-Cinco na foz (10 córrego que passa na fazenda da Boa Espe-
rança, pouco acima (lo lugar denominado Passa-Cinco do Meio;
continua pelo divisor ela vertente da margem esquerda (lêste último
córrego até o alto da Unha elo Galo, defronte das cabeceiras do
ribeirão (los Torneiros e córrego Mato Negro.

5	Com o município de Rio Novo:

Começa no alto da Unha do Galo, no divisor gemal (lOS rios

Formoso e Novo, defronte das cabeceiras do córrego Mato Negro e
do ribeirão (los 'Forneiros; continua por éste divisor passando pela
serra do Bom Jardim, contorna as cabeceiras do córrego do Bom
Jardim, e vai atingir o ribeirão dos Almeidas, um quilômetro abaixo
da fazenda de Santa Teresinha ou Cascalho.

6 -- Com o município de Piou:

Começa no ribeirão (to.,;Almeidas, um quilômetro abaixo da

fazenda Santa Terezinha ou Carvalho; sobe por êstc ribeirão, até a
foz (lo córrego do Cascalho; daí, pelo divisor ele águas dos córregos
do Cascalho e (los Almeidas, até ao alto situado entre as cabeceiras
dos córregos do Cascalho e Vargem Alegre, no divisor dc águas
entre os ribeirões elos Almeidas e Botafogo.

N.' 168 --- MUNICÍPIO 1)E TAIOBEIRAS

1 - Com o município de Rio Pardo:

Começa no divisor geral (los rios Pardo e Salinas, defron-
tando a cabeceira (10 córrego elo Atanásio; prossegue por êste divisor
atéseu cntroflcaflieflto coui o divisor secundário ela vertente da
margem esquerda do ribeirão Taiobeiras; continua por êste divisor
até atingir a foz do ribeirão Tajobeiras, no rio Pardo; desce por

êste rio até a foz elo t rio São João do Paraíso.

2 - Com o município de São João do Paraíso:

Começa no rio Pardo, na foz do rio São João (lo Paraíso;
desce pelo rio Pardo até a foz do córrego Mangabeira.

3 -- Com o município dc Salinas:

Começa no rio Pardo, na foz elo córrego da Mangabeira;

segue pela) divisor entre o rio Pardo e o córrego Sêco, contorna
por espigão as cabeceiras dêste córrego e alcança o divisor
a vertente da margem direita (lo córrego elo Boqueirão; segue

por êste divisor até atingir as confluências elos córregos Manga-
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beiras e Gainbeta ; segue pelo dlvi sor (la vertente da margem es-

querda do córrego Gambeta até defrontar as cabeceiras (lo córrego

Vista Alegre; (IUÍ, por espigilo, alcança o divisor da vertente da

marg direitaireita cio córr('gO Saco de Dentro; prossegue por êste
divisor até atingir o rio Itaberaba na foz do córrego Saco de Dentro; so-

ie peft rio ltaberal)a e pelO corrcgo LOS Valos at a cabeceira, no

divisor geral dos rios Pardo e .Tcquitinhüfl1 segue por êste divisor
até defrontar a cabec&i ia do córrego (la Cava1 had a; continua pelo

divisor entre OS rios Tabocas e o rio Sêco até dcl rontar as cabe-
('eiras do córrego ,1óe Teresa; prossegUe peto divisor ita vertente
da margem direita déste córrego e depois peio 1 iviOr da vertente
da margem esquerda do córrego Lagoa Compri da. até defrontar a
cabeceira (lo córrego do Cardoso desce por êsie até sua foz no rio
Salinas; segue por este até a 1 os do Corgo; por êsie acima até

sua cabeceira; daí, por espigão, atinge o ribeirão Matrona na foz
do córrego Barreiro Novo, sobe por êsle córrego e pelo córrego de

Atanásio, até sua cabeceira no divisor geral (los rios Pardo e

Jequiti n lionha

N. Q 1(31)	MUNICIP1() DE TAPIRAI

(1)	Limites IJWliiCipOS

1	Com o município de Pratinha

Começa no divisor geral das bacias dos rios São Francisco

e Bacanal lan, na e ai iete ira (10 córrego tia Estiva: continua por êste
divisor aló defrontar a cabeceira to córrego tia LSgOa Sêca, alcança
esta cabeceira e desce pelo córrego da Lagoa Sêca até sua foz, no

córrego cio Purgatório: desce por êsle até sua foz, no ribeirão da
Mutuca; desce por este ribeirão até a foz tio córrego Borrachudo.

2	Com o municipiO dc Campos Altos:
Começa na foz tio córrego Ilorrachudo no ribei cão da Mutuca;

desce por êste ribeirão até sua coo fluência com o córrego (to Paiol
Queimado, onde se forma o rio Perdição

3 -- Com o município de Córrego Danta
Começa na confluência tio ribeirão da Mutuca e córrego do

Paiol Qucimao, onde se forma o rio l'er(! ição; desce por êste rio
d 

até a foz do córrego Luiz Francisco.

4 -- Coni O município (IC BUfll)W

Começa na foz tio ('ór reo Luiz Fiaine isco, no rio Perdição;
sobe por êste córrego, atravessan (lo a estrada de ferro, até o ponto
frOnteiro à foz do córrego (lo Parreiro. no ribeirão Bom Sucesso;
ste pai é ic có r&go a é sua calacce ra; alcança O divisor de águas
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entre o ribeirão Bom Sucesso e rio linnibni, pt' q1m1 segue até
defrontar a foz do córrego da Laranjeira, no rio Banibui; :itinae
esta confluência e sobe pelo rio Bambui até a foz do córrego da
Gurita ; continua pelo divisor entre os córregos lo Cascalho e cIa
Gorila e pela serra da Cui'ita lé o Ponto denominado Cavalo dos,
Porcos, na garganta dos Olhos Dágna e cabeccii'a (10 Boni Sucesso;
continua pelo divisor (Ia vertente da margem direita (lO ribeirno
Mutuca, passsn(t o pci a cabeceira (lo Cm vo, Ban cho N a vo, Lobeira,
até a cabeceira do córrego tia Estiva, mio divisor geral das bacias
dos rios São Fra n e isco e Para naíba

N. 170 --MUNICÍPIO DF 'I'ÀRIFd RUM

é ) Divisas inlerdisirilais

1 -- lsnlrt' os distritos de Taruniirini e \'a-VoIta:

Começa mio alio (ias cabeceiras do riheiriio Quciruga, defronte
à cabeceira do corrego \'ai-Volla ; desce por és[(, até ao córrego (lo
Canivete e sobe por êstc até sua cabeceira; daí, alcança a cabeceira
(lo córrego tia Pedra Amarela, pelo qual desce até ao rio Caratinga

2 - -- Entre os distritos de Tarumnirima e Sobrália:

Começa no divisor (lC águas entre os córregos (Ias Pedras e
da Onça, mio ponto fronteiro à ponte de ci nien to-arnado da rodovia
Rio-Bahia, sobe o córrego mia Onça continua por ê.5I e divisor, pas-
sando pelas caheeeras do córrego Monte Alto ate at i ngir O divisor
de águas entre o mio Camatinga e o riiieirao Santo EsIC-vão

3 --- Entre os distritos de Tarumoim'ini e Santa Bárbara

Começa no divisor de águas entre o córrego tias Pedras e
o córrego da Onça, defronte a ponte de cimnento-ariii;tio da rodovia
Rio-Bahia, sobe o córrego cia Onça, desce o espigão, atravessando o
córrego da Onça na ponte referida; sobe o e,sp igao fronteiro, atinge
o divisor da vertente Ála margem direi (a do corrego da Onça, con-
tornando as nascentes do córrego tio i\Iantimen [o, afluente <to Onça;
continua pelo divisor da vertente (Ia mima rgemn direita do córrego da
Onça e depois do córrego das Pedras, até defronlar a foz cio córrego
(105 II lméus ; nica n ça a cabeceira (Ia vazante que passa na fazenda
tio Rei na 1(10 Teixeira, pela vazante referida, até ao córrego Beija-
Flor; sobe pelo espigão fronteiro, até atingir as divisas entre os
municípios de Tarumni mimo e Itanhom i

4	Entre os distritos de Sobrália e Santa Bárbara:

Cormieça no rio Doce na foz do córrego Caixa Larga de Cima;
sobe por êste até encontrar a serra tio Bananal, por esta seria pas-
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sando pelas cabeceiras do córrego dos Ilhéus até alcançar a cabe-
ceira do córrego do Pião, pelo qual desce até ao córrego das Pedras;
atravessa êste e segue pelo divisor dc águas entre os córregos das
Pedras e da Onça, até ao ponto fronteiro à ponte de cimento-
armado da rodovia Rio-Bahia, sôbre o córrego da Onça.

5 - Entre os distritos de Nossa Senhora (Ia Penha e Itapiruna:

Começa no divisor de águas entre o rio Doce e o ribeirão
Traíras, no ponto fronteiro à cabeceira do córrego Boa Vista,
divisa do município de Governador Valadares; segue por êste divi-
sor, contornando as cabeceiras do córrego do Sonho Dourado, indo
atingir o córrego Vazante na ponte da rodovia Pedra Corrida-
Santa Bárbara, entre as fazendas de José Neves e Francisco Teodoro;
atravessa o córrego Vazante, sobe o espigão fronteiro e segue por
espigão; atinge o divisor da vertente da margem direita do córrego
da Caixa Larga de Cima; segue por êste divisor, até a serra do

Bananal.

6 --- Entre os distritos (te Itapiruna e São José dos Acácios:

Começa no divisor (te águas entre o rio Doce e o ribeirão
Traíras, defrontando as cabeceiras do córrego Boa Vista, na divisa
com o município (te Governador Valadares; por espigão atinge o
córrego Caixa Larga, na foz (te seu afluente cia margem esquerda
que passa nas fazendas (te Donanan Libertina e Antônio Marques;
sobe pelo córrego Caixa Larga até a foz cio córrego da Água Doce;
segue PC1O divisor da vertente cia margens direita clêsse último
córrego, até alcançar o divisor da vertente da margem direita dêste
último córrego, até alcançar o divisor (Ia vertente (Ia margem es-
querda do córrego (Ias Pedras, próximo das moradas de Garcino

André e Genuíno Aniaro

7	Entre os distritos de Itapiruna e Sania Ii,rbara

Começa no divisor da vertente da margem esquerda do cór-
rego das Pedras, no entroncamento co- o divisor da vertente da
margem direita (10 córrego Água Doce, próximo das moradas de
G. André e G. Amaro; segue por êste divisor até defrontar as ca-
beceiras do córrego oue i)as na fazenda de Leopoldo Coelho;
continua por espigão até atingir o córrego do Ilhéu na foz (te seu
afluente da margens esquerda, pouco abaixo da fazenda (te Joaquim
Ilhéu; atravessa o córrego (te Ilhéu e continua pelo divisor dc sua
margem direita, até atingir a serra do Bananal, defronte da cabe-
cetra do córrego do Pião.
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8 - Entre os dstritos de Santa Bárbara e São José do
Acácio:

Começa no ribeirão Beija-Flor, na foz cio córrego (ias Pedras,
sobe o espigão da niargern esquerda dêste córrego e sempre por
espigão, até o entroncamento com o divisor (ia vertente (ia margem
direita cio córrego da Água Doce, próximo das moradas (te Graciano
André e G. Amaro.

9 --- Entre os distritos de São Vicente cio Rio Doce e Vai-
Volta;

Começa na serra cio Alvarenga, no ponto fronteiro á cabe-
ceira do ribeirão Alvarenga e divisor cia vertente da margem direita
do córrego da Lavrinlia; segue por este último divisor, até atingir
a foz cio córrego da a foz do córrego cia Lavrinlia no córrego Água
Santa; transpõc êste, sobe o espigão fronteiro, continua por êle;
transpãe o divisor da vertente da margem direita cio córrego Adão
Coelho; segue por êste divisor, até atingir o rio Caratinga, na foz do
córrego Adão; atravessa o rio, sobe o espigão fronteiro e alcança
o divisor (ia vertente cia margem direita cio córrejo .iataí Pequeno;
segue por êste divisor, sempre por espigão, até atingir a divisa com
O iimumi icípiO (te lianimomni

N.' 171 - MUNICIPIO DE TOLEDO

cm) Livniles nnznieipas

1 - Com o Estado de São Paulo:

Começa na cabeceira do córrego das Pitangueiras, segue pela
divisa interestadual Minas -- São Paulo, até o entroncamento cio di-
visor de águas dos ribeirões Tamanduá e Gamneicão com o divisor
dos rios Guafdinha e Corrente, defronte ás cabeceiras do ribeirão
Gameieíio. £

2	Com  município de Mumiltoz

Começa no divisor entre os rios Corrente e Guaidinhn, no
ponto fronteiro à cabeceira cio ribeirão do Gameleâo

`
nos limites

com o Estado de São Pauo; sagne por Ls,e divisor até o ponto
fronteiro à cabeceira do córrego cio Isidoro, divisor entre os cór-
regos cio Moinho e do Chá.

3 -- Gomis o município de Camaandueaia

Começa no divisor de águas entre os rios Correntes e Guar-
dinha, no divisor entre os córregos do Moinho e do Chá e no ponto
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fronteiro à cabeceira cio córrc0 (lo Isidoro, segue por êste divisor,
constituído pela serra cio Chá até O 1)01110 fronteiro à fazenda do

Pinhal Grande.

4 - Com o município de Extrema:

Começa no divisor entre os córregos (1 e Coa pes re e ribeirão

do Juncal na serra (lo Chá. defrontando a 1zC11(Ia (10 1 1 nlial Granclt.

segue, por (-ste divisor passando pela serra cio Pinhal e Pedra
Limpa, até o ponto fronteiro à cal(ecel ra (lo (.("1 'o  das Pitan-

gueiras.

N. 172 -- MUNICiPIO DE TUMIRITINGA

b) Divisa iritcrdiSll'ilol

En'e os (li siritos (TC Tunu riti nga e São Geraldo do Tumi-

'itinga

Co ileçu 110 r hei i'ão T	arairs, na foz do córrego It:(uhla ; segue

pelo divisor de águas da vertente da margem dueila dês te córrego
até alcançar a divisa do município de Itanlioiiii

N. 173	MUNICÍPIO) DE UIIX

	

N. 171 -	MUNICÍPIO DE 1.113ERÁI3A

b) Divisa iulerdistrital

t'C OS (IiSti']i()5 (1C Uberaba e Baixa:

Começa no dlvi soe de águas entre o córrego da Fazendinlia
e e ribecrico (la Fonte 1ta, na rodovia Uheraha-Agua Comprida,
no ponto fronteiro i1 C i)CCC( i1 (10 córrego do Mico; daí, eni rumo
atinge a foz (lo córrego da Cachoeira no córrego dos 'l'ol(taS; sobe
(1 esgi ÜO da 1115 Ci(I esquerda (lêste ('(delego, prosse gue por êlc,
até defrontar as cabeceiras (lo córrego do Jalobá ou Vertentes
segue sempre por espigão até o ponto fronteiro à cabeceira (10 cór-
rego Cabeludo; desce por êsle e pelo córrego (lo Sucuri até sua foz
no ribeirão (,onquista; desce por êste até Sua foz 110 rio Grande.

175 - SIIJN1CI Pio l)E \'ÁÏiGE\l IIONI'l'A

o) Limites ífluniezpus

(1 fllllflieíl)iO (1)' (Ui(1 Iopes

Cu11eça na serra do Rolador, no l)omllo fronteiro à cabeceira
do ribeirão (Ias Capivaras; alcança o (ii\' isor (la v e r tent

e da margem
esquerda dêste riherâo, e segue por (te até alcançar o rio São Fran-
risco, na foz (10 ribeirão Lavras; desce pelo rio São Francisco, até
a foz do ribeirão Chafariz.

2 --- (omll o ncunic'i pio de Piumn-í
W Divisas in!erdislriiais

1 - Entre os distritos de Ubá e Diamante dc Ubá:

Começa no divisor de águas elo ribeirão Sóo Pedro e córrego
do Campestre, defrontando as cabeceiras dêste último córrego; se-

gue pelo divisor da vertente da margem direita do ribeirão São

Pedro até o alto mais próximo à nascente (lo córrego (IC Água Limp

nas proximidades ela fazenda do Tanque Grande.

2	Entre os distritos (Te Rodeiro e Diamante de Ubá:

Começa no alto niais próximo à nascente do córreO ela Água
Limpa, nas proximidades da fazenda (lo Tanque Grande; segue,
contornando por espigão, as cabeceiras do córrego (Ia Água Limpa,
pelo divisor de águas da margem esquerda do ribeirão Diamante
de uni lado, e cio ribeirão Rodeiro do outro lado até o divisor de

águas entre os córregos da Cach doe o Paiol no ponto fronteiro

às nascentes dêste último.

Começa no rio São Francisco, na foz do ribeirão Chafariz;
por éste ribeirão até a foz do córrego Fundo, na serra mia Usina;
continua por esta serra, e, depois, pelo espigão da vertente da mar-
gem esquerda do córrego da Carioca até  foz dêste córrego, no
rio Pium-í, pouco acima (la Usina; desce pelo rio até a foz do
Quilombo; daí aicança o divisor mia vertente da inar-em direita do
mesmocórrego, pelo Álual continua até o alto do liuracão, no ivisor
dos rios Piumn-í e Grande

3 -- Com o fllllIlicÍpiO (te (lapitólio

Começa 110 alto (lo Buraeao (10 divisor de águas entre os rios
Pium-í e Grande; continua por êste divisor, contornando as cabe-
cc iras do córrego (Ia Serra e, passando pela serra do Talhado, até
defrontar a cabeceira do ribeirão da Capivara, afluente do rio
Grande.

4	Com o município (te São João Batista do Glória:

Começa no divisor de águas dos rios Grande e Pium-í, no
ponto fronteiro à cabeceira (10 ribeirão da Capivara; continua por
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éste divisor e depois pelo divisor entre os rios Grande e São

Francisco, até defrontar a cabeceira dO riheirao das Capivaras,

afluente do rio São Francisco.

N. 176 - MUNICIPTO DE VÁRZEA DA PALMA

a) Limites municipais

1 - Com o n i unicipiO de Coração (te Jesus:

Começa no rio São Francisco, na foz do rio Jequitaíl Sobe

l w i-êOt' rio até a foz do Riacho Fundo

2 - Coni O município de Jcquitaí

Começa no rio Jequi tai, na foz do li 1 acho Fundo; segue pelo

(1 ivisor de éguas entre os córregos das '[abocas, e (10 CurratinhO,
até a serra (Ia Onça; continua por esta serra situada no (liViSor dt,
águas entre os rios Jequitaí e das Velhas até o entroncamento da
serra do Cabral e a serra de Á pua Fria

:t - Com o município de Bocaiúva
Começa no entroncamento tia serra tio Cabral com a serra

da Água Fria; continua pela serra do Cabral até o morro do Tigre.

4 - Com o município de Lassance:
Começa na serra do Cabra!, no entl'OnCaiflefltO com a serra

da Piedade no morro do Tigre; continua por esta mera até o ponto
fronteiro à cabeceira do córrego Brejo da Piedade; desce por êste
córrego até Sua foz no rio tias Velhas; desce por este rio até , a foz

do córrego (lo Buriti Grande; por êste até sua cabeceira; dai

segue pelo (livisor de éguas entre os ribeirões do Cotovêlo e das

Pedras e por um csl)i gao atinge o ribeirão (Ias Pedras na foz do

rõrrego tio LavradinLo, atravessa o ribeirão, sobe o e:,pigão fron-
teiro, transpõe o divisor e aicana o córrego do Saco na foz tio
córrego do Papa-Mel; sobe por êste córrego da Pal)ll-il até sua
caiecei ra, na serra (lo 1-tepar! imento; dêste puntO, ai caira a cab
ruira do córrego dos Porcos, pelo qual desce aié sua foz no rio São

Francisco.

Corri o município de Pirapora

Começa ria foz do córrego (lOS 110 
rio São Francisco;

desce pelo rio São Francisco até a foz (ia crego da Onça; sobe
por éstc córrego até sua cabeceira; transpõe a serra (10 Reparti-
mento e alcança a cabeceira do córrego do Joaquim Moisés: desce
por êste até a foz, no rio das Velhas; desce pelo rio das Velhas

ncisco; pelo rio São Francisco até a foz do
até a foz no rio São Fra 
rio Jequitai.
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b) Divisa inlerdistrilal

Entre os distritos de Várzea da Palma e Guacuí:

Começa no rio (ias Velhas, na foz do córrego do Batistério;
sobe por êste córrego até sua cabeceira, na serra do Onça e divisor
(lOS rios (Ias Velhas e Jeqintai

N.' 177 --- MUNICIPIO DE VAZANTE

a) Limites municipais

1 ---- Caril o Estado da Colés:

Começa no rio Verde, na foz do córrego do Boi; segue a
d visa interestadual a! " o ci-uzai to do Desbarran ca do, li O divisor entre
ltS cabcreiras do rii;eiríio Bravo e do córrego Arrozal

Co;a o launicípio de iarac::tu

Canicça no Cruzeiro do 1)e:;i,ariancatto, no divisor de éguas
eu ti e as caiccei ias do ri beirão Li-avo e tio có:ir:o Arrozal; desce
pelo córrego Aruczat até sua foz no rio Batalha; sobe pelo rio
Batalha até suas cahccei ras no córreo da Ccl! 'er ; continuana pelo
divisor CI 'I vertente ILI 1)iarg(!n es i T (ad a do rIbeIrão) Jambeiro e
do córrego 'ia!(iafl(ii:( coitoraa as cabeceiras dêste últ,iuo, utra-
vessa a serra Branca e alcanr:I a cabeceira tio ril'crão (Ias Traíras;
deae âL ribeirão até a foz do córrego do flcLro; con t;nua pelo
d	oi da VC rui	a:argen direita dêsle córrego até alcançar

1	n:i;Il do (órii :) (10 Ouro; par uste até a sua foz no rio Escuro:
êste até sua luz no rio Paracatu.

3	Com o a:oa dpio t'.e Presidente Olegério

dameça no rio Pararatu, na foz do ro Eacnro ; sobe pe' o rio
Barrara, até a foz do ;.o ta!lta Carraa; sobe jn-io rio Santa
Cat: O ria até a foz r14 córi ego ind a lézi i ho e por êsic até sua cabe-
ceira; daí, pelo espigão, Vai ating 1 r a confluência (Ias córregos
Carrapato e Carrancas; sobe por êste até a foz do córrego (ivari-
robas; eocidau pelo di'Hsor da varteale da margem direita dêste
rérrar ata (acurr)r O I1IVISOI ((('Ia.! dos rios Sãw Francisco e
Paraaaiha, defronte ii cabeceira do córrego Andrequicé

Com o nuis C p lo (te Coro:r andei

Conicua no (1 ivisor geral tios rios São Francisco e Paranaíba,
no ponto fronlei i'o é cabeceira do córrego And requi cé ; continua
por êste divisor e, contornando as caicceiras do córrego da Água
Limpa, entre ê;le córrego e o riPeimão (los Pilões, atinge a cabecera
do córrego do Boi; por êsle até o rio Verde.
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N. 177 - MUNICII'1() 1)j 
\rz\7'

1))	J)ir'isa.i interdistrilías

1	Entre os distritos dc Vzaeie e Claro dc Minas:

Começa no divisor de águas entre os rios São FranciscO e
Pai'anaíi)a, defrontando as caleee1r:s dos i'Ljicões Ci aro e Carran-
cas; coi;t nua pelo Ii viso!' la vertente cia me rgei ri 

direita do ribeirão

Claro e até a cabeeeb'a do córrego do Salobo, na foz do córrego
Saloba; desce por êste até sua foz no córrego Arrenegado Pequeno;

daí, em rumo, atravessando o divisor, alcança o rio Caro, na foz do

córrego cio Maio Grosso ou Mala Grande

2 - Entre os (iistrilos)le Vazante e Guarda-Mor

Começa no rio Claro, na foz (10 cónego Maio Grosso, ou

Mata Grande. desce peo riu Claro até sua fol, no lio Escuro Grande
e por êsie rio até a foz do córrego do Ouro.

3 - Entre os distritos de Guarda-Mor e Claro de. Minas:

Começa no rio Claro na foz do córrego do Mato Grosso ou

Mata Grande; sobe por êste córrego até sua cabeceira; daí, segue
pelo divisor das éguas entre os rios Claro e Arrcnegtado, até o
entroncamento (lo divisor (li verteu te da um rge:11 cs:uc edu do c6 r-
rego do Cotovêlo; segue 1)01' êsie divisor até a foz cio córrego do

Cotové o no córrego do IluritiainhiO; desce por êste córrego até sua
foz no rio Claro; segue por éaie mio até a foz do cónego Campo
Alegre e por êstc ad iii a, até sua ca tire e ia no ii v teor IC á Oí(S dos

rios Paranaiba e São Fi'aiicisco

N. 175 - Mt. TbJCíl > lO i)t \1L1Il.AS

a) Lintiles jnunicqi(!iS

1 - Coou o município de Miradouro

Começa no rio Glória, na foz do córrego Santo Antônio; sobe

pelo rio Glória até a foz (lo cónego das Águas Claras; continua
pelo espigão divisor das éguas ratie os rWeirócs das Almas e das

Águas Claras, até O DOMO nuos alto (IêSIC iii viso); segue 1)010 divisor
de éguas cio i'ihcii'iio dos BurLosas, com o ribeirão dos Alves, até

ating i 1' a confluência (lOS dois ribeirões; sobe pelo ribeirão dos
Alves, que daí ciii diante recebe o norrie de i'ibei réu da Babilônia,

até a foz do	UO córrego cine P:1s1 junto à sede da fazenda da

j mm la; sobe êste pequeno córrego até 5l c:hCcC eu, 110 divisor

de éguas entre os ribeirões da Babilónia e Conceição.
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2 - Com o município de Silo Francisco do Glória:

Começa no divisor de éguas entre os 1'il)CilõCS Conceição e
dr4 Babilônia, defrontando a cabeceira do córrego da Pimenta; segue
por êste divisor, até o morro do Aquenta-Sot, na serra do Soca.

3	Com o mun:cípio de Tombos

Começa no morro do Aquenta-Sol, ria serra do Soca, defronte
cabeceira do ribeirão São João (10 Soca; continua pela serra do

Gavião ou Babilônia, até o ponto que entronca com a seria do
Sunibuco

4 -- Com o município ele Eugenópolis

Começa na serra do Gavião, ou Babilônia, no entroncamento
com a serra do Sumnbuco; continua pela serra elo Gavião, divisora de
éguas entre o rio Glória e o ribet rão do Gavião, pussuiido pelo
Pico do Gavião, até o alto do Pontão do Glória.

5	Com o município de Muriaé

Começa no alto do Pontão do Glória; continua pelo divisor
da vertente da inmyeni esquerda do córrego Santo Antônio, até
alcançar a foz dêste córrego, no rio Glória.

b) Divisa inlerdisli'iótl

Entre os distritos de Vieiras e Santo Antôno do Glória;

Começa na divisa com O 101111 icipiO (lo Eugemuópo is, 1)0 di-
visor (te águas c:i N'e o rbeicão dos Uaml;us:ms e o ('ó-rego (lo Capa-
Vaca; segue por êsie divisor até atingir a divisa com o município
de Miradouro.

N.9 179 - MUNICiPIO DE VBIGINÚPOLIS

b}	Divisas iiitcrdi.sli'ilais

1 - Entre os distritos de Virguópolis e Divino de Virgi-
nópolis:

Coo eça no rio Ti'onqueiras, na foz do córrego do Barro;
:ontmua flCiO divisor (ia vertente da ii)aigerfl esquerda dêste cór-
rego até alcançar o divisorsw' (te águas dos rios Tronqoeiras e Corrente;
segue pelo ('Sl(itiaO até deroatai' :1 cabeceira (10 córrego das Pedias;
desce por êste até sua foz, no ribeirão do Betume e, por êsie, até
a 1 mi (lo córrego Que ioga; continua pelo divisor (1:1 vertente (Ia
piargeni esquerda (lêste córrego até o 1)01)10 fron te) co é Sua cabe-
ceira, no divisor da niargeni direita CIO ribeirão Bmejaúba.
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2 - Entre os distritos de Virginópolis e Gonzaga:

Começa no divisor da vertente da margem direita do ribeirão
flrejaúba, defronte à cabeceira do córrego do Queiroga (afluente
do ribeirão Betume); segue pelo mesmo divisor do Brejaúba e
depois pelo divisor da vertente da margem direita do ribeirão
Palmital, até a foz dêste ribeirão no Rio Corrente.

3	Entre os distritos de Divino de Virginópolis e Gonzaga:

Começa no divisor da vertente cia margem direita do ribeirão
Brejaúba, defronte à cabeceira do córrego do Queirogo (afluente
cio ribeirão Betume) ; continua por êste divisor até entroncar com
o divisor geral dos rios Tronquecras e Corrente; prossegue por
êste divisor até o ponto fronlero às cabeceiras dos córregos dos
Grossos e Lamberto.

4	Entre os distritos de Santa Efigênia e Gonznga:

Começa no rio Corrente, na foz do ribeirão Brejaúba; sobe
pelo ribeirão até a foz do córrego Monjoios; sobe por êste córrego
até sua nascente; daí, alcança a vertente (lo córrego Pau-Pintado;
segue por êste divisor contoraando a cabeceira cio córrego Santa
Efigónia, até atingir a serra Pára-Gaios; pr^)Sscgue por esta serra

aié alcançar o ponto fronteiro à cabeceira mais próxima do ribeirão
Ganzaga.

5 --- Entre os distritos de Sardoá e Santa Efigênia:

Começa nos limites com o município de Governador Vala
dares, na serra do Bom-Será; segue por esta serra, e, depois, pelo
divisor geral do rio '[ronqueiras e ribeirão flrejcuba, até a serra

Pára-Galos, no ponto fronteiro à nascenie (10 ribeirão (Sonzaga

(5 - Entre os distritos de Sardoá e Divino de Virinópolis

Começa no rio Tronqueiras, na foz (lo córrego dos Grossos;
sobe por êste córrego até sua cabeceira; dai, segue cm rumo, até
aícançar o divisor da margem esquerda do ribeirão Brejaúha, no
ponto fronteiro ao córrego Lamberto, nas divisas com o distrito
(te Gonzaga.

7 - Entre os distritos de Sardoá e Gonzaga:

Começa na serra Pára-Galos, no ponto fronteiro à cabeceira
do riberao Gonzaga; continua pelo divisor geral dos rios '[ronquei-
ras e Corrente, até defrontar as cabeceiras dos córregos dos Grossos

e Lacuberto.

8 - Entre os distritos de Santa Efigênia e São Geraldo da
Piedade:

Começa no ponto fronteiro à cccl)eceira do córrego Bom-
Será; desce por êst e até sua barra, no r hei cão (lo Capolião; desce
por êste até sua barra, no rio Corrente.

N. 9 180 - MEJNICtPIO DE VIRGOLÂNDIA

b) Divisa interdis(i'ila!

Entre os distritos de Virgolândia e Muriaé:

Começa no ribeirão Bananal do Bom Jarciimi, na foz do
córrego da Sapucaia, sobe o espigão (a nmargeni esquerda cio ribei-
rão até alcançar o divisor (Ia vertente cia margem direita do
ribeirão São Matias Grande; por êste divisor e por um divisor
secundário atinge o ribeirão São Matias Grande, na foz do ribeirão
do Mundo Velho; segue pelo divisor da inargein esquerda dêste
último ribeirão, até seu entroncancen lo com o dcv iSOI' de águas
entre os ribeirões do \T iadão e Sautana; segue por ôsie divisor até
atingir o rio Suaçu í Grande na foz do ribeirão do Vialão

*

LEI N.' 1.040, DE 15 1)E l)EZEMttItO 1)E 1953

Abe,! á Seci'ei.'mr!a da Agc'ieccl'zira, i;iiliístiia, Conui'eio e Trabalho
o c:'édi!o especial de Cri 635 .320,10

0 Povo 30 Estado de Minas Gerais, por sem:l; representantes,
deerebsa e eu, em seu nome, sanciolo a seguinte lei:

Art. 1.	Fica aberto à Secretaria da Agricul lura, Indústria,
Comércio e Traljs1Ic o crédmio especial dc CrIS 635.320,10 (seis-
centos e tm'b la e cinco mcccl, tre:on tos e vinte ciuzeos e (lcZ
centavos), para ocorrer ao pag-cace.to dass go: a es deqces_s

Cr$
Esc(-,!,,i Superior de Agricultura, de Lavras - Bá' sas

(te estudos paru os ailmocs grelu los (lo esta-
belecicoento, relativas aos exercíc i os (te 1950,
1951 e 1952 ......................	160. 000,00

Escola de Iniciação Agrícola de São .Joao EVOnI'! esta
- Para a euder ao (hiS0SiO no convênco ceie-
brado entre o Estado de Minas Gerais e o
Govêrno da União ................	400. 003,00
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Cooperativa dos t'roduLo'cs de Leite de Esmeraldas
Lt(ia. -- - Fornecimento de leite à Us.na Cenhal
de Leite, em 1949 ................75.32010

635.320,10

Art . 2d Para atender às despesas decorrentes (lesta lei
fica o Poder Executivo autorizado a realizar as operações de cre-
dito que se tornarem necessárias

Art. 31	Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições cio contrárIo.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-
mento e eaecuçõo derta lei pertencer, que a cumpram e façam

cumprir, 150 inteiramente como ne'a se contém

Dada no Palácio da Liberdade, Belo 1-lorizonte, 15 de de-

zembro de 1953.

JUSCELINO KUDITSCIIEK DE OLIVEIRA

Junte: de Sonsa Caimo
()d!loxz Behrciis

*

LEI N.° 1 .041, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1953

Abre à Secretaria da Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho
o crédito especial de Cr$ 2.010.000,00

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

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

Art . i. , -- Fica aberto à Secretaria da Agricultura, Indústria,
Comércio e Trabalho o crédito especial ie Cr$ 2.040.090,00 (dois
milhões e quarenta mil (-ruzeiros), para ocorrer ao pagamento das
desapropriações de terrenos e benfeitorias encravadas na área do
Parque e de protcç5o às fontes milinera. s da Estôncia de Lamimbari
e autorizadas pelo Decreto nf 1.638, de 19 de j aneiro de 1946, a

saber: Cr$

José leno -- 287A0 	quadrados de terrenos e
casas de residência e coiiiercial ........

Anunciato Gesualdi - 357,72 metros quadrados dc
terrenos e casas de residência ..........

Alaíde (lesualdi -	$99,50 n metros q na .t i'ados de ter-

	

renos, prédio de dois pmivi!mmciitos e barracão
	350. 0001M

Cia. industri:ii de Minas Gerais	1 .431,15 metros
quadrados de terrenos e casas (te num,rad as e

	

COifléi .CiO ........................	900. 000,00

Zélia Morais Navarro, sucessora de Nicolau N:ivarro
- 311,64 mmmetros quadrados (te terrenos e casas

	

(te i' es: dcncii ......................	280 .000,00

Ar[. 2.0 tOen atender ao disno[o mio arto jaccedenle,
fica o Govêrno do Estado autorizado a, se necessário, realizar
operações de crédito.

	

Art. 3•0	Ela lei entrará em vigor na (lata	de sua publi-
('ação, revogadas as dLrosiçães cio contrário

Mando, portanto, a tômlas as autoridades, a quem o conheci-
niento e execução desta lei pertencer, ciuc a cumiipramn e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se conténi

1)a'ia no Palácio da Liberdade, Pelo 1 lorizonte, 15 de de-
zembro (le 1953.

JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA
Jaare: dc Sonsa Carmio
Odilon iJcIiicfis

*

LEI N.0 1.042, DE 15 DE DEZEM131I() DE 1953

Abre à Secretaria de Saúde e ,1s ;sté!mmia o crédito especial de
Cr 15.070.32250

O Povo do Estano de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e ca, cimi seu nome, sanciona a seguiu te lei:

Art . 11 - Fica milmerto á Secretaria de Saúde e Assistência
o créd tu especial (te Cri 15.070.322.50 (quinze milhões, setenta mil
trczemri os e vinte e (',oms cruzeii'os e ci Uqimenia centros) para atender
ao pagamento (te 5G ",í, das subven ções ordináriasárias atr i Ou ídas ciii
1952, (te acôrdo coni o disposto na Lei nf 301, de 11 (te dezembro
de 1948 a est,l:etecmaeiios liosptatares e o iesiante da suhvengao
extraordinária concedida pelo Co,-, ellio Estadual de Saúde e Assis-
tência

Art. 21 .. Para atendei' ás despesas decorrentes (lesta lei
fica o Poder Executivo autorizado a realizar as operações de crédito
que se lornameni necessárias.

300. 000M0

210. 000,00



-412—	 —413-

Art. 3. -- Esta lei entrará cm vigor na data de sua publi-
cação, e terá sua vigência cessada eni 31 de dezembro de 1954.

Art. 4•Q - Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a (luein o conheci-
mento e execução (lesta lei pertencer, que a cuiIIpl'UIfl e façam

cumprir, tão inteiramente como nela se contem.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo horizonte, 15 de dezeu.
bro de 1953.

JUSCELINO KuBITSCIIEK DE OLIVEIRA
jíurio IIiijO Lodeira
Gdlon Behrens

*

RAZÕES DO VETO

Ao sancionar a Proposiçii() (te Lei n. 9 1.057, que dispõe
sôbre a organização do Departaracii to de Estradas de Rodagem lo
Estado de Minas Gerais, vejo-me na contingência de usar da facul-
dade do veto parcial com relação à letra "e", do parágrafo único,
do art. 2., assim redigida:

"submeter á aprovação do Departumelito Nacional de
Estradas (!C Rodagem os pLutos (IC operação de crédito, quando
gai'witidos pela cota do Fajido Rodoviário Nacional".

Reproduz, essa disposição, o texto da letra "e", do art. 32,
do Decreto-lei Federal n. 8.463, (te 27 de (leZcIilbFO ule 1945,

onde o preceito se impunha como coo diço à paLici poção dos
Estados no Fundo flodoviário Nacosl.

Constata-se, todavia, que a Lei Federal n. 302, de 13 de
julho (te 1043, ao estabelecer as regras atuais da distribuição, aos
Estados, do mencionado Fundo, revogou a norma anterior, abo-
lindo a condição que O disposi1vo vetado viria reproduzi!'

Isto pôsto, tendo cm vista que o interêsse púhlco acon-
selha não se revigore preceito que, (leSpm'Ovi(lo de qualquer alcance,
apenas viria perturhar a ação e criar embaraços ao normal pro-
cessamento (Ias atividades do Departamento de Estradas de Roda-
gem da Estado, oponho veto à 4401 "e", do parám'afo único, do
art . 2 v, (Ia i'roposiçao (te Lei 11. 9 1 , 057, a fim de que volte o
assunto ao reexanie dessa (bula Assembléia Legslativa

Palácio da Liberdade, 16 de dezembro de 1953.

JUSCELINO Kunrr ........
Governador do Estado de Minas Gerais.

*

LEI N. 9 1. 043, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1953

Dispõe sóbre a organização do Deparlarneimto de Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais

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

CAPÍTULO 1

Da organização e fins do Depur(anmenlo de Estradas de Rodagem

Ar!. 1. 9  O Pepartamenio de Estradas (te P.odagcmn do
Estado de Minas Gerais (D . E. R . ) , órgão administrativo e finan-
ceiramente autônomo, ligado (liretanlente à Chefia do Govêrno,
passa a reger-se pelas disposições da presente lei:

Art.	Ao D.E.R. compete:

a) executar ou fiscalizar os serviços técnicos e adminis-
trativos concernentes a estudos, anteprojetos, projetos, orçamentos,
locação, construção, reconstrução, melhoramentos e pavimentação
de estrada de rodagem, inclusive (tc pontes e demais obras Com-
plemnenlarcs, subord iaaudo suas atividades a piano rodoviário ela-
borado e peridilicanldnte revisto, de acordo com o Plane Rodoviário
Nacional;

1)) manter a conservação permanente (las estradas de roda-
gem estaduais e suas respectivas obras (lO arte podendo, cm casos
especiais, coa servá-1 as rol' in lermécl io (Ias Prefeituras Municipais,
ntercssa(las, mcdi au e convênio;

e) fiscalizar a conservação das estradas miinnicipai s, a cargo
das Prcfeturas, quando estas receberam auxílio do Estado para a
sua conservação e me1horamnento

d) exercer 4 policia de tráfego nas estradas que conservar

e) dar execução si stemn ática ao Plano ltO(l OV i ái'iø do Estade
mediante prograimies anuais destacados pela espécie dos recursol
orrespon (lentes:

f) autorizar e fiscalizar os serviços intcrmunieiPaiS de
transporte coletivo e passageiros e administrar as estações rodo-
viárias pcm'temccntes ao Estado;

g) propôm' ao Govêrno as alterações da presente lei e tôdas
as leis sêbre viação rodoviái'ia que se fizerem necessal'ias

li) pam'iicipar (Ias reuniões (Te administrações e técnicos
rodoviái'ios, ao uah mm'iite proiiiov ii as pelo DepactamimemitO Nacional

de Estradas de ilodagemu;
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i) exercer, por conla e de1cgaço do Dcpartamcnto Nacio-
nal de Estradas (te Ito(lagcln, as a triPtiições (lcste, em re'açãO a
estradas constantes do Plano Rodoviário Nacional, situadas no

território do Estado;
j) conceder licecça para a coloaçéo te postos, bombas de

gasolina, anúncios e outras instalações ao longo (Ias estradas (te

rodagem es a(l nus;
k) exercer qua squcr outras atividades com 'ad i ve is com as

leis e tendentes ao descuvol vi mento da viação rodoviária;
1) proj)õr ao Governador do Estado a representação do

Estado em congressos sôbre assuntos rodoviários.

Prúgrafo único	IncumiuPe, ainda, ao 1) .E E.

a) adotar as normas técnicas (te traçado, seção transversal,
faixa ( ,,edomínio e a classificaçao (te estradas, coam os respectivos
trens -- tipo de cargas para cálculo (le pavi laCfltOS, pontes e obras
de arte, estabelecidas peto Departamento Naconai (te Estradas mie
Rodagem;

h) atolar a mesma nomenclatura de serviços rodoviários e,
no que lhe fôr aplicável, o mesmo sistema contábil que vigorar no

Departamento Nacional de Estradas (te Rodagem;
e) Vetado.

d) aplicar iii lcgralmnente, em estradas de rodagem, a cola
que lhe couber (10 Fundo Ituduviário Nacional e o produto das
operações (te crédito realizadas com garantia da referida cota

e) remeter, anualmente, ao Departamento Nacional de Es-

tradas de llodagcm, pormcnorizado relatório (te suas atividades Tio

exercício anterior, acompanhado de (lemnonstraçao (Ia execução do
orçamento no referido exercício;

f) facilitar ao Departamento Nacional de Estradas de Ro-

	dagem o conheci niento (Ii reto das atividades rodoviá	Erias mio	stado,

permitindo-lhe verificar o cumprimento (Ias condições para o rece-

l)imento (Ias quotas do Fundo Rodoviário Nacional;

g) manter serviço especial de assistencia rodoviária aO

Municipios, com a atril)Uiçõo (te orientá-los técnicarneflte na elabo-
ração de seus pianos e progralliaS e tomar conhecimento (te suas

realizações;
li) manter atualizado o mapa da rêde rodoviária mio Estados

i) ouvir prêviamuie!1te a 01)iflião técnica do Departamento

Nacional de Estradas mie 1-todageni sôbre quaisquer regulamentos a
expedir, relativos a transporte coletivo (iC cargas ou passageiros

nas cst; das estadua:s
adotar o código ou regulamento de trânsito e o de sina-

izn'ão (te estradas í(tcras;

k) adotar sstema nacional (te nomcncl:itura (laS estradas dii
réde esl ad ud, indicado pelo 1) eparlamiii1 [o Nacional de Estradas

de j iftJ agem;
1) coligi i' e coorden ar, 1)ermmm temen te, e emnentos i ufor-

mnativna e miados eslatíslicos de inlerêsse para a administração
rodoviária;

nu) manter, em constante commmuliiCaçtlo com O serviÇO Cor-
respondente tio Iiepartamuenlo Nacional de Estradas de llodagcmui,
permanente serviço de informações ao púhlco sôbre itinerário,
distâncias, condições técnicas e esiado de conservação e tráfego
das estradas, recursos (1 isp delasao longo elas e, ainda, sôbre
serviços regulares (te transporte rodoviár:o COlCtivo de passageiros
e mercadorias;

mi) dar ao Departamento Nacional de Estradas de Itodagein
imediato conlieciniento (te tôdas as leis, mtecielo,reguianiemi los e
instruções admi :iistrativas referentes à viação rodoviária est:md uni

o) organizar cursos de educação profissional do pessoal
rodoviário e facilitar estágios (los técnicos do Departamento ema
outros Estados e no estrangeiro;

p) proceder a nesquisuus sôbre assuntos rodoviários relas
tivos a pavimnentílçao, SOOS, obras miC arte, racionalização de trá-
fego, econolilia do combustível e materiais, bem como fazer estudos
de caráter econômico tio trafego rodoviár:o C (lo sua coordenação

com outros me os mie transporte.

CAPITULO II

Da ÚxgaIu:aÇaO do Depar!(inmermlo

Art. 3.' - () D . E. li. terá a seguinte organização:

1 - - Órgãos Deliberal vos

a) Conselho Ro(loviário;
b) Conselho Executivo.
II -- órgão 1iscal:

Delegação de Contrôte:

III	Órgãos Executivos:

a) Diretoria;
b) Divisões;
e) Residências Regionais.

1." ---- As Divisões poderão subdividir-se em Serviços ou
Seções, e os Serviços, em Seções.

§ 21' --- São órgãos da Diretoria:

O Gabinete;
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II - a Assistência Técnica.

§ 3. --- A estruturação completa do Departamento constará
de seu Regimento Interno.

Art. 49 - O Conselho Rodoviário será cOflSt j tuÍ(IO dos se-
guintes membros, todos brasileiros natos:

1 - um Presidente;
II - o representante (10 Departamento Nacional de Estradas

de Rodagem em Minas Gerais;
III - um representante da Secretaria (Ia Agricultura, Indús-

tria, Comércio e Trabalho;
IV - um representante do Departamento Geográfico do

Estado;
V - uni representante tia Sociedade Mineira de Engenheiros;

VI	um repreentante da Federação tias Indústrias do
Estado (te Minas Gerais;

VII	um representante tia Associação Comercial (te Minas

Gerais;
VIII	- um representante (Ia Sociedade Mineira de Agri-

cultura;
TX - um representante da Secretaria de Viaçáo e Obras

Públicas;
X	o Diretor <to D.E.R.

1. Os membros a que se referem os itens III a IX serão

nomeados pe 1 0 Governador do Estado, mediante ind caç ão dos
ú-rgaos e entidades representados, encaminhada pelo Diretor cio
1) . E. R.

§ 2.	O mandato dos membros mencionados nos dons III

a I	será de três (3) anos, podendo ser renovado.
§ 3•Q - Ao Presidente (10 Conselho Rodoviário compete de-

signar, para substitui-lo em suas faltas e inipedimnertoS, um doi
membros do Conselho.

§ 4.9 - O Presidente do Consell:o Hodovjário será engenhebo
civil, (te reconhecida co,mipetência e idoneidade, estranho aos qua-
dros do funcionalismo estadual, de livre escolha (lo Governador
do Estado.

Art. 5. Com permnissiio ou a convite do Presidente, po-
derão participar das sessões do Conselho itodoviário Estadual, sem
(li i-eito a voto, pessoas jnlgolas capazes de contribuir pera a elu-
cidação de qualquer assunto da competência tio referido Conselho.

Art. 6. 1 - A orientação superior do D. E. R. será exercida
peio Conselho Rodoviário Estadual, ao qual compete deliberar, por
iniciativa própria ou do Diretor, sôbre
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1 - A regulamentação da presente lei;

II - as modificações do Plano Rodoviário tio Estado;
III - os programas e orçamentos anuais de trabalho do

D.E.R., apresentados pelo Diretor, bem como os reforços e trans-
ferências de verba;

IV - as operações de crédito necessárias à execução de
trabalhos;

V -- os Planos Rodoviários municipais;
VI - os l)alancetes mensais, os relatórios e as prestações de

contas anuais (lo Diretor;

VII - os contratos-pa(lrões para a adjudicação de serviços
h os diferentes regimes de execução;

VIII - as tabelas numéricas (lo nmcnsalistas e diaristas;
IX -- as gratificações, ou adicionais, ao pessoal do D.E.R.,
X --- os projetos de estradas e obras do 1). E. II - , cai última

instância;

XI	empréstimo, aluguel e alienação de bens móveis;
XII - convênios com o Departamento Nacional de Estradas

de Rodagem para o exercício, p01- sua coata e delegação, mie suas
atriluiçõcs em estradas de rodagem federais situadas no território
do Estado;

XIII	convênio com os municípios do Estado, para a
execução, por conta (lêStes, dc trabalhos rodoviários municipais;

XIV - o fleginiento do D.E.lt;
XV	anteprojetos de leis, sõl)re matéria rodoviária de

competência do Estado;

XVI - dúvidas de iii terpretação ou comi iC(jiien les dc 0 iSSõ(S
desta lei;

XVII -----quisição, empréstimo, aluguel e alienação de bens
imóveis.	

A

Parágrafo único	Compete, ainda, ao Consell:o italoviárw
Estadual:

1 -- julgar a classificação das propostas nas con.corrnt.s
para a execução de serviços (lo mais de Cr 10.000.0o0,00 (dez
milhões tie cruzeiros)

II - aprovar o organogramna do D.E.R.

Art. 71 - As tiei'oerações do Conselho Rodoviário seráo
tomadas por maioria de votos dos membros presentes, cabendo ao
Presidente o mIe desempate.

Parágrafo único - O Diretor (lo D.E.R. não terá direito
a voto nas deliberações a que se refere o itemn VI do artigo anterior.
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Art. 8.° ---Ao Governador cio Estado cabe a ilceSãO final

sôbre as matérias constantes dos itens 1, II, IV, VIII, IX, XIV e
XVII do art. 6., ao Tribunal de Contas (10 Estado a decisão sôbre
a matéria constante do item VI.

Os membros (10 Conselho Rodoviário perceberão
urna gratificação (c Cr 200,00 (duzeetos cruzeiros) por SCSS0

que comparecer-i11, até O H(ÚX(fllO (Id' Cr$ 1 000,00 (liuni mil

cruzeiros) mensais.

\rt 10	O Conselho Executivo será constituído dos seguin-

tes TU emhros
-- O Diretor do D.E.R.

II	os Chefes de Divisão.

Art. 11 -- Compete ao Conselho Executivo, alé111 de outras

funções que lhe forem atribuídas no Regimento.

1	Manifestar-se sôbre os assuntos mencionados nos itens 1
a V e VII a XVI cio art. •Q e 1 e II (te seu paigrafo úrnro;

Ii ---- estudar e rever, pelo menos de dois em dois anos, os
manuais de instrução para os diversos serviços (lo D . E. R

III	autorizar, dentro do programa de trabalho aprovado
pelo Conselho Rodoviário Estadual, a execução (te serviços até Cr
5.000.00(1,00 (cinco milhões dc cruzeiros), mediante concorrência
administrativa para a qual devem ser convidadas, no mínimo, dez
firmas idôneas e, de mais de Cr 5.000.000,00 (cinco milhões de
cruzeiros), mediante concorrência pública;

1V	julgar a classificação ( ] .as propostas nas concorrências
para a execução de serviços até Cr. 10.000.000,00 (dez milhões de
cruzeiros)

V - - (Pscutir os programas e orçamentos anuais (10 Depar-
tamento, fixando para cada projeto os característicos de viabilidade
técnica, econômica e financeira, estabelecendo Previsões detalhadas
(te prazos de execução de recursos necessários e de providências
administrativas indispensáveis;

VI -- ordenar a instauração de processo contra qualquer
funcionário do Departamento, quando o Diretor já o não tiver feito
pelo mesmo fato;

VII -- julgar os inquéritos administrativos a que proceda o

D. E. R. ;
VIII - tomar conheciimiento do andamento geral dos traba-

lhos do Departamento;
IX -- aprovar as tabelas de preços unitários para pagamento

de serviços a terceiros;
X -- autorizar as aquisições de material ole valor unitário

superior a Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros);
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XI - --r eapon( er a qualquer coa ';nl la que lhe fôr dirigida
pelo Diretor ou pelo Conselho Rodoviário Estadual.

12 -- O Conselho Eaecntivo reunir-seii pelo menos unia
vez por eniaii:i, sob a presidência (10 Diretor ou, 1)01' designação

têste, de (1111 (1 d' SCUS 1iit'nll)i'os

l.<' - - As deI iberaçoes do Conselho Executivo serão lomnadas
por maioria relativa de votos, cal)ell(lo ao Presidente o de desempate.

- I)os atose (tecisoes do Conselho Executivo, caberá
recurso para o Conseiho Rodoviário

Art. 13 --- Constituirão a Delegação (te Contrôle:

1 -----uni representante da Secretaria das Finanças;

uni representante da Contadoria Geral (lo Estado;

Ufli repiesen lar te da Secretaria de \ lação e Obras

Pm)blicas
O Presidenle (lo Conselho Rodoviário solicitará, as

reparti çáesac boa mencionadas, a designação de seus representantes.

2.	-- O Governador do Estado arbitrará uma gratificação
de função para os niemul;ros da Delegação (te Contrôle

Art . 14 -- X Delegação de Contrôle compete exercer a mais
ampla fiscalização sôbre a admninislração financeira (10 D . E. li.,
podendo, para êsse fim, exaliuinar, a qualquer tempo, a sua escritu-
ração e documentação.

Parágrafo único - - O Regimento do D . E. E. atribuir-lhe-á,
além de outras, as seguintes funções:

1 -- examinar e (lar parecer sôbre balancetes e prestações
de contas, que teu bani (te ser apresentados pelo Diretor ao Consel la)

Hodoviário Estaclua;
II -- responder, com presteza, a tôilas as consultas que lhe

forem feitas pelo Conselho Rodoviário Estadual ou pelo Diretor,
sôbre assuntos (te contabilidade e administração financeira;

III - --- -xercer contrôle sôbre a aquisição, o arrendamento, o
aluguel e a alienação de materiais e outros bens patrimnoniais

Art . 15 - A Delegação de Comi tmôle comunicara, por escrito,
u) Diretor do 1). EH. , qualquer irregularidade verificada no exame
da matéria de sua competência, ficando êste obrigado a dar-lhe,

também por escrito dentro (IC dez (lias úteis, conhecimento das
providências que tiver tomado para sanar a irregularidade ou punir

os responsáveis.
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Art. 16 - Ao Diretor do D.E.H., compete:

1 elaborar e submeter ao Conselho Rodoviário Estadual,
após parecer do Conselho Executi\O, os prograli-iaS anuais e orça-
nientos de trabaihos;

II - (ungir e fiscalizar a execução dos programas de traba-
lho do D.E.Ii.;

iii promover a apresentaçao, I)eIOS fliUflieíi)ios, dos res-
pectivos planos rodoviários e submetê-los, devidamelite informados,
à aprovação (10 Conselho Rodoviário Estadual;

IV ..representar o D . E. II., ativa e passivamente, em pessoa
ou por delegação;

V - ordenar pagamentos e autOriza! supniluen Los e adianta-
mentos regularniente processados;

VI - movimentar, nos têrmuos do Regimento, as contas cio

D . E. II , nos estabelecimentos de crédito;
VII - assina!' contratos de serviço e obras já aprovadas

autorizar as aquisições necessárias à execução dos programas anuais
de trabalho, ressalvado o diSpoSto no item  (lo art. 11;

VIII --- apresentar ao Conselho Rodoviário Estadual, CO!!!
parecer da 1)elegaçiíO de Contrôle, os balancetes mensais e, no
tempo devido, com os pormenores nccesániÜs, os reaLóriOS anuais,
bem como as prestações ( tc contas do 1). L. i.

IX - - sul)meter, devidaifleflte inforinados, ao conhlecimtflto e
(Ielibcraç:io do Conselho Rodoviário E;iadual, (I(!aS1Ucr outros as-
suntos da comnl)etCIlcia dêste

X submete!' ao conhecimento e deliberação do Consell10
Executivo e da Delegação de Contrôle tôdas as i nalê!'iaS de compe-

tência dêstes;XI - l)res m' ao Conselho Executivo e participar do Co;i-

selho Rodoviário Estadual;
XII --- exercer outras ati'WniÇOeS que lhe torcia coutetRltS

l)eo Regimento do D . E. E.
XRI -- aplicar penas disciplinares aos funciOflá1'i0, heol

como conceder-lhes licenças, na 
colI for ill idade do estabelecido 10

Reguiamento do 1'es.oaI do D . E .11. ou, na falta ou omissão dêste,
no Estatuto (los FunCionlios IlhiliCO Civis (iO Estado e leis pos-

teriores
admitir e dispensar mensal iSPIS, observan(io, para a

admissão, a respectiva Tabela Numém'ica
XV - - despachar o expediente (la I)irctoi'ia e baixar atos,

portarias, instruções, ordens e circulares;
XVI -- autorizar a prestaO d	 oe serviço extrardinário e seuç a 

respectivo pagalflci1t0
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XVII	concedem' licenças para serviço intermnunicipal de
Ininsporte coletivo I'OItOViaFiO (te liassageiros

Parágrafo único --- () Diretor poderá, se julgar conven ien P,
transferir algiunas de suas atribuições delegáveis a Chefes de Divisão,
.\ssislcntes-Técnicos ou Chefe (te Gabinete.

Art. 17 O Cargo (te l)irctor do D.E. E .será exercido, em
comissão, por engen 1 iei no civil nomeado livremente pelo Governadnr
(10 EStadO

Parágrafo na e () D i retor, quando se ausentar da s
do Departamento, será substituído tiom' mua (lOS Chefes de Di vis
por êlc designado.

A,1. 18 --- As  atribuições (iOS (lemnaiS órgãos executivos
auxiliares cia direção serão fixadas no Regimento do 1). E. II.

CAPITULO 111

D Te(cia) e (10 cozi IU1ii1i(IOJC do

M. 19	A receita do D . E. E. será eoiu;tiluída
1 -•----- da cota (lo Fundo ilüloviáro Naciona, IItril)tIi(ja ao

Estado do Minas Geiais

II - da (lotação orçai:ien lánla cio Estado, em cada exercício,
não JIOi('ll(lO 510 s(-r inferior e quota referida 110 idem 1.

I1 ----- C o produo de quaisquer lrdnites e;iad:ias !ae iacala:ii
rI autotiiohil:siiio e o transporte rodoviário;

de cré(litos esl)ceials;

do prodalo (los JU0S de seus dcpóstos haucánios
1 - ( . 0 pI'o(lnio da alugueis e outras rendas de bens pa-

- o (-ia tais que lhe peitençain ou esiejam sendo 1)01' êle administrados;
VII -- (lo produto la-; muitas por iafra(ões do CóWgo Na-

(auflal de Trânsito, coine[das rias c5h,olos j i' 1o11(g • !t1 cstIuluas
e de outras apiicadas pelo 1). E. E., nos têrmos da lei;

VIII --- (10 pruiwto ( Ia venda (te materiais insaiviveis ou da
aliO30eê) da bens p:tiimo,ilais de SOU propriedade, ( 1 (10 SO torna-
reto w:-i(cces-ar IOS aos seus ser\-ços;

I. - <Ias rendas de serviços e fornecimentos excepcioni-
Incute preSt,(ios a outros (lepart;aldnios públicos e a terceiros;

do pnieluto das (a-ações, ou depósitos que reverterei)i a
seus coireS, por i tmad iotptcnmeato contralual

XE ----- (10 produto (105 salários não rc elamiiadoa. :(pós consu-
nado o prazo prescnicional

XII I -- tIo doações, (ga1 11os e outras rendas eventuais, que,
porsoa ri .te:'ía'a, 1;'_, develil estopa

"le
1(0,

e
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CAP1T1TL() IV

Do Pessoal

Art. 20 --- O pessoal do DER. será o constante do quadro
efetivo, além (los contratados, mensalistas, diaristas e tarefeiros e
dos funcionários cio Estado que, sem prejuízo de seus direitos,

forem postos à sua disposição.
Parágrafo único -- Os cargos do quadro efetivo serão provi-

dos pelo Governador do Estado, depois de 1 iavercm sido os canili-

(latos habilitados em cOnCUrS0
Art. 21 -- Os (Preitos e deveres do pessoal efetivo do D E. 11.

sis
o os constantes do Estatuto (los Funcionários Públicos do Estado

de Minas Gerais, regendo-se a situação (los demais servidores pelo
regulamento respectivo a ser elaborado pelo Conselho Rodoviário

Estadual e aprovado pelo Governador do Estado.

Art. 22 ---- Será anualmente subinetidi à apreciação (10 Chefe
d, Govêrno a Tabe'a Numérica (te MensalistaS e Diaristas, para
vigorar no exercício seguinte não podendo ser feito o provimento
nas novas funções, antes (ia aprovação da Tabela por decreto do

Poder Executivo.

CAPITULO \T

Disposições Gerais

Art. 23 --- Com prévio parecer do Conselho RodOVioi'.O Esta-

tual, poderá O Goverfl0iot ili E-11-10 autorizar o 1). E. E. a reali-
zar operações de crédito com Institutos de Previdência, Caixas
Ecoaômi cas e outros estabeleci md los (te crédito flac iOli.1 is ou es-

trangeiros, bem como tomar emnpréstiflios, peto lançamento (lo apó-
aceitar qualquer outra modal idade de financia-

lices rodoviár!a, e os aos serviços dósss
mento, cabendo-lhe atender colo SeUS rccurs 

cmpFCStlflIOS
Art. 24 -- As operações de crédito a que se refere o artigo

anterior serão realizadas à taxa real oiáxiina de juros de 792 (sete
por (coto) ao ano e prazo niáxinio de 20 (vinte) anos, não podendo
os encargos anuais relativos aos serviços de juros e amortização dos

empréstlulOs exceder, em co n i uI o, a 5) t (cinqüentala por cento)

da cota do Fundo Rodoviário Nacional atribuída ao Estado.
Art - 25 - O produto das oneraçes de crédito realizadas

pe'o D AEU. só poderá ser aplicado em obras novas OU adluisiÇõeS

de equipamentomecCmnidO, cuja vida útil, previsível seja superior
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ao prazo de empréstimo,um. não se pode nt o, cm caso algum, consi-
derar como obras novas os serviços de simples conservação.

Art. 26 --- Se o 1). E. R. vier a ser extinto, passarão para O

Estado todos os direitos e obrigações decorrentes dos atos por êtc
praticados.

Art. 27 As operações do D.E.R. se farão mediante os
mesmos ofícios e registros públicos e sob os mesmos regimentos
(te custas e enlolumelitoS aplicáveis aos'atos da mesma natureza,
praticados pelo Govérno (10 Estado

Art. 28	Corno entidade pública, gozará o D . E. II. (105 Pri-

vilégios inerentes a essa condição.
Art. 29 -- Para as causas judiciais, em que fôr parte o D -E. II

será (-omnpdtente o mesmo fôro cio (iovêrno do Estado
Art . 30 -- A regulamentação cia presente lei poderá ser feita

por partes, de confo'iiiidade com as exigências (los serviços

CAPITULO VI

Disposições Transitórias

Art . 31 - C) Conselho Rodoviário Estadual elaborará, dentro
de 180 (cento e oitenta) dias, o flegu' aumento cio pessoal não efetivo
do D.E.R.

Art. 32 Ficam incorporados aos vencimentos do pessoal
efetivo do D. E. B. osab(;nos aprovados pelo Conselho Rodoviário
Estadual, e atuatmnen te cio vigor.

Art. 33 --- Enquanto mio fõr expedida a rcgnlariien t:nção da
presente lei, os casos urgentes (teia dependentes serão, por proposta
do Diretor do D . E. II., resoiv dos cru caráter provisório, PCIO
Conselho Rodoviário Estadual.

Art. 34 --A presente lei entrará ciii vigor na (laia de sua
publicação, rc'v(MaJ.5 a'.; (1 ispus çãc , s cio coa íráro -

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a ccrnpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se routc'mn -

Dada no Pa ácio da Liberdade, Belo 1 1oczon te, 16 de dezembro
de 1953.

JuscELINo KuBi''r	!AVEIRA
I3eiilo Cozi çalves Filho
Odilon I?elrrens

*
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LEI N. 1.044, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1953

.1u(oriza o Estado de Minas Gerais a participar de vina
sociedade de economia mista para a exploração do tráfego fluvial
em tôda a Bacia do Rio São Francisco.

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

Art. 1 . - Fica o Govêrno do Estado de Minas Gerais
autorizado a participar de uma sociedade de economia mista a ser
organizada pelo Govêrno Federal, por intermédio (la Comissão (lo
Vaie do Silo Francisco, para a exploração do tráfego fluvial em
tôda a Bacia do Rio São Francisco, Sol) a (lenominaçao de "Cia.
de Navegação Silo Francisco S.A.", mediante a incorporação à
mesma do acêrvo da "Navegação Mineira do Rio São Francisco",
recebendo o Estado de Minas Gerais, em ações, o preço da respectiva
avaliação.

Art. 2.	Revogadas as disposições cio contrário, entrara

esta lei CIII vgol' na (lata de sua puhiieaçao
Mando, portanto, a tõdas as autoridades, a quem o conheci-

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

l)ada no Palácio da Liberdade, Belo horizonte, 22 de dezem-

bro de 1953-
JUSCELINO Ecai ;	a :a OLIvEIR.t

riO) (j01( (Ul005 Filho
Odilon Iichrcns

*

LEI N. 1 1.045, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1953

à Secretaria do Interior o crédito especial (te Cr 22.005,10

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

Art. 1. - Fica aberto à Secretaria (lo Interior o crédito
especial (te Cr 22.905,10 (vinte e dois mil, novecentos e cinco
cruzeiros e dez centavos), para pagamento aos seguintes:

Miguel Luiz Detzi - Subprocurador-Geral rio Estado
-- Adicionais de IOÇS relativos ao período (Te
12 (Te janeiro a 20 (Te junho (Te 1053 ......

Josaplial Florêncio - Chefe do Serviço Radiot&e-
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gráfico - Adicionais de 10	relativos ao
período de 4 de março de 1940 a 31 de
dezembro de 1947 ..................17.817,10

22.905,10

Art. 2. - Para atender às despesas decorrentes (Testa lei,
fica o Poder Executivo autorizado a realizar as operações de crédito
que se tornarem necessárias.

Art. 3. - Revogam-se as (li spos	c C.111iços 	contrário, entrando
esta lei em vigor na (lata de sua publicação

Mando, portanto, a lôdas 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 Palilcio da Liberdade, Belo Horizonte, 22 de dezembro
(1" 193

JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA
Gemido Stariing Soares
Odilon Iiel:rens

*

LEI N. 1.046, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1953

Abre à Secretaria da Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalhe,,
o crédito especial de Cri 3-000-0U0,00

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

Art . 1." Fica aberto à Secretaria da Agr cal ira, Indústria,
Comércio e TrahalÀio o crédito especial (te Cr 3.000. (100,00 (trts
milhões de cruzeiros), desljnados ã despesa corri o reCOndlciofla-
inento e reaparelliamento (Ia Usina de Álcool Motor de Divinópolis,
1(rteueeite ao Estado.

Art. 2.° Fica o Poder Executivo autorizado a realizar as
operaçoes de crédito que se tornarem necessérias para a execução
da presente lei.

Art . 39 - Esta lei entrará em vigor ria data de sua publi-
cação, tendo sua vigência cessada ciii 31 de de zei l i bro (Te 1951.

Art. 4Q - Revogam-se as disposições em contrário, entran'Io
esta lei eni vigor na (1 ata (Te .ua paUl ia ão

Cr$

5.088,00
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Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 22 de dezembro
de 1953.

JUSCELINO KUBITSCI{EK DE OLIVEIRA

Juarez de Souza Carmo
Odilon Jjehrens

*

LEI N. 1.047, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1953

Abre crédito especial para atender ao acréscimo (IC despesas
com a ampliação da Usina Pai Joaquim.

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

Art. l. -- Fica aberto ao Departamento ile Águas e Energia
Elétrica o crédito especial de Cr$ 4.125.372,90 (quatro milhões
cento e vinte e cinco mil trezentos e setenta e dois cruzeiros e
noventa centavos), para atender ao pagamento relativo ao acréscimo
de despesas com as obras de ampliação da Usina de Pai Joaquim,
nos têrmos do contrato assinado a respeito com a firma "Servix
Engenharia Limitada".

Art. 2.1 - Para ocorrer às despesas decorrentes (lesta lei,
poderá o Executivo, se necessário, realizar operação de crédito.

Art. 3•9 -- Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará ('(15 vigor na (lat:i de sua publicação e terá sua vigência
prorrogada até 31 (te dezembro de 1954.

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

Dada no Paácio da Liberdade, Belo Horizonte, 22 (te dezembro
de 1953.

JUSCELINO KUBITscIEK DE OLIVEIRA

I3eii (o (;oIiçalLics Filho

Odilon Behrens

*
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LEI N. 104$, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1953

Abre (i() Departamento Geoçj rdfieo O credito especial (te Cr$ 6.763,70

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

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

1. -- Fica aberlo ao Departamento (eográfI co o crédito
especial dc (r 6.763,70 (seis mil, setecentos e sessenta e três
cruzeiros e setenta centavos) para pagamilen lo (te ad i e jonai S (te 10%,

inclusive abono de família ",](>  Sr . Dr. . Vuld emimar Lobato, Engenheiro,
Padrão S-45, no período (te 27 (te março a 31 (te dezembro dc
1953.

Art . 2.9 Para atender às despesas decorrentes da presente
lei, fica o Poder Executivo autorizado a realizar as operações dc
crédito que se tornarem necessárias.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, 1leo 1 lorizonte, 22 de (tezeilibro

de 1953.

JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA

Bento Gonçalves Filho
Odilon Bchrcns

*

LEI N., 1.049, DE 23 DE I)EZEMBR() DE 1953

flcocga o Decreto-lei n.° 786, de 31 (/C julho de 1941

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

	

Ar[. 1:	Fica revogado o Decreto-lci n. 786, de 31 (te julho
de 1941, que concede isenção tributária -.i Companhia Siderúrgica

Nacional.

	

Art .	---	Esta lei entrará com vigor na data de sua publicação,
revogadas as tisposiçues eia contrário.
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Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conhe-
cimento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio (Ia Liberdade, Belo I-lorizoiite, 23 de dezem-

bro de 1953.

JUSCELINO KUBITSCI[EK nu OLIVEIRA

Odilon l3ehreris
*
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§ 2. --. O candidato poderá expor 3 (três) obras por secção
em que se inscrever.

Art. 4•0 A Secretaria (ia Educação nomeará as Comissões
Organizadoras do:; Salões, compostas de 5 (cinco) membros, brasi-
leiros natos, devendo recair a escolha, sempre que se tratar do Salão
de Belas Artes, em artistas reconhecidiunente clásicos e, quando se
tratar do Saião (te Arte Moderna, cm artistas reconhecidamente [no-
demos.

Art. Sã	Os prêmios dos Salões serão os seguintes:

LEI N. 1.050, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1953

Cria o Salão Mineiro de Belas Aries e o Salão de,dríè Moderna

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

Art. L, -- Ficam criados o "Salão Mineiro de Belas Artes" e
o "Salão Mineiro de Arte Moderna", subordinados a Secretaria da
Educação e destinados a apresentar, anualmente, eu' exposçõCS
públicas, obras contemporâneas de Artes Plásticas nacionais e estran-
geiras, e à estimular as artes e osar Listas mediante bàlsa de estudos,
prêmios honoríficos e em dinheiro, viagens pelo país

Art. 2ã - Os Salões terão as seguintes secções:
1 - de pintura, compreenilen :10: obras (Te pia laia a óleo,

aquarela, pastel e afresco, desenho em geral, água-forte, xitografia e
litografia;

II - de escutura, comnpiceadcmio : obras de cscatcra, gravu-
ras cm pedra dura e mcd ilhas;

III - de arquitetura, compece ad ej:do : dcsenl'o.s em 'eraI,
guaches, aquarela de projetos acqU telã:! co:; e urljaní:,i;cos, de cons-
trução (Te edifícios públicos ou particulares, parques, jardins, CiltilhiO

de aviação e maclueLes arquitetônicas;
IV -- de arte (lecorativa, co:nt)reendelld() :	trabalhos 'ani

vitrais, vidros, couros, cristais, cerâmica, ferro batido.
Art . 3Q - Não serão admitidas no»; Salões criados por esta

lei: cópias, qualquer que Seja o processo (Te i'eproduçao ; obras (IflO
já tenicun sido expostas cm salões ou e:, posirões ::nlcidorcs tia
Capital do Estado; obras sem assinatura; obras cai barro, em pias-
tilha ou cêra ; obras ile artistas falecidos, exceto daqueles cu j o fale-

cimento tenha ocorrido uni i ano ntes (10 abertura ( 110 últi mao salão;
obras assinadas por firmas eoincreias ou por artistas cmii colabora-
ção; obras cujos Lítulos atentem contra a moral

Sómente serão admitidos trabalhos cai colaboração,
na Secção de Arquitetura.

1	Viagem pelo pais;

11 -- grande medalha de ouro;

El	pequena medalha (te ouro;

IV - grande medalha de prata.

V - pequena medalha (te prata;

VI - medalha de bronze;

VII	menção honrosa.

Art. G, As SCCÇOCS (te pintura, escultura e arquitetura, de
cada Salão, terão cada unia delas um Júri de prenhiação que será
composto de trC s (3) membros, flOifleadoS pelo Secretário (Ia Edu-
cação.

Art. 7.1 -- As obras dOS membros (Ias Comissões Organiza-
(loras e do Juri serão expostas independentemente de julgamento,
não concorrendo a quaisquer prêmios, constando das mesmas a
indicação "Membros da Comissão do Salão" -- "àienilu'o (lo Júri".

Art . Sã Cada ,Júri conferirá sômnente uma grande medalha
(te ouro, (luas pequenas niemialimas de ouro, duas grandes medalhas
(te praia e o miúuiero (te pequenas medal lias de prata, bronze, e
menções honrosas que julgar conveniente

*
Art . 9.'	1 lavem cmii cada saião criado nesta lei, sõmentc

mii prêmio de viagem pelo país, devendo O mnesmno ser conferido em
rodízio pelo Júri (Te Premniação.

Art. 10 Os Júris de premiação escolherão unia reação dos
trabalhos expostos que devam ser adquirido pelo Estado para figu-
rarem cio reportiçues públicas, até o limite (te Cr 50.0(10,0;) anuais.

Art. 11 - - As aquisições de trabalhos serão feitas por inter-
hmmê(liO (Ia Comissão Organizadora, descontada a percentagem de
10% do preço ile&arado a favor do cofre da exposição.

Art . 12 -- A renda obtida com as inscrições dos trabalhos
será aplicada cio benefício do salão



- 430 -

Art. 13 No interêsse da divulgação das artes no interior
do Estado, a Secretaria da Educação, de acôrto com os Prefeitos

Municipais, estudará a organização de exposições regionais com

obras das diversas secções de que se compõe o Salão, corno prévio

assefltimci1tO dos seus autores.

Art. 14 Fica o Govêrno do Estado autorizado a despender,
anualmente, até a importância de Cri 100.000,00 com as despesas
decorrentes da realização dos Salões criados por esta lei.

Art. 15 -.-As despesas a que se refere o artigo anterior corre-

ruo pela verba 03-211-8304	Serviço de Educação e Propaganda

pala difusão pedagógica	da Secretaria da Educação.

Art. 16 --- Dentro de 90 dias, a contar de sua sanção, o Poder

Executivo expedirá a rcgula lneiitLição <lesta lei, que entrará em vigor

a 1., de janeiro de 1954, revogadas as (liS)oSiÇOe5 em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autOri(iadeS a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum

-

prir tão inteiramente como nela se contém

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Ilorizoilte, 23 de dezem-

bro dc 1953.

JUSCELINO KUBITSCUEK DE OLIVEIRA

Cândido Gonçalves Clima

(udilon Bebrens

*

LEI N. 1.051, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1953

Abre (1 Secretaria da Educação o crédito CSJ)CCiOI (te Cr$ 7.952,70

O Povo (10 Estado (le Minas Gerais, por seus representantes,

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

Art. 1. - Fica aberto à Secretaria da Educação o crédito
especial (te Cr$ 7.952,70 (sete mil novecentos e cinqüenta e dois
cruzeiros e setenta c('ntavos), para ocorrer aos seguintes pagamentos:

Cr$

Jé ARiôTÀO Teodoro - Zelador do Grupo Escolar
"Coronc! Vieira", <te Cataguascs - Adicionais

1943 a 22 de abril (te 1953 ............

	

14) ' retativos ao período de 13 de abril (te	
6.908,70
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Cr$
Ester de Sousa Pereira - Aulas extra numerárias dadas

na Escola Normal Oficial "Bárbara Ileliodora",
de São Gonçalo do Sapncaí, no período (te 1.'
de abril a 26 de junho de 1952 ........	945,00

Agenor Gonçalves Dutra -- Zelador <lo Grupo Escolar
"Frederico Zacarias", de Abaeté --- Adicionais
de 10% relativos ao período de 23 de setembro
a 31 (le dezembro de 1951 ............	198,00

7.952,70

Art. 2. 1 - Para atender às despesas decorrentes da presente
lei, fica o Poder Executivo autorizado a realizar as operações de
crédito que se tornarem necessárias.

Ari. 3.° ---- Esta lei entrará em vigor na data <te sua pulli-
ção, revogadas as disposições cm contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autori(la<l(s, a quem o conhe-
cimento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo horizonte, 23 de dezembro
de 1953.

JUSCELINO KUBITSCIIEK DE OLIVEII<A

Cândido Gonçalves Ullióa
Odilon Behrens

*

LEI N.9 1.Á51, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1953

Abre à Secretaria da Educação o crédito especial de Cr$ 7.952,70

(Publicada a 24)

Retificação:

Onde se lê:
Cri

José Antônio Teodoro -- Zelador do Grupo Escolar
"Coronel Vieira", de Cataguases - Adicionais
de 10% relativos ao período de 13 de abril
de 1913 a 22 de abril de 1953 ..........	6.008,70
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6.809,70

Leia-se:

José Antônio Teodoro - Zelador do Grupo Escolar
"Coronel 'Vieira", de Cataguascs - Adicionais
de 10% relativos ao período de 13 de abril
de 1943 a 22 de abril de 1953 ..........

*

Art. 3•Q Revogadas as disposições em contrário, entrará
esta lei em vigor, na data de sua publicação e terá sua vigência
prorrogada até 31 de dezembro de 1954.

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

LEI N.' 1.052, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1953

Abre ao Departamento (te Águas e Energia Elétrica o crédito especia
de Cr$ 2.406.966,10

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

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

Art. 1. - Fica aberto ao Departamento de Águas e Energia
Elétrica, o crédito especial de Cr$ 2.406.966,10 (dois milhões, qua-

trocentos e seis mil e novecentos e sessenta e seis cruzeiros e dez
centavos), para atender à despesa com a aquisição e instalação, no
município de Montes Claros, (te um grupo gerador "Diesel", de
acôr(lO com a seguinte discriminação:

Cr$
Um grupo motor gerador Diesel "Worthigton" tipo

DDX-8, de 665/700 1W, inclusive gerador elé-
trico "Elctric Machucry", de 575 KVA e per-
tences	..........................

Peças sobressalentes indispensáveis ao conjunto

Transformador elevador para o trabalho em paralelo
com a usina atual, (te 650 KVA ........

Cimento e ferragem para o embasamento (te conjunto

Prédio da Usina ......................

Dispositivo de sincronismo para o trabalho cm para-
lelo e proteções	..................

Seguro em estrada de ferro ..............

Desmonta,-em cm SA Carvalho ..............

Eventuais ..........................

Total ....................2.386.966,10

Art. 2.	Para ocorrer à despesa resultante desta lei, poderá
o Govêrno do Estado, se necessário, realizar operações de crédito.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 23 de dezembro
de 1953.

JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA
Deiilo Gonçalves Filho
Odilon Behrerzs

*

LEI N.' 1.053, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1953

Abre à Secretaria do Interior o crédito especial de Cr$ 108.892,90

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

	

Art. 1.	Fica aberto à Secretaria do Interior o crédito
especial de Cr$ 108.892,90 (cento e oito mil, oitocentos e noventa
e dois cruzeiros e noventa centavos) para pagainenlo das seguintes
despesas:

Cr$
Ilorácio Mariano de Morais --- Fiscal de Trânsito

Adicionais de 10% relativos ao período de
16 (te junho de 1952 a 31 de dezembro de
1953	........................	2.460,00

	

Sebastião Elói	3•9 Sargento	Adicionais (te 10%
relativos ao •período de 25 de fevereiro a 31

	

(te dezembro de 1952 ................	1.525,00
	João Batista	2.Q Radiotelegrafista	Adicionais

de 10 1-1c relativos ao período de 19 (te novembro

	

a 31 de dezembro de 1952 ............	210,00
Clemente Chaves - Carcereiro da cadeia de Rio Pardo

de Minas - Adicionais de 10% r.'i,ttivos ao
período de 13 de abril (le 1950 a 31 (te dezembro

	

de 1953 ........................	2.451,60
João Raimundo Lisboa - Motorista da Chefia de

Polícia - Adicionais de 10% relativos ao

	

período de i. 1 de abril a 25 de junho de 1952
	

2.127,20
Américo da Cunha Fonseca -- Promotor de Justiça

de Almenara - Diferença de vencimentos de

1. 81-5.000,00

185. 842,00

92.727,70

16.253,50

113.746,50

100.000,0k)

6.395,50

7.000,00

50.000,00
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acôrdo com a Lei n.° 850, no período de 1948
a 1951	..........................	38.038,00

Inácio Egídio de Carvalho -- Chefe de Divisão da
Guarda Civil — Adicionais dc 10 1/o relativos
ao período de 29 de março a 8 de junho de
1951	............................

	717,20
Antônio Martins Vilas Boas - - Desembargador --

Adicionais de 10% re!ativos ao período de 29
(te janeiro de 1950 a 31 dc (iczelnbro dc 1952

	
01 .363,90

108. 892,90

Art. 2.° Fica o Poder Executivo autorizado a realizar as
operações de crédito que se tornarem necessárias para a execução
desta lei.

Art. 3•9	Revogam-se as disposições em contrário entrand
esta lei cru vigor na (lata de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 26 de dezem-
bro de 1953.

JUSCELINO KUBITSCIIEK DE OLIVEIRA

Gemido Siariixig Soares
Odilon Behreris

*

LEI N.9 1.054, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1953

Abre ( Secretaria das Finanças o crédito especial de
Cr$ 1 .257.768,0()

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

Art. 1. — Fica aberto à Secretaria das Finanças o crédito
especial (te Cr$ 1.257.768,00 (uru milhão, duzentos e cinqüenta
e sete mil, setecentos e sessenta e oito cruzeiros), para pagamento
de diversas despesas, corno segue:

Cr$
Augusto Luís Ferreira — Aluguel do prédio ocupado

pelo Pôsto (te Fiscalização (te "Guarda dos

Ferreiros", no período (te 24 de novembro
(te 1951 a 31 de (ieZen(1)rO de 1052 ......

\.s:incuto & Batisa Ltda . Aluguel do prédio
ocupado pela 2.0 Coletoria de São João (lei
Rei, no período de 1.' (te janeiro de H51 a
16 de outubro de 1952 ..............

\criro de Almeida & Cia. ---- Aluguel (lo prédio ocu-
pado pela Coletoria de Pedra Azul, no perío-
do (te 1. 9 (10 jO(IOIiO (te 1943 a 30 (te junho (te
1952	..........................

Mguel hmr	-Alu(t do prédio OCU) .,Ol() pelo Pôsto
de 1 , 5('uliZaçãO (t' R(t1O(íI1fO (t(' ltir iaé, no
período (te 1." (te janeiro (le 1949 a 31 de de-
zembro de 1952 ....................

\ fIt(IiO Loiro --- Aluguel (to r,réd io ocUl)ul() pela
Coletoria de Belo Vale, 100 período (te 1.0 (lo
novembro a i (te dezembro (te 1952 .

Prcfetura Municipal de ihiá Aluguei do prédio
ocupado pela Coletoria (te ibm, no período de
1 . 0 (1C janeiro a 31 de dezembro (iC 1952 .

clostiao Siqueira Monti - -Aluguel do prédio ocupa-
do pela Co l etoria de Pe(t raiva, no período de
15 a 31 (te (lezenibro (le 1952 ............

Iransportes Aéreos Nacionul IÀ(t:(. --Transportes
efetuados nos meses (te junho ir setembro de
1951	...........................

.Jrge Soares (te Meto -- Aluguel do prédio ocupado
pela Coletoria de Pratápot s, no período de
1 . 0 (te janeiro a 31 de dezembro de 1951 .

AbraSo Miguel — Aluguel (lo prédio ocupado pela
Coletoria ite Francisco Sales, no período de
15 de seternbo a 31 (le dezembro (te 1951

.lony da Sil 'eira — Aluguel do cômodo ocupado peia
Coletoria (Te Canápolis, no período de 1 . 1 (te
janeiro de 1951 a 31 (te (lezerflt)rO (te 1952

l'cresinha Salim -- Aluguel do cômodo ocupado pela
Coletoria (te Raul Soares, no período (te 1.0 de

Janeiro (te 1950 a 31 (te dezembro (le 1951
t »iê Bráulio Filho — Aluguel (lo prédio ocupado pela

Coletoria de Estréia do Indaiá, relativo ao
período de 1.0 (te dezembro (te 1940 a 31 de
dezembro de 1952 ..................

R. Araújo & Cia. — Aluguel (lo cômodo ocupado pelo
l'ôsto de Fiscalização (te Sete Lagoas, ne período

Cr

- 970,00

1 - 000,00

6.480,00

5. 400,00

666,1 0

2.400,30

453,20

10.410,00

2. 160,00

1413,30

7 .200,00

24 .000,00

14.800,00
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Cr$

300,00

8.800,00

3.358,20

250,00

8.250,00

7.000,00

3.37000

760,00

1.660,00

3. 600,00

2.140,00

4.800.00

100,00

3.000,00

de 1. 9 de outubro de 1951 a 29 de fevereiro de
1952	............................

Orozimbo da Cunha Peixoto - Aluguel do cômodo
ocupado pelo Coletoria de Salto da Divisa, no
período de 1.° (te janeiro a 31 de dezembro de
1952 ............................

Prefeitura Municipal (te Iguatama Aluguel do côrno-
(10 ocupado pela Coletoria de Iguatarna, no peri-
do de 1. (te janeiro (te 1949 a 31 (te dezembro
de1932 ..........................

Valentiiu Lourençoni Aluguel (lo prédio ocupado
pela Coletoria (te Nepornhlceno, no período de
25 de novembro a 31 (te dezembro de 1952

José Recenvindo Camargo Aluguel ilo cCeaodo 0c11-
pado pela Coletoria de Manhumiri'n, no período
de 1. 1 de agôstO de 1951 a 31 (te dezenihro de
1952	............................

Igreja Cristíi Presbiterafla -- Aluguel (10 préd io (JCU-

pado pela Coletoria (le Lajinha, mio período de
25 (te julho a 25 (te outubro de 1952 .......

Édson de Oliveira Aluguel do prédio ocupado pela
Coletoria de Lajoiha, 110 período de 26 de
OUIUI)rO a 31 de dezembro (te 1952 ........

Antônio Firmato de Almeida - Aluguel do prédio
ocupado pela Coletoria (te itainhacuri, no pucio-
(lo dc 1. (te janeiro :& 12 de fevereiro (te 19í)

Tarquínio Brasileiro (te Andrade -- Fornecimento de
energia elétrica ao Pôsto de Fiscalização (te Alfe-
nas, cm dezembro (te 1952 ..............

Miguel Caeiano Marino Aluguel (10 prédio ocupado
pela Coletoria (te Pirapetinga, relativo ao perío-
do de 1 . 9 de agôsto a 31 de (tezeilibro de 1952

Prefeitura Municipal (te Galiléia - Alugeet do 4,110-
do ocupado pela Coletoria (te Galiléia, no pe-
r ío do O e 1. 0 de junho de 1949 a 31 (te dezembro
de1952	........................

Antônio Dias (te MoeFa Aluguel (10 côiiicilo ocu-
pado pela Delegacia Fiscal de SSo Sebastifio
do Paraíso, no período de 9 de setembro de
1051 a 30 de março de 1952............

Marciano Geraldo Simões - Aluguel do prédio onde
funciona a Coletoria (te Montes Claros, relativo
ao período de 1. 0 (te outubro i!` 1950 a 31 (te

janeiro de 1951 ....................

Cri

2.400,00

3.600,00

4.800,00

1. 199,90

25. 500,00

4.500,01)

3.300,00

210,00

76,10

2.000,00

10. 500,00

4 . 349,90

6.000,00

Mateus flabelo Aluguel (10 prédio ocupado pela
Coletoria (te Malacacheta, no período de 1. 0 de
janeiro a 28 (te fevereiro de 1954 ........

Jose Fróis Guimarães - Aluguei (lo prédio ocupado
pela Coletoria de Malacacheta, no período de
1.0 de março de 1951 a 31 de (lezernbro (te
1952	............................

Olívio Araújo--Aluguel do prédio ocupado pela
Coletoria (te Mutumn, no período de 24 de
setembro de 1950 a 31 de dezembro de 1952

Elvira Santas Aluguel (lo prédio ocupado pela Cole-
taria de SSo Gotardo, no período de 1.0 de ja-
neiro a 31 de janeiro de 1952 ..........

José Alves Soares - Aluguel do prédio ocupado pela
Coletoria (te SSo Gotardo, no período de 1. <> de
fevereiro a 31 de dezembro de 1952 ........

Átvarí, Laender - --Aluguel (10 prédio ocupado pela
Coletoria Est dual de Mantena, no período (te
1.' ' dc junho a 31 mIe dezembro (le 1952 ......

ia Oliveira Fernandes Aluguel do prédio oca-
;)a do j'eta Coletoria ole Senador Firmino, no
período (te 1 . 0 de dezembro de 1950 a 31 de
dezembro (te 1932 ....................

;'i'al!inm) (te Carvalho - ---A l uguel do prédio ocupado
ianla Coletoria de Tombos, rio período de 1.0 (te

• neiro a 14 (te julho (te 1952 ..........
ti'o Au lômiio Machado -- -- Aluguel do prédio ocupado

pela Coletoria de T011boS, no período de 15
de julho a 31 (te dezembro de 1952 ........

trmnSos Borges Nogueira - --- Aluguel do cômodo ocu-
rado pela Coletoria de Arceburgo, no período
de 1.0 (te abril a 31 (te dezembro (te 1952

.'lv no de Araújo Fonseca ---Atugea'i olo cômodo ocu-
pado pela Cietoria (te SSo Sebastião do Mara-
nh5o, no período (te 12 (te setembro (te 1951
a 16 de abril de 1952 ................

ttilde Glivcra Bo'ges --- Aluguel do prédio ocupado
pela Coletoria de Serrania, no período de 1.

Al si;iibro U :ti d'	eaibro 1952 ......
G'ni e Germneshia (Te Oliveira - Aluguel do prédio

orupado pela Coletoria (te Divino, rio InêS (te
dezembro de 1951 ..................

Aidano & GuumnarSes Uda. -- Aluguel (to prédio ocu-
pado pela Delegacia Fiscal e Coletoria de ita-
jubô, no período de 15 de novembro a 31 de
de dezembro de 1052 ................
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Cr

276,00

1.610,04)

4 .000,00

7. 500M0

1.050,00

1.440,00

1 .600,00

805,00

575, O

3.800,00

1.750,00

I'refeilura Municipal de 51 nas 5o .a, - -
prédio ocupado pela Coletoria de Minas Novas,
no período (te setcinliro a dezembro de 1951

Sebastião Fernandes de Mourão - Aluguel do prédio
ocupado pela Coletoria de Sabjnópohs, no)

 de 1 . de novembro de 1948 a 31 de dc-
zeniluo de 1949 ....................

Manuel TCICS Sampaio ---- AtU9UCI tio prédio ocupado
pela Coletoria de Iluda, no período (Id 28 de
fevereiro a 31 de dezembrO (te 1952 ......

Nahim & Irixião Aluguel do cômodO oCUpa(lO pela
Coletoria de Tuniiritjnga, no período de 1 de
setembro de í243 a 39 de setenibro de 1031

Menores lone da Conceição Carvalho e Alice Antô-
nio, representadas p01 51111 mãe D. ilatinun-

da Soares de Almeida ..Aluguel do cômodo
ocupado Pela Coletoria de Tuiiirinhiga, no pe-
ríodo de 1.' de outubro a 31 de dezembro de

1951	..........................
Gcralda Augusto Pinto -- Aluguel do préd io ocupado

pela Coletoria de Santo Antônio do Monte,
no período de 1.' tie j0niro a 31 dc dezeitibro

tie iPal	..........................

Indaléeio Cortiço & Cortiço - Aluguel do cômodo
ocupado pela Coletoria de São Pedro da
União, referente aos meses de seiiiihro a
dezembro de 1917 e de janeiro a dezembro de
1952 .............................

Geraldilio de Carvalho - - Aluguel do cômodo ocu-
pado pela C citaria de '[oniLta., rcicrenC ao

período de 'L.
,,  de jun ha a	31 de (l('zeIi'bro

(iC	1951	....................
Glicél'lO Dias Soares - Alauel do piéd,o ocap000

Pe l a CuletolSi (la '101(11)05, 1(0 período de 1 P

de janeIro a dl (Id 1(1010 de 1951 ..........

Maria helena Álvares da Silva -- Aluguei do Prédio
ocupado P a Coletoria (le Moravôflia, ïI0 pe-

ríodo de 13 (Id junho de 1950 a 31 (te derem-

010 de 1951	......................
Prefeitura Municipal tie Ituêta -- Aluguel do) prédio

ocupado pela Coletoria (11,1 ltuéta, nos mese s (le

novembro e (terelubro de 1059 e 'te ag3sto a
dereinbeo (le 1251 ..................

Auristela Anconi Costa - Diferença de auguel do
CôlIlOdO ocupado pelo Coletoria de Conceição

(Ia Alagoas, no período de 21 de fevereiro de
1951 a 6 de janeiro de 1952 ............

Sebastião Siartins de Lima - - Diferença de aluguel
do cômodo ocupado pela Coletoria (te Con-
ceição de Aiagoas, no período de 7 de janeiro
a 31 (te dezenibro de 1952 ..............

Padre João de Almeida --- Aluguel do prédio ocupa-
(10 pela Coletoria (iC São (louçao do Abueté,
referente ao exercício (te 1951 ............

Antônio Beta lo Ribeiro - -- Aluguel do cômodo ocu-
pado pela Coletoria (te Rio Pardo de Minas,
no períouo de 1.Q te jIlileilO de 1951 a 31 de
dezembro de 1952 ..................

Espólio ite Fioravanie Padula ---- Aluguel (10 cômodo
oupcto pela Coletoria de Espera 1"el iz,

durante o exercício de 1952............
Nicolau Rassi -- Aluguel do eôniodo ocupado pela

Co dona (te Aiceburgo, no período (te 1 de
janeiro de 1948 a 30 de março (te 1952 .

Antônio Dias de Moura ----- Aluguel do prédio ocupa-
do pi'a Coletoria (te São Sehastão, no período
de 6 de julho (te 1 ,)31, a 31 (te dezembro de
1952	..........................

João (te SOUSII ----------uel (lo prédio OCUPa(i0 pela
Delepocia Fscal de São Sebastião, no período
de 13 de junho a 31 de (lezeltibro de 1952

Joaquim Nogueira -------guel do prédio ocupado pela
Coletoria (te Coimbra, no período (te 13 (te
janeiro a 31 de dezembro de 1952 ........

Amália Gonçalves Ferrei ia ---- Aluguel tio prédio oeu-
podo pela Coletoria de Mesqui [a, no 10e1íod o de
13 de jalle:Io (te 1417 a 31 de dezcinluo de 1913

Aristino Alves &)iiiiz - - A1u-.ucl do piédo ocupado
pela Coletoria (te Llaninánitas, 110 Período (te
20 de julho a 31 (lo dezembro (te 1949 ......

Carniélia Itodrigues Silva Aluguel do prédio ocu-
pado pela Coetoria de Esmeraldas, no período
de 11 tio janeiro a 31 de dezciiibio de 1952

Francisco Camiarano -- Aluguel (lo prédio ocupado
pela Coletoria de Pium-i, no período (te 13 de
janeiro a 31 de dezembro de 1951 ........

Tiago Ferreira de Sonsa Luz --- Aluguel do prédio ocu-
pado pela 22 Crcunacnição Fiscal de Teóflo
Oton i , 110 período de 13 de julho a 3 1. de
dezembro de 1951 ..................

Cr$

1.334,00

1.504.50

1.200,00

2.623,20

3.000,00

3.750,00

14.294,20

9. 100,00

2.640,00

1.440,00

805,00

1 .800,00

1 .5(10.00

15. 30000



	(loutinho & Pena -- Concessionários dos serviços de
	

Cr$
eletricidade - Despesas feitas com o consu-
mo (le energia elétrica pelo Pôsto de Fiscali-
zação de Caratinga, durante os anos de 1952
e 1951
	

2.649,7()
Cia Fôrça e Luz de Minas Gerais - Iluminação pú-

blica fornecida cm novembro e dezembro de
1952	..........................	18. 261,70

Oficina-Escola "Alfredo Pinto" ----. Serviços executa-
dos nos veículos da Imprensa Oficial .	6.576,70

Redação de "Fôrça da Bazão"	- Publicações feitas
em 1951 ........................	203.000,00

1.257.768,00

Ari. 2.' --- Fica o Poder Executivo autorizado a realizar as
operações de crídito que se tornarem necessárias para a execução
desta lei.

Art. 3.'	Revogam-se as dispasiçóes em contrário, entrando
esta lei em vigor na (lata de sua publicação.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conhe-
iriento e execução desta lei pertencer, que a cunipram e façam
'urnprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo horizonte, 26 de dezem-

bro de 1953.

JUSCEI.1NO KUBITSCIIEK DE OLIvEm

Odilon !Jclirens

*

LEI N. 1 .055, DE 26 DE DEZEMBRO l)E 1953

Concede isenção (te impóslo de ti'aüsinLsuo "inter-vivos" à Coope-
rativa de Lacticínios Lida., de São Sebaslião do Paraíso

Cr$

2. 4 00,00

475,01)

3.000,00

60,41)

3.790,00

2.527,11)

4 . 544,80

1. 667,00

55.167,90

10. 545,S0

60.002,40

72,60

99,90

32.30
O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,

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

878
Art.	-- Fica o Govêrno do Estado autorizado a conceder

'' isenção do iinpôsto de transmissão "inter-vivos" à Cooperativa (10

Lacticínios Ltda. , (te 5O Sebastião do Paraíso, sôbre o valor (te
operação de Cr$ 200.000,00, destinada à aquisição de imóvel para

	

241,30	 ampliação de sua sede.
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Joaquim Afonso Rodrigues - Aluguel do prédio ocu-
pado pela Coletoria de Carmo da Mata, no
período de 1. 1 de janeiro a 31 de dezembro de
1951	..........................

Cia. Mogiana de Estradas de Ferro Indenização
de duas passagens de 1. 1 classe fornecidas a
funcionários eni serviço ..............

Redação da "Fôlha Trabalhista" -- Publicações feitas
em 1953	........................

Cia. Paulista de Estradas de Ferro --- Passagens for-
iecidas a funcionários em serviço, em 1951

Transportes Aéreos Nacional Ltda------Transperte
de funcionários cm	serviço ............

Panair do Brasil S. A. - Passagens fornecidas a
funcionários em serviço ..............

Organização Mineira de Transportes Aéreos Ltda.
Passagens fornecidas a funcionários em

serviço	........................

Ni'regação Mineira do Rio Silo Francisco - Trans-
porte de funcionários em serviço .......

Companhia Mogiana de Estradas de Ferro - Servi-
ços executados no desvio do Armazém Regu-
lador (te Café, cm Guaxupá ............

(lraade Hotel de Ouro Prêlo - Despesas de hospeda-
gem, em maio de 1951

Grande Hotel de Ouro Preto - Despesa de hospe-
dagem no período de 1944 a 19 ,116 ......

Cia. Mogiana de Estradas de Ferro	Passagem coa-
cedida a funcionário, em 1952 .........

Cia. Indústria e Viação de Pirapora - Passagem
fornecida a funcionário, em 1952 ........

Cia. Mogiana de Estrada de Ferro - Indenização
de unia passagem fornecida em 1952 .

Cii. Lavrense de Eletricidade - In(lenizaçao de
despesas feitas com o consumo de energia elé-
trica pelo Pôsto de Fiscalização de Lavras,
em 1952	........................

Cia. Mogiana de Estradas de Ferro - Indenização
de passagens fornecidas em maio, outubro e
dezembro de 1952 ..................
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Art. 2.	E'ta lei entrará ciii vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Beto Horizonte, 26 de dezeia-
bro de 1953.

JUSCLL!NO KvuxTsc1IIa. DE OLIvniwt

Odilon Jlelirc,is

*

LEI N. 9 1.056, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1958

Autoriza o Poder Executivo doar um imóvel à Prefeilura Municipal
de Rio Piracicaba

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

Art. 1. - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Pre-
feitura Municipal de Rio Piracicaba, neste Estado, um prédio, e
parte (lo tereno, de sua propriedade, onde funcionou o Grupo Esco-
lar, com área de 3.792 m2, com frente para a rua Padre Pinto
e limitando por ambos os lados e fundos com terrenos de proprie-
dade do Estado, situado naquele Município.

Art . 2. - O terreno é destinado à construção do edifício
do Hospital Municipal.

Art . 3. - O edifício deverá ser construído no prazo de
cinco (5) anos, sob pena (le reversão da área ao doador.

Art . 4.' - Esta lei entrará cm vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

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

l)ar!a no Palácio da Liberdade, Belo horizonte, 26 de dezern-
bro de 1953.

JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA
Odilon Bclircns

*
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LEI N. 1.057, l) 26 DE l)EZEMBIt() DE 1953

Revigora a Lei 11. 9 526, de 2-12-49 e dó outras providências

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seua representantes,
decretou e eu, em seu nome, Sanciono ;i seguinte lei

Art . 1.' -- Fica revigorada pelo espaço de 6 (seis) meses a
Lei n.° 526, de 2-12-49, a contai- (Ia (lata (Ia publicação (lesta lei

Art . 2.' --- i"ica concedido à Cooperativa Mista Lajinhense
Ltda . isenção do iinpôsto (te transmissão "inter-vivos" para aqui-
sição de imóveis destinados à sua sede no valor de Cr$ 40.000,00.

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

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

Dada no Palácio (Ia Liberdade, Belo 1 lorizonte, 26 (te dezem-
bro de 1953.

JUSCELINO KUi(I'I'Sc ii EK DE Oi.ivuxu

Odilon Beiireas

Ll I4. 1. t56, l)E 26 l)E I)l'lYittfl() DE 1953

Concede isenção de ira pdsto de lraíisniissuo "iriler-vivos" ao Esporte
Clube Gimisiico, de Belo ilori:onte

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

Ai-t. 1. 9 - i"ca concedida ao Esporte Clube Ginástico sediado
em Belo Horizonte, isenção (te iinpôsto de transmissão "inter-vivos",
para aquisição de uma área de terra, compreendendo os lotes nú-
meros 17, 18, 19, 29 e 30 ilo quarteirão 27, (ia primeira zona subur-
bana da Capital, lotes êsses que lhe (1001,1 a municipaL dade para
nêles ser construída a praça de esportes do clube.

Art . 2. - A isenção de que trata a presente lei condiciona-se
ao cumprimento de seu objetivo no prazo de 5 anos.

Parágrafo único - O inipôsto, cuja isenção determina esta
lei, será dev:do ao Estado no caso (te a entidade beneficiada mudar
de finalidade.
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Art . 3. 0 - Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo llorizo:itte, 26 de dezein-
bro de 1953.

JUSCELINO KUBITSCIIEK ou Oi.ivuiaa.
Odilon Behrerzs

*

LEI NY 1.059, DE 26 DE L)EZEMBR() DE' 1953

Dispõe sóbre isenção (te iinpdsto de transmissão "inter-vivos" d Liga
Esportiva Gi,niriuense, da cidade de Gimirim

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

Art. 1. -- Fica o Ç,ovêrno do Estado autorizado a conceder
isenção do impôsto de transmissão "inter-vivos" à Liga Esportiva
Gimirinense, na cidade (te Gimirim, na aquisição de terreno perten-
cente ao Sr. José Caetano Neves, com a área de 12.377,8(L m2, pela
importância (te Cr$ 50.000,00 (cinqüenta mil cruzeiros), para nête
construir a sua praça de esportes.

Art. 2. - A isenção de que t:ata o art. 1.', condiciona-se
ao cumprimento (te seu objetivo no prazo de cinco anos.

Parágrafo único O impâsto, cuja isenção determina esta
lei, será devido ao Estado, caso a entidade beneficiada mude (te fi-
nalidade.

Art. 30 - Revogadas as (lisposi';i5es em contrário, esta lei en-
trará em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, flelo Horizonte, 26 de dezem-

bro de 1953.

JUSCELINO KUBITSCI-IEK DE OLIVEIRA
Odilon Belirens

*
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LEI N.' 1.060, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1953

Dispõe sóbre a doação de terreno à Congregação Salesiana

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

Art. 1. Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Con-
gregação Salesiana uma área (te terreno, de propriedade (lo Estado,
4e forma triangular, medindo 23.537,50 ni2, sita em Belo Horizonte,
com frente para a Av. Amazonas, entre os terrenos ocupados pela
Rádio Inconfidência e pela Granja-Escola "João Pinheiro".

Para-rafo único A área (lo 'terreno a que se refere êste
artigo se destinará à construção de estabelecimento de ensino pri-
mário, secundário e peofissional e suas dependências, e reverterá
ao patrimônio (lo Estado caso não lhe seja dada, dentro (te cinco
anos, a (lestinaçao aqui prevista.

Art. 2." - Fica revogada a Lei n° 632, (te 10 de novembro
(te 1950, entrando a presente lei em vigor na (lata de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 26 de dezem-
bro de 1953.

JUSCELINO KUBITscJ1LK DE OLIVEIRA

Odilon Behrens

*

Lil N. ,' 1.061,  DE 26 DE DEZEMBRO l)l 19

.41/era trunsiü)riatnentc o limite de idade pala a inscrição facul-
tativa 110 Instituto de Previdénciu dos Servidores do Estado

de Minas Gerais

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

Art. 1. Os funcionários, os extranutilerários e os operários
a serviço do Estado, ainda que maiores (te 50 (cinqüenta) anos de
idade, não tendo ainda completado 65 (sessenta e cinco), desde que
estejain no exercício do cargo ou atividade pública estadual e sa--
tisfaçam as demais exigências regutanienlares, poderão inscrever-
.%c como súcios facultativos, para formação (te pecúlio no Instituto
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tenedora da Escola Comerctid Rio Casca, o antigo prédio em que
funcionou, na localidade lo ]11CSIiiO nome, o Grupo Escolar "Sena-

dor Cupertino".
Art . 2 .v O imóvel a que se refere o artigo anterior desti-

na-se à instalação da Escola Comercial de Rio Casca e reverterá
ao patrimônio (10 Estado, caso venha a ser i1esvrtuatla, a qualquer
IMTIPO, a final idade estabelecida nesta lei.

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

Mando, portlito, a tôdas as autoridades, a quero o conheci-
rnento e execuçaO (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém

Dada no Palácio da Liberdade, Belo horizonte, 26 de dezemn-

ro 1c 1953.

JUSCELINO KUBÍTSCHEK DE OLIVEIRA

()dilon Behreims
Cândido Goizça!ves Ulimõa

*

llt N.Q 1.063, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1953

?'re (l Secretaria (ia Viação e Obras Públicas o crédito especial
de Cr$ 2.923.685,7(3.

O Povo do Estado de Minas Gerais, 1)01' seus representantes,

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

Art . 1. -	Fica aberto à Secretaria da Viação e Obras Pii-
tlicas o crédito especial ue Cr$ 685,71) (dois milhões nove-
centos e vinte e três mii seiscentos e oitenta e cinco cruzeiros e
setenta centavos) para pagamento das seguintes despesas:

Cr$

Acréscimos verificados na reconstrução da ponte
sôbre o Rio Prêto, cm Engenhero Alberto
Furtado, Pôsto Fiscal de Santa Delfino, exe-
cutados pela Prefeitura Municipal de Rio
Pi-êto	........................

Auxilio para as obras de reparos e retificação (Ia
estrada Crucilândia Rio (lo Peixe, no mu-
flicíplO (te Crucilândii ..............

Serviços extraordinários prestados p01' funcionários
durante o exercício (te 1952 ..........

170.000,00

49. 900,00

550.000,00
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de Previdência dos Servidores do slado de Minas Gerais, se o re-
quererem, dentro do prazo de sessenta (60) dias, contados da pu-
blicaçao (lesta lei.

§ i. --- O seguro que, na forma desta lei, lhes é facultado
instituir cm beneficio da família, lerá por limite máximo quatro
vêzes o vencimento ou remuneraçao anual e não excederá a cento
e cinqtienta ind cruzeiros

§ 2. -- O sócio inscrito de acôrdo coni a presente lei ficar-.`1,
pelo pecúlio instituído, sueito ao pagai neo t o de mensal idade da
tabela anexa aos Decrctos-lci s números 1.416, (te 24 (te novembro
de 1945, e 1.616, de 8 de janeiro de 1946

§ 3,Q	Para sua validade, deverá o processo de inscrição
estar completo no prazo a que se refere êste artigo.

§ 4g --- Os candidatos ficam sujeitos às demais condições
exigidas pelo Regulamento do Instituto de Previdência dos Servi-
dores (lo Estalo, especialmente no que se refere ao exame (te saúde.

Art. 2 . v - Os sócios (lo Instituto, inscritos de conformidade
com a Lei n. 173, de 21 de julho de 1948, poderão elevar seus se-
guros nos limites e condições (lesta lei, desde que se encontrem

cm exercício.
Parágrafo único ---- Para os efeitos dêste artigo, fica (lispen-

saila a condição exigida no artigo 22 do Regulamento do Instituto.

Art. 3 . - BeVOga(laS as (liS1)oSiÇõCS 'iii contrário, entrará

esta lei cio vigor na (lala de sua publicação.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-
rnento e execução desta lei pertencer, (1111' a cuisiprani e façam cum-

prir, tão inteiramente como nela se contem.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 26 (te dezembro

de 1953.

JUSCELINO KUBITSCITEK DE OLIVEIRA

Odilon Berheizs

vi

LEI N. 1.062, DE 26 I)E 1)EZEMBBO DE 1953

Dispõe sõbre (100(0 (te ijnói'el

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

Art. 1 . - Fica O Govêino t io Estado autorizado a doar,
S ciedad e te ia si muça e Cultura (Ia Zona da Mata, entidade mau-
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Cr$

52,10

2.400,00

6.183,51)

7. 020,40

8.870,30

1.960,00

14. 196,30

10.016.20

171.009,40

2.656,80

98.050,90

58 .022,00

151.768,40

22.235,20

7.422,10

4.201,00

Francisco Alvarenga Drumond -- Diárias vencidas
de outubro de 1951 a fevereiro de 1952

Prefeitura Municipal de Pará de Minas	Acrésci-
mos verificados nas obras de construção da
ponte sôbre o ribeirão dos Guardas, na esta-
ção de Carioca ....................

Prefeitura Municipal (1C Delfim Moreira - Constru-
ção da ponte sôbre o rio Lourenço Velho, na
estrada Queimada-Passa Quatro ......

Prefeitura M. de Januária - Construção da ponte
sôbre o ribeirão l'eruassu, na estrada Januá-
ria e Manga ....................

Prefeitura Municipal de Itajubá - Obras de reparos
da ponte metálica sôbre o rio Sapucai, Fá-
brica Itajubá ....................

Arquimínio A. Jaqueira	Obras de acréscimos e
reparos no Grupo Escolar "Barão do Rio

Branco", da Capital ..............
Prefeitura M. de Bom Jesus do Galho	Obras de

acréscimos no Grupo Escolar daquela locali-
dade........................

Prefeitura M. de Brazópolis - Obras de acrésci-
mo no Grupo Escolar "Oiegário Macid", de
Brazópolis ......................

Prefeitura M. de 'l'eófPo Otoni	Obras de acrés-
cimos do Grupo Escolar .............

João Lagoeiro dos Santos	Obras de reparos da
Escola Normal de Januária. ..........

Prefeitura Municipal de Medina -- Obras (le acrés-
cimo da construção do Grupo Escolar .

José Alves Tôrres -- Obras de reparos na cadeia
de Guanliães ....................

Prefeitura Municipal de Boa Esperança	Obras de
acréscimo do Forum de Boa Esperança .

Fornecimento de um trator "TD-9" ao Departamento
(te Viação Aérea ..................

Marcilio Alves Moreira dos Santos, Manuel Vieira
de Vasconcelos e Renato Falei	Despesas
com avaliação de terrenos na Praça Raul Soa-
res, da Capital ..................

Oficina-Escola "Alfre(lo Pinto" -- Reparos nos car-
ros da Secretaria, em exercícios anteriores

Companhia Te i efônica Brasileira - Fornecimentos
de serviços telefônicos de 1 . 0 de janeiro a 31
de dezembro (te 1951 ................

Estrada de Ferro Mogiana - Transporte feito no
exercício de 1951 ..................

J. B. Costa Guedes	Aluguel do escritório da 24.
Circunscrição, de 1. 0 de janeiro a dezembro
de 1951	........................

Instituto de Arquitetos do Brasil - Limpeza da
sede do Instituto ..................

Companhia Telefônica Brasileira	Assinatura e in-
terrubanos, no terceiro trimestre de 1952

Esmeraldo Augusto Borges - Adicionais de 10%, in-
clusive abono familiar, no período de 11 de
abril (Id 1952 a 31 de dezembro de 1953

Prefeitura Municipal de Monte Carmelo - Obras
de reparos na ponte sôbre o rio Dourado, em
Brejão	........................

Prefeitura Municipal de Perdões -- Acréscimos ve-
rificados na construção da ponte sobre o rio
Jacaré, ligando Perdões a Canipo Belo .

Prefeitura Municipal de Pirapora - Acréscimos ve-
rificados na reconstrução da ponte sôbre o
ribeirão Pedras Grandes, em Várzea (Ia Palma,
em 1950	......................

Prefeitura Municipal (te	Alvinópolis	Obras (Id
preparo na pista para aviões ..........

André Martins de Andrade Filho - Indenização de
despesas com as obras de conservação do
campo de pouso de Itajubá ..........

Jleconstruçao dos hangares ilanifs cados pelo tempo-
ral de 1952, cai Montes Claros, sendo:

hangar cio Aero-clube local ....49.038,80
Idem do Sr. Ormezindo Lima . .	31.692,10
Idem da Missão Evangélica .....17.120,00
Prefeitura Muncipal de Carrancas ---- Construção de

muros de vedação do Grupo Escolar local
Prefeitura Municipal de Cataguazes --- Obras de

construção do Grupo Escolar de Vista Ale-
gre, eia 1950	....................

Prefeitura Muncipal de Delfim Mu:-cira -	\rrésci-
mos verificados no Grupo Escolar local .

Prefeitura Municipal (te Estréia do Sul - Acrésci-
mos nas obras de reparos do Grupo Escolar
"Monsenhor Ilorta" ................

Prefeitura Municipal de Luz Construção (te can-
teiros e ibminação cios alpendres do Grupo
Escolar "Sandoval Azevedo" ..........

Cr$

5.400,00

26.484,50

117.212,80

3.850,00

1.129,60

994,00

25.074,50

4.419,64)

23.454,54)

18.811,51)

47.878,40

4.406,00

4.320,00

18.432.3(i

6. 000,00

38.908.30

19.269,10
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Diretor do Grupo Escolar de Passas	lieparos
urgentes no Grupo Escolar "Venceslau Braz",
de Passos ......................

Prefeitura Municipal dc Resende Costa	Reforma
da rêrte de esgôto do Grupo Escolar "Assis
Besende"	.......................

Célio Mauro - - Obras complementares (10 Grupo
Escolar "Tomé Portes", executadas em 1951,
em SSo João (lei-Rei ................

.Toubert Guimarães - Acréscimos feitos iia c011S

trução do Grupo Escolar de Soledade de Mi-
nas, em 1948 ....................

Prefeitura Municipal de Campina Verde ---- Cons-
trução de fossa, esgotos e cômodo para a
guarda (Ia cadeia local, em 1952 ........

Prefeitura Municipal dc Itaúna	Serviços urgen-
tes executados no prédio do Fo uni, em 1952

Prefeitura Municipal de Manhurnirim -- Obras (te
construção ilo Quartel e Prisão da cidade

Edmundo Loures - Saldo das obras de reconstru-
ção <lo Foruin (le Tiradentcs ..........

Cidade Industrial ---- Despesas com material para
as obras de construção da Cidade Industrial

Airnore Dutra Filho - l)iarias vencidas de seteni-
bro ii novembro de 1952............

Alacrino Monteiro ---- Diárias vencidas eni novelo-
bro a dezembro (te 1952 ..............

André Martins de Andrade Filho - Diárias venci-
das ciii dezembro de 1952............

Angelo Bretas Bhering - Diárias vencidas de abril
a dezembro de 1952 ..............

Agostinho Carlos Catéia - Diárias vencidas de no-
vembro a dezembro de 1952 ..........

Antônio F'usaro Filho - Diárias vencidas (le no-
vembro de 1952 ..................

Augusto César de Assis Maia -- Diárias vencidas
de novembro a dezembro (te 1952 ......

Álvaro José Ribeiro (ia Costa	Vencimentos (le no-
vembro e dezembro (le 1952 ..........

Alberto Bouchardt Filho - Diárias vencidas de
julho a dezembro (te 1952 ............

Carlos (Ia Cunha Meio - - Diárias vencidas de maio
a julho e de outubro a dezembro de 1052

Dalton Pereira - Diárias vencidas em dezeliIi)rO
de	1952	......................

Cr

5.882,00

3.800,90

5.074,50

67.163,90

3.236.50

3.094,3')

41.28150

1.456,00

$02. 238,70

2.250,00

3. 000,0()

300,Oi,

5.930,00

1.573,00

1.575,01)

1.500,00

1 .028,30

6.630,00

975,00

105,00

Edmundo [Mures -- - Diárias vencidas em (lezenÀl)ro
de1952	........................

Ldmundo Bizzol o	Diárias vencidas .ic cIN1 hio
a novembro de 1952 ................

Geraldo (te Campos GIni,i	Dia:iis veneiilas em

dezembro (le 1052 ..................
termínio (iauzi ---- Diárias veecidas eia agôsto, ou-

tubro e novembro de 1 ,952 ............

1 ves Soares <la Cunha -	Diárias vencidas de no-
veambro a dezeiibro de 1052 ..........

Jesus Alves l'ôrres --- Diárias vencidas de setem-
bro a (iezeI(ll)rO (te 1952 ..............

,toão (te Carvalho Júnior --- Diárias vencidas de no-
a dezembro dc 1952 ..........

)a0 ililgert Coelho -- -- 1)iárias venc idas de noveili-
bro a (lezeilitiro (te 1952 ............

João Milton Fernanties --- Diárias vencidas (te mar-
ço a novembro (te 1952 ..............

João Pôrto (te Menezes -- - Diárias vencidas de mar-
ço a novembro (1e 1952 ..............

sê <te Paula Zica •--- Diárias vencidas de novem-
bro a dezembro de 1952 ............

José de Castro Vaiério - Diárias vencidas em ou-
tubro de 1052 ....................

José Guimarães de Almeida	- Adicionais (te 10%
no período dc 3 de fevereiro a 31 de de-
zembro de 1952 ..................

Luís Fernandes de Sonsa -	1)iárias vencidas clii
dezembro de 1952 ..................

Lourival Ferreira Carneiro -	Adicionais (te 10%
retal ivos ao período de 1(1 de março de 1952
a 31 de ttez4nnl)ro de 1053 ............

Newton Cardoso <te Sonsa -- - Diárias vencidas CIII

dezembro de 1951 e dezembro de 1052 .
Nilon Comes --- Diárias vencidas em dezembro de

1052	........................
Nilon Comes --- Diárias vencidas cru 	de

1952	..........................

adi Leite Ribeiro	Diárias vencidas e- <lezeni-

bro de 1952	....................
Tarcélio Cândido B&ém Barbosa --.- Diferença de

vencimentos de agôsto a novembro (te 1952
Vaifrido Machado Mendonça -- -- Diárias vencidas de

novembro a dezembro de 1952 ........

Cr

• 350,90

1.65%90

330,00

1.485,00

990,00

9 . 035,00

1.430,00

1.210,00

4 .925,00

ti. 420,00

660,00

600,01)

4.861,30

975,00

12. 605,50

2.530,00

880,00

470,00

1.500,00

435,70

1.650,00
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Cr$

7.778,00

1.125,o0

1 . 000,0v

1. 750,0(

383,u0

363,90

1.468,90

500,00

22,29

1.600,00

225,041

209,80

20.785,30

62.889,00

175,30

2.200,0°

365.10)
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Vaifrido Macnado Mendonça Adicionais de 10%,
inclusive abono de família, no período de
1.' de setembro de 1952 a 31 de (lezenibro
de 1952	........................

Zoroastro Tôrres - Diãrias vencidas em clezenibro
de 1952	........................

Ângelo Bretas llhering - Aluguel do cômodo ocu-
pado pela 20.' Circunscrição, em dezembro
de 1952	........................

Augusto César de Assis Maia - Despesas com a ca-
mioneta da 21.' Circunscrição, eni novem-
tiro e (lezcmilhro de 1952 ..............

Au gusto César Assis Maia -- Despesas com o escritó-
rio da 21.4 Circunscriçao, ciii novembro de
1952	..........................

Augusto César de Assis Maia -- Despesas colil a cor-
respondência oficial da 21.' Circunscrição, em
1952	...........................

Andií Martins Andrade Filho Despesa ('oIii o
custeio cia camioneta da 16. 11 Circunscri-

ÇãO, ('mfl dezemb ro (te 195 ,22 ............
Agostinho Carlos Catela -- Aluguel (lO escrtoriO da

1.' Ci rcunscriçao. em (lezemnbro (le 1052

Agostinho Carlos Catem	Despesas Com a corres-
ponclênein oficial, em novembro de 1952

A jorto Giesbrceht Sobrinho - Aluguel 
tio escri-

tório da 22.1 Circumiscriçiio, de março a ou-
tubro de 1952 ..................

Amih(nio Marcos de Minas - Despesas de condução
em dezembro de 1952 ..............

Ca . Mineira (te Eletricidade ----- Assinatura de te-
lefone da 6.' Circunscrição, cm novembro a
dezembro de 1952 ................

Telefônica Brasileira Fornecimento de ser-
viço telefônico a Secretaria, no 1 . ' tr moes-

tre (le 1952	....................
Cia. Telefônica Brasileira - Fornecimento de ser-

viço telefônico (PBX), durante o ano de 1952
Edmundo Loures -- Despesas postais e te!egrófcas

e -telefônicas do 13.' Circunscrição, no 2. se-
mestre de 1957 ..................

Edmundo Bizolo -- Despesas de condução em no-
vembro de 1952..................

Fioriano Neiva S. Tôrres -- Despesas de condução
em abril de 1952 ..................

Foriano Neiva --- Aluguel do escritório da  23.' Cir-
cwiscrição, de julho a dezembro de 1952

Ives Soares da Cunha	Despesas postais da 11.'
Circunscrição, no 2. v semestre (te 1952 .

Ives Soares da Cunha	Despesas com o "jeep" da
11.' Circunscrição, em dezembro de 1952

João Carvalho Júnior - Despesas postais da 5,3
Circunscrição, no 4, 1 semestre de 1952 .

João Carvalho Júnior --- Despesas de condução de
Outubro a dezembro de 1952 ..........

João A. Pimenta Carvalho	Despesas postais da
23.' Circunscrição, eni 1952 ..........

João Miiton 1"ernanícs --- Despesas de condução,
cii setembro de 1952 ..............

JOaJ Milton Fernandes - Aluguel cio escritório da
14.4 Circunscrição, de novembro a dezembro
de 1952	........................

Jose Carlos das Neves	A: uuel da 13. Crcuns-
unção, (te outubro a dezembro de 1952 .

José Coinide Burges --- Despesas com o levantamen-
to (Ia plitilta (10 Campo de Piranga, em 1952

Jesus Alves Tôrm'es - Despesas postais da 10.' Cir-
cunscrição, no 2.' semestre de 1952 ......

Luís (iil1/.ga Ia iStO -- -- Ucspesas postais (Ia 17.'
C;rcuuaci'içao, no 2 . semestre de 1952 .
ouzaga	atsLt - Alupiei do escriónio oco-
podo pela 17.' CiicurscrçaO, de OUtu)rÜ a
'Jczeiubro de 1352 ..................

Luis Coiizaga Habita ----	Despesas com a Camilo-
nela da 17.' Ctreumiscnição, eni 1952 .

Lauro Gonçalves de ousa -- - Despcas poSta is da
15.' Circunscrição, no 2.' seniestie dc 1952

Nilon Comes -- Despesas postais da 4.' Circuns-
crição, de 4umeiro a dezembro de 1952 .

Newton Cardoso de ousa	Despesas postais (Ia

25.'	 no 2.' SCiflCSi cc de l 752

"O Diáro"	Publicação sâbre as obras da Cbla-
de Industrial, em seeohro de 1252 .....

A. Fôllia (te Minas" --- Puhlicaçães sôbre os
Campos de Pouso do Norte (lo Estado, CIII

novembro (te 1952 ................
Sadi Leite lUbeiro -- Despesas postais cia 3.' Cir-

cunscrição, mio 2.' senicsti'e de 1752 .
Sadi Lcte Ribeiro - - Destae,S de condução, em

dezembro de 1952 ................

Cr'

1 .tOO,00

60,9)

1 .203,9)

43,60

276,00

72,00

314,40

1.400.00

700,00

7.100,00

79,60

290,90

1 .iO0,fl0

3.196,20

31,29

161,00

27 3,5 O

13.000,00

7.000,00

67,40

.069,09
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\Talfrj ( jo \laciiado (i('fl O úflri	L'csess cota a ca-
inioneta (Ia 6. Circunscrição, em outubro,
novenibio e (Iezernl)ro de 1952 ........

Vaifrido Machado Mendonça - Despesas postais
(Ia 6.4 Circunscrição, no 2. 1 semestre de 1052

Zoroastro Tôrres	Despesas com aluguel (to escri-
tório da 9. Circunscriçilo ( in&usive luz), em
dezembro de 1952 ................

Zoroastro Tôrres	1)cspesns postais da 9. 4 Circuns-

ção, durante o 2.1 semestre de 1952 ......

Art. 2 . 0	Para atender :s despesas decorrentes (]esta lei,

fica o Poder Executivo autorizado a realizar as operações de crédito

que se tornarem necessórias.
Art . 3.	Esta lei entrarõ cio vigor na data de sua publi-

caç5o, revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto a tôdas as autoridades, 1 quem o conheci-
mento e execuçiio desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, 150 inteiramente como nela se contém.

Dada no Pai:cio (Ia Liberdade, Belo Horizonte, 26 de de-

zembro de 1953.
JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA
Bento Gonçalves Filho
Odiloii Belmrens

*

LEI N.0 1 . 003, 11'E 26 1)E DEZEMBRO DE 153

Abre à Secrctarir i/o l'iaçõo e Obras Públicos o crédito especial de

Cr$ 2.923.685,70

(Publicada a 29)

Retificação:

Onde se lê:
José Alves Tôrrcs -- Obras de reparos na cadeia de G'ts-

nhães	Cr$ 4. 400,00,

Leia-se:
Jésus Alves Tôrres -- Obras de reijamos na cadeia de Gui-

nliães - Cr$ 4.400,90.

LEI N. 9 1.061, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1953

Abre ú Secretaria (la ,tjrieultura, Indústria, Comércio e Trabalho
o crédito especial de Cr 5.000.000,00

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

Art. 1."  Fica ai)erlo O Secretaria da Agricultura, Indústria,
Comércio e Trabalho o crédito especial de Cr$ 5.000.000,00 (cinco
milhões de cruzeiros) para atender Os despesas decorrentes do
convênio celebrado entre os Govêrnus da União e do Estado 'te
Minas Gerais, sôbre o plano de reflorestamento

Art. 2. Para atcimcterdespesas decorrentes desta lei,
fica o Podei- Executivo íutorizado a realizam as operações de crédi-
to que se tornarem necessõrias

Ai-I. 39	Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação e terá sua vigência cessada cio 31 de (lezemilbio (te 1954

Art. 4,9 - Itevogani-se as disposições cru

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

Dada no Paiúcio Ia Liberdade, Pelo 1 lomizonte, 26 de (iezemnbro
de 1953.

JUSCELINO KUBTTSCIJEK DE OLIVEIRA
Juare: de Sousa Carmo
(Jdiloii Belireízs

*

LEI N. 1.065, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1953

Abre à Secreria do Interior o crédito especial (te Cr$ 622. 000,00

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

Art. 1 . 0 - Fica aberto à Secretaria do Interior o crédito
especial de Cr 622.000,00 (seiscentos e vinte e dois mil cruz&ros)
para ocorrei- ao pagamento de veículos necess trios O diversas (Irpeli-
dências da Secretaria, como segue:

Cr$
Um caminhão clestiaado ao Serviço de Assistência

a menores ......................250.000,00
Uma camioneta Octinaeia ao Juízo de Menores . .	300.

Cr)

11 .278,10

212,30

420Am

277,30

2.923.685,70

vi
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Cr$

Uma camioneta destinada ao Tribunal de Justiça .	72. 000M0

Cr$ 622. 000,00

Art. 2. - As aquisições acima serão efetuadas por interrné-
dio do Departamento de Compras e Fiscalização.

Art. 3•9 - Para atender às despesas decorrentes desta lei, fica
o Poder Executivo autorizado a realizar as operações de crédito
que se tornarem necessárias.

Art . 4•9	Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publica-
ção e terá sua vigência cessada em 31 de (lczelflhrO de 1954.

Art. 5.9 - Revogam-se as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio (Ia Liberdade, Belo Horizonte. 26 de dezem-
bro de 1953.

JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA
Geraldo Starling Soares
Odilon Bchiexis

*

LEI N.° 1.066, de 26 DE DEZE?lflBO DE 1953

Abre á Secretaria da Educação o crédito especial de Cr$ 1.517.073,30

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

Art. 1. - Fica aberto à Secretaria (Ia Educação o crédito
especial de Cr 1.517.073,30 (tan milhão quinhentos e dezessete mil
setenta e três cruzeiros e trinta centavos), para ocorrer ao paga-
mento de diversas despesas, como segue:

Cr$
Paulino Pereira da Costa -- Zelador - padrão S-8

do Grupo Escolar "Padre José Anchieta" da
Capital - adicionais de 10% relativos ao
período de 19 de dezembro de 1951 a 31 de
dezembro de 1952 ................

	1.097,50
Dr. Dolor Borges - Exames médico-biométricos,

feitos em alunas da Escola Normal Oficial de
Patos Minas, nos exercícios de 1919 a 1952

	
25.600,00

Maria José da Silva - Servente - padrão E, do
Grupo Escolar "Domingos Justino Ribeiro",
de Mateus Leme - adicionais de 10% relati-
vos ao período de 14 de novembro de 1951 a
31 de dezembro de 1953 .............

Sociedade de Assistência aos Pobres - Aluguel do
prédio ocupado pelo Grupo Escolar de Santa
Rita do Sapucaí, no período de janeiro a
dezembro de 1951 ..................

José de Sousa Madeira - Aluguel (lo prédio ocu-
pado pelas Escolas Reunidas (te Divino de
Virginópolis, durante o ano de 1951

Leontina de Sá Lacerda - Aluguel do prédio ocu-
pado pelas Escolas Reunidas de Itacarainbi,
município de Januária, nos meses de julho a
dezembro de 1949 ................

Sil'estre da Costa Lage - Aluguel do prédio ocu-
pado pelas Escolas Reunidas de Santo Antô-
nio do Ro &baixo, município de Conceição
do Mato Dentro, durante o ano de 1951

Julieta de Oliveira Aluguel do prédio ocupado
pelas Escolas Reunidas de I)iogo de Vascon-
celos, municíp

i
o de Mariana, durante o ano

de1951	......................
Padre Inácio Campos -- Indenização de despesas

feitas com a Escola Normal de Bom Sucesso,
em 1951	......................

Ãngelo Evangelista Aluguel do prédio ocupado
pelo Grupo Escolar da Capital "Cristiano Ma-
chado", no período de 1.'1 de outubro de
1949 a 31 de dezembro (te 1950 ......

Diretoria das Escolas Reunidas "D. José Gaspar",
da Capital Despesas com a limpeza feita
no Estabelecimento, em 1949 ..........

Herdeiros de Ana Ribeiro Gaia - A'ugnel de 1 sa-
la ocupada pelas Escolas Reunidas de Unai,
em 1950 e 1951 ..................

Nomtalla Elias Ibraim - Aluguel do prédio ocupa-
do pelo Grupo Escolar (te Teixciras, eia 1951

Cia. F'ôrça e Luz de Abaeté -- Fornecimento de
luz ao Grupo Escolar de Ahaeté, em 1951

Vitorino Domingos da Silva - Aluguel (lo prédio
ocupado pelas Escolas Reunidas (le Campos
Altos, de janeiro de 1950 a 31 de dezembro
de	1951	......................

Cr$

1.875,00

30. 000M0

1.800,00

720,00

3.600,00

550,00

7.517,00

16.381,50

800,00

3.600,00

10. $00,00

240,00

16.800,00
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Cr

12.000,00

160,00

18. 400,0()

501,60

4.750,00

1.900,00

110,80

264,00

975,00

674,80

200,00

238,60

1.331,40

Reitor do Gintsio M leila de 'l'eófilo Otoni ---- Te-
denizaçõo (te despesas feitas ciii 1050 e 1951

Francisco GOnçalv('S ile Mendonça Diferença de
aluguel do prédio ocupado pelo Grupo Es-
colar "Fcrnéo Dias", de Pjrapora, cm 1919

Efigênio T ope Nngce ra Al!Ig 11 do pré&ho ocu-
pado pelas Escolas Reunidas de Prudente de
Morais, município de Mato/AI) tios, tio período

de 1 .0 (IC fevereiro a 31 de 1 ezenibro de 1951

Felício Dias de Oliveira --Aluguel do prédio ocu-
Pado pelas Escolas Heun bias "Alfousus de
(!1Lrtc', rL Con.crcinho, no período de
7 de junho dc 1949 a 31 de dezeitibro (te 1951

Diretoria do 6. E;co1ar (te Amparo do Serra, mu-
nicípio de Ponte Nova -. - 1I1(1C1117.íIÇU() (le
despesas feitas coo' transportes de carteiras,

em1052 ........................
Cia. Prada de Eletricidade, co! Araguari -- Fome-

cime rito de energia elétrica ao Grupo Escolar
de Araguari, no perío10 (te julho a (lcZefli-

bro de 1952 ......................
Cia. Prada (te Elelrici(la(iC, cru Uberlândia For-

neeinleflto de energia etétri('a ao Colégio Es-
tadual de Uberlândia, no 4. 1' trimestre de 1952

Cia. Geral de Eletricidade de (íuaxupé ----- Forneci-
mento de energia elétrica ao Grupo Escolar
"Delfim Moreira", dc Guaxupé, no 4.' trimes-

tre ile 1952	......................
Cia. Fôrça e Luz Barralonguense Fornecimento

de luz ao Grupo Escolar (te Barra Longa de

julho a o ovenibro dc 1951 e de julho a no-
veinbro (te 1952 ...................

1. B. M. World Trade Corporation -- Serviço exe-
cutado no relógio de ponto (lesta Secretaria,

cru dezembro de 1952 ..............
Levinclo Navarro -- -Aluguel do prédio ocupado pelo

Grupo Escolar (te Cabo Verde, de 27 de feve-
reiro a 30 de novembro (te 195 ......

Canavarro & Cia. ---- Fora cci mciii o ( te material i

Secretaria. cio maio de 1952 ..........
Bernardino Soaibeiio Diferença de aluguel do

prédio ocupado pelas Eecolas Reunidas de
CorrentialiO, município (le Guanhiies. (le 15
de maio (te 1948 a 34 ile lezeiiihro de 1949

Cr$

7.026,20

3.066,70

880,00

7.750,00

100,00

175,30

1.418,91)

74,70

800,0()

121,60

4 .096,50

1.342,20

19.493,20

J. Baldo S. - -- Aluguel (lo prédio erul)alo pelo
Grupo Escolar -Joaquim Nabueo", de Divi-
ilópolis, de maio a dezembro (te 1951 .

Humberto Ferola ---- Aluguel do prédio ocupado pelo
Grupo Escolar (te Piranga, em novembro e
dezembro de	1948 ................

lerdeiros (10 Pa(1 cc Usório da Rocha - - Aluguel
(lo prédio ocupado peas E. iteunuias dc
Moeda, município de Belo Vale, nos anos de
1949 a 1951	....................

Diretoria do (ilupo Escol ar	"Severo Ribeiro", de
Itapecerica --- Indenização (te despesa feita
com ferragem, material	hidráulico, talhas,
relóg i o, no 2.	serriestre (te 1950 ......

Sebastiiio .José Leão - -- Aluguel do prédio ocupa-
do pelo Grupo Escolar de Neponiuceno, no
período de 15 de março ii 31 de (tezenibro
de1952	......................

Suas Veiga Aluguel (lo prédio ocupado p&o Gru-
po Escolar de Nepomuceno, no período 15
de março a 31 (te dezembro de 1952 .

Maria de Freitas Miranda --- liidenizaç5o (te des-
pesa feita colo o fortieciniento de lui ao Cur-

so de Adultos, de II ainarati , muiri e í1 o (te Cata-
guases. 00 ano (te 1952 ..............

Cia. Sul Mineira de Eletricidade -- Fornecimento
de luz ao Grupo Escolar (te Coriceiç5o das
Pedras, municípro dc Santa Catarina, no pc-
nodo dc outubro de 1948 a dezeinhio (te 1949

Cia. Regional (te Eletricidade (te Lima Duarte
Fornccrnienlo de energia elétrica ao Grupo
Escolar "fias Fortes", de Lima Duarte, em
1952	. .	- .....

Cia. Sul Mineira de Eletricidade - -- Fornecimento
(te luz ri  Grtitm Escoar de Três Pontas, no
período de outubro de 1948 a dezembro (le
1919	........................

Diretoria do Grupo Escolar de Espinosa - Indeni-
zação ile (1eaI>ea fei ia cola O fornecimento
de ógua ao Grupo Escolar, no 2. semestre
de1952	........................

Cia. Geral de Eletricidade ---- Fornecimento (te luz
ao Grupo Escolar de Nova Resende, no P e

-ríodo de outubro a dezembro de 1952 .
Diretor da Navegaçi'io Mineira (lo SSo Francisco

Transportes feitos para a Secretaria, cm 1952
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Cclii

300,00

6.500,00

1.100,00

523,50

155,00

957,30

253,60

4.147,10

U2,40

161,50

3. 300,0

344,00

Waidemar Putini - Carreto de móveis para o Gru-
po Escolar "Bueno Brmtdão", em 1952

Diretora do Grupo Escolar "Vieira Marques", de
Santos Durnont	Indenização de despesas
feitas com a reforma do piano do estabele-
cimento em	1952 ..................

Diretora do Grupo Escolar "P. Caetano Azeredo"
- Capital - Indenização de despesa feita
com consêrto do piano cio estabelecimento,
em 1952, e de uma máquina de escrever

Cia. Sul Mineira de E ' etricidade	Fornecimento
de luz aos Grupos Escolares de Alienas, du-
rante o ano de 1949 ................

Cia. Sul Mineira de Eletricidade	Fornecimento
de luz ao Grupo Escolar de Elói Mendes, de
outubro de 1948 a dezembro de 1949 .

Cia. Sul Mineira de Eletricidade - 	Fornecimento
de luz ao Grupo Escolar de Paraisópolis, no
no período de outubro de 1948 a dezembro
de 1949 ........................

Cia. Sul Mineira de Eletricidade - Fornecimento
de luz ao Grupo Escoar de Cachoeira de
Minas, no período de janeiro a outubro de
1949	........................

Ação Social de Santo Antônio - Capital - mdc-
nização de despesa com fornecimento de luz
às Escolas Reunidas "D. José Gaspar", cia
da Capital, em 1952 ................

Cia. Sul Mineira de Eletricidade	Fornecimento
de luz ao Grupo Escolar de Santa Catarina,
no período de outubro de 1948 a dezembro
de 1949 ........................

Cia. Sul Mineira de Eletricidade - Fornecimento
de luz à Escoia Normal (te Santa Rita cio Sa-
pucai, no período de julho a dezembro de
1949	..........................

José Marciano Rodrigues - Aluguel do prédio ocu-
pado pela Coletoria de Sobrália, município
dc Tarumirimn, no período de 1 . 0 de feverei-
ro a 31 de dezembro de 1952 .........

Cia. Sul Mineira de Eletricidade - Fornecimento
de luz ao Grupo Escolar "Cel. Joaquim Ri-
beiro" de Nepomuceno, no período de ou-
tubro a dezembro de 1948 e durante o ano
de 1949 ........................

Cia. Fôrça e Luz Catagnases	Leopoldina - -
necimento de luz à Escola Normal de 'Vis-
conde do Rio Branco, durante o ano de 1952

Diretora do Grupo Escolar Padre Eustáquio da Ca-
pital - Indenização mie despesas feita com

fornecimento de luz ao estabe!ecimento, nos
meses de maio e dezembro de 1951 e du-
rante o ano de 1952 ................

Diretora do Grupo Escolar "Padre Eustáquio" da
Capital --- Ind enizaçóo (te despesa feita com
o fornecimento de água ao estabelecimento,
cm novembro e dezembro de 1951 C durante
o ano de 1952 ....................

Cia. Fôrça e Luz mie Inhapium S.A. -- Fornecimen-
to (te luz ao Grupo Escolar "Antônio Car-
los" e às Escolas Reunidas "D. Cava-ti", de
Inhapimmi, durante o ano (te 1952 .......

Diretora do Grupo Escolar de Passos -- indeniza-
ção de despesa feita com  aquisição de Uni

mimeógrafo para o estabelecimento ......
Diretora das Escolas Reunidas "Pedro Furtado", de

Itamarati, município (te Cataguases ---- Inde-
nização de despesa feita com reparos na ins-
talação sanitária cio estabelecimento, eni 1952

Diretora do Grupo Escolar de 1). Silvério - Inde-
nização de despesa feita com reparos na
instalação sanitária (10 estabeleeimneiilo, em
1952	..........................

Diretora do Grupo Escolar "Cel. Francisco Braz",
de Brasópolis -- Indenização de despesa
feita com consertos urgentes no prédio e mo-
bil iári o escolar, aquisição de rua rial de es-
critório,Áem 1952 .................

Cia. Fôrça e Luz Cataguases ---- Leopoldina -- For-
necimnento de luz aos Grupos Escolares de
Além Paraíba, durante o ano de 1952 .

Cia. Fôrça e Luz de Abaeté	Fornecimento de luz
ao Grupo Escolar (te Aljaeté, durante o ano
de 1952 ........................

Cia. Sul Mineira de Eletricidade	Fornecimento
de luz ao Grupo Escolar de Maria da Fé, du-
rante o 2 . 0 semestre (te 1052 ..........

Diretor da Estação Rodoviária	Transporte de
material para a Secreta i a ............

Cr$

724,20

2.071,70

941,20

374,40

4.833,40

180,00

226,00

1 .133,00

1.939,20

240,00

77,40

1.661,60
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Cia. Geral de Eletricidade	Fornecimento de luz
ao Grupo Escolar de Conceição Aparecida,
de outubro a dezembro de 1952 ........

Diretora do Grupo Escolar "Professor Cônd ido Aze-
redo", de Sete Lagoas	Indenização de des-
pesa feita com a aquisição de talhas para

o estabelecimeulo, ein 1952 ...........
l)ireora (las Escolas lEitiiidas de' Jcd(litLuí -	In-

denização de despesa feita com transporte e
consérto de carteiras, em 1952 ........

Diretora do Grupo Escolar de Coa (eiçco ApareeRta
Indenização (te despesa feita com a liga-

ção (te água no pre(lio do Grupo Escolar, cm
1950	..........................

Cia. Geral de Eletricidade ---- Fornecimento (te
energia elétrica ao Grupo Esco 1 ar de Monte
Belo de outubro a (tezclul)ro de 1952 .

.João Camilo Ferreiro - -- Aluguel do prédIo para o
Grupo Escolar ole Passa-Bem, município de
Santa Maria de itabi ra, eia (lezeili bro de 1949

Direoia do Grupo Escolar 1c Frutal Indeniza-
ção de despesa feita com conserto (lo reló-
gio e transporte (te material, eia 1952 .

Diretora (lo Grupo Escolar "JO(ltllifl Nai)UCO " , (te
Divinópolis --- lndenizaçíio de despesa feita
com o consêrto (te fllóVeiS do estaljcleciiiieil-
Lo, eia 1952 ......................

Pc. Geraldo Anodu Brandão ---- !luguel (lo prédio
ocupado pelas Escolas Reunidos de Mãe (los
Homens, municípiO ele Rio Vermelho, du-
rante o ano de 1952 ................

Prefeitura Municipal dc Presidente Olegório Des-
pesa feitas com a montagem de móveis re-
flleti(tOS às Escolas de Ponte Firme, Lagamar
e São Tiago, em 1952 ..............

Diretoria do Grupo Escolar (te Volta Grande -- In-

denização de despesa feita com o novo ino-
tor para bomba elétrica .............

Reitor do Colégio Estadual de Barbarena ---- ln(le-
fliZaÇuo (te (lesj)esi( feita ('((Iii O aquisição (te
material, em 1952 .................

l)retora da Escola Normal Rural da Fazenda (lo
Bosimrio ---- Indenizaçao ole despesa coma a
0c1uisjcio (1'. lifll iiiolol- elétrico tira acionar

a 10)111 La 1iidriui co ................

Cr$

68,40

2.120,00

324,00

864,00

74,70

250,00

322,00

386,00

3.600,00

1.000,00

1 .500,00

405,00

4.653,00

1)m retor (111 S EScolas lil'UO 1(1 as "5iaro (te Li rria', 1
Augusto de Lima, ruunicipio de Buenópol is
-- ladenizaçõo (te despesas feitas COili a

aquisição (te móveis e material de limpeza
Padre Geraldo flarreto Trindade -- Aluguel do pré-

(tio oCupa(lO pelo Grupo Escolar (te Sõo Do-
mingos (te Prata, no 4.1 Irinestre dc 1952

1111(10 Saloinóo Alcici --- Indenizaç'iio (te despesa
feita coni o foi-nccimei1to (li' úgua à Escola
(te Vila Formosa, da Capital, (te agôsto a no-
venibro de 1952 ..................

Maria Ester Fernandes - Fornecimento (te água 00

Grupo Escolar (te itamarandiba, no 2. 9 se-
mestre de iPal e 110 aliO de 1952 ........

Sul Mineira (te Eletricidade - Fornecimento
(te luz (II) Grupo Escolar (te Con-ciçõo do
Rio Verde. mio 4.' tiimiiesti-e de 1948 O 00 ano
(te 1919	........................

Diretora das Escolas Reunidas de Mariana Inde-
nização dc despesas feita com reforma (te
móveis do estabelecimento, eui setembro (te
1952	..........................

Diretora (lo Grupo Escolar de Andradas -- - J ndeni-
zação de (leSpcSa (te luz 00 estabelecimento,
de junho (te 1951 II (lezolubro (te 1952 -

Diretora do Grupo Escolar mie Atmcnara --- Indeni-
zação (te despesa feita com o fornecimento
de ógua ao estabelecimento, no anos de 1949
a	1952	........................

Diretora do Grupo Escolar "Diogo de Vasconcelos"
da Capital Indenização (te despesa feita
com a reforma do piano (lo CStalieleciRieuto

eodoro Mcira -- - Alu guel (lo prédio ocupado pelas
Escolas 1?eunidas (te Couto Magailiàes, muni-
cípio de Diamantina, em 1952 ..........

Indústria Gráfica Cruzeiro do Sul Ltda., de São
Pauto -- - Fornecimento de material à Esco-
la Normal de Ouro Fino, em 1952 ......

Diretora da Escota Normal Oficia! ele Monte Santo
(te Minas Gerais --- Despesas feitas eia 1952

Emprêsa Fôrça e Luz "Ramalho e Zuncon", de Ou-
ro Fino Fornecimento de luz ao Grupo Es-
cotar de Bueno Brandão, durante o ano dc
de 1952 ........................

Diretora tIo Grupo Escolar de Piraguaçu - Indeni-
zação de despesa feita com o fornecimento

Crí

910,00

900.00

000,00

720,00

428,90

370,00

2.052,40

1.210,00

800,00

2.264,50

2.731,09

640,90

411,40
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de luz ao referido estabelecimento, no 4. 9 tri-
mestre de 1952 ....................

Centrais Elétricas de Minas Gerais S. A. Forne-
cimento de luz à Escola "Sandoval Azevedo",
da Fazenda do Rosário, durante o mês de de-
zembro de 1952 ..................

S. A. Casa Pratt - Capital -- Fornecimento de
material ao Instituto São Rafael, cru julho de
1952	........................

Indústria e Comércio de Material Científico e Hos-
pitalar Ltda. Capital - Material forneci-
do ao Curso Ginasial do Instituto São Rafael,
em dezembro de 1952 ..............

Reitor do Ginásio Estadual de Paraisópolis - In-
denização de despesa feita com aquisição de
material didático para o citado estabeleci-
incnto, em	março (1(1 1952 ............

Diretor da Escola Normal Oficial de Dores do lii-
daiá - Indenização de despesa feita com
aquisição de material para o referido estabe-
lecimento em abril (te 1952 ..........

Livraria PaX - Capital Material fornecido ao
Curso Normal Rural da Fazenda do Rosário,
em outubro de 1952 ................

Cia. P. Kastrup - Capital - Material fornecido
para equipamento dos novos Conservatórios
de Música, em maio de 1052 ..........

Cia. P. Kastrup - Capital Material fornecido
para completar equipamento dos novos Coo-
servatórios de Música, cmii julho de 1952

S. A. Casa Pratt - Capital -- Material fornecido
ao Serviço de Estatística Educacional, em ju-
nho (te 1952 ....................

Sociedade Técnica Murray Ltda. - Capital - For-
necimento dc material ao Conservatório de
Música de Visconde do Rio Branco, em mar-
ço de 1952 ....................

Pastore e Franco - Capital - Fornecimento de
material de música ao Conservatório (te Vis-
conde do Rio Branco, cio março de 1952

Da Costa Santos - Capital -- Livros fornecidos
para as bibliotecas escolares em maio (te 1952

José Ribeiro da Silva - Capital -- Fornecimento
de material ao Conservatório de Música (te
Visconde do Rio Branco, em julho de 1952

Cr

68,60

821,00

9. 405,0k)

7.407,04)

1 . 755,00

440,04)

1 . 525,0(

312. 180,0v

173. 150,t)J

9.405,00

s. 950,00

S. 000,00

8.000,01

3. 100.00

Veloso e Cia. Ltda. - Capital - Livros forneci-
(tos para as bibliotecas escolares, em maio
de 1952 ........................

Livraria Pax Capital - Livros fornecidos para o
Curso Normal Regional "Sandoval S. de Aze-
vedo", da Fazenda do itosário, em novem-
bro de 1952 ....................

Diretora (lo Grupo Escolar (te Senhora do Pôrto -
Município de D. Joaquim - Indenização (te
de despesa feita com fornecimento de água
ao Grupo Escolar, em 1952 ..........

Diretora da Escola Normal Oficial de Bom Suces-
so	Indenização de despesas de expedien-
'te, em	1952	......................

Diretora do Grupo Escolar "Abm alio Lincoin", (1e
Passos Indenização de despesas feitas com
a compra (te material gráfico para o Grupo,
cmii dezembro dc 1952 ..............

agib Paulo . Manhiunçu - Aluguel do prédio
n'ara o Grupo Escolar de Manimuaçu, no milês
de dezembro de 1952 - ............

í)irctor do Grupo Escolar de Monte Sião - mdc-
a ização de despesa feita com o fornecimnen-
to de luz àquele estabelecimento, nos meses
de outubro a (icze1Il;ro de 1952 ........

Diretora das Escolas Reunidas (te Comercinho, mu-
nicípio de Cornercinho - Indenização de
despesas feitas coma o carreto de material es-
colar, em 1952 ..................

Michel Kalaf - Ai'aguari Aluguel do prédio oco-
pado pelo Grupo Escolar "Visconde de Ou-
ro Préto", de Ara guari, durante o )K'ríodo (te
21 de novembro a 31 (te (lc;:eInbI'o (te 1952

Emiiprêsa Fôrça e Luz São Bernardo, (te Bahuimu --
Fornecimento (te 1 iz às Escotas Reunidas (te
Ba'd iiii, durante o período (le dezembro (te

a (ICZ('mfli)rO (te 1952 ............
Cia .Sai Mineira (te Eicl cidade --- Comahacuit'a

i"orneenlenIt) dc	'aoC.,'o N.d: ruo de
Alfabetização, dc Cambiqu ra, em outubro e

	

il	1948 e (IC maio a (tezecllaro (te
191')	........................

!onte C.rrnelo

	

prri	'a u''upu Escolar 'i.e.iJ
Chaves" (e Monte LaI'hic!u, mio mds a te-
zeiulii-o de i92	..................

Cr$

20.000,00

2.765,00

900,00

3.206,20

748,0))

400,0

97,20

99,50

4. bOO,0U

226,80

1 .500.00
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Júlia Maria de Souza Rio Pardo dc Minas --
Fornecimento de água ao Grupo Escolar dc
Rio Pardo de Minas, durante o ano de 1932

Diretora do Grupo Escolar "Prof. Quaresma", de
Cataguases -- Indenização dc despesa com
o fornecimento de luz àquele estabelecimento
durante o mês de dezembro ((C 1932 .....

Bento Sobra!	Mercês, município dc Diamantin a
Aluguel do prédio ocupado peCs Escolas

Reunidas dc Mercés, lUUIliei1JO (le Diainan-
tna, no 4. 1 trimestre de 1952 ..........

Flávio Barbosa de Meio -- - Aluguel do
prédio ocupado pelo Grupo Escolar "Ana Cin-
tra", da Capital, nos meses de maio e junho
de1952	........................

Cia. Sul Mineira de Eletricidade E]ói flendes -
Fornecimento de luz ao Grupo Escolar de
Elói Mendes, durante o 4•) trimestre de 1950

Lourival Manata - Capital --- Fornecimento de ma-
pas do Estado dc' Minas Gerais às escolas
rurais encampadas pelo Estado, de acúrcio
com a cláusula XVII dos convênios assina-
dos com os municíp i os em dezembro de 1952

Editôra Paulo Azeredo Ltda. -- Capital Forne-
cimento de livros às escolas rurais encampa-
das pelo Estado, de acôrdo com a cláusula
XVII, (los convênios assinados comii os muni-
cípios, em SCtCIflbI'O dc 1952 ..........

Editôra Paulo de Azeredo Lida. Capital For-
necimento (le livros às cscoias rurais encam-
padas pelo Estado, de acôrdo com a cláusula
XVII (los convênios assinados com os muni-
cípios, em outubro de 1932 ............

Diretora do Crupo Escolar "Domingos R. (te Rescn-
dc", (te,Varginha -- Indenização de despe-
sas dc caráter urgente, feitas em 1952

José Braz Gomes Pereira Carandaí - Aluguel de
uma sala para o Grupo Escolar de Carandaí,
no período de 1.0 de abril a 31 de dezembro
(le	1951	......................

Cia. Geral (lc Eletricidade --- Monte Belo --- Forne-
cimento de energia elétrica às escolas reuni-

das de Juréia, município de Monte Belo, em julho,
agôsto e dezembro de 1050 e em março, maio,
julho e outubro a dezembro (le 1951 .....
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Cr$	 . Geral de Eletricidade -- Monte fle'o	Fome-	Cr
ciumento ([e energia elétrica às Escolas Ecu-

	

400,00	 nidas de Juréta, município de Monte Belo, de
abril e aôsio dc 1952 ..............	140,30

1.517.073,30
146,30

Art. 2.° -- - Fica	110der Executivo autorizado a realizar as
operações mie crédito que se tornarem necessárias para a execUÇão
eta presente lei.

	

180,00	 Art. 3,0 - Revogam-se as disposições em contrário, entran-
do esta lei cm vigor na data (lC sua publicação.

Mando, portanto, a tôdas as autori d ad es, a quem o conheci-
inCuto C execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam Cflh11

	280,00	 prir, tão inteiramente como nela se comitêni
Dadi no Palácio da Liberdade, Dito llorizomitc, 26 mIe itezemn-

lro de

JUsCELINO KUDITSCIIEK DE OLIVEmII.A

(;dmcI!do Go;zçu?ves 1 !Iu5a
Odilon Bei:ri'uis

*

LEI N 0 1.067, DE 26 DE DEZEMI3iI() DE 1933

1 bre á Secrelariu das Finanças o crédito especial de Cr 411 .000,00

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

Art. 1. Fira aberto à Secretaria das Finanças o crédiio
especial (le Cr$ 411 . (11)0,00 (quatrocentos e onze niii cruzeiros)
destinado à aquisição dc veículos para a Iniprensa Oficial.

Art . 2. --- Para atender às despesas decorrentes desta lei,
fica o Poder Executivo autoriza(lo a realizar as operações de crédi-
to que se tornarem necessárias.

Art. 3,9 - Esta lei entrará (, til 	na data de sua publica-

çfio, revogadas as disposições eni contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, ii quem o conheci-
mento e execução (lesta lei pertence r , que a cuniprani e façam

	

1 .800,00	 cumprir tão inteiramente como neta se contém.
Dada no Palácio (la Liberdade, Belo Ilori zonte, 26 de dezem-

bro de 1953.
JUSCELINO KUI3ITSCIdEK DE OLIVEIRA

Odilon Belmrens
	252,00

	
*

9 5,4 0

25.090,01)

:148. 000,00

288.000,00

1 .246,01)
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LEI N.° 1.068, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1953

Abre à Secretaria da Agricultura, Indústria Comércio e Trabalho, o
crédito especial de Cr$ 3.001.428,00

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

Art. 1. Fica aberto à Secretaria da Agricultura, Indústria,
Comérco e Trabalho o crédito especial (te Cr$ 3.001 .428,00 (três
milhões e unimil quatrocentos e vinte e oito cruzeiros), para atender
no pagamento (Ia diferença de vencimentos, abono familiar e Previ-

dência (los Servidores do Estado, relativo à funcionários da Univer-
sidade Rural do Estado de Minas Gerais, (te acôido com o disposto
na Lei 858, de 20 de (lczeml)ro de 1951-

Art. 2.9 - Para atender às despesas decorrentes dessa Lei,
fica o Poder executivo autorizado a realizar as operações de crédito
que se tornarem necessárias

Art. 3 • 1 -- Revogam-se as disposiçocs em contrário, entrando
esta lei em vigor na data de sua publicação

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conhe-
cimento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpriufl e façam

cumprir, tão inteiramente como nela se contêm.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 26 de dezeni-

bro de 1953-

JUSCELINO KUBITSC1IEK DE OLIVEIRA
Juarez de Sonsa Carmo
Odilon Belirens

*

LEI E.' 1.069, DE 26 DE I)EZEMBiE) DE 19ã3

Abre O Secretaria da Viação e Obras Púbdcas o cr,!ilo especial de
Cr 732.560,70

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus 'epr&cmiLantCS

decretou e eu, em Sc` 
nome, sanciono a ScgU0iC lc:

Art. 1. - Fica aberto à Secretaria da V9sção e Oiw,ls i'áld
dois

i-

o crédito epeeial te (i'	782. 5(,',7í) ( 1 cP'í'eniÚS e ojcnJ e 

mil tIn i ubenlos e sessenta cruze i'os e SCLe da centavos) para paga-

1nCt() ile (ICSpeS1	Ie exei'ccu:.	J. '	remo	e;ue

Prefeitura Munici ad dc A ÇUlcfl1 P."lci' ';', ão .51

ponte sôbre o 1ibc cio 'i avc,-ã'i, na cai,aie

de Açucena ......................

Prefeitura Municipal (te Astolfo Dutra - Obras de
reparos na ponte sôbi'c o Rio Paraopebà, na
estrada Campestre - Piiciúba ..........

'eefcitura Municipal (te Dmmi Silvério - Obras de
reconstrução da ponte sôbre o Rio do Peixe,
estrada 1"azeail a Mirou da - Fazenda Hairnun-
do Caiiiilo ........................

Prefeitura Municij)al de Riu Ponl)a - Acréscimo
nas obras (te recuiistiuçau da ponte sôbre o
Rio Tijuco, estrada Rio Fuinha - Piraúna

Pi-efetur a Municipal (te Silo Domingos (lo Prata - --
'lOras (te construção da ponte sôbre o Rio
Atiié, estrada Cel. I"obi-ieiano ..........

l';'cfeitura Municipal de São Francisco --- Acrésci-
ruo nas obras de construção la polue sôbre

Rio Arrozal, estrad 1 São Francisco, Santa
Justa, (01 1952 ....................

F'cfetura Municipal de Viçosa --- Acréscimos veri-
fic:alos nas obras de construção da ponte
sébre o Rio São ilartolomeu ..........

t'rafcilurn Municipal de Águas Formosas - Obras
de reparos - -- Grupo Escolar "f,lajoi' Felicíssi-

1 . :110 Municipal (1C Caeié --- Obra dc construção
ia Grupo Escol ar dc União, no muni cí pio,
eia 1$53	......................

Pi'cba tara Municipal de Canibui -- Acréscimos 'ei'i-
ficados nas obras de consiruçãO do prédio
do Grupo Escolar local ............

Prcfcdura Municipal de Francisco Soles - Arrés-
C1IIIOS verificados lias obi'as de construção (lo
Grupo FiCoi1ir local ................

l'refeAura Mui S'ipal de Itainoate AcrésePoos nas
obras (te reparos do prédio do antigo Grupo
r:.scolar local ....................

Prefeitura MunicIpal de Muriaé - - Acréscimos nas
ílras (te ('onstrtrça',) (10 Grupo Escolar do
"Barro do Pôi'to", e-1949 ..........

1 re feitura Me ii ci pai de Muz a ml i alio	Acréscimos
na'; olivas IR' 111(9 lo'a1iiemllus ((O Gi'Up() Esco-
lar ''Coinrbi'a (Ia Luz'', 10(01 ..........

Prefeitura Municipal de Ouro Fino -- Obras de
odaptação da Escol a Noi'mu:d ocal para o
(ãiupo Escolar "Bueno lIrand ão" ........

Ci $

2. 873,10

8.612,90

13. 983,20

42.375,80

51 .035,30

G. 165,00

22.U1,70

153. 688,00

15.151,60

03.600,110

12.713,60

11(;. 5.519,70

ã. 647,60

14. 570,99

C 

.975,00
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Prefeiiura Municipal de Pouso Alegre -- - ()bies de
reparos 110 prédio escolar de Pân ano, mi
no município, eu 1lo 1

Prefeitura Municipal de Vargimsha Acrésci nos
verificados nas obras de couiLzie à erosão
nos terrenos (lo Grupo Escolar "Afoisso Pena"

Prefeitura Municipal (te EspinuSa --Ac réscilmios
verificados fl(1S obras (l(.' cunslruçao do

prédio do Foritmn 10C-'d..............
Engenheiro Edmundo Bizoto -- Indenização de

obras de construção de cisierna no préd:O
onde funciona o Grupo Escolar "América", dc
Uberaba ........................

Prefeitura Municipal de Ouro Fino	Ohr:e; de
calçamento da Av. Ciro (ionçaivcs ......

Prefeitura Municipal de São Gonça o do Sapucai
-- Obras de calçamento ,los ruas que con-
tornam os edific ios ilo Grupo Escolar, Forimni e
Cadeia locais, conforme iuediçao de 1952

Escola "Alfredo Pinto" --- Serviços executados era
carros do então Serviço de Construção (le
Estradas da Secretaria (la Viação em 1945

Engenheiro Alfeu Laperlosa lirina	Diárias venci-

(Ias nos meses de janc co a decciul)ro de 1952
Engenheiro Manuel Cairminha Sanipaio -- Diárias

vencidas nos IISCSCS (te julho a dezembro de

1952	........................
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LEI N. í.070, DE 26 DE l)EZEMBUO DE 1953

Abre à Secretaria do Interior o crédito especial de Cr$ 1 . 100.000,00

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seuse representantes,
decretou e eu, ('Iii Seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. -- Fica aberto à Secretaria do Interior o crédito
o 872,40 especial de Cr 1 . 10). 000,01) (um iiiilhão e cem mil cruzeiros) para

atender ao pagam ento dc despesas caiu a instalação e nian utençfio
(Ia (iran Ia-Escola "Chácara de Menores", scdiada em Juiz (le Fora.

Art. 2. 1	Para atender às despesas (lecorentes da presente

	

1 .500,00	 lei, fica o Poder Execuh vo autorizado a real cor as operações de
crédito que se tornarem necessárt as.

	

28.726,20	 Ari. 3•Q	Revogam-se as (isp0SÇOCS em contrário entrando
esta lei em vigor na cinta de sua publicação.

Mando, portanto, atôdas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução (lesta lei pertencer, que a r'mmpranm e façam
cumprir, tão inteiramente como neia se contém

Dada no Palácio (la Liberdade, Belo 1 lorizunte, 26 de dezem-
bro (te 1953.

JUSCELTNO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA
Geraldo Siorliizq Soares
()dtlon Belirens

*

LEI N.° 1.071, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1956

Cr

17.724,60

10. 778,00

37.465,70

24. 225,40

7.200,00

7.200,00

782. 560,70

Fica o Poder ExecubvO autorizado a realizar a
operações de crédito que se tornarem necessárias pala atender às

despesas decorrentes desta lei.
Art. 3.	Esta lei, entrará em vigor ri a data (te sua pubtt-

cação e terá sua vigência cessada cm 31 de dezembro mie 1954

Art. 4 • 0 -- Revogam-se as ( lisposiçoes em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o 
CO1C

ieflt0 e execução desta lei pertencer, que a cumpram e íaç:u:i

cumprir, tão inteiramente  como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo 1 lorizonte, 26 de (1CZe111

bro (te 1953.

JUSCELINO KUBITSCIIEK DE OLIVEIRA

Bcim (o Gorm ((OveS ii/h
Odilon Bclmrcns

Abre à Secretaria das Finanças o crédito especial de Cr$ 81 .637,50

O Povo do Estado (Te Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e cci, C1li Seu nome sanciono a seguinte lei

Art . 1 . Fica aberto à Secretaria ( Ias Finanças o crédito
especial de Cr 81 .637,50 (oitenta e uni M i l seiscentos e trinta e
sete cruzeiros C ci nqii emita centavos), para ocorrem ao pagauleu lo de
compromissos assuei dos, em exercícios anteriores, colimo segue:

Ernesto Plastino -	Indenização mie despesas fe Lii;	Cr$
com a reforma (10 sala onde finco:ma mm Cole-
toria Estadual dc Fruial ..............12.250,00

Cia. Fôrça e Luz (te Minas Gerais	l'ormuec lileni)
(te energia elétrica a der)cu(heulca)s (10	ce
tarja (Ias Fimianças, em julio mie 1952	 4 .258,90

*
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Cia. Telefônica Brasileira Fornecimento de ser-
viços telefônicos a dependências da Secre-
taria das Finanças de 1.0 de setembro a dezem-
bro de 1952 ......................

Manuel de Almeida - Aluguel do prédio ocupado
pela Coletoria de Poté, no período de 1 . 0 de
janeiro a 31 de dezembro ele 1951 .

Amir Ferreira Terra - Aluguel do prédio ocupado
pela Coletoria (te Alterosa, de 23 de agôsto a
31 de dezembro de 1952 ..............

Nacil) Jabur Malut - Aluguel elo prédio ocupado
pela Coletoria de Itapagipe, no período de
21 de julho a 31 de dezembro de 1952 .

Mari A. Belo Barbuto	Aluguel do prédio ocupado
pela Coletoria ele Eugenópolis, no período de
26 de setembro ele 1951 a 31 de dezembro de
1952	..........................

Jo é Carim - Aluguel do cômodo ocupado p&o
Pôsto de Fiscalização "11001 Sucesso"
sImiiuiui'ini, no periodo te 8 de agôsto ele
1951 a 8 dc fevereiro (10 1952 ..........

Scha,.,1ôo Custódio Cotrin Aluguel do cômodo ocu-
1)0(10 pelo Pôsto dc Fiscal zação "Bom Suces-
so", no período (te 9 de fevereiro a 31 ele
dezembro de 1952 ................

Sistauo Nevees de Sousa --- Aluguel do cômodo
ocupado pelo Pôsto de Fiscalização "Martins
Soares" Manhumiriin no período de
1. 1 (te agõsto (te 1951 a 31 (te dezembro ele
1952	..........................

Maria Laura Morais Lima - Aluguel do prédio
ocupado pela Coletoria Estadual de Itaguara,
no período ele 1.0 (te janeiro a 31 de dezein-
bro (te 1952	....................

João Ribeiro (te Ameida - Aluguel do prédio ocu-
pado pela Coletoria (te Guia Lopes, no pe-
ríodo de LQ ele janeiro a 31 de dezembro ele
1952	..........................
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Cr$
	 Art. 39	Revogam-se as disposições em contrário, entrando

esti lei em vigor na data de sua publicação.

36.054,90 Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conhe-
cimento e execução desta lei perteiieer, que a cumprain e façam
cumprir, tão inteiramente corno nela se contém.

	

2.400,00	 Dada no Palácio da Liberdade, Belo IJorizonte, 26 (lo dezem-
bro co 1953.

	826,90
	

JUSCELINO KUBITSCHEK DE OL1viIRA

Odilon Belmrerms

	1 .073,30
	 *

LEI N. 0 1.072, DE 26 1)l DEZEMBRO DE 1953

	

3.791,51)
	 Fixa o efetivo da Polícia Mililui pula o exercício de 1054

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

3.000,00 Art. 1.1 - - Para o exercício de 1954, é fixado em 9-316
(nove mil trezentos e dezesseis) elementos o efetivo ila Policia
Miiitar do Estado ele Minas Gerais, a que terá a seguinte organização:

	

7.062,00	 1 - Quartel elo Comando Geral (Q C. G.)	Capital;

1	Comando Geral;
2 -- Estado Maior Geral;
3 - Inspetoria Geral;

	

4 .80000
	 4 - Ajudância Geral

5 - Serviço de Obras;

6 -- Serviço de Fundos;
7 - Serviço de Intendência;

	

4.560,00	 8 -- Serviço de Subsistência
9 - Casa Militar;

10 - Quadro Suplementar.

	

1.560,00
	 lI --- Departamento ele Instrução (1). 1.) - Capital.

III - Batalhão de Guardas (13. G. ) - Capital.

	

81.637,50
	

IV - 2.v Batalhão de Infantaria (2. Q B. 1.) -- Juiz (te Fora,.

V - 3y -- Batalhão ele Infantaria (3.9 B. I.) - Diamantina.
\fJ	. 4 Batalhão de Infantaria (4.° B. 1.) -- Uberaba.

VII ___ 5.9 Batalhão de Infantaria (59 B. I.) -- Capital.

Art. 2. 1 - Para atender às despesas decorrentes da presente
lei, fica o Poder Executivo autorizado a realizar as operações de
crédito que se tornarem necessárias.
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VIII	6.1 Batahão (te Infantaria (G . v B. T. ) - - Governador
Valadares.

IX - 7,? Batalhão de Infantaria (7 • 1 B. 1.) --- Bom Despacho,
X - 8.1 Batalhão de Infantaria (5 B. 1.) -.-- Lavras.

XI - 9,9 Batalhão (te Infantaria. 9 • 1 B.1. - llarlacena
XII Esquadrão (l(. Cavalaria (E. C . ) --- Capital.

XIII	Serviço (te Saúde (S. S.) - Capital.

Art. 2. 1 - O efetivo das Unidades e Serviços enumerados nos
itens 1 a XIII do art . 1. v será o previsto no quadro anexo n. 9 1 e u
sua distribuição interna, discriminativa, será procedida pelo Coman-
dante-Geral da Polícia Militar.

Art. 3.' - São feitas as seguintes alterações:

a) o Corpo de Serviço Auxiliar será transformado cm Ser-
viço de Obras, sem autonomia administrativa e pertencente ao Quar-
tel do Comando Geral, com a finalidade de manter oficinas e servi -
ços indispensáveis à conservação (lOS quartéis e à construção de obras
inadiáveis;

b) o Serviço de Saúde constituir-se-á em Unidade Adinini-
trativa, ficando a administração do hospital Militar restrita á part
hospita'ar e serviços internos, (te modo a permitir que sua direção
(lê assistência mais ampla e permanente ao pessoal hospitalizado;

c) os elementos da Caixa, Beneficente e Escolas "Caio Mar-
tins" incluir-se-ão no efetivo da Ajudância Geral, órgão responsável
pelas alterações administrativas e disciplinares do pessoal do Q
C. G.

Parágrafo único - Fica o Govêrno do Estado autorizado a re-
gulamentar o Quartel do Comando Geral e o Serviço de Saúde na
Corporação, dentro (te 90 (noventa) (lias, após a publicação desta
lei.

Art. 4,9 -- O tenente-coronel, o major e o médico do Corpo
de Bombeiros serão retirados dos Quadros da Polícia Militar, mas
receberão seus vencimentos por aquela Corporação.

Art . 5.° - O pagamento do pessoal (Ia Polícia Militar corre-
rá pela verba respcet va que fõr (lesgm1 ada no Orçamento Geral d
Estado, de acôrdo com o quadro anexo n. 9 2.

Art. 6. 1	Revogam-se as disposições em contrário, entran-
do esta lei em vigor a partir de 1 . 9 de janeiro de 19.54.
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Mando, portanto, a as as autoridades, a quem oconheci-
mento e exeruçao desta lei pertencei', que .1 cumpram e façam cum-

prir, tão inteiramente como nela se contém.

Da ia mia Palaemo la l.iberdlade, Pelo horizonte, 26 de dezem-

bro d 105:1.

,JUSCELINO KuBITscIIEK DE OLIVEIRA

Gcz'aldo S/wliuq Soares

O1i1a:m í1rerms

*

LEI N.' 1 173, DE 23 DE DEZLMIIHO DE 1053

Cria a Secção de Taquigrafia cio Tribunal de Justiça do Estado, or-
goa ira o quadro respectivo, fixa veiicuneiilos, e (Ia OmLLIUS

piO O idêii CiOS

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

Art.'1.` --- Fica criado o segunte quadro (Ia Secção de Ta-

quigrafia do Tribunal de Justiça do Estado

Cargos ---- Padrões - Vencimentos:

1	ltedaior (te Estenografia ---- H -- Cr$ 5.400,00
1 - Estenógrafo -- li --- Cr$ 5.400.00.
2 -- Estenógrafos .	Q - Cri 4.000,00.
2 - -- Estenógrafos - P - Cr$ 4. 4 p000
2 --- Estenógrafos --- O - Cr$ 4.000,00.
3 -- Dactilógrafos -- 11 -- Cr`) 1 .400,00

Art . 2. - Será designado um funcionário, 1)ara chefiar a Sec-

ção, e terá gratificação anual de Cr$ 7.200,00.

Art.cargo de Redator (IC Estenografia será acres-
ceu tad o à Tabela 1 do Tribunal (cargos i sota( lOS de provimento era

comssão) , devendo ser ocupado por bacharelem direito formadon 
pelo menos há dois amios.

Art . 4,? -- Os taquígrafos lotados na Secretaria do Tribunal
deverão ser aproveitados para as letras superiores, devendo o atual
estenógrafo-redator ocupar o I)a(lrão "li", desaparecendo éste cargo.

Art. 5. - Os cargos (te estenógrafos farão parte cia Tabela
IV (cargos (te carreira) da Secretaria do Tribtimial (te Justiça, anexa

à Lei n.9 544, de 14 (te dezembro (te 1049.
Art . -- Os (1, ti tógra [OS lotados na Secção (te Taquigrafia

deverão fazer parte da Tabela IV (cargos (te carreira) da Secretaria
do Tribunal de Justiça, sendo todos êles da letra "II".
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Art. 7.° O cargo de Redator de Estenografia e a carreira
de estenógrafo terão atribuições definidas no Regimento Interno do
Tribunal, nos têrmos (Ias leis especiais que regulam o funcionamento
do Poder Judiciário.

Art. S - Fica criado, na comarca de Juiz de Fora, o cargo
de Juiz Municipal da 2. 4 Vara.

Parágrafo único O cargo atualmente existente na comarca
terá a denominação de juízo Municipal da 1. 1 Vara, sendo os servi-
ços distribuídos equitativamente entre as duas varas.

Art. 9,9	Fica o Poder Executivo autorizado a abrir os cré-
ditos adicionais necessários para o cumprimento (lesta lei

Art . 10 - Esta lei entrará cai vigor a 1° de janeiro de 19541
revogadas as disposições em contrárjo.

M	 'ando, portanto, a tôdas aUlOritln(lCS, a (jueni o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam um-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte 29 de dezem-
bro de 1953.

JUSCEI,INO Ku BITSCH ior DE.

Gemido Slarling Soares
Odilon Behreiis

*

LEI N.Q 1.074, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1953

Autoriza o Govéi'rzo do Estado de Iiiums Gerais a revogar cláusula
de inaiieiwbiiidadc e iinpenhorabilidude que grava o estúdio "Ju-
celin.o Kubilschek", do Cinzeiro Esporte Clube e concede-lhe isen-

ção de impostos

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

Art. 1 - Fica o Govêrno do Estado de Minas Gerais auto-
rizado a revogar a cláusula de mal icu abi idade e i mnpeh horabil idade
que grava o terreno e benfeitorias do estádio ".Juscelino Kubitschek"
do Cruzeiro Esporte Clube, nesta Capital, instituí da na respectiva
escritura de doação e prevista pelo ar!. 3,Q do Decreto-lei n. 1.627,
de 12 de janeiro de 1946.

Art. 2. - A revogação estabelecida no artigo anterior tem
como finalidade única e exclusiva facultar ao Cruzeiro Esporte Clu-
be o levantamento de recursos financeiros para a ampliação e apare-
lhamento de seu estádio.
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Art 3." Os recursos obtidos deverão ser totalmente aplica-
dos nas obras de ampliação da praça de esportes, cabendo ao Poder
Executivo fiscalizar o emprêgo da importância levantada pelo Clube.

Parágrafo único - A fiscalização a que se refere o art. 3.
será exercida p0r intermédio de uma Comissão composta de 4 (qua-
tro) membros, sendo um representante do Govêrno e 3 (três) do
Cruzeiro Esporte Clube, todos de livre escolha e nomeação do Go-
vernador do Estado.

Art . 4•9 Nemihumna respomisahilida(le caberá ao Govêrno do
Estado pela falta de cumprirnenlo das obrigações a serem assumidas
pelo Clube para a obtenção dos recursos financeiros a que se refere
a presente lei.

Parágrafo único Extintas as obrigações contraídas peto

C'uL,o para o fim previsto no -,i - t. 2., ficará revigorada a cláusula

(le inalieiial)ili(ladC e i inpenhorabilalade aludida no art .

Art. 5.' --- Fica, 'também o Govêrno do Estado autorizado a con-
ceder ao Cruzeiro Esporte Clube isciiçtio de impostos, para o fim
especial (te transmissão (te uma área de terreno medindo 40 (qua-
renta) ind imietros quadrados, situada na Panipulha, junto ao quar-
teirão 103 (cento e três), doada ao referido Clube pelo Exmno. Sr. Dr.
Américo Renê Giariiietti.

Art. O.' -- Revogam-se as disposições ciii contrário, entrando
esta lei em vigor na data (lo sua publicação.

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

mento e execu destaesta lei pertencer- que a curnl)ramn e façam cumprir

tão inteiraniemite como nela se cotéfli.
Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 29 (te dezeni-

l)ro (te 1953.
.JUSCEI.INO l'uni'rsc i :	au Oi,ivi:mn.

()dilon Beimrens
*

	LEI 	1-075,  DE 20 DE I)F>' 1 'idItO DE 1953

-

Dispõe sóbre doação de terreno à Co, j ie[juçõO da iuisStiO

O Povo (10 Estado de Minas Gerais, por seus repissentaiites,

ilceretou e eU, ('111 SCU 11011—, snaciono a seguinte lei

Art. 1. -- Fica o Govêrno do ístado autorizado a doar á

Congrege Ção (Ia (i iSSa), OitO (OU struçã() (1 ('SUl nova Casa (10 Esi '-

mios Superiores, um tem m'eao tora 3.000 11),2 (trla; mil metros quatli'íi-
(Ios), sito na área de propriedade (lo Estado, na Gamneleira, itt. 510

Capital.
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Art. 2.° Reverterá ao patrimônio do Estado, o terreno
referido no artigo anterior, caso alio lhe seja dada, denLro de cinco
anos, a destinação estabelecida nesta lei.

Art. 3. -	Entrará eia vigor esta lei na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições cai contrário.

Marido, portanto, a tôdas as autoridades, a quemo conheci-
merito e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam

cumprir, tão inteiramente como nela se contém

Dada no Palácio da Liberdad e , Belo Horizonte, 29 de dezem-

bro de 1953.
JUSCELINO KuoirScmiEK 1)1'. ()LIVEIUA

Odilon !lelmreims
*

LEI N.Q 1,07(;, 1)E 29 I)E l)EZEMRRO DE 1953

!)izpõe sdbre o curso Normal Regional junto (i 	"Caio Marfins",

110 inUniCÍJ)1O de Esmeraldas

O Povo do Estado de Minas Gerais, l)o' seus representantes,

decretou e eu, elo 	nome, sanciono a seguinte lei

Art. 1 .0 - O Curso Normal llcgional, criado junto à Escola
"Caio Manias", no município (te Esnierald as, pelo artigo 13 da Lei

n.9 829. de 14 (te dezembro (te 1051, siiborilina-se técnica e adminis-

trativamente à Secretaria ( Ia Educação

Art. 2. --- Destina-se o Curso (te que trota a presente lei a
formar regentes para escolas primárias localizadas em zonas rurais.

Art. 3. - - O Curso funcionará nos regimes de internato e
semi-internato, reservadas as matriculas no internato a alunos (10

sexo masculino, exclusivamente.

Art. 4. O quadro (lo pessoal (lo Curso será constituído
dos seguintes cargos e funções gratificadas, que ficam criados no
Quadro Geral, Parte Permanente, instituído pela Lei 858, de 29 de

dezembro de 1951:

1	(argo ile Diretor, tabela 1, padrão 1-34;

11) cargos dc Professor, tabela II, padrão 1-29;

1 cargo de 1scniillnánio tabia III, padrão G
1 cargo de AI mnuxanjfc-AUXii ier, tabela III, padrão H.
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Parágrafo único - O cargo de Diretor será isolado, de provi-
IliCritO em comissão; os (te professor serão isolados, (te provimento
efetivo, constituindo, os demais, cargos de carreira.

Art. 5." ---- Os professôres são obrigados a 36 (trinta e seis)
horas de -trabalho por semana, incluindo-se neste período, aulas
técnicas, trabalhos práticos e atividades extracurriculares.

Art. 6." --- Para atendei' às despesas com o pagamento do
pessoal enumerado no ant. 4.' (lesta lei, fica aberto o crédito especial
de Cr$ 473.040,00 (quatrocentos e setenta e três mil e quarenta
cruzeiros)

Parágrafo único -- Êste crédito terá vigência até 31 (te dezem-
bro de 1954.

Art. 7." - - O Poder Executivo fica autorizado a realizar as
(;)erações (te crédito que se fizerem necessárias à execução da pre-
sente lei, beiii como a baixar o seu regulamento.

Art. 8 .0	Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
(aÇãO, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio (Ia Liberdade, Belo Horizonte, 29 de dezem-
bro de 1953.

JUSCEI,INO Kunn'scmiLK uli OlavEmnA

Cândido Gonçalves Ulhoa
Odilon l?ehrens

*
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Estada	. .	. .	............
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902, de L,'-,S-53	\,,Iori»a a ,!oa,ú , de terrena, p''rlen-_
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Brasil	......................
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de terrena ,sili,a,l,, no ('uflicipi', da juiz de 1''a
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Cr$	2.375.802,10	...................
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982, de 	Declara te ri liii da de pOt hi co e iaenta de
taxas e ii,, pastas a 1,, st i tut,, Seleto goauo de Menores
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LEI N. 9 1.012, de 4-12-32 - Dispãe sAbre doarão de imóvel à União
Operária (Te Coraeão (te ,Je'iiis	 .

LEI Na 1 .011, (512_3 Prorroga até o final <to exoroicio de 1933,
li vigéncia, no saldo ilispon ivi'l, da crédito especial
aberTo ao Deparlaini'nlo .liiridico do Estado .

LEI N. 9 1 .014, de 5-12-33 --. l)ispãe sálue pnaiiienlo de indenização
9' (lá entras providências	.............
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especial (li' CI., I. U>7.939,70
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gicas S.A., pala aqllisiçfio 	de área d('sliriinla à insta-
lação (te	sua	sede	......................

LEI N.° 1 .021, de 1-12-3.....l)ispí)e sAbre permuta (Te imóveis na
cidade	d'	(Lui 1)11)	....................

LEI N.a 1.022, (li' 9-12-23 -- l)isuiJe sAbre a eoustniirão (Te um manso-
léu ao poeta Anguslo dos,

LEI N.° 1.026, de 9-12-33 .-.- Abre à S''ei'etiiiia da Agricultura, Tnd,'is-
iria, Cooiércio e Triiha Ilio o crédito especial de Cr$
4.5110.1101100

I.F.I N. o 1.027, de 5-1233-- Abro à Secretaria (Ia Agr3'irilirra, Indús-
fria, Comércio o 'l'ralmllio o crédito especial (te Cr$
450. 01)0,00	...........................

2EI N.° 1,020, de 9-12-23 ----. Alre ao 1)eoartomenio Geográfico o
crédito especial de Cr,; 2:1,299,70

'LEI N.° 1.029,  de 10-12-5: ' - - - Su soco (te descontos ('lii fô 1h a dos ser',' i -
(loros esladia's ativos e illOiis'i's

LEI N. çl 1.030, ile 10-12-52 - Atire ii Seerehu ia do Interior o crédito
especial	te Cr$ 77.092,20

LEI N,° 1,031, de 111-12-23 --- Autoria iu'itio ao III Ciioressn dos
Munrípios Brasileiros

1_El No 1 .032, do 111-12-53 -.-- A,llor:zii o Covérno lo Esfado a se
obrigai', corno fiaiti,r, 'lo collt"iili(, ('litro a Prefeitura
(lo São l,nriren 'o (' a Caixa Económica Federal (1(1 Rio
cio	Iiirii'i ri	....................

LEI N,° 1.032, do 1)1-12-23 . - Autoriza o Poder 10':ocntivo a doar uno
el à un	 ri:iio,

	

	para	a	istmdili ão	(lO	 í3um Islis
Agrapccmrá ri)

LEI N.° 1.031, de 1 5-12-33 --- I)ispõ" sObre aiixíto finenceiro para
t( coiisli 1 l , ieE ( III) palr'imiii 'nio (1(9 Facu 1 bule de Medi-
cina	de	1 hei-aba	.....................

LEI N. o 1 .035, li e 10-12-21 - - 1)isnSe s'ihre dim'5o	lo, terrpno a
Organizarão	iIis	\'i,lnnlái'ias	(lo	Minas	Gera .5

LEI N.° 1 	10-12-53 --- Alre à S''ere lana la Agr)cnlllu'a, TrutAs-
fria, Ca'u('rcio 9' 'l'r(lhall(o o crédito especial (Te Cr$
1 .1)1)0. í1(li,,l)i	.	.....................

1_EI N,° 1.037, di' 10-12-13 - - Tcansíere	 iteira do Instituto te Edu-
cacão 'iara o Colfgio 1-Silail11a1 de Minas Gerais

LEI N. o 1. 030, (Te 15-12-5:1 - ,-\hre ((o 1)e13artanleulo Geográfico o
e céilito oiprjl de CrI 9.21.10

LEI N o 1 .039, do 12-12-53 - Fslal,elece a Divisão Administrativa e
,lniliciái'ia do Esliilo, a vigorar (te 1° do Janeiro de
19S1 a II de dezembro (Te 1958 e (113 outras provi-
dêucias

LEI N.9 1.010, de 12-12-53 - Abre à Secretaria da Agricultura Indús-
Ir ia, Cmi lércio e Trabalho o crédito especial ite Cr$
(1:15.320,11)

LEI N, o 1,041, de 12-12-53 - Abre à Secretaria da Agricultura, Indús-
Ir ia. Comércio e Trabalho o crédito esp 'ci aI de Cr$
2.01)1, (1011,00

LEI N.° 1.012, (te 1 2-12-33 -- Abre à Secretaria de Saúde e Assis-
terna	ii	creilili,	especial	ii,	Cr$	12.070.322,50

LEI N. 1.01:1, li' 111-12-53 -. Dispõe sAbre ii l.rgallizm'ão do I)epar-
1(1111 ('n lo de Estradas de I',odageui do Es lado (te Minas
Gerais

lEI N.9 1.044, (te 22-12-53 - Autoriza o EsTado (te Mina,s Gerais a
participar (te uma sociedade de eoonomua mista para
exidoração (lo tráfego fluvial viu lAda a Bacia do Rio
São Francisco

11.31 N.° 1 0-15, (te 22-12-53 --- Alui' à Secretaria do Interior o crédito
especial de Cr$ 22.905,10 ,...,.,,,...	.

LEI N,° lOtO, (ti' 22-!2-53 - Abre à Secretaria da Agi'i.'ul lura, Imidús-
Ir) ii,	1 On( ('e io e Trabalho,	(9 créd 1(0	especial	(t9'
Cr$	3.11110.000,00	......................

LEI N.° 1,0.17, (te 22-12-53 -- Atro crédito especial pina atender ao
ari'i"srifilo (te despesas coni (( ((Inplu1çao (la t.'siia Pai
Joaquiiii

1.E1 N,° 1.048,  de 22-12-E3 - Atire ;io l)''i(a rian(ento Geográfico ((
crédito especial de Cr$ 6,763,70

LEI N.° 1.049, de 2:1-12-53 -- Revoga o Derreto-lei n.o 786, (te :11 de
jimllio ite 1911

LEI N.' 1,050, (te 23-12-53 - Cria o Salão Mineiro (Te Belas Artes
e o Salão de Arfo Moderna , ,	...........

LEI N.° 1.051, (til 23-12-5:1 - Abre à Secretaria da Educação o crédito
especid (19' Cr$ 7, ¶152,711	..................

LEI N,a 1,052, (lo 23-12-53 - Aio e ((O Departamento ili' Aginms e Ener-
gia	Elétrica (( crédito ('sp('c)mll de Cri) 2.406,90)1,1))

LEI N.° 1,053, de 26-12-53 - Abre ii Socrolaria (lo Interior o crédito
especial (te Cr$ -11)8.11)12,1111

LEI N.° 1.054, de 26-12-53 - Abre à Secretaria das Finanças o crédito
('SlO'('iid	(te	Ci-$	1 .257.7(10,111)	, .	. .	..........

LEI N.° 1.1(55, de 26-12-5:1 -- C0IH'eile isenção (te ifl(pÔstO de tramrs-
no i ssão " ((ter-si VOS" à Cooperativa (lo Laticínios 1 ,tdce,
de São Sebastião cio Pimrziís,( ..............

1.101	N.°	1.056,	de 211-12-55 - - Autor) o, li Poder l0xecntiv,( it ' il(r (liii
imóvel à J'm'efeitni'a 3lumm)cipal de liii) Pir,u'icala( .

1.101 N,° 1.057, (te 26-12-53 - Revigora a Lei u.O 526, (te 2-12-49 e dá
((litros 1n'oviil'i'ii',

1.101 N.°	1 .058,	de 26-12-2:1 -- Con'i'it,' iseneãii, te mim ato di' trus-.
mn i5.50 ''1 iter-visos'' (iii lOOJ(ilI'li' CInto' (3 iriástico, (te Belo
1 lo ri zoute	............................

LEI N,° 1,059, de 211-12-23 - - t)i:_pãi' snhi','	iiriçi(o de inpósto (te
transmissão ''inler-s is'i(S" à Liga Esportiva (Sirnirineuse,
(Ia	de tI li 1(1011

LEI N, 9 1.000, de 2(1-'2-53 -	lhspi'a' sátiro a (10051)0 (te terreno à Cori-
grrgação Salesiana .......................

LEI N, O 1.061, te 211-12-33 --- .' lli'ra lciu:,it:,riein''role (1 101(11, ,Io idaite
pira i( im(scri('ãi( Facu t ldis'a no Instituto de Pie', (1001(1(1
dos Servidores do Estado de Minas Gerais

1,101 N.°	1.002,	di' 2(1-12-301 - Dispõe sôl(re (iOi(Ç00 de IIili(vl'l ......
1.101 N,° 1.063, (11' 2(1-12-3:1 -- Abre a Secr,'tam'ia rEi \'i(icOi( e Obras

I'úl'lie-,so crédito ('sp('cial (ti' (,ri) 2,923(182,70
1.101 No° 1.064, de 2)1-12-53 -- Abre ii Secretaria da Agcic)itlura, Indús-

tria, Comércio e 'l'rdialtmo o crédito especial de Cr$
5,000.059 lo

LEI N. Q 1. H5, de 211-12-2:1 -- Atuo .5 Secretaria do Interior o crédito
especial de Cr$ 022, 0110,110

IEI N.° 1.060, (Iv 211-12-5:1 -- Aluo à SecrrlarL( da, Edncmn'ão li crédito
('speciid (lo Cr$ 1 .517.073,3)1 ..................

LEI N.° 1 .007, de 2)1-12-33 - .5 n'e à Secretaria das Finanças o crédito
('SI 	te (:r$ -111,0011,110

LEI N, 9 1.008, de 26-12-53 - Abre à Secretar
i
a (la, Agricultura, Indús-

Iria, Comércio e 'J'rd,mdlio o crédito especial de (i'$
:1,1)1)1 . 128,00

LEI N,O 1.069, de 26-12-5:1 - Abri' à Secretaria da Viação e Obras
Públicas o crédito especial de Cr$ 782.500,70 .



LEI 7Ç • 9 1070,	1 1 2 0-12-77-.\hre	Seerelaii	14 In[erir	4 credito
eSpe(4(l	tv (r	1. 1011 0(10,00	 .

J.F:I	N.°	1 .071,	(1	20-12-5:1 - - Ah.5 S.i't	414 1I4I' 1"loiII(çilerí(liti)
especial (1v Cr$ SI .057,50	 171

TE!	N. Q	1.072,	di' 20-12-5:1-- 1 1 45:I oeÍ(' tu	141 Polícia	 1uIi11Ir pala o
'xercíciu,	de	1951	......................473

LEI N. Q 1 .073,	di, 2-12-53-15' a a 5u'uio dv 'l'au1iiigeiuíiai (14) Tribonal
(1v Justiça do F,slwlu,, organiza o iiiadr-o lespeetuvu(, fixa
veiicinienlu,a, e rIS outras pruu\ iulvnu'uiis	...........IS 7

LEI	N. 9	1.071,	ile 2-12-53-.\11tuur i.'ui ri (Si\r1 rliuu riur Esladuu de Minas
(iirais ir ri' vri5ar ('liliIsiili( di , ill((lilllurl)41i(t1((Il'v irripr'nhrui-
I'i(hulidiide (li[(- grava ir r",l4t{Iiui ".Irrs('r'Iinu,	lsrihutselrek",
do	cruzeiro	I7spurrlr' tIrit),	e	eurrrui'ule-IIrr'	iseriefiur	de
imprrstos	............................473

1_E!	N. 9	1 .075,	(14' 211-12-55	.	ki' s7bre uluuaua,i dv trrrr'no 5 Cririgre-
gação (ta M suor	........................477

LEI N.	1 .070, <li , 29-12-5:1 	l)ispi'ie sr7liri' o (Sirs) Norrn& Regional
jrintri a Esr'u,Ia ''Ciriri Mirrtirrs'',	riu rriirnicipio dr' Esnie-
i'l(I'liiS	..............................
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