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DECRETO N. 9 3.955, DE 2 DE JANEIRO DE 1953

(//	
eEGISL,7..

DATA REC.

DE

Declara (te utilidade jníblica a Associação "Casa de Maria", com sede
eia São Lourenço, deste Estado

U ( )ver;ladol' do Estado (te Minas Gerais, no uso de suas
atribuições e tendo ciii vista o disposto na Lei n. 187, (IC 23 de
agCisto de 1948, resolve declarar de utilidade pública a Associação
"Casa de Maria", socicd ode ci vii, caiu sede ela São Lourenço, dêste
Estado, destinada a prestar assistência, em asilo próprio, à velhice
(lesaulparaila

Assim o tenliaiii entendido as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução dste decreto pertencer, para que o cumpram
e façam e uni pr r, tão inteiramente  como nêle se contém.

Palácio da Liberdade, Belo horizonte, aos 2 de janeiro de
1953.

JCSCEI.INO Ruiil'i'scIuE 1)1; Oi.ivuin
Geraldo Slarling Soares

.x.

DECRETO N.9 3.956 DE 7 DE JANEIRO DE 1953

Cria o 2. <> grupo escolar im cidade (te Raul Soares, com a denomi-
nação de "Cel. João Domingos"

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas
atribuições, resolve, nos têrmos do artigo 4 • 9 , da Lei n. 9 408, de 14 de
setembro de 1949, criar o 2 . 1 grupo escolar na cidade de Raul Soares,
dando-lhe a denominação de "('cl. João I)otningos"

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 7 de janeiro de 1953.

JUSCEI.INO KUIi1'rScJjEI( DE OLIVEIRA
Odiloji Behreris

*
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DECRETO NY 3.957 DE 7 DE JANEIRO DE 1953
DECRETO N. 9 3.959, DE 10 DE JANEIRO 1953

Incorpora ao 8. Q B. C. a Companhia Isolada de Ilíuzambinho

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas
atribuições e de conformidade com o art. 13, (Ia Lei nY 763, de 12
de novembro de 1951, e a Lei n. 9 024, de 1. 1 de outubro dêste ano,
(J11C fixou o efetivo da Polícia Militar, para 1953, resolve incorporar
ao quadro do 8. 9 Batalhão de Caçadores a Companhia Isolada de
M uzambinho, onde, porém, permanecerá corno suhunida(lc desta-
cada.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 7 de janeiro de 19 53,

JuscEnINo Kunirscijni eu OnivaíaA
Gera/do Starliiig Soares.

*

DECP,ETO N. 3.958, DE 12 DE JANEIRO DE 1033

Aprova contas relativas (1 despesas a regularizar da Prefeitura Muni-
cipal dc São Gonçalo do Sapucai

O Governador do Elado de Minas Gerais, no uso de suas
atribuições legais e nos térutos do artigo 5,9 do Decreto-lei n. , 2. 135,
de 5 (te julho de 1017, resolve aprovar as contas cio então Prefeito
Municipal de SSo (Soaçalo do Sapueaí, relativas a despesas a regu-
sri zar r'eal Lzad IS na sua gcstáo, durante o período (te 12 de abril

a 31 tie dezembro (1C 1915 C (te 5 de junho a 30 (te dezembro de 1946,
1 ,' a importância (te Cri 299.585,90, por se haver verificado que
tais dcpesas, fei la' no inter êsse do Município, estão comprovadas
ia docuincntaçáo apresentada.

Pdáeio da Lderda(ie, Belo 1 lorizonte, 19 de janeiro de 1953.

JUSCEI.!NO KuurTscIIaK DE Ouvuina
Geraldo Siarling Soares

*
Cria Pós/o de higiene

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando das atribui-
ções que lhe confere o artigo 51, a. 9 11 da Constituição Estadual e
tendo em vista o disposto no art. 15. parágrafo 2., do Decreto-lei
n.9 1 .907, de 13 de novembro de 1046, decreta

Art . 1. -- - Fica criado no Departanicn lo de Vnidalcs
rias, umum (1) Pôsto Móvel, com a classificação de Pôsto de higiene
tipo III.

Parágrafo único --- O Pôsto a que se refere (ste artigo terú a
sua sede no distrito da cidade de Ferros e funcionará no prédio
construido pela Municipalidade a ser (loado ao Estado.

Art. 2. Os trabalhos do Pôsto criado por êstc (lecretO
serão executados por funcionários ocupantes de cargos ora lotados
na Secretaria de Saúde e Assislência.

Assim o tenham entendido tôdas as autoridades a quem o
conhecimento e a execução clêste (lecrc4o pertencer, para que o
cumpram e façani cumprir como nête se conténs.

Palácio da Liberdade, Belo horizonte, 12 de janeiro dc 1953.

JUSCEL.!NO KUnITSCTIEK DE Oi.jvem.s
Mário [lago Ladeira

DECI1ET() N. 9 3.960, DE 19 DE JANEIRO DE 1033

Aprova contas relativas a dezpesas a regularizar da Prefeitura
íit.!nicipal de São C,orzralo do Sapucai

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas
atribuições legais e rios lêrmos cio artigo 5,9 do Decreto-lei ri. 9 2.135,
(te 5 de julho (te 1917, resolve a;rovar as contas do então Prefeito
Municipal de São Gonçalo do Sapueaí, relativas a despesas a regu-
larizar realizadas na sua gestão, durante o período de 31 de março
a 30 de novenhl)ro (te 1947, na importância de Cr 52.915,00,
por se haver verificado que tais despesas, feitas no interêsse do
município, estão comprovadas pela dccuinentação apresentada.

Palácio da Liberdade, Pelo 1 lorizon te, 19 de janeiro de 1953.

.JUsCEJlNO lÇuum'rsc imiI( DE, Om,ivumn
Geraldo Slarlinq Soares

*

DECRETO N.' 3.061, DE 19 DE JANEIRO DE 1953

tpi, ova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeitura
Municipal de São Gonçalo do Sapucaí

*
	 O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas

dribuições legais e nos térmuos do artigo 5 • 1 do Decreto-lei n • 9 2.135,
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de 5 de julho de 1947, resolve aprovar is contas do en [ão Prefeito
Municipal de São Gonçalo ilo Sapucai, relativas -a despesas a regu-
larizar realizadas na sua gestão, durante o período de 28 de feve-
reiro a 20 de agôsto de 1947,  na iiiiportâocia de (,r$ 9.927,90, por
se haver verificado que tais despesas, feitas no interêsse ii Muni-
cípio, estão comprovadas pela (loro lICU lOção a presenta lii

Palácio da Liberdade, Belo llori'i.onle, 19 de janeiro di' 19ã3

JUSCELINO KU1u'i'SCIIEK DE OLIVEIRA

Gemido Sturlinq Soares

*

DECRETO N.' 3.962, DE 19 1)E JANEIRO DE 1953

Transforma em Grupo Escolar as Escolas Reunidas de En (mc Fã-
ihas, município de Caratinga

O Governador (lo Estado de Minas Gerais, usando das atri-
buições que lhe confere o art. 6.' da Lei 11.'- ' 408, de 11 de setembro
de 1949, decreta:

Art . 1. Ficam transformadas ciii Grupo Escolar as Esco-
las Reunidas de Entre Fôlhas, mun icí i) o de Caratinga, coto a deno-
ininação de "Dr. José Augusto".

Art . 2.	Êste decreto entrará (in vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas as disposições eni contrário.

Palácio da Liberdade. Belo Horizonte, 19 de janeiro de 1953

.IuscEI,iNo l'Un1TS(: ti mi	DE ()i.mvi;mii \
Odilon Belmiens

*

DECPETO N. 9 3.963, DE 19 I)L JANEIRO l)L 1953

Transforma em (;rtiJ)() Escolar (IS Escolas Reunidas (Ia Vila de
Munhoz, município de (aniajulueaia

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando das atri-
buições (Ole lhe confere a Lei o . 1W), [e 11 de setembro de 1949,
decreta

l"icaiu transforuiadas (iii Grupo Escolar a; Escolas
Ileuisidas da Vila de Munhoz, município de Caoianduc:mia, com a
(lenolu i n ação de Emíliolio 'loura
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Art. 2. - 1:ste decreto enirará cm vigor na (lata de sua

publicação, revogadas as disposições ciii contrário.

Palácio (Ia Liberdade, Belo horizonte, 19 de janeiro de 1953.

JUSCELINO Kumii-rsc i mEK om: Oiiviuii.
Odilon Rehreris

*

DECRETO N.° 3.964, DE 19 DE JANEIRO DE 1953

Cria o segundo Grupo Escolar de .1 cesikm, distrito de Timóteo,
niiznicí pio de Coronel Fabriciano

O Governador do Esta(l() de Minas Gerais, usando (Ias atri-
buições que lhe confere a Lei n. 408, de 14 de setembro de 1949,
resolve criar o segundo Grupo Escolar de Acesita, distrito de Ti-
móteo, município de Coronel Fahriciano, com a denominação de
"Carlos l)runion (1 de Andrade".

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 19 de janeiro de 1953.

jus(:1:LIN() lKUnii'5(11EJ	DF OI.iv1ilR

()dilon Educas

*

DECRETO N. :1.9(;5, DE 19 DE JANEIRO DE 1953

Cria o seijiiiido GI'llJ)() Escolar, na (idade (te Bom Despacho, com
(1 (teJiOJm000cao (te ''João Domas Filho"

O Governador ilo Estado de Minas Gerais, usando de suas
atribuições, resolve, nos tcrtnos do art. 4.%  LI, da Lei 11. 9 408,
de 14 de setembro de 1949, criar o segundo Grupo Escolar, na
cidade de Bom Despar tio, com a denominação especial de "João
Dornas Filho".

Palácio da Liberdad( , , Belo Ilorizon te, 19 de janeiro de 1953.

Jcsrli.INo Funii- si: ioO	(E ()LivLin.

Odilon Relirens

*
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DECRETO N.' 3.966, DE 22 DE JANEIRO DE 1953

Cria azo Grupo Escolar na cidade de Passos, com a denominação de
"Jaime Gomes"

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas
atribuições, resolve, nos têrmos da Lei n.' 408, de 14 de setembro
de 1949, criar um Grupo Escolar na cidade de Passos, com a deno-
minação de "Jaime Comes".

Palácio da Liberdade, Belo florizontc, 22 de janeiro de 1953.

JUSCELINO Kuí'iciíi DE OLIVEIRA

Odilon Behreiis

*

DECRETO N.' 3.967, DE 22 DE JANEIRO DE 1953

Cria Pds!o de Higiene

O Governador do Eslado de Minas Gerais, usando das atri-
buições que lhe confere o art. 51, n.° II, da Constituição Estadual
e tendo em vista o disposto no art. 15, 2Y, do Decreto-lei n.'
1.907, de 13 de novembro de 1946, decreta:

Art . 1.' - Fica criado no Departamento de Unidades Sa-
nitárias, um (1) Pôsto Móvel, com a classificação de Pôsto de
Higiene, tipo III.

Parágrafo único - O Pôsto a que se refere êste artigo terá
sua sede no distrito da cidade de Rio Casca, e será instalado em
prédio cedido ao Estado para essa finalidade.

Art. 2.' - Os trabalhos do Pôsto criado por êste decreto
serão executados por funcionários ocupantes de cargos ora lotados
na Secretaria de Saúde e Assistência.

Assim o tenham entendido tôdas as autoridades a quem o
conhecimento e a execução dêste decreto pertencer para que o
cumpram e façam cumprir como nêle se contém.

Palácio da Liberdade, Belo Ilorizorite, 22 de janeiro de 1953.

JUSCELINO KUBI'FSCIIEK 1)E OLIVEIRA

Mário Hugo Ladeira

9—

DECRETO N. 3.963, DE 5 DE FEVEREIRO DE 1953

Cria Pósto de Higiene

O Governador do Estado (te Minas Gerais, usando das atri-
buições ( I IIC lit- (O1(ÇCIe o ari .5l, n.' 11 da Constituição Estadual
e tendo cm vista o disposto no art. 15, § 2.', do Decreto-lei n.
1 .907, de 13 de novembro de 1946, decreta:

Art. 1. ' - Fica criado no Departamento de Unidades Sani-
tárias, um (1) Pôsto Móvel, com a classificação de Pôsto de Higiene
tipo III.

Parágrafo único --- O Pôsto a que se refere êste artigo tera
a sua sede no d istrto (Ia cidade (te Corinto e será instalado em
prédio cedido ao Estado para essa finalidade.

Art. 2.' - Os trabalhos do Pôsto criado por êste decreto
serão executados por funconários ocupantes de cargos ora lotados
na Secretaria de Saúde e Assistência

Assim o tenham entendido tôdas as autoridades a quem o
conhecimento e a execução ( j êste decreto pertencer para que o
cumpram e façam cumprir como nêle se contam.

Pa!ãcio da Libei-(lide, Belo Ilorizonte, 5 de fevereiro de 1953.

.JUSCELINO KIJB ('(Seu 1K DE ()1.IvjuniA

Mário Hugo Ladeira

*

DECRETO N.' 3969, DE 6 DE FEVEREIRO DE 1953

Revoga o Decreto ri. 2.6 1; 19, de 13 de abril de 1948, e dá outras
providênciascias

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atri-
buição que lhe confere o art. 5, n.' II, da Constituição Estadual,
decreta:

Art. 1.0 - Fica revogado o Decreto ii.' 2.660, de 13 de abril
de 1948.

Art. 2.' --- O Secretário das Finanças, baixará ato, apr
vando o Regimento Interno da Bôlsa de Valores do Estado de Minas
Gerais, revisto pela Câmara Sindical, nos têrmos do art. 56, § 2.',
do Decreto-lei Federal de n.' 1.344, de 13 de junho de 1939.
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Art. 3•v - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
o presente (lecreto imediatamente cai vigor.

Palácio da Liberdade, Belo horizonte, aos 6 de fevereiro
de 1953.

JUSCELINO KUBITSCHEK DE OIAv1o1L

José Maria A liunini

*

DECRETO N. 3.970, DE 6 DE FEVEREIRO DE 1953

Aprova o Regimento interno da Bólsa de Valores do Estado de
Minas Gerais

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atri-
buição que lhe confere o art. 2. 1 do Decreto-lei r.' 2.130, de 27
de junho de 1947, resolve aprovar o Regimento Interno da Bôlsa
de Valores do Estado de Minas Gerais, assinado pelo Secretário
das Finanças.

Palácio da Liberdade, Belo horizonte, aos 6 de fevereiro de
1953

JuscEL.INo KunrTscIiE1 . DE OLI\'I:IISA

José Maria Atkmim

*

REGIMENTO INTERNO DA BÕLSA DE VALORES DO ESTADO
DE MINAS GERAIS

LIVRO 1

Da Bólsa e seus óríáos

TITULO 1

Da B(51Sa e suas operaçves

CAPITULO 1

Coristitu ição, fliIUiOliufUcI?IO, U(lJIliI1 isliíi4, e cOÏ).'/itiLi(UO

SEÇÃO 1

(]onslilu ição da 13ó Isa

Art. 1. -- A Bôlsa de Valores (lo Estado de Minas Gerais
é a entidade incumbida da efetivação, registro e inspeção das
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operações sôbre títulos da (lívida pública ou particular e das
operações de eâlnl)io no Estado, na forma (Ia lei, e deverá cumprir
e fazer cumprir êste Regimento, heiti como as leis e regulamentos
concernentes à matéria (Decreto-lei Federal 11 . 9 1 .344, de 13 de
junho de 1939)

§ 1. A Ilôlsa constitui-se pela reunião (te Corretores de
Fufl(loS Públicos em pleno exercício das funções, que representem,
pelo menos, um têrço da classe.

§ 2 . 9	No imnped jumento legal (los corretores, poderão com-
parecer às sessões da Ilôlsa os prepostos legalmente autorizados.

Art. 2. 1 - As Corj>orações ou pessoas que emprestarem casa
ou residência para reuniões públicas, destinadas a operações de
Bôlsa, prommloveremn ou lcv:mrcmmi a efeito tais reuniões, incorrerão
ia pena (lo art. 328 (lo Código Penal.

Parágrafo único	- Os prepostos terão assegurado seu lugar,
falta.

Art. 3. <1 No salão da Bôlsa, liaverfi um lugar especial-
mente reservado aos corretores, sendo nesse recinto proibida a
entrada (te qualquer pessoa estranha à Corporação, durante o
pregão.

Parágrafo único --- Será demitido o Corretor incurso nesta
em recinto contíguo ao destinado aos Corretores.

SEÇÃO II

I'iiiuoiiuinciito da Ihuisa

Art . 4.	A Bôlsa funcionará DOS (lias úteis, iniciando-se os
trabalhos por uma toque prolongado de campaimilia

Parágrafo único --- O horário, que será determinado pela
Câmara Sindical, (0111 a nercsár ia publicidade, poderá constar de
mais (te uma sessão -Jaria (Ai t. 39 do Decreto-lei u. 1 .344, de
13 de junho (te 1939).

Art. 5. Os trabalhos da Bôlsa não podem ser perturbados
por barulho, vozeria e rcclamnaçõs (Art . 36, do Decreto-lei li?
1.344, de 13 (le junho de 1939)

Parágrafo único -- Riu nenhum caso o Síndico dará a pala-
vra a quem quer que seja, antes, durante ou depois dos pregões
(Art. 35, do Decretodei o.- 1.344, de 13 de junho de 1039)

SEÇÃO III

Administração e inspeção

Art. (L° — A direção administrativa e a inspeção superior
da Bôlsa, bem como a fiscalização das operações que nela se
realizarem, cabem sempre ao Síndico ou, nos impedimentos legais,
a quem o substituir.
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Parágrafo ún ico ----- Para o ruiu pri me e o d essa atribuição,
poderá o Síndico mandar proceder a inquéritos e averiguações.

Art . 7? - A polícia do salão da fl(dsa compete ao Síndico,
na qualidade de Presidente da Câmara Sindical.

Parágrafo único -----No exerci cio desla função, poderá o
Síndico:

1) mandar sair do recinto da flôlsa os que procedercin de
modo inconveniente OU truiisgred reni disposição regimental;

2) proibir o ingresso:

a) aos que tiverem sido condenados por iicítna ingerência
em negóciosnegócios da atrbuiçao exclusiva da flôlsa;

b) aos que, seio motivo justificado, liouvereni faltado ao
cumprimento de obrigação relativa a negócios da Bôlsa;

e) aos que, por sentença judicial, estiverem privados dos
direitos civis;

d) aos falidos, não reabilitados.

Art . 81 -- Os indivíduos que, no recinto (ia liolsa ou fora
(lêle, realizarem operações de exclusiva competência dos Correto-
res, incidirão nas sanções do art. 328 do Cíl ipo Penal. Os
infratores terão proibido o na it c o; (ana:; flisSi'IIOS
nas respectivas pedras.

CA1I i1't'1,()	11

Da colação dos hIZIlOS

SEÇÀe'i 1

Admissão de títulos á cotuçüo

Art . 93 -- Os títulos particulares, instruídos, com os docu-
mentos determinados pela legislação vigente, serão admitidos à
cotação, mediante requerimento do interessado.

Parágrafo único --- Os titut os serão, prêviamermte, submetidos
à apreciação da Câmara Sindical, que resolverá se são admissíveis,
ou não, à cotação.

Art. 10 - Os títulos públicos federais, estaduais e municipais
serão admitidos à cotação, após despacho do Secretário das Fi-
nanças (art. 11 cio Decreto-lei n. 9 1.344, de 13-6-1939)

1.	O processo da cotação é o mesmo dos títulos par-
ticulares.

§ 2. - A decisão da Câmara Sindical, que mandar incluir no
qimadro de negociações e cotação, ou excluir dêle, títulos particulares,

1 ')--

OU SUSI)en(lem'-lhes a cotação ou negociação, poderá ser reformada pelo
processo constante do I)ecreto-lei n. 21 .854, de 21-9-1952 (art.
13, do Decreto-lei	1 .314)

§ 31	Os recursos deverão ser interpostos para o Tribunal
de Justiça, obedecidas as normas da legislação em vigor.

§ 4 Se não forem satisfatórios os documentos apresenta-
dos, poderá a C;àaam'a g in;l;cal antes (te admitir os títulos à cotação
e negociação, pedir ao i o 1 cressado — ais amo pios esclarecimentos
técnicos e J Urí d i cos (arl .51 do Decreto-cj mi . 1.344, de 13-6-1939)

§ 52 -- As Sociedades domiciliadas neste Estado, cujos títulos
tenham sido inscritos cm outras Bolsas antes da instalação (lesta,
ficam, na mesma, obrigadas a nova insc'riçáo, pie sem .ím isenta de
emoiumentos.

Ar. 11 --- 'rodas os interessados cru títulos, que tenham cota-
çüo Ciii Bolsas, são obrigados a comunicar, por escrito à Câmara
Sindical, (l ua] quer redução que importe alteração no valor dos
títulos.

1 . - Verificada alterarão, que não lenha sido comunicada,
a (ômoi la Si o (li cal suspenderá a operação sôlire tais títulos, (laudo
publicidade ao fato.

21 - - As Soeied;oies Anônimas são obrigadas a arquivar na
Bôlsa seus liolaa ços, Bel aióïi o:;, Atas dao, Assembléias (ierais e Re-
latório da Diretoria, denko de trinta dias, contados do arquiva-
incuto na Junta Comercial.

Art . 12 -- Trinta (lias depois do arquivamento na Junta
Comercial, as Sociedades AnônimaS são obrigadas a requerer a
cotação, cio Ilôlsa. de ,.eus ;umnientos de capjtal, sob as penas do
Decreto-lei n. 9 9.7,-_3, de ti•--4

Ar[. 13 -- A coO;ção dos t , tulos SeiO e'stahelceicla pea média
ponderada dos negócios  :'e.d i : 00105 no piso' ão.

Art . 14 -- Te:'umin; p ]e o pregão, a Câmara Simulic'al, em livrolivro
próprio, fixará as cotações dos va 1 n:s's negociados, de acôrdo com
o disposto no artpo antecedente

15 A (Minara Sindical além dos boletins diários ele
curso oficial do cámnlno, dos fundos públicos e das operações metá-
licas, m'c'1me1er;, nien sal meu te, ao Secretario das Finanças uni quadro
do movimento da Bôlsa, com a fixação da média (los cursos cotados.

Ai-t. 15 -- A Câmara Sindical, sob sua inspeção e responsabi-
1 id mie, o; ao dará publicar, logo após o encerramento elos trabalhos
da ilôlsa, um "Boletim 1)1 ário", que será o único reputado oficial,
e no qual se cic'termincni

a) cotação de câniljio, dos valores metálicos, fundos pú-
blicos e particulares, ind cada pelo menos, a primeira e a última
oferta;
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b) o mais alto e mais baixo preço pelos quais foram efetua-
das as vendas a prazo;

Q os preços médios dos títulos ou valores negociadas à
vista.

Art. 17 Os Corretores eu viaréo ó Cêmara Sindical até às
15 horas, unia nota com a declaraçóo ilc quantidade,iC, natureza,
vencimentos, preços e taxas de descontos e cauções ou emprés-
timos comerciais, e das operações cm moeda metálica, que tenham
realizado no dia.

Parágrafo único Quando realizarem operações em câm-
li mi s, enviarão, até í hora acima determinada, as respectivas notas,
com (1 eclaração da taxa, prazo, praça e natureza da operação, (te
conforu idade com o iiiodêlo foi'nu ci (lo pela Câmara Sindical.

Art. IS - -- A Câmara Simi i cal, além do "13o' ct lo Diário , ', publi-
cará rcsUfliOs mensais e anuais (te suas operações, com indicação
também do curso médio dos valores (los títulos e cânibio negociados

Art. 19 -- Haverá a responsabilidade civil da Câmara Sindi-
cal quando ocasionar (l)nos, por haver admitido ('Ot ação títulos
de emissão ilegal (art. 89 do Decreto-lei ri. , 2.475, (te 1897)

SEÇÃO II

Registro de títulos destruidos, deraporecidos 0(1 ir(dêbitufnerile

retidos

AM 20 As decisiies judicias referentes a títulos destruidos,
desaparecidos ou indébitanien te retidos serão registradas cm livro
especial, pagos os emolumentos lega is constantes da taliclii anexa.

Parágrafo único --- Das decisões, a que se refere êste artigo,
dará a Câmara Sindical ciência às demais Bólsas e aos Corretores,
mediante notificação escrita, numerada e publicada no boletim
próprio.

CAPITULO ITT

Dos pi'ej6es

SEÇÃO 1

Reuli:açuo, ordem, recimnaçoes

Art. 21 - As operações na Bôlsa só se efetuam por meio
de pregão, devendo os Cerretorc. em alta voz, propor as transações
que (iesejaremn efetmir

No pregao que fizer, deverá	ro Coretor, antes (la
(lesignaçao (lO preço, declarar a quantidade dos títulos, bem corno
SCi5 va'.oi'es noinlna:s.
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§ 2.1 -- Na hipótese de não ter sido feita esta declaração,
se o pregão versar sôbre operação a prazo, entender-se-á:

a) para títulos do vaIor nominal até Cr$ 100,00, que opera
nos limites (te 50;

1)) para os de valor nonii nal superior a Cr$ 100,00, que a
Operação se faz no limite de 25;
de 10. e) para os títulos da(lívida pública, vigorará o número

3. -- Nas operaçó ( s à vista, é indispensável a declaração
prévia da (lua o ti la cl e (105 títulos propostos à venda ou compra,
sob pena dc não produzir efeito o pregão.

§ 4.	No apregoarem operações de opção, deverão o
Corretores declarar o preço f nuca opção e o respectivo prazo.

§ 5.	As operaçã(s a prazo só podem ser realizadas na
quantidades seguintes:

a) para os títulos de valor nominal até Cr$ 100,00, de 50
e Seus múltiplos

h) para os (lO valor nominalirmal superior a Cr$ 100,00, de 25
e Seus niúl tiplo.s

(' ) para as apól ces cia dívida pública, de 10 e seus múltiplos.

Art . 22 - - A alteração facu 1 ta(la no preço (los títulos apre-
goados obedecerá ao seguinte:

a) Nos títulos de valor venal até Cr 20,00 -- 	(§25, no
mínimo e nos de valor superior -- (ri 0,50;

1)) para as apólices em geral,geral, a alteração ~Ma será de
Cr$ 1,0)) ciii cada título.

Art . 23 - - Os Pregões serão realizados mediante toque de
campainha, na ordem	seguinte:

a)	títulos federais
h)	títulos estaduais;
e) títulos muunie a is;
(1)	ações;
C) (lebêniures;
f) outros valores.

Art. 24 --- Acordes dois Corretores, nos pregões que fize-
rem, declararão, emii voz alta, "fechado", trocando entre si, devi-
(lamente assinadas, as notas (te operação.

Ul ti mna(la a operação, o Síndico, a quem (levem ser
entregues as respectivas notas, mandará inscrevê-las na pedra, por
ordem de fechamento.

§ 2. --- O Corretor, encarregado, ao mesmo tempo, por dois
comitentes, respectivamente, da compra e da venda dos mesmos
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títulos, deverá declarar a dupla operaçao cm VOZ alta, designando
os respectivos preços.

§ 3•9 - Verificado pelo Presidente não haver melhores pre-
ços, poderá o Corretor interessado (leiloar fechada a operação,
pelo preço médio por (dc oferecido para molas as operações.

CAPÍTULO IV

Da negociação de ii 111105

SEÇÃO 1

Dos comitentes - Execução de ordens	GaruÍlIia$ -- lizexecução
e (IflIJIUÇUO de ordens

Ad. 25 --- Para a execução de oneraçiics, os Corretores, p0-

derão exigir ordem escrita (te seus comi lentes.
§ 1 .	Salvo convenção em contrário, a ordem prescreve

logo encerrados os trabalhos da Bôlsa do (lia cru que foi dada
§ 2. - O Corretor, quando solicitado, explicará ao comi-

tente os motivos pelos quais deixou de executar a ordem.
§ 3. - O comitenle que retirar a ordem d:da e aceita,

untes do prazo convenci on ado para a operação, pagará a correta-
C1II 1)01' inteiro, como se plenamente executada tivesse sido a ordem.

§ 4Q O comitente (pie: sem préviaprévia retirada da ordem,
houver recebido do Corretor a nota (te havê-la cumprido, Se deixar
(te ultimar a transação, ou se a real i ia r por intermédio de outro
Corretor, será obrigado a pagar a corretagem ao primeiro Corretor,
e responderá por perd as e danos pea te o cliente, com o qual
haja o mesmo Corretor tratado. Neste caso, será a operação liqui-
(lada pela Câmara Sindical, nos têrmiios deste Begiineirto

Art. 26 A ordem será acoimmpanliadu (ia garantia, cio di-
mi lieiro 011 títulos, julgada i udispeissável para liquidação das ope-
rações, com a explícita declaração do comitente de poder o Cor-
retor utilizá-la, na fa ta de CU1O primnemi lo por parte do cliente.

§ 11 Além da garantia outorgada no ato de recebei' a
ordem, poderá o Corregedor , nas operações a prazo, exigi r refõrço
dessa garantia, conforme a alteração 1105 Valores negociados, a fim
de se abrigar da irnpon lual idade ou insolvência (lo comi tente.

§ 21 Nas operações a prazo fixo, con, opção (te prêmio,
o Corretor exigirá apenas, como garantia pessoal, o valor do pré-
mio estipulado. No caso, porém, de declaração de optar o comi-
tente pelo prazo firme, deverá êste, ilimit liOi'O antes (ia ltõisa que
preceder o vencimento tia operação. acompanhá-la do reforço, isto
é, elo valor arbitrado para 	a prazo fixo, sob pena de
ser feita a liquidação, nos têrmos tlêste Beginiento.

§ 3. - Deixando o comitente de proporcionam' ao Corretor
Os meios de fazer efetiva a operação ete que o encarregara, isto é,
não lhe ministrando as garantias de refôreo exigíveis nas operações
a prazo, ou dei xando (te receber títulos cuja venda ou compra tenha
autorizado, o Co eic:oI luiá couiiecimmiem)t () (lo fato, 1)01 escrito,ao Síndico, que, na pri limeira Bôlsa subseqüente à ela declaraç ãooficial, liquidará a operaeio

§ 41----- — e o Corretor tiver adquirido títulos para o Comi-leiite,:,erão estes veio 1 ilos; e, .Se a ordem tiver sido de venda,
Serão cOillpm'a(!(,s Olitios, para Siibstiltij-los, ('obrando-se do 

COlHi-
tente omisso o valor dclifertn,'a nec se verificar, entre a votação Po
Contrato e a (Ia liquidação, e mais as respectivas corretagens.

§ 5. - - Nos casos (lo artigo antecedente, de acôrdo com os
Corretores (I Oe tenha iii (1) tert ci'ido na transação, poderá o Síndico
realizar a liquidação das tr usações não cumpridas, pelo Pagaimiento
do valor da diferença das cotações, verificadas no dia da liquidação.

Art. 27 -- O cola(ie()Ie poderá fazei' efetiva a garantia a que
é obrigado, das transações confiadas a Corretores, depositando em
Banco da praça ii alicio ou tít ulos, à ordem da Câmara Sindical,Para li (jimi IlOçÚO tia 1 mau sação, assinada pe o Síndico e pelo Tesou-reiro.

§ 1. A Câmara Sindicai, quando lhe Parecer conveniente,
para boa om'dni dos trabalhos e garantia elos Corretores, poderá
exigir que êsles depositem na Caixa de Garantia ou cm Banco, asgarantias que 1- 	i'eeehblo (te SCU5 comitentes, subordinando-as (is condições do artigo an1ecedei-te

	

§ 2:	O Corretor dará ao comnilente, quando êste o sou-
citar, recibo (Ias  gim n ti is 011 valores recebi dos.

§ 3. -- O Corretor usará do processo, que em lei lhe couber,
pura efetivar direitos contra o Coiflilente

Art. 23 --- As operações anuladas, ciii vfttude de aeôrdo ou
por Comm\efliêmieia da; partes, não eximnirão estas de pagar a cor-
r'tagem devida.

§ 13 •- - Se a anui ação se (ler por culpa (te uma das partes,
ficará esta obri g ada a pagar 5 outra a roiretagemn correspondente

§ 2. - O (lescummiprinieiilo do contrato importará a liqui-
dação imnctliala de lôilas as operações realizadas para o comitente
faltoso, por euia conta e risco serão exec utadas pelo Síndico, nostêrnmos dos artigos antecedentes.

	

§ 31	Sendo 0WIS5O (tu faltoso o cüinitenle, poderá a Cã-
filara Sindica,, a requerimento do Corretor prejudicado, ou tia parte
i nteressada mimantlai' fixar nas pedras da Bôlsa o nome (lo omisso,
com uru restrnio da respectiva operação.

Ai'!. 20 ----- Não cumimprido pelo Corretor o contrato com seu
comi tente, deverá êstt' partmcipar o ocorrido ao Síndico, instruindo
a declaração com os tlocumemitos indispensáveis
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Parágrafo único () inad i>nplem(!nto de contraIo deverá ser
participado até urna hora antes da Bôlsa SUl)SC(IUentC à (10 dia cru
que se vencer a operaçóo.

Art. 30 Os Corretores são pessoalmente respoóvvis, entre
si e perante seus comitentes, pela entrega ou pagamento do que
tiverem vendido ou comprado na Bôlsa

CAPITULO -v

lias OpCI'UÇ(CS (tu Bólsa e (10 modo de liquidá-las

Art. 31 - As operações realizáveis na flôlsa obedecerão
s seguintes rno(laIi(la(les

a) para liquidação pronta
h) para liquidação dentro (10 dois (lias úteis, quando ao

ser feito o pregão, não fôr determinado prazo;
e) para liquidação em cinco (lias úteis, se determinado

prazo;
(1) a prazo fixo, susceptível de liquidação por diferença;
e) de Reporte e Deporte;
f) com opção.

SEÇÃO 1

1)a liquidação pronta

Art . 32 ---- Considera-se operação 1)a liquidação pronta a
que é realizada e ultimada no mesmo dia. Essa operação será
inspecionada pelo Síndico, e sõincnte será permitida, se a sua
efetivação não provocar oscilação brusca do valor do título, na
cotação do mercado (Decreto-lei n. 9 13% (te 1939,	1°, art. 21).

SEÇÃO 11

À vista

Art. 33 - Consideram-se operações avista as realizadas para
liquidação dentro (lo cinco dias úteis e efetuadas mediante trocas
de boletins na Bôlsa.

Parágrafo único -- Quando, no pregão, não fôr estipulado
o prazo, subentende-se a liquidação em dois (lias úteis (Decreto-lei
ri. 9 1.344, de 1939, art. 2.)

Art. 34 - As operações à vista podem assumir as seguintes
formas:

a) a prazo fixo, liquidáveis pela efetiva entrega (los títulos
e pagamento dos preços, ou pela prestação da diferença entre a

19 -

cotação da (lata (lo contrato e a da época da liquidação (Decreto
2.475, (te 1897, ar t. 134

h) a prazo fixo, assistido ao (o1flJ)ra(lor O direito de exi-
gir, a entrega dos valores negociados, por antecipação, isto é, antes
da época fixada para a 1 iqu i (tação (lo contrato (Decreto-lei n.9
2.473. de 1897, art. 110).

Ú a prazo fixo, podendo er rescindida pelo abandono do
prfin i o estipulado no ato (te serem tratadas, sendo, porém, obriga-
tória a (leclara(ão de qualquer opção, isto é, abandono ou anteci-
paç3o, (iel( i:o dos prazos fixados neste Regimento (Decreto 2.475,
(te 1897, art. 103)

(1) Reporte e l)cporle, quando o comprador à vista fizer ao
vendelor, no luosnio aIo, o revenda (i( títulos (Ia mesma espécie, a
prazo e por preço (eierminiiado. (Decreto 2.475, (te 1897, art. 106).

,\rl .35-	A liquidação (Ias operações à vista será efetuada
InWs da 51 Ilôlsw contada daquela em que a negociação foi
tratada.

Art .30 - Se unia hora antes da 5.' Bôlsa o Corretor ven-
dedor não tiver entregue OS títulos vendidos, ou o Corretor com-
prador não houver 1(quidodo os tduos comprados, quer nomninati-
\'Os, (piOr :o portador, (1 qu e 50 julgar p rejudicado, pela omissão
do colega, levará o fato ao cnn lieciniento do Síndico, que ouvirá
o faltoso, e, liSo achando rai.oávejs as escusas apresentadas, mau-
(larã publicar o ocorrido nas pedras da liôlsa (Decreto n.' 2.475,de 3897, art. 40).

Parágrafo único -- O Correlor omisso, justificada a falta elo
comitente, poderá exigir a i miiportâmic ia necessária à liquidação.

Art. 37 - Na primeira Itôl sa subsequente àquela cru (IUC foi
Verificada a mora, será a operação liquidada pelo Síndico, obser-
vado o que dispõem os artigos seguintes do presente capítulo.

Art . 38 - Se o Corretor Olilisso tiver comprado títulos, serão
êstes vendidos; se os houver vendido, outros serão comprados para
substituí-los.

Ar[. 39 -- A liquidação poderá ser realizaria pelo pagamento
da diferença, entre a cotação do (lia e o preço por que foi fechado
O negócio, se nisso concordar o Corretor, perante o qual não foi
cumprida a obrigação assumida.

Ad. 40 --- Verificada a importância necessária para satis-
fazer as obrigações contraídas, a Câmara Sindical requisitará do
Secretário (Ias Finanças o levantamento dessa quantia elos fundos
constitutivos ela caução do Corretor em mora (Decreto 2.475, de1897, ad. 132).
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SEÇÃO III

A prazo fixo, SUSCCJ)liL'Cl (te liquidação por diferença

Art. 41	A liquidação (lestas operações realizar-se-á no
último dia da quinzena, ou tio mês, conforme foreni tratadas

Art. 42 A iiquidaçao poderá realizar-se pela entrega efe-

tiva (lOS títulos ou pelo pagamento (ia diferença entre O i)!CÇ0 da

transação e a colação do (lia (lo vencimento.
§ l. <, 	Quando a 1 iquidaçao fôr feita pelo pagamento da

diferença, será esta determinada pela cotação do título, no dia do
vencimento.

§ 2.1 - Ësse pagamento será efetuado até uma hora antes
da 51 Bôlsa contada (ia mio vencimento (Ia operação

Art. 43--- Informada a Câmara Sindical da falta tio pagaludflio,
no prazo a que se refere o § 2.' do artigo anterior, fá-lo-á realizai',
nos têrrnOS dos ai-is. 195 e 199 (lêste Regimento.

Art. 14 -- - Se a li quid tição (1 epender da entrega mIe títulos
nominativos, sujeitos a tran sferência, observar-se-ao as seguinfts
normas:

a) uma hora antes da Bôlsa que se seguir à tio venci-
mento, os Corretores perlilutarãO memorandos, coiu a tI ec'laraçãü
dos nomes dos compradores e venti c'mlort's, e procederãoerão à 1 ransfe-

rência, de 1110(10 que íi(ill(' miefi nitivamen te liquidada a transação
uma hora antes da 5.11 Bôlsa, conlpl'd'ell ti ida a tio venci men lo;

h) se os lí lutos negociados forem ao portador, lO('SfllO por

endôsSo, a liquidação definitiva deverá ficar termitiada unia hora
antes da 4. 1 Ilôlsa, contada a do veiicimentfl

Art. 45 - As liquidações tias Operações a pra/O fixo fea:ll
subordinadas às tlisposÇOCs (lêSte Regimento, refer&'111es às liqui-
dações a prazo.

SEÇÃO IV

A prazo fixo, ('011) liquidação por (,I11eeiaçu0

Art. 46	Quando im Co-irtor pretender liquidar, por an-

tecipação, ctIa ([UCP operação a	fixo, leve ráav avisa` o olea
colo quem haja transacionado

Parágrafo úuieo -----O aviso devera ser feito com llIeIllorandU.
por intermédio da Câmara Sindical, unia hora antes tia abertura
tia llôlsa, subordinada a liquidação às disposições tios artigos da
Seção anterior déste Regimento.
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SEÇÃO V

Da OJ)('(io

47	As operações com opçãoopção só poderão ser feitas aPrazo e serão liq u i dáveis nos últimos (lias úteis mie comia quinzena.
Parágrafo único -- - Só -são peruiit.itias estas operações quando

realizadas entre (oiicIores e lia Ilôlsa
Àrt, 48 -- - Quando um Corretor se propuser efetuar uma

transação colo opção, deverá tipregoar o Preço e o prémio cia opçâo
(10 caso (te aliaut Ioao

1. - - A fixação (lo prazo, no ato do pregão, é condição
indispensável à sua validade.

21 - A deelaraeão mia opção de abandono (la operação,
lileditinte o pagalilenlo tio prémio estijiulatlo, tlevei'á ser feita até
ls 15 horas, na ilólsa que preceder o vencililelito de cada unia
tias opel'aeões

Art. li) -- As OpeI'aeões de opção só se podem fazer na
qUantidade de títulos e seus mnúFlipios, fixada no art. 21, § 5•1,
miêste IiC;ilflri1 lo.

Ar[. 50 Na falta de declaração nas condições e prazo
n'1I1a (!et(rjtmi natios, considera-se ii Operação consolidada, e Proce-
ler-se-á à sua 1 qui ti ação, IIOS lêrnios ti êste Regi Iliento.

Art. 51-- O pagamento (10 prêiiiio, 110 caso de OpÇão (l
abandono. será feito utmia imola antes da 2. llôlsa, compreendidaii tio ven c i mento tl:i transação

Art. 52 - Na hipótese mio impontualidade tio Corretor ciii
satisfazer, o pag:mnmmeii [ti, será êste efetivado pela Câmara Sindical,
por conta tio Corretor faltoso, iios têrliltis dêste Regimento.

SE(,A0 VI

J)o reporte e deporte

Ao. 5:l(g,. Ileporte ti compra à vista (te títulos e
a revenda a pn'azo mim (ticiros titt ltidsiiia espécie efetivada 110 mesmo
ato, pci o Corretor comprador ao P ri mitivo Corretor vendedor, por
ordem e conta tios 'espcet i Vos cii d'li Les.

Art. 54 ---- Cliaimma-se Deporte a ve uda à vista e a recompra
1 prazo de iíllllOS titi lOeslIItt espécie l'dahiztttias 110 mesmo ato, pelo
Correlor vendedor 011 primitivo Corretor comprador, por ordem
e conta tios respectivos clientes.

Art. 55 E condição subsltuicjal à validade (lestas tran-
sações a entrega real mios títulos; 110 caso d e se tratar de títulos
noniinativos serão êie .; transferidos para o Iloine do comprador
(Decreto n. 2.475, de 1897, arts. 107 e 108)



Parágrafo único - As O)Ci'aÇOeS SUpI'i serão baseadas na
cotação dos títulos na Bôlsa (lo (tia da negociaçao

	

Art. 56	E essencial a fixação do prazo, no ato da
negociação.

1 .	O prazo não podeiS exceder a Iri nia (lias. sendo
permitida a prorrogação, observada, porém, a cotação (lo da.

21 - - A liquidaçao será efetivada na (lata prefixada. não
sendo permitidos descontos05 CSCOfltOS de prazo, isto é, a liquidação por
antecipação (Decreto n. 2.475, de 1897, art. 111).

3. - A liquidação se processara do seguinte mudo:

a) para os títulos nominativos, unia hora antes da Bôlsa
subseqüente à do vencimento, os Corretores permutarão catre si
memorandos com declaração dos nomes dos compradores e
dores e aceitação da transferência, de maneira que fique (lefi ai Uva-
mente liquidada a operação, unia hora antes (Ia 4. Bôlsa, colflpreeii-
(lida a do vencimento;

b) para os títulos ao portador ou por endôsso, a liquidação
definitiva deverá ficar encerrada uma hora antes (Ia 3,4 Bôlsa,

contada a do vencimento.

SEÇÃO \T1l

Das operações por niaiidwio Judicial

Art. 57 As operações de títulos ou valores, que houverem
de ser feitas por ordens do Juiz conipeteute, elo execução de sen-
tença, serão efetuadas pela Câmara Sindical em pregão de Bôlsa

1. Os alvarás serão distribuídos, ela rodízio, aos Cor-
retores que estiverem no efetivo exercício (ti(s funções, obedecida
a ordem alfabética (los respectivos nonies.

§ 2 .1 i: expressainente proibida aos Corretores a compra.
venda, transferência, conversão e reconversão (te títulos públicos
ou particulares, mediante alvarás que não tenham, legalmente, tran-
sitado pela Câmara Sindical.	 -

§ 3. --- Para execução (los alvarás, a (,amara Sindical e os
Corretores cobrarão as taxas constantes da tabela anexa.

Art . 58 Quando o alvará ordenar a venda (te títulos, man-
dará a Câmara Sindical afixar, no salão da l3ôlsa, e publicar pela
imprensa, edital com  prazo (te oito dias, dando notícia (la
operação. O edital mencionara os títulos por negociar, sua quan-
tidade a decisão (lo Juiz que expediu o alvará o nome do Cor-
retor a quem foi distribuído, e o dia e hora marcados para se
realiza!' o leilão. Quando o caso fôr (te compra, não será afixado
nem publicado edital.

2: -

§ 13 - O Corretor designado para executar uni alvará, que
(letei'Iflifle compra de títulos, teimi o prazo de cinco (lias úieis 

paralhes efetuar a compra na J3ôls, ou para subscrevê_Ios na repartiçãocompeIc.nfe, registrando a operação no pregão.
§22 - O prazo, de terinin:olo no Parágrafo supra, é ('ontável

da data da entrega ao Corretoi' da guia para levantar o dinheiro,(lO aviso (te Se achar a iinpor[ânci a á Sua disposi0, Ou do recebi-nicn lo (lesta por qualquer oul la forma, a

	

parágrafo.	 lmn das já previstas neste

.« O Corretor designado para executar um alvará que
deternune venda de títulos, tem o prazo (te cinco (lias úteis da"'
ita-ta (la venda, para prestar contas á Bôlsa. Na impossibilidadeda prestaçâo (te contas dentro (lêsse prazo, deverá recolhei', dentro
de quarenta e oito horas, à Bôlsa, o produto da operação

§ 41 De lôdas as circunstâncias que impedirem  cumpri-luculo (105 alvarás (tentro (lOS prazos supra lileli ci)flados deverá o
Coi-relor (lar ciência, por escrito, à Câmuara Sindical.

Ari. 59 - De terminando o alvará venda (te títulos e mie--(tinta compra de outros, Procederá o Corretor comiforiiie o disposto
e dentro dos prazos estabelecidos nos artigos anteriores devendo
ii compra dos novos títulos ser efetivada dentro (te cinco (lias úteis,
Contadas (Ia (lata da venda dos primeiros.

Ad. 60 - Se, durante qualquer operação forem recebidosjuros, ou di videndos, dos títulos negociados o Corretor fará incluirii i'espectj va impor[ânci'i na nota (te corretagem, para o efeito de
em juízo, corno quantia não passível (te aplicação.

Parágrafo único --Se, antes (te ser efetuad:, a transferência,
tiverem sido creditados á parte interessada no alvará os juros oudividendos corres po,identes aos títulos ne gociados o Corretor fará
constar a imnportânca correspondente no (tébi lo da nota de
eorre-lagerii.

Árt. 61 - - Se, no alvará para compra (te títulos, se verificai
salvo não passível si e apI icação, é facultado à parte interessada
J'ecol1ii' à Jlôts( a i mnpom' j ánc j a necessária parapara a compra de mais
títulos da niesnui e;l(e, dentro de 18 h	daoras	a entrega (lo alvaráà	ôlsa.

Art. 62 --- Nas cOflipras de títulos, o Corretom' será respon-
sável por qualquer diferença de preço, quando, por culpa ou desídia,
retardar a execução do atvar5.

§ 1. - Os títulos ao portador ficarão sempre ciii poder daBôtsa, e, só depois (te vendidos cio leilão, serão entregues ao Cor-
retoi-, mediante guia, 1-,ara a liquidação.

§ 2. -- Em hipótese alguma, poderá o Com'retoç, por prazo
,superiora cinco (tias, reler d imilmeiro Proveniente (Ia venda ou desti-
nado a como ordenadaspra, ordenads pelo .tiiiz, bem (01110 títulos ao portadoradquiridos também em virtude de mandado judicial.
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CAPITULO V'
Das vendas cio !eillo

Art. 63 - A Câmara Sindical, zob a responsabilidade (10
Corretor, poderá permitir que se faça cm leiei r'	venda de títulos
cotados, quando, por falta de negociação de tais	iir'res, não £0

consiga vesdê-1os ao pregão normal.
Ar[. 64	Para vender títulos cm leilão, deverá o Correto?

requerer, para cada caso, autorização Câmara Sindical
Parágrafo único --- O Síiidiro marcará (l(a para se realizar o

leilão e fará publicar na imprensa lhana, por três (lias consecutivos
e uma vez no "Minas Gerais", aditei do qual conste a qualitida(le,
a natureza e demais características dos títulos, ou valores, dest
nados à venda, correndo a despesa dos editais por conta do
vendedor.

CAPITULO Vil

Das (1V(L!i(I(ÕCS

Art. 65	A Câmara Sindica ! , para o efeito de cálculo em
inventário, certificará o valor da cotação ofic i al do título, no d
do falecimento (lo "(le cujus"

Art. 66 Para que a flôlsa conceda certidão de cotação de
titulas, é indiSl)CliSável (Inc O requerente i n(ilque o fim a que se
destina a certidão.

Art . 67 - Solicitada pela Fazenda do Estado o avaliação ar
títulos, nomeará, para isto, a Câmara Sim! icei unia cota isãO coio
posta de dois corretores, cujos nomes serão comunicados ao Advo-
gado-Fiscal.

Parágrafo único A nomeação dos corretores-avaliadores
se fará por rodísio, observada ordem alfabética dos respectivos
nomes.

Art. 68 - Os interessados na avaliação ficam sujeitos aos
emolumentos da tabela anexa.

CAPITULO VIII

Da incineração de títulos de IIdlsa

Art. 69 - As Câmaras Sindicais poderão encarregar-se (Ia
incineração de títulos (te Bôlsa, públicos e particulares (cri. 45 do
Decreto-lei a. 1 1.344, de 13-6-1939)

Art . 70 - O Corretor intermediário, ou (lucrotiver realizado
o pagamento, requererá à Câmara Sindical da I3ôlsa, onde se acha-
rem inscritos, à incineração dos títulos resgatados e (los respectivos
cupões (art. 46, do Decreto-lei n.° 1.344, de 13-6-1939).

25

I. - -- Depois (te feita, pela Câmara Sindical, a verificação
los títulos, a sociedade emissora, exibindo certificado da mesma

Câmara, requererá ao Juiz competente o cancelamento da inscrição
ilo eni l iré stirtio. Recebendo o requerimento, o Juiz ordenará saiam
expedidos chiteis. Ile' Serão J)Uldireis teês vàzra, Jelo menos, no
"Minas Gerais" e em outras fôlimas (te tInanIle ri culação, notificando
o ocorrido e marcando o prazo de sessenta dia para a impugnação
(lOS interessados

2.1 Decorrido êsse prazo, e 11(1(1 havendo impugnação, o
.Juiz ordenará o cancelaniemito, mediante ofício à Câmara, que fará
a incineração, livrando o respectivo têrmno

:1. 11 houver imupugnarlio, será esla processada suniària-
mente e julgad a afinal, co- recurso (te agravo para o Tribunal
competente.

Art. 71 -. -- ()uualo hão forem apresentadas a rcsite tôdas
as debêii Itires, ou outros títulos ao Portador cmii circulação, a socie-
dade (t(paslttrá ciii Juízo a iniporíáncia iOrreSJ)Ofldcnte ao valor
nominal (los títulos cuida não resgatados, a fim (lo fazerem os porta-
dores, oportuisatnentc, o levantanicnto ilo depósito (art . 47 do
Decreto-ir 1 n.' 1.344, de 13-6-39).

larágref( ) único - - .'tpresen !a(las cru Juízo as debêntures, ou
outros títulos ao part ador que fui lavam, ou parte (lêtes, a sacie-
(lede requererá ao Juiz Sejam OS mesmos, entregues à Câmara para
ultimar e i ilceseração, (lo que se juniará certidão ao processo de
cancelamento.

Art. 72	- A cada uma de suas congtnercs a Bôlsa notificará
o resgate e a imi(iueraçâo (art. 48, l)errcto-lei ml 1.344, (te 13-6-39)

Parágrafo único As emissões integralmente incineradas
deixarão (te fazer parte dos quadros de negociação e cotação das
ilôlsas.

A rt . 73 --- As Ilôlsas cobrarão emolumentos pelo serviço (art.
19, do Decreto-lei n. 1 .344, de 13-6-1939)

CAPÍTULO IX
Á	 Das operações ie&izudas [ora da Bólsa

EÇÃO 1

Dos descontos e cai!cõeS --- Enipréstinios comerciais - Letras de
câmbio	Com pia e venda de metais preciosos - Compra e venda

de câmbio em espécie

Art. 74 ---- As operações que os Corretores, em virtude das
disposições do Decreto Federal n. 9 2.475, (te 13-3-1897, podem
efetuar fora da hora regimental da Bôlsa, são:

a) descontos e cauções;
b) letras de cânibio;
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e) compra e venda (lo metais preciosos;
d) compra e venda dc câmbio ciii espécie.
Art. 75 -- As transações eiri cambiais e moedas metálicas

poderão ser contratadas, á vista ou a prazo, por meio de letras de
câmbio ou documentos, c0111 sêlo proporcional federal, contendo
promessa (te letras ou moedas para entregar, dentro do prazo
contratado.

Art . 76 São nulos, para todos OS efeitos OS contratos de
câmbio ou moeda metálica, que não tenham o sêlo legal, e nos
quais não haja interferido o Corretor (te Fundos Públicos

Art. 77 -- As negociações sôbre cambiais à vista ou a prazo
não produzirão efeito, para o fim (te serem apuradas em Juízo e
constituírem objeto tio cotação, se não puderem ser provadas por
certidão extraída (los livros (los Corretores e que mencione a'
(lcciaraçs a que se referem os artigos 49 tio Código Comercial e
Decreto n. I 2.475, (te 1897, art. 120.

Art. 78 - As negociações á vista ou a prazo sôbre espécies
metálicas provar-se-ão por meio (te certidões extraídas tios livros
tios Corretores, que dêem indicação da quantidade, natureza, preço
tias espécies e prazo contratado.

Art. 79 É obrigatória, nos têrmos (Ia legislação vigente, a
interferência tio Corretor de Fundos Públicos, em tódas as operações
(te câmbio, superiores a Cr$ 5.000,00.

Art. 80 A liquidação (los contratos cambiais e moeda me-
tálica se realizarão pela efetiva entrega da moeda ou das letras de
câmbio, a êtes periiimen les, sendo proibidas as liquidações por dife-
rença, bem como a entrega por antecipação (lo prazo.

Art. 81 -- Os Corretores têm o (Preito tio exigir dos comi-
tentes, nas negociações à vista, além da garantia da sua fiel obser-
vância um refôrço, para, no caso tio niodificação tias taxas de
câmbio, pô-los ao abrigo da impontualidade ou insolvência dos
comitentes.

Art . 82 --- Nos contratos de cambiais a prazo, a responsabili-
dade do Corretor interferente consiste em fazer perfeita a celebração
tio contrato. Tornar-se-á efetiva essa responsabilidade sempre que,
no ato da transação, não fôr revelado, de modo regular, o nome
tio comitente

Art. 83 Visados os contratos, ou confirmados êsies, pelas
partes contratantes, a responsab i lidade tio Corretor limita-se à
que resulta tia afirmação da legitimidade dos contratantes e de suas
firmas, e cio pagamento (te comissões legais e respectivos registros
(le cotação.

Art. 84 - A faita de liquidação tia operação de cambiais, no
prazo legal, ou no cia prorrogação, autoriza o protesto, como medida
assecuratória da prestação de perdas e danos, pelo não cumprimento
do contrato.
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Art. 85 - No são acionáveis perante os tribunais os con-
tratos de câmbio a prazo, liquidáveis por diferença (art . 95, do
Decreto nY 2.475).

Art. 86 - As operações cambiais e (lo moedas metálicas à
vista consideram-se vencidas no fim de cinco dias úteis, contados
da (lata em que tiverem sido ajustadas, e devem estar definitiva-
niente liquidadas, antes da 2.' ilôlsa que se seguir à (lo vencimento

Art. 87 - - As operações a prazo de cambiais e espécies metá-
licas poderão ser contratadas por tempo superior a 360 dias, devendo
os Corretores declarar, mios respectivos contratos, o prazo com que
foram contratadas, e, quando o tenham sido para mais de 30 dias,
pagarão o impôsto (te sêlo, cri) cada período de trinta dias ou fração
do prazo estipulado no contrato pala a liquidação da operaçao
(Decreto-lei n. 6.755, (te 31 de julho de 1944).

§ 1. --- Os contratos (te câmbio e moeda metálica, quer de
exportação, quer cio importação, poderão ser prorrogados, obser-
vadas as seguintes determinações:

a) em cada prorrogação, serão extraídos novos instrumentos,
com numilol-ação nova e novo registro;

li) findo o prazo contratual, sõmnente poderão ser prorroga-
dos por períodos de trinta (lias;

e) ficarão sujeitos a novo sêlo sóbre o saldo respectivo, em
Cada período de trinta (lias ou fmaçmio, se prorrogados no venci-
mento ou antes (lê](--, e ao dôbro (lo sêlo sôbre o saldo respectivo,
cm cada período de trinta (lias ou fração, contado do último
vencimento, se prorrogados depois tio vencimento

§ 2.' - - As prorrogações (los contratos de câmbio deverão
ser regisftadas na Ilôlsa (	2.' cio art . 98, (10 Decreto 2.475, de
197)

Art. 88 -- Ajustadas as operações sóbm-e cambiais, e atenta
sua especial natureza, apresentará o Corretor aos interessados, para
o respectivo visto, as notas provisórias (fichas), com os têrmos
reuiimidos da operaçao, o que equivale à ordem para fechar a
transação.

Art. 89 - Fechada a operação, o Corretor á obrigado a re-
meter os respectivos coatratos a seus comitentes, para a necessária
confirmação e assinatura, entregando-os depois à Bôlsa, para registro.

Art. 90 - 11eeeijidos pela Bôtsa os contratos registrados, se-
rão devolvidos ao Corretor, flama O preenchimento tias demais
formalidades legais.

Parágrafo único -- - Igual procedimento se observará cm re-
lação ás prorrogações (lo contratos.

Art. 91 -- Nas operações á vista, sôbre letras de câmbio e
espécies metálicas, tornar-se-á efetiva a responsabilidade do Corre-



28

tor, dois (lias úteis após o vencimento da operaçõo, no caso de
faltar o coinitente ao cumprimento do contrat).

Art. 92 - Quer nas prorrogações, quer nos cancelamentos,
náo poderá haver majoraçiio da 'taxa primitivamente contratada.

Art . 93 N,-!o é permitida, nem licita a transferência de
contratos de câmbio, de uma firma para outra, a não ser nos casos
legais de sucessão.

Art. 94 A Bôlsa possuirá uni Registro Geral (Ias operações
de câmbio e moedas metálicas, cm que serõo obriga tôriainente re-
gisrados os contratos lavrados pelos Corretores. O registro men-
cionará a €Iata chi operação, o núiiiero do contrato, a espécie, prazos
dos saques, praça, taxa natureza da operaçuo, prazo do contrato,
selos aplicados, com a importância em cruzeiros,cruzeiros, e o vencimento
do contrato.

Ari. 95 Os Corretores, os Bancos, as Casas Bancárias, filiais,
agências, ou quaisquer outras instituições nacionais ou estrangeiras.
são obrigadas a remeter à Câmara Sindical da Bõlsa de Valores do
Estado de i\linas Gerais, de accirdo com os modelos por esta fome-
ciclos, e sob pena (te multa (te Cr$ 1 .000.00 a Cr$ 5.000,00 e do
dôbro, ciii caso (te reincidência

a) i)iàriainente, até ti horas, uma nota autenticada de tôdas
as operações que teu liam efetuado no (tia anterior, especificando
OS COlO 0IS e as =idas, as o p eraç õ es de 1 iqu 1 (laçuO pronta, as ope-
rações (te li quid ação a prazo, OS prazos dos saques e das remessas,
as taxas, as quantidades (te inoedias estrangeiras, o equivalente em
moeda nacional, e todos os demais elementos numéricos pela Câ-
mara reputados necessários;

h) Mensalmente, até o di.. 5 cia cada r;iês, o resumo das
operações efetuadas 110 inês anterior.

1.' As multas sei'uo inipo ,,tas pela Câmara Sindical da
Bôlsa, com recurso para o Secretário (Lis Finanças, dentro (te vinte
(lias, mediante prévio depósito (ia quantia cominada, e serão cobra-
(Ias , executivamente, na forma (ia legislação cm vigor.

§ 21 - -- As informações (te que trata êste artigo, no tocante
ao volume das transações, serão prestadas em caráter confidencial
c para o fim único de elaboração das estatísticas de Câmbio

A Câmara Sindical não poicra fornecer a quem quer que
seja, sol) nenhum pretexto, especificações referentes a determinano
Corretor, Banco ou Instituição.

Art. 90 -- Com os elementos ministrados pelos Corretores,
Bancos e Casas Bancárias, a Câmara Sindical publicará, diàriamentc,
os cursos oficiais de câmbio, cio mercado oficial, do mercado livre
e livre especial, calculando as taxas separadamente, para cada
mercado.
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Art. 97 --- Os Bancos e as Casas Bancárias, que forem auto-
rizados a Operai' ('iii ('aiiil)iO, coiiunicarão à llôlsa as liquidações
dos contratos (l(' ('01110(1 e Su' j(rOi';'0i.a('õe,(. aiites (la Itõlsa sub-
seqüente a (lo vene ole lo dêles

Art. 98 Os cancelamentos parciais ou totais dos contratos
(te cambio sento efetuados liii novos iusti'wnentos, e, depois de
atomizados c jO'occssl(los pi'l:i Fiscalização Bancaria, seruo visados
pela Bôl (O, que ordenará o i'('uct ii O ténitio no protocolo do Corretor.

C..Pi'fULO X

1 useiíil; le lOS (lOS Cori'&'!oies

SEÇÃO 1

Constituição e I)irc,'{',o

Art. 99 -- - Os Corretores da Bôlsa de Valores do Estado de
os Gerais constituir-se-ao ciii Assenihléiíi (,eral:

a) Anualn;enlc. a II) dt' j:ncino, para a eleição d:i Càiiiama
Sindical e da Coniissõo de Contabilidade e do Adjunto, aprovação
de contas e fixação (lO pecúlio cia Caixa de Garantia e Previdência
ad .33, cio Decreto-lei n." 1 . 344, de 13 de junho de 1939)

b) uando ci Síndico ou a Câmara Sindical entenderem
conveniente convocá-lo, pala consulta e resoluçao (te questões de
ii temêsse pala a Corporação;

(-) Quando o solicitarem por escrito, à Câmara Sindical, dois
ou 0105 Corretores, no exercício aiivo da profissão, para deliberar
SOi(l'e casos in'gentes le iIlii o'ada ;.rav;da(e, ocorrente no funcio-
iialll('litO da Ilôlsa, 1;cill ('((1110 S(1)I'e cialquc'i' outi'o assunto de ime-
(liOl( interesse (lO (0'i)onitÇI0) ((LI da (iliXO de (,arantia;

d) P:na pr'un'Iilioenlo de va;a do kindico ou outubro da
Câmara Sindical. (lcs,le que nâo e0iI!!i loas sIlpielifes da últinia

1. 100 -	Considera-se ('onstituida uma Assembleia GeralÁ
desde que, ('Ou 0(0(111. c'stejan reunidos, pelo menos, (luis terços
do número de Corretores ciii ('xCi'cí('iO, e tenham inscrito seus 110111(5

no livro de presença.
1. » -	Sunente será coiuiputmli a fração que completar a

lIfci'(n'a para	(l('aliçI(I'	IS ic'rços.
ui2.-- Não polera ser requerida nova assembléia geral para

tratar de assuntos incluídos em anteriores ordens do dia e já consi-
derados decididos.

Art. 101 A primeira convocação da Assembléia for-se-á
por Mal afixado na pedra da Bôlsa e por convite escrito a cacto
Corretor.
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11 - Na falta (te CO! pareciinento (k' Corretores, em nú-
mero suficiente para constituição da Ássemh1'ia Geral, o Síndico
COflvOCílrú nova reuniao. com intervalo dc 21 horas.

§ 2.' -- A Assembléia Geral retinir-se-á cota ([ uaic l uer número
em segunda coilvOeaÇSO, niandando 1) Síndico lavrar, 110 respectivo
livro, têrnio em que se declare não ter havido, na primeira, número
legal.

§ 31 ---- Nas Assembléias Gerais não poderão os Corretores
fazer-se representar por seus preposlos, adjuntos ou procuradores.

Art. 102 ---- A mesa diretora (los trabalhos da Assembléia
Geral será presidida pelo Síndico e seci'etariad a por dois Corretores
(Ia livre escolha dcste, não podendo a niesimi recair sâbre uieinbr.)s
da Câmara Sindical, e da Comissão de Contabilidade.

Parágrafo único - - No caso de Assemh1 ias Gerais para dei-
ÇaO, será a Mesa constituída do Síndico, do Secretário da Câmara
Sindical, e de dois fiscais escolhidos por sorteio, dentre os Correto-
res presentes.

Art . 103 - Os nomes dos Core tores que houverem compa-
recido à Assembléia serão inscritos na respectiva ata.

SEÇÃO II

Das Resolueã es

Art. 104 As resoluçáes da Asseitihléio Geral serão realiza-
das por escrutínio secreto, reoutaiido-se tuiOa(li( a resolução desde
que reúna a seu favor metade e mais uni (los votos presentes.

Parágrafo único	O SijWico votara em último lugar, tendo
o voto de qualidade, no caso de empate

Aut. 105 Na Assenihléia 5) se pode discutir e votar matéria
constante da ordonn. do (lia, Ilrevianiente anunciada e publicada
no salão (Ia Bôlsa

§ 1.' - As propostas escritas e assitiatlas por dois Corretores,
referentes a voto (te louvor ou (te censura. e a a)reciaçao (te contos
e balancetes, podem ser apresentadas, discutidas e votadas, depois
de findas as (lelih)erações da Assembléia Geral, devendo o Síndico
submetê-las, inied iatameirte, à (1 ecisão, unia vez terminada a ordem
(10 (lia.

23 ---- Tôdas as demais prol(o;t1s, que não sejam da natu-
reza (las do parágrafo supra, só )0(ieITI ser (lis('utldas e votadas na
prinieii'a Asseiiihleia que se realizar, devendo constar da primeira
pinte (lo dia desLI.

§ 3."	Às propostas apresentadas à Assembléia dos Cor-
retores só 1(01' ('SL( pO(leIii ser jut'gilas.
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A 1 ol as as propostas apresin lad as à Assembléia Geral
miará a (Minara Sindical parecer por escrito ou verba!, aconselhan-lo-bcs a adoção ou a rejeição.

	

' 5.'	-Na ,\ssenibléia antes de ser a matéria discutida,
mandará o Si (1(1 i(O ler, ou proferir, de viva-voz, o respectivo pare-

	

('er, 1(01(10,	CiO	eaiiida, a proposta CIII discussão.
En"m=la a di scussão, é exf)ressaniente proibido falar

quem quer que seja, só podendo o Síndico nmuiifeslar-se para enca-
ininhar OS 1 i'ileilhios, ou algum Corretor, que requeira votação no-
minal 011 suscite questão de ordem.

Art. 10h --A proposta, a seguir, é posta em votação pelo
iiniico, que, ('1.1 VOZ altO, (lecluram'á o resultado, dizendo: aprovada,
OU reje uda.

1.' - - A pm'opol:( aprovada tOIli:( O nome (te resolução ja
A sseiuhl á ia Geral, coiti caráter obrigatório, Seio efeito retroativo,
deia cabendo recurso para o Secretário (Ias 1"inanças. Com  o res-
eeiivo núiiieo (te oi',leiii. será registrada cai livro especial e afixada

	

ao Sai0 ,i(	1i0150, ('001 a assI1iuiur.I (10 Síiiiii,'o, eati'iimido em	vigor
i uie,l i alio O111e.

	

2.-	A quem i!1ii-iti y ir resolução da .\sseiubléia, é cominada
a pena de suapeiisão, cota recurso pala o Secretário das Finanças,
tios termitos (l(te il('gii(lelitO,

§ 31 --- Quando se recuse o Síndico a subscrever, dentro de
48 horas, a resolução, será a uIesIn:( fumada pelos substitutos, de
acôrdo ('0(11 a ((r(leIu do Capítulo 11 do Título lE (têste Iteginiento.

-1.' Se mtenluiiu inciulou(Ia Câniar:i Sindical, quiser assi-
ná-a, sa!o,ei'ev ela-á um Corretor, obedecida a ordem de antigüidade
e (te idade.

SEÇÃO III

Das Eleicões

Art. 107 - Para a eleição da Câniara Sindical, da Comissão
de Con1aloliilale e dos suplentes, e para a fixação do pecúlio, o
Sflh'o iar'( a (levid:i convocação, cinco (tias antes, pela lu)prensa,
afixando cli [Ol na Itôl sa e convidando pessoalmente cada Corretor,
por escrito.

Ari . 103 - Con si liii da a Assembléia, nos lêrinos da Seção
1 '1 ás-te Co p tu o, () secretário procederá à chamada nominal de
cada Com'i'etor, que, sucessiviinieutc, irá lançando na urna sua cédula,
procelendo-se ('III primeiro lugar, à eleição (lo Síndico; em segun-
do, à dos demais c a rgo s da Câmara Sindical; em terceiro, à da
Comissão de Contabilidade e, por úl tinio, à (los suplentes.

§ 1.' - - 'l'ermuinada a votação, a Mesa procederá à abertura
da Ui'fl( e confrontará O número (Ias cédulas Com O dos Corretores
inscritos no livro de presença até o final da votação.
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§ 2.9 — Verificado o número e a exatidão das cédulas, passa:'á
a Mesa a apurar os votos, considerando eleito cada Ufil (lOS candi-
datos que reunir metade e Iliais uni dos votos apurados.

§ 3,Q — Cada cédula é tirada (Ia orna e lida ciii voz alta
pelo ~co, que a passará aos fiscais, para que verifiquem e
proclamem em voz alta a exat jilão do nome 11(10.

Art . 109 — Se nenliuni ou só algum dos candidatos obtiver
q maioria, proceder-se-á, nessa mesma Assembléia, ao segundo es-
crutínio, para os que a não knham obtido

§ 1 . - No segundo escrutínio, só poderão receber votos o
candidatos anteriormente mais votados, tantos quantos correspon-
dam ao dôbro do número dos membros por eleger.

§ 23	Reputar-se-ão eleitos, neste segundo escrutínio, os
que obtiverem maior número de votos para os cargos cl egen (los.

Art. 110	No caso de empate no segundo escrutínio, repu-
tar-se-	eleito o Corretor mais antigo, e, dada a igualdade em
relação ao tempo de exeii íc i O, ter-se-á como ele i to o mais i doso.

Art. 111 - os membros da Câmara Sindical, da Coimusso
de Contabilidade e os Suplentes podem ser rcet e los.

§ 1. Os membros da Conuss5o de Contabilidade funciona-
rão como suplentes dos membros da Câmara Si n ii cal, cabendo ao
Síndico a escolha do suplente.

Art. 112 Não podem votar neum ser votados, os Corretores
que tenham débito para ('0111 a BAlsa 00 (1)1)1 a Caixa, proveniente
de multas ou pagamento (li' eumoluiuen tos, devendo, na véspera da
eleição, o Tesoureiro fornecer ai) Síndi co a reta çao dos faltosos.

Art . 113 --- A vaga que ocorrer na Câiii ara Si mi di cal ou na
Comissão de Contabilidade deverá ser preenchida por um dos
suplentes.

Parágrafo único -- Os pedidos de demissão e de licença (l0
membros da Câmara Sindical e da Couis.o	Contabilidade sei"-")
despachados pela própria Câmara

Art. 114 - -- Nenhum Corretor pOdeF( ('XiIair-Se de ser niom-
bro da Câmara Sindical, salvo a hipótese de iiiolés tia grave e cont
nuada, e a de reeleição, quando já tiver decorrido pelo menos um
ano entre as (luas eleições.

Parágrafo único -- Ocorrendo suna das hipóteses dêste artigo,
o Corretor deverá fazer a necessária prova, ai1tes (la eleição, sob as
penas dêste Regimento.

irt . 115 - Term iii mia a eleição, lavrar - se - 5 ala ci reun stan-
ciada, cm livro próprio, assinada pelo Síndico, pelo Secretário e
fiscais, comunicando-se imediatamente, o resultado da eleição ao
Secretário das Finanças, medi ante ofício, cuja cópia será afixad
ro Salão da Bôlsa.

33

TIT ULO II

Da (àiiziaia Siiuiiul e N ens (5rqâoj

CAPFF[L() 1

( iz çi iui ioiçao e

Art. 116 Anualmente. 1)0 (tia 10 de janeiro, os Corretores,
reunidos em Asseruldema herat. elegerão a Câivaia Sindical, que se
''oulpora de taa Síudo e três liojutiro), : o 5 eire ano, o Tesoureiro
( o 1)iretor-Adjimiito, qUe sIll(Stiluima () (liCitO)' (101 faltar.

l y	0 Presidente escolherá, denluc i(s iiieiiihros da (:5-
:1(ala sindical, 5(11 5ul(stitlIIO. 005 iuq)ediilUlil05 legais e evemitua(s.

2.	A (	lUla Si iul ied eleita toll(ara (asse logo q)OS
as eleições

	Arl . 117	- A (1(0 ao sela leita por escrutínio secreto, cm
boletins de lislas e por lllai((li( disoliita (te votos presentes.

11(1igI'ih(( ffilico	.\ ala da elm'içâo sem'( lavrada cmii livro
ssptciiltlilelite	tesliiiailo as ,-\sseiiitdei:t.s (em'ais dos Conetores.

	

Art. lIS	.\ (ãloail Sindical reunir-si-á, iliàniaiiiente, para
V(Iili(a(a(( da.,, (qOl'aça(s. (li'ICIiiliOOiIO do ((lISO do camnhio C co-
tação (los fundos e subias 1egoclad(	'los Corretores.

1.	--	l;xton(liuàriai(eiIte,	(((1	(OI)VO('aÇi(O	do	Síndico,
quando se faça neeessai'io

-	.\ (aiiiaia Silld!cal iluo podera validaiiii'iite reunir-se,
Ciia0 (0111 a j(lCSC!lÇi( do Sindico v	(101 IIiellll(I0.

1:	-'so caso (te illqHdill('lltO (te (liii OU 110(15 de seus
(I(enihlos, ZI C,^^Ii)Iara Sioliid convocara ((.5 Sll1d('Iite.s neiessarios da
Coimiissão (te (onlibiti(loIe e, na falta	bêsles, i'oiivoeama o	lecaiio
Ia (oitoaao,'ão

1.-	0 Síiohieo piesi(tIiai as sissois	la Câuiam'a Sindical.
As. (IIiesl(t5 seruo decididas por liUli0l(( al(sot1lti de vobos,v olando

a	íud co	('Iii	Iltlilli((	Iiigam.
0	Ao caso, de empate, o Síndico tesenq)atana com o

iitii (ti qu alidade.
119 -	.\ (ïuiiara Sindical registrará suas (heliberaçoes

atas bLVIa(hl.5 iiii livI(	osteolai af)eI lo, iiuuierado, encerrada e
rubricado pel o Síndico. (tevelid(( se	t.iiiadas pelos iiieiimhros P'-

S(U es a sessão

	

Art . 120	Sã i válida a lesotllçã(( (Ia Caiiiiir1 Siiidieih (banhO
reg1iiiliiiemte proposta, discutida e votada b(eii( lunomaa (lOS mucos-
I(IOS lieselites

	

Art. 121	As SesseS da Caivar( Sindl('al SilO) l(úbl(i'l(s, só
cistlo s((r( hLs para ((5 casos ( ic (XalOe (te livros (te Corretor.



Ai'l. 122 Ncii!iuoi (oiieh,r podc tonetr parte nas discus-
sões da (5rIIaia Siiol ia!, só iioileiiilii fazê-lo a IlLaIIIail( ilesta e cru
casos (Sj)cCliliS

ArL 123	À	Liiara Siiidieal (abe iesolver as penlêricias
entre ( rrelores e auxiliares. (j11( a ela ieeoirarii

1 1 a10'i4rII lo Único	Tal sija u gravidade do fato, iril erv i Ir
a C5iiiara Siiulieal ex-ojfjcjo

Art. 12-1	A (ïooara Sindical leve velar pela fiei ol>seivSnuia
das regras da ética profissional

Parágrafo único --1)1' verú a (ïIrIlIiia Sind ieal elaborar um
Código de Ética Profissional, ijute, depois ile IL1IIOVO(IO pela Assem-
bléia, SuIS OliselviLdO pela Corporaç5o

CAPIIl [Á) II

Da (uJziJ)dirlci(,

SE(() 1

(oiuipr f(TI (II I'Iii'(ltil'(! (1(1 (i,ioz,a ,Si!l(li((Il

Art. 	125	( O11 i id (' 1 CIII III III Sindical:ial

1	lnforiiiar sobe a (oiIveIIiên(Ia da eriaeao e da sililressIol
de ofício ,., de ( oireior

2 -	informar ,Ôbre a ri o IIIeII(:o e propor Ii (lislilIIIÇao dos
Corretores e sua siispeiisdo por leriiioi 11mbr te noventa 11115;

3	(ensinar os Corretores os seus auxiliares e os fundi-
nórios da Imôlsa e (li Caixa

4	suspumnler os Comielores ate noventa mis:
a -	aprovar a noriumeao. smmspeiiiler e deriiili	osauxiliar(-;

(los Correloies
- normoar, smisjiuiilei', liuemiuiar e deimolir os funcionários,

d2 Iõisa e da (Siixa
/	- expul 1', (Olil	 da	\ssemiihldia	reguilaiiieri los e

regras. pira a boi rimii'clim da	IilmmmimIi.sl!aço(.
IIN- aulori'ar, proibir, smmsimender a negoetameo e a eotaçao

Ci e quiatqmiii' valor, (1)111 ((Xuie:to los titulo 11 Dívida Federal, Es-

tadual c Mimicipal e da iliiI:i de outro ,, l)IíSlS ((5 qIlILIS Si) SITIO

aeilmmi lidos 1 (o!oao por alo do Secim tmrio da.s Finanças;

iam' parecer. 1)01 escrito 011 verba]	as propostas	pr e-
sentlis 5 Assembléia Geral, na forma dos artigos anteriores

10 -	convocar Assermmhleia.s Gerais;
11	propor o qmlan/nnr lo pecúlio los Corretores, a 10 Te

janeiro lu ia Ii a no tepoi.S de lir • fixado, com a C o 111 issium ei e
Contabilidade, 1) orça rilemrlo da',' )leSp('sIl.s correntes e o fundo mie
reserva;

35)

	12 	- miecidir, coni a Commmiss5o de Contabilidade, sõbre a
apto'icSo dos fundos de Caixa

	

13	velar jota dim , iplina da Corporação;
14 ----agir Ciii Juízo e fora ilêle, na forma da lei, contra

1h101 i i iier ( i io_' lhe lmansgmi(l ) as deliberações e decisões, legalmente
t(llIauh as;

	

15	-	rimesemmlar aos Poderes Públicos sôbre os interêsses
da (omporação;

	

1 b	resolver (juililo 5 instalação e sede da l3ôJsa e da

	

(1(1	1u'/)'l'i'/Li/)Il)) da	\ssenililuii	(c'mal

	

17	diii'	)II(luérito.sadministrativos;

	

18	- vem'ilmeir se os Corretores e seus auxiliares têm OS
livros iieeessários e se eslio os inusilios	 las forimiahielales
1(11115:

1) por ooti os graves, e xaliiiii(r os livros dos Corretores,
mli	lormiim	(Ii	lei

2) 110111k 1 JU Comissões de (:omrelomes pala estudos ou para

	

LXI (Ii)	li	iiitdidiis (l iii '	iilm'iesseiii 5 Corporação;

	

21	exigir ibs elumiiieipalidades e sociedades elmiissoras dc
t;iis negociáveis	ia lISIsi (is esel:ii'u'iioientos e	loeuiiiicn',os que
repularlO'em'ss)m'ios,	(0) a inclu.s,_lo de los vdores Luis boletins
lis ioliçães

	

22	I11I1)0l	is	0)011)5 irmslituii las	neste	Hegimuento e leis
c111	 gol',

	

23	lixir- a eotiçdo ofiiil do eaimiliio, dos valores e das
esjeiLes, iiildieomdo ei boleton ii iario, que será confeccionado após

	

Ii	1 i-cm'r	ilie-iulo dos lrdodlos da liAisa, tendo ciii vista as notas
IS '(mrelom-es e ilos flancos

	

24	- promover, com aprovação la Assembléia, a publicação
II liii boleI 101 oficial, que será o Órgão ia Corporação;

	

25	fiscalizar, pala qim' oenliumii indivíduo, seio titulo legal,
exerças funções de (Orlelol. promovendo, Pelos meios eQuipe-

	

tentes ,a	 da 1011 (late das operações por (de realizadas,
ealc sjionsabol i m ole criminal a epie si' refere o art. 155, (10 Decreto

2475, te 13 dc março de 1897:

	

26	demido as eonlesticoes(pie se suscitarem entre os Cor-
retors, reldivuiienle ao exercício de silos funções;

27 - promover publicações. conferências e cursos técnicos,
lestinilos a anmpliir (is cOflliedlilielit(5 profissionais elos Corretores

1' Seus auxiliares;

	

28	entrar (01 reliioes iooi as Itôlsus e instituições co-
ruur'uiiis, racionais e estrangeiras;

	

29	dirigir a Cam'leim'le ele Compensação e a Caixa de Li-quidação.



NOU

SEÇÃO II

(tizij,eteiuitz do Síjulico

Art. 126 --- (onipcte ao Sindiro

1 ---co )IOsenlal' a (orporaço . t Caixa (lo (araiilia o
dència e a (írnarii Sindical (III .JL11ZO. J(PT'afllo os Poderes i'iiljluos
e terceiros;

2 --- presidir iis ;\sstniblias (oriis, as Sessos da (iriiara
Sindical, aos inquéritos, dirigindo as (liS(IisSOeS t 1(91ii'(Iid() as 1c-
liberações;

1 --o xectitar as	1ol i lo l a ( T0 s da ( '( III(FI Sindical:
4 -	convocar \sstiiilkiis (t'rtis o Soss)(s cxl aordin rias la

(5niara Sindical
5	-	lcsacliai' os	ro(Iii(liIIlcll I os	Iltit	IlI(	sao	(lIrlgIilo'.	(	( 1

expediente(FitO (la (ïtiiiaia Sindical
6 - - formular as listas dc unIi . 'oidudc dos Corretores, o dos

propostos e adunlos, sol) o critério da aiitigtiidadc k noioaçào c
Ca idade

7 --	fiscalizar a cs(rililiaçao tio livro los preços corionlcs.
1105 (jtlaiS 50 (leverão registrar os iO)l(tins (III (Ut hajam 05 (Soro-
loros III(n(ionado as propostas e trailsacols realizadas 1

las nas notas otcretidas 110 recinto da Uolsa
5	- 5U1)(1iill(l1(lOI lodos os serviços e riparlicocs Ia

e lia (ai XII

ii	(OflVO(1(i' 511 j)ltIltes pala a (5(110111 Sindical e a (5(I1(issa((
de (5(iitahii idade

10	chamar a aten(ao los ( iictorcs 1)115 Assei hl(Ias Se
sãos da (5(l1lIlra Sindical, s(li1I(I(	(1111 iiit'rIiigIl(lil Cste ittgiiii(nl(( e
leis (lii Viii01

1 1	- censurai 1'uncioii5iios da liSisa e lia Caixa, que 010)

vorolil luiliprindo b(-111 seus deveres v propor a susionsão Ilêles a
(;sliaia sindical;

12	(stii(lil' lIS (tii(SIO(s 511j(itIiS	1 deliberações da CíiiiiarIl
Sindical, sobro ('Ias opinando;

13	- assina!' os Iamiçaiiionlos lhanos nos livros de rcgi.sllo (1115

colaçoes (' ((5 (jiladioS iii(i15j5 do iIioviiiI(iitO da 1i')jsa;
14	apresentartai' r(lal()li() a11 11u1I	lo iiiov lIlOulto da 1301511, de

reg istros das colações e os (llmlolros Iloilsais do liiOViiIIellto da Bolsa;
15 --repi'tscmilar 1(05 P()d(res Pimbloos sobre as medidas que

julgar convenientes aos il)l(l'Css(s da (5(iporiçao, OliVidIl a (5(ma-
ra Sindical

1 G	j)l'Oj)Ol' 1 :\5s(iiil(l(_ilI ( li (aiieu'a Sindical a noIlielolio
Coiiissãos

-

17 - entrar (111 relacao (0111 as principais Ilôlsas cio Brasil e
do exterior, prommlo\'eidO a permuta de publicações de estatísticas e
- udos;

IS	- propor0a (ïimuara Sindical a colmipia de livros para a
I3ihliotcca e a assinatura 1k revistas.

127 - - ii Sindico, sen)1)iC que iiO puder coniparecer à
liolsa,	leve (Oilltuiii(á-I0 a iiiii (lOS uiieIill)I'OS da Cainara Sindical,
sua 1SC 011 la, para que o substitua.

SEÇÃO III

Do Secretário

\i-t. 125 --- Compete ao Secretário:

1 ----- subscrevei' as certidões e quaisquer outros documentos re-
(Juni los a Caniara Sindical

2 - redigir e subscrever as atas tias sessões da Câmara Sin-
dical;

1 --- inliiiiar, por ((idelmi tio Síndico, aos interessados as de-
cisões da (ïiiimara Si 11(1 icai, iionie*diiiente no caso de reclamação
e proloslos, relativos a liquidações, nos têrnios (lêste llegiiiento e
leis 1111 vigor;

4 - - escrever nos processos que se realizareiii perante a Cã-
maca Sindical;

5 -- -- ter a guarda tia Biblioteca, respondendo pelos livros;
ti - - lei sempre ciii livros separados, ('0111 nóniero de ordem

O 11jta (cita, (1 registro das resoluções da ,\sseinbléia e (Ia Caniara
Sindical;

7	- stilicliimtcml(lor todos os serviços da Secretaria lia Ilôlsa.

SEÇÃO IV

Do 'I'esomzreii'o

A rt. 129	- (5(ici 11111 110 Tesoureiro:

1	Assu iii ir o lugar de Síndico. (lUall(lo êste não tenha (te-
signa(lo o seu substituto, e substituir o Secretário cru suassuas faltas;

2 - -- receber o (iej)osi lar ciii Bancos, a juízo da Câmara Sindi-
cal. 10 los os fu udos da Ilôlsa e da Caixa e os valores ciii caução
011 custódia;

3 --dirigir 1(1(111 () serviço (Ia Tesouraria da Caixa e tia Bôlsa,
i 0 P0c Ol)1lu1(10 a Contabilidade O respondendo, com exatidão, e a
ti'olas as inforiumaçuos pedidas pelo Síndico, Câmara Sindical e Co-
iiii55l(O (II' Contabilidade;

4	- efetuar os paganicu tos ou restituições de depósitos, au-
torizados pela Cániara Sindical



5 --as sistii	s S&_sses (l:( Couissu de ColilaI)ilidade, a	e'-
do lesta a fim de ajuda-la a ubem	 sua iii ssao

-	iin'saliueiil& a l( l '( s e u lar halIuc(tc	CAtuara Sindical, que.
afltts (I(' tomar !IC'le eonl(e('jImme((to	liverit 51!1(llICt('-l() ao eXailie e
])ai-('('("' da oiiiissso te (ontahililate, l)epois (te aprovado O I)ala(1-
(etc pela Ciuiiimri Sindical, (leverd ser alix:uto lia Pedra do Salo
da Jlol.sa

7	(0111 o Síndico, assinar cheques e aulorizaçes pala reli-
radas de títulos (ltpOsitadOs na Caixa e nos Bancos;

-	antes de qualquer eleiç'ao, fornecer ao Sindico ;i
dos Corretores (IUC estiverem clii (lel(ito (01(1 a Caixa ou com a
(te acordo ('Ou! () art. 112.

SEÇÃO v

1)o (11/fURtO

Art. 130	Compele ao Adjunto

1 - Substituir qualquer diretor ausente, exceto o Pu'esiIen-
te, cuja substituiç5o se regulará pelol. do artigo 116 (leste He-
gi fuleilto

2	- dirigir (1 serviço de eslatistieas mensais te títulus e
1110 ('0111 quadros e diagramas couipili'ativos dos principais títulos
públicos e particulares;

3	publicar 0	do expediente, pala o boletim, de acue-
(1(1 ('0111 o Sindico;

4 - -aguarda lo Arquivo la Corjo'çSo e dos documentos
(JLIC ('0 l'l'eI'e li pela 5 eeu'e lana

5 -	Siil>scuevei' (IS têruios (li.' iFoI'r(lgaçiiO ile contrato te
hia is a prazo.

(API'I'UL() III

1? ('SI)!)!! sub zlid(ii/e

Art. i:ti	A :ruana Sindical 'estouderi civilmente pelos pie-
jtl'LOS (p1!' (oasonar lo)! Ier adiinlido 1	[;O,. -I 	títulos (mia rui ssao
mio tenha observado as (tispesições legais,

Ant, 132 --- A Cbivai'a Sindical (' l ' es l Rms i( v et 10111 exalidru( (11(5
Preços colados 11(1 mercado te l'i'unl(io, 11(1 (te ('speeies inetitlicas e
1(0 (te fu (!dos públicos.

À falta (te ('xalidio na ('otaeno, salvo erro nto iiiten'ioiial, acar-
reta. para os iueiuhros la relerida Ci'unaia ii incurso em ('ruO)'
de falsidade, perda de iuetade da fiança, puderido ser (lislitllídos
('011 for'uie a gi'a \' iit a (te da falta.

Art. 133 - Se o bi'u'o da Ci'ouari Sindical fôr devido i itue-
xatidi'io las notas dos corretores ou dos Bancos, incorrerão os Cor-
1'('t((l'('s 11115 i'et'ei'idas tenas e os Ban('((s na multa de Cr$ 25. 000,OU,

API1'tlA) l\'

LIa litina (ti' (1(11(1!! liu (' J)I'('l'id('tiCi(I

SEÇÃO 1

( ', onsli(iiiedo, fnio'ioiiuíuento, (zdIuiuis/l'il('(Io e ('O!fl/)('t(flCi(i

,-\i't, 1:14 A Caixa de Garantia e Prevideilcia sera constituí-da 
Jwhi (II) t(tn!Iu(u( la Cor(o1'1lçio (te (:ornelonus, O

c(uil(nl'en(t('ra

1)	t(((los	((5	\ldOI(',, (liI(l!cu((	'	1(111105	1(Lll)lico.S (' l)1i1t!c(_1111
lU' 1" (',',1(	li

h)	11 produto (11(5 taxas (ollnalas pela iosse (los Corretores
()t1eiiis, l'u-ej>oslos	' .-\djuntos;

1) Hodilto (li t0d((5 ((5 cumoltuneulos ('Ol)nlidOS pela B01511,

(Inc! (105 Corretores, (I IR'(' da.., omites lllle!'esS101as, (te acordo com
a tabela alleXl(, a)1-ovada 1(elo (iovel'no

1)	II' (II II	dos	belis (li!	11(d 511

e) o produto da ,, Ii(iiltllS, (lOu(at!VOS, 5UI)\'CllÇoeS e quaisquer
((utilis	umni l'It(Lli Ç0i'S

f) o jH'od(itO (Iii ', corretagens t' ('OI!liSSO(.'S recebidas pela Câ-
Inala Sindical 1(0!' Iu'i4Ocil(5 OU 0&'l'iiÇOC'5 1)01' ela realizadas.

()	(atr'i (110(1 iO (til Caixa sela integrado I)'' (bis 1 undos
díst (los : ( 1	te 1.arautia e (1 (II'	WeV 1 (lel1ci(.

2. 1 1 	noto o eXercício administrativo, 1! AS-

seuilileia (erd (los Corretores levara :ttv	lru!lI( P01' ('i_'ntO) do
(estante do resultado ii(aiiceu'o .apos as collsiguaçOes de verbas
te!4a15. ((1 fundo de ,araI(ti1i, e 7U'	setenta p0!' ('('1110) ao fundo
du	l(revi(teil eiI	JO'et!lio),	clii	l('t.	igulilis, a	('101! Corretor.

1.	()uaudo 1) 11111(1(1 (II'	o'('vott'licii	(II) (oi'i'eIol' atingir
II tiII!íte IO1iXiI!0(, fixlol(( em lei fe(tel'al. sera (1 restante levado, inte-

- gr'I( t (ocr] te,	11(1 tiIr((l((	(ti'	ga III n ti 1!.

4,'-	0 Fundo	li' garautia l'eSO0OlCl'11 sut(sid(ar!auu'nte
liaul(:1(. (0(5 termos (III legistaço uni vigor.

Am-t. ll'	SI)) 111(5 da Caixa

1	'l'orarefetiva a i'i's1uii ',ilolidote dos, Corretores, nas
tI'I(l(sIu:)(cs	r('Iili/i(iti(5 ciiti'e	',(

2	fo'IuIn' 111(1 pe('(ili((	iiIii a stll(Sisleucia deles, em ('lISO de
invalidez (-oluplelli

:t	auquira!'-llo's 1! fuuílta. 110 ('1(5!) II)' uiioi'te.

.,\i-t. 131;	.\ C.jixa	a(luiiínistra)lI( pela Ciiuirara Sindical
e fiscalizada pula (:ouii(sso (te (:out!b!ludlid.
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SE( , () lE

J) li ('(1 ii (te fundos5

Art. 17 - - Os diretores e fis(iS	la Caixa de (1(rllirtia e
1 1 I(Vi(l(ieia S1(0)	)(sSOaliIi(iit&	l(sj)OIlSaV(iS	)(tD5 atos l)liti(i(it()5 ela
sua adiiiiiiistiaeio, e ficam	Ujeltos as pelralrda(l(s criminais, pela
falta (II' eXaÇa() II)) )u1I1t)riluento (Ias funções.

\i . t.	135 --ACôtiiai'a	Silolilal,	1)55141)	('((III)) qtIaI(ueI' Cor-
retor. 1)0)1)' fazer proposta para 1) Iltilicaça)) de fundos da Caixa

1.	.\s pI'Ol)OStas (l('\'())i 5C1' p0!' t'ir'rtlo. claras e precisas,
e lIsSiflaIlIs 1)11)) pi'Ot)onclltc, ([II)' r(-sponde jula 1)01) li(l1)i(Ia('Ii() (14)

4) proposto.
2.'' -	SerI.o (ICS)Ie logo rejeitadas lIS j)l')J)OStaS (110' 1100

tivo'i'o.'ri l)are('cl' tavoi'avl, por escrito, Ia (ouiiss5o ol(' (oirIll1)itoIale.

Art. 139	Os fundos da Caixa 50))1(')IIC t)Od('raü sei' .ij)ll-
('a(IOS ciii

a)	títulos da divida publica
1,)	liipoter'as
c)	('I!ll)resli!)los	ll1)'(1 iaIlt('	('alieI)).)	de	ti 111105	of:i	(lívida	J)Il-

Id i ea federal, cstadual e municipal;1
(l)	(alI í(I)i\'CIS, l)u'a o fini de instalar sua sede própria

Ai't . 140	Nas lj)li('aeOO's sol'c liipot.o'eas, deverão ser ob-
servados os seguintes requisitos

1 - doeullle!itçSo rigorosa, (t) i ' cseflllo ( lI ) 111111 il(lcr(,SadO, (lUC

(leve Ser cxaiiiiiiad,i pelo Assessor-.luridieo (II) Uotsl) oh POr lodv)g:)(Io)
(le confiança (II) (ïoiiiai'a Sindical

2 -a' ali)çIU) ('hIíOla(iOSl(	lo) ll)WV('l	o)le'('('idO conto glOrlilitIlI
liipoteehria, colil '()l'Irie 11011010 lllillticiOsO	lu(' a (ol1rislo de Conta-
1)iliOl1((le	)t('Vel'II	apre.s('nl.or a	(looli'a sindical.

1 ,	.\ Caixa 0100 poder'o eni l) restlil ' (ltlIo l t l l) superior .1

metade III) avaliação.
2. - - Os prazos (II) hipoteca iiao podeiii ser' lllaRO'CS ole uru

10110, nem os loroS IloeilOres de V4 ao !O1'5, pagl'o\'o'is tr'inoestralnientt'
3Y -	Para lOS despesas da avaliação e do exame de do-

cuiiientos, (leve SeI' paga õ Caixa 10 (LUDO 1110 (tu	fôr Iu't)itraol:o peki
Cfiinara Sindical oluantIa essa nõo sujeita a restituição

Art . 141 - -- A cauçoo destinada a garantir emprésti nos 1)11

Caixa só poderá ler por objeto títulos (II) natureza dos iiierieiúiiadii
na letra "e" (lo artIgo) ariteeeolerile

Ari. 112 - - São 105 se g uintes lIS condições Ia caução:

1 ---- juros de 10 a 129h ao ano;
2 -- - prazo IIIÍIIIIIIO ((e 5 dias e l)(llXill)o) de O meses;

11	-

sw,; do Volol' da ela(a)) dos titilIoS, 110 (lia (III opo'raçiio;
4	Sol' li e atlÇli((	('1110 II)' acordo ('001 lis regras, (ti'eitOS e

praxes la praça

1. 1 '	Pata as despesas da eauçao, a Caixa cobrará a taxa
de	.,	(te O'OlOIS5ilO,

2.'	A eaiiçao pode sei' reloi'iriada p01' tiin lues, iiiediante
(1 paglIllo('into ll(tlllIltlOd() de	Ç	(II' ('OlnisSlO) 5 Caixa, afora os juros.

3." - No caso de baixa do valor dos títulos caucionados,
fica (0 devedor obrigado li reforçar a elouiçõo, no prazo ((e 24 horas,
('untado dl) niootrtoeaçao pelo Síndico, sob pena de liquidaçfio.

4.'' - - Se, vencido o prazo da u'anoçao 011 da i'eforiva olesle,
(o	e ved ol' ii 'do a liquidar na forma devida, a Cônoara Sindical pro-

 erli a lollndlu,'ao, alienando os titutos u'ini público pregóo.
D.-' -	Na tnipolese do parágrafo anterior, pagos OS juros, OS

eiiioiltinoentos e o) pr'npat. será o excedente entregue ao devedor.
't0(llis estas C0l1)liçoes de\ cm ficai' expressas no

con ti'Ilto de CDUÇI)O

sl;çA() 111

Do J'eei'ilio

\rt . 143	Os Corretores podei'do formar 11111 pecúlio (fun-
lo	li' Pr'evoleocia) 	tinoitado a Cr›; 350.0014,00, lios tôrinos do
111. II,	1.' do Decreto-lei li.'- 1,344, de 1939.

1' -	O pecúlio 	11(0) responde	(('los dividas do Corretor,
Ii )lo'o'on'!'elole ole SUl) l'espoilsahilldlide fuiireonal. O' 411(0) poderá.

010 todo 014 coo parti', sem' objeto de u'essoo, t!'allsfereneia ou penhora
(1141. 41	lo Decreto-lei ri,'	1.34-1, do' 1939).

21 -	O peculio i'estowiderS pela olivi(ll) funcional, depois
de )'S( 411)01)05 O fn ido li'l) '10)1 tia, a o'a uçaÚ e demais('1411) is bens.

.\s 111111 as imposta.s ao Corretor, pela Cfoniara Sindical,
descontadas lo pecúlio.

-1.'	Desfalcado o joi'eo'IIio, l'ieal'l') O) Corretor suspenso ali
coiiiideta-lo, de 1)1(1(0 a suspensão ser precedidaoli(llo de iiotil ' icaçao pe1
Síndico,	(1)11) 1) o'onqolenreuto dentro (te 15 dias.

5." Se a Côinlo'a Sindical ni'io 10111101' a providência do
pardgi'at'o supra, ate 5 dias depois de esgotado 1) pl'1IZO pI)I'l) o Cor-
retor ('on)1detlu' o po''i'nlio, a (3i!Ilíss5o de Contabilidade o fará

[[o'io

141 ---- - Na hipótese do Corretor 11100 atender li notificação
da (ïooiar:o Sinolical, esta oficiara ao Secretário das Finanças soli-
citando (1111' a caução do Corretor ('Onilplcte o pecúlio, permanecendo
suspenso o faltoso.
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SEÇÃO I\'

1. «liso 1(111 (filo e PC 1(1(1 do 1 e ú li)

A1. lIS	10 caso (te iiiw'Ic do Corretor, ii entrega lo
pecúlio seiS ftil (lenlro de 30 (lias, contados da data do requeri-
10(010 e 5 vis1O (te certidão de obito do (:orrelor e de (h,etilloi1l((s
que a CSriiara Soidoal e a Colilissao de Contabilidade eiiteiideiciii
iIe('essiSrios, obseiviolo O disposto 11((	1.	(1(1 art.	134.	tara a
li(JtiidOSO	(1(1	tietiilio,	id0lLI-s(-ii	(1	lIlIslilo	iO cesso	de	te\i(lita-
nteuto de caiiç'ao

lirileo A ((tieS(( e os loeiiliieiitos (lesIjila(tO a
ilisliuti' o processo de levanlaioento do pecúlio 51(00 isentos de selo
e (te outros lii bolos do Estado.

Art. 1 Ib	19'es('i('\(9'5, ciii favoi' da Caixa, i pecúlio oao
l'e('l(liii(ol() aI' t r/s alios depois do fa teci neo lo do Corn(t or. Si( vi
( b ald o (t('\idO a (iie:ipa/ (ant . 12 do l)eerelo-lei o.	1.341, de 19:19)

Art. 147	() Conetor soleino.	iúvo (iii (t(squitado. que nau
Il ('e ls((IldeIlte 0(1 (Ii's('enld(nite, podeiS (lar ii)) pecúlio. (ala ite-
1(WS II Silo liioric, o (1(51 tio que eflt('Ild(i' (art. 43, do 1)ecrc'Ln-iei
n. 1.314, (te 1939)

Art.	148 -	() inoSlio 5(15 lixado	ia .\sst'lilj(lia (eral de
10 iii 	janeiro (te ('(((II	1(1(1.

lrScirito	1111 ((1	O)	Coireor	0:0) ( ' I( I11I)	((('1	1 (550
Asseiiihtii (ira sujeito	IS	(('lias (l/'ste	llei4iilleilto,	::lvo os ('0505
ili	(('(lira (01 Iliolivo	)l'iive,	1 juízo da CSiilar:( Silldl(ol

ArO. lii)	Otialido o Correloi tio)	(asado ((II riSo tive
herdeiros iiecessdi'ois, IlverteiS 1) oeúiio riu favor da Caixa, sais o
o di.%posto no ari. 117 sopra.

1 1 a rSgra fo	tini (( (	)ti 111(1(1	a	(li'lOI 55(1(1	for	ii	pedido	(ti)
lroprio Corretor, todeiS este tranisfetir o n'eStio para svu Prel(osto,
( R1C ('((ole ((tais (te (1015 :1005 (II' exercício tio (argo e	iitia ii 5111(5-
tiliti-lo 110 ((11(1(1 vago de Corretor.

SEÇ..() V

!'ens(io	liii'iiliile:

151 - .\ leqtierIlieilto do Corretor, (leve a invalidez ser
iolIipI'ovad:( (((1 (biS médicos, 1011 dos ( Riais indicado peja Câmara
Sindical.

1. - - A Ili\ergdtti:) que houver entre os iii/dícos será diii-
1111(1(1 1(01' (liii terceiro médico, designado pela Cíuiiara Siiidie:il

2. - .\s (lespesas dos (\:IIiics iiiedi(0s ('Ol'l'tOli p01' conta
ilo Corretor 1111 eressado

152 (Sss:ola a iiiv:ittdei., (tescolilar-se-/jo, por ((casiSo
do l(agaluento do io'cúl lO, as iopoi'tSiiei:is percebidas  titulo (te
petisúo . 1: latultala a lciuitegraç:io (lo pecúlio.

(.\P1'1'L1()

!)iz (onossdo de' (,onlubilidirde

SIO, .k()	1

(o,ililjiedo e llIntionultnen(o

Ãit. 153 A o:oinl.ssso (te Contabilidade compõe-se (te três
Iuelilhros,eleitos OltIalilleIlte, 11(1 hirSuta (1(0 ( 0 C pela mesma Assem-
bléia (Itie eleger :t CSIilara Si11(tic0l

1,'	s iteniloos da (ïoiiaia Sindical não po(ler5() fazer
trote itt ConilissSo (ti' Contabilidade.

2.	l.O_(O (lelO(IS de clll l olssada . a (ïiiiiai'a Sindical elilpos-
sarS, j)()u' 5(11 ',a'z, a Cotiiiss:io (li Contabilidade, lavrando-se O iieees-
a1io t(i'illo, ((li' Sela	(((1' todos assinado.

3.' -Na 511:1 primeira sessão eleger/t a Comissiio seu
Presidente e Secretário.

Ari. 1-I	A o:oiuissso tealizarS, 110 lliílliitlO, 11111(1 sessão p01'
atiflI de (tiiti'aS (10)' (( Síiid ico (oulvO':iI' pala, (OfljtilltOillCulte

('0(0 a C:'tiniara '-')indicai, u l aborar(laborar a lOOPOSIa oi'eauientúria
Pai'Sguafo único	Nas retliioies (lá (ïuuara Sindical ('010 (1

Conois.s5o (te Coinlalolidade, assilil (01110 lias reuniões desta,	jtlicaii.i-
51 as Iliesmas negras toescri las pala as Sessões da Câmara Sindical
tio ('oileetileulte a	t lro t o(sitlil:(	(tiSellSSaO e vol:çiio de	loOlo)sthiS.

s1:ÇÃ() 11
Ai-I. 1511	.\o Corretor ( I OC no nider continuar a cx

o ('algo, por Invalidez ('onulpiet(l. I'oiicedcr-s(-S (110:1	)eflSi()) iiiens:iI
('lii dinheiro.	Tal	IieiletiIi(( 111(111:) SeIS	iiift'rior ao juro (l' i (	100-
vertido (iii títulos (lO Esl:olo.	10! , stot valor noiiiitial, plO(htlZilia 1
) iii t(oi 'lfi n c j i ( II)	(('(Silo Se, na ('J)O(a da ('011(esS(iO, fôsse li(jtIi(t:olo
('III vii'tli(le de lale(iiileilti) (01 eXOil('i'açao a jO(lj(IO

Adita1-se-5, (01:1 O (Sicilto da )ensS((, a taxa du juro (te sete
P1)!	('('(110	17	1 ao 11110

(2o!llp e len (01

Ar). 155	A Comissão (11' Cotttatolidtde tem asas seguintes
aI ri loi i çfies

1	Ilispecio11;1r a lOtlt:Itlilid:ol( (1:1 Caixa e da Bôlsa;
2	-iIpi'Ovai' (01 11(1 11)1' a l 0O l (OSI:) da Cútiiara Sindical, para

(0 ('III (i(io (te fundos d:( Caixa
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3 -- -- dar parecer aos balancelt's mensais (lo 'tesoureiro;
4 advertir a (fiivara Sndical, quando dispenda quantia

fora da aulorizaç:o orçaine'iildria, e autorizar a stl i ile ' tiieiila ç S o de
verbas, (0/ rei ez'en(/un( da Asseiiihl/' a Geral;

5 formular o (n'çalIiento pata as despesas coi'i'eiiles, CIII
sessão conjunta roni a CSrIiara Sindical, fixando o quwII,xnI (Itie,
CIII partIs ii4nais, será creditado a rada Coi'i'elor, a titulo (le foi'-
Iilaçao (lo pecúlio e lo fiiiialo de garantia.

Aprovado o oi'çaiiiento, foriiiuiarú o Síndico, com os
fle'ce'ssúI'ios pormenores, a proposta de fixação do fundo de reserva
Vi'a ('alia Corretor, a fim (te sei' a p resentada 5 Asseiiilji/'ia Ceia!, a
( l etal se i'ealizai'ú, no iiiúxiiiio, ate o dia 30 de novenihi'o de cada
ano.

21 - - Essa pi'opcsta, (le'pOis 1k' i('gislrala t'iii livro especial,
e depositada lia Secretaria da !fôlsa, 5 lisposiçúo los Corretores,
pelo menos três (lias antes da Asseiiibl/'ia

3. - - Api'esen lada /i Asseiiilil/'ia (k'i'al dos Corretores, seró
a proposta discutida (' votada, podendo sei' apres enfadas eiiiendas,
(Ide Só Sei'úo objeto (l(' deliheraç:'io, se ti'ouxdI'('m a assinatura, pelo
lUChOS, (te ('011(1 Coi'retores

§ 4, -- - Fixado (> fundo de reci'va pala lada Corretor, SI)
poderá ser modificado uni ano (t('j(Ois

156 Para o perfeito lesciopeitlto das funções fiscali-
zadoras, (leve a Coiiussiio de Contabilidade lei' 5 sua (liSpOSiçSO todos
OS livros, (lOCeliIlefllOs (' arquivos (ia Te'sourai'ia

Art. 157 - A Coiniss5o poderá propor a C:'iiiiara Sindical
medidas ([IR' julgai' de utilidade 1' vantagens para o patrimônio da
Caixa, lISSilti ('01110 pala o desenvolvi 111(111(1 e ('onvel'Sdo (lesta eiii
Caixa de Liqui (1 açõo ou (Amaraara de Com pen saçõo entre os Corretores,
para a liquidação 5 vista e a prazo

CAPITULO VI

(]arleiz'u de (onpe1is('(o

Art. 158 - A Carteira de Conipensaç:'io será o órgão executor
los negócios realizados entre os hi(enIi)ros da Corporação, e fera
por firo:

a) compensar pagamentos e recebimentos dos Corretores,
pi'OiiiOV('n(jo, (liretatilente, a li([Ui(laÇitO (105 negócios;

li) promover, pelos meios legais, o cumprimento das obri-
gações assumidas pelos Corretores,

Art. 159 - - A Carteira de Compensação reger-se-S p01' (lis-
posições regulamentares especiais.

—45 --

Art. 160 Por Si'IIS servidos, (1(11' sei'aO facultativos, cobrará
a C:o'teii'a de Coiiipe'iisaçao unia taxa llonlk'a, fixada pela CSiiIai'a
Sindical,

Art. 161 -	A Carteira de Coinpe'nsaçiio será (tingida pela
Cíiniara Sindical.cal,

Art. 162 - - 0 Ite'gnlaiin'nto da Carteira de (onipensaçõo será
elaborado pela CStiiara Sindical, e só depois de aprovado, ciii sessao
('OU unta ('0111 a Comisso de Contabilidade, entrará eia a funcionar.

Art. 163 -	A (;ai'teii'a (II' (:oiig(e'h1sn'So ('olu'ai'a os seguintes
e'iuOlilillentos pelos seus sei'viços

1.'-)	títulos iioioi (ativos --Cri	(1,2(1 por título;
2.)	títulos :I(( pOl'l:olol'	Crsi 010 por título

Pai'agl'afo tlnI('o	1-sses ('inoluiocntos silo passíveis ele alte-
i'a(,°:Ie(, 11 ('i'it('i'iO da (:0II:Ii':t Sindical.

(:A1 1 1'l'UL( ) \'Il

1)o ." '('i'' Iai'iu (lo I)dlsu	()rçioniaa'do, /'liIn'ioIUlfl(('fl!O C t!riluzço('s

Art. 164	A S ('di'e l:ii'ia. ([(II' 1' oi'gilO de exe'ci.içao das deli-
berações da (fiivai':i Sindical (' dos sei'vieos',olnuiiistrativos (la Itolsa,
sela diri g ida	1)01' iiii( ('hefe (le sei'\'iÇO 0(1 l)i'etoi', e'ni ('iIiISSiiO,

('01111 as seguintes (li' il(Ioçoes:

a) Assislii' as .\siuhI("ias (;di'ais e as Sessões (ia Cúniai':i
Sindical C (I:( Colilissúo (Ir Contabilidade, quando solicitada sua
prese ti t:a

h) 1)ii'igii' ((5 Sdi'\'iÇO5 jns't'st:do'leriIos, internos, da Secre-
taria (Ia Caixa de Garantia (' Pi'('vi(leii('ia e Cai'teii'a de Conipensaç5o,
('SIfl'dilid:oi1 0 a natureza (lo expediente de (11(111 uni (lêSSes depar-
tal Ii ('II t ((5

rI	Dirigir, SOl( :(	 da (ani:ti'a Sindical, os serviços
,dilt'	('ota(,'ao dos V:Iko'e'S	('	('Snd(lO. boletins,	estatísticas,	arquivo,

publicidade, pi'Opaj_iOid( e iaol ioteleíoiiia
dl	Organizar 1' (li'igir ((5 SCi'ViÇOS (te informações, ('Ol'i'CS-

pondênria. ('Ofll:d((i idade,	I'e'ddloioelltOs e	egallIentoS,	prestando
contas ao Síndico (' :(O 'I'esoui'e'n'o

e')	Ilever ((s qn:oli'os (' arquivosVos de rotaçSo (te títulos, suge-
rindo 5 CSiiiara Sindical as medidas neressSi'ias 5 boa ordem (10(lo
Serviço.

f) HespOil(tdi' pela 1.1011 ivai't'lia (los trabalhos (le todos os
te'partanleiitos da Secretaria. sugerindo 5 Cíiniara Sindical o que

f1'u' (te utilidade para os uiesiuos, e requisitar o ntatei'ial e pessoal
iI('('('S5'iJ'1O,S
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14) l"iscalizar o bolo cuili 'linerito das regras que disciplinam

a consulta (1115 ()bl'aS ('XisteIlt('S lia biblioteca, (te modo que todo
01101))' ('lltm')'14u' aos miomobros da ( rjmm'1oio O Seja (0111 pravu

Iinhltolo (' iii&diaiile carga, 1i1O podendo ('lIlj)i'CStaI' obra alguriia a
particulares, sem ordem Ia (ïwlar:l Sindical

li)	EX(''(llal' as ordens m'm''hidas da (ïiinara Sindical e ex-
trair 11 illédil)	ii i1l'j1l	(II.) ('íiIiil)i()

i)	Apresentar,	ias época.s (t('Vldas. Os relatórios, toiIani'el.s
t bataiiço.s (III Ilôlsa, pala exaiiic da (Minara Sindical.

j )	l"or'ilecem' e sut)sci'cv(i' ('('l'li(I(o's. jlIlitloIl('ltl(' ('0111 (1 S('('rO-
tal'!)) da (ïnilai'!(	Siiidical

k)	Organizar a inal'iia deslinada	pLiIdic1lç'io nu Uolctimn
Oficial da l)'Isa e )li'iir a ('OIiii'clio, ('Xpellicfio (' ('ircUIaçio	t'se
011)1)0, propondo a ( 'ii))ara	(5 IlUdidas de om'dcill i'i'ollrnica e 'ii-
t('i'Ill, (jUe	('OIlS(Iit('lllao iiiloio'.ssi'	pnhiico.

1 GS	.\ Si'i'i'c tai'i:i	tola	unia	I)jvjo)o de	(oiitai,iIjilaij'

	

II )iiI'()'1O) do ' I('solir(' j roo dl)	(alliaj'a Siiulical, (0111 as se4tiinte
)tl'il)U ('0(5

a) I':Scrltlrar,	elIl	pal'lol:is lIO.Ot)I'!OlaS.a	iai'ti'	('1'	li	(lua	da
So'cr'c [lula. Caixa de (iraiitia e ! 1 revillIici) e Carteira de Compeli-

b) C0IIS('m'vam' ('III	lia lodos os livros de (-sci'ilnl'!o'do;

	

o')	!io'spoiiili'i'	11(10)	)I(jtliVl)	II)'	OItOS	OS dO.00'LIIIR'IltO5, I'('cut)05,
oi')l('ils	de	1(01 ti tiI('Iilo)	e	)a!4alii('lllos.	O'l't('I1('O.'llt('S	a	S core
Caixa de (hn'antia e Prevudiii'i:i e Carteira de Comiijocnsaç:'io:

d)	Xunio'rar 1) dm'uino'litaçdoo da c'rittim'açio, ciii hai'nioma
(0111 O)') laIle(Ili('fl[os dos livros	para facilidade de consulta e foi-
caliziçulo

	

(-)	I'xecuilar 0 sem'vi('o de flancos, clii obediência a ordem do
Síndico 0.' 'l't's(onm'elm'o, ('Olho.) scj!Oili	Sa([Il(5,	olcpo'osilos e ('011feI'(li('iliS
de o'IolIel'ilctas, II)' 1)10)11) (Inc	0)55'). a bolo o) inomento. prestar as
intuI'iiiaç(oes solicitadas pc!a ( 'ohnah'a Silhotical o' Coniissio de Con-
tabilidade;

	

0	Prestar lisSistilci) 1' iiiín'iiiaeocs ('OlIiptetaS o Omissão
de Contabilidade;

gi .'krquivim' os olocniiio':iloos p('rtcncelltes':i Secretaria, a Caixa
de (araiitia e l°m'evidmieia 1' Carteira de Compensação, de 1110010) (IUC
p1055!) l'uh'no'cel', de pronto, os iihl'oI'nio's sticitlodoos pela Câmara Sin-
dical e Coliiiss5o de Contabilidade;

	

li)	CoohIlerim' (o recebimento olo' tnatem'ial	la Bolsa, registrando
zu, faturas o' examinando-as 10am':) toag:omliclIt(o

i)	Apresciitam' o.s balancetes hilcllsais e o balancete geral,
para apl'eciaçâo) da Câmara Sindical,

—--17 --

.\rt . Ibti	.\s Icitiais fiimiçoes ia Secretaria serao atrihuiila
01', I'(s t iccl)VOs íihl)e1011)0l'lO',, a cr'ito,'m'io da (ïiiiiam'a Sindical 0.' segundo
as	n&'o'('si)tallc')	01(1 serviço.

1(17	( ) o'xpo')iIehi[e da Sec'i'tam'io-(eral será oteterini-
1,	lo)	1 oO'Il)	( :'li III 'a	Sindical . o 10(11100	sei'	100 li ti ('lo lo,	Selllj)I'e	(Itie

o	('Xi))ul' li	('OilV('FIi('ll('ja	(1(0 Se1'V10'O,

CAI'l'l'l'L()	VIII

,-t SS('SSOI'iOl ii! I'Ldl('(Z

ltd'i	:\ Bolsa, por sua Colllara Sindical, poderá ter
11111:)	\s,m'sson'i:)	.l)1h'í)lica,	('1)111	as	so'guiiiites	atritot.iiçoes

1) l'i'oinnvem', acompanhar e patrocinar &'iii todo Jtií',ø
CoOhtl'ncioso, 14l'a)'iOS)) 0' OliihIilisth'ativo, 10(010 ('01110 ('iii tO)tltS ao ins-
banias, lIS pcl1l'hIclaS jUl'ÍdlcaS 1' aolriiiiiisti'at j vas ('III que a Itôlsa
se envolver;

2) l°i'ofei'it' jOl) r'eci'I' as )'onsutt!os )lim'igi)taS à	Sindical;
1)	fli'cebcr', ('xahnniam' e m'iicamniimliam' os pedidos de cotação

lO'	ti t 11105
1)	t°i'oo'essar 1	ioiíoi'nai' os	 dos candidatos

015 l')l'1)0S li)' (oi'i'elor. l > m'etioslot 0' Aoljimiito
à)	Orientar o' fiscalizo' a ('Xeeu('ãO dos alvarás judiciais;

lti'd 114h' os projetos (te m'esoltmço 'ies e portarias que devam
Si'	)aix:olas	O'lI) (abatI) Sindi(-al;

7)	Dai' assistência jui'iduc:o, ('lii assuntos fiscais, a todos os
lo 'alto') (5	I;) ( lom'pora i'ào

Levar ao eoillicciilcnl)) da (à'iriiol') Sindical li loi.iSlaçii)
(11' ilttei'C'sse (II) ll( ') lSO, i'o'oliguiotoo noolío'uas Pala pl.lhlIc!IÇIIO 11(0 l[olctuiii;

9)	Comparecer :,is m'ehlmlio)es da (àTimlIlIra Sindical e as Assem-
ilhotas Ccrais, qualido solicitada SUl) presença.

I°ai'ai,ii'ato 111000 0 Assessor Jurídico, dennssívei (1)1 nutu,o,
sera da o'ooii f) a 11)11 l:o (1)111101!) Sindical, durante cujo miiuindato exer-
cera uw tiitio,'oo's, podendo ser, ou não, i'ecomiolomzioio ao cargo.

Art. 1G9	As o'olls(ill!os o!!) (ïomihlora Sindical à Assesso,'ia Jui'í-
((Id'!) sei'lo() a('onlpanlilolas	lo' uni iiit'iuoi'ando, uiioticiiido o prazo,
l)('	lo'vo'	sei',	m'az(oavo'I,	pala	a	l'u'spoost:i .	Os	tC'm'imios	(III Consulta,

que	 N o'h'sam'a so'iloi'e mnat)m'il) de otim'eito e nau de fato, serão
formuladas ('0111 a possível ('lam'ezl)

Ali, 17() (' lícito  (ltlalqu('m' Corretor recorrer aos serviços
(Ia .\ssessom'i:) Jurídica, pom' intermédio(Ia (à'irmial'll Sindical, sôbre
Iliatcl'il) atilhclltc '00 oficio.

171	Para II exccuçloo de talas atm'ilooiiço,oes, poderá o)
,-\s » o'ssor .IU!'í)liO'O) solicitar u) concurso do funcionalismo da Bóis,

1)01' intem'iiieolio do Chefe ou Diretor da Secretaria.
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LIVRO 11

Dos Corretores e Auxiliares

TITULO 1

Dos (;orretores

CAPITULO 1

Nomeação e Caução

Ai-I. 172	() Cargo (te Corretor (te Fundos Públicos ('015-
litui ofício público

1. Serio ilolileados, eXoiiera(lOs 011 deslittií(lOS por
decreto do Goverriotor do Estiolo, expedido pelo Secrelrio das
Finanças e precedido de in(licaçio da Cíuiiara Sindical

21 -	Os requisitís necessários para a iivestidura no cargo
(te Corretor Oficial (te Fundos, Públicos sio os seguintes

a) Ser Brasileiro nato;
1)) Sei' maior de 25 anos;
(-)	Estar no gozo (los (1 ireitos civis e políticos;
d) Ser vacinado;
e) NSo sofrei' iiiotstia contagiosa;
f) 'Sa0 Sei' ('OliIei'ciaiite nem gei'enle de firmas comerciais ou

liretor (te sociedades anon irias;
g) 1\ao sei' falido;
Ir) NSo ter sido condenado poi' delitos previstos no C6digo

Penal e lia Lei de Segurança (1(1 Itepúldica, e na Lei te defesa da
('('011001 1 popular;

i)	Apresentar (IliilaÇúO ('Oiii O serviço militar.

3.	() pI'ocesso (II' noo(eaçao sei'ú instruido (los seguintes
(lOcl11HC mil os

1) Certmitio (te idole
2) -	Prova (te estai' i'mii 1(1(00 gôzo (los (Pleitos ('iVi5 e

i>oliticoS
3) -----F(dlma corrida e i'ei'tid5o flegali\'a(los cartoi'ios ilo

('I'iIiiC

4) - Atestado dc vacina e (te sanidade, fornecido J)t(l' 2
01 ' (li e os

5) - Prova aimt'nl ('a, que faça fé, (te ler praticado, j(0l' telilj)O
nunca menor (te (bis ((IbM, ('III ('scrit('(rio (te Corretor (te triridos
Públicos, 011 exercido (( cargo (te ('ontadol' ou gerente, ('III ('asa 11(111-
('aI'ia 011 comercial

i) - --

- ('clalSo passada pela ,Junta Coniercia!, que prove niio
5(0' O iioiii( l iido coIl(el'clante, gei'emite (II' fir ma coniei'ciat 011 diretor
be soe edadc aliou una;

7) Cc rtidiju (te 1150 ser falido ou, se o foi. (te SC achar
reabilitado;

8) Pro'ir de quitaçiio ('00) o serviço militar.

Ai't 173 --- A C5mmmra Smmidn'al, recebendo o requerimento
lo ('((iidid1ito ao ('argo (te Corretor, acoiu t) anhia (t o (te todos os
bocilroentos exigidos ,af iXOi'ú nas pedras da Hôtsi o conveniente

edital, pie SeiS I(UldO'ado. (trirante (tlhdi'O (lias consecutivos.
1. 1	Finto c'ste	lia/O, ('(liii as informações colhidas,

levam'5	11(10 ao ('oi(l(ecii((eilto (lo 5 ('ele ti'ii'io (laS Finanças

2.	Feita a ilomi(eac5e, criviai'5 a Ci'uuiar'a Sindical ao inte-
ressado (11(1 cxeiiqdar (lo i'eguemito interno. ('(liii	i'ecoinendação,
1(1(1' ('Sci'itO, para (i(' sal islaça as seguintes foi'inalidades:

a) Pi'estaç'So da ('auçSo (te Cr$ 25.000,0)) (vinte e cinco mil
cruzeiro ,.,) ( ' iii (lifltl('ji'(( ((ti ('ilI títulos (1(1 dívida ln'ihtica do P5111110
((ti da tTni5o. no Tesouro (lO Estado, observado o 11115010 l)i'oceSSO
pala a pr'cstac5o (ti' fi11I1Ç( (11(5 exatores estaduais;

b) Pagaroento 5 Caixa de Garantia e Previdência da quantia
i(( (tintleii'o, igual ao pecúlio fixado

Art. 174	A i'auç5o (los Corrctoi'cs responde pelas niultas
( 1 (11 ' mco 'leis' lo e pelas ildeurizaç5cs e liqumidaçSes (te operações,
a que foi'eirr obrigados, rios tei'rnos (lC'Ste flegirriento 1' das leis e
'('((ii la ruen los ('lii rigoi'

Pai'úgi'atoúmrii'o A ('auçSo sSei conservada por inteiro,
le'eiido o (om'i'cloi' iiitcgi'allzi'(-(( (i tiaildo , 11(11' (Ilial(lIiCi' dos motivos
leiloa, fôr (lestidc(ola -

Ai'l 175 A ('auic5o (lO Corretor nao poderá ser levantada
amues de decorridos Seis IloSes, ('OilI(OtOS (Ia (lala da exonu'i'aç5o
ou do f Iccirnento, (t lIaI (( to (O'Oi'l'idO no cxei'cicio (lo cargo,

o 1.-	Findo (1 P r azo, a (5urai'a Sindical expedirá, ('iii favor
lo Corretor ou te seis lici'dcii'os ou i'epi'csemrtantcs, oficio i'eqtiisi-
1(000 das Finanças, 11(1111 O levantamento da cauç5o, prestado no
'fcsour'o 1Sto1dtii( 1

2.'	(onsidcra-Sc	i'eSci'ito a i'espollsahiti(tadC do Cor-
retor, l(05S(udOs Seis rries's (1(1 (toda de sua eXonei'1Ç5o.

AM. 171; -	A caução do (om'i'etoi' i100 1)0(11' ser objeto I1C
açoes, se(fi(('stmos arrestos, 11('l1( sei' aplicada a soluçao e garantia
te	Solas	livdas	j((T'ticuloil'cM,	(tlir'oilitc Seis	meses	(101	exonei'tiçi10

ou i:deci 1(01110.

Art . 177	0 fundo de garantia e pecúlio constituirão garan-
tois saljsidiúi'iois da ('OIIÇUO.
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(:\l>1't:I,()	II

1)a Posse e Exercício

Art. 178 -- Satisfeitas as exigências do §2. tio art. 173,
liollI('itd() :to Pi'csitient&' da (íiucicra Sindical seja admi-

tido a iointi posse e t'i11T'Ir ('III cx'ieo'Io. iisirciltit a )Iiit;lt lo'.
Segui cites ti cccii contos

ii)	l)eereltc de	IIOIIIC(Çi(t)
it)	(t'rtcdt'it's de	 dZ1 ('aIIe:uc. 110	k'sdtul'tt	Itt l?st a

e tict (l('I)osito leito na Caixa de (irntiic e Prt'viciêut'ia.
(')	l'c't.tiot'ctio	5tlttitt	e	i'tilti'it'ttitt	f)t'lic	.lcinta	(ociit'c't'ial

têructis	de ultei' tinc	('	'ii ('('i'i'',IilIc'Ilttc.

179	Sai sít'ilts	as	('(tiltii('O('S	do arliglo	anterior, t'
1i't'sitIt'iitt' tia Caiiicrt SicllIieI1	 a _\sio'ccci,ll"ia (ec'cI Extra-
ordiciaria. jcitl'a,	tei'aciit' cia. itssucuii' o novo Ctti'c'ctor o concprorilissc
de tlt'sciiijtt'iiii:ti 51015 ttiiic ,'ot's ('0111 probidade t' de 1l('oI'do ('0111 as
leis (, tu vigor.vigor. l)a posse se lavrara têc'cno, assinado por lodos os
presentes.

Art.	1811	tcict'lIiittIlcu('nt('	lejtttis	tia	assinatura	tio	lêrrii°
de	jtttsse.	tt	(ttrr'eitti'	sccc	t'ttii.'itlt.'i'ittlo	('III	lil('iitt	t'X('l'I'It'Il.I	titi	('IIgt

C\Pt'F('IÁ) lii

Li('t'!t('Os e ,Sci/cstitci it'o es

Art.	181	() Ctti'i't'lor lera direito	ti'eiiça. Tios segtiints
lê i'i los

\ti' 90	lias. t'ttiii	anit)l'iz(ça(t tia íïtiitrc Siritiiril
2 -	De 9)) dias	II (liii	alio.	ttti' ti('sj(iIt'ilO	til)	Sct'i't'ti'io	tia'.

F'inant,'as

1trgi'citc	LIIii(tt	I'iii	ttiihtts	tts	('IisttS,	tit'vt'r 't	tt	III'('ll('iitll(

intlit'ti' o nome	te seu siiltsliliiltt legal
Art. 182 - 	0 Corretor potlerc laccibeici	 do serviç

de	('X('('tiÇ)(t	 de	por	lia/t)	ii(iiit'iI	inferior a	11111 Inés	e

Sujt('c'i(ti'	1	11111	1110,	10111	 zI	t'i'ileritc	Ia
Côiiia ia Si ti li iii 1

r\rl	183	U (:tcrc'eltir l i (tli('l'a tlesigcicr Sei] siiiislittittc legal,

dentre os seus preiotst(c s . O ([11111 será (0111 e'ic soiiilai'io nos ato'.
pratitatios	11)	('X('l'('Ít'Itt	das	ficiit't')t's	 (:li-I.	2,	tio	l)t'i'relo-lei	ii.'

1.344, de 13 de junho de 19L)91.
Art.	181	() Coi'c'elor (](i('	l)l('Sitli' i'(	5(51010 tios	tregtes

pot]el'c 5(1'	sdihstiliíiit)	iios	aios	de	seu ttti('iO,	T1II 111('shil:l	Scssiiil,

P01' (1111 de 50115	ti'ctiisttis (uii'l	21, itai'i'i g i'utfo mulo titi l)e('r('lO-Iei
n.'-' 1.344, (ir 19:19).
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CÁPÍTUE,Í) IV

Direitos

SEÇÃO 1

flire,'Io.s Gerais

Art. 18' -- Cuoluc Coi'c'efcir poderá lei-ler um preposto assistente
e sucessor ([IR', Immeslmc(t ('(1111 o Corretor p 111 exercício, poderA praticar
todos os atos atinentes ao ofício. t'x('eto O dc' nomear pi'epostos e
:ttljicnlos 1' 1011011' parte n a s .\sseiuihiéias da Corporaçio (' nos pre-
gt')t's a que o Corretor estiver preseiite

1. 11 Na 'tlese Itt Corretor iuAo ter preposto assistente
siit'essor, tt'r;'c tini dos seus filhos preferência para o preenchimento
tia vaga aberta ('0111 o falecimento, cinta vez ([ccc' nada se possa opor

iloneitlailt' tio cucciilitiato .ACfcccc:cruc Sindical, iinetliataruuenlc após
t iimortt', coiionuicui-luc- to Sec'c'c' tutrio das Fintnçuis. bem ('01110 O
iioiiI' do fiiictt tio falecido,

2.' () Assisteic tt' sucessor lt'i'ú ('11lI1'i0 idêntica A de Cor-
i'elor, frue sela prestada 101 Testtciraria tia Bt'dsa, lavrando-se o
rt'sio('I i '' 0 têi'cico, riu livro prt'tprio

	3. 	.\ ('Illit''Ut titi l)l'l'pOstO sucessor responde joias mdc-
cli/artes, alt" serccic liquidadas as negociações cai que interferiu.

1. 1 ' O Coi'c'etccc' t' 5(u jtrt';costo assistente e sucessor res-
ttnIt'ni soiitiai'iuticmenit' pelos iut'gítcios do ofício, quer realizados
'iii icoicce individual tio Cttri'ettti', quer no (la sociedade por êlcs
fitr'inaila li' :n'ôi'tlo ('(1111 ti art. 32 cio Decreto-lei n. 1.344. de 1939.

." () preposto assistc'nte e sucessor servirá, com os
tit'vt'I'('S (' gac'aniias, Ônlls 1' i'espoiisaitilidatles tio seu cargo. durante
a gt'stitt do Corretor, de que " auxiliar. Por morte 011 desistência
tit"sb'. ser:) jti'ovitlo pelo Govêrno no ofício a que serve, desde que,
('111 rcqueriicienit)	Tingido A Crcniara Sindical, solicite, dentro de
oito lias, contados tia declaraeAo da vaga. 5t111 iiOlileíiÇiiO, e prove:

I)	lei' ('nu ('StIItiO de iiut('gi'itifllle a eaciç'Ao a que se refere
ii.	173,	2., leira ''a'':

h) havei' depositado na Caixa de Garantia e Previdência
1 jtianhia ('oc'm'c'spt)ntl('nte ao pecúlio fixado e p 111 vigor,

c) tei' as.stualido, perutnit' :c CAiccara Sindical, o coniproncisso
Ii' liquidar as transações peiutieciics no ofício vago e 110 qual serve

e01110 assistente sucessor.

6.' --- Unia vez que nada se possa opor A idoneidade do
i'tqnec'ente. a (ïcmcmai'a Sindical ecucauunitarA logo o requerimento
ao Sei'relAi'io(Ias Finanças. solicitando a expediço tio decreto de
1i,lieaeAo iltt sucessor.
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§ 7.1 --- O J)l'C)05tO assistente e sucessor do Corretor será,
dentre seus preposlos, o que o Corretor folhear, devendo o ato ser
homologado pela C(iniara Sindical.

§ 8. A noiiicaçiio do prepostos assistente 1' S1l('eSSOl' UaO
implica mudança. de sua elassificaçúo, no quadro dos prepostos da
Bôlsa.

§ 9. Seio prejuízo dessa ctassificaçio e dos direitos que
lhe conipetirein como preposto, poderá o assistente sucessor ser
destituído ou substituído, iiiedjaiile proposta do Corretor, lioinolo-
gada pela (iniara Sindical.

§ II) Se, 1)01 oCasiao (lo falecimento do titular (lo ofício,
seu filho, que já exerça o cargo (te preposto, ainda não contar a
idade Iuíniiiia para a investidura, será êle, entretanto, excepcional-
uiente, noniea(to pala () respectivo cargo, designando togo uni pre-
pustos-assi stente stieessor, que preenchi aquêle requisito

Ari. 186 Sob pena (te (Ultidade (te ptehi() (lireil0. 5() (0111

• intervenção (ti) Corretor e ciii público pregão se poderão realizar
• compra, a venda e a transferência (Decretos-leis os. 1.344, de 16
(le Junho (te 1939 e 9.783. (te li (te setembro de 1946)

a)(te títulos da (lívida pública ou particular, nacionais í111

e si range ir os
h)	de ('illnhi(), cio tôdas as modalidades;
(')	de metais preciosos, amiiocdados 011 em barro, r('spcitalas

as exigências legais em vigor.
§ 1: S('niicnte (((lii a inteivençuo do Conclui' poderio as

companhias 1 sociedades an((iuh,iis lançar (' ('OntI'i(il' ('!hipl'eStiIiios.
Sol) a 1(11(i) (te nulidade (Aviso do Ministro (li) l'azei1(l( i. 94, de 11
de agôsto de 1893)

§ 2.'	As tm'ansfcm'ências (te lítutos (II' propriedade (li' l)e55OS

resídeiites iioiili'as Pl'OÇiiS Sol) jurisdi(,'o() (testa liOtsO (teVeraü Ser
feitas	1)01	il(tel'iii('dio	(ti	(((5100,	iiii'diante	pedido	escrito dos
interessado,,, áCôiiiam'a Sindical ou  iiiii Coi'i'eloi' oficial da escolha
(lOs ineslilos, sOt( pena (te 110) terem valor jurídico (art.	1.	do
Decreto-lei ii.	1.341. (te 13 (!e junho de 1939).

1.'	so do (Ias transieieiicias de a('oes, 500 as Sociedades
Anôninias ()t)l'igadas a 'xigir(As intii'cssailos !H'OVO (te que as i'efe-
i'iilas transferências formo registradas (lii tlôlsi (aut. 27, letras
''a" e "b" (lo Deii'eto-lei o. 2h27, de 1940, e art. 1.' do Decret o -
lei n:' 1.314, (te 13 (le junho (te 1939).

Ari . 187 Os Corretores t(el'ccto'I'aO, ('OlHO I'l'iilIiIl('l'ilÇOO (Ias

negociações que riatizareni, as ('OiiiIss((cs estabelecidas na Tabela
anexo

13 - - A taxa (te corretagem em vigor é obrigatória, não
poden(To Sei'	(ilhiicll ta( ti 1)11(1 (li 11(111 uida
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2. - •- Para a transferência (te Fundos Públicos e de quais-
quer ((litros títulos, irim I)()(lerão os Corretores perceber nova ou
outra (OlC [ag('mii. além da que tiverem percebido pela transação
que a ori gi 11011

§ 3, 1.1	Pelo serviço preparatório (te compra e venda de
títulos, ('Ilipl'&"Stinios Clii cartórios, repartições públicas e eniprêsas
olt'iii (is Corretores ('((limar O que fôr convencionado, tinia vez que

soa iii te'i'vciiço não seja obrigatória.
§ 4..'	A (OIfl i 5SiiO (As negócios05 O têrnio será de 1/4 da

(oIliissãO (lOS ii vista.

5, - . O) Corretor pi)di' comprar 011 veniler títlllOS, flSS
'('i.Ui iltes condições:

1 -	(pialido i],-Io tel)lii( recebido (te nenhum cliente igual
1 ttmlo para vender ou comprar;

2 - - (hihii(t() ('(êi1('ii 00 (1 icilte (te (IUC está pessoalmente com-
(rOndo ou vendendo o titulo;

3 stiJCit(ihl(l() o negócio pelo lilef101' IrCÇO à primeira Bôlsa,
comprando o título que lhe t'ôr oferecido pelo menor preço e
5 ('Ild('hldO-O pelo Ihiaiol'

SEÇÃO 11

Mandatos

Art . 188 -	O Corretor j)O(tel'a ser procurador de seus cli-
entes para a compra 1 VeIl(la (li' títulos (te Bolsa, l)ern como para

1) mento dos respectivos juros e dividendos e para atos extra-
)i1tic(iiis a êles relativos.

Parágrafo único - Poderão ain(Ia os Corm'etores

a)	ifl('Uhiil)i r-se do pagamento lhe juros e (te (tiví(lefl(lOS de
títulos de Ltôlst;

1)) funcionar ('01110 correspondentes llflS dos outros, nas d-
fe'renles praças nacionais;

e) ter correspondentes 11)) estrangeiro e exercer a corres-
l'Ofl (tên eia dêstes, mias praças nacionais (Decreto-lei n. '' 1.344,  de
13 (II' maio (te 1939	artigos 19 e 21)).

SEÇÃO 111

Socie(1(t(/e,ç

Art . 189 -- O Corretor pode fazer sociedade com seus auxi-
liares.

§ 11	A Sociedade versará apenas sôbre a gestão do capital
nverti(to e não sôbre o cargo, e deverá constai' ela escritura pública,
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que	proiuzii':' os efeitos legais depois de registrada no Hegistro
(te Coiiiéi'cio e na C5inara Sindical

2Y 0 Corretor devv ('oli('orr('r, tio mio (11(0, com a quarta
parte do capital social representad a pela cauçõo, pecúlio e fundo
de garantia.

CAPÍTULO V

Deveres e Responsabilidades

SEÇÃO 1

J)eueres e Restrições

Art 100 -- O Corretor é obrigado :'i exibiçilo judicial (103
seus livros, ficando sujeito, no caso de recusa, 55 sanções do art.
20 do Código Comercial.

Pari'igr:ifo único Nenhuiti Corretor pode eximir-se de ser
membro da CArnar:i Sindical. salvo por motivo dc moi ést ia gr,i\'e
e continuada, e, no caso de reeleiçõo, se houver decorrido, peto
menos, um ano entre as (luas eleições.

Art. 101 Todo o Corretor, noiiieado depois de encerrado
o exercício adnunistrativm serã obrigado ao depósito, na Caixa
Comum, de quantia igual à que fôr creditada aos Corretores

Ari 192 - Fechada uma operação. o Corretor é obrigado a
remeter os resjie(' ti VOS ('011 ira tosase 115 ('0111 teiitcs, antes da aber-
tura da primeira flôisa do dia seguinte ao da transação.

Ari	193	Os Corretores (ieVl'll) ('011ij)ii 11(1'!' ti iUriill)eiltC à
Rôlsa

Parágrafo tio i(O Na lii 1)ótese de ausência, o Corretor ou
preposto, quando ('((1 exercício, leVeI'i 't avkar, por escrito, ii Cfunara
Sindical.

Art. 104	Ao Corretor suspenso é interdita a entrada no
recinto da Bôlsa

Art. 195 Neiiluimii Corretor pode tomar 1)11'te nas1 (.S('US-
Sões tit Cã tua ra Si o di cal a o tio ser Por ela cli ama tio e em casos
especiais.

Art. 196	i; \ed:olo aos Corretores, sob as penas do artigo
59 do Código Comercial:

a) formar entre si associação particular pra operações de
sua profissão

tt) fazer tô(1:i 1 espécie (te imego('iaçoes (' ti' '(fiCo (lil'eto ou
indireto, debaixo tio Seti 011 alheio IlOifle. (' ('OIltI'iiil' sociedade (te
qualquer denominação ou classe que seja, ressalvado o disposto
na S('ÇaO ITT. (1(1 Capitulo IV;

33

(') adquiro' para si, ou para pessoa de sua familia, cousa
cuja senda lhes houver sido iiicuiiibiiha, e vender as que ibes pci'teu-
ceF&iii, &juaiido tcoliani oi'th iii de comprar (ia mesma espécie;

d) exerceu' cargo de aduiimiistraç:iu eia sociedades auôni-
lulas, salvo o tisliosfo ilo art. l(iO do Decreto-lei n. 2.475, de 1897.

e) encarregar-se d e t'obra miças ou caução prestada ciii con-
leito, salvo ((O caso de tiquiidaçao itt seus contratos ou operações
de seus ofh'ios

197	() Corretor nau pode sei' fiador, e tôda fiança
(tU 1 Uçao Prestada COi contratoLo ou ii i'goci ação estranha a st
piohissau e unIu de 1dciiti dirúto, tiOs Lei'iiios deste Regimento.

Art. 195	É vedado ao Corretor:

a)	assiil.tr OU ictereutiar (atlu, con t irinaçao ou proposta de
op(riiçao ctctuula P01 . OiilO Corretor;

ti)	lavrar nota 011 toiitii-iiiaçuo (te contrato, seni as forniali-
dades legais;

(-)	tinosteri ('ontrato de operação a t'rnio a outro Corretor,
.mnhes (te fazer os respectivos l'eglsli'os (Decreto-lei nf 1.344, de 13
te junho de 1939, nil	7.	bicas "a'', ''Ii" e ''e'')

ti) invncionar os UtHOcs dos e000lciutcs, "alvo no caso d
.utorizai,'ao tleslcs, por csei'ito ou quando o exija a natureza da
(Jhteiaçao

e) exercer o cargo, s ioui líuieaincn te, na niesina Ilôl si, em
que ltiilii paicntt's CIII 11111(1 direta ou colaterais até o 2.' grau, não
se mli i'rindo esta ieslilçao IIOS auxiliares do Cori'cloi', nem aos casos

(U1is;
t)	iIiIi(IifeStal-se	oltie assuntos relativos a flôlsa, sem a

1 X(IC55I uulorizaçao (ti (,amuiuira Sindical

Sl'ÇÃ() lI

R cspoii sub ii idade

Ai-I. liii? -- (is Conetores sio iti'ssoalniente responsáveis, entre
° e perante OS 5(1(5 eouotcutes, pela t'nti'eg( ou liaganiento do que
tuvejeto vendido ou eooqnuoo ('lii Ilolsa

1. 1.1	Nas Olt('I'iIÇS('S (IC (ICS('OfltOS, caução e outras, que se
retlit'oi tora tia Bolsa, a responsabilidade tio Corretor é liniitada
11 lel'a((d;Ole itt iitlutiia l'ni	e a legitinidole (los títulos.

2. - A res)ollsabii j (Ia(le civil dos Corretores (te Fundos
Públicos resoive-se na prestação (ie perdas e danos que rcsuituii'emmi

a)	da falta tu' execuçao da ()m'(leIn ilo i'oiuilente;
tia cii trcga, ('tu liquotaçao de operação, (te título ii-r

gular titu aniortizado. i'uiiltargoio. perdido ou furtado



- 5(; - -

e)	de liuiver (t (orrelor, para angariar bens para SCO Cliii-

tente (til	prveiito'	para Si	)i'opl'tO,	iiegociatttt,	de iitá-ft".	letras,
títulos e VUlOiC5 11(1 (.'iOO'(t	1(1 operaça(t, i)t't't('iit'('lltCS'.t PUSSO(15 CUJO

estado di.' falência tenha sido o) itiliiit'nle declarado;
d )	da	iri't'guiai'ittatli' tia eseritiiraçao dc seus livros refe-

rentes às partes interessadas nas operações

3.'	- P(50fliC	 pelos lucros t'es(tntes e 1(11(0',

eniergen-tes ([Iii.' tit'eorrereiii de seu ato, quando se provar que a
onssao ciii	tal' cuiiipriiiteiito a ortit'iii proveio de iná4é (tU que
((cii) auferiu o Corretor qualquer inlerC'sse

4»	Eu qualquer dos casos tio j)arágr(tt(t anterior, a ordem
aceitae nau ('urlijtrida serã exeeiitatia itelit (ïiivara Sindical, a vista
(],i tia parte interessada, ('0111 ((5 fundos t'onstitlitivos tia
fiança tio Corretor. () levantamento tia quantia n'cessaria a mal
liquidação (ia oj)ei'(içit() se fará por iiiei(t de t't'quiSitoi'ia ao 5 ''ti'''-
tí'u'io (ias Finanças, a (1(1(11 se juntara (1 respectivo processo.

5.'-' --	A prestação de [)er(t(ts (' danos tornawse-á efetiva
em virtude de sentença condenatória, obtida pelos meios ortiinirios

A i'esponsahititlade do C()ri'etoi' considera-se pres-
crita. passados 'eis nie~ t'ontatios do dia de sua exonerarão.

7."	Os Corretores rt'spondeni solitlariaiiieiite pelos ato'
de 5(115 pr('posl OS, no exercício('lO (1(1 Cargo-CAMILO

 VI

1-'i'ot'e.sso e I>t'ntiIitiut/t'

Art . 200 () processo adlilmnisti'(ttiVO, de)ermiuolo pala a
apuração de faltas funcionais, obedecerá, na sua irlile loi'ntl, aí)
disposto nO Estatuto tios Funcionários Públicos Civis.

201 l)as penalidades iutpostas aos Corretores, pela
Câmara Sindical, cabe recurso para o Secretário tias Finanças, t'oiii
efeito suspensivo e dentro em cinco dias, contados tia data tia

notificação.
Parágrafo ufli('O -- () passado tio Corretor será sciiiprc levado

Ciii conta na aplicação tias penalidades

SEÇA() 1

!)u .-1dverlez,cicr

Art . 202 -- Caberá a pena de ads ertência. (lUtiulo o Corretor
culpado tiven t'oiiio atenuante, o passado isento de infrações, na
Corporação.

-

	

Sl:(, : o	II

I)u .I!ult(1

\rt . 20:1	0 Corretor incidirá na pena de multa nos seguintes
('astts:

a) 0' Cr 50,101 bar os, quando mio atender à notificação
tia (ïtiiiai'a Siiithcai para exibiçao de livros requisitados, nos têrnios
ttt"',lt' Re14i iii('ii tu

0) dc (i' S 5.)00).00. quando tiver intervenção em operações
0' cambiais, Sem o itt g ili(('flto tio rt'sjtectivo sêlo e impostos;

ci	de (,i'S lOt),)))) a (i'i 5)0)0)), ctiiiiuiativanienle tomo a pena
ti,' sUsttensàt) tl(' 10 a 3)) dias, (IUtiltio auinetitar (tu tiiniiiui' a taxa
It'	('ori'etai4eni	t,ti ('II

(i) de Cr'-3 5.1(0030), euuiuiativanieiite Com  Pena de sus-
tti1\,tt alé 90 diw (juaiitltt:

1	liltl'1i1t4('	(t	tliit(tsttt	Ii)	letra	''a"	tio	arl.	205.
2	Sttm'gti' ao tttilthco iti'ei4to negócios tu' títulosque haja

nt' tut itt
c) de (r5 1 .110)1,0)) a (3's 5. 00)1,00, quando deixai' de exibir,

[til') A ('otaçatt ate a hora ciii ([0t se deve encerrar O expediente da
iiOI.5t, as 1)01(15 ti,' tt)tci'tçttes i'edm'/,;ttlas sobre ennibiais, descontos,
iiit'Iais pi'cciostts e quaisquer enijtr('stnuos comerciais;

f)	de Cm's 5.00)1)0) :i 	1)). 1)00,1)0, se liquidar por diferença
AS operações de caniltiis e uiocttts metálicas;

g	de (35 1.000.00, quando, ;(-til niotivos justos, se recusar
a	tt'citti' It ('(114(1	te iitenihi'o ti, (ãinti'a Sindical;

li)	de (3520)1.0)), o Correlor quando, sem motivo justifi-
tatu,, deixar tic' cuinitam'ecei' às Assenildéias Gerais.

SFÇÀ() III

Suspensão

,-\ i't . 201 A i eilI de suspensão pode ser imposta ex-o!! ido
ou mediante queixa, ttevitiaiiiente instruída, que demonstre falta ou
&'i'i'O itt ttfíeitt t'onielitio it('t() Coi'm'eloi'. A justificação produzida 110no
juizo tio dttiiiicíitt tio (3t1'i'etoi' t' coni a ('ilação tiê,ste pode constituir
titti'umi(ent() insti'utivt tia titR'ixa

Ai'), 205	- f imnjtttsta a sIisjo'mLãO ('1'-O/fiCio

a) se o Corretor não mantiver ímlte4i'aacaução prestada no
T(-,ouro tio Estado;
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li)	se o Corretor fôr constituído ciii Inora, na liqLlidnçàO iIns
negociações por etc realizadas;

e) se ticaxar (te comparecer a liotsa, durante ciiieo dias
seguidos, seio justificação, e lios ('0505 de que trata o Capítulo 1
(leste Beginienlo.

I'ai'àgiifo onico -	Considera-se (Oiistit(iido ciii iiiOi'.t () Cor-
retor quando	° haja liquidado (iU(l(lt1cr fl('0'(0Ç00,	° pra
previsto iles te llegiinen lo.

Art. 206 -- Quando a suspelisuo lor iiiediiintc queixa, a Co-
usara Sindical ttetei'iionara a abertura ilo coiiipeleiite iiiquéi'iLo
iiiinisti'aiivo, (lesigivaIs(to ciii portaria a respectiva eoIiilssaO.

Art. 207	-Aoiara Sindical poderá, conforille a .4105 atole
do ('1150, aplicar pena (te suspeflsaO, até três meses.

1.''	- Ao Corretor suspenso e aos seus auxiliares t' inter-
dita a entrada rio recinto da Bolsa durante os pregões.

2. Sendo Síndico, \leiiihro da Câmara Sindical ou da
Conussão de Contabilidade, perdera, em coilsequencia, o Corretor
suspenso o iilaiotatL} eletivo.

SEÇÃO IV

I)u Deniissõo

Aut. 203	-- 0 Corretor só pudera sei' tteiiiitolo do cargo iiie-
diante (leer('lo do Govérno do Lst:(lo, expedido pela	'el'elllriiS das
Finanças, rio', seguintes casos:

ii)	por motivo te sentença passada ciii julg.o, quando a
lei imponha a perda do cargo;

6) 1(0!' nioli VO (te fuga e ahaii lono (lo cargo, a éin (te outros
casos exluess(s neste Begiiiu'iito, Leis e Ilegulanientus ciii vigor,
se não atendei' a edital, regn!ai'nieiile expedido, no prazo (t(' 10
(lias;

(') se dentro de (lO dia ., da data (la suspeilseo nao tiver
reforçado a caução desfalcada para solvei' c o m proiinssos ('stOlOi(los
neste Begiiii&'iito

l) se infringir o disposto no iarági'afo iJiliCO (10 artigo 2.'.

(:.l1t'l't'L()	\'ll

J)os Lii,j'os do (Jorre for

Art. 2011	0, Corretor teia, além lo p'utocoiu, lnafluii!5 l(1r'a
registrar:

a) operações a v i sta
li) op('raçoeso t('i'mno

--

(-)	((pei'açoes de tOm 1(u);
(1)	tinisses (te titulo', com i'esuhimo dos eai'aetci'isticos prsn-

citous de cada iniia (testas.
Parágrafo único -- Estes livi'os serão adquiridos na Câmara

Sindical (1(11. lj e paraguai>) muco lo Decreto-lei n.	1.344, de
13-41939).

Ai-I. 210 - - () Coi'i'etoi' registrara nos seus livros, depois de
efetuadas, as operações ciii que toniai' parle.

11 	Ús lançamentos do protocolo serão feitos por extenso
e liii i1UCioSaufleli 1>'.

2." - - Quando o registro de unia operação de títulos não
conferir eoui o(Ia secretaria da Bôlsa, pi'es'1lccci'1 êste . Eiii tal
('lIsO, umandaro :m Ci'oiara Sindical proceder à col'i'eçao do Manual,
advertindo o Coi'i'etoi' de que sela punido na l'eiflcilen('l:( (art. 17,
(lo Decreto-lei n:' 1.344. (k' 13-6-19:19)

Art. 211 - O Protocolo terá as formalidades tio art. 13 (lo
Código Comercial, sob pena de não teremmm fé publica os assentos
nele lançados

1. (Is lis ros te Corretores, que se aeliareiii escriturados
de aeôrdo coimi éste llcgiuien lo, terão lê pública.

2.'' Os livros riao escriturados clii ioi'nia regulai' e não
revestidos (las loi'uialid:ides legais não fazem prova ciii Juízo eni
lavor (1(1 Corretor.

1.'-'	Pela insci'içao tios miuiiici'OS de ordem miOs pi'otOCOlOs,
pei'e>_'hem'ao	Coi'reloi'es os emnolsuoenlos da respectiva tabela.

Art. 212 À Câmara Sindical é facultado exigir (lo Cor
i'ctoi' a exilnçao dos lis i'os e du (iiiti'Os P o l o_is (te seu ai'(1lVO, para
c'onipi'ovai' a verdade te (tUiIl(lOel' Ojo_'l'iiÇi(O ciii (IUC liajIl interferido,
0(1 (1Ui(lldO haja motivo justificado (ml. 16 mio Decreto-lei n." 1.344,
de 13-6-1939)

1,-'	-ACàmmi:mi'i Sindical, ',cumpre que (letei'iOiiai' o ex:immle
de qualquer livro do Coi'i'cloi', é	(du'iglmd:i a rigoroso sigilo sôln'e
(is nouics	los i'ommimtentes

2,'-' Os iivi'os lo Corretor, qulmiul( > arme ('idli(l0S pela
Lãni:n'i Sindical, Sei'ãO depositados 0(1 iu'qlu\'O (Ia i>iesnla, ou entre-
gues 1(0 sneessoi' do ofício nos casos do art. 213 dêste ileginiento.

A recusa da exildeão (te livros', tu'denado por autori-
dade eonipelente, ((ti pela Câullara Sindical, sujeitará o Corretor à
aldicacao do 1 is1o)sto no art. 2)) do Código Comercial

Art. 213 -	.-\léin dos ('lISOs já previstos. compete á Caiiiara
Sindical no ('1(50 de iliolle, destituição ou desaparecimento (10 Cor-
metom'. j>i'occdt'i' ) imediata hu'i'eeadhit'ãO (11(5 livros e papéis que
tligamn respeito 1(11 ('Xaine, no estado ('Iii tine se :ieivareiii, lavrando.
til> presença (te luas (2) lesteintii!hii(S, uni têrimio da SitUa('ãO encon-
trada, (' procedendo no encerramento (to pi'otocolo
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1 - Os livros e j>rjiis aT'1eca(lados S(FãO examinados
pela ('iriiara Soulical, na SLI,I 1. Si'ssaü, que Será secreta, e (10 seu
exame se fará invnção na respectiva ata, levando-se o fato, devida-
irien te processado ao ('ffllheclirleiilo do Secretário das Finanças.

2.	Os livros e papéis arrecadados devern ser entregues,
mediante requerimento, ao sucessor do Corretor.

Ar. 214 ---As eertidies extraídas ([OS livros, sendo subs-
cri las e assinadas pelo Corretor e fazendo iiiençao à fôlira ciii que
os atos se aetiareai escriturados, lerão fôrça de irrstrurnenlo publico.
para prova (los contratos respectivos

Paragrriio único O Corretor (jue passar cci'tidao ('onleu o
que constar (te seu livro, iIIcorrerá mas pena, do ci'irrlr.' dc fulsi--
(fade e perderá metade da caução

TÍTULO II

Dos Auxiliares do Corretor
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C.-\Pt'l'l'LO	ii

Posse e L.rei'i'icio

Art . 218 Proposta luto Corretor a norneaçao (te um auxiliar,
a Câmara Sindical fará estudai' o processo, pela Assessoria Jurídica
expedindo e afixando ((5 competentes editais, pelo PI'i1'O (te 8
(oito) (lias.

1.'	1)ccorrido o prazo (' nao sendo impugnada, a Câmara
Sindical lioriiologará a norner(çao

'2. —  fôm' impugnada, a (âiriara Sindical comunicará o
falo, rio Corretor interessado, que poderá pedir reconsideração,
rqrrescirtrirido razões (li' defesa.

Art. 219 O Auxiliar só entrara em efetivo exercício (10
cargo após ri rssirrritur'ri dos t'rilroS (te caução e itt' posse, pei'amite
ri Câmara Sindical.

C.-\ l'l'l'UL()	111
CAPITULO 1

Norrieação e Caução

Am. 215 - Cada Corretor, poderá ter, como seus auxiliares,
dois prepostos e quatro adjuntos.

13 --- Os candidatos a auxiliares de Corretor poderão sei'
nomeados ('0111 (1(/.0110 anos coro pletos

21 - Os prepostos, devidamente autorizados, poderão subs-
titui-los nos pm'egões

Art. 216	Prima o efeito (II' nomneaçrio, (leve rrmo os prepostos
e adjuntos reunir os mesmos requisitos exigidos para o Corretor.

1. --\ao será admitido conio auxiliar (te Corretor quem,
Lendo exercido igual ofício (01 qualquer das Itôt sas de Valores
(lo País, não apresente atestado (te boa conduta, fornecido pela
última Bôlsa a que pertenceu ( art.  26, (1(1 Decreto-lei n. 9 1 344,
de 1939)

Art . 217 - Os prepostos estrio sujeitos à caução de Cr
10.000,00 (dez mil cruzeiros) e os adjuntos a de Cr 5.000,00
cinco mui cruzeiros), que será l)I'eStadrI na Tesouraria ela Bólsa,

lavrando-se o respectivo têrmo, elo livro próprio.
§ 1. A canção (lOS auxiliares (te Corretor responde i)eis

indenizações, até que estejam liquidadas as negociações ciii que
interferirem pelo Corretor, a juízo (lii Cfmnmara Sindical (art . 28,
<to Decreto-lei iLv t .344, (l( 13-6-1939)

§ 2. -- Se a caução estiver desfalcada ou esgotada, deverá o
auxiliar completá-la ou renová-la, ficando afastado elas funções
enquanto não o fizer.

Direitos e l)erri'res

22)) O preposto age clii nonie do Corretor, que será
(001 ele sol idal'iruneirte responsável pelos atos praticados, mio cxci'-
cicio das funções (art. 23. do 1) ecr'e lo-lei n.'- 1.344, (te 13-6-1939)

1 . - - Os prepostos rijudririm o Corretor na gestão do ofício e
o suhstitueui cor seus iniio'dincirlos, (te ricôrdo ('0111 (1 que dispõe
éste itegirrento	(rol.	2ã, do 1)1(1(1(1-lei	11. — 	. til, de	13-6-191>9)

2.'	O Corretor (1(0' presidi' o pregio podei'ri fazer-se
sutistitimir pelo preposto IIOS atos (te seu (dício, mia imre'smmra Sessãc

Pai'ágr'rifo único	(lo art. 21, do l)eereto-lei n;-' 1.344,
(te 193$)

	

Art. 221	Os riuxil rir-es do Corretor podem agenciam' e mi-
('rar operações, sendo	 o consentimento do Corretor
e sua assirraluirrino.,; ('oirtm';rlr(s escritos (art. 2-1, do Decreto-lei ri,'

- 34-1, de 1346-1939)
O preposto ((ii rrjiidarite deve (le('-!ru'rii', (mli todos os

S(' us prqcis e Inibi o'a, ,'oes, o mionie do Corretor (te quem e auxiliar,
irão lhe sendo o'rnril (1(1 lr'ulndliar ciii nome próprio (art . 3)), (lo
Deere lo-lei n:' 1.344, de 1939).

2.' (lont r'ritrotri (lu(' suja urna OP('i'il('iiO, ([rira (1 adjunto,
oirr preposto, uni riremrror'ruido às potes comi tm'rmtrimrtes e ao Corretor.
('iii tpie indique ri rrritur'cr'a, ri quantidade, (1 preço 1' O vencimmiento

ri opci'acão, 1 a oca rido, rito continuo, os dados rici mira no seu livro
rrrarrural -

3.-	t)e posse (lesse rricmrmor'arrdo, far'á o Corretor, opoi'tu.
rrrirr(errle, O	l.'mld('O	pregão rui	ltôlsrr, registrando	a olwi'rço eIii
5(05 livros.
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CAPI'l'tTL() IV

I'enuliduiles e Processo

Ar!. 222 -- (Is	 do Corretor cstao sujeitos a açao
iii 51(J) nar da (5 rua ra Sindical.

1:' - - () au (II lar de Corretor que s«cww ao 1)111)11 Co j)li)k
OU uejocios (iite teiiliaui realizado sera punido i(iill SUSPCflS1W ate
trinta lias e multa de (r 1 . 000,0!) (ar!. 27 9 (lo Decreto-lei o.' 1 .344,
de 13-6-1939)

2.	-	() .\uxiliar de Corretor, que trahailiar clii nome
)r( '( pIio. sotrer5 a pena (te SUSpCJiSiJO até três nieses e (lelilissilo

10)	leiileideIi(ia
Ar!. 223 ---- As penalidades Impostas aos auxiliares do Cor-

retor .serao coiiiunicadas a todos os illeiliblos da Corporação

LIVRO iir

Dos I'nneio,uzrios .1 d,oinislrulit'o.s

TITULO

Dos Concursos

.\rt	22-1	(Is cargos de fojiciojiarios administrativos Seriro
providos	Inedialilu	(0)11(1150	te I(1oV)s,	1id(Zol1iS	i)eraute	tilua
eoiiiissiio exaiiiinadoia, designada pela Câmara Sindical, ili (lUa1
fr'ãti i)aite () .\(lillilto II (5riiira Sindical e o Chefe ou Diretor (la
5 crt t:) Ii11	il:i	1i'ds:i

1. .\ i'l:(ssiíi)açao (lOS ('oiieorleutes sei-,'i feita iiit'diaiite
a dI'jh1I0.iO (te politos, podendo a Conussiio, s(' julgar que nenitiain
dos c:udidatos preencheu ((5 rIqIlisitos ileceSsarlos, propor00  a alio-
la ('ao (l(( io ((e Lirsi )

2. .\s 1lI:ll('rias exii.iidas para o concurso serão fixadas
p1t:)	(:ooaia Sijultial

Art. 225	os direitos e (leveres dos servidores da Bôlsa,
inclusive as eoudiçi(s de siI:i :oltuissao e dispensa, Serão objeto
de l.statiilo ploprio, que	i'laborado pela AsSeIlSI)léia los Cor-
retores e .suloiietida 5 aprovação lo Sceretârio das Finanças.

'l'i't'tIÁ)	II

Disposições ('ruis e 7'I'OJiiiiIO!i(l,S

226 As Asseuihléias Gerais, antes (te passar saldos
anuais [opa a Caixa de Garantia e Previdência, deNcill consignar
verto) para

6:;

a)	pagiliocnt(( do tossol administrativo e da ajuda de custo
11(11 sal ao Sindico

h)	(ri'arv:icAoda sede
(1	p:ig:uiieiiti	de ato s('iil:olorii	lO'IiSi)o dos ('lllprei4a(los da

lIs,, que lirili:iio :ssulIiIl	éslc ejlcav.!.ao	 011 P01'
l(U(( de lei

1)	((ii_ialll/.a(ão (t(' estatística e joildicid:ole de seu lIlovilIlentO;
e)	1,12 HUlei,	dos	 de contabilidade, ite cotação

de lii nlis i de	a 1111) O

1) despesas g erais (' (ventilais;
g)	(I(s(IivOIvililillto	los	l)el(:irlaiiii'iltos	técnicos.

Palai4r:do ijiiico	0 Sindico :oiloii'i.ara a aplicação ilas
vcihas. preslaiido contas :i (amara Siiidic:d	(1) ciic lo-lei 11.	1:144,
(l(	1939, alt	II

Ar!. 227	Seta orvaniiado tini livro especial para registro
lii qiiadto	los (:orrctoics	te 1'llllilos PLII(li('OS das outras Bôlsas,
(((iii (Is nonos (1(5 :oixiliarcs e corrt'spoiidcntes de cada Corretor

1) ((rI k(-hi	1.	1.3-11, de 	ar!.	55).
Ar!. 22)	A	 da 11015( referir-se-a ai período (te

Ma alio iiil.
229	.\ (ïonu( Sindical. ciii tempo oportuno, noliieai'ã

()lnlissãii dc (:orriloiis ()Fici:iis. Joira a elaboração (lo Código
II e	(1; li ia	ia	(30 0 (Ia çã o.

P:rãgrafo iinic(( Ate que seja elal)0i(4(It) e aprovado o
(1iio (Ic I;lua, a (1Jiiiai:i Sindical fica investida das funções de
(:oni.sssii de F:lica, além (11(5 litr ihniço(S que 1111' SISO conferidas
neste Ileginnolo

	

2:9)	.\ (:5	Siiid leal.	(lilaililo	julgar oportuno,
(loira i reulainenlaiá a Caixa de liquidação.

231	A Cãinara Sindical solicitara das autor idades
( ( 1l (l oleliles .	('	1 ilI)(lIc):lS (	l(i(vHli(1(11i5 nec(ssaiias l)lil'a a efetiva
(X((11e)(	l'slc llcgiIIoillo, leis e Iav(utano'iltos coiicei'iieutes r'i mia-
titia	IldIe lialal:i

AI - 2:12	1 ), (LOS olilisso.s n	lL'gnicnlo serão resol-
los	1)	oilo com a .\ssinihlia Geral

2:1:1 -	() pn'sente llcgiiiciito ('ntraia (ii) vigor. ilt'imis
(li :II(lovado. 11:1 (tal:) de Sri:)	inldic:icao no i)rg:to (Ito'iil do Estado.

\rt . 23!	l)cvogaio-se tolas is disposições ciii contrário,
(5 1 LIí0ad:(Iilcn tc o Ato de 27 1h' rlezeiiil,i'o te 1951.

(a)	José Morto .iiknuIiI, Secretário (1:15 l'iil:llIçaS.
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TABELA DE, EM( )LL'MENTOS E (()IT I II'AGENS ANEXA AO
1TEGI\IEN1'() INTERNO DA RÔLSA DE, VALORES

1)0 EST\I)() DE MINAS CEIIAIS
CI.

1	Certidão de cotação te quaisquer títulos OU ([t1a5-
( 1 (1(1' outi'as ciii	lata	precisanieiile iiid i('lda	011
não, até 3 meses	 4)

2	De 3 a li meses	 4)100
3	Dc li a	9 lileses	 45,04)
4	De 9 a 12 iii('ses	 50,00
5	Mais de 1 ano (III fração, por alio ou fraio	 25,00

li	Certidão (II [no-dia de (olaão de quaisquer li-
lutos ((11 (II' ('0101(10, (II' 11111 período pla'('isauli('lite
indicado:

7	At' 30 dia,s	 15.11)

8	- De 1 a	3 iulcse.s	 -10,00

9 -	De :t a	ti Ilieses	 45(0)
10 -	De O a 9 meses	 54)00
11	I)c 9 a 12 ineses	 55,10)

12 -	De mais de 12 ouses, cada ano ou fração	 35,1)0
13	Cc i'Iidao (te Illcdla (te cotaçao (('(tida por dia

taxa inicial	 ou
1 1	Dentro (te 1 alio, por dia, mais	 1,0))
15	- Do (1111' ('X('('(lel'	e 1 uU, 2 anos, p01' (li 1 .	 2.0))
16	- Do (;iuc excedeu' dc 2 aO' 3 (flOS,	(LI' lia .
17 - - Do que cXeedel' (te	1	anos,	ioi'	(tia	......	1,1)44

1$	- Poi' eerIidao ''verl(uIluu alt	veri(umn''. (II' qUal(plcI'
li l)(' 1lIl1t'li lo arquivado,  10 1 au la (II' papel 	l(
linhas,	1)111'	li 11(11	.................	15,))

NOTA:	Cem'tnlãcs (te cotações de (liIais(tIleI' ti-
Udos,	(te	('alut;io	((II	(Olhas	pua s(t(I(r,	de	11(115
te 30 anos,	pa(l'a(( O (1(1(10 (1(1 ('Stll(UtOlo	na

e5eli lI' tabela.
Ii)	Posse no	'au'o	(te eoi'i'eloi'	............	2 . 40 U,

20	11os.se 110 ('al'.io (II.' pI'eio(sto
	 51)11.00

21	Posse no carpo de adjunto	 51111,1)1)

22	- Posse 110 ('arCo (l('	)l'el)0i0 (01	((l)IlntO. (101'
teilil	pcl'leli('OtO	1	(ol'l(ou'aeao	.........

23	- Posse pela t(I'olllocaO te uMuMo a preposto, 11111(1
1€	miiesmno ('orlei 01'	..................	11)11)0)

2-1	CO'l'ACA)	EntrepI de (loelInlelilos para ('Xl-

110	e	a(l(Iiissao	', 1	('010(110
	

210).))))

25	Ainiissão	1	('olo'(	te	titulo,	iii	Va!aIeS	na-
('lO(lalS (01 ('stl'llip('i o'
(:ij)it:ll	1l(Jluinal até	(l'	500,t.)0)),0t)	........	1 W0,00

Capital nominal (te nua is de Cr$ 500.000,00 até
Cr$ 1 .000.000,00	..................
(:apit(i iomjuín:d de mais de Cr$ 1 .000.000,00 até
Cr$ 2.000.000,00 ..................
Capital I101ilinal (te mais de Cri 2.001). 000,00,
cada Cr	1 . 1)00. 00)1,00 ou fração excedente
NOTA: Nos casos de aumento (le capital, os
emolumentos serão cobrados sempre pela dife-
rença co [cc o antigo e o novo capital social
pagando Cl'	1(10,01) por Cm'	1 . 000. 000,00 ou
fração (lo cp(tal auniemutado

26 - Pela ilepociaçao (te que ((vcntualmmlenle a Cániara
Siiiiicl tSr iiculuuIi)ida por entidade de caráter
público 0(1 Ii1'i\'adO	..................

27 - Enuol,lnleIu(o;
Cobrados (lo vendedor e do comprador com a

tal e do Corretor, por Cri 200,00

oufu'ção	........................
28 --- Pe'os flC,ú('iOS a pra/O, suceplívems (te liquida-

ção por (li fercnça, ute aiiihasas partes, por título
29 --- Pela (lifei'cn('a resultante dessa liquidaçuo .
:10 Petos negócios real i'/a los pelo Corretor em: des-

contos e cauçá('S, emmupréstimnos públicos e par-
titulares, letras (te câIuui)io (' 'oiiipi'a evenda (Te
metaIs preciosos amoedados ou emciii barra, sôbu'e
a ('om'l'eIap('u que i'cceljei'

31	- 1 elo arquivamento[o de qualquer documento avulso
Por	iflscl'i(',k)	(te	(locUIuielltOs	att('l'llldo valor
Itt'	titUioii	lotados	..................
Por inscriçao (te número de ((r(tem (te títulos
ao portador, 110 livro (te regstro	(nunca mc-
mIOS de Cr 2,00) ('alta 010

34 - Contribuição cobrada 00 ve11dcd6i', com  res-
ponsabil ida( te do Corretor, a título (te expediente,
para efeito em Bâtsa, dos Contratos (tc cáuiibio
Até Cr; 40.000M0 ..................
Até Ci'i 80.000,0)) ..................
Cobrando-se mais C r) 1,00 ('111 cada parcela de
Cr 80. 00)),0)) ou fiação, ou seu equivalente em
outra moeda.

35	Para ('onservaçao no quadro ole títulos cotados
nu I3ôlsa, as entidades	interessadas	pagarão
anualmente, ate 31 (i(' março

36 - Pelo registro de notificação da Itôlsa, de títulos
desaparecidos, roubados ou (tCSti'i,lídOS ......

1.500,00

2. 000,00

100,00

14%

0,10

0,05%
1%

2%
20,00

200,00

0,2(1

0,50
1,00

150,00

250,00
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37 --	Incineração dc títulos:
Exa,iu' e jul gamento dos tdulos, até o vaior no-
iii na! de Cr$ 200.1(00,01) .
Idem, idem, (te mais (te ('"S°OO 000,00, a Cr
500. 000,00
10 p m, idcnm, de niais de Cr$ 50(1.0(10,00 a Cr
1 .000. 000,00
Ideia, ((tem, (te mais (te (i'O 1. 0)0 .000,00 a Cr
3. 000. 000,00
Jdem, idem, de mais de Cr ' 3.000. 000,00 a Cr
0.000.000,00	 .
Iden, idemn, pelo que exceder dc (r	 .
6.0011.000,00 c:ola Cr$ 1 .000. 000,00 ou fracão

38 - Incineração pela Bôlsa
Até 100 quilos
O que ('Xce(ier (te 100 quilos e, 110 mesmo ato,
por (lUiiO

39 -- Título.s a prestação
Os Bancos, Casas Bancórias e Caixas Econômicas
pagarão á Bôlsa, por venda de títulos a pres-
tação, os seguintes emolumentos
1) Pelo arquivamento (Ia prova (te autorização
2) Pelo arqui vaniento (los ('outra los de compra

e vencia,	por título	..............
NOTA: Mínimo (te Cr$ 1,00, por contrato.
3) Pelo registro (Ia caducidade (te cada con-

trato, além (las despesas de publicação (te
editais	......................

4) Cada rubrica nos livros especiais:
a) livros até 25 x 25 crus.
b) ultrapassando esta medida ..........

40 -- Alvarás: registro em Bôlsa ............
41 - Avaliações:

Taxa fixa para efeito (te registro (te pedido em
Bôlsa:
Até Cr$ 10.000.00 ....................
De mais de Cr 10.000,00 até Cr$ 100.000,00
De mais de Cr$ 100. 000,00 ..............
Taxa variável por espécie (te título e para cada
um dos dois corretores avaliadores (a ser reco-
lhida á Bôlsa : até Cr$ 5.000,00 --- valor nominal)
De mais (te Cr$ 5.000.00 a Cr	10 .000,00, por
Cri 1 .000,00 ou fração ................
Do que exceder de Cr 100.000,00, Por Cr$
1 .000.000,00 ou fração ................
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NOTA : Sôbm'e os emolumentos cobrados pela
Bolsa. coma ('XceçaO (te emolumentos pagos pelos
corretores e Alvaras, será acrescida a taxa

	

250,00	 o! jelorlal (te 2(1 '/ a ser aplicada na Biblioteca e

	

:300,00
	 Departamento de Pesquisas.

	

35000
	 DOS CORRETORES

450,00
-	 1 -	P('Ia iieociaçao de títulos da Dívida

	

OaO,00	 .	.Put.mlmra Federal, Estadual e Molhei-

	

10(1,1(t)	
i)1. sôljrc o valor nominal .
Tdi'iim, de ações ou quaisquer títulos

	

750,00	 te bancos 1)11 companhia e pagos
pelo vendedor e pelo coinpiador,

	

3,01)	 sabre o valor venal, quanto ac una
mio	ihomniiliil	..............

NOTAS:

1)	A corretagemil mIliflilmia por título

	

1 . 000,00	 partieul a' negociado será (le
Cr	1,00

0,50 2) A corretagem ni í n Ou a (los cor-
retores, p01' negocio realizado,
até o valor (te Cr 1.000,00 é (te

	

00	 2 - Pelo	regist ro,	110	Protocolo (lo
-, 	 Corretor '( tos números (le ordem <tos

	

0,20	
títulos  ao portador (nunca menos de

	

040	
Cr$ 2,00) cada título

	

25,00	 3 -	Metal eni moedas ..........
4 ---- Nos contratos (te camhiai, suas

prorrogações e operações (te letras
(te câiiihio

50,01)

	

100,00	
a --- Descontos ate 4 meses ........

	

200,00	 ti --Descontos até 6 meses ........
7 - Descontos por iliaiS de 6 meses
8 --- - Lançamentos (te empréstimos por

	

30,((0	 apólices, letras hipotecárias, debên-
tures ou quaisquer outros títulos

	

5,00	 preferenciais ..............

2	
9 - Certidões passadas pelos corretores,

beta como as buscas, serão cobradas

Pago pelo Pago pelo
vendedor comprador

1,00	1,00

5,00	5,00

0,50	0,50
Y8%

1/2%

2%	2%
Convencional

3%
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(le acôrdo com a tabela de emo-
Jumentos tia Câniara Sindical.

10 - Na cxecuçâo de alvarás, além das
corretagens estipuladas nesta tabela,
P oderão os corretores cobrar mais
o seguinte:
Diligências para levantamento ou
depósito de valores nas Caixas Eco-
nomicas, Bancos, Foruin, etc. , por
vez	..................Cr$ 50,00
Comparecinienlo a lavraturas de
Escrituras, cada vez	 Cr$ 25,00
NOTA: Na execução de alvarás ju-
diciais, a corretagem iníninia dos
corretores será de ..........Cr$ 20,00

*

DECRETO N. 9 3.971, DE 13 DE FEVEREIRO DE 1953

Reconhece provisàriwnente o Senhor Augusto Baechiancri, corno
Agente Consular da linha C121 Uberaba

O Governador (lo Estado de Minas Gerais, tendo cm vista o
Ofício de 21 de janeiro (lo corrente ano, ciii que o Senhor Ministro
das Relações Exteriores comunicou haver solo concedido, em data
de 13 de janeiro óit mio, o reconheci itenlo provisório do Govârno
Brasileiro à iionieaçõo do Sr. Augusto Bucchianeri, para o cargo
de Agente Consular da Itália ciii Uberaba, resolve reconhecê-lo
nesse caráter.

Palácio da Liberdade, era Belo Horizonte, 13 de fevereiro de
1953.

JUSCELINO KuimII'sCIIEK DE OLIVEIRA

Geraldo Siarling Soares

*

DECRETO IN. 9 3.972, DE 13 DE FEVEREIRO DE 1953

Fixa os valores das etapas do pessoal da Polícia Militar e dá
outras instruções

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas
atribuições e de acôrdo com o ai-t. 4., § 2., item III, da Lei n.9
854, de 26 (le dezembro de 1951, decreta:

Art. 1. -- Ficam fixados, para o exercício de 1953, os se-
guintes valores (li1s etapas de que trata o § 2. do art. 4,9, da Lj
n.9 854, de 26 de dezembro de 1952.
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VALORES

	

G U A R N 1 Ç Õ ES
	

UNIDADES	DAS
ETAPAS

Cr$

Belo Horizonte, Juiz d Fora, Gov. Valadares,
Barbacena e e i re u iiseriçõ(s dos 2., 5.Q,

E	G.v e 9.9 Ba tal li ies de Infantaria ......

z

1) iainantioa e ci reLi use ri ção do 3v 13.1.....

Uberaha e ccuiiscriçf.o do i.' 13.1. .. .. ..

Bom Despacho e cireonscriçao do 7v ISI.

Lavras e circunscrição do 8° 13.1.......

Belo	llorizoutr, Juiz	iii'	lora,	10am anti

'.3
	Ulwralui, Governador Valadeies, Batit Des-

Li
E
	pacho, Lavras, liii rl)accila, 10 uzani hinhu e

fífilo	Oton i	..................

E

Art. 2. -.- As praça ,, com dependentes legais que baixarem
parti iratanti'tto bospial izado não perdem as etapas ordinárias,
c:ibendo às (J0 idades e ao 1 lospitai Militar sacarem as etapas espe-
ciais destinadas ao custeio tias dietas, respectivainente, quando as
praçasljaixai-em às Etifermnarias-! lospitais ou ao 1 lospital Militar.

Art. 3. 9 --- Os oficiais e ttspiraittes a oficial quando baixados
para tratamento hospitalizado recebem a dieta sob a forma de ração
preparada, c:iheio o às Un i dades e ao 1 lusp i tal Militar sacarem as
etapas espeeiaia, respe etivanienle quanto baixados às Enfermarias-
Hospitais ou ao hospital Militar.

Art. 4•9 - O presente decreto entrará cm vigor no (lia 1. 1 de
janeiro de 1 953, i'evo1as as disposições eni contrário.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 13 de fevereiro de 1953.
Jusce i,INo KUBITSCITEK DE OLIVEIRA

Geraldo Siarhinçj Soares
José Alaria A lkrnim

*

Q.C.G.
D.
B. G.

A.
UM.	 7,00
5.v B.
E. C.
2.5 11.1.

9,9 13.!.

3 • s II.!
	

6,00

4 • e B. 1.	 10,00

7.9 B. I.	 5,00

8.° B. 1.	 8,00

hospital Mili-
tar e enferma-
rias, hospitais
c1is u o idades
	 10,00

e das subuni-
dades destaca-

da s
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DECIIET() Nf 3.973, DE 2 1)E MARÇO DE 1953

Aprova o Regimento (/0 Deparlanieiio Geoqráfico do Estado de
Minas Gerais (1). G E.

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando(Ia atri-
buição (1(10 lhe confere o ai'l .51, ilcili 11. da COaSlitLiiÇa() Estadual,
e tendo em vista o disposto no Decreto-lei n. 198, de 25 dt , março
de 1939, que criou o Deuarta:iieiuto Geográfico e as mml f'açõcs
introduzidas no serviço público pela Lei n.' 858, de 29 de dezembro
de 1951, decreta:

Art . 11 	Fica aprovado o liegi riien lo do Dc pa ri aunen lo Geo-
gráfico do Estado de Minas Gerais (1). (i E. )	iue com este baixa

Ao. 2. -- - Este decreto entra em vigor na da Ia de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a (l1I111 O ('0111W-

cimento e execução dêste decreto pertencer, que o CUIiul)l'alll e
o façam cumprir 't:io inteiramente ((1110) nêle se contém

Palácio da Liberdade, cm Belo 1 lorizonte, 2 de março de
1953

JUSCEI.lNo l'ÇunITsc.IIEK vi: Oi.ivmis.s
.4 (titio Co~ respondendo pelo expediente da Secretaria
da Viação.

*

RMAMNTO 1)0 DEPARTAMENTO GEOGRÁl"IC() I)() EST.tI)0

Regimento do Departainetilo Geogrú[ico (/0 Estado (te Minas Gerais,
a que se lef ei'e o Decreto ii.' 3 . 973, de 2 (te nunço de 11153

CAPITULO 1

Das finalidades e métodos

Art . 1. 9 () Departamento Geográfico (lo Estada de Minas
Gerais, diretamente subordinado ao Governador tio Est II Ii), (ri atio
pelo Decreto-lei n. 198, (te 25 de março (te 1939, tem por finalidade

1	fazer o levantamento da carta geográfica tio Estado;
II ---. realizar levantamnen los especiais em escalas convenl-

entes, consultados os interêsses (lo Estado e dos Municípios,P105. OU
mediante acordos, rios têrnios do ai-[. 52 da (onslilmdçãu ls itual.
quando fôr o caso;
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III efetuar estudos, pesquisas, publicações e divulgações
tios asuui 105 de iii terêsse geogmáfi (O, visandotio ao perfeito conheci-
monto do território Imlineiro

IV publicar fã! luas gerais e regionais, boletins e rellttorios,
IIOIII (ff110 colaborar (0111 05 órgãos federais congêneres, cmii todos
os trabalhos de natureza geográfica e especialmente na elaboração
tia carta geral tia República, :ttrave', de acordos com o Instituto
Brasileira de Gecgr:fia e Esialístit'a (LIEGE.

§ 1." -- -- A carta geográfica será levantada por triangulação e
camumiuliamuteimlos, adulando-se processos topográficos comuns e ex-
pedi los ou, aind a, 1)01' mnetodos fotogrammiél ricos, devendo ser dese-
nhada na escala de 1:10(1.1(00, segundo o critério do desenvolvi-
11101110 policôn ico

2. --- Considerados os fins a que se destinam e consoante
as necessidades da administração, o Departamento Geográfico pu-
blicará cartas gerais, regionais e cadas-trais em outras escalas e por
diferente ,, métodos de projeção, conforme convênios préviarnente
estabelecidos e conclusões aprovadas pelo Conselho Nacional de
Geografia, tendo emim vida a uniformização da Cartografia Brasileira.

CAPITULO II

1)a organiza çto

Art. 2. - - O Departamento Geográfico compreende:

1 - - Divisão (te Operações Terrestres;
li --- 1)ivis5o de Geodésia e Aerofotogrametria;
111	Divisão de Cartografia e 1)csenlio;
IV	Divisão de Geografia;
V -- -- Serviço Administrativo-
Ao. 3? -. As Divisões e o Serviço Administrativo funciona-

rão perfeitamente arli c ulados, em regi muie de mútua colaboração, sob
a orientação do iii'l1l(t1' tio l)epartamento.

CAPI'['lL() Til

Da con?peítme:u e Ol'ga!iiza(iÚ das Divisões e do Serviço
.1 tlniinisli'aizvo

SEÇÃO ) 1

Da Divisão de Operações Terrestres (DO. T. )

-	Art. 4•9 ---- À i).O,'I'. compete:

1;ealizar (is tl'lli)aliloS de campo, Comuto sejam: triangulação de
11l'iileui'a e S-Uma Oi1lUW, detei lunação de coordenadas geográ-
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ficas, fixação de pontos, estações de três visadas, nivelamentos
diretos, comuns e g e precisão, nivelamentos laroinétricos e trigo-
nomé [ricos, cami nlianicntos a estúd ia, expeditos, trabalhos de am-
bulação e reainliulação, cálculos e desenhos topográficos, incum-
bindo-se de tôdas as operações de campo necessárias li elaboração
da Carta ou a qualquer trabalho atribuído ao Departamento.

Art. 5•9 - A D .0 1'. compreende:

1	Seção de Trangu]ação e Fixações (S.T.F. );
2 - Seção (te Topografia (S . T.

Art. 6. -- À Seção de Triangulação e Fixações (S.T.F.
compete:

1 realizar todos os trabalhos (te campo concernentes li
triangulação, a saber: exploração, cravação de marcos e instalação
(te sinais geodésicos e tôrres, niedição de ângulos horizontais e
verticais, estações (te 3 visadas e fixação;

II	determinar coordenadas geográficas, fazer observações
barométricas e hipsométricas;

III proceder à verificação dos dados que serão fornecidos
à 1)ivisão de Ceodésia e Aoerofotogrametria, inclusive croquis, de-
sonhos elucidativos e topográficos, bem como organizar e verificar
os dados e cálculos de altitudes e de cadernetas de campo;

IV	quaisquer outros trabalhos (te campo necessários ao
Departamento.

Art. 7. - À Seção de Topografia compele:

1 - fazer os camniiihaiimentos e reconhecimentos topográficos;
II -- fazer nivelamento direto, de precisão e comum, nive-

lamento estadimnétrico, harométrico e trigonométrico;
III trabalhos (te ambulação e reambulação, reconheci-

mentos e identificações nas fotografias aéreas, dos pontos de apoio,
toponímia, detalhes e divisas;

IV	cálculos e desenhos topográficos;
V - quaisquer outros trabalhos topográficos necessários ao

Departamento.

SEÇ.0 II

Da Divisão de Geodésia e Aerofotograineti-ia (D. G. A.)

Art. S.	À D.G.A. compete:

Preparar e organizar os dados gerais, pan métricos e alti-
pala flns eatográficos, e executar lO os os trabalhos

ml eccssários à. restituição acrofotografllétrica e destinados à elabo-
ração da Carta (leral do Estado e a outros estudos gerais ou de
detalhes que possam ser feitos por êsse processo.

Art . 9 • 1 - A 1). G . A. comnareenile

1	(03 de Calcuo	( . .
2 --- S eçao de Aerofologrammietria M,

Art. 10	À Seção de Cálculos compete:

1	organizar, preparar e fornecer os resultados finais dos
dados técnicos referentes aos pon los de apoio terrestre;

II -- realizar os trabalhos de sua ai rihuiçáo, baseada nos dados
fornecidos e verificados pela Divisáo (te Operações Teri'estres, os
quais d cvcráo Ser apresentados cmii forma de relação, que conterá

.15 Orientações, ângulos liorizont:ds e 'cr1icais, atitudes, esquemas
detalhes que permitam os cáleutos finais e a identificação fotográ-
.1 das estações, vértices e ([clIlais 1)011 tos característicos levantados

(Iii ClililpO

11 -- À Seção Aerofotograniétrica compete:

1acarrergsr-se tos estul los e (lados retal vos lis fotografias
a reas e da execução (te todos os trOija! tios pertinentes à restituição
acrelulogramétrica, eonipreentcnlo

1) Planos (1(1 cobertura (te VÔOS, reduções, ampliações e
O; fotográficas, fotostáti cas e bel i ogr;mfi eas; organização (te foto-

ind ces, mosaicos, fotomnapas e dados técnicos referentes a fotogra -
fias aéreas; i mitcrpretaeo, ciasi fieaeão, arquivo e conservação de

o lo o material foográfieo
b) operações IIOS resb!c Ires aerofoiogramuétricos, rnecâni-

(OS, ol icOS 011 gráficos, exceul.; d) [ri ingulação aérea e (leSeflhloS
c;11p1et;s (los esLiocis resut[atís

;EçÀo 111

I)a Divisão de Curlogiafiu e I)eseimimo (1). C . D.

Art. 12 - À D.C.D. compete:

1	execução de todos os trabalhos cartográficos, cópias e
(lesenhos referentes à Carta;

II preparo e acah;mnienlo dos originais definitivos das fôltlas
da Carta e as providências necessárias à impressão das fôthas con-
cluídas

III - guardar e manter eia ordem os originais de seus traba-
lhos, bem como o arquivo das cadernetas e mapas de campo dos
levantamentos topográficos.
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Parágrafo único -- Nos trabalhos acargo da Divisão de Carto-
grafia e Desenho observar-se-á o seguinte:

a) na carta na escala de 1:100,000, depois (te feita, no ori-
ginal, a projeção (LOS pontos geodésicos, SeruO aprovei 1 ulo os cairo -
nhamentos e nivelamentos fornecidos pela Divisão de Operações
Terrestres, na esca a de 1:20.000, os quais se reduzem e encaixam
cuidadosanien te entre os pontos flxados, depois de escolhidos, no
mapas de campo, os eixos principais, corri direção geral uniforme
entre os pontos (te apoio pi'viarnen te escolhidos, tudo cm boas
condições de orientação e distancia;

b) os esboços fornecidos pela Divisão de Geodésia e Acro-
fotogramnetria reduzir-se-ao para a escala de 1:100.000, lendo-se ciii
vista o seu perfeito encaixe nos Pontos geodésicos :rntem-iornientc
projetados;

i') o relevo será mepreseiilido ))OI' curvas, ( lC nível ile ('( l IIi ( lis-
tância (te 20 a 50 metros, conforme o perirlita a região que se deseje
representam'. Serão representados na Carta todos os elementos topo-
gráficos e detalhes constantes das cadernetas (te campo e esboços
fornecidos pela Divisão (te Operações Terrestres, desde que sejam
compatíveis com a escala adc Lada;

(1) as fôlhas definitivas na escala de 1:100.000, desenhar-se-
ão a côres, medindo HECiO grau (te latitude por meio grau (te longi-
tude, cni projeção i midependente, no centro tia fôlha, (Iue, cru
seguida, é entregue à impressão, conservando-se uniformidade coma
as fôlhas já publica(las, no que diz respeito a acabamento;

e) nos originais e desenhos definitivos serão projetadas as
interseções dos paralelos e meridianos de 10 em 10 minutos, bem
como os pontos geodésicos, de acôrdo com os elementos fornecidos
pela Divisão de Geodésia e Acrofotogrametria;

f) redução e encaixe dos esboços topográficos apresentados
pela Divisão de Geodésia e Aeom'ofotogramnetria

g) rcdaeâo tios eixos topográficos e encaixe dos pontos de
apoio, dentro das normas técnicas recomendadas

li) desenho tios detalhes topográficos, curvas de nível e
outros, de conformidade coma os esboços fornecidos pela Divi$ão
competente;

1) lançamento da toponímia por processo caligráfico ou de
colagem;

IV -- desenhar cartas gerais e regIonais C fazei' outros desenhos
e cópias referentes á Cai-la, quando o reclamar a Adrn ín is Iraçã e

Art. 13	A D. C . D. compreende:

1	Seção (te Cartas Geográficas (S.C.G.,)
2	Seção de Desenhos Cartográficos (S. D. C.

- 1.)

Am-t. 14 --- À S .C. G. compete a execução das seguintes tare-

fas:
1 --- desenhar todos os trabalhos referentes às Cartas cio

1:100.000, (te aeôrdo corri as instruções anteriores, excetuando-se
a seleção de côres, que ficará a cargo da Seção de Desenhos Carto-
gráficos;

II l)rQjet1i' os pontos de apoio, com o emprêgo de coom'de-
nalógrafos e efetuar a revisão gráfica das posições e distâncias
relativas;

111 ---- traçar as interseções dos paralelos e meridianos e diver-
sas linhas geodésicas, de :ieôrd o com as tabelas e gráficos prepara-
dos para cada tipo de projeção cartográfica;

IV - desenham' os eixos topográficos e sua redução em pantó-
grafo (te precisão entre os pontos fixos, verificando-se distâncias e
azimutes;

V - -- (leSeiih(i' OS (letatlles topográficos e curvas de nível
nos originais (lefinitivos, mediante as reduções (ias fôllias de compi-
lação, entregues pela Divisão (te Geodésia e Aeorofotogr ametria;

\'l	o lançarrienI o da toponímia pelos processos caligm'áficos
de colagem;

VII -- - executar outros trabalhos que lhe forem confiados.

Art. 15 - -À S.D.C. compete:

1 - - o acabamircirlo das tolhas parciais para impressão;
a revisão (105 originais preparados eni confronto com as

cadernetas e mapas (te campo
111 ---a rev:são (bis provas (te impressão;
IV - a sdle('aO tic côres tia ('ii'ti (te 1:100.000, de cartas

gerais e regionais, bem corno (te 1(J-t a'; os desenhos auxil mares refe-
rentes à Carta,

SE(,O IV

Dv Divisão de Geografia (1).

Art . 16 - -- À D.G.  comimpete

1 .. assistir e cooperar nos estudos, leva nlarnentos, demarca-
ção e cadaStro (los limites imlt('restaduais, sempre a cargo de comis-
sões mistas de representantes, de árbitros ou (te peritos judiciais;

lI --- assistir e cooperar nos,nos trabalhos das comissões encarre-
gadas das periódicas divisões adm',imfl isirativas e judiciárias tio Esta-
do, bem ('0100 participar (lOS estudos, cm cooperação com OS Muni-
cípios, nas delimitações tios perímetros urbanos e uburbano.s tias
cidades e vilas;
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III - prestar i n formações sõhre (E ávi s que surjara nas
questões divisórias interniunicipadi e inlerd isiri tais, legislaçõo, juris-
dição, mantendo para isto arquivos da documentação existente e
realizando as pesquisas "in ]oro", quando miecessário

J\T - realizar, no campo e no gabinete, estudos sôbre os
vários aspectos da geografia mineira, quer segundo a Geografia
Geral, (Geomorfologia, Cl imatologia, itiogeografia, Geografia llunma-
na, Geografia Econômica), quer segundo a (iecrafia Hegional
(Geografia das diversas zonas do Estado)

V - cuidar cia Biblioteca, Mapoleca, Arquivo Corogr'mfico e
Fototeca;

Vi - confeccionar miei pos municipais, em colahoruçõo com
as demais Divisões, quando fôr o caso;

VII confeccionar mapas e gráficos de distribuição de
fenômenos diversos que possibilitem o melhor conhecimento de
aspectos gerais ou particulares da Geografia Mineira.

Art. 17	A D. G. compreende:

1	Secção de Divisão Territorial (S. D. 1'.);
2 - Secção de Estudos Geográficos (S. E. G.

Art. 18	À S. D. T. compete:

1 - assistir e cooperam' nos estudos, levantamentos, demar-
cação e cadastro dos limites interestaduais;

II assistir e cooperar nos trabalhos das comissões encar-
regadas das periódicas divisões administrativas e judiciárias cio
Estado, bem como participar dos estudos cio cooperação com OS

municípios, nas delimitações dos perínielros urbano e suburbano
das cidades e vilas;

III - Prestar informações sôlire questões livisórin,!egs-
lação, jurisdição, mantendo para isso arquivos da documnentaçiio
existente e realizando as pesquisas In loro", quamido fôr pm'ecio;

IV - coordenar e sistcinaLzar os ]ev:ri!aiimenlo1; da r'staiístira
territorial, cio acôrdo com as normas do 1. li. ti. E., e eia coabur:ição
com o Departamento Estadual de Estatística

V	muni pular dados numéricos referentes ao território,
organizando e publicandoilo quadros das coordenadas geográficas,
determinadas nas diversas localidades pela Divisão competente,
altitudes, áreas dos municípios e distritos que serão calculados de
conformidade com as divisas estabelecidas em cada período e outros
dados numéricos relativos às localidades (lo território mineiro;

VI - confeccionar mapas municipais.

77 -

Ai-t. 19	À 5. E. G. conpcic:

1 realizar ('sio1IOs e pesquisas, flO campo e no gabinete,
sôbr e as,i:r. [Os (te hilerêsse geográ tiro, v ia ii (lo ao melhor conhe-
cimento (lo território e (111 populai»io (lo Estolo;

ii - - coletar o sisteumatizar (lados históricos sôbre os muni-
cípios e toponímia;

III realizar, no doinínio (lii Geografia Física e da Bio-
geografia, estio los geoniorfológicos. ei inial a! ági cos e sôbre hiciro-
grafia e vegeiaçao do Estado

IV proceder, no quadro de Geografia 1 lumnana e Econô-
nuca, a estudos sôbre j)opUl acão, miler('1idos, produção, recursos na-
Itirais, fontes (te energia, comiárcio, vias de comunicação e meios de
transporte;

V --acompanhar com i mrlerêsse o (lesenvolvimnento da ciência
geografica, espcc aI nien te as a liv (E ole; geográficas brasileiras;

elaborar obras geográfi as sôbre o Estado de Minas
Gerais, coem final idades (iC (1 ivulgação, ciii Seu conjunto ou segundo
as regiões naturais;

VII confeccionar omapas e griifi(os de distribuição de fenô-
moeu os diversos que poss: bi li [cmii o melhor eon heeimcfltO (lo aspectos
gerais ou parti(LibOes da gcogrifii mineira, especialmente em seu
aspecto liuniamio e economim 1 (.0;

V III cuidar ( Ia orçwnim U Lo de tinia biblioteca especiali-
zada em Geografia de Minas Gerais. que ra:i'rá temmbmn obras sôbre
Geografia do Brasil e sôbre (eogi'af a (cral heni corno assuntos
corrclatos

I. - - organ ior bibE ingrafias sôlu'c a Geografia do Estado de
Minas (ierais, em StiI eoiijinito OU segundo especializações;

X - - orgamimzar a ,;poiecs, que roiistaia de coleções de
mapas e cam'las geugráficis ie Minas Gerais e (lo Brasil, mapas
dos municípios mineiros ; cartas de outros Estados; cartas de
países estrangeiros, mimpas gerais e eomilmncnlais

XI - flm:oiter ciii ordem o Arquivo (eográfico, que colecio-
nará trabalhos de pequeno pode, tais como recortes de jornais, (lados
esparsos sôbre o território mnneiru, jequemins folhetos e (locumnen-
tação niunicipal;

XII	cuidar da Fototeca, que possuirá coleções de fotogra-
fias e filmes de significação geográfica;

XIII -- organizar uma museu de Gcograi ia cio Estado de
Minas Gerais.
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SEÇÃO V

1)0 Serviço -t ilniinislralivo (S. A . )

Aut. 20 -- Ao S .A.  compete

1	executar os serviços de administração geral do D . . E.
11 - - coligir, ordenar, classificar, guardar, cou serva i' e Pu-

blicar, (1U(ndO neceSsario, os textos documentários e da(Ios refe-
rentes as atividades do D . (à. E.

Ar t. 21 .. O Serviço Administrativo compreende

1 - Seção de Pessoal, Contabilidade e Arquivo (S . P . A.
2 ---Seção (te Comunicações, Expediente e Almoxarifado

(S. C— E.
3 - - Portaria ( P)
4 - - Garagem ((à)

Art. 22 - - À S . P . A. coimipete

1 -.- inlorivar (IUOiS(tUcr solicitações ou comunicações dos
servidores classificados no D . (à. E., tendo eni vista a legislação
em vigor;

II -- estudar os papéis e expedir as CoiflUfliCOçoeS neces-
sárias relativos a direitos, deveres, vantagens e demais assuntos
concernentes a funci ou ários e (xlranunlerários

III ---- estudar e opinar quanto à celebração, renovação ou
rescisão de contratos ou têlmimos aditivos;

IV	estudar e opinar relativamente ao preenchimento de
função e dispensa de extriununierários

V - - lavrar lodos os atos pertinentes aos funcionários e
extranunierários;

VI --organizar e niamiler em dia os elementos necessários
ao expediente (te processamento (Ias promoções;

Vil - --- manter ciii (lia O assentamento individual dos funcio-
nários e extra nunierúrios, com indicações que a legislação exigir;

VIII	- receber e arquivar a correspondência oficial, docu-
mnentos e papéis relativos às ativ idades do D . (à. E.

Ar!. 23---- À S. C . E. compete:

-- receber, registrar, distribuir e expedir a correspondência
oficial e papéis concernentes às atividades do D. G.E.

TI	atender ao público cio seus pedidos de informação;
Iii ---- executar os trabalhos dactilográficos e minicográficos

elo Departamento;
IV -	lavrar OS contratos e atos (le aquisição de material;
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V - - (aalIii miar, do ponto (te vista legal e administrativo, OS
ssu itos referentes a material;

VI - - distribuir o material;
VII - - - providenciar o eousêrlo e a conservação (to material

cru uso;
\ lii - -- fornecer os dados para orçamento do material;
IX ----- realizar a venda de mapas e de outras pul)licações

21	À Portaria (P) compete

1 - manter à e i0 a cio Departamento uni servidor incurn-
0(10 (lc prestar miforumaçoes solicitadas pelo publico sôbre a loca-
iizaÇao e funciouiimmicuto das Divisões e Serviço;

JE - - tronovr a limpeza (Ias salas, escadas, corredores e
arcas (te serventia, zelar pelo eado di coilScI'VaÇao e boa aparência

OS paredes, rcvestmiieiitow assoalhos e portas;
111	providenciar a coleta de lixo (Ias diversas elependên-

- LIS, ((lotar 13 limpcz:i da vi(traç(rIi( e mIos revestimento metálicos;
IV	conservar eia perfeito funcionamento a instalação

IltIlica, hidráulica e os filtros;
V - - lua nter ciii rigorosa higiene as instalações sanitárias;
VI -	exercer vi gi lá ici a permanenteente mios 1 tigares (te entrada e

la, isi(ec i ai iii eu te nos setores de maior contacto com o público.

CAI'ITULO IV

Das atribuições do pessoal

Art. 25 -- Compete ao Diretor:

- - (brigar, distribuir e fiscalizar os trabalhos elo Depar-
1 ciicii lo;

II	cumprir e fazer cumprir êste Regimento e as instruções
que forem expedidas;

III -- baixar as instruções que se fizer(in necessárias ao bom
lildluhicu lo (los trabalhos

IV -	apre sent:r proposta para a organização do orçamento
a nual do Departamnen lo;

V --- - correspon(lcr-sc em matéria do serviço da repartição
com quaisquer pessoas, corporações, funcionários e autoridades;

promover immiprcssTuo elos trabalhos que devem ser
publicados

VII - - abrir e encerrar todos os livros de escrituração, dcsig-
o and o o fun e iomi ário que os eleva rubricar

VIII - -- dar posse aos funcionários do Departamento e desig-
nar-lhes as seções serviços ou divisões cio que (levem ter exem ício,
podendo removê-los a qualquer tempo de uns para outros, conforme
as conveniências do serviço e atribuições do cargo ou função;
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IX -- autenticar documentos de despesas de qualquer natureza
que tenham de ser encaminhados ao Tesouro do Estado;

X - conceder férias e licenças, nos têrnios da legislação em
vigor, aos servidores do Dc partalaen to;

XI - assinar as fôllms de pagamento (lo pessoal, julgando as
faltas que se verificarem, de acôrdo com a legislacõo cm vigor

XII -- n i or aos servidores que as inerecereni as penalidades
de sua alçada;

XIII --- celebrar e assinar 1)01 deegaçõo do Governador 00

Estado convênios ou acordos para o fim (le aperfeiçoar, ampliar e
uniformizar os trabalhos geogri'lfleos no Estado e no País;

XIV - prorrogar os trabalhos da repart i ção além das horas
normais do expediente, tôdas as vézes (IL1C assim o exigir a conve-
niência do serviço;

XV requisitar as emprêsas (te transporte ferroviárias e flu-
viais passagens e transportes para si e seus subordinados, (1UafldO
a serviço do Departamento;

XVI	providenciar sôbrc a adniissao e dispensa (te Servi-
dores necessários aos trah:d tIOS do Departamento;

XVII - expor ao Governador (lo Estado a marcha (los traba-
lhos e propor as medidas que julgar convenientes;

XVIII	apresentar ao Governador (10 Estado, anualmente,
até 31 de março, o relatório (los serviços da repartição;

XIX - aprovar a escala de férias;
XX - exercer quaisquer outras disposições (lecorrelltca (têste

Regimento e mais disposições cm vigor.
Art. 26 - Na ausência do Diretor do Departamento, até 30

dias, será êle substituído pelo Chefe de Divisão que designar.
Pará.-rafo único	A (leigIIaçio será feita pelo Governador

do Estado, quando a ausência fôr superior a 30 dias.

Art. 27	Aos Chefes (te Divisão compete:

1 - despachar com o Diretor;
II -- chefiar os trabalhos da Divisão que lhes fôr designada
III - colaborar com o Diretor na organização anual' dos

trabalhos;
IV ---- apresentar relatórios parciais e anuais até 31 de Janeiro

de cada ano, sugerindo ao Diretor o que a experiência lhes indicar
como aconselhável ao aperfeiçoamento do servi< ' o;

V -- encarregar-se (los trabalhos que lhs forem especial-
mente atribuídos;

VI -- cumprir e fazer cumprir tôdas as disposições regula-
mentares, ordens de serviço, instruções e portarias;

VII - propor ao Diretor, em qualquer tempo, as flle(li(laS
que (levam ser tomadas em beneficio (Ia boa técnica e do aprimo-
ramento do serviço sob sua responsabilidade;

- .- 51

\llI	infoniar os processos coe mniniladosil Divisão;
IX	- itileilticai' lIS certidões, (' ('ipiOs e mais papéis da Divisão

(l Ue exigirem esta formal idade;
X - - indicar os substitutos eventuais dos Chefes (tc Seção;
XI -- - ilIlpor at)soilito l'es l )eit() e disciplina aos funcionários

(tesiglla(tos para a Divisão II seu (11ri40, advertindo-os quando falta-
1(01 111) ('UmlIJ)I'l IlleIIt() (te SCUS deveres, representando ao Diretor

Oanto as fatia', merecerem )eludidades (te alçada superior.

Art. 23 -- \i	(tlefe do Sei's'i'o .\(IiiliniStralivo incumiihe:

1	- (tim'Iii	o Servo')) A(liiollisti'liti\o;
li --de SJ(1l('llaI' ('0111 (1

III -	0I'411i1i'/.al' o eseat:(	te férias do pessoal do Departa-
finto. (OlVidos os Glotes (te l)iviSlIo

irolo'i' os sLilHtItiltos	 dos Chefes (te Seção;
pi-opor ao l)ii'(-toi' quaiSquer providências consideradas

1l('C(SSliI'llIS	o)	(((III	liI(tliiilel)to dos sem'viçoS atribuídos li)) S.	A.
(101)01' O ;i(lilisleao 011 I'e(JtIiS j C"iO do IiIateI'iItt POFI) 05

t!'ldn(itios do l)etritaiiieiilo, to'iií ('01110 Illedid:ls que se relacionem
(0111 O setor (te transportes:

\'Il	('Oflsei'\ m' o ,itio destinado o». 111010-es (te seta e larga
imldispi'usl(veIS-(s (.(t)el'io:i('s (te	(11l11l0.

29	.-\os (hefes	ii' S('('O( 't('('llI('a ('Oilpete

	

-	('XeeiitlO' ((5 lialialtios (}lle lhes forem ('OlIt!lldOs pelos
(te l)ivisao, iiieiii',i e sel'Vieo (II' (0111 1 (0 , (l U101d0 se tornar

111(1 '.SO 1' ii;

II	- (tisti'it)OiI' ((5	sem'vLos a	('1113_p)	da	Se(,'ã() e ((i'i('IlllIr OS

tlIl)('il(lllíi'iOS	iieta	('tOSsitielidOS	(IlIlilIto	a	iiieltior	ilianco11	(te
IX ('('III a-los;

lii	- (tiliaelleiiil'	lo si'iiiido	ti' 110(1 se ressentir II Seção na
foi III	(11'	(III lei' 01	1 1 ('(1111I(l((	1'	ii)) ti s (('II sIlvei	110	1(I1(I1i ((CII lo	normal

SeIS ('O
('Oiiiilll!i'liI',	ini('ii1(l1(iiOiite,	io Chere	 III Divisão OU. (('Cl

'01)	tolta,	101	l)ii'eloi',	(liIliiS(llIeI'	ii'i'egIIlIiI'ida(teS	\eI'ilielldI(S	nos
SI'I'V 1(05

\ - - Opina!', (lira ((5 (ii'VldoS	11(5, sõto'e II capacidade luneio-
111(1 (' tt'('llTeI( dos Sei'\HloI'es (11H lhes 51(0 subordinados;

- - (101i'liI'. eeIlsIiloleiite, (I' 111(10 (te tí('tll(5 (sjeeiais, todos
((5 (lados (IUC (leVlliii constam' lo i'elatoi'io 00(101 etal(CI'IldO pelo Chefe
ta l)ivisão;

\'!l	'/(101' 1(etlt	iis('Iptilla	lo	pessoal	(lI1	lhes e	50h01'-
(l01;OIO (' 1)111) 10(1) (O'dl'I11 e ('OIlseI'Va('I(O (III 1(pIlI'('tllI(aeIlI, do material

	

(ti' todos os I(eI'l('il('eS (III S('('aO sou	sint ('lietia.



-

\I-t.	.9)	Aos (tiFs de	St'(',io	.iltiiiiiiti'ati,i	('orIl!)ele:

1	('xi'i'titai'	((5	tIaI)aIIiOS	(IIt'	Iiu's	101(111	i'otitiailos	J)('ll
(!i&I't'	do St'i've)(	.\tliiiitiisti'iilivo:

ti	hstiilniit' os s('I'VI(oS	1 (' 1 . i3O	laSeçao	' orientar OS
c'i'viiiort's nela ii ssifo'	los sttit't' sua t'Xe('iiçao:

III	li!	ti (' II' tio selilido de mm) Si' r('SS(' Ii lii' a	(()
falta	li	1liatel'iil	i(I('(tiIait()	1'	ii1(l159('I(SaVt'l	O)	titilaritento	1)01'liill
do serviço;

--1' ()iIIiiIli(')i',	illI('(lilllIl)('Ill)'.	1(1	(.li&'!t'	ilo	S('I'Vi('0	r\(11i11
iiisti'ativo	011,	III	5111	tilti	((1	1)11(101'.	(IilaiSqli('l'	il'I'e4lllil'i)l((ieS
\'ldfieadas tiOs S('t'VtÇOS

\'	))I))ilal'. 1(11 , 1 05 devido ,;05 ti ti 5 ,sot'e	1 ('1901 Iii te funeio-
nal	tlo-,	s('l'vi)Iol'('s	(1(11'	luis	SUI sllhOt')Iill()lOS

\'E	'1(1)1' l)('II	li iS('I JIl iii) tio	pessoal	(1(11'	th('S 1' siitttt'il itiiilo
e itela hui oi'd('tn 1' ('oils(t'va('ao do rtii(et'ial e todos os ltel'ten(.es
da Seç5o sob sua eliutia

(:AI 1 ÍT[L() v

J)ispo,si'íes Gerais

Ar!.	31	()	Dei irt	tirito	(9')(4t')fi('))	(II)	i'slailii	Ilt(Iit('t',
íflhiiltI ('Ol(l(Oi't('l(( (0111 OS 0t'ilO5 (II) Instituto Urtsi!eii'o	te (cora-
fia &' IS! ai i si i (' 1	ser(	1	t' li, tio Ist iii o,	li	Din14 ,)rio	Hugional lIv
(eora!'ia	1'	)l'('starS	assistC'It('ii	t'it ei aos !)ireb'a'ios	\Itinieipiis
de ( 9'ora 'ia

Art. 32	Pata set'vi'o	l('('Iii('O5 dw, I)iViSO('s ('Sp('('ializlIl(S,
contoS	ii uli o 1)epartaito'nlo (0111 11(550)!	('olitrItolo	I)((l' l('IltIn)
p1''viait(('tit&'	t'tt't'iitiiiiiilo,	11(11 j ante	atriorizaçi))	(1(1	Governador	lo
Estado, iios tii'ttios da legislaeao ('til V90l'

33	!1a1.a os 1tal ditos	te ('ititio), o J)it'etor pt'OVi(i('tl-
c'iarS	•)	iltissao	de S('l'VidOr('S,	(.(l(S('t'Vi)Li	a	l('OiS!lÇ(()	SC)1)1e	n
Til at'ria

Art . 34	(is ('1505 ((1015505 neste J1('iitn('tit(( set'lo I'('sOIviiloS

pelo ( OV('l'flO!Oi' (lo E5t(lO

*

I)ECIJ!:Tu N." 3.971, l)E3 1)!;	I.\lJC() ni: 19d3

.I)ee?ura de n/ilihule ptib/iea a ''/"a:eiolu G,ioi'iwi '' , !eali:(Ida no
,oiinii ' ijtiii de /)oia .loaqizito. pula /itS ti)' ulesapropriaeuo

0	Govetimitor do	do.	Iitta.'i	(;et'liS.	,isaiiiio	te sitis

atribuiç'o's leiis e	te acoito cota o	a'!.	5.'-' do 1)eet'eto-lei ti.
3.3G5,	te 21	te junho te 11111. decreta:

	

1 .	l"iu'atu	ieelai'otos de utilidade pública, i((f'l O
fim	te sei''tui (lesapl'opt'iados, em juízo oh ariiigSveiinenle, os bens
(10 ('sJ)('dio (1() Cot'otit't .Jio" ilih('it'(( l%'l'('il'( (li' \Eaga!liiit's ([(te ('0111-
Im )em a "1"a'ienitu (dmt'ni'', localizada 110 distrito de Carinísia,
tilunicÍpio de 1)otti .Jooiiririi, ('OIIui)t'e('liil('tido 800 alqueires geoiné-
tt'it'os (li' tct'm'as (' 11111', (5 h('Ilt ' ('itOl' j as (' S('ltiO\'('lit('S discl'illliIma(los
1-lo edital de i)raça piihticido 110 ''EstOto (te Minas" (1C 25 de
setelilllro dc 1952.

Art	2.''	- l"ici	 e	 a hml'gêliela da (lesa-
i)I'Oi(l'il('So a (J(i(' Se I'('f('t'(' 1) art.	1.`.

I'alau'io da I,ihei'dole. lIdo iloi'izonte, :t ole liiiil'ÇO de 1953.

.Jt's(.i-:i.tNo	l\1iti'i'sdIf!a	lo: ()ttvein.
itili/ti ,' liii' / iii (/ Soares

*

t)ECIIET() N.' :1.975. DE 9 DE MARCO DE 1953

i'í'un.for'nua em qruipo escolar as Escolas Reunidas "1). .i'kiria Sofia",
(((1 eh 1(1(1)' de l''e / i,t'hi 01/ itt, co/tu a 1111' 50(0 de/ti) nu inaeão

0 Govet'ttadot' olo Estilo de Mi mis Gerais, usando (te suas
att'ilomiçi'ies, resolve, tios lermos da ditica ''g'' do art . 4,0 da Lei
n. 0 308, (te 14 )l(' Set('tiil)l'O de 1949, iritisforinar em grupo escolar
1(5 Escol'. Iletitiidis ''1).	ilirii Sotia'', da ('ida(le (te t"eiixlândia,
('0111	a	tiiestiia	1 ('11(1111 tiaç5o

Pdacio (II Lil)eI'dl(le, ('III 11(11) l lot'i'i.oiile, 9 de março de 1953.

Jesel-:I,lx() lUFil'r5):1I1:K l)t	Or.ivoin
Odilon I?e/t,'ea,s

*

1)E(;IIE'i'(t N." :L971i, DE II DE' M\n(,:() DE 1953

(:ri(1 //nt ti 1.11 0 escolar FUI cidade de .Ja,t iití tia, ('01(1 a de /uoiit lo ação
t'sjtt't'itil de ''I'io XII"

() Governador do Estado de Mitl(S Gerais, usando (Ir suas
atribuições, resolve, tios t'i'iilos do art. 4.,	1., da Lei n. 0 408,
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de 14 de setembro dc 1919, criar uni grupo escolar na cidade de
Januária, com a denominação especial ile "Pio XII".

Palácio da Liberdade, Belo 1 lorizon te, 11 de iiiarço (te 1953.

J CSCELINO KUBJ'rscIIEK oi: OLIVEIRA

Odilon Bchreiis

*

DECIIE'l'O N." 3.977, DE 13 1)E MARÇO DE, 1953

Modifica o I)eerclo n.' 3.894, (te 17 de outubro de 1952 e dá outras
providências

O) Governador do Estado de Minas (krais, usando da atnbui-
ção que lhe confere o item 11 do artigo 51 da Constituição Estadual,
decreta:

Art. 1 . -- (is serviços extraordinários a que se refere o
artigo 143. alínea "1'"', conihiiiado com o ar!. 115, alínea "A'', da
Lei 11. 9 869, de 5 (te julho de 1952 (Estatuto (los Funcionários
Públicos Civis do Estado), serão priv i aniente autorizados pelos
Secretários (te Estado e Diretores (te Departa meu los iii rctamcn te
subordinados ;w Chefe do Poder Executivo, pelo prazo ináxi IflO de
4 (quatro) meses (lCIitI'O (te cada exei'('i('io. à vista (te rcprcsentaçO
fundamentada do Chefe de Deliartalilento, Divisão ou Serviço, les-
peci ivaiiiente, responsáveis pela sua execução

Parágrafo único	Caso a execução dos serviços exti'iioi'diia
rios se torne necessária jmr período superior a 1 (quatro) meses,
a sua prorrogação ficará na (lCpelidf'iicia (te autorização lo Gover-
nador, mediante solicitação das autoridades citadas neste artigo,
vista de representação dos reSl)OilSaVcis diretos Pe l a SUI execução,
(ia qual ('0115k, além dos motivos	letei'iuiiiantes da p1'o1rot.tç'ao,
relatório suseinto los lral)alliOS realizados no período anterior

M. 2.	- Será de 3 (três) luras o período diário de qual-
quer trabalho obedecidos, conforme a conveniência
(lO serviço, os horários (te 7 ás 10 OU (te 19 ás 22 horas, exceto ao
sábados, ciii que será de 14 às 17 horas

Art. 3. Todos ((5 liincioiiaiios, inclusive os Chefes de
Seção ou responsáveis pelos serviços, ficarão obri gados à assinatura
do ponto nos relógios e tolhas de presença, 0h5eI'V1(IO o mesmo
critério adotado no expediente ordinário.

Parágrafo único --- Os Chefes te Departamento e Serviços
liSo estarão sujeitosà assinatura te ponto nos rei gios. ficando
obrigados, no entanto, a visar as fôlhias (te seus subordinados, pre-
sidindo ao início e ao t"i'iiiino dos tralaitios.
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Art. 4.' - Aos órgãos encarregados da apuração (10 ponto
relativo ao expediente normal das repartições caberá, também, a
<tos serviços extraordinários, inclusive a confecção das fôllias es-
peciais dc pagaiiiento e o seu encaminhamento, depois (te aprovadas
pela autoridade CDIII petentc e publicadas no órgão oficial, ao Depar-
tamento da Despesa Fixa, da Secretaria (Ias Finanças.

Art. 5. - O) funcionário (l(IC Se apresentar ao serviço depois
de encerrada ii fôlhia de presença, mas dentro da primeira hora
ii trabalho, perderá uni têrço da gratificação, o mesmo acontecendo
aquele que se retirar dentro da última hoi'a

Art. 6.' -- Não serão convocados para prestação de serviços
extraordinários os funcionários que estiverem afastados do exercício
tio cargo.

Art. 7. As gratificações-hora serão arbitradas pelos Secre-
tários de Estado ou Diretores de Departamentos diretamente subor-
dinados ao Chefe (to Poder Executivo, não podendo, Clii hipótese
alguma, excede;' a Cr' 25,0)) (vinte e cinco cruzeiros), respeitado,
mio total, o limite máximo correspondente ao vencimento mensal do
funcionário.

Art . 8.' - - As disposiçues (Ws artigos 23 e 7 4 iii-fiiic, êste
mio que se refere ao limite niáxinio (tios gratificações em seu total,
não se apI icalil ao pessoal da impressão do "Minas Gerais", em
face das condições especiais (lo referido serviço.

Art . 9. -- O 1)epartaniento (la Despesa Fixa, da Secretaria
das Finanças, controlará, dentro (testas disposições, o pagamento
dos serviços extraordinários

Art. 10 - -- Revogam-se as disposições em contrário, entrando
este decreto ('lii vigor na lata (te sua publicação.

Palácio da Liberdade, lIdo 1 lorizonte, aos 13 (te março de
1953.

Jus:in.ixo KuIi('1s(:ILlI	DE Oi.Iviirrt..
Geraldo S tarli,uj Soares
JOSC .tI((I'ia .-llknmiïim

JI((lI'ez (te Sousa Carmo
Odilon lielirens
Adílio Costa, respondendo pelo expediente dii Secretaria
da Viação.
Mário liv go Ladeira

*
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N.' 3.978, DE 1-1 1)1; MAI1(O DE 1953

	

():itorqa iiuindulo ao Ginásio	iinuriilada Co1l (eieao", (te J'edro
Leopoldo, pala niinislrar O el(si1o( lu(1nuIl de se!Iun(/o ciclo

0 Governador do Estado (te-Minas Cerais. 11(1 liso de suas
atribuições e nos lermos do M. 2.'' do Decreto-lei Federal li." 8.530,
(te 2 (te jah1.'ilO de 1946 (Lei ()r4ôuiea (tu Ensino Normal) e (0)
do art. 4." do Decreto-lei Estadual o." 1.873, (te 28 te outubro de
1940, resolve outorgar mandato ao (Onasio '1 ivaeoitada Cou(-eiç5o',
de Pedro 1eOt)o]d0, rara niiiiistuai o ensino normal (te segundo
cicio.

j> ata('iO) (la Liberdade, CIII Belo 1 torizollte, li de iflÇ(( de
1953

	

,!cscF:i.iNo luiursciii:i	lo; ()i.ivi;iis.
Odilon IhIireí,s

*

DFCHE'l'() N. 3.979, DE 17 1)E \1AB(() DE 1953

!odifieu as (lI1'ihuieoes du Divisïjo de Es/udos Técnicos da (wilao/oria
Geral (1(1 Es 10h10, e co ntêm ou/ pus j( 101 ide!) ('l0S

() Governador (tu Estado (te \livas Gerais. usando (te suas
atribuições, decreta

Art. 1 . ((ui(lete a I)ivisõo (te Estudos 'I'eciuieos. da ((u-
tadoni Geral do Estado, aI/tu das atribuições irevistas no Decreto
n.' 1.040, (te 1940, liPI5 as si4uuntes:

a)	Inanter 01111 serviço permanente (te pesquisa e (te esta-
listiea til) (RIO 5' r(-fere a (lolestoes retaeiouadas com o orçaitueiuto;

0) elaborar. anualmente, ole acordo ('0111 as instruções apro-
vadas Ido S ecre tótio (bis Finanças, a proposta [4(r;d (10 orçamento
(tu Estado

(')	orientu	t('cllielu.Iulel)t( , ((5 Vat'iOs órgãos (tl( adlIlitiiStl'ilÇdO
sõl(re a etaturaç'0( (tas respectivas propostas j(luI'(-iais;

d )	n'sei', elil cutat(oraçao 001(1 as repartições interessadas,
as (tOIlIÇOeS constantes das lu'01)05ta5 p;1!'(loiis (te (OÇalIlento, a fim
(te l(arliloliiza-tas (0(11 a política financeira ou Govêrno;

C)	coordenar as propostas or(aluuelut/l!ias (ias autarquias e
Ol(.flO5 l)araesII Ia is;

f)	promover O) aj)e(feiÇO)l(u(Iito progressivo (10) processo, (los
padrões e (to sistelila O1'ÇiIlieIlt/(i'iO
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g) examinar quaisquer outras questões pertinentes fo elabo-
ração e oxeeo,'ao lo o!'ÇalIlenlo (lo) Estado).

l';u';'(_[rato único	.\ I)uviso de Estudos ! '/eflicos Ih(Ssa!'ó
O (ELIOOI11li100-se DivisSu de Orçamento.

Art. 2:' .\ I)vi5 de orçamento etis lala, aos õrgõo)S (Ia
oinimostraçõu, ate [1 ole olezcumtou'o (te cada alio, as iliStltlÇõCs e OS
respectivos l(mi,m'es,os destinados a elalooraçõo (te suas propostas
[(a (coas.

Art. 3. <	tieat(zada 0 (((eta ([0(5 (lados necessários, OS Ser-
'os de Coo la bilidade dos oI'acs ao III ln istrio lis os elaliorarolo as

iest)ectivas propostas lerelaus, eI)viami(Io-as ate 0) (tia 30 (te abril
lo cada ano, a 1)ivisõo (te Orçamento.

Parõmp'at'o ónico .\ (not(servõIici;( do prazo fixado neste
H'tio, [)O(i( (feito da i'culesso( (las t('otO(5la5 t)aIci;us, illll)Ol't;I!'i 'I na
muctusa.o(, lia proposta _'ci'd (te (oÇa110'iOtO, das muesmulois VeI'l)liS emuS-
aides do ((Içalrelito vit4e111('

Ar[. 4." O) quadro da DivisSo (te Orçamento será colisti-
tiido mediante reqoiusic5o, (te fumuicionarios da Secretaria e, se
necessario, (ias demais repartuçoos do Estado.

\rt	a"	10'vo40001-sc as disposições ('(Ii cotiliario

t'alaei, la Lotordade, ('mu Belo horizonte, 17 (te março de

lo scm;i,(No(	I\tlu'rS(l!l;ii	o; ()!.ivI;lio.
1 S(	ti (111(1 A / kn (111!

*

DLCBEl'( 1 N." :1.980, 1)E 18 DE MAHÇ( 1 DE 1953

i)u (1 (/0 , 110/l( j i) (1 ç(o e sjo ('('ia! de "Profess or Soares Ferreira-
Escolas lo'uiudas (1(1 cidade de tlariaiia

0do I':st;olo de Mina,,, Leiais resolve dar a (1db-

!uuunaçm(o) eslnci;ot (te "l'rodessot' Soares Ferrei ra - 55 Escolas Heutii-

	

ias da cidolo	(te .'(Iari00100

1°daoio (ia I.ii,cm'dnde. Belo llorizumte, 18 (te março ole 1953_

.Jtsol;l,lso) I'e'iuisciii.i'	ia; ()rivnrio.
()oliloji J/eIuieI(x

*
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l)J'Cfl 1'T( ) X." 3.981, 1)I' 4 1)E ,\BHtL 1)E 1953

Reqi,lani ei, lo folia a orjiiii i:içüo de Sociedade de Economia
Mis (a pala i'o 115 tiU ,'(o e explorarão de 111m1 i' le (ft' llIaladOUrO .-
fi'fi'orficos rio Estalo de M,iias Gerais.

Governador do Estalo de Minas Gerais, usando de suis
atribuições, e. tendo clii vista o ilisposlo na Lei o.' 833, de 17 de
dezeiiil,ro de 1951, ,Ieei'eta

AtE. 1." - - () ( 0Vi'i10 oI'.4iiIli'/iiI'o. iio LStiJdO, Sociedade de
Fconoiiiia )dista, por ações, ,le,,,ii ijiaitu - Frigoríficos Minas (e1':lIs
S.A . '' ( H'iinisa), a fiiii de t'onstriir e exdoi'ai' tinia i'êde 'te inata-
douros frigoríficos para iiulustiializaç5o il, cilI'fle e produtosderi-
vados. sua ('olIieI'('ializaça') e (1 ',II'It,illça'). ('010 o capital inicial de
Cr 160,000.000,00.

Pai'úgrafo 11111(0 -- S('i'I (leSi4lli('t)) pelo (ovêrI10 Ulil jurar-
porador, que agirá ciii noilie do Estado, durante a fase (te constitui-
ao ([.i

.Ai'l. 2, () 1'stado pal't('i i,i', da sociedade referida no
artigo anterior, e sul,se,''vei'a i,eoorci, de ações, ('0111 direito a \ nt,

até o limite do cento e eiliq cata inilhoes de cruzeiros (Ci'	.
150,000.000,0

Ai'l. 3."	Na sociedade será asscgui'ado pelo Estoto o
tiendo 11110111€) de 5(15 1)01' edIto	(b/ ), rclativaiIelitC as ações
subscritas 1)01' paila'ulai'es. a pai'tíi' lo inicio de suas atividades.

Art. -1."	-Na integi'alizaçao ilo Capital social, o Govérno (lis-
0I'I dos r('('tml'sos orç:tnienti)rios tlestinaitos a êSSC flUi e recorrera

a operações de crédito.
AIA. 	-	Ëste ,R'ci'eto entrará ciii vigor na lata de sua pu-

blicação, I'eVoga(las :15 ilisposiçoes ciii ,'onti'am'io.

Mando. portanto, a Iô,tas as autoridades a (1UC111 o conlowi-
miicn lo e exeelIç:lo (leste decreto pertencei'. que o ('ullipraIlI e
çain eullipl'iI' tiio ilIteII':Ifli('ot(' €0111)) ,if'le se contém.

1'al,cio (1:1 1,lt)ei'iIOl(', Belo ltoi'ii,onte, JOS 4 de abril de 1953.

jIjselI,mNo K,unui'seiii;U. vi: (),ivi-:,i'

marc: de Sou :(1 Carmo

Jose i%!ai'ia .1 !!ni iiii

*

-

1)1:(:IIE'I'() N," (.982. l)1' 6 DE AlIBI!. DE 1953

l)ectui'a de o til/dai,' pública, pala desap:'opi'iaçõo, terrenos situados
00 11(111101/00 de Lavras, necessários (lo (ikll'f/aiiieli lo (tt1 bitola (Ia

Rede lIirieira de l'iac(io

1 Gaveriiatoi' do Lstoo te Minas Gerais, USandO (Ias atr
buiçõvs (10€' 1 In' confere o artigo ti," do Decreto-lei Federal núme-
ro :1.365, de 21 de titio, de 1911, e tendo ciii vista o disposto na
('iaosuta décinia segunda, letra ''a" do Contrato de Arrendamento da
11 i, te \i i nei la de Via çiio aprovado pelo Decido Federal ti úniet o
25.150, te 29 de punho de 1948, decreta:

AmE, 1,' Suo ,l('etai'a,tos de utilidade publica, PiiI'iI ((CICIO de-
sapropriados 011 adquiridos em juízo ou fora dele, 05 terrenos e
t)eliieitoi'ulS ('Oillpl'eeiidido.s l&'nti'o dC tona t1iiXa (ti' mais ou menos
('uqi(enl:( (SI)) y ,,eti'os de largura. ([Iii', tendo como centro o eixo tia
nova mli:, da llf',te Minu'ira de Viaç5o, referida 110 artigo 3.'', co-
I:lu'( ,' a ii:l t'spt:oaita construída pai':, t'ntrot'aniento das litiliiis (te Di-
vinopotis a Costa Pinto e a de Angra los heis a Goiandii'a, na esta-
ca vinte (20) de onde segue em curva à direita até ii estaca 34 mais
2,6 1 ; iI1('tI'oS	(lesta. ('III tiiflgeiile, até à estaca 36. (101111€' volve para

('((queri:) ate a (stuc:, 54 lliaiS 10,33 metros; (lesta, em tangente,
a teu estaca SI iliais 15,00 nieti'os, donde volve à direita até à estaca
66; teta ('III tanig'i,te, até à estaca 66 iiiais 4,67 metros, onde volve
a esquerda até à estaca 90 mais 10,00 metros, desta, eni tangente
al/' à i'st :Ica 97 III a is 10,00 miietros. onde solve à direita até à estaca
127 moais 1,t3 iiieti'os; (testa, ciii tangente, até à estaca 143 mais
1,97 111(1105, 011(1 (' volve à esquenta até à estaca 150 mais 9,00 metros,
ponto éste (t1I' coincide ('0111 O quilômetro 384,216 da Linha de
Angra dos Reis a Goiandira,

.\rt . 2.' - - Os terrenos e t,enfeitorias mencionados no artigo
anterior ('5150 CIII sua totalidade situados no município (te Lavras
' deles SilO pi'opi'ietárius 1S seguintes pessoas 011 (111C111 de direito:
herdeiros de Prudente José Pereira, da estaca 20 à 51 mais 12
ioetl'o'. : Gil de Andrade IlotellIO, da estaca 51 mais 12 metros à
64 lilais 10 rii('tm'os; A1tatoro de Souza Pinto, (Ia estaca til mais
10 metros à 100 moa is 8 oietros ; herdeiros de Prudente José Pereira,
da estaca 100 mais 8 metros, até à 114 mais 5 metros; Altanuro (te
Souza Pinto, da estai'a 114 mais 5 metros até à 121 mais 5 metros;
Joaquiiii Vilas Boas, da estaca 122 mais 12 nieti'os até a final, estaca

5(1 in:us 9 nietros
Art. 3.'1 - As faixas (te terrenos mencionados nos artigos

ao tenores se (lestinaili à construção (te unia variante (Ia Linha de
An gra tios Heis a Goian(lira entre os atuais quilômetros 384,216 e
387,832, para entroncanien lo dessa linha com a nova tinha Divinópolis
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1) Costa Piiilo, CIII (o11511ilç:I() dc	((01(10 (01)1	()I0Vi(Ç0(I	lo

III SI III (Ia \' iaiao e ( (loas 1 'Ii Id (1)5

_\rt .	4. 1	E (ICe unS 1	l((I1I)lloii1Is I1I(I1rioIlIIdOS lio." 1 i-

go ,,	 dv	jIlOilil)	l(vi((lt1)(li)	91111 1)ivisao (I(' Cons-

1I'tlçito lia IlilIe \ioieira de \iaçao. (1010(10 te 21 de olaiço de 1953,
(jile fira lazendo parte Inle4l'alllc de ,Ac	1 e('rr lo.

Art .0.	 IceIlII'llda	II	III'g('llril(	(II)	(I('saj(r'o)i'iaçao.

\rl .	icVoí.alIc-se	(5 (lisIo)sie((('s	((II	('oIIlIlil'ilj.	('IltIOlIto

este (1 ('('1') lo (III	vIL0I' ila	(11)11)	(te 5)111	puhliraeao.

Ialri	l,t	Iitr1'II1)le, (III	I('I((	tioI'IzollI('. 6	Ir	Iloli	II'

.It:sI:I:I.INo	ILiIirseIIi:I	1)1:	(.)l.I\I;IUS

.-41í/io (os/u,	i'cspoIldcIldo	j(I'lO	(XI)((I irrite	Ia	ScrI'cIIrIa

(Ia Viação.

*

1)ECl)l'() N:' :1.953, 1)1;	10 1)l'	.\l1)lt. 1)1; 193:t

Ou/olga 1fl)lfl(1(lI() ((tI Giiísio '''011)/O .tfoJeI(I, 1/e /ii'oisopolis. /101(1

l)riIliS(f'ol' (1 ('leSill(( itüi'iiuil (/C s(o/(ll)(/o ('ir/o	-

0	Govci'noloi' (II)	151010	(te	(IIIlIS (;('I'OS,	Ii)) ((.50	II)'	511(5

atribuições 1' 105 teriiios do W. 2. do 1) ceNto-IPI I"cdri'al n.'' 5.330,

de	2	de	1111'il'()	(te	1916	1.11 ()I4aI1I('(	(1(1	liisiiio	'soiiiiil), e	do

21 do ad . . do ~~Alo-lei I:stlI1Il m" 1 .57t, de 25 dc oololn'o

(Ir	194(;, ('('solve oIitorIr inalidalo	0) (iI1sIo	 de

Paraisj)otis.	(a!') llIiIlistI'li' O	('(110)10	nolilia!	(1)'	s('LIIluIo ('(('1(1.

	

Ia I.iiei'dllde. ('1(1 Itl'I(	11o'Izlnllc, 10 de	mil de 19a3.

,1l.Sei1.IN(.)	lciuirsruui:i	ol;	()i.lvl;II\

Odilon l/elirl'lis

¶11 - -

(t I'	114414.	('liii'	(II))	21'np(O	('5(0611'	Ii)	('i(Ia(I('	(Ir	Jlahii'ito,	('0111	11
I('I)Ol(I)Il)('o	1)'	"iIlleIid('lliI'	(:sI((o".

i'Iario (Ia 1.ihrrd)de, U('l() liorizollte, 13 de abril de 1953.

,Ics(:i:l.IN((	l\e(IilS(.(il;J,

	

(.61i!ori	//'/ii''i(

*

1)JClEl'( N. 3.»5, l)6 11 DL \ltI)Il. DE 1953

Crio l'olo de 1101(110'

0 (;ov('i'iI,olol' do	l'sia(lo (1)'	(l)i11I5 (('I'0S, flSail(lO (Ias atri-
loiiçi/es (jin' lhe ronfere o arE .51. 1." II da CoiIsIiluiçio) Estadual e
teido ciii VlSI) o (lisiloslo (10 :li-I.	li.	2., do 1) ('('l'('iO-I('i Ii.'	1.907,
Ir	13	1)'	(1( (\ ('1(11(1(1	(II'	1116,	(1 ('('lei):

Ari.	1. ,,	i"ira n'tolo 110 I)rpai'ianu'nto (1)' i ' l)idlld('s Sani-
lal'I)s, uiuti (1) 1 1 oslo i\lovnl. colil a	 de Pôsio (Ir higiene
1110)	III.

la1'ai4I'ato único	0 l'osto a (jII(.' SI' refere clii)' aI'1i14() Erra
2 5(11) 5(0	II1'	lio	I si ii lo	II	cidade (II' II 0111(0111 , (' 5(111 i lista tolo ('111
prédio cedido ao Estado ((II	filialidade.

Ai't . 2." (.) tI'al(aI!lOS (lO Posto (111011) 1)0!' êste (INICIO
5(1:10 ('XerllIados 1)01' fIiIl('iOl:(I'ios (o'(lj(a(lE('s de cargos o)':) lotados
II:) Srrretai'ia (Ir Saude (' .\sslstenrl:I

.\s.suhI	(1	lelIlIalil	('Ill('lldidI(	10(105	(5	aII!ol'i(10(I('S II	(jtiNli	1)
('OlIl(('('iliI('(lIO 1'	a	('Xe('((('O(	(teste	 decreto	j)eI'I('iI('('I'	julI'a	(jUC O
('iiil(j(I'a((l	1'	la('a)ll	('IWlj)l'i'	(0111(1	iitdt'	s'	('olit('I((,

Pat:'u'io (II Liberdade, Belo 1 IoI'iZOIlte, i:t (1(1 abril de 1953.

.Jt'srii.i"so	I',iiisriii	III-:	()i,lVeII(A
A! (1 fio IIri (/1) Ladeira

*

1)l;Cl4I;'l'() N." 3.986. 1)I'	i:i DE ,\ltFtlL. DE 1953

*

l)[CHE1() N.' 3.98-1, 1)1; 13 l)F. \11H11. 1)1; 1953

Cria nau qI'ulpo escolar mi ridwle de ltoldrilo. rolo (1 (I('f)oi((ilon'(l()

1/e ''lo ((101(11/e (Siniam'a''

(1 (ovcrnoIoI' do l'.slaIo de	\1i11as (er'ais, I1slfl0l()	Ir .5(1115

1lIt'illtl!Çil)CS, 1(501V). (105 1(111(05 (II) Ia'i o.	4)45. de 14 de srtenihro

C1'i(z l'oS/O (/C llojiene

() (tovei'uiadoi' (II) Estado de \li)1aS Gerais, usando (Ias atri-
buições que lhe eoiit ' ri'e o alt .51. o.' II da Constiluiçi'io Estadual
e lendo ('III vista (1 disposto 1)0 artigo 13. 2,'', do Decreto-lei n.
1.907, (Ir 13 de flOv('lliI)rO (Ir 1946, decreta:
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ALt. l. - Fica citado tiO Departamento (te Unidades Sa-
nitárias, um (1) Pôsto Móvel, (0111 a classificação de Pôsto de Higiene
tipo III.

Parágrafo único - - 0 Posto a que se refere êste artigo terá
a sua sede no distrito da cidade de Belo Vale e será instalado ciii
prédio cedido ao Estado para essa finalidade

Art . 2. - Os trabalhos do Pósto, criado por êste decreto,
serão executados 1)01' funcionários ocupantes de cargos O1( lotados
na Secretaria de Saúde e Assistência.

AsAm () tenham entendido lôdas as autoridades a (jUCItI O
('011liCCilflClltO e a execução (ll'Sle decreto pertencer, para que o
(-unipram e façam cumprir ('01110 nêle se contém

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 11 de abál de 1953

JL scI;I.INo 1Kunm't'srmmi:t.	o!: Oi.ivm:ma.
.Juz'io 1111(10 Lmleiivz

*

DE(:Rl:To N. 3. 957, DE 11 DE AIIBIL Dl: 1953

(]r'ia I'OS(0 de Iii qi'rme

ti Governador do Estio (1 de Minas Gerais, UsUfl(iO das atri-
buições que lhe confere o art. 51, n. 11 1111 Constituição Estadual
e tefl(lO com vista o disposto no art. 15, 2., do Decreto-lei n."
I.907, de 13 de novembro de 1946, decreta:

Art. 1.	Fica criado no Depaitantento de Unidades Sani-
tárias, uni (1) Pôsto Móvel, coni a classificação de Pôsto de Higiene
titiO III.

Parágrafo único - O Pôslo a que se refere êste artigo terá
a sua sede no distrito (la cidade de João Pinheiro e será instalado
('111 prédio cedido 00 Estado para essa finalidade

Art. 2.' -- - Os trabalhos do Pôsto criado por êste decreto
serão executados 1)01' funcionários ocupantes de cargos ora lotdos
ima Secretaria (te Saúde e Assistência.

Assim o tenham ent(lid ido tôdis aS iiii toi'idades a quem o co-
nhecimento e a execução (lêste decreto pertencer para que o cum-
pram e façam cumprir ('01110 nê!e se contéiii

Palácio da Liberdade, Belo 1 ioi'izonte, 14 (te abril de 1953.

JU5CEI.INo Ku[mi'l'SC im eis ni: OI.mvEmftt

Mário [Jugo Ladeira

*

DECBE'l'( ) N. 3.988. DL 14 DE, ABHIL 1)E 1953

(:ri(z 1ôs10 de higiene

() Governador do E.-,lado de \lin1ms Gerais, usando das atri-
buiçiics que lhe ('OilfCi'C o art. 51. nf 11, da Constituição Estadual
e teu(](> em vista o disposto no art . 15, 2., do Decreto-lei 11.9

1.907, de 13 de novembro de 1940, decreta

Art . i. ,, -- Fica criado no l)ciemrtanien lo de Unidades Sani-
tárias, Um (1) Pôsto Móvel, com a classificação de Pôsto de Higiene
tipo III.

Parágrafo único - (i lsto a que se refere êste artigo terá
14 sua sede no distrito tia ci(la(le de Monte Azul e será instalado em
prédio cedido ao Estiolo para essa finalidade.

Art . 2. 1 -- - Os 1 rmIttlimos do Pôsto criado por êste decreto
serão executados 1)0!' funcionários ocupantes de cargos ora lotados
na Secretaria de Saúde e Assistência

Assim o tenitamim entendido 10(1(5 as autoridades a quem o
conhecimentoinento e a ('Xc('U(..0) deste (lt('li'tO pertencer, para que o
cumpram e façam cump ri r ('01110 nêle se contém.

Palácio (11! Lil(eI'dlde, Belo llorii.oute, 14 de abril de 1953.

ji_S(]I,1N()	J'tmmmi'so:mmi;ms	t)1	Om.m\'I-:mu',.
jioiio /1(10 L,U(leiI'(l

*

l)J-:c11lli)	'.'' 1.959, 1)1-: 15 1)l	AlIltil. DE, 1953

1? ('()I'[/(l 11 i (1 O 1), i't' trio Reg io naljO 1(1(1 (1(0 Conselho de G eoj1'oíia no
Lstalo /' .l!iiuts (;'ui.s

() (ovcrnadoi	do 1 sido dc \liiois Gerais, USaIld() (lo.' silOS

atribuiçoes. e considerando licc(,,,,idadc te reorganizar O Diretório
Regional do Conselho Nacional (te (d'ogmafia, mio ESti1(lO de Minas
Gernis, criado l0'lO Decreto-lei Esluidtitl mi." 92, de 29 (te abril de
1938, a fim (te iime possa mmmellmr prestar os serviços que lhe são
conferidos nos lêjitios lo Decreto Federal 11. 9 1.527, de 24 de
março (te 1937, e ]Te9ol ammm ('nto i'c feremi lado pela Resolução n. 9 31,
de 10 de julho do mesmo (no. da Assemmibléia Geral; considerando,
ainda, cume ('Omtlp('lc ao Govêrno designar qmmein deverá integrar o
referido 1)iretório, de acordo ('OlIm o) que dispõe o artigo 12 do
Regutaniento haix:olo CO!)) 1) aludido Decreto Federal nY 1.527,
resolve:
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Art . 1 .	Ficaiii designados para servir no Diretório Regio-
nal tio Conselho \ac ionat de ( eografia

a) ('01110 Presidente nato, o Seei'etrio de Estado da Viação
e Obras Públicas;

li)	('0111(1 Se('retIi'io nato e suplente do Presidente, o Diretor
(10 Departamento Geográfico do Estado

2.' -- O 1)ireturiu a	tte se refere (1 art. 1.'' compor-se-ii
dos seguintes elementos

-)Os Chefes de i)ivisio do 1)epartamncnto Geogi'ifico;
h) o Diretor (ti) J)ctiariaimmenio 1'.stadiiai de Estatística
(-) o 1)ii'tur do Departamento de Assistência aos Municí-

pios, da Secretaria (li) Interior;
d) 1(jti'csentantc do Depa rta mento de Estradas (te ltodageiii

do Estado
e) o Cim('f(' tu Deinu'taitu'nto de I';SilldOS Econômicos e Le-

gislação l'iscat. tia Se('i'eIIl'ia das Finanças;
f) o Snj)erintenttent(' tio Departamento de 'I'eri'its. Matas e

Coi(tnizaç'io. tia Se('i'e tarja da .\grit'ultura
g) tmiui Professor (ii , (t'ografia, tia Secretaria da EdU('aÇãO;
It)	ii	(t1('i('	tio	I)('j)al't(ill('I1t(.)	ii.'	I'ti1)4('lii1ari1	Sanilúria,	da

Secretaria itt' Saúti(' 1' Assist('net

\i't	:1:'	SPrÚ designado uitt funcionário para Secretário-
As sisi e ai e.

Art. 4.'	Est(' (i('('I'('t() tntrai'a cai vigor, na data de sair pu-
blicaçjio, revogadas as disposições ('III einti'ario

P1i'iciit tia Liberdade, Brio Horizonte, aos 15 ite abril de

l taiacio	iii	I.iiit'i'tiatie,	tItio 1 Itirizonie. aos 20 (te abril de

Encarregado do \'ii'e-(tonsutado honorário da Itália em Uberaba, e
náti ( . 0110) Agente Consular', i'icaintio assumi revogado o Decreto n.
3.971, de 13 de	dc 19a3.

i t atá('i))da Litt('i'tiittte, cai Iteitt 1 horizonte, 17 (te abi'iI de 1953.

Juscl':i.iNo I'citi Isenm:m	ia:
Geraldo 5 /arlittq soares

*

1)I't(tItE'I') N. 3.991, DE 20 DE AIIItIL DE 1953

Cria I'ós/o de 11iJieite

0 Governador tio EsGuio de Minas Gerais, usando das atri-
itntçot's. (jtl(' ih(' &'ointei'e o alt .51,	1.	Ii, tia (tommstiiimiç'áo Estadual
e tt'iitto ( , tu vistavista o disposto no ari . 15,	do Decreto-lei ri.'
1.907. dv itt dc mnovemmttti'o di' 1940, lct'reta

Arl 1." I"it'a cri:oitt no l)epui'ltimmento de lnitades Sani-
t:'trtas. tmnit ( 1) Pista dovet. com 1 classificação de Pôsto tie higiene
tipo III.

P:ii'agm'afo Úiiictt O Pôsitt a (IUC se i'et'ei'e este artigo terá
stit sede no ttisii'ito da cidade de Francisco Sá (' será instalado rui
pi'i"d o cedido :to Estado jtai'a essa finalidade.

Os ti'ahiatiios do Pôsto t'raoio por f'ste decreto
S('i'.Itt executados por' funcionários ((cuilaintes de cargos Oi'i lotados
na Secretaria de Saiote e Assistc'iu'ia

.\ssnui o tenhaimi u'ntendiio tutias as auiori(latles a tjuein (1

('otnhecitncnto 1' a ('Xecti( ,'ito dc'ste ti ici'c lo pertencer, para que o
('Ui1tpl'I11) t' t 'iit'aiit ('tini pia' ('0)1)0 nt'tc Sc conténi.

Jcscl:l.lNo KcI1i'm's(:I1I:K nE, Oi.ivm:iit
,Ulilio Cosia, rcsj)onticntio jato cxj 'diente da Secretaria dá
Mação.

*

1)E(RET() N. 3.990, DE 17 DE AIIRIL DE 1953

Reconhece prOmris('a"iuineir (e o Si' Augusto J1,ict'lmwneri conto
Ent'ui'i't'qatlo do ''ice-(.onsiiiudo ( 1(1 1/alia eia Uberaba

() Governador tio Estado te Minas Gerais, tendo ciii vista o
Ofício (te 5 de iutal'ço do corrente ano, do Si' Ministro tias Belações
Exteriores, resolve reconhecer o Si'	Augusto Itueclu aneri como

1953,

.TUSUEI.iNo KLBils(AIEK ita Oi,tvairi
,lltii'zo J1l1!IO !,ailt'ii'ti

*

1)l't(titE'I'() N." 3.992, 1)l't 28 l)J't AlIBTI. DE 1953

1? es (ah 'lt' e e ti tit'rt uni iitto'do t/t' ''.1//te tio 1/a ('1(1'' 1)05 Es tu las 1? cmi a idui
tio haii'i'o (ias (:ttlte'i,.s'. eia Otii'o Prêlo

O (iovernattoi' tio Estatio de Minas Gerais, no uso de sua
atribaicoes e tendo eia vista o que foi reiteradamente nmanit'estrttu
pela itojttiiaçao local, tieereta
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i4 iI. 1. - - 10_ai lcsta!)cic(ld.i. i p.irtii ilala IIa piIili(aiaio
kste ato, a iiciioiiiiiiaçao de "Alfredo li:icta'', nas Escolas Ilcuriilas
do bairro das (Sihcças, na eiladc de Ouro Prf'to.

Art . 2.  - - }c vogaiii-se as (1 ls)OslÇ()(S cm	(0ll[iiN0

1 1 la(i() da lII)cm4laIc, 28	le :ilri de

.!1SCELIN() 1uIi11's(	1;k 1)1. Oi.ivi:iii
(ilibo Ijeleiis

*

1)[C1t11'() N.' 3.93, 1)F28 1)1 ARtUR 1)R 13

Cria uni grupo escolar 11)1 Vila de .4 vau les, ,nhln j iip jo de .4 ndi'elaiiilia

() (;nadr do Estado (Iv tliii:is Eer:iis, iIsaii(l() ilasatr
huiçoes que lhe confere o ad. li. ,, (la Lei n. 408, de, 14 de setembro
de 1949, resolve criar uni irupo escolar na Vila de Arantes, niiini-
cipio dc Amidrelanilia, iiiiii a icn minaçati dc "llildchramidii Teixeira".

PaiScio da Lilarlade, cmii lido 1 torizonte, 28 (le abril de
1953

.luscEi.INo luiiirsciii:i	DF ()I.l\L11.\

Odilon lie1i1elis

*

DI;(:UE1'( ) N: 3.991, 1)1 2 28 DE :\ liii! 1. DE 1953

	

Cria 11111 (,rllpÚ escolai 11(1 lua	'ia!(/ail() Filho - , 11(1 Capital

0 Governador do Estado de Minas Gerais, iisaniiii (Ia.S dii-
louções ([Iic lhe confere o art. G. da Lei n: 1118. de 14 de setembro
de 1949, resolvi iriam 11111 gitipil escnl:ii Ia Vila "Salgado Filho', no
quadro 11 da (apita!

Paiacoi (Ia Lilieii!adi, ciii Belo 1 toii/.OlItd, 28 III. abril de 1953.

JuslaiNo Eeiiiscit •:i	ni: ()mivdmn\

()dibori Ilelo'ens

a

97

DECRETO N. v 3995, DE 28 DE ABRIL DE 1953

Transforma (lii (flilJiO escolar (Li Escolas I?(uhiidas "D. José Gaspar'
do quadro 11 da Capital

O(oveimiaiar do Estado de Minas Gerais, usando das atri-
bui çõcs que lhe (011 fere a Lei o . 408, dc 14 de setembro ele 1949,
decreta:

Art.  1 . ---- Ficam 1ransforimadas cio grupo escolar, as Esco-
las Reunidas " 1)0111 .lOs Gaspar'', do quadro 11 da Capital

Art . 2.	-- Este decreto cntraró ciii vigor na data de sua
pubi icaç5o, res'ogad as as (1 isposiçdcs ciii contruirio

1 aócio da Liberdade, ciii Belo 1 horizonte, 28 de abril de 1953.

.JUS(E1,lNo l'U141TSciii:h DE. OL1VEJII.
()diloa 1$i Iiiciis

*

iCL'! O N. 3. 99G, DE 28 DE ABRIL DE 1953

Tiaiisfornia clii (fiapo ('s(Olal' as Escotas Reii;iids "Professor José
1)oiialo da Fonseca", do quadro A da Capital

O Governador ilo Estado de Minas Gerais, usando (Ias atri-
buições que lhe confere a Lei ii. 408, dc 14 de setembro de 1949,
decreta:

Art . 1: - Ficam transformadas em grupo escolar, as Escolas
Reunidas "Peoíessor JO5( Donat&i eli Fonseca", do quadro A da
Capital.

Ad. 2. -_ iste decreto entrarii cm vigor na data de sua pu-
} ilicaç5o, revogadas as disposições eiii coim!rório

Palácio il:i Li!,erilade, em Belo 1 lorizonte, 28 de abril de 1953.

JuscEl.iNo Kciiitscitj;i eu: Oi.ivein
Odilon l3ehieiis

*

DECRETO Xc 3997, DE 28 DE ABRIL DE 1953

Transforma ('lo grupo escolar as Escolas Reunidas "Professor
Magalliõcs l)tim lIiOua '' , (/0 quadro 1 da Capital

O Governador do Estado dc Minas Gerais, usando (Ias atri-
buições que lhe confere a Lei 11. 9 408, de 14 de setembro (le 1949
decreta:



Art. 1. -- Ficara transforniadas era grupo escolar as Escolas
Reunidas "Professor Magalhões Driinionil", do quadro A da Capital

Art . 2. -- Ëste decreto entraró ciii vigor na (lata de sua pu-
Llicaçõo, revogadas as (lisposições cm contrário.

Pillú(iO (Ia Li berdade, em lIdo horizonte, 28 de abril de 1953.

JuscEINo KUB1TSCIIEK DE Oi.ivaia

Odilozi Behrczis

*

9(,) -

DECUET()	4.000, DE 5 DE MAIO DE 1953

Declara (te utilidade pública a "Casa do Triângulo Mineiro"

O Governador do Estado (te Minas Gerais, usando de suas
atribuições e tendo em vista o artigo 2. (Ia Lei n. 9 187, de 23 de
agôsto (te 1948,  resolve declarar de utilidade pública a "Casa do
Tr'iúngulo \l i nei ro", sediada cm Belo 1 lorizonte, e que se destina a

roino'er o ia tcrtmb io social, cultural, científico e comercial da
reiãu trian,ulina coni o ceiitro do Estado.

la úco lo GovCrio, clii Uberaba, aos 3 de maio de 1953.

DECBET() N. 3.998, DE 29 DE ABRIL DE 1953

Cria o terceiro grupo escolar de Acesita, distrito de Timóteo,
município de Coronel Fabriciano

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando das atri-
buições (ltld lhe confere a Lei 11 .'1 403, de 14 de setembro (te 1949,
resolve criar o terceiro grupo escolar de Acesi ta, distrito de Timóteo,
município de Coronel Fabric i ano, com a denominação de "Tenente
José Luciano".

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 29 de abril de 1953.

JUSCELINO KUBITsCIIEK L)E Ouvam.

Odilon Behrens

LI

DECRETO N.9 3.999, DE 30 DE ABRIL DE 1953

Dá a denominação especial ele "Presidente Getúlio Vargas", ao
Grupo Escolar da Vila "Salgado Filho", da Capital

O Governador do Estado de Minas Gerais, resolve (lar a de-
nominação especial de "Presidente Getúlio Vargas", ao Grupo Es-
colar da Vila "Salgado Filho", da Capital.

Palácio da Liberdade, Belo Ilorizonte, 30 de abril de 1953.

JuscEoiNo KUDITSCIIEK DE OL1VEIIIA

Odiloit Beliz'ens

*

.Juscm.ixo LuBJrsCilEK DE O1mvE1nA

(,c'raldo Slarliny Soares

*

1)t:CRETO N: 4. U0ft, DF; 5 DE MAIO DE 1953

Troas/aiiaa elo Grupo Escolar os Escolas 1? eira idas ''.1 ardo Reis",
(10 ()lUldi'o 13 da Capital

Govcrnator (10 Estado (ii' Minas Gerais, usando das atri-
buiçõcs (IUC lhe (011 eec a Lei n . 408, ite 14 ite setembro (te 1949,
decreta:

Art. 1 .	Ficam Iran sforiiiadas cm Grupo Escolar, as Escolas
Reunidas ''Aarão ilcis'', (tu quadro 13 di' Capital.

Ar[. 2. 1	JsIc decreto entrará em vigor n a (lata de sua
publicação, revogadas as di spo sições eia contrário.

Palácio da Liberdade. Belo 1 lorizonte, 5 de maio de 1953.

JUSCELINO KUBITSCAIE.FZ DE OLIVEIIIA

Odilon Behrezis

*

DECRETO N. 4.001, DE 6 DE MAIO DE 1953

Cria Pósto de higiene

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando das atri-
buições que lhe confere o art . 51, n.9 II. da Constituição Estadual
e tendo (lii vista o disposto no art. 15, 2.°, do Decreto-lei n. 9 1.907,
de 13 de novembro ele 1946, decreta:
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Art. 1. - Fica criado no Departamento de Unidades Sani-
tárias, uni (1) Pôsto Móvel, com a classificação de Pôsto (le higiene
tipo III.

l'arãgrafo único O Pôsto a que se refere êste artigo terá
a sua sede no (listl'ito da cidade (te Doi'es de Caiiipos e será iii stalado
eni prédio próprio cedido ao Estado para essa liii ali (mdc

AIA. 21 - Os trabalhos do Pôsto criado por êste decreto serão
executados por funcionários ocupantes de cargos ora lotados 1)14
Secretaria (te Saúde e Assistência.

Assiiii o lenliamii entendido tódas as autoridades 11 qtieiii o
conhecimento e a execução dêste decreto pertencer, para (IUC o
CU1IIOI'amn e inçani climprir como nele se COiitci!i

Palácio da Li herdade, Be O li omizonte, 6 de maio de 1053

Juscemi No KU1(ITSCIIEK DE Ouvumii.t
Mário lia go Ladeira

DECRETO N. 9 4.002, DE 6 DE MAIO 1)E 1953

(Jria o 3,1 Grupo Escolar na cidade de Caratinga

O Governador do Estado de Minas Gera s, usando de suas atri-
buições, resolve, nos têrnios do art. 4 ., 1., da Lei n . 408, de 14
(te setembro (te 1919, criar o 31 Grupo Escolar na cidade de
Caratinga

1 'alacio da Liberdade, eu) Belo Horizonte, 6 (te (Tia O (te 1953

JUS(:EIINO KUIIITSCSIEK DE 0L1vnm.
()dilou Beluens

*

1)EC1IET0 N. 4.003, DE 9 DE MAIO DE 1053

Modli[zca a Tabela ('laca de Exlranunmeríiios Mensalislas, aprovada
pelo Decreto n. 3.689, (te 31 de janeiro de 1952

O Governador do Estado (te Minas Gerais, tmSalid() das atribui-
ções que lhe confere o artigo 57 da Lei n. 858, (te 29 de lczcnmhro
de 1951, decreta

Art . 13	Fica criada na Tabela I'n ieu (te Fx tia ii um!lerários
Mensalistas da Secretaria da Agricultura (Serviço de itad iodifusão)
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aprovada pelo Decreto o . 3.689, de 31 (te janeiro (te 1952, uma fun-
ção isolada (te Assistente de l'lanejaniento de Hadiodifusão, refe-
rência LIX.

Art . 2. --- i:e (icere e entrará cio vigor na data de sua
publicação, revogadas as dispo.,icóes eni contrário.

Palácio da liberdade, Belo horizonte, 9 (te maio (te 1953.

JUSCELINO KunI!sCmmLK na ()LxvE11L
Ju ore: (te Sa o sa (.urino
José Maria 1 !áii dl!

*

1)LCRET() N. 4. 004, DE 13 1)E MAIO DE 1953

Cria Pósto de higiene

O ( , aade' do (te Minas Gerais, usando das atribui-
ções que lhe ~ECUP o mi. 51, 11. 1 II da Constituição Estadual, e
tendo cmii vista o (li sposto 1)0 artigo 15, § 2.1, do Decreto-lei mi.' 1.907,
(IC 13 (te novenibio (te 1916, decreta:

Art . 1.'1 --- Fica criado no Departamento (te Unidades Sani-
lárias, uni (1) Pôsto Movei, com a classificação de Pôsto de Hi-
giene tipo III.

Parágrafo único O Pôsto a que se refere êste artigo terá a
sua sede no distrito (1:1 cidade de Liberdade e será instalado em
prédio cedido ao Estado para essa finalidade.

Am-t. 2.' - - Os trabalhos o Pôsto criado por êste decreto
serão executados por funcionários ocupantes (te cargos ora lotados
na Secretaria de Saúde e Assistência.

Assim o tenlemni entendido tôdas as autoridades a quem O
conhecimento e a execução (lêSte decreto pertencer, para que o cum-
pram e façam cumprirr como nêle se contém.

P i ! ária (III Liberdade, Belo 1 lorizonte, 13 de maio (te 1953.

JuscaLmNo KulmnsciIaK DE OLIvaIa
Maria i1i'a 1.udcti

*

DECRETO N." 4.005, DE 16 DE MAIO DE 1953

I)eclaia de ullidade pública o Círculo Militar com sede
eia Juiz de Fora

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas
atribuições e tendo em vista o disposto na Lei n. 9 187, de 23 de
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agôsto de 1948, resolve declarar (le utilidade pública o Círculo Mi-
litar com sede ciii Juiz de Fora.

Palacio do (iovêrno, ciii Juiz dc Fora, 10 (Ir niaio de 1953

JuscELiNo KunITsciiEK DE OLIVEIRA
Geraldo Stai'liiiy Soares

*

DECRETO N. 4 .006, DE 16 DE MAIO DE 1053

Cria o 141 Grupo Escolar iio niiziiicipio (1e fui: de Fora

O Governador do Estado (Ir Minas Gerais, usando itt' suas
atribuições e tendo em vista o disposto na Lei n.v 40$, de 14 dc
setembro dc 1949, resolve criar o 14. 1 Grupo Escolar 11(1 Bairro de
Santa Luzia, antiga Caclioe ira, no niun i ci pio de Juiz dc Fora

Palácio do Govêrno, cai Juiz de Fora, 16 de inalo de 1953

JuscEiINo KuBITSCIII`K DE OLIVEIRA
Odilon itelirens

*

DECRETO N.' 4.007, DE 19 1)E MAIO DE 1953

Revoga declaração de u/ilidwlc pública para efeito (te desa-
propriação

O Governador (to Estado de Minas Gerais, usando de suas
atribuições legais, e

Considerando que o proprietário da 'Fazenda lo Major'', si-
tuada no niunici)io de Patos de Minas, neste Estado, solicitou ex-
pressamente ao (iovêrno do Estado a revogação da ilcclaraçao de
utilidade pública da referida Fazenda e suas hcnfctorias constn-
tcs (lo Decreto n.' 3.207, (te 3 de dezembro de 1949;

Considerando que o Govêrno do EsiaIo eneaniinliou oleosa-
getn à Assem bléia Legislativa Estadual rui 1.' ir agosto de 1950,
solicitando abertura de crédito especial para pagairien t (lo pre'o
da desapropriação aniSável, nos têri:ios (lo projeto de Lei 11.9 1.337,
mas o referido projeto não logrou aprovação,

Resolve:

Art . 1. --- i bramia seu efeito a ucciaraçao de utilidade
pública (los terrenos com a área aproximada de 5. 332.250 metros
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quadrados, situados nos distrito (la cidade de Patos de Miii as, neste
Estado, com a denomi o ação de "Fazenda do Major", pertencente
ao Sr. Edmundo Dias Maciel ou a queiii de direito, a que se refe-
riu o Decreto ii .	.207, de 3 de dezembro (te 1949.

AR. 21 -	sie dee:'eo entrará uni vigor na (lata (Id sua pu-
l,lieação.

Mando, pOit,iiuto, a tãetas as autoridades a quem o conheci.
niento e execução déle decreto pertencer, que o cumpram e o fa-
çani cumprir tão inleirauiieiuíe sOauo nele se contém.

Dado no Palác i o da Liberdade, ciii Belo horizonte, aos 19
de IlimIlO (te 1953.

JUSCELINO KuluiI'sciiltK DE Oi.ivmis.
Juajez de Sonsa Carmo

*

DECIIET() N. 4.00K DE 28 1)E MAR) DE 1953

Cria Póslo de Iligiejie

O) Governador ilo Estado (te M	Gerais, usando das atri-
buições que lhe comi fere o artigo 51, nf II da Constituição Esta-
dual e tendo ciii vista o disposto no artigo 15,	2., (to Decreto-lei
n. 9 1.907, (Ir 13 tr noveuuibro (Ir 1916, decreta:

Art . l. <1  Fica criado flO Dei>ai'taiiicnto de Unidades Sani-
tárias, timui (1) Pôsto MoveI, coni a classificação (te Pôsto (te Iligiene
tipo III.

Parágrafo único 0 Pôsto a que se refere êste artigo terá
a sua sede no ii mstmi ti) da ('idade de São Sebastião (to Maranhão e
será instalado eia prédio cedido ao Estado para essa finalidade.

Art . 2. - - Os tratjallios do Posto criado por êstc decreto
srao executados por fmn(:oaarios o'mm:,auites dc cargos *era lotados
na Secretaria de Saúde e Assistênc:a

AsiOfli O teu liam eLiien(IiiIo as autoridades a quem o conhe-
ei iuien to e a ('Xecuu'm(o (lcs e decreto pertencer, para que o cumpram
e laçam cumprir ('01110 nêlc se contém

Palácio da Li mcii Imole, Belo 1 loi'izoutc, 2$ (te maio de 1953.

JUSCELINO Kuni'i'scu iEK nu Oi.mvimmu.
ii!aírio fliiija Lu(,'m'jl'a

*
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At. 2.' -- As apólices desta série, que serão emitidas com
a seguinte distribuição no que se refere aos respectivos valores
nominais:

uo .000 apólices (Te valor nolnln:i	(r:; íiUU,OU
cala unla ..................100.000.000,00

400. 000 apólices (lo valor nominal (te Cr 1.000,00
cada u.......................400.000.000,00

500.000.000,00

criio ao portador, conversíveis ciii nonunativas e reconversíveis,
Parágrafo único Os juros ,!cstas apólices vencer-se-ão em

31 úe janeiro e 31 (te julho de cada ano e serão pagos nos meses
tmeuiaios aos nus vencililenlos nas repartições conipetentes

ArE. 3. 1 ---A Secretaria das Finanças emitirá cautelas pro-
visóreas, que serão posteriornienie permutadas pelos títulos defi-
nitivos.

Art. 4." - Os títulos definitivos serão chancelados pelo
Secretário das Fi lianças, e assinados pelo Contador-Geral do Estado
e pelo Chefe do Departaniento da Despesa Variável, podendo o
Secretário das Finanças designar funcionários que assinem por
êsses titulares.

Art. 5.Q - As apólices (lesta série, além dos juros e das
vantagens coneedidas pelos artigos (l., 7, 8., 9g e 10, seus res-
pectivos parágrafos e alíneas, da Lei n.° 936, de 5 de junho cor-
rente, concorrerão seiiiestralnicnte aos seguintes prêmios, assim
distribuídos:

As apólices de Cr 500,00:

Em janeiro:

Ci'
500.00),00 ............
200. 000,00 ............
50.000,00 ............
10. 000,00 ............
5.000,00	............

Total ............

Cr$
500.000,00
200.000,00
200.000,00
40.000,00
60.000,00

1.000.000,00

1 Prêmio (Te
1 Prêmio (te
4 Prêmios (te
4 Prêmios (te

12 Prêmios de

22

Em julho:

1 Prêmio dIte
	500. 000,00 ............	500.000,00

1 Prêmio (te	200. 000,00 ............	200.000,00
3 Prêmios de	50.000,00 ............	150.000,00
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DECRETO N. 4.009, DE 2 DE JUNHO 1)E 1953

Cria Póslo de Jligiezi e

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando das atri-
linições que lhe confere o artigo 51, n g 11 da Constitui çao Esta-
dual e tendo em vista o disposto no artigo 15,	2.', do Decreto-lei
n.' 1.907, de 13 de novenhro de 1946, decreta

AI-t - 1.` Fica cria (1 e) no Departaliienl() (1 e Unidades San i-
lárias, uni (1) Pôsto Móvel, com a classificação de Pôsto de higiene
tipo III.

Parágrafo único -- O Pósto a que se refere êstc artigo terá
a sua sede no distrito da cidade ele Jacui e será instalado ciii pré-
dio cedido ao Estado para essa finalidade.

Art. 2. 9 - Os trabalhos do Pôsto criado por êste decreto
serão executados por funcionários ocupantes (Te cargos ora lotados
na Secretaria (lo Saúde e Assistência.

AS5i iii O tenham entendido(lo lôdas as autoridades a (lUCili o co-
nhieciinento e a execução dêstc decreto pertencer, para que o cuni-
prain e façam cumprir como nêle se contém

Palácio da Liberdade, Belo ilorizon te, 2 ele junho (te 1953

JUSCELINO KuBiTsciTEic DE OLIVEIRA

Mário hugo Ladeira

*

DECRETO N. 9 4.010, DE 9 DE JUNHO DE 1053

Autoriza a emissão de apólices da Divida Fundada Interna pté o
limite de Cr$ 500.000.000,00

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas
atribuições legais e tendo em vista a autorização contida no art.
1., § i, art. 2, § 1.9 e art. 49 da Lei ii. Q 936, de 5 de junho de
1053, decreta:

Art. l g - Fica a Secretaria das Finanças autorizada a emitir
a Primeira Série das apólices (lenominadas "l3inôlnio, Energia e
Trasgo:1e', aos juros dc 7Ç (sete por cento) ao ano.



1OG

	5	Prêmios de	10. 000.00

	

20	Prêmios de	5.000,00

30	 Total

As apólices de Cr$ 1.000,(m:

Em jaiieiro

	1	Prêmio	de	1 .500.000,00 ............

	

2	Prêmios de	soo. 000,00 ............

	

4	Prêmios de	200.000,00 ............

	

6	Prêmios de	50.000,00 ............

	

16	Prêmios de	10. ()0(),00 ............

	

48	Prêmios de	5.000,00 ............

	

77	 Total	............

Fui julho

	1	Prêmio	de	2.500.000,00 ............

	

1	Prêmio	(te	50).000,00 ............

	

2	Prêmios (lo	200. 000,00 ............

	

2	Prêmios de	50. 000,00 ............

	

25	Prêmiosos de	II) . 000,00 ............

	

50	Prêmios (te	5.000,00 ............

	

81	 Total ............

50.000,00
100. 000,00

1.000.000,00

1 .500.000,00
1 .000.00000

800. 000,00
300 .000,00
160.000,00
240. 000,00

4 . 0100000,00

2.500.000,00
500.000,00
400.000,00
100. 000,00
250. 000,00
250. 000,00

4.000.00000

	

1 .	_s ap( ices contempladas com prémios reputar e-:O
Vencidas ficando re:gatadas (0(11 o respectivo pagamento

	

§ 2.	Os prêmios referidos nesteartigo :;ei5o sorteado,' no
último (lia (lOS meses de janeiro e j ul Um de cada ano.

Art . 6.° - O Secrelõrio (las Finanças ba i xará, oportunamen te,
instruções que regularSo os sorteios (te prcin:os e resgates )1'CViStu
nos artigos 3.° e 4. <1 e seus parágrafos cia Lei n.° 936, de 5 de junho
corrente.

7. 1	O res:ate ao par das apólices (lesta Prinici r.Série
se fa:'i'i a partir (te 1.' de epôsto de 1955, nos têrinos do a!-t.
e parágrafo único da Lei n. 936, de 5 de junho do corrente, na
forma estabelecida na "Tabela de Anuidades" a ser elaborada e
publicada oportunainenle pela Secreiara das Finanças.
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Art . 8. -----Hevogaii-se as disposições em contrário, entrando
êste decreto ciii \i0i' ii( (lata de sua puhlicaçõo

Mando, portanto, a tôdas as autoridades a quem o conheci-
mento e a cxeduçao (lêste decreto pertencer, que o cumpram e
façam 'urn prir, tfio i il teir:uiieu te como nêle se contêm.

Palácio da Liberdade, em Belo 1 lorizonte, 9 de junho de 1953.

JUSCELINO KUBIT.SCI 1 EJC DE OLIVEIRA
fv.'(.lIur 1(1 .1 lkiiuii

*

i)FCRITO X. .1 .01 0-A, 1)F 9 1)E JUNHO DE 1953

( ' i'iu Posto de higiene

O ilo Estado de Minas Gerais, usando das atri-
buições que lhe confere o art. .51, n.° 11 da Constituição Estadual
e tendo (11 vista o disposto no art . 15, § 2°, Decreto-lei n.°
1.907, de 13 Ile novembro de 194(i, decreta:

1. 9	- Fica criado no l)cI)arlirnento de Unidades Sa-
nitárias uni	1) Pôsto Móvel, com a classificação de Pôsto de
Higiene tipo III.

1 1 ,: rágrafo único () Pôsto a que se refere êste artigo terá
a sua sede no d i strito da cidade de Mesquita e será instalado em
pré•d:o cedido ao Estado eira essa finalidade

AmO. 2, (Is 1ca1:tl:os do Posto criado por êste decreto
sertio executa os por fmi ci onários ocupantes de cargos ora lotados
na Secrel ari a ile Saúd e e Assistên e ia

Assim o tenl:ai:: catendalo todas as autor:dades a quem o
eonhec mem1to e a execuçao (1êse decreto pertencer para que o
cumpram e fp•	cumprir como nêl e se contém.

Pai	0 da Luanda te, Luto 1 lorii.ontc, 9 de junho de 1953.

.TUSCELINO Kuimirscl IEK I)E O1.vIIRx
lhano hugo Ladeira

*

DECBE'l'() N. 4.011, DE 20 DE JUNHO DE 1953

Autoriza o emissão de upólicc.s da 1)ívida Fundada Interna até o
1ini!e de Cr 500.000.000,00

O Governador (li) Estado de Minas Gerais, no uso de suas
atribuições legais, e lendo tiii vista a autorização contida no art. 1.°
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1., art. 2., § 1.' e art. 4.' da Lei n. 936, de 5 de junho de 1953,
decreta:

Art. 1." - Fica a Secretaria das 1'inaioas autorizada a emi-
tir a Primeira Série das apólices (lenoI)(inadas ''Binômio Energia e
Transporte", aos juros de 7 1/c (sele por reato) ao ano

Art. 2. --- As apólices (lesta série Serão (lo valor nominal
de Cr 1 .000,00 cada uma ao portador, conversíveis em nominativas
e reconversíveis

Parágrafo único --- Os juros (lestas apólices vencer-se-ao em
31 de janeiro e 31 de julho de cada ano e serão pagos nos meses
imediatos aos dos venci mnenios, nas repartições competentes

Art . 3. - A Secreta ri a das Fi nau ças emitirá cautelas provi-
sórias, que serão posteriormneimte permutadas pelos titules definitivos.

t." ---- As apólices levarão a chan cela do Secretário (Ias
Finanras, e serão assinadas pelo Contador-Geral do Estado e Pelo
Chefe do Departamento da Despesa Variável, ou por outros fun-
cionários para êste fim designados pelo Secretário (Ias Finanças;
os títulos provisórios (caule] as) 1 ('FãO as assinaturas do Secretário
das Finanças, do Contador-Geral do Estado, e do Chefe do Depar-
tamento cIa Despesa \'ari ávei

Art. 5•Q As apólices desta série, além tios juros e das
vantagens concedidas pelos artigos (•), 7., 51 , 9.', 10 e 15, seus
respectivos parágrafos e alíneas, da Lei n.v 936, de 5 (le junho cor-
rente, concorrerão scmncstrdineote aos seguiu les prêmios

(i) com janeiro de cada armo:

Cr$

	

1	Prémio	de	1 .500. 000,0m, ............

	

3 Prémios de	500.000,00 ............

	

5 Prêmios de	200.000,00 ............

	

10 Prêmios de	50. 000,00 ............

	

20	Prêmios de	10. ()()(),00 ............

	

60	Prêmios fie	5.(m0,00 ............

h) cm julho mie cada ano:

	1	Prêmio	de	2. 500. 000,00 ............

	

2 Prêmios de	500. 000,00 ............

	

3 Prêmios de	200.000,00 ............

	

5	Prêmios de	50. 000,00 ............

	

30 Prêmios (te	10. 000,00 ............

	

70 Prêmios de	5.000,00 ............

Cr$

1 .500.000,00
1 .500.000,00
1.000.000,00

500.000,00
200.000,00
300.000,00

5. 000.o00,00

2. 500.000,00
1 .000.000,00

600. 000,00
2,50. 000,00
300. 000,00
350 . 01)0,00

5. 000.000,00



Apólices em cir-I Valor dessas	
ÉP(:CAS

culação	apólices

Cr$

.fu,res	1ev ,,l',s 1

no fim ulo Para Prêmios
Semestre

Cr
	 Cr$

140,00

1355,00

139,40

400,00

341,20

4,00

610,00

478,20

70,40

61,80

265,90

666,50

305,90

801,20

398,10

885,20

157,00

351,40

829,00

795,80

673,20

147,80

507,10

264,30

200,20

383,60

146,60

112,60

228,10

750,60

226,10

560,90

1 . 029,50

201,60

43,50

978,40

761,60

535,80

909,20

940,60

81,40

209,00

86,40

402,60

773,40

20:1,90

230,50

69,40

493,60

1)60,50

524,20

7:12,90

99,30

490,8;'

2.870

2.086

3.083

3.206

3.310

3.442

3.553

3.694,

3. 813

3.964

4 , 00.0

4. 25:1

4.394

4 .563

4.715

4.895

5.059

5,251

5.426

5.632

5,821'

6.041

6.243

6.478

6.696

6.94(3

7,181

7.448,

7.70))

7.985]

8.257

8.3f,l

8.852

9 . 491

9.8:18

10.173

10.517

1(1.91)7

11 .:ios

11 .

12.117

12.513

12. 987

1:1.43:1

13.92(11

14,308

11.1(18

15 . 131

11.11S7

10

17. 137

17.725

1 8 . (1;

10.6771

411:1. 700

111

95
III

01

111

03)

111

111

111

11

9

11

9

11

9

11

11

11'

93

11:

91

11:

91

11'

91

11'

11

11'

91

11:

91

11

11

11

11

11

111

99

111

99,

III

1111

111

99

6.300

DEPARTAMENTO DA DESPESA VARIÁVEL

APÓLICES DO «BINÔMIO» ENERGIA E TRANSPORTE
Lei n.° 936, de 5 de junho do 1953 - Decreto n.° 4.011, de 20 de junho de 1953

TABELA DE ANUIDADES

APÓLICES EXISTENTES

NO PRINCÍPIO

DO SEMESTRE
SE V 1 Ç 0 SI'MES'I'RAL

I'ara resgate	 Resíduos e Apó- licc's
Residimos	TOTAL	 pre_

ao par	 seus juros	mia-
das

Cr	 Cr$	 Cr$	Cr$

SITUAÇÃO DO EMPRÉSTIMO

Apólices	 CAPITAL RESGATADO
resga-
tadas

ao
par	 No semestre 1	Até o

sensestrs

Cr$	 Cr$

1.'

2.'

3.9

4•9

5•9

0.9

7.'

8.'

9.'

10.'

11.'

12.9

13.'

14.9

15.'

16.'

:17.'

18.'

19.'

20.'

21.'

22.'

23.'

24.9

25.'

20.'

27.9

28.'

29.'

30.'

31.'

32.9

33.'

34.,

35.'

30.'

37.'

38.'

39.'

40.'

41.'

42.'

43.'

44.,

45.'

46.'

47.'

48.'

49.'

50.'

51.'

52.'

53•9

54.,

55.,

56.'

57.,

58.'

59.'

GO.Q

500.000 500.000.000,00

499.889 499.889.000,00

499.790 499.790. 000,00

499.679 409.679.000,00

499.580 409.580. 000,00

406.599 496.599.000,00

493.514 493.514.000,00

490.320 490.320.000,00

487.015 487.015.000,00

483.594 483. 594.000,00

480.053 180.053.000,00

476.389 476.389.000,00

472.596 472. 596.000,00

468.6701 468.670.000,00

464.607 461.607.000,00

400.402 460.402.000,00

456.050 456.050.000,00

451.545 451 . 545. 000,00

446.883 446.883.000,00

442.057 412.057.000,00

437.063 437. 063.000,00

431.893 431 .893.000,00

426.543 426.543.000,00

421.006 421 . 006. 000,00

415.275 415.275. 000,00

409.343 409.343. 000,00

403.203 403.203. 000,00

396.849 396.849.000,00

300.272 390.272.000,00

383.465 383.465. 000,00

376.429 376.420. 000,00

369.128 369.128.000,00

361.581 361 . 581 . 000,00

353.770 353.770.000,00

315.686 345.686.000,00

337.318 337.318. 000,00

3286581 328.658. 000,00

319.695 319.605.000,00

319.417 310.417. 000,00

300.815 300.815.000,00

290.878 290.878.000,00

280.592 280.592.000,00

269.946 269.946.000,00

258.928 1 258.928.000,00

247.5241 247.524.000,00

235.720 1 235.720. 000,00

223, 594 223. 504. 000,00

210.860 210.860. 000,00

197.774 197.774. 000,00

184.230 184.230. 000,00

170.211 170.211. 000,00

155.702 155.702. 000,00

140.685 140.685.000.00

125.143 125.143. 000,00

109.057 109.057.000,00

	

82.407	92.407. 000,00

	

73.175	75. 175.000,00

	

37.339	57.339.000,00

	

38.880	38.880.000,00

19.7741 19.774.000,00

Julho

Janeiro

Julho

Janeiro

Julho

Janeiro

Julho

Janeiro

Julho

Janeiro

Julho

Janeiro

Julho

Janeiro

Julho

Janeiro

Julho

Janeiro

Julho

Janeiro

Julho

Janeiro

Julho

Janeiro

Julho

Janeiro

Julho

Janeiro

Julho

Janeiro

Julho

Janeiro

Julho

.Janeiro

Julho

Janeiro

Julho

Janeiro

Julho

Janeiro

Julho

Janeiro

Julho

Janeiro

Julho

Janeiro

Julho

Janeiro

Julho

Janeiro

Julho

Janeiro

Julho

Janeiro

Julho

Janeiro

Julho

Janeiro

Julho

Janeiro

17 . 500. 000,0 O

17.496.115,00

17.103.07,0,00

17.4 88.765,00

17.481.300,00

17.380. 965,00

17.272.000,00

17.161 .200,00

17.045.525,00

16. 925. 790,00

16.801.8s5,00

10.673.615,00

16.540.800,00

10.403.45000

16.261.245,00

10.114.070,00

15.961 .779,00

15.804.075,00

15.640,905,00

15,471 .993,00

15. 297.205,00

15.116.255,00

14.929. 005,00

14,733.210,00

14. 534.625,00

14.327.005,00

14.112.105,00

13.889.715,00

13.659.520,00

13.421.275,00

13.174.700.0'

12.919.480,00

12.655.335,00

12.381.950,00

12. 099.010,00

11.806.130,00

11.503.030,00

11.189.325,00

10.864, 595,00

10. UR. 525,00

10. 180.730,00

9.820. 720,00

9.448.110,00

9. 062. 4 80,00

S. 663.340,00

8.250.200,00

7.822.040,00

7.380.100,00

6. 922. 090.00

6.448.050.00

S. 957.385,00

5.449.570,00

4.923.975,00

4. 380. 005,00

3.816.995,00

3,234.245,00

2.631 .125,00

2.006.865,00

1.360.800,00

692.090,00

1 716.518.635,00

5.000. 000,00

S. 000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000. 000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

S. 000.000,00

S. 000.000,00

5.000.000,00

S. 000. 000,00

S. 000.000,00

S. 000.000,00

5. 000.000,00

S. 000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5,000.000,00

5. 000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5. 000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

S. 000.000,00

5. 000.000,00

5.000.000,00

5.009.000,00

5. 000.000,00

5.000.009,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5. 000.000,00

5. 000.000,00

5.000.000,00

5.000. 000,00

5. 000.000,00

5.000. 000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000. 000,00

5.000.000,00

S. 000.000,00

S. 000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,09

5.000.000,00

S. 000.000,00

S. 000.000,00

5. 000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

300. 000,00

- 22. 500.000,00

22.490.115,00

22.492.650,00

-	22.488.765,00

143,70 25. 106.442,70

632,80	25.367. 507,80

131,70 25.356.124,70

386,50 25.367.586,50

329,70	25.355.851,70

3,50 25.367.793,79

589.40 25.355.4.4149

462,00 25.368.077,00

68,60 23.351 028,00

59,70 25.367.509,70

256,90 25.355.501,90

644,00 25. 368(51,00

382,50	25.356, 1 '32,50

774,10	25.307 803.13

309,00 25.356.274,00

833,00	25.367.810,50

151,79 25.356.356,70

339,50 25.367. 594,50

792,30 25.355.797,30

768,00 25.367.978,90

650,40 25.356.275,40

142,80 25.368. 147,80

400,00 25.355 .505,00

255,40	25.307.970,40

193,40 25.355.713,40

372,60 25. 367.647,60

141,60	25.355. 811,60

108,80 25.367.588,80

220,40 25.355.555,40

725,20 25.367.675,20

210,50 23.356.228,30

541,90	25.367. 671,90

99 .1,70	23.356.024,70

191,80 25.368.519,80

42,00 23.353.637,00

015,30 25. 267.470,30

738,70	25.336 .46S,70

517,70	23.368.237,70

878,50	25.353.988,50

908,80	25.368.388,80

80,50 25.	420,50

288,90 23.367,488,90

83,40 25.355,723,40

28,90 23.367.489,00

747,30 25,355.837,30

197,00 25.368.247,00

222,70 25.355.607,70

(17,10	23.367.637,10

476,90 25.355.451,90

930,70 23.307.041,90

506,50	25.356. 501,50

708,10	25. 367.953,10

87,30	23,356.212,30

474,30 25.367.339,30

111,80	25. 355.941,80

25.466. 090,00

	

111,000,00	111.000,0€

	

99,000,00	210.000,00

	

iii	111.000,00	321.000,00

	

09	99.000,00	420.000,00

	

2.981	2,981.000,00	3.401.000,00

	

3.085	3.085.000,00	6.486. 000,00

	

3.19.1	3.191,000,0O	9,680,000,00

	

3.305	3. 305.000,00	12.985. 000,00

	

3.421	3.421. 000,00' 16.406. 000,00

	

3,341	3.541.000,00 	19.947. 000,00

	

:1.664	3.661.000,00	23.611.000,011

	

3.703	3.793.000,001 27.404. 000,00

	

:1.926	3.926.000,00	31. 330.000,00

	

4.06:3	4.003,000,00	35.393. 000,00

	

4.205	4.205. 000,00 39.598.000,00

	

4,352	4.352. 000,001 43,950.000,00

	

4.505	4.505. 000,00 48,455,000,00

	

4.662	4,662,000,00	53.117,000,00

	

4.826	4.826.000,00 57.943. 000,00

	

4.004	4.994. 000,00 62.937. 000,00

	

5.170	5.170. 000,00 68.107. 000,00

	

5,350	5.350.000,00 73.457. 000,00

	

5,537	5.537.000,00 78.994. 000,00

	

5.731	5.731. 000,00 84.725.000,00

	

5.9:12	5.932. 000,00 90.657.000,00

6.140.000,00 96.797.000,00

	

6,354	6.354. 000,00 103.151.000,00

	

6.577	6.577.000,00 109.728.000,00

	

6.807	6.807. 000,00 116.535. 000,00

	

7.043	7. 292. 	123,580.000,00

	

7.292	7,045.000,00 130.872.000,00

	

7,317	7.517, 000,00 138.419. 000,00

	

7.811	7,811 .000,001 146.230. 000,00

	

8,081	8.081 .000.001 154,314.000,00

	

S. 368	8 . :168. (((((1,00 162,682,000,00

	

8. 66)1	8.66().1)0((,00 171,342. 000,00

	

8.963	8,9)1l. 000,00 180.305. 000,00

	

9.270	-,).278. 000,00 189. 583.000,00

	

9.61)2	9602. 000 '00
l 199.185. 000,00

	

9.9:37	9 . 937 . 000 , 00 209.122.000,00

	

10.280	10. 286.000,00 219.408. 000,00

	

10.610	10.646.000,001 230,054,000,00

	

11.018	11 .018.000,00 241.072.000,00

	

11.404	11,40 .1.000,00 252.476,000,00

	

11.804	11. 804. 000,00 264.280. 000,00

	

12.21);	12.216.000,00 1 276.496. 000,00

	

12.011	12.C,44.000 oo 289.14 0. 000,00

	

i:i,oSe)	13,086.000,00 1 302.226.000,00'

	

135U	13,541.000,00315.770.000.00

	

14,0111	11.010.1111)1,0)1 :129.780.000,00

	

14 .301)	1 1.309. 000,00 344.298. 000,00

	

15,017	15. 017. 000,00 359.315.000,00

	

13.512	13.312.00000 ] :174.857.000,00

	

16.00);	16. 016. 00000 :11)0.1)13. 000,00

	

10.630	16.630. 000,00] 407,503.000,00

17.2:12 17. 2321 . 000.00 424.825.000,00

	

17.8::);	1 	12.011.000,00

	

10.15:'	13. 179. 000,00 1111.120.000,00

	

19.10):	19,106,000,00] .180.226.000,00

	

19,77i	19.77.1.000,00,500.000.000,00

500.1)0) 700.000.000,00

111

210

321

420

3.401

6.486

9.680

12.985

16.406

19.947

23.611

27.404

31.330

35.303

39.598

43.950

48.455

53.117

57.943

62.937

68.107

73.457

78.994

84.725

90.657

96.797

103.151

109.728

116.535

123.580

130.872

138.419

146.230

134.314

162.682

171.342

180,305

189.583

109.183

209.122

210.408

230.054

211 , 072

252.476

264.280

276.496

289,140

302.226

315.770

:129.789

344.298

159.315

:174.857

390.943

407.593

424.825

442.611

461,120

489.226

500.000

2.870.000,00

2.986. 000,00

3.083. 000,00

3.206.000,00

3.310.000 00

3.442.000 00

3.553.000 00

3.69 .1.000 00

3.815.000,00

3.964.000,00

4. 094.000,00

4.253. 000,00

4.304.000,00

4. 563.000,00

4.755.000,00

4. 893.000,00

5.059.000,00

5.251.000,00

5.426. 000,00

S. 632.000,00

5.821.000,00

6. 041.000,00

6.243.000 00

6.478. 000,00

6.696.000,00

6.946.000,00

7.181.000,00

7.448.000,00

7.700.000,00

7.985.000,00

8.257.000,00

8.561.000,00

8.852.000,00

9.179.000,00

9.491.000,00

9.838. 000,00

10.175. 000,00

10.547.000,00

10.907. 000,00

li. 305.000,00

11. 693. 000,00

12.117. 000,00

12. 533. 000,60

12.987. 000,00

13.433. 000,00

13.920.000,00

14.398.000,00

14.918. 000,00

15.431.000,00

15.987.000,00

16.539.000,00

17.133.000.90

17.725.000,00

18.360.000,00

is. 995.000,01

19.675.000,00

493,700.000.00

Departamento da Despesa Variável, 20 de julho de 1053. -- João Pereira Filho, Contabilista	hélio Vaz de Meio, Contabilista	Ulysses Silva, Chefe da

Secção - Visto.	F. Martins, Chefe do Departalnento -- Aprovo. - José Maria Alkniim, Secretário das Finanças.
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§	As apólices contempladas com prêmios reputar-se-So
vencidas, ficando resg:it:a las coto o respectivo pagamento.

§ 2. --- Os prfniios referidos neste artigo serão sorteados no
ultimo (lia dos meses te janeiro e inibo de cada ano.

I\ri 6. - O Secretário das Finanças baixará, oportunamente,
instruções que lepui arao o.s soile OS (te pleilil OS e resgates previstos
nos artigos 3 3 e 4 1 e seus parágrafos da Lei n. 9 936, de 5 de junho
corrente.

Art. 7 2 - () resgule ao par das apó!ices desta Primeira
Série se fará a pari: e (te lf dP a,'ãsto de W5, nos têrmos do art. 39

e parágrafo único da Lei ti . 93I, de 5 (te junho corrente, na forma
estabelecida na "Tabela de Anuidades" elaborada pela Secretaria
das Finanças.

AIA. 83 ----	eu revogado o Decreto nY 4 .010, de 9 (te junho
corrente

Art. 9:	Eevoguin-se as disposições cio contrário, entrando
êste decreto cio vigor lia  (1 :il:i (te sua publicaçao

Mando, portanto, ii todas as autoridades a quem o conheci-
meu Lo e a execução (lêstc decreto pertencer, que o cuinprani e
façam cumprir, tão iii leiramctitc como nêle se contém.

Palácio da Liberdade, cio Pela horizonte, 20 de junho de 1953.

JUSCELINO KU1iil'SCiiEIS i)i Ouvnin.
Jos	Maria tiI:ruini

*

i)EC1iT()	. 4	1)i,,	t)1 Ji\íl() DE 1953

Fixa (1(11(1 para ixislal, 1:/o cc ilis(rilos (110(105 pela Lei i ., 336, de
27 de iiczentivro d2 1949

0 Governador do Estalo (te Mi ias Gerais, usando da atri-
huição (IUC lhe confere o art. (i.: do Decreto-lei n.' 1 .630, (te 15
(te janeiro (te 1916, e considerando (ftic, por motivo de fôrça maior,
não puleram instalar-se ciii datas fixadas por decretos anteriores
vários dos distritos criados pela Lei o. 336, de 27 (te dezembro
de 1918, decreta

Ari. l: . . Fica  marcado O (11:1 14 (te julho de 1953 para
insla RÇSO de distrito .,; criados pela Lei n. 336, de 27 (te dezembro
(te 1948, que não tenham podido instalar-se nas (latas fixadas pelos
Decretos .3.138, 3.192, 3.288, 3.347, 3.392 e 3.761, respectiva-
incute (IC 25 de agôsto e 4 (te novembro de 1949, 10 de maio, 9 de
agôsto e 1.' dc setembro de 1950 e 29 (te março de l,52.
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Art. 2. 9 - lste decreto entrará ('Iii vigor na (lala de su,1
pubiicalio, revogadas as disposições em contrúrio.

Mando, portanto, :i as autoridades, a quem o conheci-
mento e execuçiio tlêsle decreto pertencer, que o cumpram e façam
cumprir 11)0 inteiramente como nêle se ('Onlélil

Pai ócio (Ia Liberdade, em Belo 1 Jorizonte, 2)) dc junho de 1953.
.JUSCELINO KUIILTSCHEK DE OLIVEIR.\.
Geraldo Starlin .,1 Soares

*

1)ECBET() N. 4.013, 1)E 27 DE JUNho DE 1953

Cria o Grupo Escolar 'Augusto dos À rijos'', na cidade de Leopoldina

o Governadortio Estado (te Minas Gera is, usando de atri-
buição que lhe é conferida por lei, decreta:

Ai-I. 1.' -- Fica criado na cidade de Leopoldina o Grupo
Escolar "Augusto (los Anjos".

Ai-i. 2. - Ëste decreto eiitrarii em vigor na data dc sua
publicaç1)o, ficando revogadas as ii isiiosiçôcs clii contrório

Pai Seio (lo GOVéIIlo ilo Estado (te Minas Gerais, CIII Leopolit i na,
27 de junho de 1953.

JusccI.INo I'iuiti'i'sci [EK DE OuvruR,
Odilo11 1leJIi'ellS

*

Dl:CHE'l'o N." 4.014, DI 27 DE JUNHO DE 1953

Gila o segundo (/I'IIpo escolar 11(1 cidade de Recreio

O Governa dor (lo Estado dc Minas Gerais, usando (te atri-
buiçlio que lhe é conferida por lei, decreta:

MI. 1.' - Fica criado na (Idade (le Bccreio o segundo grupo
escolar.

Art. 2."	Revogani-se as lsposiç1)es eia contrório, entrando
êste decreto em vigor na (lata de sua pul)liCaÇao

Pailicio do GOvêrlio do Estado dc Minas Gerais, ciii flecreiq
27 da junho de 1953.

.JUSCEI.IXO 1't'IIiisC1IEK DE O1.IVEIR

i').iiloui i3e/u'ens
*
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t)ECIIETO N.' 4.015, DE 1. 1)E JULHO DE 1953

1?eli[ica o Decreto a. 3.937, de 26 de dezembro de 1952, que
declara (le iilltidude pública, pura desapropriaçüo, terrenos situados
no muuzicipio de Lavras, riec'ssúrios ao alargamento de bitola da
1?dc Mineira de Viação

Govt'rna(tor (1') Eíado (te Mi nas Gerais, usando das atri-
huições que lhe confere o ai",. 6.' lo l)uci'cto . lej Federal 11. 9 3.3651
de 21 de julho de 1941, decreta:

Alt. l. Q	O ad......ilo Decreto E.' 3.937, de 26 (le dezembro
(.e 1952 l)asa a ter a seguinte reIaçõo:

---- Slio (lcrlara,jos de utilidade pública, para serem
spropi'iailo; ou adquiridos, CIII juízo ou fora itête, OS terrenos e

heIlfe tori as coinpreen di (10.5 tientro de uma faixa (te inai S ou menos
odenla li))) 1101 dOS de tai'giira, (jue, 1(11(10 (01110 centro o eixo da
nova li 1a tia Ilcile fitnieiri (te Viaçiio, referida no art. :i., come( 'a
na nl:ii'gi'iíl esuer'la (lc Rio G'andr, na estaca n.' 7.935, lado de
Lavra ,,, dc onde segue em tangente até a estaca li." 7.919 + 2,00,
nade volve a esquerda até a estaca 7.924 -- 12,00; daí, cni tangente
alI' a estaca 7.989 -4- 14,00, onde vila li direita até a estaca 8.000

7,0)), desta, Clii tangente até a estaca 8.006, onde volve à esquerda
ate iicst;icIi 8.026, daí, teIM tangent e atcnestaca 8(130 + 16,00,
onde vira ui li rcita até a estaca 8.058 12.00; desta, em tangente
até a estaca 8.081 + 0,00, onde vol v e Sesquerd a até a estaca 8.092

14,0)); daí, ciii tangente tIl' a estaca 3.128 + 0,00, onde vira à
li ceita ai 1' a estaca 8.136 19,00; desta, em tangente até a estaca
8.165 H 0,0)), onde volve à esquerda até a estaca 8.177 ± 4,00;
daí, ciii tangente até :i estaca 8.186 -j- 16,00, onde volve à direita
ali' a estaca 8.201 -4- 2,00; (lesta, ciii tangente, até a estaca 8.205

10.0)), onde vila li cSqiIcI'(la até a ('Silica 8.269 7,00; desta, em
tangente, até a estaca 8.271 ± 16,40, onde volve ii direita, até a
estica 8.341 -1- 5,70; (lesta ('111 tan1ciitC, até n estaca 8.353 -1- 8,50,
onde vi i'a I'i t'squci'd a, até a estaca 8.369 -f- 7,95; (lesta em Tangente,
até a estaca 8.394 -- 15,1)) onile volve à esquerda, até a estaca 8.409

16,)))); (III!, ('111 tangente até a estaca 8.419 + 4,75, onde vira à
1 reita, até a estaca 8.424 L 19,20, que é igual à estaca 8.427 +
18,70 cio virtude de revisSu do traçado; daí, cm tangente até a
estaca 8.444 1- 9,00, onde solve 1) direita até a estaca 8.446 4-

13,47; daí em tangente até a estaca 8.47)) -4- 10,00, onde volve à
direita, até a estaca 8.472 -H 13,2)); daí, em tangente, até a estaca
8.483 -- 10,00, onde volve à esquerda, até a estaca 8.501 ± 0,00;
testa, em tangente, até a estaca 8.503 + 18,20; onde vira à direita

até a estaca 8.840 ± 0,00; desta, CIII tangente até a estaca 8.525 +
10,00, onde volve à esquerda, até a estaca 8.544 -f- 13,66; desta, Clfl
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tangente até a estaca 8.566 + 10,00, onde vira à direita, até a estaca
8.577 + 13,00; dai, em tangente até a estaca 8.584 ± 0,00, onde
votve à direita até a estaca 8.610 ± 15,00; desta, em tangente até
a estaca 8.625 + 10,00, onde vira à direita, até a estaca 8.638 -a
10.00; (mi, em tangente até a estaca 8.642 -f- 5,00, onde volve à
esquerda, até a estaca 8.663 ± 3,60; (lesta, em tangente até a estaci
8.677 ± 8,60, onde vira à direita, até acs Laca 8.688 ± 14,00; desta,
em tangente até a estaca 8.00! + 14,00; onde vira à esquerda até a
estaca 8.610 + 13,16; daí, eia tangente até :t estaca 8.713 H- 4,00,
onde vira à direita até a estaca 9.723 + 11,10; (lesta, ciii tangente
até a estaca 8.745 ± 4,71 onde volve à esquerda atéc slaca 3.7;S
+ 8,00; daí, cm tangente, até a estaca 8.792 -H 4,00, onde vira à
direita até a estaca 8.810 -f- 0,01); tiasta, ciii tangente até a csia.'a
8.858 ± 11,10, onde vo lv e à esquerda até a estaca 8.875

eia tangente até a estaca 8.8!)2 H-- 10,00, onde vira à direita ate
a estaca 8.907 + 0,00; (lesta, cai tangente até a estaca S. 966
12,80, onde volve à esquerda até a estaca 8.981	14,00, ci ne éigual à estaca 9,023 + 11,20 eta virtude deeneur1anto da untei
(te revisio do traçado; da estaca 9.023 ± 1120, em tangente, ate
a cstca 9.060 + 0,00, onde volve à esquerda até a chave o
(ia futura estação (te Lavras, que será coustruína liaa poa mi dade
da atual estação de Costa Pinto, tendo a faixa ticsei'i la a largw-a
mais ou menos de oitenta (80) metros, tomando-se como centro o
eixo (ia nova linha da Rêdc Mineira de Viação referida no art .3Y

"Parágrafo único --- 	declaração de utilidade pública dos
terrenos e benfeitorias lnenc'ioiiattos nos articos 1. e 2 . v coiiiprcende
também qualquer direito acaso existente para a exploraçã ( tec o -
uretras ou de outros materiais tio subsolo existentes dentro tta fai x
da nova linha férrea e suas adjacências.

Art. 2. -- O art. 2.' tio referidoi)et'icl,i e ..;37 pas-a i
t er a seguinte redação:

"Art. 2.V	Os terrenos e heiifeiloi-ias i: lei) 	atos no arb
anterior estão totalmente situados no município di Lavras e déles
são proprietárias as seguintes pessoas 011 quem (te direito '.Atônio
Leôncio Filho (da margem esquerda (lo Rio Grande à estaca 7.931
-j- 0,00) ; i\Iozar de Andrade Ribeiro e Itreno Viana da Costa ('1,1
estaca 7.931 + 0,00 à 7.044 + 3,00) ; filhos (te Luiz Gonzaga Vilas
Boas (estacas 7.914 --f- 3,00 à 7.957 8,00) ; Tiago de Bastos Aze-
vedo (estacas 7.057 ± 8,00 à 7.964 ± 0,00 e 7.96(; ± 8,00 à 7.971
± 10,00); Tomaz Vilas Boas (estacas 7.964 ± 0,00 à 7.966 ± 8,00t
Manuel (te Rastos Azevedo (estacas 7.971 + 10,00 à 7.977 ± 0,00);
Josefina de Rastos Azevedo (estacas 7.977 ± 0,00 à 7.981 é- 14,00.
Antônio (te Rastos Azevedo (estacas 7.981 + 14,00 à 7.99)) -j- 1,50)
Maria Madalena de Paula (estacas 7.990 é- 1,50 à 8.025 + 2.0)1
Tomai. Vilas Boas (estacas 8.025 ± 2,00 à S. 03(1 ± 3,00) ; Rijas Anta-
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nio (estacas 8.036 + 3,00 à 8.074 + 2,00); Maria Madalena de Paula
(estacas 6.074 ± 2,00 a 8.879 -1- 9,00) ; José Bonifácio de
Alvarenga (estacas 8.019 + 9,00 à 8.001 -4- 15,00, à margem
de uni córrego); Jonas Machado e outros (estacas 8.001 -f-
15,00 a 8.098 ± 14,00); Gatdino Domingos (estacas 8.098
+ 14,00 à 8.102 -H 4,00) ; Firmo José de Paula (estacas 8.102 ±
4,00 à 8.106 ± 13,00) ; José Bonifácio de Alvarenga (estacas 8.106
+ 13,00 à 8.111 -F 19,00); Francisco Moreira Ramos (estacas 8.111
+ 19,00 a 8.121 -4- 17,00; Ernesto Dinali (estacas 8.121 + 17,00
a 8.130 ± 21,00); Lindolfo Ribeiro de Mendonça (estacas
8.130 -f- 2,00 a 8.146 ± 10,00, cm um valo) ; Menelau Pereira,
Maria Balhina de Jesus. Júlio José dos Santos e Sebastião José dos
Santos (estacas 8.146 ± 10,60 a 8.'68 -é 16,00) ; José Francisco dos
Santos (estacas 8.168 - é- 16.00 a 8.173 -H 10,00; João José dos Santos
(estacas 8.173 + 1000 a 8.170 ± 9,00) ; Antônio José dos Santos
(estacas 3. 176 -h 9 00 a 8.178 -H 1,00) ; Sebastião José (los Santos
(estacas 8.180 --é 1,00 a 8.180 -é 8,00) ; Vicente Gabriel tia Silva
(estacas 8.181) é- 8,00 a 8.214 -é 0.00) ; Antônio José de Pádua
(estacta; 8.214 é- 0,00 a 8.236 é- 6,00 à margem de um córrego);
Ernesto Dinali e antros (estacas 8.23(; -é 6,00 a 8.308); Joaquim
Morais (le Lima (c;tacas 8.308 a 8.309 + 12,00) ; José Boni-
fácio de Alvarenga (estacas 8.309 -1- 1200 a 8.330 à margem de
um córrego); Funesto Dinati e outros (estacas 8.339 a 8.370 H-
10,00); Antônio Leôneio FOlho (estacas 8.370 ± 10,00 a 8.453 +
0,00) ; 1 lerderos de Joaquim Teófilo de Lima (estacas 8.269 ± 14,00
a 8.270 ± 10,00); 1 lenteiros de Joaquini Teófilo de Lima (estacas
8.458 + 000 a 8.191 -é 15,00; Herdeiros de Josefina Ferreira Car-
valho (estacas 8.191 -é 15,00 a 8.524 ± 14,00); José Matioli Sobri-
nho (estacas 0.524 ± 14,00 a 8.536 -é 10,00) ; Cícero Fonseca de
Azevedo (estacas 8.536 -f- 10,(1 )) a 8.508 -é 8,00); Júlio Fonseca
(estacas 8.508 -é 8,00 a 8.(;38 -é 1,00) ; Herdeiros de Joaquim
Coelho tia Siva (estacas 8.08 -é 11,00 a 8.640 + 0,00) ; José
Gregório de Andrade (estacas 8.640 -é 0,00 a 8.648 -é 0,00) ; José
Marques (estacas 8.648 ± 0,00 a 8.651 + 2,00); João Anselmo
(etacas 8.651 + 2,00 à 6.661 + 6,00; Primo i\Ialioti (estacas 8.661
-é 6,00 a 8.671 + 18,00) ; Juvenal Alves Batista (estacas 8.671 ±
18,00 a 8.695 -- 13,50) ; Primo i'slatioi i (estacas 8.695 ± 13,50 a
8.71-1 -- 14,00); Suas Rescnde (estacas 8.711 -1- 14,00 a 8.731 -t-
0,00) ; José Tôrres e Primo Matioli (estacas 8.731 + 0,00 a 8.735
é- 2.00, à margem de unia estiada de rodagem) ; José Tôrres (estacas
8.73(; -é 2,00 a 8.7(13 ± 6.00); herdeiros de Prudente José Pereira
(estacas 8.763 ± 6,00 a 8.889 ± 0,00); Francisco Teixeira de An-
drade (estacas 8.880 H- 0,00 a 8.902 -é 0,00) ; .João Geraldo de
Morais (estacas 9.902 0,00 a 8.939 + 5,00) ; Gil de Souza
Andrade (estacas 8.939 -é 5,00 a 8.954 --é 14,00) ; Miguel Alves das
Santos (estacas 8.954 ± 14,00 a 8.980 ± 7,00) ; Sinésio José de
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Sousa, Miguel Alves dos Santos e Júlio Vigilato (estacas 8.980 -4-
7.00 a 9.023 -H 6,00) Moisés Sabino, 1 Ierteiros de JoSo Antônio
de Carvalho. 1 ler( te i ros (te Antônio  1 teiinelo, Dr. . João da Costa
Ribeiro, herdeiros (te Paulo Meiiieticci. José Vilela (te Andrade Costa,
.Jaei da Silva Aiiiaral, JoSo Lúcio dos Santos, viúva Maria das Dores
Patrocínio, Zihta Rocha, Ladis'au Delfino de Carvalho, Benedito
Aniaro Soares, Eurico 1 > a ssos, Vai dom ro Pen a Sales, Pedro Pena
Saies, Anastácio Guedes da Silva, Antônio Pereira e Gabriel Jun-
queira (te Gouvêa, ( éstes últimos a começar (Li estaca 9.028 -F 6,00
até a estaca 9.065,  no local aproximado em une será construída a
futura estação de Lavras)

Art. 3. 9 --- O ai-[. 4.' do mencionado Decreto 11. 9 3.937 fica
assim redigido:

"Ao. 41 --- - Os terrenos e benfeitorias referidos nos artigos
13 e 23 constam (te dez (10) plantas levantadas pela Divisão (te
Construção da itêde Mineira (te Viação, iiiiiiieradas de tini (1) a
SCIS (6), seis-A, (6-A) e (te sete (7) a nove (9) e ttevidamen'Ie
autenticadas, que ficam fazendo 9arle iniegrante (lêSte (tecrCto e
(0111 Me arqtiivadas

Art . 4 . 1' - --. Hevogani-se as disposições em cont rilrio,entrand o
êsie decreto em vigor na data (te sua publicacão

Palácio da Liberdad e, eia Belo Horizonte, 1.' (te julho (te l953.

JUSCELINO KUnI'l'SCIIEK DE OLivniRA
Bento Gonçaives Filho

*

DECRETO N. 4.015-A, DE 4 1)E JULHO DE 1953

Cria uni grupo ('SeOlar 11(1 dilate de Montes Claros com a
denominação (te "1). João António Piuienla"

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas
atribuições, decreta:

Art . L <1  - I"ica criado uni grupo escolar na cidade (te Montes
Claros com a (ienonli nação de "Dom João Antônio Pimenta"

Ao. 21 --- Revogam-se as disposições Ciii contrário, entrando
êste decreto em vigor na data de sua puhhcação

Palácio do Govêrno (lo Estado de Minas Gerais, ciii Montes
Claros, 4 (te julho de 1953.

JUSCEu,N !':n!TscilEi DE OLIVEIRA
Odilon Belirens

*
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DECRETO N. 4 .016, DE 7 DE JULHO DE 1953

A bre à ';IWa da %i(t('ãO (' Obras Públicas o crédito suplementar
de Cr$ 6 . 000 . 000,00

0 (;o\co-uador (lO l'SbidO (te Minas Gerais, tie conformidade
coioo a antorizaç:(o que lhe foi conferida pelo art. 5. da Lei n.
935. oto' 29 (te novembro de 1952, resolve abrir uni crédito suplementar
(te Crs 6. 0Í(.0WtM( (seis milhões (te Cruzeiros) á verba 118-04-224-
8394 do O ça ole a la vi •...a te do Secretaria de Vi ação e Obras Públicas.

)s Secretárias (te Estado itos Negócios da Viação e Obras
Públicas e (lI ii'oi'ças assim O 'tentiani entendido e o façam cxc-
untar.

ldacio da Liberdade, Reto Horizonte, aos 7 (te julho de 1953.
JuscnLiNo KURITSCI1EK DE OLIVEIRA
Bento Gonçalves Filho
j,.,(,: Jlaria .1 lhnumn

*

i)ECIWl'() N.' 4.017, DE 8 DE JULHO DE 1953

(:riti Pôsto (te higiene

0 (Im eiiiadoc do Estado de Minas Gerais, usando das atri-
touiaes que lhe confere O ao. 51, n. 11 da Constituição Estadual
e tendo eia vista o disposto no a ri . 15, do Decreto-lei n.9

1 .907, de 13 (te novembro (te 1946, tecreta
Ait. 1." - 1'u':i cl'ia(tO no Deparlaiiiento (te Unidades Sani-

lúrias, uni (1) l°ôsto Móvel, com a classificação (te Pôsto de Higiene
tipo III.

Parágrafo único ----O Pôsto a que se refere êste artigo terá
a sua sede no distrito (la cidade (te São João tio Paraíso, e será
instalado em prédio cedido ao Estado para essa finalidade.

Art. 2.' - - Os trabalhos tio Pôsto criado por êste decreto
serão executados por funcionários ocupantes ole cargos ora lotados
na Secretaria de Saúde e Assistência.

Assim o tenliani entendido tôtas as autoridades a quem O

conheci meu lo e a execução d êste decreto pertencer para que o
cumpram e façani (tIi(il)1i 1' COiflO nêle se contém

Palácio (lo (iovêrno, Clii Rio Pardo de Minas, 8 de julho de
1953.

JUSCEI,INO KUBITSC1-1EK DE OLIVEIRA
Mario hugo Ladeira

*
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DECRETO N. Q 4.018, DE 10 DE JULHO DE 1953

Cria a Comissão Estadual de Assistência Técnica

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atri-
buição que lhe confere o art. 51, item II, da Constituição Estadual,
decreta:

Art. 1 . 0 Fica constituída a Comissão Estadual (te Assistên-
cia Técnica prevista no ar t. 4•0 tio Decreto Executivo Federal n.
28.799, de 27 (te outubro de 1950 que criou a Comissão Nacional
de Assistência Técnica.

Art. 2. - Compete à Comissão Estadual de Assistência Tcc-
nica:

1 - Promover o levantamento tias necessidades do Estado
em matéria de assistência técnica nos vários setores tio descnvo-
vimnento econômico e preparar projetos para obtenção da mesma
através dos programas da Organiza ão das Nações Unidas e da
Organização dos Estados Americanos, e suas respectivas agências
que prevêmim essa forma (te cooperação ia Eerrmacional

11 Estudar as possibilidades de contribuição do Estado
como parte tia contribuição geral (lo Brasil para os referidos pro-
gramas, examinando para êsse fim as disponibilidades de órgãos
públicos e organizações privadas do Estado.

III - Divulgar e tornar acessíveis aos vários setores da admiti-
nistração e às entidades privadas estabelecidas no Estado e as opor-
tunidades proporcionadas no campo tio (lesenvoivimento econômico
pelos Programas referidos internacionais de que o Brasil participa.

Art. 3•o - A Comissão de Assistência Técnica compor-se-á
de sete (7) membros nomeados pelo Governador do Estado, repre-
sentando os principais setores da administração estadual e enti-
dades diretamente interessadas HO (lese ii voivimuento econômico (lo
Estado.

Parágrafo único - A Comissão poderá convidar para parti-
cipar de determinados estudos e trabalhos, entidades (te nitureza
semi-estatal ou privada ou pessoas naturais cujas ïumições ou t1ualifi-
cações as recomendam para proporcionar essa colaboração.

Art. 4•0 - A Comissão será presidida por um de seus mem-
bros designado pelo Governador do Estado e se regerá na forma
do Regimento Interno que elaborar, com aprovação tio Governador
do Estado.

5. -- A Comissão coordenará suas atividades com as da
Comissão Nacional de Assistência Técnica, com a qual deverá manter
contacto permanente e direto para orientação de seus trabalhos e
encaminhamentos dos projetos que elaborar.

Art. 6.1	Os trabalhos da Comissão serão realizados sem
ônus para o Tesouro do Estado.

Art. 7•0 - Iste decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revoga(!as as d i sposições em contrário.

Palácio tia Liberdade, Belo Horizonte, aos 10 de julho de 1953.
JUSCELINO KUI(ITSCIIEIC mi OLIVEIRA
.J(IWd'Z (te Sozisa Carmo
Bento Cnn çOiOes Filho

*

U1íCIlETO N. 0 4.019 1 DE 10 DE JULHO DE 1953

Declara de imtt.Iiaat'e píib!iea (1 .4 eadenmia Belo-IIoii:ontiva de Letras

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas
atribuições e teiido cia viDa o (iSpostO na Lei n. 0 187, de 23 de
agôsto (ie 1948, resolve declarar de utilidade pública a "Academia
llclo-Ilormzoimiina de Letras", sediada cm Belo horizonte e destinada à
difusão da cultura e ao incentivo ás letras.

Palácio tia Liberdade, Belo horizonte, 10 de julho de 1953.

JUSCELINO KUBITSCIIEK DE OLIVEIRA
Gemido Slarling Soares

*

DECfttD() i 4 .020, DL 13 DE JULhO DE 1953

Declara [criado o dia 14 de julho de 1953

O Governador tio Eslatlo de Minas Gerais, no uso de suas
atribuições e atendendo à praxe que teni sido observada, decreta:

Artgo único - 1' (leclaratio feriado estadual o dia 14 de
julho de 1953, em honienaeni ao sexto aniversário da promulgação
tia Constituição do Estado.

L i berdade, Belo horizonte, 13 de julho de 1953.

JuscEuNo KUBITSCHEK DE OLIVEIRA
Geraldo S lailimçj Soares
José Maria Alkzninm
Juarez (te Sonsa Carmo
Odilon Iichrens
Bento Gonçalves Filho
illúrio ITujo Ladeira

Palácio da

*



118

DECRETO N. 9 4.021, DE 13 DE JULHO DE 1953

Gila J'dslo de Iligieiie

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando das atri-
buições que lhe confere o W. 51, n. 9 Ii da ConstituieSo Estadual
e tendo eni vista o (iisj)OStO no art. 15, 2., (1€ Dct'eio-iei n.
1 .907, (te 13 (te novembro de 1946, decreta:

Art. 1. Fica criado no Departamento (te Unidades Sani-
tárias, uni (1) Pôsto Móvel, com a classi ficaçilo te Posto te II qiene
tipo III.

Parágrafo único - O Pôsto a que se refere êste artigo terá
a sua sede no distrito da cidade (te Rias Fortes e será instalado em
prédio cedido ao Estado para essa finalidade.

Art. 21 - - Os trabalhos do Pôsto criado por êste decreto serao
executados por funcionários ocupantes (te cargos ora lotados na
Secretaria (te Saúde e Assistência.

11)

1)EcnT:T() N.' 1 ui3, 1W 23 1)E .IFI_1IO DE 1953

Reconhece o Si. Morno! hemos L'ibie/a Zavala como cônsul de
Carreira do 1'arouai i'ii( Lelo llori:oiite

O Governador da Estado  de Minas Gerais, tendo em vista o
Ofício fe 25 de julho iii liii ia, em que o Senhor Ministro das Relações
Exterores comunicou tia ver sido concedido, dlii (lata (te 21 (te maio
(lo corrente, o "exequ:tlir` , do Govêi'iio Brasileiro á nonicação do
Sr. Marcial lieiines t'riueta Zavala pata o Cargo (te Cônsul de
Carreira (lo Paraguai (111 Pelo Horizonte, resolve reconhecê-lo nesse
caráter.

Paáeio da Lil)rd:ile. uni Belo 1 lorizolite, 23 de julho de 1953-

.luscELINo EuDLTs(: 1 LER DE OI.lvEln.c

Cera/do Sloilinq Soares

*
Assim o tenhani entendido tôdas as autoridad esJ (lUdO O

conhecimento e a execução dêste decreto pertencer para que o
cumpram e façam cumprir como nêle se contéiii

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 13 (te julho de 1953.

JUSCELINO KunITscil ER DE OLIVEIRA
Muno Hugo Ladeira

*

DECRETO N.° 4.022, DE 15 DE JULHO DE 1953

Declara (1 tli'ilfiilIlUÇ(lO no exercicio (/05 j iiiiçocs de Oficio! do
Registro de Tílulos e Docunteiitos e de Oficial do Registro Civil das
pessoas jurídicas do téz'rno de São Sebaslião do Paraíso

O (;oei'nador do Estado (te Minas Gerais, usando da atri-
buição que lhe confere o art . 9 , 9, 51, da Lei (te Orgaiiação
Judiciária (Decreto-lei n. 9 1 . 630, de 15 de janeiro (te 1946), resolve
declarar a ac (imutação 110 exercício das funções de Oficial (lo Re-
gistro de Títulos e Documentos e de Oficial (lo Registro Civil das
pessoas jurídicas cio têi'nio de São Sebastião do Paraíso.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 15 (te julho de 1951,

JUS(:Ei.INO KUBITSCIIEK DE OuvEm.
(;craldo S/ar!irig Soares

DECRETO N. -1.024,  DE 25 DE JULHO DE 1953

Cria Pos/o de higiene

() Governador do Estado (te Mi ias Gerais, usando das atri-
buições que lhe confere o art . 51 ii. ,, li da Constituição Estadual
e tendo em vista (1 (1 isto ( StO 11(1 art. 15, 2., tIo Decreto-lei n.
1.907, (te 13 de novembro de 1946, decreta

,\1.t. l.	Fira criado no Departamento (1€' Unidades Sani-
tárias, um	(1) Pôsto Móvel, (0111 mi classifieaçao (1C Pôsto (te l-ligieEe
tipo 111.

Parágrafo óa ico () Pôslo a que se refere êsle artigo terá
a sua se de no btrito di cidade (te Llaiiiogi e será instalado em
prédio cedido ao Estado p:tl:l essa finalidade.

Art. 2.'' - - Os tratiailios tio Pôsto criado por êsle decreto
serão ('xecotado; lo!' funcionários (O'Ul(i(lite s de cargos ora lotados
na Secretaria tle Saúde e Assistência.

Assim ii tentiaoi entendido tôdas as autoridades a (IuCm o
conhecimento e a ex eeuçao dêste decreto pertencei' para que o
cumpram e façari i clilmi pci m como nêl e se contêm.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, aos 25 de julho de 1953.

JUSCELINO Kul(I'i'sCILEIC DE OLIVEIRA
iÍUí'iO h'ii(JO l.(O!eil1

*	 *
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DECRETO N. ç 4.025, DE 5 DE AGÔSTO DE 1953

Declara a utiLidade pública (te imóvel (te propriedwte do
Sr. Pedro Gontes de Oliveira, localizado n	 For.-7,cidade de Juiz de For,
pura fins de desapropriaçdo.

O Governador do Estado (te Minas Gerais, usando de suas
atribuições legais e de acôrdo com o art. 5. 1, ( lo 1)ecrc10-lei n.
3.365, de 21 de junho dc 1911, decreta:

Art . 1. - Fica (lcc]ara(Io de utilidade pública, para o fim
de ser desapropriado em jUÍZO OU fora (lêle, o imóvel (!C pi'npri ('(1 ade
do Sr. Pedro Gorms de Oliveira, localizado na cidade de Juiz de
Fora, com a área total de 1.800 (mil e oitocentos metros quadrados)
aproxiinad amente, confrontando coni a rua Mariano Procópio, rua
Pedro II e com as propriedades de Alvaro Lemos e do expropriado,
coirtendo UIII prédio de (biS Pa intentos ema frentes para a rua
Mariano Procópio e para a rua Pedro Ii, e uma casa residencial
contígua com frente para a rua Pedro 11, o qual se destinará à
instalaçóo do Conservatório dc Música e Escola de Relas Artes de
Juiz de Fora.

Art. 2. 1 -- Fica (lcd arada e decretada a urgénc a da caipro-
priação a que se refere o arE. 1.'.

Palác o da Liberdade, em Belo 1 borizonte, 5 de agôsto dc V,"53.
JUSCELINO KUBITSCIIEK DE OLIVEIRA
Geraldo Storling Soares
Odilon Beluens

*

DECRETO N g 4.026, DE 6 DE AGÔSTO DE 1953

Aprova contas relativas a despesas a regularizar da Prefeilura
Municipal de Vurginlia

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas
atribuições e nos têrmos do art. 5. 1' (lo Decreto-lei n.° 2.A5, de
5 de julho de 1947, resolve aprovar as contas tio então PefeiIo
Municipal de Varginlia, relativas a despesas a regularizar, realizadas
em sua gestão, durante o período de 31 de agôsto a 31 (le dezembro
de 1946, na importância total (te Cr$ 54 .930.00, por se haver
verificado que tais despesas, feitas no intcrêsse (lo município, estão
comprovadas pela documentação apresentada.

Palácio da Liberdade, em Belo horizonte, 6 de agõsto de 1953.
JUSCELINO KUBITSCHEIZ DE OLIVEIRA
Geraldo Starling Soares
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DECRETO N. 9 4.027, DE 8 DE AGÔSTO DE 1953

Cria o segundo Grupo Escolar na cidade de Nova Era

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando (te suas
atribuições, decreta

Art. 1 . 1	Fica criado o segundo Grupo Escolar na cidade
de Nova Era.

rt. 2.'1  - Revogam--e as (tisposições em contrário, -entrando
êste decreto cmli vigor na data de sua publicação

tio Gvéiiu du E lato de i\iiniis Gerais, cm Nova Era,
8 de agôslo (te i053.

JUSCELINO KUIJITSCJIIuz DE OLIVEIRA
Odilon l3elirens

*

DECRETO N g 4.028, DE 10 DE AGÔSTO DE 1953

Cria Pós/o (te higiene

O Governador (to Estado de Minas Gerais, usando das atri-
buições que lhe confere o art. 51, ii. Q 11 da Constituição Estadual
e tendo ciii vista o disposto no art . 15, § 2., do Decreto-lei n.9
1,907, de 13 de novembro (te 1916, decreta:

ArL1. 9 --- Fica criado 110 Departamento de Unidades Sani-
tárias, um (1) Pôsto Móvel, com a classificação de Pôsto de Higiene
tipo III.

l'iirágrafo único O Pós lo a que se refere êste artigo terá
a sua sede no distrito da cidade de Pium-í e será instalado em
prédio cedido ao Eslad o para essa finalidade

Art. 2. 1'	Os trabimllro.s do Pôsto criado por êste decreto serão
ecutados por funcionários ocupantes de cargos ora lotados na

Secretaria de Saúde e Assistência.

Assimii o tenhamis entendido tôclas as autoridades a quem o
conhecmuento e a execnçio (leste decreto pertencer, para que o
cumpram e façam cumprir como nêle se contém.

Palácio da Liberdade, Belo 1-lorizonte, 10 de agôsto de 1953.

JUSCELINO KUBITSCII Inc DE OLIVEIRA
illório linga Ladeira

*	 *
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DECRETO N. 4.029, DE 11 DE AGÕSTO DE 1953

t iitoii:a (1 (E.l RI) (1 promover desapropriações

O Governador do Estado (le Minas Gerais, no exercício de
suas atribuições, decreta:

Art. 1. 9 A Cia. de Eletricidade do Alto Rio Doce, sociedade
anônima, COO! Sede CIII Belo Horizonte, fundada por iniciativa (14)
Govêrno do Estado para construção e operaçao (Ia Central II Id rc-
létrica do Salto Grande e autorizada a funcionar conto eltipresa de
eletricidade pelo Decreto Federal o. 30.187, de 20 de novettil,io
de 1951, fica autorizada, na conformidadeidade da legislação vigente,
a promover as (lesapropriaçoes (los ilfl((VCi5 declarados (te utilidade
pública ieos Decretos IIS. 2.952, de 27 (te noveniLro (te 1918, n
3.199. de 14 (te novetobro dc 1949, ns.....117, :1.318 e 3.319, de
1. 9 de julho de 1950.  n. 3.333, de 31 de julho (te 1950 3.334,
de 31 de julho de 1950.

Art. 2.	1ste decreto entrará em vigor na (lata (te 511.1
publicação.

Art. 3. <' -	Flevogain-se as (IiSPOSiÇOCS em contrário.

Mando, portanto, a tôdas OS autoridades a quem o coo l(c('l -
mento e a execução (lêste decreto pertencer, (lUC o eum prato e faça
cumprir, tão inteiramente conto nêle se contém.

Palácio da Liberdade, em Belo horizonte, 11 de agôsto (te 1953

JuscELIxo KuBITscIiEK DE OLIVEIR..

JU(t1'(Z de Sousa Carmo

*

D[CRETO N.' 4.030, DE 11 1)E AGõST() DE 1953

Declaro de utilidade publica, para o fim de deSaprOpcii(tçUO,
jJitÓl)CiS situados tio distrito de .Ioomisi, flOilii('íJ)i'O de Me',juila,
fleeeSs(írios (S obras de coaslrtiçuo da Central Ilidi'clélrica do Salto
Grande.

O Gove:'nador (lo Estado de Minas Gerais, no exercício (te
suas atribuições e na conformidade do ai-[. 6. do Decreto-lei Federal

2-365, de 21 de junho de 1041, decreta:

Art . 1. 9 --- Para o fito (te serem desapropriados, cio Jui:c
011 aioi;àvelineate, são (teca1'ad0S de utilidade pública os terrenos
e beofcjtorias situados à tuai'geni direita do Rio Santo Antônio,
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no distrito de Joanésia, 1000 icipio de Mesquita, neste Estado, neces-
sários aos serviços de construção e operação (Ia Central hidrelétrica
(lo Salto Grande, perten('eutes a A rpio de Unto Carvalho, José
(t.iodio e Antônio Alves (te Araújo

- Os terrenos a que se refere o art . 1. 9 compreendeni
as seguintes glebas, ('onslal(tes (Ias ptalit:(s levantadas pela Cia. de
Eletricidade do Alto Rio Doce (CEAIID)

Primeira gleba, (te propriedade do Sr. Árpio de Brito Car-
valho, situada 110 10(01 denominado ''Vila (los Encarregados''
(CEAIID) , colo a área aproximada de 47.820,00 1112 (4 hectares, 78
ares e 2))	entiares) ou 79,04 litros.

() peíneto (Ia área acima tem como p01110 de partida o
marco \'-á da poligonal atitarracla á rêde (te triangulação (lo Salto
Grande e (te ('oordeliild as planas: X	82.214,94 e Y	21.168,21.
Dêste marco, dividindo, ( ' 0111 O Sr. José Cláudio, com rumo
de 2" 20' NE e a listaI1ei( te 95,05 metros; daí, dividindo com o
II1CSIIIO 1' ('oIl( o I'llIII(( 12'' lã' NI .' até toti ponto situado a 42,50 metros;
(lêste ponto dividindo  coto o Sr. Durico Corrêa, segue com o mesmo
rumo e coto a distância (te 10,50 metros; (1:0 segue ('0111 O rumo
441 45 NE e a distância de 20,00 metros e daí cmii direção à extre-
mnidacte da ala (,s(l0e1'di (t( ponte sôbre o Rio Santo 'Antônio té
à margem direita (lO mesmo I'IO, com  I'OlIlO Norte e a distância (te
7 metros. Segue, (tal, pela margem (tireila abaixo ('0111 O I'OfiiO (te
661 15' NI' e a distância (ti' 211,00 tiieti'osiité 0111 ponto (lOC i a
divisa ('01(1 terrenos do Si'. José Anicio da Silva', daí, segue COm

o rumo dc Li' Ia'	l-. (' a distância de 179,00 metros, ate a divisa
com terrenos (lo	 r. Joaquim ilodrigoes ; (lid, ('0111 O 1111110 (te
15' SO e 4800 iuett'os atéa divisa (lo ntesitio propm'ictário; daí, COlO

os i'otiio.s de 79' , 10' 8() e 72' S() e as distâncias respectivas de
239,19 metros e 58,47 Ii(L'tI'os, até o Iulal'cO (te partida \ ' - S, dividindo
ainda ('0111 O InesItio proprietário. Os rumos ac ilha iiteiicioiiades
são verdadeiros.

Segunda gleba, dc' loOpl'iedadc do Sr. .José Cláod o, situada
no local denominado Lagoa (lo Peixe (SALTO (,RANDE), ('omn a
í'lre:( aproxilll:oia (te :10. 1 60.01) 1112 ou sejam 3 hectares, 1 are e
tiO centiares. () perímetro(Ia área acua io.'ncionada teve como
ponto (te pat'tid:i o tiai'co V. 103-A (l:( poligonal aiitari'ada à i'êcle
de ti'iangulaçáo do Salto (à'aioie e de coordenadas planas: X
82.298,08 e \'	20. 78:1,82, sito:uto na divisa dos terrenos perten-
centes ao Sr. Antônio Alves . Dêste marco segue ('0111 o rumo de 38

O comN coma li istã 11' ia de 21,1))) metros, até a margem direita lic'
Rio Santo Antonio; dai segue para jusante e pela mesma margem.
('0111 05 rumutos: 18" 4)i' NE, 61-' 16' NE, 15 44' NO, 529 01 NE,
83" 30' SE, 65" 31' NE, 82" 59' SE, 58" 29' SE, coto as distâncias
respectivas: 46,00 ms .,$2,00 nus , 18,50 ins . , 73,00 ms . , 35,00 ms
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51,50 ms. , 66,50 ms. e 44,00 ms. ; dêste ponto segue, dividindo
com o mesmo proprietário, com os rumos 14 1 31' s  e 75v 21' SE
e as distâncias respectivas de 39,00 ins e 126,00 ms., daí, divi-
dindo com terrenos do Sc. Árpio (te Brilo Carvalho, segue com os
rumos de 8 9 39' SO e 2 v 24' SO, respectivamimente com as (listâflcjis
de 33,00 mns . e 95,05 los; (lêste ponto, segue, dividindo com o
mesmo proprietário, com os rumos: 80v 40' NO, 52 , 40' NO, 9 , 59'
NO, 5 1 59' NO, 631 44' NO, 57v 16' SO, 301 16' SO, 69` 31' SO, 55v 01'
SO, 71 1 46' SO, 461 46' SO e as tiistâncias respectivas (te: 58,16 ins.
91,40 ins., 102,67 nis., 27,00 uns., 31,50 mos., 17,00 nus., 10,00 mns.,
70,00 nus., 51,50 mns., 28,00 inS. e 66,50 mis. ; daí segue até o marco
inicial V. 103-A, comum o rumo de 3&1 44' NO e a (listâlucia de 3,50 mns.
Os rumos acima mencionados são verdadeiros e não magnéticos.

Terceira gleba, (te propriedade do Sr. Antônio Alves de
Araújo, situada no local denominado Lagoa do Peixe, como a órca
aproximada (le 105. 800,00 1112 ou 2 (dois) alqueires e 14,87 litros
(10 liectares e 58 ares) . O periniet FO da área acima teve como ponto
de partida o vértice V-108 da poligonal amarrada à rêde (le trian-
gulação do Salto Grande e de coordenadas planas: X - 82.427,24
e Y = 20.261,57. Dêste vértice segue Comi! O rumo tic 441 45' NE e
60,00 metros (te distância até a margem direita do Rio Santo
Antônio; daí segue para jusante pela uumesnia mula egemn tio referido
rio até um ponto distamite 400,50 mura., como o rumo 66' 15' SE, e
dividindo com os terrenos (lo Sr. José Cláudio; dêste ponto segue
com o rumo de 50' 00' SE e a distância (Te 19,50 metros; tendo
como confrontante neste 'trecho, o Sr. José Cláudio; daí, confron-
tando com o mesmo proprietário, segue os rumos e distâncias res-
pectivas até encontrar o Córrego tio Peixe e que silo: 62" 00' SO,
com 71,00 metros; 2' 00' SE, com 57,00 metros; 81" 15' NO, coro 95,50
metros; 62' 00' SO, com 105,00 moetros; 84' 00' NO, coro 33,5() metros;
799 30' NO, com 33,00 milciros,' 42" 00' SO, coro 26,50 metros; 80" 15'
SO, como 33,00 metros; 52' 45' $0, com 53,00 metros; 821 00' SO,
com 36,50 metros; 721 00' NO, com 45,50 melros; 27' 15' NO,
com 78,00 metros; liv 15' NO, com 13,00 metros, e daí icoiii o
rumo dc 24' 30' NE, até o Córrego (lo Peixe, coou a distâmcia de
34,00 metros. Daí segue para jusante pelo referido córrego, Mé um
ponto distante 116,00 nietros, com o rumo 20 9 00' NE, e (tal, final-
mente, com o rumo de 370 15' NE, com a distância de 90 metros
até o vértice W-108), inicial e confrontando ainda com o mesmo
proprietário. Os rumos acima mencionados silo verdadeiros.

Art. 3.' A Conupanlua de Eletricidade do Alto Rio Doce,
sociedade anônima, com sede cm Belo 1-Torizonte, fundada por ini-
ciativa do Govêrno do Estado para construção e operação da Central
Hidrelétrica tio Salto Grande e autorizada funcionar como elmiprêsa
de eletricidade pelo Decreto Federal a.' 30.187, de 20 de novembro
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de 1951, fica ruutorizacla, na conformidade da legislação vigente, a
Promovei' as des:upropriações tios imóveis nicricionados no presente
(lCCi'etO.

.\rt . 4.'	I' (leclaradi ri urgência (Ia desapropriação
Art. 5. 1	Iste decreto entrará cmii vigor na data de sua

publicação, revogadas as disposições cmii contrário

Man do, portanto, ri 1 âd usas, autori lad es a quero o conhe-
cimento e a e:ecução dêste decreto pertencer, que o cumpram e
façam cumprir, tão inteiu-amimcnte comuto nêle se conténi

Palácio da Liberdade, cio Lelo 1 iorizonte, 11 de agôsto (te 1953.

ScELINO KurumTscImEK DE OLIvEmFe
juarez de Sonsa Carmo

*

I)ECRET() N.' 4.031, DE 13 DE AGÕSTO DE 1953

T;' .' rrs[u c!na com ;rupo escolar as Escolas Retinidos "Professor José
Euuli'ópio", da eulade de .Juiz de I"ova, coam (1 rumes/na denonmixuaçõo

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas
nlrihu çãcs, resolve, nos tC'rmnos da alínea "g" do art . 4 . 1 (Ia Lei
119 408, (te 14 de aetemuutvm'o de 1949, transforimmar cm grupo escolar
as Escolas Ileuni(las "I'rofessor José Eutrópio", da cidade de Juiz
de Fora, com a mumesmna denominação

Palácio dit Liber,lrmie, cmii lido llom'i:'onie, 13 de agôsto de
1953.

JUSCEI.INo Kuiui'i'sc i mEK DE Om.m'VEmR.

01/1011 Ilelri'eiis
*

1)ECIIE1'0 N' 4.032, 1)11 17 1)E AGÔSTO DE 1953

Cria Pós/o de IIi!Jiene

O Governador do listado de Minas Gerais, usando das atri-
buições tine lhe confere o art .51, mL v II da Constituição Estadual
e temido cmii vista o disposto no art. 15, § 2. 1 , do Decreto-lei n.'
1.907, de 13 de novembro de 1946, decreta:

Art . 1.' ---- i"ica criado no Departamento de Unidades Sani-
trinas, (Ei! (1) Putit Mável, curo a cEissificriçio de Pôsto de Higiene
tipo III.
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Parágrafo único O Pósto a que se refere este artigo terá
a sua sede no distrito (la cidade te Iiaewudi e s cc instalado cio
prédio cedido ao Estado para essa finalidade

Art . 2. os trabalhos (lO PôstO criado p01' este decreto
sei'ílo executados por fuI1cion(rios ocupantes (te cargos ora lotados
na Secretaria de Saúde e Assistência.

Assim O lenliaui enteiidi(l() tôda as autoridades 'i ijtieiii O (O-
u hec i nico [o e a execuçao dêste decreto pertencer, para que o CU!U-
praiu e façam cumprir, como nêle se contém

Palácio da Liberdade, Belo 1-lorizonte, 17 de agôslo de 1953.

J USCELINO KuliiTscIiEK DE ()i.iniii
Múrio Hugo Ladeira

$iluur(o Pulriinojiiai

.ktuo	..............................	318. 533,90

	

Pas SI, N  ............................	57.463,00

	

1í(1(iido ......................	261.070,90

Pidacio (Li I.iLem'd.u[c, em Iteli) Horizonte, aos 17 (te agôsto
de 1953.

jus(;I-:I,mxo kuumrS(:nEK nu Om,mvi:w.
Geraldo (!(i1'liI(!/ Soares

*

l)LCfl[T() N.-' 1.034, DE 17 DE A(;ÔST() DE 1953

DLCHET() N.' 4.033, DE 17 DE AGÚST() DE 1953

1/101)0 (iS contas do ex-in !'I(I Cii (' Miiiiicipul de (]aiiúpolis

O Governador do Estado (te Minas Gerais, no uso (te SUaS

atri buiçes legais e nos têrmuos do que deteriiii mia o art. 15,
da Lei n. 336, de 27 (te dezembro de 1948, resolve aprovar as contas
prestadas pelo ex-lo teu (lente Mun ci pai de Can 5poi is. Sr. (1 audeniiro
Pena Fernandes, relativas ao exercici O (te 19.10, e assim (lemnon s-
Iradas:

Receita:
Cr$

Saldo (ti) exercício (le 1919 ..............	8.175,80
1-tendas arrecadadas ....................	645.132,40
Outras operações ......................	46. 937,00

700 .281,20

1P1 , 01 1 (1 (1.) (01( las 1/OS ei-lii leia/entes Mau icipais de Cazuípolis

() Goveriiadiu (lo Estado (te Minas Gerais, 110 USO (te suas
atrihiuçoes tegius e lios têmnios do que determina o art. 15, 2.
da lei ii.- 336, di 27 (te dezembro de 19-I8, resolve aprovar as contas
Pi-estadas pelos ex-tnteiidentes Municipais de Canúpolis, Senhores
Claudeun co Pena Fernandes e Lincoin Setle Câmara, relativas ao
exercício tie Idal , e assim demonstradas:

1? ((ei la:
Cr$

Saldo lo exercício de 195(1 ................67.707,00
Pendas arrecadadas ....................730.482,90
Outras oI)er:çdes ......................24.274,00

822.463,90

Despesa

588. 374,20
44.200,00
67 .707,00

700.281,20

Despesas realizadas ....................738.940,40
Outras operações ..................... 77.371,00
Saldo para o exercício (te 1952 ............6.149,50

822.463,90

Despesa:

( (nicas opecacoes ......................
Sal(lo leira o exerciciO (te 1951 ..............
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Situação Patrimonial:

Ativo..............................
Passivo	 .

Patrimônio -líquido ....................

129

'ti/lu!Ç(10 1 'titi'inzoii ial

Atio..............................
Passio	..........................

Itrimnônio liqUido ...................

Cr
296.116,10

24. 274,00

271. 812,1()

Cr$
264.427,10

62. 967,0()

201 .505,10

Palácio da Liberdade, em Belo horizonte, aos 17 de agcisto
de 1953.

JUSCELINO KunITsc1IEI 1)1: OLIvEIIL\

Geraldo Starling Soai-es

*

DECRETO N. 9 4.035, DE 17 li: \GÕ1T0 D1 1Ei

Aprova as contas do Ex-Inicial cate Municipal de C(múpo!is

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de sui.i
atribuições legais e nos têrmos do que determina o art . 15,	2,
(Ia Lei il. Q 336, (te 27 de dezembro de 1048, resolve aprovar
contas prestadas pelo ex-Intendente Municipal de Canápol is, Senhor
Claudemiro Pena Fernandes, cela li vas ao período (1 C 1. <1 (te jWei)
a 2 de junho do exercício (te 1 51 e u'c,i a demonstradas:

Receita:

Saldo do exercício de 1950 ................67. 707,00
Rendas arrecadadas ....................21(3. 824,70
Outras operações ......................32. 627,110

317.158,70

Despesa:

Despesas realizadas ....................278.528,20
Outras operações ....................42. 879,00
Saldo para o mês de julho ..............25. 751,50

Palácio da Liberdade, eiii Belo Horizonte, aos 17 de agôsto
de 1953

JuscEamNo KuBUSCHEK DE Oi,mvErn.
(;eraldo Slarlint Soares

5

*

1)l-:(:nl:'l() x.•	.030. 1)E 17 1)l-	(;ÔSTO DE 1953

4prom'im (LS t-oi (as do ex-um tendente Municipal de Gwiápolis

0 Governador tio Lst(i(io de Miiis Gerais, no uso (te suas
almibuiçues legais ( 1105 termos do tie determina o art. 15, 2.,
tia Li o.' 3311. du 27 de dezembro de 194$, resolve aprovar as contas
prestadas pelo (-x-lilIemoIeImttl- Municipal de Canápolis, Senhor Lincoin
Setlr Cânera, relativa', ti período de 2 de junho ii 31 (te dezembro
de 19a1 e assim]! demonstradas

Receita:

-addo riu 1.' de junho te 1951 ..............25.751,50
1Rmidas ai'i'eeadadas ..................4811158.20
Outras operações ......................24 .274,00

533.683,70

Despesa:

Despesas realizadas .................... 460.412,20
Outra', ((peraçoes ......................67.122,00
Sailti liam-a o exercício ile 1952 ............6.149,50

347.158,70	 533. 6$3,7()



Situado Pulz'imonja(

Ativo
Passivo

}atriiiiôl1io II(IIiId(4

296 116,11
21271,10)

271.84231)

1
--	---

i'iiar' t'e'alizaIas ('III soa .a'sl5o. Iui'aiih' o ln'riod() (te 30 de março
a 21 de J(i11l1() de 1917, lia iiiiI)Oi'tilfli'ia de Cr	65. 641,00, J)OV 5

verificado (11W tais h'sio'sas, feitas tio itilerêsse (lo lllI1flicÍpiO,
*t5o c'ol(pI'oVaol:I'i	l(('Ia	(Io('ulli('itta('ao al)reSellta(la

Palu('io da Liberdade, ciii lh'lo 1 lorizonte, 17 (le agôsto (te 195.

Jusnci.ixo Kuni'rsciit:i; 1)0 ()uvllft4.

(;erulílo ,',Iai'linj .'oz1'eç

PaIS/lo (Ia LIl,l'rllaj(', ('III 11&'lo 1 Ioiioit1', aos 17 de agôsto
de 1953.

JUSCELINO Kciiii'sc 1 ii:i	ni: 01,1voi1i./
(;('ruI(lo .S'Ioi'Iin1 ,S'oui'e,s'

vi

1)E(:HJ:v() N.' 4.037, I)l' 17 1)I'	\GÕS'l'() 1)I	1

Aprovu ((.4 ('0(110,4 re julivos 41 (1)5/0./OS (1 1('(/lIIori:((J' (1(1 Prei('ilIlra
iIii!l H'i/.ohl (/' SuS i((0/)OliS

() Governador do 1'.slado de Nlina " (h'rais, 110 11/0 dc sita;
airihiiiç0es (' nos li'nios do art. 5,( do l)'(r(' lo-l('i li. , 2. 135, (14' 5
de julho de 19 .17, i'esol'c aprovar as ('Olhas (II) ('1115/) Pt't'feito ,lutii-
cipal (I(' Saldnópotis, i'('lalivas a (l('5O'SaS a	i'i'giilai'izai',	l('aliza(615
em sua geslSo, durante1114' (4	n'nodo (II'	1() d (' fl((\'('lllI(l'O ii)' 19:17 a
de fl ,iô5l0 (II' 1946, na iiiijioi'[Sni'ia total (II' (i'383 268,00, 1)01' se
havei' V('l'il'h'ado ijui' tais (I('sj0'su, feitas rio mlcr'sscdo lininicípio,
esiSo ('ollll(l'ovadas	I(('Ia	(lOctililcilta('So	(pl'('ScI1la4la

PaUlCio	da 1,ih('l'(lad(', lOto 1 101'iZOhit(', 17 de igôsto de 1953.

JUSLELIN() Kuuii'sciii . ni: ()i.ivi:in
(;ei'ul(lo ,S/orli,oi So(Ir('s

*

I)l':(HI':'I'() N.' 1.038, 1)0 17 1)!'. .\(;os'I'(( 1)0 1953

.'t/rOl'O ('01(1(15 ï'ela/i'us u (/('5J0'S(IS II r('/uIal'i:(lr (1(1 Pi'c/'cilo,'z
.1! unir 1/1(11 (/4' 5/lo Go o :u/o (/o ,Su /4(0(1!

0 Gover'naloi' do lsIado (O' Minas Gerais, no LIS)) (Ir Silo',
atl'iI(uiçoeslegai ,' 1' tIOS	('('11105 (1)) ai.I.... . 1(4 Decreto-lei ii," 2.135.
de 5 (II' jWho de 1947, resolve altroxar	IS ('((III)', (14) ('llIS)( I0'('f('it),
Mnnicia1 (te	ao G011Ç(lO do SOj)LI('aí. relativas 1)	lesiic',as a

*

Iw(11I:'l'0 N.' 4.039, l)l' 17 DE AGÕST O DE 1953

Criu ( /1(0/0(l)/O (/111/40 ('$('oI(lr FUI ('id/Ide (/4' Munliuntirini

0 (ovci'ii,olot' (1)) Estado (II' Minas (h'rais, (lSafl(10 dc suas
atrd)uico('s. 1(501v)'. I1I). ('FIlIO', la IA'i li.'' 4(48, de 14 de setembro
di' 1949. ('i'iat' (4 scL/(iT1(lO 411110) ('5(01)1' na ('idade de Manhurnirini.

l'ala('io da	l,ilo'i'laIt', ('III	11(1(4	lloi'izonte, 17 (11' agôsto de
1953.

Jes(:t:r,iNo 1\L'IiI'ISOI ii:i	1)11 OLIVEIRA

O dilon  /0' /i t'e (is

*

1)1:(:HI:l'() N.' 4.040. l)E 17 l)l AGÕST() DE 1953

'I'I'(tIl sf () ('11 iii ('(li (/101(0 ('54 '((fUI' (IS ES ('01(15 1? ('II!? E/laS de Pd i'to Firw e,
111(1111(1/410 1/e Piranga

Governador (II) ksl(d(( (O' \l i nas ( ; ( ,,. a is, usando (las atr
1(UiÇO('S (jUC lhe ('(mOi')' a 1,41	1," 44)8, (te 14 (14.' sCtClllhi'O de 1949,

decreta

Art. 1. 1	l'icaiii lransforuiolas ('01 gi'tij)O escolar as Escolas
FO'nniilas de	loi'to	l"il'lO(', lilulli('il)iO	O'	PII'1(1)ii.

A14. 2, 1	1sI1' 1 ('ele 10 enll'ai'a ('01 vigor na data (te Sua

nh1)ticaçIo. i'('vo4a)las a5 (liSI(osiÇS('s ('01 ('Ohltl'Sl'iO,

l0lScio (111 Liberdade, clii Belo 1 101'iZi)llte, 17 (te agôsto de 1953-

JUSCEi,I O l'.uiii'isi: ii 1'E DE OLIVEIRA.

Odilou 1h' /lJ'elix

*
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DECRETO N. Q 4.041, 1)E 17 DE, AGÕSTO DE 1953

Transforma cill grupo escolar as Escolas Reunidas de Braúnas de
Guunhães, município de Guaiihães

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando (Ias tri-
buições (jUC lhe confere a Lei n. 408, de 14 dc setembro de 1949,
decreta:

Art. 1 . 0 - Ficam transforina(tas ('10 grupo escolar as Escolas
Reunidas dc Braúnas (te Guanhões, município de Guanliiies.

Art. 2.	Êste decreto entrará eni vigor na data (te sua
publicaçõo, revogadas as disposições em contrário.

POIÚCi() da Liberdade, ciii Belo 1 lorizonte, 17 (te agôsto de 19,53.

JUSCELINO KURITSCHEK DE OLIVEIRA
Odilon Ilelireizs

*

DECRETO N. 4.042, DE 17 DE AGÕSTO DE 1953

Trans! oram em iizpo escolar as Escolas Reunidas de Cujutri,
município de Viçosa

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando das atri-
buições que lhe confere a Lei a. 408, (te 14 de setembro (te 1949,
decreta:

Art. 1 .	Ficaii) transformadas cm grupo escolar as Escolas
Reunidas (te (ajuri, mflUfliCi1)io (te Viçosa

Art . 2. -- Ëste decreto entrará ciii vigor na data (te sua
publicação, revogadas as disposições Ciii contrário

Palácio da Liberdade, ciii Belo llorizomite, 17 de agôsto (te 1953.

JUSCELINO KuBusciíEK DE OLIvErn
Odilon Behrens

*

DECRETO N. 9 4.043,  l)E 17 J)E A(;ÕSTO DE 1953

Cria o segundo grupo escolar nu cidade de l'utpociguara

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando (te suas
atribuições, resolve, nos krmnos do art. 4 .,	1.', (Ia Lei n.° 408,

de 14 de setenibro de 1946, criar o segundo grupo escolar na cidade
de Tupaciguara.

Palácio (Ia Liberdade, ciii Belo Horizonte, 17 de agôsto de 1953.

JUSCELallo KUBITSCHEK DE Or.IvEIn.s.
(idiloiu Beliremzs

*

1)ECRE't'o) N. 0 4.044, DE 17 DE AGÔSTO DE 1953

'I ' iitiis/oriiza Cal grupo escolar as Escolas Reunidas de Itaob mi,
Ifluilicípio <te Medina

() Govermoutor do Estado de Mi tias Gerais, usando das atri-
buições que lhe (OlIf(le a Lei n. 9 408, (te 14 (te setembro de 1949,
([e(I'etfl

Art. 1. 1 - Ficam transforina(las eu! grupo escolar as Escolas
iliumi i das (te ltaohiiii, 1111111 ClPjO (te Mcd lua

Art. 2Y - - Este decreto entrara em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições ciii contrário.

Palácio da Liberdade, ciii Belo 1 torizonte, 17 de agôsto de 1953.

JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA
Odilon Belmrens

*

DECRETO N. 4.045, DE 17 1)E AGõS'I'O DE 1953

Tr(xnsfoiinu elo (/I'UJ)O escolar as Escolas Reunidas de Mato Verde,
município de Monte Azul

O Governador do Estado (te Minas Gerais, usando das atri-
buições que lhe confere a Lei n, 0 408, de 14 de setembro de 1949,
decreta:

Art. 1 . 1 - - Ficam transformadas ciii grupo escolar as Escolas
Reunidas (te Mato Verde, município (te Monte Azul, com a deno-
minação de "Eduardo Friero".

Art. 2. - - Ës'te decreto entrará em Vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, ciii Belo 1-Iorizontc, 17 de agôsto de 1953.

JUSCELINO KUBITSCFLEK DE OLIVEIRA
Odilon Belueris

*



1

1)FCI1[T() N. 4.04(1, DE 17 DE .\'t'u 1)1; 1953

a (JeI(on(ina(io especial dt , "Pru/essor .tlr I?enaall'' as
Es eu l is 1? e uni das 1(i	da(J e de (]a rui

()	(1(vei'nadui' do	IsEulu	de iliii:is	(Crus resulve	lar
(ICI)OlIliI(í('i(()	CSJ)e('iilt	(II	"l > iu!(SsuI	\taai'	leiiault''	lis	I'5e(1aS
lCl.jl1 ii las (III (i(t((l(	te Caraí.

I'ala('i() (til Lit(eIltlute, &III flch) 1 turizujite, 17 de a,, óSlo (ft 1933. 

JUSCELIN() Kuai'i'se li lli	ai: ()i.iveiis.

(idilun JIeluens

*

1)l'Cl1l'11) N:' 4.047, l)l'	17 l)l' .\(S'l') DE 1953

Trulisl orlim eu	qli(pti (5 (01(11 (15 J5 (i las 1? ('(III ii/us "L(I(1(i1(1() . fluira)
(1(1 cidade (le Eslii'ii, com a lues/na (/el)u!nifuleao

() (ioverinutui	lu	ks1olu (te \lnias (eI''(is, U5l(Ii(t((	te 5)11)5
atrihuiç5cs, resolve, nus ternius (til alínea "" tu alt. 4.'' (Ia Lei
n. 5 4003, (te 14 (te setembro te 1949, tr,111 ,,lormar ('1(1 grupo estoliii

as Escutas Reunidas ''Edtiai'du .\iiiaial', (III (idads dv Estiva, eoiii

a 1u(eslui( denominaç5o.

ld'n'íu da Lutuidute. ('III 101) IIuiizuiite, 17 de agustu de 195.

JUSC!0.IN() Kui(l'i's(inl	1(1': ()i.iviiit

()diloui I3elirens

1:i

tn'ai.i'du uuu'u	() l°(LStO( 0 (tU)' 5)' i'eiei'e êste artigo teia
10	51(10	so'dt'	II)) (tlSii'llO(	(til	('((lal)'	(1)'	l'I',Iueis('o	Sales	e sela	insta-
lado ('III prédio o'o'didu 1u( t'stulu para essa finalidade.

2." -	U	tialoollios dl( lesto criado 1w' ('sie decreto
svrúo o'xeo'tilutus 1(0)1' lUl0luliinI.Ls (O'Ul)initi'5 (te ('101)05 ((III lotadoS
1110	('ele hill) de Saúde e	\';sostcneo

\ssiia u	l('llI(l(lI(	('l(t('ll(li(I((	[(((tIOS	as	iOtl1O)l'i(tJOtCS	li	(1)1(111	O
('uTltl('('(il(('Iitu	e	1)	('xeeLIç:o(o	(teste	(1 ('('ri' too	ju'i'Ienet'l',	loI'a	que	o

('1lI11 l (i'i0lII	('	taçain	('olllljoi'II'	('(0101(0	(lei)'	50'	o'ioI(t('ln.

t'lltln'lu (tIl	l,ll(('l'(llOtO', flo'Iu	ltuI')/.00ll1(', 17	(II	agosto (te	1953.

o

	

j useJ:I.INo	I'uIoI'rs(	oi•:n. lo:

1! oi f' O) II (((/(( Ladeirai'ira

*

D1:(:HE'l'() N: 4.1(49, I)l' 17 DE, A(ÕST() DE 1953

il'(ln.s/oI'nl() ('1)) fJí'lI/u( ('seo/ul' as Isco/as I?enmlidas de (apn/ir,
1(li(ul /01/0(0 de .11u/ipó

LI (lovei'ua(tui' (tu E5l(t((	It \IiIiiOS (levais, usando das atri-

100L1ÇUt's (101' lhe o'uiito'i'e 1)	Lei ii."	10)3, (te	II	(lo' so'tt'uiiln'u (te	1949,

lleer'etl(

t:	t'ieaiii	[l'alis!ul'iiIlutas ('III	UrIll(O( ('5('0)li0I' as Escolas

11o'tniidas de (atuitira, uninicipio Itt' 'ila1il)0.

Art.	2."	- Este oleereiu elitrioi'a ('((0 vuI' (111	lata (te sua

(lIt(ti('1iÇl0(,	rt'vugIutlos	15 (tispusIçues (1(1	('uIItl'arlo.

(tiO l,itu'rdOOI(', ('III Belo ltui'izutite, 17 (te I(L)uStO de 1953-

*	 .tusel:LINu	t\unl'l's(:lli:i'l	t)1 .: ( ) i.ivi:iiu.

E	 (h/ilon /i('lll'o'f0s
1)1:(:11E]1) N.' 4.048. 1)1' 17 DE, MASTO DE 1953

(iria l'uslo (le Iludem,

1	G overnador((101	itti	l'.stli (1(1 d e	\I i (11(5	( lerli 5,	11 5( (1(1 o	( Ias	iti'i-

Iitiiiui's (IUC	liii.' ('(OltcI'c	((	art.	ii.	(1.' li (110	(5(nstitliiç5u Lstulii,I

e tendo ('iii vista to otistlo(sl(o no art. la. 2.', do De(-relu-lei o:

1.907, de 13 de novembro de 1946. d ('CI')

.\i't.	1."	lira	(l'ill(l((	no	1)tt(at'tauie(itu	(lo'	tl(idll(lo',	Saoli-
(avias, uni (1) lôsto 7iluvt'l, (((lii a ('Iassitio'o('a(o (te Pust.0 de lligio'i'e

11 1 )0 111.

1)l:(:l1l:'l'() N: -1.050, 1)E 25 1)t"..\('ÕS'l'() 1)1: 1953

Cria Posto (Ir lliqiei( e

() (luvta'ivadoi' do l:5tl((t0 du \linl0s Gerais, usando ((lis atri-

!i(IIÇO('S (1 1 )' lhe confere o ali.	)1. li.'	II. (til (oiislituiiç5o Estadual

t' tetidu eito \'iStl( 0) (tisJu(stu 110 art.	15,	2.1', (1(1 Decreto-lei n.

1 ,9i(7, (te 13 de nus eudn'u (te 1946. (1 erecta:



Art. 11 — - Fica criado no De Iltalllento de lJiiid:tics Sani-
túriiis, 0111 (1) Posto Mvcl, (0111 a classificacjio de Posto de Jligiene
tipo 111.

Parágrafo único -- - () t'slo a que se refere este artigo te,,,,
sua sede no di s trito(Iacidade (Iv Pouso \!to e serit instalado viu
prédio cedido ao Estado pura essa finalidade.

Art . 2. --- Os trabalhos do Posto criado por êste decreto
serão executados por funcionários ocupantes de cargos ora lo1ado
na Secretaria de Saúde e .\ssi steueia

Assim o lenliaiit ('llt('ll(lid() tôdas as autoridades a (tOCO) O

conhecimento ea execução (leste (1 ('crI tu pertencer, para que o
eulnpraiu e façam cumprir como nêle se contém.

Pal:'icio (Ia T,ihCI'dUl(, Belo horizonte, aos 25 (te agôsto de 1953.

JuSCEE,INO Kuni'rsciiuic DE Oi.ivciiu
11 (frio litigo Ludeir(t

137

D1:( IWT( ) N.- 4	52, l)i 20 1)!'. A('ÕS'1'() DE 1953

de Uti!i(/(t(lC j,iibhicu o Congresso dos Trabalhadores de
%Iiïias (;e1(iis

ovcin:ulor do Estado de Minas Gerais, usando de suas
ittii hiii çoes e tendo ciii vista o disposto da Lei li. 9 187, de 23 d
aii,Lto de 1915, resolve declarar de utilidade pública o Congresso
dos Trabalhadores de Minas Gerais, entidade destinada, entre outras
finalidades, a propugnar e defender os legítimos interêsses dos
tia leI 1 lia ores iii j 11 ci ros

Assou o telilL iii entendido tuldas as auridades a quem o
('(a Iiceiuieiito e a ('X('CUÇiIO (leste (l('('l'Pto i)el'tt'licel', para que o
( Iiril l( uaTlI e tuçatu eurilj>ril', Cio inteii'aineiile ('01111) nêle SC contém

Palacio da l.Il)crdole, Belo llorizoiite, 26 de :Igôsto (te 1953.

Juscuí,ixo KUBI1SCIIEK nc Oi,ivurlv
(1 ei lllo .' ' /irr!ioq ,'uaz's

*

l)1'Clt i'l'( ) N. 1.0.53, 1)E 26 1)1; AGÔST() DE 1953
*

DE(:m:To N. 4 .051. 1)l' 20 DE AGÕSTO DE 1953

Modifica a 'J'abe!a Única (le E.rlraiaino'rarios-Mei,sa!is(as, aproi'aíf'y
pelo Decreto n,' 3 . 689, de 31 de janeiro de 1952

() Governador do Estado (te Minas Gerais, usando das atri-
buições que lhe confere o art.57 da Lei nf 55$, de 29 (te (te/.elflt)rO
de 1951, decreta:

Art. 11 Ficou ('l'iadas na Tabela Unica de Exti'anniiierarios-
Mensahistas da Secretaria (lo Interior (Manicômio Judiciúm'io de
Barbacena) , aprovada peto Decreto ii .' 3. 689, de 31 (te janeiro de
1952, mais (luas funções isoladas de Vigilante, referência VII.

Ao. 2.' - Ëste decreto entrarít em vigorvigor na (lata de sua pu-
blicação, revogadas as disposições eni contrário

Pidúcio da Liberdade, Belo horizonte, 26 de agosto (te 1953

JuSciLLNO 1QuBITsc1iii DIC OLivEmna.

Geraldo Slarlinq Soares
José Maria Alkniim

ModifiCO (1 i(ll)elu (Jfl lei! (/1' Lxlran,iniei'arios-Mensulistas, da
.'e ele (afio (lo	iOi,'OO e (ulvas Públicas, (ff110 (1(1(1 pelo Ijecrelo n.
3.689, 	31 de Ia!, eito de 1952

(1 (h,vci'uador (lo Est:olo te Minas Gerais, usando das atri-
liii ç(cs que lhe confere o alt. 57 da Lei ii . 854 de 29 de (leZeflibrO
(te 195I, (lecreta

1.-- - t'ic:( alterada :( ('ti'ntura da Série Funcional de
Ailifice. da Tabela 1'niea de Extranumnerúrios-Mensalistas da Secre-
taria (1:1 \' iaÇaO e Obras Públicas, que passa a ser a seguinte:

3 Artífices, referência XXI
ti Artífices, referência XVIII;
5 Artífices, referência XIV;
4 Artífices, referência XII.
Art . 2.' - - Lste decreto eiitriii'á em vigor tia data de sua.

publ icaçao. revogadas as disposições eu! ('OIltI'al'iO

Palácio da Li berdade, viii lido Horizonte, 26 de agôsto de 1953.

JUSCELINO RuBiTscl!EK DE Ouvi.us-&
Ifenlo Gonçalves Filho
J((5e )fai'ia ,lll:iui,n

I)e1rru

*
*



lis

l)tCktEl1	N. 1.o51, 1)[ 3 I)I Sll'1\tll) Dl: ios:

(hitr Pus/o de IIi(fi('il ('

0	(vtiiitlor	tio	Fstltt	(h . M i lia ,, (;t:tis, io,:itltt	da,;
t(Ltlço(tt	( 1 111 '	lhe	t'oiiiet' i '	o	M.	ai,	n.'	li	ti:t	(ol1ttlltiiç:to	ll:ttlii:tl

i.'	ttitiio	('iii vista	o	iiist(oslit no	arl.	la.	 tio	1)
1.907, de 13 de novembro de 101h, ti

Au .	1:	loa	criado tio 1)(jailnl(niti de l'idl:ttle	:t:ii-
tat'ia,s. 11111 (l) Posto MóvvI, ('0111 :1	 de Posto de 1iiii11&_
tij)() III.

l:it':igialo iiiitt'o	0	'oslo a tttit' s' refere eSte	trilgo
tI	5(1:)	st'tti' no	tlisti'ito	da	iil:ttle	de	l':itaii:tt'ii	 e	iitstniatiti (III
it'('dio ((thiti(( ti))	kst:)tio para (5.5:1	liiiaioi:tde.

:\ut.	2:	s tratoihitos tio Posto	ri:ttio por este ii
ser:))) (xe)llt:)tlos I)Oi'	ttiiitioiiaiios	(o)IltaIli(5	ti('	(ai'40S	(tIa	tot:ttios

na Secretaria de Saúde e

.\ssiilt	1)	tciiti:tiit	entenditlo	tt)(i)5	Is	:ttitttiiti:tih (:t
l'onhi(')'itilento	('	ti	 jW11C1ICCr,	t:tI:)	(I('
(i11ii(r:tiil	('	I:tt;:iiii	(ilitI)1'lI	1011)))	itelt'	t'	toidelti

1 1 :11at'i4 )	Ia 1,i1tet't1at1e. luto lloiazoiite, 3 de st'tt'iaitio du ltt,dl.

.Er'ScIt,INO	l'i.'iii'rsciii:i.	1)1	()iIVi.iitA

Jif tt rio 11 11 ! /o	L ti tIe ii'tt

*

l)l(tI'l'() N. , . o, ii: 3 DU	 1)1:

(ria /'o,io 1/e li i: / ien e

() Governador tio l'stado de Minas (o'rnIs, usando Lts tili-

ttttires qiu' lhe eonteie 1) arl.51. ii:	II	Ia Coiistiltiiç:io IsiOlual e

tendo i'iii vista o (liSl)0SIO no ai-t. la.	2.', (lo D ecreto-leite-lei	1.907,
iR' 13 tu' novembro tte 19IG. ii ('eFe itt:

Art. 1.' lira ert:itio lio lh'part:tiiit'iito de tIliti:ities Saiu-

tSi'i:ts. uru (1) l'slo Movei, colo ti eiassiFieaç5o (te Posto de higiene

tipo III.

ltragrai() 0111(0 -	() P0511) tI GUi' 'o' I'ef('t'C este artigo teta
a 5(01 sede 11(1 tlisíi'tto	ia i'iti:oit' de l)si.st	\o\:( 1' 'ora	ilisitiltido
('lo pi'etiio cedido ao Lst:tilo para 155:1 fiiialitt:tde.

Imi-
.\u't. 2. - ()s tr:iii:tliios II)) l'ostíi criado J)Ot' este decreto

'-iran executados por fititcion:'u'ios ocupantes (te cargos ora lotados

11:) 5 ('('ri' t:tri:t de Satiitt' e Assistência

	

((	t)'IllIallt ('Fit('iltilti()	lol 5	
a s',iiitoridaihes	a	(IU(tii	o

-ttitie'iio'iito e :1 l'xe('iiçao	leste	herdo j)ertetieet', para (IUC 1)

'UIlIt)t':llII 1' lacaio cttiItprir ('01110 iielt' se (Oflt('flI.	b
l'al:o'io tia h,iitt'rti:ote, lIdo 1 lorizotite, :i de selettilii'o de 1953

Jk's(:I:tI,5((	l\iI)i'rs(;lll:itt	i(i	()i,ivi-:in.t

	

.Iiúi'i(,	11 li!/O	Ltuíeii'u

*

Dl':(;IH:l'o N.' 4 . OSG. DE, 7 DE, SE't'FMIIHO DE 1953

(]i'io L0,sio de Ilitiiene

0 (iosri'iiadot' (1(1 1st:uto de Mina ,, Gerais, usando das atri-

loilçoes tjiii' lhe eotitei'e (1	(ri.!, ii.' II(Ia Coiistiliiiçi'io Esl:olual e

1)1011) ('III vista o tiispo'io tio art. 15,	2., tio Decreto-lei n.	1.907,

lI' 13 de itoveiidii'o de 1016. deeri't:i:

,\rl .	1.	l"i('a	 tio	l)ep:otaiiteuito de	tiiiti:ities	S:oli-

i:o'ias, uni	(1) Posie	love , ('0111 ti CI:issifte:o'So di' Posto tie 11-

gie11c.	ii jot	III

iiiiit'o	()	l't>shi ti	(l)' Si' t'eíei'e este artigo	leia

a sua setie rio tiisli'ito tia eitl:tdt'	te	'salluique e sela	ousl:ilaito i'llI

(te tio cedidoo :11)	 para ('''o) li i:tloI ai 1 e

ArI .	2.-	- ( Is tu'ahalluos do l'oto ('latido	1101' este d eet'e lo

seiSo ('xe)'lli:)th(ts	(Ou' fuueioii:'(rlos oelip:ilitcs de cargos ((1':) lotados

lia5 eere t:ti'i:i de Sai'itie e .-\ssistC'neia

.\Ssilli	(1	ii'litlaili	eiitetitlitiii	lt'itias',ts autoridades	a	qU('tui	o

t'oiilut'eiitteuito e	ti ('xeeue:o	tiesir	ti ecru' lo pet'teiieel', para	(Inc

co ti	r:i o e l:o ,':t tt	1111)1 (rir ('(1110 O ei t	SI' t'Otiicili,

P:115cio itt (ov'I'Iio, elO 'l'eoiilo ()toni, 7 de setembro de 1953.

t\uutTseill-:iS tio ()i.tvm;iir

A! tu' iü II 10/(1 Lei! e ia

*

DECIIFT() N.'-' 4 .1)57, l)1' O DE SETEMIIH() 1)E 1953

i)'e(/u ittil)t'I) /tt (( St'i'i'it,'ti de ,i!oajeiii tIL' Calcário

0 do kstatlo de Minas (et':iis, usando (ias alui-

liiuçot's (101' lhe )')oifeI'ettl OS ai'tlgos 51. )5, da Constituição tio Estado,

c li.-' da la'i ti." 44U. de 7 de ttutulti'o de 1919, decreta:
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AM. 11 O Serviço de Moagem de (:alcário, subordinado
direllinclite ao Secretário da Agricultura, Indústria, (oriiérciu e
'I'ralc( ho, tem por finalidade

1)	estudar a io(iiz;ição tias instalações	(e Ilinagelil de cal-
cário, para deliberação tio Governador do Estado;

11) pesquisar as jazidas de calcário e elaborar o piano de
lavra daquelas que forem escolhidas

111) fornecer á Assistência Jurídica  da Secretaria da Agri-
cultura os lados necessários ao ei(cilliIiflllaI)Iento (los pedidos Je
autorização e concessão de lavra;

1V)	estudar, espec i fi cai, projeta i', orçar, iiiontar, operar in-
(luStrialrllente as instalações (los nioinlios de calcário;

V) distrib u ir a produção (lOS moinhos de calcário, não so
através da venda direta aos consuui ores, como dos Departamentos
da Secretaria da Agricultura;

VI) difundir a aplicação tio produto;
VII) manter estreita colaboração ('0111 os ilernai s Departa-

xiientos.

Art. 2. - - O Serviço de Moagem de Calcário terá a seguinte
organização:

1)	Diretoria;
11) Serviço Administrativo;
111) Setores de Produção;
IV) Moinhos de calcário (Estabelecimentos)
Parágrafo único - - Haverá tantos moinhos de calcário quan-

tos se fizerem necessários, até o máximo de 25, de acôrdo coas as
diversas regiões apropriadas e 1(05 limites das disponibilidades dos
recursos orçainentários para [ai fim destinados

Art. 3. -- Compete ao Diretor do Serviço de Moagem de
Calcário, cujo provimento Se fará em comissão nos têi'inos (Ia lei,
ii supervisão tios serviços técnicos e administrativos e, especialmente:

1) Cumprir e fazer cumprir as leis, regulamentos e (tiiisis
atos de autoridade competente aplicáveis ao Sei-viço;

11) Dirigir, coordenar e fiscalizar as atividades do Serviça
III) Diligenciar para que os trabalhos se façam com presteza

e econontia
IV) Submeter ao Secretário, devidamente estudadas, com o

seu parecer, os processos e papéis de sua alçada;
\T) Assinar ou visar a correspondência e publicações do

Serviço, exceto a que, pelo assunto e natureza, competir ao Secre-
tário da Agricultura;

VI) Distribuir o pessoal (lo Serviço, propondo ao Secretário
da Agricultura, as remoções que uigar necessárias;
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VII) Organizar instrnçoes e ordens de serviço, suhiiieleiido-
as á aprovação do Secretário da Agricultura

VIII) Proferir (lcspacllos i nterlocutórios em pap	e pro-
cessos

IX) Propor 011 aplicar penalidade aos servidores subordi-
nados, nos termos lo Estatuto;

X) Designar, nas faltas e iinpedimiientos, servidores-sulisti-
1011(5, de acordo com is normas estabelecidas;

XI) Aprovar a tabela de férias do pessoal do Serviço;
Xli) Apresentar o relatório anual das atividades do Serviço,

ate :11 de janci'o (1(1 alio seguinte;
XIII) Prouiover, anualmente, ou quando ugar oportuno,

lena iOUS dos Chefes dws Setores de Produção, para examinar os s-
stitilos do Serviço e para esta lielecineuto do plano de trabalhos do
ano seguinte;

Nl\') Inspecionar os serviços (lo Setor de produção apre-
sentando relalorio ao Secretário;

N\')	Hepreseutar ao Secretário solu'c is faltas ou irreguls-
ridailcs que não sejam de sua colriJ)etên('la prover ou corrigir;

XVI) Assinai' as fôllias de jiigaiiieiito dos Estabelecimentos,
juntamente ('0111 (IS Chefes dos Setores de Produçao e o Chefe da
Contabilidade;

X\'ll ) Adriohir pessoal assalariado indispensável ao funcio-
nariiento lo Serviço, nos liuiites(Ias verbas orçamentárias próprias
e na conformidade das lioriuis gerais i'elitis'as à :idiiiissão (te tais
servidores.

At-1. 41 - Compete ao Chefe de Serviço, ao qual corresponde
urna função gratificada, nos têrtnos da lei:

1)	Assu'ssorar o 1)i 'etor nas questões técnicas relativas io
Serviço;

II) Hespousahihizai'-se pelo expediente e pela contabilidade
cio Serviço, iu'oiios cndo os meios necessários para que tais serviços
Se realizem ('0111 presteza e ('o'reçao;

III) J),csponsalnliz1i'-se pelo ni:itci'ial (lute receber e pela
vigilancia llei'lnaleitc quanto a guarda e ao consumo de material
rui todas as depeinlêucias do Serviço;

I\') (Mentar(Menta as questões relativas ao pessoal do Serviço,
levando-as aoDiru'tor, j>ai'a solução;

\') Executai' as incumbências,ias, dc natureza administrativa,
que Ilo' forem dadas 1010 Diretor,

Art. a.` - - A o'xeuçao dos t':iletllios técnicos ilo Se'v;ç o. a
(inc se T'ef('reI)I OS itens 1. II, III e IV do art. 11 será realizada pelos
Engenheiros, (1(11' pm'cstai'ao, ainda, a assistência técnica que fôr
solicitada pelo Diretor.
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1)rl'afo l'iflic() -- -	os	I'iigcii li e iios.	a (fil(	S(	refere	c's1
ititiuo 5(114(4 (ivis. de Minas, (te Minas v (i\'iI OU Agrônomos, i'eSj)Oa-
salnhizlIll(lo-se (45	1)ilIiO'	14(10	(slild() e lo(alizaçii() (Ias jazidas
te (alc:(i' j o. 14(1)1 (011)0 pela p111141 ttel)i(1( (II) IIlOI)taL(ii1 (141 (qtiij)1l-
iiento OC(C55 '(IIO ao fliil(i((111))(111(( dos, rno!I)]los, e reservando-se
aos Fl1g(fll)eiiO5-.\LrCoiOrnO5 a I(oaliza( , a() dos serviços, ('II) funçao
(Ias exigências regionais, 1)4(41 COIflO 1) oiieiilat'ao técnica agron(I11ic'a
na api o':uio do ea1c:rio.

,\rl . ti:' - - Aos Setores da ] > ro(ln(ao compete a di'eçao (lOs
livei''ais IS1aI)('1('('iI((fllOS, no 5('TlIidO de 5110 opel'ac:IO e i)ia1itlI('flÇ)I0

iii 1 o si ri a i s
1.'	- Cada sth(i' dC	 SITO (liI'igidO por 11111	Io

tetnio'os (lo Servi('((	1v i\[o:ILio'lI) lv Cal(-:rio, designado pelo Serre-
tarjo da .'grieu1tura

(:ol:) Setor SCr:'1 i'ollstilllill(( de 11111	41'tipo de Estai))-
1O('iIll('IitOs. ttii(l(( ('111	5151:1	aS	facilidades l'e.pol(:(is 4' T)OssiI(iIi(Li(1r'i
agronoilllcas

Ari . 7.'-'	Sio alríIoiites dos ClIeít's dos Setores de Prluçio:

1	J)i'igi'a (X('etiç)(( e fise:lli'/,a ,''io (los tral(a]llos a carga

(10 Setor
Ii)	1)i.slrihuir os assuntos e ('Oi(StillOs aos S(I1S íitixiliarcs;

III) (i'ganizai' a t(r'ol(osla	 d o Setor:
IV) Organizar e sli](iiI('t(r ao Direlor (14) Serviço de Moagem

^l e (a ('liii)) 4) plano anua l de I ra balho s do Sei 1)1'
\')	ilever'.	intoi'iitar' e	(n('aIiIII)li:lr a o Diretor	(14)	Serviço

(14' Moagt'tii le (tler'io lodos os papeis e l(r(oo'sso(s (l('pendenles de
'Til Setor

Promover, jul i to o Diretoria do Serviço de Moagoiii lv
CalHi'ioo. lransfer(neias 4'	l('sIig:oIol('Iltos	Ir s('r'vIIl(ores d o S(,tor;

\'IE) Exercer, pernaseiitcioeiile. a fis('li'/,(:lio (Iv 10(105 OS

triol(al lios do Setor
\'lIl )	Sulooeter ao Diretor do Serviço de Moagem de ('.1í1rio

tolos os	(sSIilitos 41' papéis siip')los 11 SIlO (l('lIl(O'I'aÇOO. 14db	('01)1)10 as

Ocorrt'il('iloS de inl)l)orttlncia vei'ifiradas

IX) Atender as partes til)	ssunIos de sua alçada, enc'anhl-
nh(an(lo-as a o5 orgioos voillp('len les:

X) Inspecionar, ronst:oiitenienlo'. os trabalhos ciii rdlIIi'/.açao)
no seu Setor

XI) PI'viden('iar. imilo	Diretoria, a ohtençao (1(1 re(,UrSo')
rit')'t'ssarios ao 1)0111 l(i)da(1)('lStO dos lraloolttos do Setor;

XII) Apresentar, ali' i) lia 211 (14' janei ro (Ir cada ano, ao
Diretor do Scrviço de \1o:igcrti de (:olc(o'io, j'&I:otoorio ('ir('IIllstan('iad',
de tO(1((5 05 li'al(l'llhOS realizados pelo seu Setor, assoo corno os
i'i'l:ttorios	IbleilSUis

ii;	-

XIII) Indicar os 000l('s (los 'O'i'VJdOres	( L ii )'	(ltVelii	fazer
v1aL'T1s	)L'	l'Sl(IO'l(')'illI,'fltos;

XI\')	(11it)toi'Ii' i' rZIzer	 o pi'o'seille HeLitilalileuto e as
(t('llIaI »,	Ol'Il('lls	('IICIIl:OI:Is	41:0	Direç,-lo do	Serviço	(Ir	4Ioai.eru	de
Cilua ri o.

8.	A	001:0	l'.stalo'leo'inio'tito	('011lI)ete	:i 	Ii!-
ltisto'il	(Ia	lO'(ll')'iI'a	4'	(llst'.Ila('a)o	(Ia	li)(0leI(l	de	o':ll(':rio.

I. ,1	'lodo J'.staleleeiriorito contara com 1) assistência téc-
liRa 11)eean((':)	no'o't'ssal'(a a))	5(0	0)4)0	lLli1)'io)I:Oucillo,

2.''	-	Ha v erá	hill	(locte	olt'	(lo'(':tl1io':o,	('01(1 fuiiç:"oo	fiscali-
4' o(I'lel(laI)Il':I. ('0114 sede	tinto ao kslat(eteeIIlorI)to da Cidade

liidtistt'tal .	seiido III)	.511:	('oii1t0'tli0'iO

re.sponsat(llI/.:II'-.',e peIo(s pel'tellci's (III Ul'io'iiia Central (IUC
se	l oca li za	ila	(:i(l(Io'	1111 tt.st

II)	lI5.5l.StlI'	((	11)11)')oIlaIOl('lit()	do	I'.St)lII0'lO'i'itl('Ilto	Central,	na
ImIli sI '1011

('1	I')'51aI'	lsSlstO'lI('ia	t'a'ill(':l.	( ilia il d o	11)'('eSS)ll'j)l,	i	()titi'oS

I':staheIe'000eiolo '., II)'	o'IIT'dO com o	 d a

:.-'	t:i a	l'_.sl:It,eleeoll('Illo	('OOt(l'O	('0111	(0	ilIldeI'iol	iii-
(llSp)'nsOVel	0 ho0	 d o ('h)IlJIIIOIO, no tocante a l)C(lililOS
1411(0 'OS

1.'	.11)Olo :0) l'st:il,eleeiuienito da Cid adu Industrial futi-
('I(I(10I'0	II	()l ' icin:i	(:ei,l':oi,	(:0':) :ltelldel' ao.s	I'epaI'O5	o'XitOotOs	belo
('(l11 1 P11100e11td e todos os [sl:dIel''iillo'lllos, (ItROido (141	iliaitil' vulto.

.4,	P111104 jo I';st:,l,ele'iieiito Central tinnieioii:ora (0 alirlo-
NO 1' I:i (1))	(1(4 Soisiç o .

(:1)1:1	l'stalo'Ieellll('IlIo	r'o':oli'/,:o'a	1(5	eono'orrenclaS 0(1

('oIet:I.s	1'	05(5 1(111':) a ,, ('011It)I'aS ( t u )' (levOnli sei' feita.,,, (d)ed(cCri(1)
II	i(')slao':Io	Vl1,a'lbt'

7,"	(:1, t';st:d)elrrliIo'lnto ('iellial'a	as vendas locais	(lo
II' 001)10 e011l 1) hd,o'la de tlI'O'çosal)ro\'adli pelo

SeOi'el: 'Ii'i,	II:)	.\0r'o'llltllI':I,

II,'-'	S:	Itr'itnli('oes	(10.0 (toet'e	(110	I':st:lI(eleeiillenito:

:i)	(:nIIljom'iI'	O'	Fa'is'n' ('ull)lO' j I' 0	(tU'	54'	O'Olit('lll	neste	ltegti
O 00111):

1)	d II'iglo' 0	('X(')'41I(,'0ol	O'	Iiseali'iao'aoo	(10)5 ti')ll)iulllOS	a	cargo
11))	'.4'))	I'st:,lIo'le,'ilIleIito(:

tO'01011'. :00	 d o Setor (le Pro(tuç'i(o, penalidades,
tn':ollsftrrnl('i:Is	O'	II('Sli.010C111005 II) pessoal pertencente 100 Estabelc-
ci 111(1) lo:

1)	:IldOO'ar Is penalidades (te sua alçada 110 pessoal perten-
cente	0(0 t':slatcleo'inlR 1110
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e) ciii sissinliar ao (3iefe lo Setor de Produçao todos ei
papéis stij€ilos é Sua dàibcrnçúo, bem rolho as OeOl'ln('iaS de
nnportán(, ia verificadas;

f) providenciar, junto ao Setor, os recursos iieccssúrio.s iO
hOlfl andaiiienlo uns serviços do Estabelecimento;

g) fazer chegar, até o dia 10 de janeiro dc cada ano, o
relatório circunstanciado de todos os trabalhos realizados pelo
EstaI)eleriluento, assim como 05 retatomios hii(il5iiis padronizados. t

Chefia do Setor (tc Pia duçao
li)	as dentais inttmmiilieueias que foieiii dmbs pelo Chefe do

Setor de Produção.

Art. 10 - () pessoal de obras indispensável ao ftiimeiis:u -.
nicislo do Serviço de \loai.eni de Calcário será admitido pelos
Chefes de Estalieleciiiientos, nos 1 Finos la lei, dando-se ~~r i

-inento imediato á Chefia do Serviço Administrativo, para os devidos
fins.

Áti. II	() bolara) de trabalho normal dos servidores lo
Serviço de Moagem de	l(ári() sela o ohieis III)) iii) Stii'eIaiii
Agricultura, isto é, das 11.30 às 17 horas, excelo aos sábados, quando
será das 810, às 1110 horas.

Parágrafo unir))	- Para os tiiil,allios	 )5 Lslalseleciiuen)os
o liorario será de 8 horas dUirias.

Art. 12 Os servidores msao poderão ausentar-se de suas
SedeS, Seul previa autoiizaçao do Dire[or do Serviço de doageiu de
iilcário

1.- - - A inobservância lêste artigo acaricia, pala o servid)r
faltoso, si pena de suspensão e, na icinidánia, demissão, obede-
cendo às formal idades legais.

2.- - Independente (te omdemu do Diretor do Serviço de
Moagens te Calcário, os Chefes (los Setores podem'ao percorrer e
autorizar que SeUS subordinados per(-ommaui, a serviço, OS Estabile-
cimentos <te, stisi jiirisdiçao

.I.	- Ao se ausentar da sede, si serviço de seu cargo. farão
os servidores, em livro próprio,	 do ilinerúmin dVe sua
viagens.

Art. 13 () Departamento te Piodiiçao Vegetai e o l)epar-
lamento de Piorhilça)) _\msimisal(Ia Secmelimia da Agricultura, ahmaves
(te seus técnicos. coliboraro estreitamiieiite (01)1 o Serviço (te 'iloagemii
de Calcário iso sentido de tinia suopia aplicação do Calcário isis
atividades agropastoris, orientando os agli'iIllOi(S no scsi el(ipicgo
racional

Art. 14 -- Os casos omissos, iisw previstos neste lleguha-
ruento, sersio stituuetidos. pelo Serviço de Moagem de (slcãrio, à
ili'iisao do Secretario da Agrouhtura, Iudtistmisi. (milémIlo e lisileihi.
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Art. 15 -- O presente Regulamento entrará em vigor na data
de sua Publicação, revogadas as disposições em contrário, especial-
fliei1e o Decreto ii. 3.544, de 27 de janeiro de 1951.

O Secretário de Estado dos Negócios (Ia Agricultura, Indástria,
Coitiárcio e 'l'rabaihio, assim o tenha entendido e o faça executar.

Palúcio um Liberdade, Belo !Iorizonie, 9 de setembro de 1953.
Juscema NO KUhilI'SCIlEK DE OLIVEIRA
Juai e: 1' , ouro (_,j',i

DECRETO N. —  058, DE 10 1)E SETEMBRO DE 1953

1)0 a denominueõo (li' "Oiiion Belirens" ao Grupo Escolar dc São
Sebasiiüo do IL() J 1rélu, iiiuiiieípio dei (2oiiceiçt7o de Mato 1)etro

O Goves'ssad or do Eslado de Mi nas Gerai, resolve dar a deno-
mmii na çáo de '(id ii os Belisca s" ao Grupo Escolar de São Sebast ião
do Lo Pt'êto, mnuaieipio (te Conceição do Mato Dentro.

Palácio da Liberdade, Belo llorizonte,	10	de	setembro
de

JUSCELIN'O KunI'l'scitEK DE OLIVEIRA
(óimdoo	 (Jl/idL

DECRETO N.- 4.059, DE 10 DE SETEMBRO DE 1953

Oe loiça nmaiidalo (( O Ginásio "Linui Diiu'le'', de Lima Duarte,
para isminisli'ai' o ensino nwnmal de sefjundo ciclo

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas
atluições e nos tCrmnos (lo artigo do Decreto-lei Federal n.9
8.530, de 24-1946 (Lei Orgânica do Ensino Normal), e do § 2.
(lo artigo 9,5 do Decreto-lei Estadual u. 5 1.873, (te 28 de outubro
de 1,346,  resol se outorgar mandato ao Ciii ásio "Limita Duarte'', de
Lima Duarte, para m inistrari simai' o ensino msoriiial de 2. 1 ciclo.

Palácio da Liberd ade, cru 	o 1 lori zonte, 10 (le seteiiihro
de 1953.

Juscnr.LNo Kuni ,rsc,11EK ou Oi.iviin
(;únlito Gonçalves 171/ida

*
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DECflEl'() N. 9 4 hãO, DE 10 1)E SETEMIIR() DE 1953

Cria aio Grupo Escolar na Vila São 'ircníe de I'aulo, na Capim!

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando das atri-
huiçoes que lhe confere a Lei n. 108, de 11 de seteiiihi'o de 1949,
decreta:

Art . 1. -- Fica criado uni Grupo Escolar na Vila São Vicente
de Paulo, no Quadro 11 da Capital

Art . 2.	fISte decreto cii trará ciii vgor na data de sua
publicação, revogadas as disposições cru contrário

Palacio da Liberdade, ciii Belo 1 lorizonte, 10 de setembro
de 1953.

JUSCELIN0 KuiirTscIIEK DE Oi.1VEIRA

Cãiulido Gonçalves l]liidu

*

DECRETO N. 9 t.0(;1, DE 11 DE sl:TESmLIO DE 1 53

Aprova as contas relativos a despesas a rciulari:ar (la Prefeitu:a
Municipal de Tiros

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas
atribuições e nos li"rnios do artigo 5. do Decreto-lei o Y 2.135, de
5 de julho de 1947, resolve aplavar as contas (lo então Prefeito
Municipal de Tiros, relativas ade spesasaiTgUlarizar, rcalizadis
em sua gestão, durante o período de 19:3(; a 1946, na importância
total de Cr t3 .322,70, 1)0V se havei' 'cri ficado que tais despesas,
feitas no intcrêsse do Município, estão COM piovadas pela documen-
tação apresentada.

Palácio da Liberdade, cio Belo Horizonte, 11 de setembro
de 1953.

JUSCELINO KUBITscIIEK DE OuvErna.
Geraldo Slarling Soares

*

DECRETO N.' 4.062, DE 15 l)E SETEMBRO DE 1953

Abre à Secretaria (te Educação o crédito especial de (2r$ 90.00M0

O Governador do Estado de Minas Gerais, na conformidade
com a autorização que lhe foi coisferida l)e10 ai'tigo 2 . 9 (Ia Lei ii.
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968, dc 5 de aôsto de 1953, resolve abrir, à Secretaria de Educação,
o crédito especial de Cr$ 90.000,00 (noventa mil cruzeiros) para
ocorrer ao pagamento de subvenção concedida à União Estadual

((5 Lstudan [es.

Os Secretários de Estado dos Negócios (ia Educação e Fi-
nanças assou o tenham entendido e o façam executar.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, aos 15 de setembro
dc 1953.

JUSCEI,iNo l'UDi15(:! 1 iOd DE OLiVEii1
(,'dndido Gonculves (Tllida
José Ataria .1 lkrnini

*

PECBET() N.' 4.063,  DE 17 DE SETEMBRO DE 1953

Cria uni Grupo Escolar no (I jstrilo (te (2piz2ópolis, município
(te iluizitaba

0 Governador do Estado (te Minas Gerais, usando de suas
atribuições, resolve, HOS li' mios ita Lei n. 408. de 14 de setembro
de 1946- criar um Grupo Escolar no distrito (te Capinópolis, muni-
cípio de ltuiutaha

Palácio do Gov(rno, em Capinópolis (Ituiutaba), 17 de setem-
bro de 1953.

JTJSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA

Cândido Goiiçalves LJllióa

*

1)F:CBETO N.' 4.064, 1)E 1$ DE, SETEMBEO DE 1953

Cria o 3. 1 Grupo Escolar na cidade de Pulos de Minas

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas
atribuições, resolve, rios têrinos da Lei n. 408, de 14 de setembro
de 1946, criar o 3,v Grupo Escolar na cidade de Patos de Minas.

Palácio do Govêi'no, em Patos de Minas, 18 de setembro
de 1953.

JUSCELINO KuBITsCIIEK DE OLIVEIRA
Cândido Gonçalves UlJida

*
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DECRETO N. 9 4.065, DE 19 DE SETEMBRO DE 1953

Declara de ulilidade pública a Sociedade Civil e Beneficente
"Banco de Sangue São Pedro e São Paulo"

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando de suas
atribuições e tendo em vista o disposto na Lei n: 187, ile 23 de
agôsto de 1948,  resolve declarar de nu 1h bule pública a Sociedadee
Civil e Beneficente "Banco de Sangue São Pedro e São PautO",
sediada em Belo 1-lorizonte.

Palácio da Libedade, Belo horizonte, 19 (le setembro 1v

JUSCELINO KUDITSCIIEK DE OLiviamu
Gera/do Starliiig Soares

*

DECRETO N'.9 4.066, DE 21 DE SETEMBRO 1)E 119.531

Transforma cai Grupo Escolar US Escolas Rciiitidas de Goiu'oil,
município de São Domingos do Prata

O Governador do Estado (te Minas Gerais, usando das atri-
buições que lhe confere a Lei n. ? 408, dc 14 de setembro de 1949,
decreta:

Art. 1. 9	Ficinn transformadas cmii Grupo Escolar as Escolas
Reunidas de Goiabal, município de São I)omingos (lo Praia.

Art . 2.9 -- Ëste decreto entrará cm vigor na data de tma
publicação, revogadas as disposições clii contrário

Palácio da Liberdade, em Belo horizonte, 21 dc seteni10
de 1953.

JUSCELINO KUBITSCITEK DE OLIVEIRA
Cúndido Gonçalves Ullmôu

*

DECRETo N. 9 4 .067, DE 28 DE SETEMBRO DE 1953

Cria Pós/o de higiene

O Governador do Estado (le Minas Gerais, usando das atri-
buições que lhe confere o artigo 51, n.' II, da Constituição Estadual
e tendo em vista o disposto no art. 15, § 2., do Decreto-le r..
1.907, (te 13 de novembro de 1940, decreta:
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Art. 1. -- Fica criado no Departamento de Unidades Sani-
lúrias um (1) Pôsto Móvel, com a classificação de Pôsto de Higiene
tipo III.

Parágrafo único --- O Pôsto a que se refere êste artigo tem
a sua sede no distrito da cidade de Jesuônia, e será instalado em
prédio cedido ao Estado para esta finalidade.

Art. 2.' ---Os trabalhos do Pôsto criado por êste Decreto
serão executados por funcionários ocupantes (te cargos ora lotados
na Secretaria de Saúde e Assistência.

Assim o tenhara entendido tôdas as autoridades a quem o
oaheci niento e a'xecueão (lêste decreto pertencer, para que o

(ii inprani e façam cumprir como nêle se conléni.
Palácio da Liberdade, Belo 1-lorizonte, 28 de setembro

de 1953.
JUSCELINO KUB!TSCJ IEK DE OLIVEIRA
Juwe: (te Soara Carmo, respondendo pelo expediente.

*

DECRETO N . v 4.668, DE 6 DE OUTUBRO DE 1953

Cria Pôs to de higiene

O) Governador do Estado de Minas Gerais, usando das atri-
(jlIC lhe coflÍcic oartigo 51, n. 11 da Constituição Esta-

dual e tendo em vista o disposto 'lo art . 15,	2.°, do Decreto-lei n.9
1 .907, (te 13 dc novembro (te 1940, decreta:

Art . 1 .9 -- Fica criado no Departamento (te Unidades Sani-
lúrias um Pôs-to Móvel, com a classificação de Pôsto de Higiene,
bpo 111.

Parágrafo único O Pôsto a que se refere êste artigo terá
a sua sede no distrito da cidade (1v Boa Esperança e será instalado
cm prédio cedido ao Estado para essa finalidade.

Art. 2 . v	Os trabalhos do Pôsto criado por êste decreto
sSriio executados por funcionários ocupantes de cargos ora lotados
ii	Seci'ctariii (te Saúde e Assistência.

Assim o tenham entendido tôdasas autoridades a quem o
(011hec;mnento e a ('accllçúo dêste decreto pertencer, para que o
cumpram e façam cumprir como nêle se contém

Palácio da Liberdade, Belo horizonte, aos 6 de outubro
de 1953.

JUSCELÍNO KUBITSCIIEK DE OmmvEm
Juarer (te Soara Carmo, respondendo pelo expediente.

*
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DECRETO N. ç 4.069, DE 7 DE OUTUBRO DE 1053

Abre ú Secrelaria das I"inançs o crédito suplementar
de Cri 15. 515.000,00

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da eri-
buiçiio que lhe foi conferida pelo art. 5.` da Lei ii.' 95, de '.dl
de novembro de 1952, resolve abrir uni crédito suplementar de
Cr$ 15.545.000,00 (quinze milhões, quinhentos e que reli te e ei n'o
mil cruzeiros) às seguintes verbas do orçamento vigente de Secre-'
taria (Ias Finanças:
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O secretário de 1-:s te 'lo ((OS Negócios liis F'i lianças assim o
tenha entendido e fuça executar.

Dado no Palácio da Liberdade, ciii Belo 1 lorizonte, aos 7
de outubro de 1953

JUSCELINO Kurii'rsci 1 EK DU OLIvuml(.
José Maria A lkiiiijj,

*

DECII1:'I'() N.' 4.070, 1)E 7 1)L ()UTUI3fl() 1)E 1953

Abre (1 Scci'ehix'j da 1 1(1(11(1 1' Obras I'iíl,li,'as O ('lédito suplementar
de Cr$ 4.000.000,00

() Governador do Estado de \linas Gerais, usando da atri-
huiçíio que lhe foi 'on ferida pelo alt. 5.", da Lei 11•v 935, de 29de flo\ ('01)00 de 1952, i''solv ahrit' iiiii ('rédito suplementai' de
Cr$ 4 .000.000,00 (quatro milhões deruzeiros) ii verba 05-229-8894
fiem 3. 1 , do om'çanicnto vigente da Secretaria da Viação e Obras
Públicas, pai'a atender :,o pagamnentci de despesas (la Cidade In-
dustrial.

Os S ('('m'(túrlos de Estalo dos Negócios da Viação e Obras
Públicas e tias Finanças, assi III O tenham ent endido e façam executar.

Dado no Pal'e'io la Liberdade, ciii Belo horizonte, aos 7 de
outubro de 1953.

JUSCI1J.INO KL'IIITSCIIEI-( DE
j0,0; AIai'õi .1 /i,IlliJfl

JiciIo GOIl,'(111)'s li/lO)

*

-	1)EEBET N:' 4.071, DE 7 1)E OU'rUl3fl() DE 1953

Cria Pósto de Iliqiene

O	 (lO Estado de Minas Gerais, usando das atm-i-
buições que lhe ('oifeI'e o art .51, II. V II. da Constituição Estadual
e tendo cm vista o (1 is1>osto no art . 15,	2.1, do Decreto-lei n.9
1.907,  de 13 de novembro de 1940, decreta

Art . 1." Fica e'ado nu Deparlaniento de Unidades Sani-
tárias, uni (1) Pôsto 2dóveT, com a classificação de Pôsto de Higiene
tipo Iii.
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Parágrafo único -- O Pôsto a que se refere êste artigo terá
sua sede no distrito da cidade de Cainanducaia e será instalado em
prédio cedido ao Estado para essa finalidade.

Art. 2.° - Os trabalhos do Pôsto criado por êstc decreto
serão executados por funcionários ocupantes de rogos ora lOia(TUs

na Secretaria (te Saúde e Assistência.

Assim o tenham entendido tôlas as autoril :les a qui Iii O
conhecimento e a execução dêste decreto pertencer, pala que o
cumpram e façam cumprir ('01110 nêle se contéiri

Palácio da Liberdade, Belo horizonte, 7 (te outubro de 1í53

JUSCELINO KUBITSCIIJSK DE OLIVEIRA
Jizarez (te Sousa Carmo, respondendo pelo expedientc.
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128.000,00 (cento e vinte e oito mil cruzeiros) à verba 03-176-8984,
(Ia Secretaria das Finanças, para atender ao pagamento do eXCeSSO
(te subvençõrs concedidas pela Lei n. 953, de 28 de julho de 1953.

05í'ci'tm'ti'jo d(' Eshoo do:, Ergócios das Finanças assim o
tenha eu tendido e faça executar.

Dado no Iam' ia da Liberdade, eni Belo horizonte, aos 7 de
outubro (te 1953

JUSCELIN0 KUBITSCiirIZ DE OLIVEIRA

José Muni .tlkxnini

*

DM

	 I)EC1IE'F0 N. 1.074, DE 7 DE OUTUBRO DE 1953

DECRETO N. 4.072, DE 7 DE OUTUBRO DE 1953

Abre ao Departamento Jurídico o crédito suplc;tcíttar de
Cr 48.900,00

O Governador do Estado de Minas Geccis, u:ando da atri-
huição que lhe foi conferida pelo art . 5•1 da Lei nY 935, de 29 de
novembro (te 1952, resolve abrir um crédito suplementar de Cr$
48.900,00 (quarenta e oito iiiit e novecentos cruzeiros) à verba
104-203-8074 do Departamento Jurídico.

O Secretário (te Estado dos Negócios las Finanças assiin o
tenha entendido e faça executar.

Dado no Palácio cia Liberdade, em Belo horizonte, aos 7 de
outubro de 1953.

JUSCELINO KUBITSCIIEK DE OLIVEIRA
José Maria Alhmiin

*

DECRETO N.' 4.073, DE 7 DE OUTUIIR() DE, 1953

Abre à Secretaria das Finanças o crédito supcineiitar de
Cr$ 128.000,00

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atri-
buição que lhe foi conferida pelo art •5Q da Lei n. 935, de 29 de
novembro de 1952, resolve abrir um crédito suplementar de Cr$

Abre crédito suplementar de Cr$ 121 .300,00 à Secretaria das Finanças

O Governador do Estado (lc Minas Gerais, usando (Ia atribui-
ção que lhe foi conferida pelo aut .5.° da Lei n.° 935, de 29 de
novembro de 1952, resolve abrir um crédito suplementar de Cr$
121 .300,00 (cento e vinte e um mil e trezentos cruzeiros) à verba
02-202-8074 da Secretaria tias Finanças, Iara atender às despesas
com a tocarão de máquinas de contabilidade, de acôrdo com o
lêrmo (Te adiamento do contrato celebrado com a I.B.M. World
Trade Corporal ion.

O Secretário de Estado dos Negócios (Ias Finanças assim o
tenha entendido e faça executar.

Dado no Paláco da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 7 de
outubro de 1953.

JuscELIN0 KUIIITSCI 1 EK DE OLIVEIRA

José iIunia .1!kntiit

DECBETO N.-' 4.075, 1)E 7 DE OUTUBRO DE 1953

Abre co Tribunal de Contas (lOS Estado o crédito suplementar de
Cr$ 66.000,00

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atri-
buição que lhe foi conferida pelo art. 5•9 da Lei n.° 935, de 29 de
novembro de 1952, resolve abrir um crédito suplementar de Cr$
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66.000,00 (sessenta e seis iii 1 cruzeiros) ás verbas a baixo do caça-
mento  vigente do Tribunal de Contas do Estado

Cr
103-011-3080 ........................37.000,U0
103-188-8074	........................ 29.

(di. 00O,

O Secretário de Estado dos Negoeios das Fi'caiieas assim
tenha entendido e faça executar

Dado no Palácio da Liberdade, Ciii Belo lIoi'izontc, aos 7 de
outubro de 1953.

JUSCELINO Kuiiirsciici . DE O1.1v1IRA
José .lIai'iu .tlkiiiiin

*

DECRETO N. 9 4.07(;, 1)E 7 1)E OUTUBRO DE 1953

Abre d Assembléia Le(/isla/iva uni (redito suplenien 1(11 d i'urc:
102-12-8000, de Cr	574 000,0(1

O Governador do Estado de Minas Gerai ,, HSiifl(l() da atTa-
buição que lhe foi conferida pela Resolução n. 31, dc 16 dc jull1
do corrente ano, (Ia Asseiiihléia Legislativa do Estado, resol se abrir
uni suplementar de (ri `)7-1.000.00 (quinhentos e setenta
e quatro mil cruzeiros), à verba 102-12-8000 -- Ajuda de Custo
(lo orçamento vigente.

O Secretário (te Estado dos Negócios das Finanças assim u
tenha entendido e faça executar.

Dado no Palácio da Liberdade, ciii Belo 1 loi'izoa te, aos 7 de
outubro (te 1953.

JUSCELINO KUIIITsCIIEK un Oi.ivain.
José Maria Alk,nini

*

1)ECRET() N. 9 4 .077, DU, 7 !)E OUTIJI3H() l)l 1953

Abre ) Secretaria de Saúde e Assistência o credito especial (1'
Cr	12.51)0.01)0,00

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atri-
buição que lhe foi conferida pelo art. 2. da Bcsohçio n. 80, d
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23 (le julho de 1053, da Assembléia Legislativa do Estado (te Minas
Gerais, resolve abrir uni crédito especial (te Cr$ 12.500.000,00 (doze
iiiiiliões e quinhentos mil cruzeiros), para ocorrer às despesas com
a execução (los serviços (le combate à malária, e à doença das
Chagas, (te acôrdo com o convêni o celebrado entre o Estado e o
Ministério de E lucação e Saúde.

Os Secretários (te Estado (los Ne gócios de Saúde e Assistência
e das Finanças, assim o tenham entendido e façam executar.

Dad o no Palácio da Liberdade, em Belo horizonte, aos 7 de
outubro de 1953.

JUSCELINO KUIIITSC IIEK DE Or.ivnm.
Juaze: de Sonsa Caj'iiio, respondendo pelo expediente.
Jose Maria .1 lknmini

*

DECRETO N.' .1 . 078, DE 7 DE OUTUBRO DE 1953

Abre ú Secre/ai'ia do Interior o credito suplementar de
Cr$ 765. 483,70

O Governador (lo Estado (te Minas Gerais, usando da atri-
buição que lhe confere o art . 5. da Lei n. , 935, (te 29 (te novembro
(te 1952, resolve abrir um crédito su plemnentar (te Cr$ 765.483,70
(setecentos e sessenta e ci neo uni, quatrocentos e oitenta e três
cruzeiros e setenta centavos), às verbas abaixo da Secretaria do
Interior:

Cr$

31-006-8200 ........................	4.293,00
01-008-8240 ........................-

	53.613,30
08-006-8090	........................

	 877,40
03-012-8010 ............................	200.000,00
07-008-8010 ........................

	20.000,00
05-013-8010 ........................	150.000,00
10.4)08-8090 ........................

	33(;. 700,00

767.483,70

Os Secretários de Estado dos Negócios do Interior e das
Finanças assim o tenham entendido e façam executar.

Dado no Palácio da Liberdade, cmii Belo Horizonte, aos 7 de
outubro dc 1053.

Jus(:ELINO KUBITSCIIEK DE OLIV EIRA
Geraldo Siarlinfi Soares
José Maria A lknmiimm

*
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DECRETO N. Q 4.079, DE 7 DE OUTUBRO DE 1953

Abre à Secretarie (Ia Viação e Obras Públicas o crédito suplementar
(te Cr$ 1.040.000,00

O Governador (lo Estado dc Minas Gerais, usando da atri-
buiçõo que lhe foi conferida pelo art. 5. da Lei n. 935, de 2
de novembro (Te 1952, resolve abrir uni crédito suplementar de
Cr$ 1 .040.000,00 (uni milhho e (luarenta mil cruzeiros) às verbas
abaixo da Secretaria da \'iaçõo e Obras PúbUcas:

Cr$
118-04-038-371	......................550.000,09
118-05-038-891	......................250.000,00
118-06-038-891 ......................240.000,00

1.040.000,03

Os Secretários de Estado dos Negócios da Viaçóo e Obras
Públicas e das Finanças assim o tenham entendido e façam executar.

Dado no PaTiicio da Liberdade, cm Belo 1 iorzonte, aos 7 de
outubro (Te 1953.

JUSCELINO KuBITSCHEK DE OuvEm.

Bento Gonçalves Filho
José Maria Alkmim

DECRETO N. 1. 080, DE 3 DE OL1'Uh; )	53

Abre à Secretaria da Educw ão o erïíto e' ;;'cif!! de
Cr$ 600.000,00

O Governador do Estado (te Minas Gerais, usando da ari-
huiçõo que lhe foi conferida pelo art . 1.' da Lei n.' 978, de 2filde
agõsto (Te 1953, resolve abrir imrm ('rédito especial (Te Cr 600. 000,00
(seiscentos nul cruzeiros), para pagamento dos seguintes auxílios:

Prefeitura Municipal <Te Teófilo Otoni Para custear
a construçõo (te um monumento a Benedito
Teófilo Otoni e os festejos (lo centenário da
fundaçõo da cidade ................350.000,00

Automóvel Clube (te Teófilo Otoni	Auxílio para

	

os festejos (lo centenário da cidade .. .. ..	200.000,00
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Cr$
Sociedade de MH iHna (te Teófilo Otoni - Auxílio

pala a real Zaçao dc eu congresso, COfllelflO-
iahvo (lo centenário d	cidade ........	50.000,00

600.000,00

O presea te decreto 1cr' sua vgêneia cessada em 31 de de-
zenibro de 1954

Os Secretários (te Estado (los Negócios (Ia Educação e das
Finanças assim o tinham entendido e façam executar.

DaTo no Palócio da Liberdade, ciii Belo Horizonte, aos 8 de
outubro de 1953.

JUSCELINO KUDI'l'SCIIEK DE OLIVEIRA
(iiliJ0 (iO	P'es 1 /I;<
.José ilI(mria A lkriiini

( N.' 4.081, DE 16 DE OUTUBRO DE 1953

Reconhece o Sr. B'i < lianm 111. VoilinutIi como Agente Consular dos
E!ados Unidos da rklflérica cai Belo horizonte

O Govern,o or do Estado de Minas Gerais, tendo em vista o
Ofício <te 24 de setembro (lo corrente ano, ciii (IUC o Sr. Ministro
<las iiclaeões Ex'iioees (o!O'U (011 havei sido concedido, em data
(te 19 <t&' a gósIo ,!e 1 ¶a3, O c.C&('Otll1U' do (tovêrno Brasileiro ó nomea-
ao <lo Sr . \Vi ti cn1 l. Volt ,io:i li para o cargo de Agente Consular

<tos Estodos [a ido- t. Aoié;ia <'III Belo 1 horizonte, resolve reco-
nhecê-lo <messe cam,t,. e

(1,1 1	.ii,3tiie. 13;o t:orizote, 16 de outubro de 1953.

À	.IUsCEL1N0 1 ,,' UBITSC1IEK DE OLIVEiRA
Geraldo Sóu'liziq Soares

*

DECRETO -N.9 4.082, I)E 16 DE OUTUBRO DE 1953

Abre à Secretaria (Í( Viação e Obras Publicas o crédito suplementar
de Cr$ 6.000.000,00

O Governador do Estado (te Minas Gerais, usando (Ia atri-
buiçõo que lhe foi conferida pelo art. 5.", da Lei n.I 772, de 30
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de novembro (te 1952, rs()1c )Iir um crédito suplementar de
CrS 6.000 000,00 (seis milhões (te cruzeiros) i verba abaixo do
orçamento vigente cia Secretaria da Viação e Obras Públicas:

113-04-224 (394) 1.	Cr$ 6.000.000,00.

Os Sccretúrios de Estado dos Negócios da Viação e Obras
Públicas e das Finanças assim o tenham entendido e façam executar.

PaI ócio da Liberdade, Belo horizonte, aos 16 de outubro
de 1953.

.TUSCELINO KUBITSCUEK DE Oi.ivuiu.
Bento Gonçalves Filho
José Maria A lkniim

*

1)ECRETO N. 0 4.083, 1)F 23 1)L OUTUBRO DE 1953

.1 bre <i 	(Ia ,iqrieultura, Indústria, Comércio e Trabalho

o crédito Suplement(u de Cr 195.526,10

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atri-
bnição que lhe foi conferida lie 1 O art . 5•( (Ia Lei n. 9 035, de 29
de novembro de 1952, resolve abrir um crédito suplementar de
(r 195.526,10 (cento e noventa e cinco mil, quinhentos e vinte
e seis cruzeiros e (lez centavos), verba 16-074-8592-4, do orçamento
vigente da Secretaria (Ia Agricultura, Tu (lústria, Comércio e Tra-
balho.

Os Secretórios (te Estado dos Negócios da Agricultura, In-
dústr i a, Comércio e 'l'rahal lio e das Finanças assim o tenham
entendido e façam executar.

Dado no Palúcio la Líhcidade, ciii lIdo hlomizonte, aos 23
de outubro (te 1953.

.Juscm:m.INo Kuiirrs( ii mi	nu Omivm:iic..
.luiirez de Sousa C(lrflio
()diton Behrens

*

DECRETO N.° 4.081. DEI 23 DE, OUTUBRO DE 1053

Abre à Secretaria da Viação e Obras Públicas o credito suplementar
(te Cr 1 .950.000,00
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1 d E uvemimljio de 19,52, resolve abrir um créditoto suplementar Te
:- 1 .950.000,00 (uni milhão, novecentos e cinqüenta mil cruzeiros)
ç verbas :dc xa (tu ureamnento vigente da Secretaria da Viação e
tias Públicas:

Cr$

	

-01 -013-8$7o ......................	350.000,00

	

118-04-1)38-8871	......................	660.000,00

	

8-04-235-8$74 ......................	120.000,00

	

113-05-()13-$890 ......................	200. 000,0()

	

1 18-05-038-8891	......................	250.000,00

	

lI 8-0t-o 13-8890 ......................	150.000,00

	

11 '-1p-u:g_$g9 1	......................	220.000,00

1.950.000,00

	

8 dc	(te lsLnlo dos Negócios da Viação e Obras
Ii das e !w 11 lianças assim o tenham entendido e façam executar.

l)adu no l 0 alóeio da Liberdade, em Belo 1 lorizonte, aos 23
a auIimhro de 1953.

JuscuimNo IÇUBITSCIIEK 1)E OLIVEIRA

Ihiz ia Gonçalves Filho
()í/i!on Be/urens

*

Dl:(lIlTo N. 4.085, DE 23 DE OUTUBRO DE 1953

I)eelaro de utilidade pública o Círculo Militar de Juiz de Fora

O Governador do Estado (te Minas Gerais, usando de suas
a.rIiuiçms e tendo uni vista o disposto na Lei 0.0 187, de 23 de
iOStO de 1948, resolve declarar de utilidade pública a sociedade
e(ila(la na (i(lade de Juiz de Fora e denominada "Circulo Militar

de Juiz (te Fora".

Palácio da Liberdade, em Belo horizonte, 23 de outubro de

JuscuLINo KL'DITSCIiEIC DE OLIVEMIk

Geraldo Starlimmg Soares

O Governador do Estado (te Minas Gerais, usando cia atri-
buição que lhe foi conferida pelo art .5., da Lei o. 9 935, de 29	

*
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DECRETO N 4.086, DE 23 DE, OUTUBRO DE 1953

Cria Póslo de IIiç,icIie

O Governador ilo Estado (te Minas Gerais, usando das atri-
buições que lhe confere o art .Sl, n.° 11 da Constituição Estadual e
tendo em vista o disposto no art . 15, §2 g , do Decreto-lei n. 1.907,
de 13 de novembro de 1946, decreta:

Art . 1 -- Fica criado no Departamento de Unidades Sani-
tárias, um (1) Pôsto .'dúvcl, com a cias.dlicçáu dc Páslo de lflgiene
tipo Til.

Parágrafo único -- O Pôsto a tine se rcfee e;lc' artigo terá a.
sua sede no distrito clii cidade de Divino e será i nstat ado em prédio
cedido ao Estado para essa finalidade.

Art. 2. - Os trabalhos tio Pôsto criado por êste decreta
serão executados por funcionários ocupantes (te cargos ora lotados
na Secretaria (te Saúde e Assistência.

Assim o tenham entendido tô(ias :is antom'idad E';a oucli o
conhecimento e a execução dêste decreto pertencer, para que o
cumpram e façam cumprir, c'oiiio néle se contcm

Palácio da Liberdade, Lelo Horizonte, 23 (te outubro deJ953

JUSCELINO KUHITSC11EK 1)E OLIVEIRA

Juwez de Sonsa Carmo, respondendo pelo expediente.

*

DECRETO N g 4 . 037, DE 23 DE OUTUBRO DI 1953

Cria Pôs to de Iligieiie

() Governador do Estado (te Minas Gerais, usa' lo ias ti 1-
buições que lhe confere o art . 51, n. 11 da Constituição EstaluaI
e tendo ciii vista o disposto no art. iã, cio Decreto-lei n.
1.907, de 13 de novembro de 1946, decreta

Art . 1 . Fica criado no Departamento (te Unidades Sani-
tárias. uni (1) Pôsto Móvel, cmii a classificação de Pôsto (te Higiene
tipo III.

Parágrafo único -- O Pôsto a cine se refere êste artigo terá
a sua sede no distrito da cidade de Espinosa e será instalado em
prédio cedido ao Estado para essa fina! idade
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Art. 2. - Os tritnittn)s do Pústo criado por este decreto
eIo executados por funcionários ocupantes de cargos ora lotados

na Secretaria te Saúde e Assistencia

Assim o lenliani entendido lôdas as autoridades a quem o
comi lOa. iiii('flt() (' a exc'<'ucão El ('sie (toa.'rc'to pertencer, para que o
11n1pran1 e fiçaii( ('Ililiprir, ('01(10 lOte se contém

Palácio da Liberdade, Belo 1 torizonte, 23 (lo outubro (te 1953.

JUSCEJ.INO KUDITSCIIEK DE OI.lvLmu.&

Jitare: de Sonsa (.iarnu, respiodendo pelo expediente

*

t)l:cHI:l'() N: -1 OS$. I)t 24 1)E OFTUBUO DE 1953

Abrf ao l)i'parlain e! lo Es/oi/,u,l de E81(IIiSIica o credito suplementar
de Cr 20. 00)0))

0 Governador Elo Istado de i\liniis Gerais, usando (Ia atri-
huição que lhe foi conferida pelo art. 51, da Lei n. 935, de 29
de novcnihi'o de 1952. resolve abrir uni crédito suplementar de
Cr '20.0 0 0.00 vinte uni cruzeiros) .ãverba 107-006-8070, do orça-
mento vigente lo Departamento Estadual de Estatística.

()5 5 ('('('e t)lI'iOS de Estado Elos Ne gócios das Finanças, e cio
TnP'i'ioi', asSini o ieiitiamu o'nti'iiilido e fiçaiii executar.

!)oto rio Pilicio da l,ibei'dde, ('Iii Belo lioi'izonte, aos 24
(10'	))IIttil)1'() (te	1953.

JUSCEIJNO Kuni'i'SCIIEK DE OLIVEIRA

Odilon ileiij'eiis
Geruldo ,SIuc'Iiiiq Soares

*

	Di'(ill'Yt'O N.'	1.0,d9, l)F 21 i)i	()t''t't'I)BÚ 1)1; 1953

A bre ((0 J)('])(li'lUiiO'fllO ,ízii'idiro O ('J'((liI() smlp/('lue,i/ar de
Cr) 15)). (0(0,00

0 Govc''nador (IdE Estado de \iimas Gerais, usando da atri-
1)00:50 cure lhe c'oiiíc'i'c (E 01,.). (li i.'i 11." 935. itc' 29 de novembro
'te 1952, resolve abrir tini credito •siiplelllent11' de Cr$ 150. 00O,0
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(cento e cinqüenta mil eluzeiI'os)	't'Ita 11)1-1 7X-M07I do orç.-
fllento vigente do 1)epiu'tauu'tito Jurídico do Estado

Os Serrei (tl'IOS de Estado tios Ne gócios das Finanças e do
Interior, assim o tenham entendido e façam executar.

Dado no Paiirio tia Liberdade, em Belo Tlorizonte, aos 24 ti-
outubro de 1953.

JUSCELINO KUBTTSC ITEK DE Ouvein
O(Iilofl Re/trens	-

Geraldo Starlinq Soares

*

1)ECHETO X.' 4 .090, DE 24 DE OT TTIB11O DE 1953

Abre ao Tribunal d Gonlax do Es todo o eredilo .siiplt'inen for (Ir
Cl-	54. 690,00

O Governador do Estado de Minas Gerais. usando da tri-
buiç5o que lhe foi ('otiferitia pelo ai-t. 59, tia Lei 11. 1 935. de 29 de
novembro de 1952, resolve abrir uni crédito suplementar de Cr
54. 690.00 (cinquenta e quatro mil, seiscentos e noventa cruzeiros)

verba 103-00-8074 do orçamento vigente do Tribunal de Contas
do Estado.

O Sert't't(o'io de Estado tios Negéteios das F'ivaiieis íS5IPI O

tenha entendido e faça executar.

Dado no Paii'icio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 24 de
outubro de 1953.

JUS(E!.XNO KURTTSCITEK !)E OLIVEIII ,

()ililon Beltreris

*

DECIU:T( 1 N . ? 4 .091, ni: '21  DE t(TTITEIIO 1)1: 1933
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iticiejo e 'l'i'ahitltio, pala atelider a despesas ('0111 O l"ouienlo à
lbodn'So Vegetal, te acórdo (0111 O ('011Vi'ilIO i'i'b_'li'do eI1tt'e OS
(ovililos da	' i1ii0( e tltt l;Stado de Minas Gerais.

(Is 5 ('ele trios de I'Sli(tt) dos Neg(tios da Agricultura, Iii-
(lostila,	Coiilei('iO	e 'l'l(thtltio	(' (laS	1"iiitnças,	aSsiiii	o	tenliarri
to(ten(ticlo t'	jÀçnnl	t'xeetitai'.

1)oto 1(0 lal5eio tll J.il)eI(ta(le, ('til Belo lIoi'i'i.oiite, tios 21
de 011tOII)io (te 1953.

J LS(;i:t.i NO KLilll'Sci ti:i	iu	Oi.ivniit
Joui'e: de ,Sou:u (01'nlO
()o'ilozt I?t'Ioi'eit

*

1)l:(:liI:l'() N. 4.092, DE 24 1)E ()t'Tt:ItlB) DE 1953

4 l're a Seoi'o'/urit, da %iaedo e Obras Públicas o crédito
.'itiJ(lefl(t'n lar	Ir (i''l0)) .00000

() GoverlizIdor olo lstoto de Minas ( ',ci'ais, usando tia atri-
que lhe loi conferida pelo artigo 5:, tia Lei n.' 935, de 29

de novenilmo	te 1932, resolve abrir 11111 ct'i'oliio suplementai' de
Cr.	3 0 0 .00(t,I)() ( trezentos iiiit ('l'uzeil'oS) à vei'ba 118-021351074,
Ao	 da 5 eet'e titia tu \'iaçiio 1' 01)i'ilS Públicas.

(Is Seem'et5m'ios te Estolo (]os \CgO('io)5 da \'iaçiio e Obras
Púhiio'as (' das Finanças, assim o tenham entendido o façam
e x te Itt 1 1'

l)oto no Ibttai'io tia Lilo'ittttte. ( , til Belo horizonte, aos 24
(!C	((UtLlt(lo	(te	1953,

.IL'SCELINO i'uni'i'sc 1 IEIi tu: Oi,ivi:in.i
Beitio (;o:t'ali''.s l"illio
Odiloro Ilt'llrt'n.s

*

A bre ( Sei'i'etui'io da .1 (/11(1! Ii U 1(1, Indusl,'iu, Conorcio e Trabalho
0 ('i'(' dito .çuplem ('11 lar de C]""," 	. 001) . 1)00.00

O Governador do Estado de Minas Gerais. usando da atri-
buiç5o que lhe foi conferida pelo trt 5,? da Lei n.' 935, de 29
de novembro de 1952, resolve abri- uni crédito suplementar dc
Cr$ 1.000,000M0 (uni inilh3o de eruzeiros), 5 verba 115-0(1-192-511,
do oi'çaniento vigente da St'ei'etiria (la .\gi'ietilitii'a, Indústria, Co-

l)ECIIE'['o N. 4.093, DE 24 t)E OEJTIJBHO 1)E 1953

A bit' d ,S'eei'elaria (1(1 l'weão e Obras Publicas o crédito suplementar
de (,'ii 17000.000,00

0 Governador tio Estado ttc Minas Gerais, usando da atri-
bit ç5o ( i i (' l li' confere o artigo 5. (ia Lei n? 935, de 29 (te novem-
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bro (le 1 952,  resolve abrir um crédito suplementar de Cr$ .
17.000.000,00 (dezessete milhões de cruzeiros) ás verbas abaixo do
orçamento vigente da Secretaria da Viação e Obras Públicas:

Cr$
118-04-221-8294 	 2. 000. 000,00
118-04-221-8394	..................:i.000.000,00
118-04-224-8394	(1.`)	..................5.000.000,00
118-05-222-8894	(2.°)	................1.000.000,00
118-05-222-8894	(1 Q) 4 .000.000,00
118-05-229-8894	(1. 1 )	.................. 2.000.000,00

17.000.000,00

Os Secretários dc Estado (los Negócios da Viação e Obras
Públicas e das Finanças assim o tenham entendido e façam executar.

Dado flO Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 24
de outubro de 1953.

JUsCEI.IN0 KUBITSCIIEK DE OI.Ivi1nA

Bento Gonçalves Filho
()dilon Behrens

*

DECRETO N. 4.094, DE 24 DE OUTUBII() DE 1953

Abre (1 Assembléia Legislativa o crédito especial de Cr 1, 32. 717.0')

Governador lo Estado de N maS Gerais, de aeôido com
o disposto na Resolução li.- 91, de 10 de outubro (te 1953, da Assem-
bléia Legislativa, resolve abrir uni crédito especial de Cr 32. 717,91
(trinta e dois mil setecentos e dezessete ('luzeiros), para pagamento
de diferença (le VeflcimflClltoS',(OS funcionários Antônio Matias e José
de Castro Mourão, sendo ao primeiro Cr 20.070.00 e ao segndo
Cr$ 12.647,00.

O Secretário dc Estado dos Negócios das Finanças assim O

lenham entendido e faça executar.

Dado 110 Palácio da Liberdade, cmii Belo 1 lorizoute, aos 24
de outubro de 1953.

JUSCEI,INO KU1iI1SCJ[EK mo: Or.1\Emnk

Odilon Behrens
*
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l)1'CRET() N.' 4.095, DE 24 DE OUTUBRO DE 1953

bi'e d Seer'eiui'ia 1c Saúde e .tssistéizcia o credito siip!eineiilar
de Cr$ 3 . 321) .000,00

Coveinador do Estado de Minas Gerais, usando da atri-
huição que lhe foi conferido pelo art. 5.' da Lei número 935, de
211 ) ( It' flOvelilhin de 1952, resolve abrir uni crédito suplementar de
Cr$ 3.320.000,00 (três milhões trezentos e vinte mil cruzeiros) ás
verbas al);iixo do orçamento vil-ente da Secretaria (te Saúde e
\ssi sté II e ia

Cr$
117-12-01:1-8430 ......................	60. 000,00
117-12-016-8430 ......................	200.000,00
117-12-039-8431 ......................	360.000,00
1 17-12-175-8431	......................	100.()00,00
117-12-185-8434 ......................	241). 000,00
117- 1'2-207-8434 	......................	10(1(100,00
117-12-235-8431	......................	150 . 000,00
117-12-045-8432 ......................	1.750.000,00
117-12-081-8432	......................	30.000,00
117-12-102-8433 ......................	30.000,00
117-12-116-8433 ......................	250.000,00
117-12-160-8433 ......................	50.000,00

3.320. 000,00

Os Secretários de Estado dos Negócios(Ia Saúde e Assistência
e das Finanças, assim o tenham entendido e façam executar.

Dado no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 24
de outubro (te 1953.

JIJSCEI,TNO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA

Ju(uez de Souza Carmo, respondendo pelo expediente.
Odilon Be/irens

*

I)ECRET() N. 4.09(;, DE 24 DE OUTUBRO DE 1953

Abre à Secretaria de Saúde e Assistência o crédito especial de
Cr$ 1.000.000,00

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribui-
ção que lhe foi conferida pela art. 2. 1 da Resolução n. 85. da Assem-
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lileia l.(.')415lalI\a du Estado. de 23 de julho (te 1953, 1(50]Ve aluir tini
credito especial te (i'i 1 .000.1(1(0W) (II!!! !UiIllSo (te cruzeiros) a
Secretaria de Saúde e Assistência, Para atender ao pagamento te les-
pesas (Om a iiteusifieaçúo da assistência psiqniStri(i( do de
í(eô!'dO ('O!!! O eOnVe!ijo celebrado entre o Estado e o Ministério de
Saúde, cessando sua vigência (III 31 de ilt'zeinhio de 1957.

Os Secrelúiios de Eslolo dos Negúcios de Saúde e Assistência
e das Finanças assim o tenliaiii entendido e façaiii executar.

1)olo no Pal5cio da Liberdade, e!!! (lelo ] lorizojite, aos 24 de
outubro (te 19.53.

JusculiNo Kuiuisciii:i	DE ()i,ivEin
more: de Sousu (o1'n!o, respondendo pelo expediente
Odilon Belii'eris

*

DECIIET() N. I 4.097, DE' 29 DE ()tTI T IIH() DE 195:3

Abre (1 $ecieloiia (10 lo/criei O (rídiIo stip/efloi!((ii' de Cr-'- 1.227.377,70

() Governador do Estol(( (te '\linas Gerais, usando la atribui-
çúo que Ilu' loi conferida pela !lrti.4o 5. la Lei 935, de 29 de novem-
bro (te 1952, resolve abrir (1H! crédito sIIIde!i!eflhíl!' de Cr ,'3 1 .227. 377,70
(uni iiiilliao duzentos e vinte e sete mil trezentos e setenta e sete cru-
zeiros e setenta ee!ilavos) 55 verbas ibaixo do oiçai!nnto vigente (li
Secretaria do Interior:

113-01-185-8044 ............90. 000.00
113-08-185-8094 ............120.000,00
113-1 4-062-8292-2	..........20. (100,00
113-14-079-8292-2 ......... . 20.00000
113-14-084-8292-2 ............62. 60000
113-14-1)11-829:3-2	..........3000,00
113-14-105-829:3-2	..........4. 000,00
113-14-107-8293-2	..........2.000,0))
113-14-108-8293-2 ..........155.400,00
113-14-109-8293-2 ..........1 .000.00
113-14-117-8293-2	..........5.00),00
113-14-122-8293-2	..........5.000.00
113-14-128-8293-2 ..........2.000,00
113-14-129-8293-2	..........5.1)00,0(1
113-14-135-8293-2	..........5.000,00
113-14-153-8293-2 ..........20.000,00
113-14-157-8293-2 ..........30.000,00
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Cr$
113-14-160-3293-2	 61)01)0,00
113-13-213-3214 ............	10. 000,00
113-22-135-3254	............	:37:3 -17,7 o
113-32-203-8254 ............ 20. 000,00
ii 3-31-080-3292 ............	4)))). 000,00
113-37-009-821)) ............	150. 000,00

1.227.377,70

Os See!( la!'ios ((e Estado([os \e!4o(!os do interior e das F'i-
lianças (551!!! (1 tcnliiii eit&iidido e laçaiii executar.

l)olo !0( ld!e10 la Lit!er(tade, (Iii Pelo lloi'izoiite, aos 29 de
(u1h!11)ro (te 1953.

Juscl.!.INo KUM -ISCHEK ii!: ()i,ivein.
G (1(11(1(1 ,',1(ir/iil(I Soares
()di/oii l/(l!i(i!

*

I)1:(:I31:T( 1 N. 4.098, DL 29 i)[ 1 )l.l'[Il1) DE' 1953

A bre (i ,ts,sciii/déia Lc(/islu/i!Yo do Estado o credito especial de
(	2 . 663 . 639)0)

) Poveinotor Io Estulo (te il!nls Gerais, usando da atribui-
çúo (IUC lhe confere lleOdu(.... 0) ii. 34, de 28 (te julho de 1953, resoL-
(' abrir a Assen!tdeia l.egisllti\ a (lo Estado iim crédito especial (te

Cr$ 2.663 . 639)0) Olois iiutlioes seiscentos e sessenta três mil seis-
centos e Irjiti (- IlOVe cinzeiros) tar	(aa!!!ei!to 1! Imprensa	Oficial
ste (tusl(es!s (0m toildicacoes feitas no exercício (te 1952.

() S (cre hino (te Estado ilos Neg(oiOs (las Finanças, assOu o
t(ntia entendido (' [iça cxeentat'.

l)olo iio I'atacio la Liberdade, (ii! 11(1(1 horizonte, aos 29 de
outubro (te 1953.

JUSCEL1)O KUBITSCI 1 EK I)E ()iaVEiltA

()dilo,, lle]u'eiix

*
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DECRETO N." 1 .099, 1)E 29 DE ()[IU til))) DE 1953

A bre ( .1 sseuili leia Lcqislalii'a <to Estudo o credito especial de
Crs 15 922.00

() Governador do Estado de Minas (ierais, usando da atribui-
ção que lhe confere a Ilesol uçao n.' 55. de 19 de iigósto de 1953, da
Assembléia Le4isI:itjva lo Esludo, resolve abrir mii crédito esi)eciil
de Cr$ 15.922.00 (quinze liiil novecentos e vinte e dois cruzeiros
para pagamento de diferença de do funcionário (l1l(jtlCla
Assembléia, Sr. ,loSe de Motu'ii Terra, (lurlilile (4 j)ct'!O(lO ('iii q(i(' es-
teve cin disponibilidade relnUnera(lli

() Secretário de Estado dos	das Finanças assin o
tenha eu teu li lo e faça executam'

Dado no Palácio (III Liberdade, eiii 11(10 1 lorizoute, aos 29 de
outubro (te 1953.

JUSCL1.1NO IQUIII`UMMIEIA DE O1.lvi:iiiA

Odilon Belirt'izs
*

DECRL'11 1 N. 4. 10)), DE 29 DE OUTUHI(() DE 1953

i(is)

l)E( I1ET( ) N. 1 . 101, 1)E 29 l)E OU'l'LJBHO DE 1953

A bre a 5eci'cliu'iu da l'iacdo e obras Publicas o crédito especial de
Cr$ 2 .00t) .000,00

O Governador do Estado de .Minas Gerais, usando da atribui-
çào que lhe confere a 1 lesolução iió ulero 79, de 9 de julho de 1953,
(III Assembléia Legislativa, resolve abrir uni crédito especial de Cr$
2.000.0101,00 (dois niilliocs te cruzeiros) 1 Secretaria da Viação e
(Iliras Públicas, pala atender às despesas ('0111 o convênio celebrado
(l(ti(' (4 Govêruo do Estado e o da União	upara a construção (te um

II	(uSO MI (1 (11(4) e (t(' Juiz de Fora.

Os Secretários de Estado dos Negócios da Viação e Obras Pú-
ldic:us e das 1"uiaiiças asso o tenliaiii entendido e façani executar.

Dado tio Palácio (III Liberdade, ciii Belo Horizonte, aos 29 de
oiilul,ro de 1953.

.Ji.'ScEI,lNo l'unirscni:i	nt: Oi.ivuiiel
(onçull'es Filho

(hliluiz Bi'Iu'ens
*

D1;(:ltl:1() N. .t. 102, DE 29 DE OUTUBRO DE 1953
Abre (1 ,'c'rc/(u!'i(l (1(1 .tqriculliira, 1ii(iliSIri(i, (0I2lci'i'i() e i!5Ih(1lIlO O

credito especial de Cr. 2. 825. 000,01)

O Governador (lo Estado de Minas Gerais, usando da atribui-
ção que lhe foi conferida pela ileso) uÇao nuiiiei'o 82, (te 17 te julho
de 1953, da Assein blúia Legislativa do Estado, resolve abrir uni cré-
dito especial de Cr$ 2. 825.000,00 (dois znilhóes oitocentos e vinte
C cinco uni cruzeiros) à Secretaria da Agricultura. Industria, Conitír-
cio e Trabalho, fll ia atender as despesas com O ('011 VC IliO celebrado
entre a Universidade Rural de Minas Gerais e a Associação de Cré-
dito e Assistência Rural ( ACA II) para efeito de ação conjunta Ciii

programa de desenvolvimento rural, sendo (21 1 .500.000,00 para OS

relativos á Zona da Mata e (ri 1 . 325 .1)00.1)0 pai':l o Nordeste (lo Es-
tado.	 i

Os Sec ri tários de 1';st 1(1(1 dos Negócios da Agricultura, Indús-
tria, Comércio e Trabalho e (Ias  Finança-s, assi iii o teu 1111111 entendido
e façam executar.

Dado no Palácio da Liberdade, ciii Belo Horizonte, aos 20
de outubro de 1953.

JUSCELINO KunITsc ii EK nu Omavumiu
Juare: de Souza Carmo
Odilon iJehrens

(;i'ia l'oslo dc Iliqieiie

() Governador do islado de Minas (leiais, usando das atribui-
çoes que lhe coo fere o artigo 51, ii. li da Constituição Estadual e
te 1(10 ('iii v 151l( 1) disposto tio art . 15, parágrafo 2., do Decreto-lei
nf 1.907, de 13 (te novenibro (te 1946, decreta:

.\il. 1. Fica cii,olo no l)epartauiento de Unidades Sanitá-
rias. um (1) l'ôsto MoveI, com a classificação de Pôsto de higiene
tipo 111.

Parágrafo tinico 0 Pósto :i que se refere êste artigo terá a
sua sede no (listm'ito da cidade de Bom Jai'dimn de Minas e será ins-
ta!l:(lo dm1 i>i'edio cedido ao Estado pura essa finalidade
' Ar) 2. - - Os trabalhos do Pósto criado por êste decretose-
rão ('xeeutad 05 pOm' funcionários ocupantes de cargos ora lotados na
Secretaria (te Saúde e Assistência

:\ssiuuu O leuliaiii ('ilti'Odido todas as ututomiduiules :1 qlicni 4) co-
nhecimento e a execução i lêste decreto pertencer, para que o cuui-
oram e façam cuinpl'ii' ('01110 nêie se conémn

Palácio da Liberdade, Belo horizonte, 29 de outubro de 1953.
JUSCELINO KUBITsCI1 EK DE OLIVEIRA

Juaz'e: de Sousa Carmo, respondendo pelo expediente.

*	 *
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1)E(:II1:l'o N. 4.10 : t, 1)1 2 30 Dl	[itjJlH() DE 1953

Abre à	(f't'I(1I1(( (te .Stitit/e C 1 SSiSltil (((1 O ((('dito siiplein ((2/01' (te
Ci'e 70)) (III))))))

() (overiiadoi do Est;olrt de Minas (('IaIs, tjsaiitjo da atribui-
ç5o que lhe foi ('OIifel'idri pelo artigo a., da Lei iiuiiiei'o 933, de 29 de
ooveiiilti'o de 1952, l'CSOIV(' abrir IIIU ('[(dito de Cr
700. 00(1,0(3 setecentos mil ei'ii'zeiros) ,tv riba 117-02-235-5074, do ai'-
çtIilcnt((	gente da S ecretaria  de Saúde e .\ssist('neia

Os Se('re (anos de Estado dos \ei4o('ios te Saúde e \ssistC'nei:i

e (1:15 l'iniil('aS assilil 1) ieiili:uii eill('ildidO 1' façam ('Xe('IItal'.

Dado no Palácio( Ia Liberdade, ciii Belo horizonte, aos 30 de
outubro (ir 1953

.JuscE1.1N0 1'uoi'rscui:iz iin ()LivEiR.
.Iuorez de .'0iiS(t (Sumo, respondendo pelo expediente
()(liloii Jh'lireris

*

DECIIET() N. 4 1 01, DE 30 DE OI'TUBH() DL 19,~)3

Cria Vd.'ito (te liuiene

() Governador (lo Estado de Mina..' Gerais, usriiilo ias atri-

1(UiÇU.'5 (1i' l he confere (t rir). 51, ii.' TI da Consldiaç5o Estadual

e lendo em vista O disposto tio art. 15, 2.", do i (a'r(' lo-lei n.'

1.907, (te 13 (te nov(iiibrO (te 1946, (1 eere tu:

Art. 1.' Fila criado rio Departamento de liiidades Saiu-
tarjas. tiiui (1) Pôsto Móvel, c'oruu a elassificaçao de Pôsto (le higiene
tipo III.

Rirrgrufo único	() Pôsto a que SC refere êste artigo terá
a 5(01 sede il() distrito da cidade t!t' II ('('ri' o e serri instalado eia
pr

édio cedido riO Estado para essa fuiatolade
Ai'). 2."	(is trabalhos do PAsto criado por t'sle d eerclo sr5o

exeeuta los por fun ('iOil ri rios ocu pantes (II' ('argos ora l(i[a( 1 os 0:1

Secretaria (ii' Saúde e AssiStC'ii('ia

Assiiu (t teiiliajii ('ill('iidido lAdas as autoridades a queiii o

('Oillie('iltI('iitO e ri ('X('('IiÇaO (leste tI ('('te lo pei'ti'n('t'i', para que o
('uuripralu e façam ('urliprir (((1110 iiC'le Se ('Oflt('ifl

Paku'io da Liberdade, Pelo lloi'izoiite, 30 iii' oiitUl)i'O de 195:1.

JUSCEI.INO Kei(ii'S(;liiK 00 ()LiVelfr'

Juai'e: de ,Souisi.r (Su,'iiio, i'('S!o(iid('iidO pelo expediente

*
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DLCIIE'r() N,' 1.105, DE 3)) 1)E ()[TUIIIB) DE 1933

(:riu Ia.tú (te II iieize

( 1 do Estilo de Minas Gerais, usando Ias riti'i
l(ulçoeS c i ue lhe confere o ai'l.Si, ii. 11 da (Siiisliluiç5o Estadual
e tendo t'uui vista o (lis)o(slO no artigo 15. 2.'' do Decreto-lei n.
1110h de 13 de noveiiibro de 1910. 1

loa criado no ])ettartaiuit'iito te Unidades Sani-
tárias, (liii 1 1	Posto .\lo cl, eoui a elrissificaçao de Posto de higiene
tipo III

1 1 r ,gi'afo uiia'((	(1 Pasto a que se refere este artigo teia
a sua sede no distrito da ('idrele de ,'\lorite SiS(.) e sela iiistrdrlo ('lii
préd io cedido	 O( l':51(( I(( p ara ('s.sri	liii rI 1i1

'ti'). 2,"	Os ti'ahrdlios lo Posto criado por este decreto
i'i'ai.t ('xe('iitrolos l i ' )uiileionai'IOs (O'li))rOiles de ('rogos ((ia lotados

ira Secretaria dc Saúde e .\ssistC'iueia

o	ti'iiliaiii	t'otu'iid do t')lris as	iuloi'olroles a	quero	o
c'onlieeiuieiito e a execuç<-lo (I('st(' d ecrelo pei'leiieei', pala (ItiC O
'iJiii3O'rllii (' ta(riio ('ii(iilii'ii' ('0(00 iu"le se contêm.

Pal^ '1ci O	da l.ihei'dole, Pelo Iloi'izorile. 1)) de oiitul>i'o de 1133:1.

JUS(Fi.iNO 1\UI(i'FS(:uiI	ai: ()i.ivoim.

Jnui'e: de Soii:u (ui'uiuo, i'esj)Oii(t('ii(IO jit'lo expediente

*

i)Eclll:'l'o N." 4.1)))), DE 31 DE ()L'I'UIiIB) DE 1953

Aí odific(1 o 'I'alo'lu ("fura de L,u'Ii'tii,iuu;tei'ui'ios ,ttensalisius, (ipFOP(ldO
pelo J)eei'eto ii, 3 .689,  (te ti (te janeiro de 1952

O Governador do Estrato de Minas Gerais, usando (IlIS ali'

buicões que lhe con fere o art .57 da Lei n." 858, de 29 Ir outubro

de 1951, deei'ela

Ai'), 1." -	l"ieaiii criadas na Tabela t'meri (te i\Iensrilistas (la
Chefia (Ir Policia, api'ovrolri pelo Decreto ii." 3. 869, de 31 de janeiro
de 1952, iiiiiis 13í (cento (' trinta e seis) funções isoladas (te
tante Policial, refer'('rri'ia XVII.

2."	Estas funções serão extintas, autonialicaniente,
quando vagarenu.
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Art . 31 --- 1;ste decreto entrarú eiii vigor na data de sua
publicaç5o, revogadas as (lIsposiçõe, ciii contrário.

Paliício da Liberdade, Belo horizonte, 31 de outubro de 1953.

JUSCEI.INO KUBIFscIIEK nI ()iavjmA
Gera/do Star/ing Soares
Odilon 1/e/ocos

*

DECRETO N. 4. 107, DE 31 1)E OUTUBRO 1)E 1953

Abre ( .1 ssenihleia 1'ji.õi1jva (/0 Esta([<> o CIe(Iilo sujit'nit'iittr
(te (r	1 .9)38. 085,00

() Governador do Estado (te Minas Gerais, usando da atri-
buição que lhe foi conferida pela Resolução n. 93, da Assembléia
Legislativa do Estado, de 23 de outubro de 1953, resolve abrir uni
crédito suplementar (te Cr$ 1 .968 . 085.01) ( um mil liSo novecentos e
sessenta e 011(1 mil e oitenta e cinco cruzeiros) ás verbas do orça-
mento vigente:

Cr$
1024014000 ......................154 .000,00
102.013-8000	......................1 .285. 000,00
102-002-8000 ......................528.485,00

1.968.085,00

O Secretário de Estado dos Negócios das Finanças assim o
ten haiti entendido e faça executar.

Dado no Palácio (l( Liberdade, em Belo 1 torizonte, nos 31
de outubro (te 1953.

JuscF:LIN0 Kunrrsc 1 LEK DE

ou/ou Be/uens
*	 /

1)ECBE'l'0 N. 9 4. 108, 1)E 6 DE NOVEMBRO DE 19,53

 para (1 organização da Sociedade de Economia Mista
para implantação i/o indústria de fertilizantes no Estado

de Minas Gerais

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando das suas
atribuições e tendo ciii vista o disposto na Lei n.9 1.007, de 5 de
novembro (te 1953. decreta:
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Art. 1.' - () Govériio organizar5, 110 Estado Sociedade (le
Economia Alista, por ações, ilenonii li ada "Fertilizantes Minas Gerais
S.A", ( 1"EHTIZA ) , que Riu por fim estudar, projetar, construir,
explorar uma rê te de indú s triasústrias de fertilizantes, inclusive sua
conterei ai izaçõo e O istriiiuiç5o, utilizando os recursos minerais e
energéticos de sua propriedade 011 ile terceiros

Parágrafo único - - Será designado pelo Govêriio ineorpo-
ra(lor (IIIC agirú ciii nome (l(( Estado, durante a fase (te constituiçiio
da Sociedade e sua legislaçõo (te acôrdo coni as exigências legais,
uSo permitindo o Estado que se cobre ou venha :i cobrar qualquer
iinportúnt'ia ii título de ieiiitiiieraçõo pelos Serviços ile incorporação.

Art. 2. - - O capital inicial da Sociedade será de cinquenta
titilltoes (Ii' cruzeiros 50.000.00IIM0) ((O oções (te mil cruzeiros
(Cr$ 1 . (001,01)) subscrevendo o 1 ..',tado ilili 101(11 (te trinta inilhíjes
de cruzeiros (Cr$ 30.000.000,00).

- 0 (apita 1 inicial será progressivamente elevado até
duzentos nulitões (te cruzeiros (Cr 2(1)). 00)).000,00), mantendo-se
SC'fliJ)I'(', porém, o Jstolo (()1(1 1 maioria (lOs :(ções (0111 direito
a voto

2."	Aos subseritores (1:1 parcela do capital inicial (te
vinte nulitões (te cruzeiros (Cr	211.000.1)00(1)) )seró garantido um
dividendo (te (3 ' a ser pago desde a data do início das atividades
da sociedade, Pi155i0i(lO, logo (IOC se inicie a produçSo industrial a
ser pago de acordo (010 os lucros verificados anualmente, obser-
vados os (tiSpositiVoS (105 estatutos como relação nos fundos legais.

Àrl . 3. - - Os lucros que couberem ao Estado serSo aplicados
Iii) (leSeIiVOlVilii(ntO da ii(tlistri( de fertilizantes até que a agri-
('til tu r:( disponha (los produtos fosfatados, nitrogenados, potássicos
e calcicos necessários a rccn l( eriwao dos solos cultiviveis.

41 - - AS atividades da Sociedade (levem se ililelar pela
indnslriatizarao das reservas de minerais fosfat:olos da zona (te
.iixú.

.\rl a. Os bens (te propriedade (lo Estado compostos
Te terrenos i' suas .iai.idas, concessões (te prospecção e lavra, patentes
e iio'essos ii(tnstri lis, t(enl como os despesas realizadas ('Oifl estudos
seuo transferidos 5 Sociedade Pelo valor que fôr apurado por urna
('Olfl]SSSO (te técnicos nomeada de acôrilo coto os exigências da lei.

Art . 0. - 0 Estado Tara garantia (te pagmien10 de juros
e iiooi'tizoçao (te financiamento a ser obtido pela Sociedade até o
limite de sessenta niillií5es de cruzeiros (Cr 60.000.000,00)

Parágrafo único	O financiamento acima referido será
amortizado ('0111 os lucros verificados na industrialização dos fos-



Jusrm:I,lNo IuIlIrsclIm:k mu: Om,mvm:mii
Odilon Ite/ucns

*

I)ICitl'I'() N. 4.111, 1)F 1)) 1)E XOVF3\IItH() DE 1953

e (1 "1 erre lijiu (/1> .1 (/1! >II 1 /ii 1(1, / iiIii.s Iiui, (..oiime ((LO C Trabalho,
o (1c(/ito snplenienlur 1/e (3( 7.560.000M

0 (w',criiador do Estado (e Mina.-, Gerais, usando da atri-
bnicao (pie lhe foi conferida pelo art. 5. da Lei 11. 9 935, de 29
(II (10V(Iiil(rO de, 1952, resolve abrir iiiii credito suplementar de
(r 7.5(;0.000,00 (set(' iiiillioes ( I (liflhielltos e sessenta mil cruzeiros)
as '(rias d((IXo (1(1 ((Içalilenin vigente da Secretaria (ia Agricultura,
hloiii,tiia. (3niiereio e 'trabalho

1)1-01(5-04))	..........................
((-() 13-070	..........................
((2-))16-1(7))	..........................
021035-071	..........................
031()9-070	..........................
((3-))11-07))	..........................
03-()33-07 1	..........................
03-235-074	..........................
05-013-52))	..........................
05-635-521	..........................
((5-1 85-521	..........................
09-035-561	..........................
1)9-1)39-561	..........................

(r.

30.000,00
10.000,00

211). 000,00
10 .000,00

200. 1)1)0,00
1. 80(). 000,00

300. 000,00
4.000.000,00

150.000,00
70 .000,00

100.4)00,00
100.000,00
80.000,00
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fato" (te Ai:>xS, ciii ln(stie que seiSo fixadas no (onfralo de
financiaiiicnlo que f(>r feito (IIIre a Suiidade e o financiador, coii:
assistCnci a (1(1 1Stad()

Mando, portanto, a t>'(d(s as autoridades a quem o conheci-
incuto e (Xccuc5() (lêSl( decreto pertencer ([UC O cumpram e façam
etimprir :0) ililuirainclide como nele se (oliteni

PaiScio da J.ihcrd ide. Belo horizonte, 6 (te nove nhro ((e 153

,ÍUSCF1.INO Kuurrs: U1iÇ DE OLIVEIRA

.Jiurre: (l- Souza ('ui'ino
Odilon Behrens

*

DECRETo N.' 4 109, DE 7 1)E NOVEMBRO DE 1953

(:ri, o 2.' Grupo Es(nlu, 11(1 ci(lude (te Aimorés

O Govern a dor >10 Estado (e Minas Gerais, usando de suas
a tri Ou 3 (1es icsol ve criar o 23 Grupo Escolar na cidade de Aimorés

Palácio do ( ovêrn o do Estado de Mi mias Cera is, em Aimorés,
7 de flOVCflIbI() de 1953.

.IUSCEL.INO K1TRm'mSc 1 ÍEK 1)1' OIlveLR.k

(d,u/iilo (7oneol,'es Til/ida

*

DECRE1'() N.' 4.110, 1)F 1)) DE NOVEMBRO DE 1953

Abre (1 Secretaria das Pin(411(a, o crédito suplementar
l' Cr '5. 603.000,00

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da Atri-
buição que lhe foi conferida pelo artigo 59 da Lei nY 935, dó 29
de, novembro ((e 1952, resolve abrir 0111 (redito suplementar de
Cr 5.603.000,00 (cinco milidies seiscentos e três mil cruzeiros) im.s

verbas abaixo do orçamento vigen te da Secretaria (Ias Finanças:

Cr$
003-008-070	......................30.000,00
003416470 ........................23.000,00
003-022-071 ........................100.000,00
003-185-094	........................200.000,00
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	003-1 87-094	 150 . 000,01)

	

003-210-091	 400. 000,00

	

(0)3-235-091	 3. 500. 000,00

	

003-208-924	 500.000,00

	

(J03- 190-931	 200. 000,00

	

((03-24 1-994	 5o0. 000,00

5.61)3. 000,00

0 Sccictdrio te Estado ((OS \e)4OciOs >Ias Finanças assim o
I([lIIa tiitcndido e faça executar.

I)ad,i no Palácio (ia Iihel'dL(d(, em Reto Horizonte, aos 10
de novembro de 1953



Cr$
10-008-590	 380.000,00
13-013-670	 20 . 000.00
144)13-570	 100.000.00

7 .560.000,00

Os Serrctúrios de Estado dos Ne gócios da Agricultura, In-
dústria, (oinéi('io e Trabalho e ilas Fi nanças assim o Ienliaiii cri-
ii) (1(10 C façam ('tini I)I'ir

Dado 110 Palócio (Ia Liberdade, ('11) Belo 1 lorizonte. aoS l()
de flOVCIIil)r(( de 1953. 

JUSCELINO KunI'iscllI;K oE ()i.ivEiic&
.J,zurez de Sojiza (:rino
()(/ilofl Bc/reiis

*

I)ECHETO N: 4 . 112, 1)I' 2(; 1)E NOVEMEIIB) 1)1; 1953

Abre ó Seereluria do Interior o (redito .st,plemen ter de
Cr$ 2.135. 000,00

() Governador (10 Estado de i'iiiias (icrais, usando ia alri-
litiiç5o (LIII' 1111' foi ('oflferida pelo iii . .5. da Lei 11. 935. (te 29
de novembro de 1952, resolve abrir 11111 crédito suplementai' Ile
Cr 2.135.000.00 (dois milhões, cento e trinta e cinco mil cruzeiros)
ós verbas abaixo do orça inen lo vigente da Secrcta ri a (lo lo tenor

Cr$
015.015-8370 ........................1 O. 000,00
030-187-8244 ........................5.000.00
037-213-8211 ........................120 . 000.00
037-235-8214 ..........................2.000. 000.00

2.135. 00.00

Os Sccrctórios de Estado dos Negócios cio Interior e das
Finanças assim o ten]uim entendido e façam executar.

Dado no PaL'oio da Liberdade, CIII Belo Ilorizoirle, aos 26
(11 novembro de 1953

.IUSCEI.INo ]'LIII'FSrIIEi.	nc ()m,ivcn
Geruldo Slurlinq SO(lJeS
Odilon BeJii'eiis

*
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DECHET(.) N. 9 4.113, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1953

Abre i Seei'cluriu (las l'iluinçus o crédito suplementar de
Cr 11.122.120,00

O (o croador do Estado de Minas Gerais, usando da atni-
pelo art . 5•v da Lei n.' 935, de 29huiç5o que lhe foi Conferida 

de novembro de 1952, resolve abrir uni crédito suplementar (Ia
(.' 11 . 122. 1 29,00 (011/e ((11 lIiÚc;, ('cato C Vinte e dois mil, cento e

ate e euzc'i 'o.) a O ersas \ ei as do orçamlieiito vigente da Secretaria
(las F'inanç.c., C0a0 scue:

	

012-U,'5-o91	........................

	

(0)4-00o-090	........................

	

004-003-090	........................

	

-i -01 1-t99	........................

	

(-022-09l	........................

	

(94-030-091	........................

	

01 1-iJ9(;-090	........................
011-003-099 ........................
011-030-091

	

01 2-0-09)	........................

	

012-322-01	........................

11.122.120,00

O Sec:c úrio de Estado (lOS 1N('L9Oi05 (1:is linaliças assim o
tedaiu entendido e faça executar.

Dado 111) Palóclo (ia Lil)VrI1a(1(, CIII tido I10iizo1It(, aos 26
(11' iioveiiitji'o de 1953.

JrsccI.INO 1'uji iTSCiiiK OE ()i.ivi:iics
()Itou L'('lIPeZlS

*

DECRETO N. 4.114, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1953

Abre O Secretarie das ['inu,meus o credito suplementar de
Cr$ 23.803. 600,00

O Goveinallor do Estado (te Minas Gerais, usando da atri-
buiç5o que lhe foi toaferl (la fILIO ai't . 5,9 da Lei n. 9 935, de 29 de

Cr
120.000,00
90.000,00

2.000.000,00
7.520.000,00

'-)0. 000,00
250.000,00

1. 000. 000,00
7.200,00

50.000,00
7.720,00
7.200,00

50. 000,00
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novembro de 1952, resolve abrir a ia i'5d i lo suplementar (te Cr$
23. 803. 600,00 (vinte e três ini]liõe , oitoe( , alos e três mil e seis-
centos cruze i'os) ás verbas abaixo o oieninento vigente da Secre-
taria (Ias Finanças:
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novembro de 1952, resolve abrir um crédito suplementar de Cr
20.520.00001) (vinte milhões quinhentos e vinte mil cruzeiros),
verba ;aba xo do orçal11ento vigente da Secretaria da Educaçõo:

001-005-040 ..........................
002-003-070 ..........................
002-009-070 ..........................

	

002-013-070	........................

	

002-016-070	........................
002-022-071 ..........................
002-030-071 ..........................

	

002-201-074	..........................
013-235-571 ..........................
020-008-090 ..........................
021-008-130 ..........................

	

021-022-131	..........................
023-008-690 ..........................
023-016-690 ..........................
023-022-691 ..........................
025-022-071 ..........................

Cr.'
150. 033,00
370. 000,00
100. 000,00
50. 000,0')

100. 000.00
150. 000,00

1 .000,00
20.000.0(110,01)

,)00. 000,00
4 .800,00
4. 800,00

10. 000,00
1.900.000,00

33. 000,00
250.000,111)
180. 000,00

23. $03. 600,60

004 -00C-330	........................
034-007-330	........................
004-0(8-310	........................
004-009-330	........................

004-0í 1-330	........................

004-013-330	........................

001-021-331	........................

((05-008-330	........................

005-01 1 -331)	........................
0115-01 6-33))	........................

(106-009-330	........................

00-621 -3:t 1	........................

Cr$
10.000,00
10.000,00

2. 000. 000,00
250.000,00
750.000,00

1. 000.000,00
100'. 000,00

3.000.000,00
4. 200. 000.00

200.000,00
5.000.000,00

500.000,00
2.000.000,00

200.000,00
1 .300.000,00

20.520.000,00

O Secretário de Estado dos Negócios (Ias Finanças assim o
tenha entendido e faça executar.

Dado no Palácio da Liberdade, eni Belo horizonte, aos 26
de novembro de 1953.

JUSCEI.INO KUBITSCI inic DE OLtvuIri.s

Odilon Behrens

*

DECRETO N. Q 4.115, DE 26 1)E NOVEMBRO DE 1953

Abre à Secretario (la Eiieação o credito suplementar de
(r. 20.520.000,00

O Governador (10 Estado de Minas Gerais, usando (Ia atri-
buiçõo que lhe foi conferida pelo art . 5• 1> da Lei n. 9 935, de 29 de

Os Seerct:'irios de Estado dos Negócios da Educação e das
Finanças assi iii o tenha ni entendido e façam executar.

Dado no Palácio da Liberdade, eni Belo horizonte, aos 26 de
noveis bro (le 1953.

JUSCELINO KUBITSc1IEK DE OLIvEI1U

(]éjndido (;onçuizes l]llióa
Odilon Jlelirens

*

D1:cnETo N. 4. 116, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1953

A bre a Secrctara	Educação o crédito suplementar de
Cr( 485.000,00

O Governador do Estado (te Minas Gerais, usando da atri-
biiiçõu que lhe foi conferida pelo irt. 5 • 9 da Lei n.9 935, de 29 de no-
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vembro de 1952, resolve abrir à Secretaria da Educação o crédito su-
plementar de Cr$ 485.000,00 (quatrocentos e oitenta e cinco mil
c'uzeiros) à verba 02-203-8074 do orçamento vigente.

Os Secretários de Estado dos Negócios (Ia Educação e das
Finanças assim o tenham entendido e f:içani executar.

Dado no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 26 de
novembro de 1953.

JuscELiNo KUBITSCIIEK DE OLIVEIRA

(.'diidido Gonçalves Ulhóa
Odilon Behreris

DECRETO N. 9 4.117, DE 26 1)E NOVEMBRO DE 1953

Abre à Secretaria (Ia Viação e Obras Públicas o crédito especial de
Cr$ 250.000,00

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atri-
buição que lhe foi conferida pelo art. 2. ia Lei nY 886, de 4 de
agôsto de 1952, resolve abrir um crédito especial de Cri 250.000,00
(duzentos e cinqüenta mil cruzeiros) à Secretaria da Viação e Obras
Públicas, para ocorrer ao pagamento de despesas caiu a ereção,
nesta capital, de um monumento ao cientista mineiro Carlos Chagas.

Os Secretários de Estado dos Negócios das Finanças e da
Viação e Obras Públicas assim o tenham entendido e façam executar.

Dm1 o no Palácio (Ia Liberdade, eni Belo 1 lorizonte, aos 26 de
noveirihro de 1953.

JUSCELINO KUBITSCIIEK DE OLIVEiRA

Odilon Behrens
Bento Gonçalves Filho

*

DECRETO N.° 4.118, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1953

Abre à Secretaria da Viação e Obras Públicas o credito suplementar
de Cr$ 5.880.000,00

O Governador do Estado (te Minas Gerais, usando da atri-
buição que lhe foi conferida pelo art .5. da Lei 11. 9 935, de 29 (te
novembro de 1952 1 resolve abrir uni crédito suplementar de Cr
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5.880.000,00 (cinco milhões, oitocentos e oitenta mil cruzeiros) a
diversas verbas do oreaimicnto vigente da Secretaria (Ia Viação e
Obras Públicas, como segue:

Cr$
001-035-040 ........................	20.000,00
001-189-044 ........................	60.000,00
002-011-070 ........................	450.000,00
002-013-070 ........................	20.000,00
002-016-070 ........................	50.000,00
002-235-071	........................	100.000,00
003-01 1-070 ........................	10.000,00

	

03-0i 6-071) ........................	50.000,00
05-2i9-$94	........................	5.000.000,00

()05-235-891	........................	100.000,00
'O)íi-000-390 ........................	5.000,00
006-016-890 ........................	15.000,00

5. 880.000,00

O Secretários de Estado dos Negócios da Viação e Obras
úhicas C (las Finanças assial o lenliani entendido e façam executar.executar.

Dado no	e a ) heis lade, em Belo horizonte, aos 26 de
e iivcdmi'o de 1953.

JUSCELINO KUIIITSCIIEK DE OLIVEIRA

Ben lo (;ameulm'es 1'illmo
Odilon Behrens

1) Gil i'() N: 4.119, l)E 26 1)E NOVEMBRO DE 1953

1 Ice a Scieluria de Saude e Assistência o crédito suplementar de
À Cr$ 6.955.000,00

O Governador ilo Estado de Minas Gerais, Usafl(lO da atri-
buição que lhe foi conferida pelo art . 5•9 da Lei n. 935, de 29
de novembro de 1952, resolve abrir uni crédito suplementar de
Gr$ 6.955.000,0)) (seis milhões, novecentos e cinqüenta e cinco
mil crceros)	veilim; ihaixo do orçamento vigente da Secretaria
dc SaúJc	Assisténca:

Cr$
001-035-01(1 ........................10.000,00
031-013-010 ........................20.000,00
001-189-041 ........................100.000,00
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DECRETO NO' 4 . 121, DE 10 DE DEZEMBRO DE 19,â3

002-008-070	 150. 000,011
002111470	 5.200.000,00
003408470 ........................	5) . 000,00
004-008420	........................
004412-420	........................
004-013-420 ........................	30.000,00
004116420 ........................	 0n),00
005408490 ........................	 000,01)
007108420 ........................	-III. 000,0k)
008-00641() ........................	1 o i 11)0,00
008-008410 ........................	50. 000,00
008430411 ........................	200.100,00
008485414 ........................	S0. 000,00
010-039411 ........................	200 .000,00
010-185-414 ........................	80.000,00
011485434 ........................	 000,00
011-195434 ........................	.000,00

6.955. 000,00

Os Secretários de Estado (los Negócios (lo Saúde e Assistência
e das Finanças asAm o tenham entendido e façam executar.

Dado no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 20
de novembro de 1953.

JUSCELINO KunITscnExc DE OLIVEIRA
Mário 1-Jugo Ladeira
()dilorc Belu'ens

*

DECRETO NO' 4.120, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1953

Dá a denominação de 'Francisco Cw;ipos" é Esco!a Normal ()fici
de Dores do inibiu

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando (la suas
atribuições, resolve dar a denominação de "Francisco Caipos" a.
Escola Normal Oficial ele Dores (to Indaiá

Palácio elo Govêrno do Estado (te Minas Gerais, eia
do Indaiú, 5 (le dezembro de 1953.

JUSCELIN0 KUBITSCIIEK DE OLIvina&
Cândido Goa çalves L7lhôa

Reijuluinenla (1 Lei nO' 775, de 1," de dezeiiibi'o de 1951

() Governador do Fslado de Minas Gerais, usando da atri-
buição que iic confere o art. 51, i ciii 11, da Constituição Estadual e
lendo eia vista o disposto nu ml. 6. da Lei nO' 775, de 1.' de
(k'zellihie( tu' 1951 ' (lecrela

CAPI1 l_'L() j

l)isposições Gerais

Ali- 1.' Os ilire lOS e vantagens instituídos pela 1,ci n.'
775, de lf de dezembro de 1951, são extensivos a todos os sei''idoi'c
públicos do Estado, civis e inilitai'es, que, no exercício de suai
funções op('re'ul Meta e habi tualuien te, coni Raios X OU suhstãncia
radioat:vaa, pioxiino às fontes dc ii'i'adiaçóo.

AiO. 2,	Para os efeitos do ai't . 4 . 1 da Lei	,9 775, te L<'
(te (lCZeilihro (te 1951,  e'onsidei'ani-sc tarefas acessórias ou auxiliares
as que não constituírem atribuições normais e constantes do cargo
OU função, as que forem exercidas esporàdicainente ou a título
de &'olaiioi'ação transitória, as que não expuserem  irradiações por
um período mínimo de oito horas semanais e as que foi'eni exercidas
fora das proximidades das fontes ile ii'i'adiação

Art. ti.- --- A partir da vigência (lêste Hegulainento, é velado,
sob pena de' ie'sponsaln idOcle, :i para operar ('010 Raios
X ou Sil bstãiie'i as i'a(l i Oa 1 Vas, de PCSSOO que exerça cargo 011 fu'i-
ÇãO, CU J O l)FUvilile'iitO ILdO exija, e'specifi('.ildlCnte, habilitação k'enica
para êsse lIlistei

A 1. 4.' -	Os elefes dc serviço ou re'pal'tição onde houver
instaiaçãos (te Raios X (fli SuhSladleiddS radioativas remeterão ao Ser-
 ('o de Pessoal do ói'gao leape'e'f!Vo, para os efeitos (lo ari , 2. 1 da
Lei nO 775, (te 1. (ti' (Ie/ClflhrO (tC 1951, 05 dados necessários à 01'-
g4iizaç'ão e aluddUzaçãu do cadastro do pessoal beneficiado pela ci-
lada lii

1,- - - Só serão concedidos os direitos e vantagens previs-
tos na Ici a que se refere c-ste Regul aiiiento aos servidores que figu-
rareal 110 cadastro aprovado pela Se'ci'elai'ia de Saúde e Assistência.

2.-' - - O Sceretáro (te Saúde e Asststênc'ia, depos te apro-
vai' o. cadastros, providenciará sua imediata publicação no ól'gdto
oficial

3. - - Os sei' ri doreS que se JIltqal'enl prejudicados pela sua
não ifl('Odda() nos em idisiroS, poderão, dentro (te 120 (lias, a contar
da pubi (aeão. recorrei, na forma do Capítulo xiv do Estatuto dos
1uiconàros Púldicos, à Secretuaia de Saúde e Assisteneja, reco-

*
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nhecedo-se a cshi a faculdade (te indeferir de puno os recurso,
que não estiverem (Ievi(lamenle fundamentados

41 -- Os chefes de serviços rei eerio mensalmente as no-
tificações Sôbre alterações que se V(i' j ficarem o a 1 e la fornecida mi-
teri ermen te, cabendo ao órgõo ([e pessoal reSpccii vo fazer p';d icei'
as referidas alterações, notificando-as, por sua vez, à Secre; seio de
Saúde e Assistência para os fins do	11 (lêsle artigo

Art. 52 ----- A Secretaria ([C Saúde e Assistência manterá uru
cadastro atualizado de todos os órgãos (lO serviço público estadual
que possuirem insta!açõe(; de Bojos X e substíci cas rad oaíivas,
com as necessárias caracterj,;ticas da idemiti ficecão de equijaineato,
local, condições (te fujicionamen lo e fins cai que suo uti izadas

Art . ti. - A partir da vigência ilêste Itesiamarato, 50 serro
autorizadas novas insolações de Bojos X ou subsiánci as radioativos
em repartições estaduais, niel [ante parecer favorável da Secretario
(te Saúde e Assistência, que considerará, sobretudo, se ia s instala-
ções são indispensáveis às finalidades do órgõoe a presemitain as
necessárias condições (te sequraiiça para os o;,eradorcs, de acôrd,j
com as normas de proteção noticiadas neste (leercio.

Parágrafo único - Para o dunmprimneiiio (lo disposto neste
artigo, a Secretaria de Saúde poderá ouvir o Instituto (te Tecnolo-
gia ou qualquer entidade técnico-científica (te reconhecida idonei -
dade, desde que não se tratem de instalações cio estaheleciinentos
médicos ou hospitalares.

As. 72 --- Os chefes, (te reparti çõo ou (te serviço que (1 ele'-
minarem o afaslaniento imediato do trabalho, de servidor que apre-
sente indícios de lesões radiológi as orgânicas ou funcionais, pro-
videnciarõo para que o mesmo seja submetido a exame médico, para
efeito de licença, ainda que lhe tenha atribuído tarefas sem risco
de irradiação.

i'aragra!o único ... Veriticanuo-se ciii inspeção medica COlo
vcniência de ser o servidor licenciado, aplicar-se lhe-á o disposto
na legi slação relativa a licenças; em caso contrário, será êle mimou-
tido no novo regime de trabalho que lhe tenha sido prescri lo, não
perdendo, em ambos os casos, as vantagens e direitos conferidos
pela Lei ri, 775, de 1. de dezembro de 1951.

Art. 8. O servidor afastado por apresentar indícios de
lesões radiológicas e ao qual tenham sido atribuídas tarefas sem
risco de irradiação, deixará de fazei' jus aos direitos e vantagens
instituídas pela Lei n.° 775, de 1. 1 de dezembro (te 1951, se unia vez
julgado apto em inspeção médica nõo reassumir suas funções pri-
mitivas ou não voltar a executar os trabalhos em virtude dos quais
lhe foram assegurados os citados direitos e vantagens.

§ 1. - A cassação dos direitos e vantagens não exclui o
procedimento disciplinar que acaso couber.

1°3

§ 2. -- O disposto neste artigo e seu § 1. 0 aplica-se, igual-
macete, ao servidor que após a terminação da licença não voltar, ao
exercício (te suas funções.

Ad. 9. - - O afastamento para o desempenho (te tarefas sem
riScO de iUadiaÇÃO cela sempre iicteriiiiriado por prazo certo, findo
o qual será o scrs 1 ores sobil(eti do a exame (te saúde, e, se julgado
.nslo, deverá reassumir OS funções; em caso contrário, o prazo de
s(-mm afastaniemi [o será prorrogado

Ad. 10 Será punido com as penas do art. 216 do Estatuto
ii os Funcionários Públicos quem afastar, irregularmente, do traba-
lho, servidor, sob pretexto de lesão radiológica, ou aprovar relação
nominal em une figure pessoa que não se enquadre nos têrmos do
art . 1.` (leste Regulamento

CAPITULO II
No finas de Prole çüo ao Trabalho

Art. 11 -- Devem ser observadas, no que forem aplicáveis,
as noriA llis estabelecidas pelos Congressos Internacionais (te Radio-
iogia e Fisioterapia, que se realizam peri ódicaniente, ficando a
Secretaria de Saúde e Assislcimcia autorizada a baixar, oportuna-
mente, instrmões sôbre o assunto.

CAPITULO III

Do Pessoal

Art. 12 ----A admr.seão do pessoal que manipula aparelhagem
de Baios X e substâncias radioativas será sempre condicionada à
realização de exame prévio de sanidade e capacidade física, o qual
incluirá obrigitâiiainealc o exame hematológico

Parágrafo único ---- í'âo deverão sei' admitidas em serviços
de terapia pelo ind/uni as pessoas de pele sêca, com tendências
a fissuras, e COIfl verrugas, assim como as de baixa acuidade visual,
náo corrigivel pelo uso de lentes.

Ar. 13 - O peSSOal ciii serviços (te i'iid odiagnóstico ou roent-
genterapia superficial ou profunda, será submetido ainda a um
exame clínico por ano e a uni exame hematológico por semestre.

Art. 14 -- O pessoal era serviço de terapia pelo radium será
submetido ainda a um exame clínico por semestre, o qual compre-
enderá cuidadosa observação dermatológica das mãos e um exame
hematológico trimestral.
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Art. 15	O presente decreto entrará em vigor na data de
Sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, cmii Belo 1 lorizonte, 10 de dezembro
de 1953.

JuscELINo KUIIITSCSIEK DE OLIvE1n

Geraldo Slarling Soares
Odilon Belirejis
Jziarcz de Sousa Carmo
Cândido Gonçalves li/lida
Bento Gonçalves Filho
Mário Hugo Ladeira

*

DECRETO N.0 4 .122, DE 10 DE DEZEMLIR() DE 1953

Cria Póslo de higiene

O Governador cio Estado de Minas Gerais, usando (Ias atri-
buições que lhe confere o artigo 51, n. EI, da Constituição Esta-
dual e tendo em vista o disposto no artigo 15,	2., do Decreto-let

1.907, de 13-11-946, decreta:

Art . 1. 1' - Fica criado no Departamento (te Unidades Sani-
tárias um (1) Pôsto Móvel, com a classificação de Pósto (te llgieu
tipo III.

Parágrafo único O Pôsto a que se refere êste artigo teci.
a sua sede no distrito da cidade (te São João Batista do Glória, e
será instalado em prédio próprio, cedido pela Prefeitura.

Art. 2." Os trabalhos do Pôslo criado por êste decreto
serão executados por funcionários ocupantes (te cargos ora lotados
na Secretaria (te Saúde e Assistência.

Assim o tenham ent ('ml 1(10 tô( as as iulorida (leS a quem o
conhecimento e a execução ilêste decreto pertencer, para cine o
CUiflprafli e façam cumprir COlilO nele se coa k 111.

Palácio da Liber(lade, Belo Horizonte, aos 10 de dezembro
de 1953.

JUSCLI.INO IKUIILTSCiIEF: ni: OI.lvlan%.
Mário hugo Ladeira

17

DECiIET(.) N. 4 . 123, DE 14 I)E DEZEMBRO DE 1953

Requlwiiczi Ia a concessão da líc(i(:llI(1 (te Campanha, criada pela Lei
ii. 995, de 16 de outubro de 1953

O Governador do Estado de Minas Gerais, USafl(lO de SUMS
atribuições e ile conformidade como a Lei 11.0 995, de 16 (le outu-
bro de 1053, decreta

l. - -- A Medalha de Canipanlia é exclusivamente desti-
nada a premiar ofic a is e praças da :diva e da reserva (ia Polícia
Militar, que tenham prestado ou venham prestar serviços nos Ba-
talhões ou Colunas (ia Corporação.

2. -- À Medalha será de prata, com passadeira dêsse
metal e terá a forma (te unia estréia (te 5 (cinco) pontas, com um
círculo inscrito, envolvida por dois ramos (te café, conforme de-
senho anexo, com 0,038ni ile (1 iáiiietro e 0,0015in (te espessura e
conterá as seguin [es inscrições:

no anverso: \leta1lia (te Caiiipaiitia
1)1) reverso: Estado de Minas Gerais	Polícia Militar.

1." -- - A medalha será usada pendente do peito esquerdo
por (1111:1 Ida (te golgorão (te Sê(111 cliaimilotadi, como 3 listas, sendo:

) ria Ganipailit de 193, vermelha com uma listra azul no
centro, (10 sentido vertical;

para a Canipanlia (te 19ii2, azul com uma listra vermelha ao
centro, no sentido vertical;

para as épocas eveil meis, as côres e demais pormenores se-
rão estudados por unia colilissão a ser designada pelo Comando
Gjrat.

§ 2. - A Medalha de Campanha relativa a heroismo excep-
cional, com asas nlesln:is (ti Ole O sões, formas e inscrições, será de
ouro, ((:111 passadeira dêsse metal e a fita correspondente será de
gorgurão de sécia chanialotada, em côr creme, com duas listras ver-
melhas, no sentido vertical, com 0,003 mm de largura e afastadas
(te 0,015i11 entre si

§ 3. - -- As passadeiras terão as dimensões de 0,33 m (Te lar-
gura por 0,010 mii de altura, tendo as mesmas côres e disposições
das filas das medalha s

4.1 ----- Acompanharão as medalhas os competentes diplo-
mas.
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Art 3.° - Para a obtenção da Medalha de Campanha obser-
var-se-á o seguinte processo:

a) o interessado requererá sua concessão ao Governador do
Estado, juntando provas da prestacão do Serviço de Campanha cai
Batalhão, Coluna ou Serviço (ia Polcia Miii lar;

b) o requerimento será entreaue ao Estado Maior Geral da
Polícia Militar, para que, depois  de devidanien te apreciado, S(".,1
encaminhado ao Comandante-Geral, que nomeará uma comissão
ele oficiais superiores, secretariada pelo menos graduado, OU mii
moderno, para opinar, após iiieti culoso exaiae eia eiocuinen [ação;

e) o Comandante-Geral, julgando procedente a petição, en-
caminhará tôd a a documentação ao Governador do Estado para a
lavratura do respectivo decreto; caso a julgue improce(iente, mdc.
firir á o requerimento;

d) A Medalha de Heroismo Excepcional será concedida, in-
dependentemente (le requerimento, àqueles que se destacaram ou
vierem a destacar-se de maneira notável por ato ou atos ele 1)1':-
vura cai campanha, med i ante Inquérito que para isso será instau-
rado;

e) concedida a Medalha, será a mesma entregue de acôrdo
com o Regulamento de Continências, lionras e Sinais de Respeito,
em vigor na Polícia Militar.

Art. 40 - As medalhas serão ele uso obrigatório nas for-
maturas e no primeiro uniforiiie . Nos dcmiiais uniformes será usa-
(lã apenasapenas a fita com a respectiva passadeira.

Art. 5•0 - Constitui falta grave, injustificável, o uso inde-
vido elas medalhas e das suas passadeiras.

Art. 6. - Revogam-se as disposições em contrário, entran-
do êste decreto em vigor na data de sua publicação

Palácio da Liberdade, B( ]o ii orizon te, 11 (te dezembro de
1953

JUSUI.JNO KunmTsc IILIi is: OlIvEIRA
Geraldo Slarling Soares	 ri

*

DECRETO N. 4.124, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1953

Cria Póslo de lliíjieue

O Governador do Estado ele Minas Gerais, usando das atri-
buições que lhe confere o art. 51, ii. v II da Constituição Estadual
e tendo em vista o eflsposto no art 15,	2.1 do Decreto-lei n.
1 .907, ele 13 de novembro de 1946, decreta:

189 -

Ar! 1. Fica criado no 1)epartainento de Unidades Sani-
tárias, um (1) Pôsto Móvel, com a classificação de Pôsto de Higiene
tipo III.

Parágrafo único O Pôsto a que se refere êste artigo terá
a sua sede no distrito da cidade de Silvestre Ferraz e será instala-
do eni prédio cedido ao Estado para essa finalidade.

Art . 2. - - Os trabalhos do Pôsto criado por êste decreto
serão executados por funcionários ocupantes de cargos ora lotados
na Secretaria de Saúde e Assistência.

Assim o tcnhaiu entendido tódas as autoridades a quem o
conheciuieu tu e a execução eléste decreto pertencer para que o
cum l,rmn e façam eu iii pri r como nêl e se contém

Palácio da Liberdade, Belo Ilorizonte, 14 ele dezembro de
1953.

JUSCEI.1N() Kuniiscimii	DE Oi.zviiin
Múrio Hugo Ladeira

*

DEilETO N. 4.125, DE 14 DE DEZ;:31 1,1',0 DE 1953

Cria Póslo de Higiene

O Governador elo Estado ele Minas Gerais, usando elas atri-
huiçães que lhe confere o irt .51, 1 . ii da Constituição Estadual
e tendo em vista o disposto no art . 15, 2. ele) Decreto-lei n.
1 .907, (te 13 ele novembro (te 1946, decreta

Art . 1 . 0 - Fica cii ad o no Dcpartauienlo de Unidadeses Sani-
tárias. um (1) Pôsto Móvel, com a classificação ele I'ôsto (te Higiene
tipo 111.

Parágrafo único --- O Pôsto a eiiie se refere êste artigo terá
a sua sede no distrito da cidade ele Maria da Fá, e será instalado
em prédio cedido ao Estado pari essa finalidade.

Art. 2.0 Os trabalhos elo Pôsto criado por êste decreto
seí'ão executados por funcionários ocupantes ele cargos ora lotados
na Secretaria de Saúde e Assistência.

Assim o tenham entendido tôdIas :is autoridades a quem o
conhecimento e a execução dêste decreto pertencer, para que o
cunipraul e façam cumprir colho nêle se ('Oirtéln

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 14 de dezembro de
1953.

.JUS(:hiI,INO Kunmrsciiiic DE OLIVEIRA
Mário Migo Ladeira

*
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DECRETO N. 4.126, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1953

Cria I'oSto de IIi[JÍCI(e

O Governador (lo Estado de Minas Gerais, usando (Ias atri-
buições que lhe confere o ai't lii, ',1. 1 11 da Const i tuiçáo Es [ad md
e tendo em vista o disposto no art 15, (lo Decreto-lei n.
1.907, de 13 de novembro (te 1946, (lecreta:

Art. 1. 1 - - Fica criado no Departamento (te Unidades Sani-
tárias, um (1) Pôslo Móvel, com a classi ficaçáo dc Pôsto de 1 iigiene
tipo Iii.

Parágrafo único O Pôsto a que se refere êstc artigo terá
a sua sede no distrito da c i dade (te Cristina e será instalado em
prédio cedido ao Estado para essa finaldadc

Art . 2. --- Os trabalhos <to Posto criado por êste decreto
serõo executados por funcionários ocupantes de cargos ora lotados
na Secretaria (te Saúde e Assistência.

Assim o tenham entendido té(d as Os autori odes a quem o
conhecimento e a execução dêste decreto pericucer para que o
cu1qr,umn e façam cumprir como nêle se contém.

Palácio da Liberdade, Beo 1 lorizonte, 11 de dezembro de
1953

JUscEI.INO F:umo l'SC1111( DO OI,mVEIRS

Mário Hugo Ladeira

*

DECRETO N.9 4.127, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1953

Abre à Secretaria da Educação o crédito suplementar de
Cr$ 4 . ((00.000,00

O Governador (10 Estado (te Minas Gerais, usando da atri-
buição que lhe foi conferida pelo art. .5. da Lei n. 9 935, de 29 de
novembro de 1952, resolve abrir um crédito suplementar (te
Cr$ 4 .000.000,00 (quatro milhões de cruzeiros) is verbas abaixo,
do orçamento vigente da Secretaria da Educação:

Cr$

li 6-02-81	(3072)	..............3 . 000.
116-02-11()	(8073)	..............1.000.000,09

4.000.000,00
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Os Secretários (te Estados dos Negócios (la Educação e das
Finanças assim o tenham entendido e façam executar.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo horizonte, aos 1$
de deoem;ihro (te 1953.

.TUSCE11() FfUBI'r(iClrEFc DE O1,IVEI1IA
(]/liu!ido Gonçalves t7l/ióri
()dhia:r I3e!lrelr

*

	

1	.	 , ) I' 16 P! l)l:Z1Ml1!1O DE 1953

I"It(l do !;1i / a ;a a /115 lo i o/lo ,'Ia Co ;musira 1/e .Jae in lo

O Governador do E ,;!-ido de Minas Gerais, usando (le atri-
o ([ou lime (((II fere (1 artigo (L' (lo Decreto-lei 11. 9 1.630, de 15

dc janeiro de 1946 , e consi (lerando que foram cumpridas pela
Muni ci 1)011(10(1 C (k' Jacinto lIS e x igências constantesles (los artigos 3•9,

2Y. e 4.''.	4.', do (([0(10 (i((rctO-le(, medantc (barão ao Estado
(te p!'édo)S Pa	hó

	

I'a	(lUIfl e Pi1F0 Prisã	a	aes Públicas e Quartel do Des-
tacani('lllo Pai cW[, (111(1)05 relflOd(ta(!O5 de acôrdo com plantas
aprov:ulas peia Secretaria (te \T i íIÇlIO e Obras Públicas,

l)ccreta

1.1 --Fie:( ni:ireado (1 lia 12 (te junho de 1954, para a
instalarão lO (amm1nrca de ,Jacinlo, criada pela Lei n/l 336, de 27
de dczcuihro dc 1918.

Ari	2. -• Este dcci'cto entrará cru vigor na (lata (te sua
ira çiio, m'cvogad iis as disposições em contrário.

Maoio. POrtilto. a 1/aias asautori(lules, a quem o conhe-
cimento 1' ('Xec1Çã (1 >1 êst 1' decreto pertencer, (IIIC O cumpram O
façam ('11(11!) 101' lã o iii te i rammmeiite ('()lflO nêle se contém.

o (li> 1 ihcrdadc, Belo 1 Jorizonte, 16 de dezembro de
1953.

.JuscIcm,mNo Ku'immrscmmnmij ni OLIVEIRA
Geraldo Sturting Soares

*

DECRETO N." 4.129, (te 16 DE DEZEMBRO DE 1953

DÓ novo jedue/lo aos arliqos 4/l e (L'1 , leiras é e e do Decreto 11 . 9 3.891,
de 9 (te outubro (te 1952

O Governador do Estado (te Minas Gerais, no uso de suas
atribuições e dc (onforlili (1 ((te com a Lei n.' 1 200, de 8 de outubro
(te 037, (IUC criou ci Me(tahlla (10 Mérito Militar,
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Decreta:

Art. 1. 0 - O artigo 4•0 do decreto 3.891, de 9 de outubro de
1952, passa a ter a seguinte rcdaçiio: "N5o fazem jus à Medalha
os oficiais que tenham sido atingidos por sentença comi enatõi'i ri
passada cm julgado, quer do juízo militar, quer do	civil, ainl
que tenha havido perdão (Ia pena; ou (II1C tenham sido punidos
por quaisquer faltas disciplinares nos últinios dez anos".

Art. 2. 0	Fica assim redigido o art. G., letras 5 e e de
referido decreto: "Pa roer oncessiio (Ia Mcd riba do Mérito Mil
oi)eervar-se-ó o seguinte processo:

a) ....................................
b) A tloeumiicntaç5o dc que trata a alínea anterior, (lt•Jte5

de devidamente apreciada pelo E. M., s cru enca iii nitai la ao Comeu-
dan le Geral, que nomeará uma Comissão de of i ciais sul perjures,
secretariada pelo menos graduado 011 nua is moderno, para, a p
meticuloso exame de tôd a a documimc mui ação, relacionar os Ofi e 1

que lhes pareça merecedores dessa distinção
c) O parecer da Comnissiio, coni todos o;; ;er j;íis. ;rcra e; e-

minhado ao Governador tio Estado p;;ra sua final e decisiva apre-
ciaçfio e conseqüente irivratura dos respectivos decretos,'.

Art. 3•9 - 1(evogamn-se as disposições cio contrário, cntrrrn] a
o presente decreto eia vigor na (lOtO (te sua publicação.

Palácio da Li beruladí', Belo 11 cri eorm te, 16 de dczeuuibro de
1953

JuscEr.INo Kuni-rscmiuic DE OmavEimu.
Geraldo Siar!iug Soares

*

DECRETO N. 4 . 130, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1953

Abre à Secretaria do Interior o crédito smuplenrcnhui' de Cr 57.600,00

O Governador (lo Estado de Minas Corri is, mm se nO e da atri lei-
ção que lhe foi conferida pelo artigo 5. ia Lei o. 935, de 29 dc
novembro de 1952, resolve abrir um crédito supicmmmcntar de Ci'r$
57.600,0U (cinqüenta e sete mil e seiscentos cruzeiros) à verbi
035-039-291, para atender ao pagamento tio aumento de pessoal ass.

do r\hmigo ''tItio Horizonte''. cmii virtude da transferência da
1 'cri [(lii; riria de i\limituemrs p:it'a aquile estabelecimento.

Os Seeretfu'ios de Estado dos Negócios do Interior e (Ias
fluiras astd um o tnlmamn entemid ido e façam executar.

Dado rio taifirio da Liberdade, ciii Belo Horizonte, OOS 22 de
dezeitu hmo de 1053.

.Juscci.i No	KUI(ITSCIIEK DE Om.jvuuu.
(;ei'uldo Slarlioq Soares
Odilon	i'e

*

DLCIIEl( ) N.' 4 . 131. I)E22 DE DEZEMBRO DE 1953

1 /,re o 'o ee!u Ioiei tio litIt Ou	tu uredilo snp!eiumeiulor
o/e Cr8 11 .094 . 000,00

() (jvcru;iioi' do Estado de Mmmi;is Gerais, usando (l;i
l(II1Ç;t() tue lhe foi conferida OciO artigo 5. da Lei iL° 935, de 29

i(O\ cnihi'o) Ir 1952, resolve abrir uni crédito suplementar de
11 . 994 .000,00 (onze milhões novecentos e noventa e quatro

ii ciii ze i vos) às verbas abaixo do orçuumnento vigente d;i Serre-
ia lo Interior:

cI.$

10 1-008-0110	........................	$0. ((((((.4)4)
350. 04)0,00

02-1(16-0111	......................	20. 000,00
0I-1J$-() II)	........................	5.101.01)
0)3-1(12-011)	........................	1(10.0(1(4,00

	

004-002-270 ..........................	1(1)4. (4(40,00
oot-l85-274	........................	2 (0)0.04)

	

i)Ua-(.013-0 li ........................	20. 000,00
(-2o:',-o 14	..........................	10.000,00

5.1)041,00
'25. ((00,00

	1)08-1)11 000 ......................	3. 00(1. 000,00
008-187-094	........................ 80. 000,00

1 .5(1)). 000,04)
14-008-290-1	......................	20. 000,00

150. ((00,00
a 14 -li) 2-290-4	......................	44)0. 0(1)1,00
i)I4-1 89-294-4	........................	20)0)0,00

	

1 6-01 -070 ........................	10.000.09

	

117-000-070 ........................	31 . 1(04),00
01 8-4t02-2 Itt	........................	4(l)). (04(1,04)



1)l:I'.\It'l.\JI:'I'()	1:s'l'\J)tA1.
1)1:	1:s1'\'!'ts'l'f(:A

1	7-ll-ll7
1 ))7-00S-071)	..............
1(17-1)11 -((70	..............
11)7-4)1 0-07))	..............
i))7-))33-))71	..............

(:r

10.000.0))
20. 000,00
50.0(40,))))
1)1.000.00
5.40)0,0))

Cr$

95. 000,01)

19 1

(r)
022-213-254	 .	20.100.00
023-016-270	 .	5.000,0))
024-038-270	 .	 5. 000,01)

	

•	50.000,00
4)20-01(1-244)	 .	:16. 000,oi

	

027-225-24 1 . . -.	li
1)28-11)5-243	 .	1 . 000,00
029-185-274	 .	2(o), 0000.00
030-1)08-241	 .	10)). 00)4,0)'
037-007-2 10	 .	 2. 000,W1
037-008-2 11)	 .	15. 1100,00
037-011-210	 .	5.00)) 000M0
1)37-235-214........................25)). (0)10

11 .

1.)s S&'('1e1u'ios	(II	4:5400 (lOS	'\('gO('lOS	(lo	IlltlY'IoI'	e
assiill o le,1l1)lIu eiteiidido e fo:au ('xe('Iltar'.

Dado no K)lácio d	Lihci'dade, em Belo horizonte, aos
de	('1(10 Oro (te 1953.

.4is:1•:I.1No	I\1'lFfS(l1Il	(o	()i.js,ais

Geraldo Slurlinq Soures

()li!oii 1/?r(1(s

1)1:1 'A I1'.\\Il'N'I'o	J UB ti) lCD
(:r.l;

104-0)0-1)71)	 20. 000,00
101-187-071
	

5.10411,00
1)14 -23:1-1)74	 28 .4)00,0')

l)l : l\h1l' .\II .:Nl' (1
Cr$
	

Cr$
1 (0i-)ll0l-))71)	..............	10. (4)4(1.1)))
1 1)9-022-I)7 1	..............	2140.000,00

	
210. 000,04

1)1-lAH'i'A1I:\'I'()	1)1.	A)) \	j:
1:xl:I4(;1.\ ELÉ'l'lIICA

1)1:Clu:T() N.' 4.132, 1)1' 22 DE t)EZ1MBH() DE 1953

.1 bre a Sret'elaria do Iii 1('riOi' O eredilo slIple"!I(et?lUr (10
Cr$ 951 .172,4))

() (ovei'n:olor do Estado ir Minas Cerais, us:udo da :i1ri1iuiii'
que tio' foi ('oof('rida i'10 artigo 5." da Lei n.' 935. de 29 de novelo-
bro de 1952. resolve abrir 11111 crédito 5u4)l(IIICHIII' de Cr 951 .1 72,1(1
(nov('e('Ii)os ('	dll(1ii('Ilt)( ( 11111 1(111 (111h) e S('lentl 1	(10(5

()uIeta (lutavas) as V1'I'l(aS'a[(alXO lo (liVCl'S(IS Itepartiçoes	1,)
Estado, ('01(11) segue:

Til 4111 'NAL DE CONTAS 1)0
ESTA1)()

103-188-074	 1 .892,00

Cr$
	

Cr$
(-()II -(1:0)	 5)) , 4)4)0.00

11))-1)1 (1-11:11)
11)1-170-634
	

494 .280,10
	616.280,40

951 .172,1))

(is Seeret5rios Ir Estado (loS Negócios do Interior e das
1"t[)r(J((as	(55(11) (1 t('Illlal(( ('llt('ll(lidO e l'açatii executar.

l)ado ii lh(la('iO ,la 1,ii)e1'dade, ('III 11&'io ilori'iüiitt.', aos 22 de
(tezrrni(l'o (II'	1953.

J(sl.I:r.I\o	Ela(Iseiil:1	>0 Oi.ivriis
( ('('01) lo ,'( ((liii II!) Aol! ('('.5
0)ililoi 

*
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i)ECRETO N.° 4 133, DE 22 1)E 1)EZEM13B0) DE 1953

Abre à Secretaria (LOS Finuizeas o crédito suplementar de
Cr$ 22.004.200,00

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atri-
buiç5o que lhe foi conferida pelo artigo 5,9 da Lei n.9 935, de 29
(le novembro  de 1952, resolve abrir ti iii crédito  suplenien ta r (te
Cr$ 22.004 200.00 (vinte e dois milhões quatro mil e duzentos
cruzeiros) a diversas verbas do orça iiiento vigente(Ia Secretaria das
Finanças, COIflO segue

(
002-030-071	....................4.200.00
002-201-074 	 10. 000. 000.00
004-030-091	....................2.000.000,09
004-024-091 	 10. 000. 000.00

22.004 .200,00

O Secretário de Estado dos Negócios das Fi nanças -assim a
tenha cii tendi tio e faça executar.

Dado no Palácio da Liber(ade, em Belo Horizonte, aos 32
de dezembro de 1953.

.JUSUEI1No RumzmlSCIIEK I)E OLIVEIRA

Odilon 13('/ireiiS
*

DFCHET() N.' 1 . 134, 1)E 22 1)E DEzl;\InIo DE 1953

Ouloi'ga 111(111(1 ato ao Ginásio "An leio 'l ' dri'ex " , de Bambui, pala
inzisti'ai' o ensino rzoi'i,zal de 2.9 ciclo

() Governador (lo Estado de linas Gerais, no uso de suas 1atri-
litAções legais e nos têrnios do artigo 2. do Decreto-lei Federal a.'
8.530, de 2/1/94(i( Lei Orgânica zla Ensimio Normal) e de cunfor-
iidile COifi o 2:. artigo 9.' do Decreto-lei estadual n.9 1.873, de
28-10-194(3, resolve outorgar mnan dato ao Gi o ási o "Antero Tôrres",
de Banibui, para mmmi mii stm'ar o ensino normal de 2.9 ciclo.

Pálac j o da Li berd a te, Belo 1 lorizonte, 22 (te dezembro de
1953

lKcozrsemim:i.	ne
Cândido Gonçalves t?llmâa
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1)ECBE'l'0 N.' 4.135, 1)E22 J)E DEZEMJIHO DE 1953

Jrizii sfornza ('um Grupo Escolar as Escolas Reunidas "Alvarenga
I'eixolo'', (Ia cidade de Canápolis, com a uumesina denominação

overna(l((r zlzm Estado de Mi mias Gerais, usando de suas atri-
Imu çót's, 1(50! ve, miOS têrmnos da alínea "g" (lo artigo 4.' da Lei n.°
408. de 14 (te setembro (le 1949, transformar em Grupo Escolar
as Escol is Betmfli(las "Alvarenga Peixoto", da cidade de Canápo1i,
('Ofli ii iil(SI1i1( (lenonlinaçlmo

Pa Seio da Li liermlamie, cm Belo Itorizonte, 22 de dezembro de
1953.

.Eus(:ELLN()	1'uimi FSciiiK	mn	()m,iv)its
Cândido Gonçalves Ulhda

*

DECBE'l'O N.' 4. 136, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1953

Tr(Ínsfoi'nma ('111 (;l • IIJ)O Escolar as Escolas "Reunidas de São José
do Barroso, nmunicí pio de Visconde do Rio Branco

Governador do Estado de Minas Gerais, usando das atri-
buições (jti(' lime confere a Lei n.' 408, de 14 (te setembro de 1949,

rei a

Art. 1. -- Ficam transformadas em Grupo Escolar as Escolas
Beufli(lUS de São José (lo Barroso, município (te Visconde do Rio
Branco.

2. - - Este deureto entrara em	vigor mia (lata (Id' sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 22 de dezembro de
953.

JUSCEI,IN()	Kulm1'1-sc1-ImK	ni-;	OI.ivEmR.s.

Cândido Gonçalves Ulhóa

*

l)ECPETO N. 9 4.137, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1953

Abre à Secretaria da Agricultura, iuudúslria, Comércio e Trabalho o
crédilo suplementar de Cr$ 100.000,00

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atribui-
ção (INC lhe foi conferida pelo art. 5,9, da Lei n.9 935, de 29 de

*
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(IC n1()v&'h(nl;ro [e 1102, eso1ve abrir 11111 credito suplemmicmitar d
rs 1 1 .287 .200,00 (onze iiiillioes (Iuzenlos e oitenta e sete iiiil e

(iuz('mnlos cruzeiros) a diversas verbas do orçamento vigente da
eere(an'ia (lo Interior. ('01110 segue

02-100-013	........................
02-11(0-013	........................
02-1(19-013	........................
i- 1 101-1113	........................

II 8-068-092	........................
((8-101 -0101	........................
(IS- 11(0-0101	........................

08-11(9-1)9:1 ........................
((8-11(1-01(4	........................

12-100-243

12-122-243	........................
12-160-242	........................

13-108-253 ........................
14-1-104-29:1	........................

14-1-105-293	........................
14-1-109-293	........................

14-1-1(21-29:1	........................

11-2-100-2113	......................

11-2-! '0-293	........................

14-2-1(8-29:1	........................

14-2-! 09-21 1 :1	........................

14-2-! (111-2113	........................

14-3-11111-293	........................

14-3-108-293	......................

1 4-2-109-211::	........................

14-2-122-29:1	........................
14-3-1(111-293	......................

14-4-100-293	........................

14-4-108-293	........................

14-4-! (10-293	........................

21-1(1-20:1	........................

22-1 06-253	........................

22-1(9-253	..........................

24-1or-273	........................

2:1-1(19-273	........................

20-1(14-21 :	........................

28-105-243	........................

28-108-243	........................

28-104-243	..........................

28-157-24:1	..........................

Cr$

1.200,00,
(;.01(0,00

3$. 000,00

20.000,00
5 .000,00

18. 000,00
4 .000,00

14 .000,00

:170.10(0,1(0
500.1(1(0,01)

2.600. 000,00
5(1. 000,00

3. 000,00
200. 000,0f)

16. ((((((.00
30. ((((((00

9. ((((((.00

2111. 000.04
:10.1(0(1,0(1

(0(0,00
71(1). 000.00

1 li .0(10,00

84. (0)0.00
8 .1(00)))

700. 000.00
1.-). 0000.00

12. 000.0(>
li) . (01(1.00
12. 000,00

1(1(1. ((((0,00

5. (((((1.00
411 (00000

4 .500,0(1

30 . ( 100.01)
500,00

80. 000,0))

60. 000,00

40. ((((0,00
450.000,00

25. 000,0
10. 000,00
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noverribro de 1102, resolve abrir' tini crédito srn I) lr ' rri entar IC (r
100.100,00 (cem mil cruzeiros)	verba 12-62-8572 do orçamento
ViCeflie	Ia	Secretaria	da	.\ni'uIIilr'a,	IruiÚs(ri;i,	('reio
balho.

Os Ser1et5r'ios hP Estado dos \e-M -ios da Agrieultnni'a, Indús-
teia, Comércio e Tr'alcrHro e tias Finanças, assim o tenliani entendido
e fzIça1i1 executam'.

1)(l() 0() Paiacto	Ia L11HI'dade, 11(1() horizonte, aos 23 de
dezembro (II.' 19,53.

.lus(:rLrNo	Kuirr'rs:rmr:i	Oh	Om.rvi:nii.&

.1,1(1 ('e Z 1/e Sou Z(1 (urin o
Odilon Bt'h,'ens

*

I)ECHE'11 ) N. 4 . 138, DE 2(; l)1' l)FZEMBR() 1)E 1953

Declara feriado estadual o dia 2$ de de:enrbro de 1953

0 Governador do Estado de Mintas Gerais, no uso de suas
1rihuiçes, resolve declarar feriado esIoluaI o dia 28 de tle'ia'nnbro

mie 1953, elo sinal de pesar (lo Govêrno e do POVO mineiro pelo
desaparecimento do I':mmll)t( ixadom' Cm'isiianio Monteiro Machado, emi-
nente representante (II) Governo Brasileiro junto a Santa SI'.

Mando a t5lis as ioloi'ididt' a (111(111 a Ol)5CFVSIIC!iÃ dêste
('OnlJ)etir. ([III' II ('1llllI'Il1 c facanni t'umnpm'ir t50 inteiramente ('OIflU
nêle SP ('Onttmnl

Dado no Palt'u'io la Liberdade, Belo Horizonte, 26 de (te/em-
bro de 1953.

JI'Sclm,IN(( KtllliSPIIEK DE On,mvlonk
(;e'ruldo S/(Irliinq ,'(ur'e'S
()dilon Jlelmrens
JI!(xI'e: 1/e Soistt (arnno
Cii,mdidn (;o,,h(Ile)1',s 11111ó(1
I1(1i1(( (;o!,(:aln'e.s I"ilh)
Muno lInIJ() Ju(l1,ru

*

1)EC1IET() N.' 4. 139, 1)E 29 1)E 1)EZEMBB() DE 1953

Abre à Seerelurui (1(1 Interior o er'dito supleinen (ar
(/C Cr* 11 .287.2(10,00

(1 Gvem'noion' (lo Lstado de Miitis Gerais. UStudo (Ia	tri-
bniç5o que Ilo' foi conferida pelo i)rtigo .5. 1 da Lei 11. 1 935, de 29



201

(r	li. 114 . 400,0)) (seis iiiilliõcs (Coto e (l tia turzc til il e (lUati'OCCUtOS
(FLL/ujIos) Ss Ilejiartiç es iliaixo. colou	cgue

Secretaria do Interior:	 (r$

14-1-125-293 ................30.000,00
13-1:14-213 ................40.000,00	70. 000,00

Secretaria (laS l"iianças:

))J-4 1 -99k	................	6.000.000,00
11-1(34-092 ................	44.400,00	6.044.400,0))

6. 114.400,00

Os Seei'claros de Estado (los N (—ócios do Interior e da;
I IÇIS 1) tciihun i'idciid ido e façam executar.

1)ulo liu )t))Cio	la Liberdade, lido 1 !oz'izoiite, aos 29 d
it'Iflhl'o de 1953.

Jus(:Ll.IN(( KunI'rscl;oK o;: ()11v1:lRX

ei'u1Ia ,SI01'ltIl(/ Suai-es
Hu/iiun Ie/u'i'i,s

*

Dl ll1'l'() N: 4. 141, DE2) DE DEZEMIIEO DE 1953

li) re (/ Sei'!' e/alia (/15 I'iiuiii ),'(tS O iredilo SUplelflClihlr

dc (r.'	15.031 .893,20

() Cuvci'nulur do Estado ile Minas Gerais, usando da atri-
hoçiu (jile lhe foi conferida pelo artigo 5.' da Lei n. 935, de 29

te novembro de 1952, resolve abrir UM crédito supleineisl'ar de
Cr 35.1)31 .893,20 (trinta e cinco milhões, trinta e um iiiil oito-
(('((lOs e noventa 1' três eruzcir)s e vinte centavos) SS verbas da

lis 1"ilu(.11(as, ('011(0 segue:
Cr$

3.244.279,0))
1 .087.614,2))
8.400.000,0))

15. 000. 000,01)
7.000.000,0))

300.000,00

35.031.893,20

-200---

(;I..;
29-062-272	 900. 000,W1
29-105-273	 600. 000,01)
29-106-273	 6. 500,4)))
29-108-273	 11)1). 000,04)
29-117-273 ........................	9o. 000,0)
29-130-273 ........................	25. 000,00
35-157-293 ........................	5. 000,00
37-106-213	........................	460.1.100.01.)

37-107-213	........................	51) .000,))))

37-109-213	........................	10)). 1)1)41,0))

37-160-213 ..........................	941). 000,0)

38-108-293 ........................	300. 0)10,1)0
38-160-293 ..........................	9 . 500,1)0

38-1-101-293 ......................	15.000,00

38-1-108-293 ......................	250. 000,04)

18-134-213 ........................	,)0. 000,00

11.237.200,00

Os Secretários de Estado (los Negócios do 1 nterur e O
Finanças assim o teiiliaiii entendido e façam cxccutai'

Dado no Palácio tia Liberdade, eu; Belo liorizon te,	2J
de dezembro de 1953.

JUSCELENO IÇuBITScIIEK Oh OLLVJ'tRA
Geraldo S(ar1iiij Soares
UUUOIL iJeiueiis

*

DECRET 1.) N.' 4.110, 1)E 29 DE 1)EZEMBII() DE 1953

Abre a i/il'ersas R epal'Ii),''s (10 Estado o eredil o SI/pie !fl!? /(2v

de Cr	6. 111.40))))))

O Governador lo Estilo de Minas Gerais, usando (Ia atri-
buição que lhe foi conferida ))e10 artigo 55 (Ia Lei ;i." 935, de 29
de novembro de 1952, resolve abrir 11111 crédito su))ldnielilar (tc

01)3-133-094	......................
003-2! 0004 ......................
oo3-235-004	........................
(l t )I_í2 1-9)11	........................
0u4-025-901 ......................
004-040-931 ......................
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0 Secretario	 Ii.' F.slatio dos NegOcios tias Finanças assilil o
tenha enlend o lo e faça executai

1)atlti 110 Palacio	da Liberdade, elO Belo Ilorizolite, ao5 29
de dezembro de 1953. 

.1 csei:IlNo	l'.enlrsclIi:K	1)0	(JLlvl;LIIA

Odilon Ileliieiis

*

D1d11E'l'( ) N. 4.142, 1)E 29 1)L DEZEMIIII() DL 1953

Abre crédito suplcinciilar de (r 43. 250.013 a dIVCVSUS Repuili'ïes

1) Governador do Estado de Muiiis Gerais, usando da atei-
buiç5o que lhe foi conferida utdo artigo 5. da Lei o. ,	de 2
de nos eiiiloo dc 1952, resolve ai)llr Ulil credito S(Ij)lefliClltal	tt
(ris 43.20,04)(quarenta u ll - és uni duzunios e Cinquenta	itizelios)
as verbas das Reparliçoes abaixo, como segue:

(:
Pultíejo tio Goi't trio

101-194-024	............	 0044.04)

J)ejorrltrineii lo Jurdico
104-106-073
	 1 300011

1)rjarr6rineiz (o (jioqia[ico
104104073 .............

1) e pai'! (rir i e 1(1(1 Es ho / iial de 1 ajo nt açd es
107-194-074 ..............

43 25) , 1

() Scei'rtioio	Ir Estado	los Neg5cios 1,1	1'iiiafli»P'i	SIlu1

(t tenha entendido e faca exe((ital'.

Dado no I'ako'io la lallaile, ciii Leio lloriLonle, ao 26
de dezembro de 1953

.rr'sti:i.ixo	1tiiu rscuri:i.	1)1:	()I.lvI:rles

Odilon I/efirens

*

1)LC1)h lo .\. 4 . 143, DE 29 DE I)EZEMWI() DE 1953

4/me ir	 tias ii tua çits, o crédito suplementar
de Cr$ 11.060.000,00

0 Los m'iiia p tor tIt 1:SlwlO de	 tIiias (0.'Iu5, iisaiidu da atei-
hiioao que lhe foi conferida jieli) artigo 5.	(li lei 11.'- ' 935, (1C 29
de novciiihi'o de 19a2, resolve abrir uni (reduto suplerrieuitar de
(5'	11 .11);)) .1110)1)11 (ou/e uiiillioms e sesseulla 111(1 ('IIl/.eiloS)	us verbas
abaixo do rçiiii(1rho icuic da Sucrebria das Finanças;

cI.$

40)3-2(18-921	 1 .4))))). 000,0))
007-004-1 lo	 200. 000,00
0007-010-1111-1 ......................	.000011011,00
007-185-11 4-1 ........................	40)). 000)0)
((08-))12-12)(-1 ........................	1(1)1.000,00
4)418-1 $a-124-1 ........................	10)1.0011.01)
I)))9-))1)8-l20	 10)). 1)1)0,1)0
(09-4)1 (1-1 2))
	 1(10.0011,10)

01)9-009-12)1-1 ........................	10. 000,00
11(19-1)1)1-1211-1 ..........................	2. 000. 000,00
))09-)313-12))-1 ......................	51)0.
009-020-121-1 ........................	50)1.0)01.110
0()-1 85-124-1 ........................	50)0)0,0))

11 .0130. 0011,00

0 Secretario clt Estado dos "(i4O('iOS (biS Finanças assim o
tefliul entendido e laça executar.

l)aplo 11, l'lib'io	ia 1,ilo'rdoIe, tio Lelo horizonte	aos 29
de dei.einhio de 1953.

.his p u;u.INo	K iiiusciui:i	DC	()j.ivi;iA

-	(hlilon 1/e /( te as

*

DECHET() X.' 4.144, DE 29 Dl; DEZEMBRO DE 1953

Abre a Setieluriu dos J"jivan eas o eidito supleizienlar
de Cr$ 6.292.04716))

() Governador do Estuolo de Minas Gerais, usando(Ia atei-
buiçilo que lhe foi conferida pelo artigo 5. da Lei n. 935, de 21
de noveiuuhro de 1952, resolve abrir 1111111111 crédito supleiuientai' de
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Cr$ 6.292 047,60	(seis iiiillióes iluzcntos e flO\ ((lii e If oi, 11(11
seiscentos	 e sete cruzeiros e sessenta Centavu.)	erbas
abaixo do oi'çaiiienlo vigente da Secrelaiia das F'iiiaiiça:

()s Secretários de Estado (1(15 Negócios da Agricultura, In(lús-
Comércio e Trabalho e das Finanças assim o lenhani enten-

dido e façam executar.

t):ulo liii Palacio	la Liloidale, ciii Belo lIOl'1z0111e. aos 29
de lezembro de 1953.

.1 USCEI.IN() Kuiirrsci IEK DE OI.lvEIn.k

.Iiiijrez i/i' Souza Carmo
k)diloii Jie/iier,s

*

l)ECIIFT() N.' 4.14(;, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1953

1 Ore (redil o suplementar de Cr$ 2.649.000,00 ) Secretaria da
.1 qrieultui'a, indústria, Comércio e Trabalho

1 ( ov(iiiailor do Estado de Minas Gerais, usando da atri-
buição que lo foi conferida pelo irl . 5. da lei n.' 935, de 2

o oveiiibro de 1952, resol e abrir um crédito suplementar dc
Cr	2.04)) .00)).)))) (dois iiiilliõcs seiscentos e quarenta e nove mil
cruzei riis) às verbas abaixo do orçamento vigente da Secretaria
\giieiiltura, Indústria, Comércio e Trabalho:

	

02-109-073	 .
03-109-073
07-1-109-113
11-108-093
11-1 o 9-093

	

23-120-693	 .

	

t]3-194-074	 .

Cr$
1 .877 .589,80

325. 057,83
1 .200. 000,00

20. 000,00
300.000,0k)

2. 350. 1)1)0,00
220. 000MO

6.292. 647,00

0 Secretário de Estado dos Negócios das Finanças assim
o tenha entendido e faça executar.

Dado no Palácio da Liberdade, Clii Belo Horizonte, ao,
de dezembro de 1953.

JusceLiNo KunLrsc11]:i	DE Ui.ivaiu.
Odilon Beiirens

*

(1)11-0)15-1)40	..........................
0)12-230-074	........................
003-006-070	........................
003-008-070 ........................
003-009-070 ........................
(H)3-030-071
1103-033-071
004-013-57)) ........................
000-210-514
008-234-324
009-00$-56l)
(02-1)13-570	........................
012-022-571
iii (;-1134-59 1-4
íllt)-l$ã-591-U

3.750.000,00

Cr$

10)). 000,))))
5. 000,w)

20. 01)0,1)0
150.000,00
123. 00)).))))
22. 000,00

780.000.09
122. 000,00
20(1 .1)1)11,1)0

7 .000,00
22.000,1)0
3$. 0(0),1)0

1 .00)). 000,00
10.000,1k)
50(00)00

2. 649.0)))).0t)

DECBETO N.' 4.145,145, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1953

Abre a Serre/ara (Ia Agricultura, indústria, Coniercio e ir(il(rf lia
o credito suplementar de Cr$ 3.750.000,00

O Governador do Estado de Minas Gerais, usando da atri-
buição que lhe foi conferida pelo artigo 5. , da Lei n. 9 935, (te 29
de novembro (te 1952, resolve abrir um crédito suplementar de
(r3 . 750.000,00 (três iiiilhões setecentos e cinquenta mil . cru-
zeiros) às verbas abaixo do orçamento vigente da Secretara 1 a
Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho:

Cr
03-194-074 ..........................800.000,00
06-104-523 ........................20.000,00
06-158-523 ........................180.000,00
07-108-543 ........................250.000,00
08-108-323 ..........................2. 5(H.  000,00



Os Seeteluir j os de Estado dos Negócios da Agricultuja. Inilús-
fila. (:ttiureitt e Trabalho e das Finanças assim o tenhaiii entendi-
l0 e	lealu executar.

1),ol(( 1() Pih'njij	li Llh(I'dade, (iii Iitl	lIorizoilte, aos 29	te
(/(01 Itio de 1953.

.ftsti•:i.lNt)	lciiii sciii:i	w:	Oi.iyj•ai.
.111(11 , CZ de Sousa Lii Fui o
01///00 )ieliic'is

*

1 )i-C1i lT( N. 4 . 147, DE 29 DE DEZEMI3R() DE 1953

S e te 1ai'iui ilti El/li (li )() o crédito s api cii deli/tu de (3'
1. 140.000,00

	

() (ovei-iiador ilo Estalo de	tlilias (iciais, ilsaiato tlii	tiri-
1)111(30 (Jile lhe Ioi eoiiferida pelo artigo 5. da Lei ii. 933. de 29 de
lit)\ (iiiliio de 1952,	FP50!VC	(i)iil	(liii citíditti Siipiiiiiitii	de	(:r
1 . 110.1)101,00 (uni iiiiltiuio ecnlo e quarenta uni cruzeiros)	i.,, ver-
luis abaixo do oiçaiiteiito vigente	l	Seeielaiii da Ilm-aeuio

1102-194-074 ..........................2 10.1)00,00

07-1 05-33:1 ..........................900.

1 . 110. 000,00

	

Os Seeieliiios de Fslado tios Negócios	Iii IdtleleS((
ililolias assim o tenliati, entendido e façaiii executar.

no Patúeio tia I j inidade	edil lido Iioriionh(, aos 23
'e (le/(a 1)1)) de 1953.

.L scnI,iNo Ktiuiist:iii.;i ti:
(3int/it/i, (oitetu/iit's 1 1h011

Ot/iioji /ielirelus
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I)l:rllL'lo N	1.1 1$. l)i- 29 I)l	l)l-Z[Mlll1() 1)F 1953

t/)lt , ti 5 eeie iaiúi tft, '1 1(11(10 e ()/tit15 1'ilt1it'tis o crédito

	

sil/)ieloenl)ui 1/e (i	40—,)0,'-).487,20

() (ótvtiitotoi	Itt	I-stolo	de	\liiiis (etiis, usando tia	itri-
tolaao (1(11	li))	ttti (ollleild:)	leio artigo 5.	da Lei ii	935. de 29
du	 stIl)tei1ieldtt1	de (r/i
4(1.505. 1572)) (qtirenta Iililtlttes jtiiiliilos e ('lidei) mil tlnttI'o-
(ChIo, e oitenta e sete cinzeiros e vinte centavos) uis vtihas abaixo
lo oteonuunlo viaeiult' tio Seere fuja tl;o Vicio e ()Itius l'iih]ieius:

05-utW-5592 ........................4(1.445. 357,20
112-1 )4-Ml)7 4	........................00. 000,00

40.505. 187,21)

(	5 ((li torios de Estado tios Negóeous da \'iaç/io e ((luas
e	lis Ihiutiltas assiilt o teniitiii entendido e taçnioi cxc-

(1)	h	 -

l):otto	ito	odteio li) liheitttde, tu) itelit ilttiizitiute,	tuts 29 iii
tte,000iodo	tu'

lis) iiI\o 1\ 1 IA 1 Se 111 , K ia: ()I.ivi-:iR.

1/eu/o (;oiutohes /'il/i
Hiliio,u 1/e Ii tini

*

i)r(:)i:l() N.	i 119. l)l- 29 !)1- D1 1:7t-:MliIt() DFI 1953

(fie ti 5 eeze foi-ia 1/e Sano/e e	 o ertóli/o s,iph'tuutnttir

	

1/e C IS( IS	 1 .59)).
Á

1) (ovtr,olor do Estufo	te	'tlinus (;eruis, 11511010 da	itri-
10111:10 (III)	Ilit 	foi ('Oiil)iHt:l todo	lVti_0 5.	tia lei	a.	93a. tie	29
te nove000lao tia	11)52. rcsolve abrir iiuit ('I'editO stipleiiientai' de

(3s 1.590.000.00  (uni iiiitltuio (ltiiIl1ueflht)	e noventa uni cruzeiros)
I	VeiflIs	iltoixo tio ((l(tihhuuulo 50_dente	li Secretaria de Saúde e

C

02-2:}O 071	......................90000300
(d4-l7)i-121	..........................1.500.000.00

1 590, 000,0U
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Os Seci'ctóiins de Estado dos Negócios de Saúde e
eia e das Finanças, assim o tenham entendido e façam executar.

Dado no Palacio (Ia Liberdade, ciii 11(10 horizonte, aos 29
de dezembro de 1953.

J USCELIN O Kuurrsc iii: ni: Oi, 1 vian
Mário hugo Ladeira
(idilon hjehreiis

*

Dl,(:lll:i()	'<.	i. 1)11.	Il:	)	)J	l)I:>l:\tl;i)((	1)::	1):;

4/n'e a Secretaria de Saúde e As.sis/éiieia O ('redito siipleiiieidar dc
Ci'$ 13 .091) .000,0))

(1 Governador do Estado de Minas (ici'ais, usando I
buiçao (11k' lhe foi coiiteiidii l)CtO artigo 5. 1'(Ia lei 935, de 29 (te
flOVclll 1)1(1 iii' 1952, resolve abrir uni crédito scipienien tai' Iii' Cr;
13.090 .()00,()()	hei' nnllioes e flO\(iiti inil Cl'IiZeii'OS)	as	eiba.s
abaiXo ilii oi'çaiitenhii vii'gen te da Sceictai'ia ((e Saúde e .\ssistêncis

02-106-073 ..........................
((2-104-074	..........................
04-1115-423	..........................
04-109-423 ..........................
04-116-423 ..........................
04-122-423 ..........................
07-108-423 ............................
07-109-423	........................
((8-11)8-413	......................
10-105-41:1	......................
10-108-113	......................
10-109-413
10-116-413	......................
11-104-433
11-108-43:1	.......................
11-109-433	......................
11-122-4:3:1	.......................
11-100-433	.......................
13-103-4:1:1	.........................

(:r
10.000,00

110. 000,00
1 .8)))) . 10)0)10

1(1)1.00)1,0(1
05 .1(0(1,01)

6. 000,00
101). Wl0.01(

25 .000,00
3. 700. 000,00
1 .5(1)1.000(10
5 , o09. ((101.()0

4t. 0i0.00
20.01)0,00
75.1)1)0,00

40)1.001)01)
45(0)0,00
:1)). 000,00

8. ()()(),00
50. 000,00

13.090. 011,W)

Os Secretórios de Estado dos Negócios de Saúde e Assistên-
cia e das Finanças assim o (co liam entendido e façam executar.

Palúcio da Liberciaile, Belo Horizonte, aos 29 de dezembro
de 1953.

JUS(:E!.iNo 1'UiiI'i'sCJIEK DE OLIvrcin,.
()diIori Ilehrens
51ano I!z,qo Ladeira

*

DIC1 ldi'o N. 4 . 151, 1)1: 29 DE DEZI'MBRO DE 1953

Abre i Secretaria (Ias Finanças o credito suplementar de
Cr$ 1 .500.000,00

O Governador (lO Estado ((e Minas Gerais, usando da atri-
buição que liii' foi conferida pelo MI. 5. 9 da Lei n.° 935, de 29 de
novembro ((e 1952, resolve abrir uni crédito suplementar (Te Cr$
1 .50)). 030.00 (uni inilli5o e quinhentos mil cruzeiros) ú verba
03-207-094, do orçatoen to vi gente da Secretaria das Finanças.

O Secretúrio de Estado dos Negócios das Finanças assim o
tenha ea ieri ilido e faça executar.

Dado no Palúcio da Liberdade, em Be l o Horizonte, aos 29
(le dezembro (te 1953.

JUS1:l.1NO Kuni'rsi:ii,i nn Oi.ivi-:in
Odilon Behren.ç

*



ND10E DOS DECRETOS DE 1953

bi.CltETO N.° 3.955, de 2-1-3	Declara de utilidade Pública a As-
PAGINAS

sociacão "Casa de Maria", Com sede em São Lou-
renço, dsto Estado ...................... 3DECRETO N.s 3,35€;, de 7- I-53	Cria o 2.. grupo escolar na cidade
de Dou 1 Soares, com a denominação de "Ccl
João Domingos" ....................... 3DECRETO N.	3.957, de 7-1-53 --- Incorpora ao 8° B. C. a Conipa_
nhia Isolada de Muzaiiijiiniio ............... 4DECRETO N.° 3.958, de 12 1-5:1	Cria Pôsto de Higiene .......... 4D ECRETO N.o 3.959, (te 19-1-5:1 --- Aprova contas relativas a despesas
a regula ri ia e da Pict'etura Municipal   (te São
Gonçalo (li) Sapucal ....................s

DECRETO N.° 3. 96)), de 19-1-S3 -- Aprova c o ntas relativas a despesas
O regularizar da Prefeitura Municipal de Sãp
Gonçalo do Sapucai ................... 5

DECRETO N.° 3.961, de 19-1-53 - Aprova contas relativas a despesas
1 rcu la ri ia r tia l'rtf* i tu ra Municipal de São
Gonçalo (lo Sapucai .................. 5DECRETO N.° :1. 952, de 19 - 1 -51 - 'transforma ciii Grupo Escolar as
Escolas 11 cuni das de Entre Fôlhas, município de
C ai-tingt,	...........................6

DECRETO N.c 3.96:1, de 19-1-53 -.- Transforma ciii Grupos Escolares
as Escolas Iteu ni das da Vila de Munhoz, município
itt	ti ilililca itt	......................6

DECRETO Nt 3. 961, de 19-1-53 - (:ria u segundo Grupo Escolar de
Aces lii, ti is 1 rito de Timóteo, município de Coronel
labritiano .............................7

DECRETO N.v 3. 955, de 19-1-53 - Cria o segundo Grupo Escolar, na
cititide de Itoni Despacho, coiii ii (leii()IiiinaÇãO de
"Joãol)oroas Filho , '	...........

DECRETO N.° 3. 966, de 22-1-53 --- (:o uni Grupo F
de Passos, Com a dei''-'

DECRETO N.s :1.957, de 22-1-5:1 - -
DECRETO N.	3. 9(;w -'- -

.tIECRET() " -
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1)IçC13F.T() N.e	1.978, de 11-3-53 --- ()iilOrla nlIinlato ao (iiinitsio "laia-
PÁGNÁS

colada CoIiceiçSo''. (te Pedro 1,eoiioldo, para minis-
trar o ensino iioiniat (li ,	iniidi ciclo	 80

DECRETO N.3,979, de 1 7-3-53 -	lifii.i es	Iribul	s da Divisão
dc 11(1(105 'liiii co-, Si C)ntoilor j a Geral do Estado,
e Cl(ilt(Ii( (0111115 P 0 Vid5l i Ci1)S	86

DECRETO N." 3.980, (te 103-53 --- 1>fi ii (leli1)1nh1Iaão especial de ''l'ro-
1 ISSO r Soares ler) ai'' lIS Escolas Reunidas da
('1(1101' (te Miriiini	 •	87

tÇJ)ECItE'I'O N.i 1981, 14 . 1-4- - ) l(eU111I)llI11() o(ru) a orgilni7acãO de
S,,cie(linli do Ecoiioiii II) Mista para ('Instrução e
(-xnl'(1'i1çã0 (1V tInia ride (1)' ivaluloiros-friçoríficos
111) EStII(1,, (IV Minas (ielais	 88

(,DECRETO N.° 3. 982, do SI -5% ---- l)e1' i í(Ii( de iiClid1e pili1lea, par)
deSZ(pI'opI'i1oâo,	1 ('eco 1115	5111(10105	III)
de 1,101 05 . ((('(' ( 555111(50) 1) l'(I'4100e1100 de !i tola (Ia
ltSde Mineira de Viação	 89

DECRETO N. 	3.983, ile 19-1-5:1 --- (ItilorgI Ininlalo ao (Cnísto ''5_a
TI)' Ia''	i	l'i'ais.1jwlis, Pai iniiiistrar O

11,u'i()al (1,' Segi(iih, ciclo	 9))
RECREIO Xi 3.981, (te 15-1-5:1 --- Ccii 11111 grupo escolar na cidade

(te 1)1(h) ii lo, ('III a (lclIli((i ilação (lii "liitcnileiite
Câmara"	......................90

DECRETO	N.e	3.1)53,	de 13-4-5% --- (1--a l',SSl( (te 11i%ien" ........91
DECRETO Na :1.)56, (la 15-1-33 -'- Cii) 1'(5510 (te higiene ..........91
DISCRETO N.	1. 987, de 14-1-5-1	(:F( pôslo (1V higiene	 92
DECRETO	Na	:1:188,	de 11-4 	(leia I'()5t1) (1)' J1iicne ..........93

	

')EC11ETO ES? 3. .189, (1V l5-1-53	1tVO('5)fliZí( o Diretório	Regional
,to C',n,eJlo de (Cog,ali(, 1(0 hSsil(dI( de Minas
Gerais	..........................93

DECRETO E." 3390, de 17-1-53 - Reconhece ln(vis- 'JrianIo'u'.e o Sr.
A (190510 1t(li'('llii( mli COlHI) I511cíarregu10 ilo Vice-
Colls(Lll(d), (Ii) Itália	CII) l l)er1it)(	........9-1

DECRETO E." 3. 991, de 20-1-5:1 -- Cria 1'(5SlO (te llii%IelI.........
I)ECIIETO	N."	3.992,	de 28-1-34 ---- llesliilii'lree a (1'llI)ilIl!IIiÇlI ( de ''AI-

1 ra'do l'il(ela" T1(S ilseolis hi(10hi(li(5 (11) lidi',o il.is
Cabeças, em Ouro 110110 95

DECRETO E.'.' :1.993, de 28-4-5:1 - (cia nui gruim escolar na Vila de
Arantes, IflUhiiei1( io de A,nlrelàml a ........1)0

DECIIE'rO N. 	3. 994, de 28-1 —,_>3 - Cria (01) grupo escolar 10)	la ''Sal-
gado Filho'', 111)	C1q)itd	..............9)5

DECRETO N. v 3,995, ((e 28-1-5:1 - 'h'i'ausl 0(1(11) Ciii grupo escolar as
Escolas lteiiiiidíis ''D. José Gaspar" do quadro E
da Capital	..........................07

DECRETO N. a 3. 99t;, de 28-1-53 - Traiisforiiia ciii grupo escolar as
Escolas Reunidas "Professor José Ronato da Fon-
SCV1('', (10 quadro A da Capital ............97

DECRETO N.a 1,907, de 28-1-53 -. Transforma ('111 grupo escolar as Es-
colas 4 ieiIn idas ''1 'ro!rss,) a' Magalhães Druiiioiid'',
do (IUZR1ro( A (111 Capital ................07

DECRETO N. 3.998, de 29-4-53 - (Iria o terceiro grupo escolar de Ace-
5 iR), di sir i li) de Timóteo, Inunicipio de Coronel
Fal) ri e i,ulo	........................98

DECRETO N. 9 3,999, de 10-1-53 - 1)5 denominação especial de 'Presi-
dente (lei ú lio Varga s", ao Grupo Escolar da Vila
"Salga(lo Fi Ilio", da Capital ...............1)8

DECRETO N. 4,000, de 5-5-5% - Declara (IV utilidade pública a" Casa
do Triângulo Mineiro" ................99

DECRETO N. 9 4.000-A, de 5-5-e3 Trauslorina rui grupo escolar as Es-
colas Reunidas "Ai(rao heis", do Quadro E da
C1(pital............................99

DECRETO N.	4.001, de 6-3-53 - Cria Posto de higiene ........99
DECRETO EI' 4,002, de 6-5-5:1 -- Cria o 3,v Grupo Escolar nu cidade

de Caritiliga	......................100
DECRETO ES? 4.003, de 9-5-52 -- Modifica a Tabela única - de Extranu-

nierári o s-Mensal is 1(5, aprovada pelo Decreto nS?
1.589, de 31 de janeiro de 1952 ............100

DECRETO X.e 4.004, de 1:1-5-33 - Cria Posto (te higiene ......101
DECRETO N. 1 4.005, de 15-5-53	Declara de utilidade pública	o

Circulo Militar com sede cm Juiz de Fora .	101
DECRETO ES? 4.000, (te 16-3-53 - Cria o 14.9 Grupo Escolar no niu-

nicípio de Juiz de Fora ..................102
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PÁGINAS1)'-,(.RE'io	.a1.107,	1	19 3,:i	TIrv'e'-a ilecia,'ae5o de uliliduIe pã-

-	 l,l;ca lIra efeito	te d, ' 5fl1u'opriacão ........102

	

'llCl'.3'O	Y'	165:1,	d'' 211-5-31 - - Ceia l'óslo (li' lligb'ne ........303
'1.LiiIFO	1 cOO, (ti' 2-6-3:1 - Cria i'ôsto (le Iligiene ........104

J.(:lilTO	2s."	-1 - 1)111,	(Ii' 9-5-% - . ((t)i'iI'a ii ('lTliISãO (1)' apólices da
5 o ia1 do

050,6))	........................104

	

S'ro	E.--'	4llti-\, (II' :)-5-3:1 ---107
1I,.,,ltJi't'l)	N.	4. lii,	de 20-6-3% -- AnlorS',( ii('luissIo d,' apólices da

1)ivlci( h-unci:ida t,iti'rna aI)	(1 linnli' (it' Cr	-
1	........................107

	

,'111IIIi-SI'O	No'	1.1)2,	do 2o-e-,3 -- 01511 ilola para i)(stl(llIção de distritos
('l',i(I(i)I? i''''	1,') (1,2,91, de 27 de de,irjulir,i de 11(48	109

Ci-,a O (lento) Lse,l,r "Au9tisto dos
na i'ila,le d(' 1 r(l(oldii((	..........110

l.C1,t51'o	N..'	1.111-),	(1 27-6-113 - - Cria o Sc)lIi1)lo ( 1 1H10 Escolar na
(01(11)' de tireI 'li)	......................110

1-7-EI -- lIrlil;',	o	Decerto ii. --- 5.1617. (te 211 (IV
(Ii i'ul,-'i, te 19,5, (1(10' olei1ar,i de utilidade p(ilslica,
P 1 ' .	(I('Si)JiiOpi'0(ç1o, l('ra'ellns situlldos (10 WUO1-
)O,11 (10' 1 ,,viis, 111 V''SSiii,l(S ii) í)11&I'(iIle11l1J de Filo-10	(10	llí 1 9	li,FoeO1I ii'	\ ilçuo	..,,.,. ,	,,,,	111(li-LiliooCi'l)'1'i)	S, ,	45 IS . ,, 1 1-5-34 --- 	grupo ese,iiIr 11,1cidade (li' Montes

iSco,, C'Oia do 1,0 un-ão de "1). João António
i II ieuia''	,.,,.,,,,,,,,,	 114,(CClljS10 N. v	1,01;), 5,' -- ,1ho' à S,'l'a-ri:ria da Viação 1' Obras

	

o c-eu,t,i suneOl( idar (te Cr 5.000,080,04	115IILCIIIS'h'() N.a 4.0 17,	lo 8-7-5:1 - Cria loS)) de higiene	..,..,	115'1 1)LCIIEI'O N. Y -1 - aIS, di' 10-7-53 ---- Cria a Con,iso,ão Estadual de As-
10 CUIC.) 	 116

l'ECIIISFO N.a -1.1119, 5'- 111-7-3% - IS?'Vlar( de utilidade pública a Aca-

	

(iln,io iIrIo--I joi-,.,nlin;t (1V loiras ,,...,,,,,,,	117
(ISCtIEI'o E." 1,620, de 13-7-5% - hicriar.( leriado o dia 14 de julho

de	1933........................117
ti's:1llS'l - o	E.'	'1.1)2),	h' 	Cria 0'Cosii( (le higiene ........118

-1022,	IV 15-7-53 - Declara li acullui)(çz(o no exercício
(laS 1(1 l(çãr,; de (Iii cit do 1 1e4i stro de Título e
1) ieuu ,'nios e (te Ulic ia) 1 do Ilegis tro Civil das pos-
e 0(5 j uciileas do Ei nio dc São ( Sebastião do l'a-
('1(50	,,,..,,.,.,	 118OFICII Elo N, v 4. 0211, ((e 2:1-7-3:1 --- 1 i - ui.- . o Sr. Marcial 1 lermes
CabeR) Zavala (101(1,) Cônsul de Carrcn-a do 1'a-
)iL)iimu	em	fulo 11,rizoulc	,,,,,,,,	 119l(ISCIIE'l'O	1',.'-' -1)21, di- 23-7-33 - (Sia i')sio de hligiene	 119- 'flECRETO N,a -1,1123, de 5-8-3:1 -- 4)eclura de Utilidade pública inaó-
sri (ir pop'' r OuSe (10 Sr, Pedro Gonues de OH-

l',c.nl.oa,Io li') cuide (IC ,luiz de Fora, pana
li ris de (II S;opropl')u'ão	.,..,,..,,,,,	120REtiREI O N.a -1.1121,, 0V (,--:,:i -- A1115i5comas-a c 	relativas a despesas

	

1) L
S
O) i',LU' III i'rel o'i Rira Municipal (te \argiiilia	120IJL'tihiE'j'O N.e .1, '27, de 0-8-53 - -- Coa o scguiuho Grupo Escolar na

(1 1i,ile (11 Nova 1111)	..,,,,,,,,,	 121h)lSChttS'I'O	E,'	-1.02.8, (li , 1)1-8-53 - Cria h'õsto de higiene ,.,....,	1211YC1t1S'1' O E.'? 	ui' li-li 13.1 - Aiatories a CEAIIR II promover (te-
sapropriações ....,,....,,,,,,,,,,,,,,,,	122

DECRETON, '1.020, de 11-8-33 '- Declara de utilidade pública, para o
uMI de desapror-iae%o, imóveis situados no distrito
(1' ,1o10i651(, aninieijoo (te Mesquita, il('C('555i'ioS às
000'i)i, (IV e, U çU0 da Ceul cai hliO roel6trica do
Sal lo (lia nue	.,..,,..,,,,,,,,,,,	122

DECRETO N.v 1.031, (te 138-53 --- '1'rusfui'n)a ('ii) grupo escolar os
lIae,olas hicuaiidas "Professor José liatrópio", da ci-

	

dad e de Juiz de Fora, com a mesma denominação	125DECRETO N.s '1,02, de 1 7-5-3:1 - Cria 19)51,) de Itigiene ..,..,	125
IsLeSItISTO N,v '4,11.1.1, de 17-8-33 - .S í010va as contas do ex-Intendente

llunneipat de Canátuolis ,..,,,.......,,,	126IJECI'1E'I'O E,''10H,	II' 1 -5-33 -- Aprova us contas dos ex-Intenden-
les Municipais de Canápotis ,,,,....,.,,,,	127

I4ECIíEI'O N,s 4,523, de 17oi-33 - Aprova as contas do ex-Intendente
Municipal de Caiiã lailiS 	128DECItE'h'o N, e 4. OU, de 17-8-53 - Aprova as contas do ex-Intendente
Sluiicipal de Ca.aápolis ................ 129
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ci reCaI n'ar clii I'refeitiira Municipal de Saliine'poIis	1301)ECIIIç'T)	Es	4. (5.8,	do 17--55 --- .0 p-cv. recebes '->' líTV'sacle-Sp.SOS
cc c-epu 1 es:'lzar clii Prefeitura Miiecle'i1eicl de Sio Gon-ciclo elo S'ipuc'iIí	 130JCIITITiP E.' 4.f, de 17_ 1533.	CrH o segeinelo grupo escolar na
ci>iiede dc' Ma iilecieci rica	 131DECRETO N.o 4. 010,	o 17-0-33	'l'e'lnlrnec ccci grupo escolar as
Eseoeliis lletiice>lecs de I'cSclo Firmo, iiliiflicipici de Pi-

1)ECI1ET()

	

	N.° 4. 111, i i i' 17-8-53 - - Trns°cerr-cíc ccc grupo escolar as	
131

l'sccilccs ICe 'cuideis de' lte-eúcias de (beeiule5e's, muni-
132DECRETO N.° 4. 0 . 121, d e 17 - 8 - 3:1 -	'liacuifci-iuii cai grupo escolar as

1ccl'c	li'eim	los ele' (Sijeiri. neiCnicipio	de- Viçosa	152
])ECRET() Ss.s 4.0l1, ei' 17 - 8 - 53 --- Cciii ei segundo grupo escolar na

c'd;i'l,' >ic 'l'clec!piiilr1t	..................132
l)E(IllE'l'>(	N.o	4,11.1,	dc 17 - 8 - 151 ---- Tricnsfcerncii ccii primo escolar as

lsco'-ii, 1h iiuidas II>' Il:eol)ilei, ieeiiieicípio iic Medina	133
DECIIIITO N.

	

	4.0-11, cIo 17-8-53 --- 'Vcie-iiSirei'ii eia grupo escolar as
l'5;eols ll"uniclas cio SleiSi \'ci'ele, nhenucipio (tii
Mcenb'	.\;ol	........................ 113DECllETO	No 4. 011, il'' 170-53 --- 1)5 a	'rieCeiao3eo especial iii'

l'iaefc-ssoe A irpir ilciiiiicl 1", ieS Escolas 1tenudas da
eiela,i	dc'	Caia ,!	.................... 134

DECRETO N.s 4.047, iii' 17-8-5:1 .--- Transforma cmii grupo escolar as
115c01is lhe-unidos "Re i ciierelec .0 neariil" da cidade
iii	Estiva, com a iiel'Siclei	ile'ncneinação	 134J)ECIIE'l'()	No 4.1)18,	ele' 17 - 11 - 55	Crie P51> de' higiene ........134

l)EC RETO N.

	

	4.019, do 17-0-5:1 - i';nuiofecrnia era grupo escolar as
Escol:es llctm.das ele Ceipulira, nluuicipio de Mil-
ti pó	..............................135DECRETO N.' 4,05(1, el 25 - 8 - 5:1 — Criei Pôsto de hligien..........135

DECRETO N.s 4,031, cio 20-8-5:1 — Modifica a Tabela única ele Extra-
anuie rã ri os-Mci;sa listas, a priva ela pele) Decreto n,Q
3.089, ele :11 de janeiro de 1952 ............136

DECRETO N.° -1.052, de 20-8-5:1	Declarei de utilid;iiue pública o
Ç,ongressu elos Ti-a heilliadores ele Minas Gerais	137DECRETO N. s 4. 053, ele 26-8-53 Modifica a Tabela única de Extra-
iiiiei ci' rã rios-Measa listeis, (ia Secretariei da Viação e
Ob ras Pú bl i cas,  a pe OVCI dei liii ei l)e'creto 11.0 3 - 609,
de 31 elo jeceiii "o ele 1552 .............. 137DECRETO N.° 4.054, ile 3 -9 - 5:1	(Iria Pôsto de higiene ......138

DECRETO N.o 4. 055, ele 3-9-53	Cria 1'óoto de higiene ........138
DECRETO N. o 4.05(;, de 7 - 9 - 33 — Cria i'ôsto iic Higiene ....... . 130
DECRETO N.c 4.1137, ele 9 - 9 - 5:1	ltcguleeuientee ci Serviço de Moagem

de Calcário ........................135
DECRETO N.s 4 . ((58, etc 10-11-53 - 1)á a (lcml,cnli nação cio "Odion

Deli rcns", ao Gru po  Escolar de São SebastiS o do
lhcci 1' cOlo, num ui cíp i o iii' Conceição elo Mulo Den-
tio	...............................145DECRETO N.v 1 . 051), iic 1(1-11-5:1 — 1 )uto go uieeieelato ao Ginásio ''LimaDeicirte", de Lima 1) na rtc, pa ra mi ni strar o ensino
n,cruuil cii segundo ciclo .............. -	14.DECRETO N.Q 4. 060, ele 111 - 9 - 53-- Cria um (ireepei Escolar na Vjla
São \'(c'e cite de Pau !o, miei CapitalDECRETO N.v 4.061,	ele 11-9-5:1	•0i..............

- -

- 213 —

PÁGINAS1d1c:llt:t>>	15»	ccli,	cli' 7-Ia 2	-Alce,	ii	Secre(ceni:i cbes FliiiiIlÇiiS o
- .	 -	01111 dl'. lj:oid'-- 0010 1 d51	15,515. (lleccl(	..... . 151

de' 7-1. .,.,	Alcec 5 Scec'e-licr,ec(li' \'i,ie-ã .i e Obras
isco o ore-chio slmliii'nieeitar ele Cr$

.1 .00.1(111(110	...................... 151iclPlllTlce

	

N. 	-1.71.	ele- 7-1(1-5.: --- Cria l'Ocslei de- Iligicue	........151
liliClllSc'e;	15.'	1.1135, eh' 7-10-5:1 --- Obre ao Depeertanccnlo Jurídico o

i'''c'lCi,e seiplccreailui' iii' (r.	18.900,00	....... . .152
1 l:Cl1;: - o	5.»	-l.55,	Ir 7-1i(-So	- Ate-e- ic Sc'>-ïc- tccriic das Finanças o

i ,.dito	sic'ili'cec eccíti	di'	Ci':	128.000,00	..... . 152
l>lX.ltl0ii(	:-s'-	i 1151.	ei.'	7-l>l-,l	---	.Olerc	,eoolei,c	suplenicciiteir de	Cr$

131.151>05 ii Se. Seria cles l'iueuieas ......... . 153
1)lsl5l1l1i 11	5,.o	1. edS,	5--SI - -.	Obre' ali	'l'riicun'il	de Contas	(10

l,s15i'l,,	cc	,Seliiei	Siipli ieiceitai'	ilc	(15$ 66.000,00	153
lii:(.icl:e((	15.	- e,: ,	e10	- íil---	'-Ahe..' cc .1000iibtSca Legeslativa uni

.1:1> selliii'iiic'Icllir ii senba 102-12-8000, ele Cr$
- 01:0.01,	........................ 154

ll1S51(1'c1(	N."	-1 . ilIS,	co	- .... . .'.ierr à	',c'i'cciicrecc	ele' Sciliele i'	As-
'..'dCeioeci cc ereclilei ('SJ>1i(icti di' Cr$ 12.500,1100,00 .	154

lel,cdii'TI'l(	5..'-	1. lIS,	cc,'7-L-,' , 1	-Abre	i15e'c rcic,iiii	elo	intc'riom'	o
el- Sitie	sclleicccii-ecicer de Ci$ 765,4113,70	 155

	1.151, 	Ci- 7105.; -- c0iei'c ii Soei-olaria da Viação e Obras

	

l'iciel cO'. e, c.-'l'lic suple'iue'uleir iii' Ce -$ 1.040.000,00	1511
111,Ci1l3l'u	\.°	'1,1511,	ii' 1i-,>c--5d --eclece a Sc'eie'c'lcirca da Educação o

e 'ei lib> os c ilo,l ele' (i - .	0)) .((00,0>)	..,,	 15
ir	1)-lI,-,,.,	ti ''ccl ellic'eoe	ci	Si',	Wiiliani	M
eillecieCli l'(cleiO Age'i,li' Ccccsulec,' ehcs Esícdos Unidos

ele,	Al-: , cc,	i'iii	bolei	ilecriz,,iiti'	--------- - lc'7
h)IICII1ITO	15.'.-	-1,1152,	ile'	ee-10-,.:l --- Alor i'	Sc'cce Icei;>	dcc	Viação	e

(((el-les	i'cilelii_'dic>	cc	e rOelelei	seilciciccc-111d1e	ele	Cr
li 

l>cIClel,f()	Ss."	1,1 3.1,	ci' 2,,—c,d—.,3	---,\tcc'd' ii Soa lorca da Agricultura,
1' ' 1 i'cile&,l,iooei'cd,tci supic-

iecesilccr de'	(15.5	c95, 5,20,10	,,......,,,,,,	158
l>1151i11'.i- 1(	Is.'-	los:,	cc> 2,-li> -.3--. ciii- .Sí'ei ,rtcccia clii Viação o Ohi'as

	biili.icec, e> e'i'oelelcc sieieic'icccoii.er ele Cr.,>' 1.950.000,00	158
l>13:Ili-71'O	Is»	1, ' -.4,,,	c:e- 23-1() -»i	-- 1)cTccirci	de	eiidielude	pública o

Ci lelilci	Si iii I,i e' ei,'J ai, cio	lora	,,.,,,,,	159
1.531,,	ccc'	,,i-l>e-S11	---- I. r la l'e5slo tio lligiciie ,,	 160

	

2,."	1 ..eSl,	Ir 2.I-11 --.:.I'Ciia l'cese,c ele llcpccnc	..,,.,	160
1 >h-:i,lll, i'>>	Is 1	- 1.155,	1	21 - 1 - 1,1	- Abi'>-	icei	1 ) c-iccerteucieuito	Estadual

 l'Istclesll,-i	ocrédito supci-miieciiccr de Cr$
161

1>LCRLi'i)	Is'.'-'	1.51,	dc'	2.-lc-S5	----Oii,-c ele>	1 ; c1cecrllcmiienlo Juridico
O	il'd dite,	secieli'ccci'ii15ec -	cio	(-,i	1,,eL(,00,00	._	 161

1)ECihlOi'O	Is.'-	-t . 41>11,	(1	21-lcl-S5	- ,Oloe cio 'l'c'dceiicccl ele Contas cio
,sile,lo ei ei,,1,1,> 5111,1 ilidcitdl o cio dm9	cl_U9U,1e0	- -	162

l)lICitEF((	Is.'.'	1.1111,	lo 2;-Icl-52 --,Ohre à Sc'cc'i-taria da Agricultura,
icc,llcc,e.c-ici, Cei,cS-'c-iec ,'	'l'i-cibcllio, o crédito	suple-
mem^r 	Ci')i 1.0(10.000,1(0 .............. 162

DLCIIIS1'>(	Is.---	1-113,	cio 21-til-., 1 - - .011,1 e, Seco, daria ela Viação e Obras

	

l'úhlee'csceeii'>lcici supirnamileci' ele (15-9 300,000,00	161
DISC1IIS'l'u	Is.'-	1,01>1,	5>2,- li - iS	- Âln	cc ,aeicic'e'icirici da \ iccçüei e Obras

dc e'ceoi,iei slcjiie-iccuieiecc - ele Cm	17.000.000,00	163
DISCitl'1'i'(>	15.'.'	-i .41>1,	>1c	21-.i>-5S ---Aicri	à Asse'n,lch-ia Legislativa o

ce'S'eiito c'sicciecl cio Cr9 32. ,;17,00	......... . 164
l(EC1hi.i'lc	35.'-'

	

1. 0115,	i:- 2l-i>l-,,,l --Abri- a Se'cri'ícuiec de Saúde e As-	--
	sesI,',ecicc c, ci'Ociil-, sic1ileciernheci' de Cr9 1.320. 000,00	lOa

l)Ediu:'l'e)	15.'.'	-1.1>11>1,	ci'	2-l-íO-5;l -- - .Olcc'c à S>-e-ccicirici	te Seiúiic e As-
s,slreec'.ec	,c	'oScilei	rsicc'eii.il	ite	Cr$	1.000.000,00	165

l)ISCLI1S'À'ei	35,'-	1.1>1>3,	ili'	29-111-5.1	---1e>nc	cc	Se-ce'i' lai-ia	dci	lcileridir	o
i'c'Sdcle)	c11 1lle'ic1i'icc,c'	ele	Cr$	1.227.377,70	.,,,	166

11l-ClltSfO	Is.'.'	-1.01>4,	cli- 21>-iC-.,.1 --. Alice ii Assccicbiciei Legislativa do
llste,ceci de cci'-,uil,i tspccial ele Cr$ 2.693.039,00	..	167

DISeSItIS 19)	15.-- -1 .11(1), de 211-90 . 53 - - Al,rc- á Assembléia Legislativa do
	t15ieelec o ci-S,li(.i i-spi'ciecl (tc Cr$ 15,922,00 ..,,	108

1)131501510	15.'.'	-1. 1111,	ele 2,1-1(1-55 - - cc.1>ir cc 13rcidlac11i da Agricultura, Iii-
(:oi;iércio e J.'ialcecllio o crédito especial de

Ci $	2.512.,. ((ilce,illl	-------------------- 168
l)iIcSIhli1'0	xc'	1.1111,	cli' 29-lec-c.' -----Oln'c à Se'cc'i-lecioei dei Vieição e Obras

l'i'cicdcoiis cc oe'eSlil,> e-spe-ceeei ele Cr$ 2.000.003,o0 ,	1 69
DECItE'i'O	N.°	1. 1 1 j2.	ciO	Se- l>-S.' --- Cria I'cSsio	.10 ilig1cecc ......lo9

1
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PÁGINASDECRETO N.a 4. 103, 1!e 5- O 53 - Abre 3 O içe', Pie a de Saúde e As-

SiSt5cj9	i crédito S iiJ)li'flh)jl'	ii'	70ç,	(	Cr	1). 000,00	17))Dl ( li) Is 4 l e O O - ( 
1 1 li li 11 ,ii 17))

DECRETO N.o 4.105, de 20-10-52 - Cria Posto de 11igine ........171
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