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LEI N. 1 077, DE 4 DE MAfl(() DE 1954

I)ija3e sdlue auxilio a Bandos de Música Civis e Corporações

Musicais (/0 Estado

O Povo (lo Estado de Minas Gerais, por seus representantes,

decretou e eu, ciii seu nome, sancionO a seguinte lei:

Art. 1. --Tôdas as Banda,, de Músicas Civis e Corporações
ituicais existentes no Estado (te Minas Gerais e que mantenham,

gratuitamente, ciii funcionamento permanente, unia escola de

música. com uma freqüência m ín sina de 10 (dez) dunos, legal-

mente constituídas, perceberão, anualmente, unia ajuda financeira

do Estado (te -Mimas Gerais.

Parigra lo ú n i coira - A aiu da a que se refere o presente artigo,

na importuin ria (te Cr$ ( . 000,0() anuais, Só será percebida pela

Agreiuiaçiio que coniprovar SUO existência regular e personali-

dade jurídica.

Art . 2.' ----- Fica o Govêrno (lo Estado auloriza(lO a abrir o

crédito necessário para ocorrer ôs despesas decorrentes desta lei,

assim como incluir a verba no orçamento viu (louro e subseqüentes.

Ai-I. 3. - -- Esta lei entrará em vigor iia (lata de sua publi-

<'açôo, revogadas as (lisl)osiçocs em contrúiio.

Mando, portali lo, a tôd as as autori (lades, a unem o conheci-

c:eiito e execução (lesta lei pci'tencer, que a cumpram e façam

cumprir, tão i ntei raiiiente com. nela SI' (oflt(.'i(1

Dada no Pal(aio (10 Liberdade, 13elo horizonte, 4 de março

d' 1951.

J usi:ni. NO l'uni'rsciIEK ou Oi,ivuin

Odilon Bhierciis

*

1^1



4-
Í

5

LEI N. 1.078, DE (i DE MARÇO DE 1954

Concedeiseiiço de iiflpo3los iii ter-vivos ú Caixa de Assislineia
dos Advogados de Minas Gerais

O Povo do listado (le Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, cm seu nome, sanciono a seguinte lei

Art. 1. - Fica isenta, a Caixa de Assistência dos Advo-
gados de Minas Gerais, (lo paganiento do impôsto de transrnissõo
inter-vivos, para aquisição do imóvel constituído pelo terceiro
andar (quarto pavimento) do Edifício Carijós, situado à Rua dos
Carijós, n. 150, nesta Capital, compreendendo seis grupos de salas
e i'espccivas instalações, coro a área total construída de 694,00 ni2
e correspondente fração ideal (10 1112 (uni doze avos) ou sejam,
u.77:d; (sete mil setecentos e trinta e seis centésimos de milésimos)
do respectivo terreno formado por parte do lote n. 4 (quatro) e
lote 

•Q 5 (cinco) (lo quarteirão n. 5 (cinco) da 1 (primeira)
secção urbana, com a área de 800,09 i2, destinada à insOlação de
sua sede própria.

Ari. 2. - O irapôsto previsto no artigo 1 ., será devido au
listado, no caso da entidade beneficiada mudar de finalidade.

Art . 0 ..  Esta lei entrará ciii vigor na (lata de sua pubti
ração, revogadas as disposições ('lii cOntrário

Maiaio, poiLiiiito, a tôdas as autoridades, a quem o conheck
nienlo e execução (lesta lei pertencei', que a cumpram e façam
(iliupril, tão inteiramentete como nela se conténi

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, O Ir março
de 1954.

JUSCEJ1NO KUBI'rSCIIEl( DE OlIVEIRA

Odilon Iielirens

*

LOl s: 1.079, DE 18 DE MAIiÇO DE 1954

ReC011Ií('(( (1 Saciedade Mineira de Esperanto (0100 entidade
de 11 tilid(IJC pública

() Povo do Es , ' do (te Minas Gerais, por seus represeui lan les,
decretou e eu, cai seu 11ollie sanciono a seguiu te lei

Ai-i, 1. -- Fica rccOIiil(cdl( ('0110 entidade (te utilidade

Idíblica a Sociedade Slineira de Esperanto
Ari. 2 . ?	- lista lei entrará cOl vigor na (1da dc	ua

eaçaO

Mando, polanto, a tÔIlIlS 1(5 autoridades, a (Ud11l (1 c0iIild('I-

e;t0o e eXcet!(ã) ticsla lei pc1e'1cel, ('UC II	U11)PTai	e façam

e. laiprir, tão i 1	l'aflldfl te como nela se ('Ontéuil.

Dada no 1	io da Li!;edade, lOto liorisoate, 1$ ou nnwço
te 1951.

JuscICl.INo KUBITSCIIEK DE OuvamA

.tla::r:io CIaías IEl'0ii'I

VA

liii	ii.'	1 . 030,	i)t:	3	Dli	\IA1I(»	lEi	1 i'.1

.1 ssegura no professor ou p;of ess ia iulo (1 ipioaialo o direito
( '1 inscrirão ('iii COI1CUISO especial de provas

O Povo do Estado de Minas Gera is, Por SeUS reprcSenliIlitCS,
decretou e eu, co! seu nome, sanciono a seguinte lei

AM. 13 .. A luta professor ou professôi'a não dipl000iltO quo
lwovo cOlItCii', pelo iaenas, cinco a FIOS de efetivo exercício no uuagis-

ia O co L1(tniul, Seja COlUO ('0111 III 01(10 OU salisliluto, será aSSegUi'Ll(iO
ç( iL cedo de iii ocrlcão dlii concurso especial para provimento i ate-

1 ao do cargo (te profesoor pci III ::1 o rct cole de classe, desde Otite
não hajam concorrido às respc'.[iVas vos ('audidoOs diplomados
.iCi'itOS (10 concurso próprio.

Parágrafo único --- .0 cuaiasso cipccial que oc • á (lo provas,
diraagerá	Oiclll(1 11 ttcoildO?ie0 CIA	sVIverl Os cIlIldIdIltOs não
dpionlalior, (livendo 0Ol rcaUsaão se processar depois do concurso

til ulos alualmen te cm vigor.
W. 21	iI 11 noci1çi10 110 (OndUrli) (''I? 00 dc

1 ?, f;dlá co. ia a mova dc idade ia"oci:i dc (tuardilta (ii))

anos.
Parágrafo único	- Será ainda a1íit1 11 iaS ci°»1(( (ii

dolo quandoquando o seu tempo de serviço picl;tado ao listado fôr superior
flO que excedei' à idade 1fláXhllii a auc se refere o presente artigo.

Art . 3•1 -- ÀS flOill caçães dos candidatos aprovados ohe(te-
ecrão rigorosamCmnie à ordem de classificação no respectivo concurso.

Art. 4•Q - O concurso especial de provas se processará na
forma a ser indicada pela iegullnnentaçao (lesta lei.



Art. 59 - Revogam-se as disposições cm contiãrio, entrando
esta lei em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Iiom'izonte, 18 (te março
de 1954.

JUSCELINO KUBIrScHEI( DE Oi.ivinie
Cândido Gonçalves (]llioa

*

LEI N.	1.081, DE 18 1)E MAi1(() DE 1954

Aiiloi'izu o Govérno a crigir 11111 nionuniento (1 liberto Soutos Dumon.
cai Belo IIoi'izoillc

O Povo do Estado (te Minas Gerais, por seus iepl'esentan leS,
decretou e eu, ciii seu nome, sanciono a seguinte lei

Ai-[. 1. Fica o Poder Executivo autorizado a erigir, cio
Belo horizonte, mediante concorrência pública, uni monumento
cio honra à memória de Alberto Santos Duinont, comemorativo (Ia
passagem (10 cinqi'lenteniXrio do prillleil'o vôo do "iiiais Pesado (11W
o ar", ,i 	cio 1956.

Art. 2. - Para atender as despesas decorrentes desta lei,
fica aberto à Secreaiia da Educação o crédito especial de Cr
2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros), com vigência prorrogada
até o dia 31 de dezembro de 195(;, j)o(lelido o Executivo, para êsse
fim,	realizar, se necessário, operação (te credito

Art. 31 - Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará em vigor na data de sua j)ublicaçãO

Mando, portanto, a tôuas as autoridades, a quem o conheci-
men lo e execução (lesta 1cí pertencer, que a cumpram e laçam
cumprir, tão inteiramente (01110 nela se contém

J)ada no Palácio da Liberdade, Belo 1 lorizon te, 18 de mnarçc
de 1954.

JUS(:ELINO KU1I1ISCIIEE DE Om.iviaics.
Condido Goizçalves UlIioa
Odilon Bchrens
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LEI N.	1,082, 1)E 13 DE ABRIL DE 1954

Concede isenção de iuipós/o de tiaiisniissíi.o inter-vi vos (1 :tSsoCi(lçuÓ

dos Ex-Con,balei,tes do Brasil, secção (te .Juiz de Fora

() Povo do Estado de Minasnas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, ciii seu nome, sanciOnO a seguinte lei

Art . 1. -- Fica concedida à Associação dos Ex-Combatentes
do lti'asil, secção (te Juiz de Fora, isenção do iIIll)ôSt0 (te trans-
liii SSãO iuitei'-vivos, P,(l'a aquisição (IC unia área de terra, compre-
endendo o lote 11.9 2, (Ia quadra "1)', s ituado na baixada ito Rio
Paraibuna, em Juiz (te Fora e que lhe doou a IIIuIiicil)ali(ta(lC por
fôrça (lii Lei Municipal fl.' 594, (li 29 (le outubro de 1953, pala
a associação construir no imóvel a sua sede.

Art. 2. A isenção (te que trata a presente lei colidi-
(lona-se ao ('tIllil'iliieli lo (te seu objetivo no prazo (te 5 (cinco)
unos.

Parágrafo único - () imupôslo, cuja isenção determina esta
t(i, 5(I1'( devido ao Estado no caso (l(' a entidade loneiieuaia mudar
(te finalidade.

Arl. 3.' -	Esta li entrará ciii vigor na ([ala de sua publi-
cação, revogadas as disposições ciii COI1tral'iO

Mando, portanto, a bOlas as autoridades, a (JUCIII O 'unhieci-
111(1110 e execução desta iCt pertencer, que a cuunprauil e fiiçauui
'uuuupiir, tão iliteirautienle ('01110 nela se contém.

Dada no Palácio (Ia Liberdade, Belo 11 orizonte, 13 dc abril
de 1954.

JUSCELINO KUnITsCIIEK DE Oi.ivEmn
Odilon Be/ureus

*

LEI N.9 1.083, DE 13 1) E, APElE DE 1954

Abre (1 See;'elariu de EdIl('a((iO o crédito eepeei&
d(' Cr$ 1 .250.000,00

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



8-

Art. 1.1' Fica aberto à Secretaria de Educação o crédito
caperial de Cr$ 1 .250.000,00 (hum milhão duzentos e cinqüenta
mil cruzeiros) para Ocorrer ès (lCSpeSas com a reconstituição da
Biblioteca e do Lahora[;rio do Serviço de Orientação e Seleção
Profissional "S, (3, S . P.%  do Instiluto de Educação de Mina;

erais, podendo o Executivo realizar, para êsse firo, se necesério,
operações do crédito.

Art. 23 .. 	lei en trará cai vigor na (lata de sua pUl li-
cn'5o, revogadas as disposições em contrário.contrário

Alando, portanto, a tôd as as autoridades, a oueni o conlie(' i-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Da(la no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 13 de abril
Ao 1954.

JUSCELINO KUBJTSCSIEK DE Oi.svnm
Cândido Gonçalves UUio
Odilon IJeiirens

!.EI N. 9 1 . ()l4, DE 27	W AIIflIL DE 1954

COÍ'C(IL isenção (10 (ln l)óS1O .'O1J'' 1 ;'(t1!Cinisst7o inter-vivos (1 Com-
panhia Pó rça e Luz Cc ,y nscs-Lepaldina, lias aquisições de
imóveis feitas de acôrdo cora o Decreto Federal n. 30.781,
de 1952, destinadas ti Col!alraçõo (te barraeni sóbre o Rio
Novo.

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

Art. 12 Ficam isentas (10 impôsto sôbre transmissão
inter-vivos as aquisições do imóveis feitas pela Companhia Fôi'ça
e Luz Cataguases-Leopol diii a, nos Muni cípi os de Leopol tliisa, Cata-
uascc; e São João Nepomnuceno, de áreas declaradas de utilidade

púbica pelo Deci'clo Federai a. ? 30.781, (te 24 de abril de 1952,
incluindo terrenos necessários ao canal de descarga da Usina até
o Ribeirão São João.

Art. 2. - O impôsto tora ar-se-á devido se dentro de cinco
anos, contados da (lata da publicação (lesta lei, os terrenos não
forem utilizados na construção da barragenm sôbie o Rio Novo, flOS
têrmos da concessão federal.

Art. 3•0 - Esta lei entrará em vigor na dada de sua publi-
cação, revogadas as disposições cm contrário,

-9--

1ando. portanto, a tôdas asni'.toridadcs, a (ILie m o conheci-

moeslo e CXCC1i?O (lesta lei i)trt('accr, cwe a cumpram e façani
nu) pci r, tão iniC iraniente como nela se comi témn

Dada no l'alácio da Liberdade, Belo Horizonte, 27 de abril
na 1954.

JUSCELINO KUBITSCIIEK l)l OLIVEIRA

()dilon íj(i(rens

*

LEI N. 1.085 1)i	30 I)E ABI',, DE 1954

flisj;õe sóbre o req'inc de sub1cx(eôrs e (IUX?ZO5 CIO FS!Od() o obras
(te assistência pública, mentidos por i:(sit!iõõs pe!!ic!?rires,
5(011 finalidade lucrativa, e contêm 01!! !CS pIOvidê!U'iOa

() Povo do Estado (IC Mina: Cerais_ "; , ) I , sei!: 1c1)is1ntantes,
decretou e eu, cai seu nome, sanciono a segui ate iei

Ar(. 1.0 --- A cooperação financeira do Estado com as obras
de assistência pública, (Te iniciativa privada, sem, finalidade, lucra-
tiva, far-se-á pela concessão de auxílios CXII'aor(liflL(L'ioS e subven-
ções ordinárias.

Pa;'égrafo único -- Para os fins desta lei, eonsderam-se ehrns
de assistência pública os lospiIai:;, eslahelecinmenios para-hospita-
lares, e assistenciais, que 11'::oii a i islituções 1 articulares, sem
finalidade lucrativa, cxi;;) ti es, e as que viereLi a ser criada:,

Ar[. 2. - Os auxílios extraordinários poderão ser conce-
didos mediante condições constantes de casos ocorrentes, para a
(oa:;iCuçao, ai;1p!;'i;;o, leI (tetaça() e e:u;jnimnento dos iIooas,
esabe!ec:.nentos 1)n:-l1OSt)tII''e; e assaicaciais

Art. 33 -- A subvenção ordi néria será concedida para auxi-
liar o eu si rio da assistência gratuí ir, prestadas 0C]OS estabeleci e; a os,
i ara-iIosp jtalameí e assistenci ais,a pessoas desprovidas de recai'sos

A subvenção ordinária será estipulada anualmente na
base do número (Te leitos ocupados durante o ano, de acôrdo com a
classificação adotada pela Secrel iria de Saúde e Assi tência, através
(te seus órgãos competentes e dentro das normas a serem estabele-
cidas pelo Regulamento desta lei.

§ 2. - A subvenção ordinária será concedida tendo em vista
i espécie de assistência proporcionada pelas instituições a serem
subvencionadas.
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§ 33 -- Aos hospitais, que pOSSUílCIli ((II (0l,StlUÍI'efll pavi lhõcs
de isolamento para doenças contagiosas e inanbverun serviços espe-
cializados, poderá sem' atribuída maior subvenção

Art. 4. ,' -- -As instituições ilOSl)italtmres e para-hospitalares
o assistenciais, que 1 iverem Ou vieremim a receber a subvenção ordi-
nária, de que trata esta lei, deverão internar e proporcionar a
necessária assistência às pessoas, com prova damnente desprovidas de
recursos, que lhes forem encaminhadas pelo (iovêrno, por ia termné-
(tio da Secretaria (te Saúde e Assistência, dentro do limite de 10%
do total de leitos destinados a assistência raIui [a

Art. 53 - A Secretaria de Saúde e Assistência exercerá, através
(te SeUS órgãos competentes, o contrõle da inscrição das obras
que venham a Ser subvencionadas, promovendo os inquéritos neces-
sários .sôbre suas condições (te instalação, manutenção e funciona-
mento,lo, e fiscalizar a api tenção (105 subvenções e auxílios concedidos.

Parágrafo único - -- A Secretaria de Saúde e Assistência, por
4(115 órgãos técnicos, organizará uni fichário censitário de tôdas
as instituições liospi [atares, para-hospitalares e assistenc tais exis-
tentes no Estado, e, em colaboração com a Secretaria de Viação e
Obras Públicas, fará o estado (te plantas e projetos, para a reino-
delação, ampliação e consertos dos edifícios existentes, bem como
iara a construção de novos estabelecimentos.

Art. 6." - Com luisc' mio número, capacidade e espécie das
obras inscritas, de acôr(Io com as informações fornecidas pelos
órgãos competentes, a Secretaria (te Saúde e Assistência proporá
nualiiien te a verba global (iaS suhven oões (1 110 (leva constar (lo

orçamento (lo futuro exercício, (1011 tio (Ias disponibilidade permi-
tidas pela arrecadação da Taxa (te Assistência 1 lospilalar.

Art . 7." ---- O Conselho Estiutuat de Saúde e Assistência,
criado pela Lei a." 301, de 14 de dezembro de H48, continuará
como órgão consultivo da Secretaria (le Saúde e Assistência, para
os fins (10 aplicação (lestu lei.

§ 13 O Conselho EstU(tuaI de Saúde e Assistência terá sede
na Capital do Estado e se coniporá (te ciii co membros (te livre
nomeação do Governador do Estado, além (lo Secretário de Saúde
o Assistência, que será o seu presidente nato, e tios representantes
dos órgãos competentes da Secretaria de Saúde e Assistência.

§ 23 — O exercício de função (lo nienibro (10 Conselho
Estadual (te Saúde e Assistência não será remunerado, constituindo
serviço público de natureza relevante.

Art. 8.9	O Govêrno criará Conselhos Municipais de Saúde
P Assistência, nas SOIIOS (los Municípios (1(1 Estado ,sendo Seus moam-
tiros nomeados l)c'to Governador, e escolhidos dentre pessoas repre-
sentativas de 0U10 111101 (los respectivos Municípios.
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Parágrafo único -- - Os Consellio' Municipais de Saúde e
Assistência, terão, no mmi moo, cinco, e, no ináXiflio, dez membros
Ca(lO Ulil.

Art . 9. --- As instituições beneficiadas se obrigam às con-
dições especificadas nesta lei e seu posterior regulamento e terão
suas inscrições canceladas, ao deixaremu (te cumprir, quaisquer dos
dispositivos estabelecidos.

Parágrafo único - -- As instituições, que tiverem suas ins-
crições canceladas, poderão reabilitar-se, mimedian te Condições
expressas no reu1amuc nto desta lei

Ar1. lo --- O Podem' Executivo baixara o regulamento neces-
sário à execução da presente lei, dentro (lo PIiZO de 120 (cento
e vinte) dias, a contar de sua publicação.

Art . 11 -- Esta lei entrará ciii vigor na data (lo sua publi-
cação, revogados a Lei mi.-' 301, (lo 14 (te (le'/,emhro (te 1948, e
(Iemflhiis disposições CIII COlili'áI'l0

Mando, portanto, a tô(laS as autoridades, a quem o conheci-
nienlo e execução desta lei pertencer, que a cumuprilili e faça mil

umnpri i', tão iii teiramiiemit O (0111(1 neta se comitcmmi

Dada mio Palácio (tu Liberdade, Belo horizonte, 30 mie abril
(lo 1054.

.JUSOEI..1NO 1'Uii1't'ScmI140i ni: Om.ivm:iii
Odilon Belii'ens
LI-hino 1111(11) Ladeira
itIamznício C/maqos B'aiJio

*

LEI N:- 1146  DE 1.- DE MAU) DE 1951

(2oie'ie Smibvenções

O Povo do Estuto de Minas Comais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, san('l((lio a seguinte lei:

Ad . 1.'-'	l"icamn concedidas, mio exercício de 1954, as sub-
vençõe'; seguintes

C1.$

Abadia (los Dou mmlos ---- Sociedade São \'icente
(10 Pauto ......................15.000,00

Abaelé - -	Núcleo Mliii lei pai da Organização das
Votou 1 árias ....................100.000,00.
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AbaCté	Nosso Clube
Abaet	Escola 1; on1 Nossa	'nhoa dc iil
Ahaeié -- Sociedade Silo Vicmqe de Paulo .
Alneté	Biblioteca do Abae	Club

	

Abre Campo	Cantina do Grupo Escolar

	

Abre Cam p o	Caixa Jil;rc]er do (iru'no Ecoiai'

	

Ábr Campo	Conferência \cerj '	de Granada,
Município

Açucena	Sociedade São Vi'iute !e Pauto
Açucena - Caixa Eseolai do (E L. "Antônio

Aliicjam-"
Águas ForJnosjs	Ohm; Sociais da Paróquia .
Águas Formosas ... Caixa Escolar do Grupo Escola;'
Aiinorés -	Hospital SilO José ............
Air)rés	Confprn(.i.l São Vica te de Paulo
Aiuruoca	Hospital Silo Vicia te de Pauto .
Aiijruoca	Lactórjo Odete	ilar	......
Aiuruocq	

Caixa Escolar "Raul Soarca" ......
Atéru Paraíba	UHjO E aí'fic;g	(lOS N'

	

sitados	
..................................

	

Paraíba - Fcrj'ovi'r;o	soorte C i nto' .

	

AIS10 Paraíba	--	Can ferência Oão Vi'rni'
Pauio	...............................

	

ALrp t'ara(5a	Externado Sauu	'i'ec;e;HhaAl5a Paraíba -- sociedade	MujSi('al	Sete	(10Setembro ........................

	

Além Paraíba	Socjedae Slasic'nt	"Carlos
Comes" ...........................

A iéj:1

	

Par:tí ba	Alio de Mntijac 5 Ana CarneiroA(é, 2a1-aíba - Lactário Silo Jma.l ..........
1 Iaiau1j	- ihl:ma3 (lIt;he ..............

Além Paraíba - Esporte cube Jndcpcade;te

	

Até:xj PaeaíJji	Clubes de Futebol da cidade (em
partes iguais)	..................

A0oi l'aaaiãa - Caixas Ilseotares dos Grupos Esco-
lares da cidade (em partes iguais) ......

	

Além Paraíba	Conferência Nossa Senhora da
Conceição	.....................

Além Paraíba - Hospital ( para obras da cons-
trução) .........................

Além Paraíba - Clubes de Futebol das vilas (cm
partes iguais)

1

Cr

50.000,00
110. 000,00
15.000,00
(';O. 000,00
2.000,ü
2. 000.0(3

10. 000,Ot)
1.00010)

10.000,0(3
5.
5.000,00

40.000,310
5.

20. (;Q3,et
5.000,00
0, 000,00

3.000,00
5. (J00,0()

12.000,ro
10. 000. (0)

7.000,50

5.
10 000'00
5.000,00
3.000,01)

12. 0O0,

3. 000,00

2. 000,00

m.000,00

6:000,00
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Além Paraíba - - Associação São Vicente de Paulo
de Angustura, Município (te ..........

Alfenas - "O Alfenense" (jornal) ..........
Alfenas --- Asilo São Vicente de Paulo ........
Alfcnas -- ()rfanaio Santa Illê:; -	........
Alfenas - Sociedade São Vicente de Paulo .
Alfenas --- Caixa Escolar do Grupo Escolar ''umas

Gerais"	........................
Alfenas - Caixa Escolar do Grupo Escolar "Ccl.

José Bento"	....................
Alienas -. -- Centro Epiri(i 'Aia'; kai'deck" ( para

campanha do quito) ................
Alienas - União Ooc;'ária ..............
Aienas -- Alfinense Futebol Clube ..........
Alfena s -	América l"u tebol ( ub ...........
Alfenas - -Atlético Clube Alfene................
A imenara	--	Ca xo Escol ar do (i ruim Escolar

"Afonso Celsa' ....................
Alpinópolis--liospital São	iccate (te Paulo
Alpinópolis - Vila São \'u'eu;Ic (lC Pau l o .
Alpinópohis - - Caixa Escolar ( j O Grupo Escolar
Alterosa -- Conferência São \'icenle de Paulo
Alto Rio Doce	Hospital Nossa Senhora da Concei-

ceiçilo (para a~00 (0 material cirúrgico)
Alvinópolis --- Hospital Nossa Senhora de Lourdes
Alvinópolis -	Ilc'neilCênc;n Popular ........
Als'inópolis	-- -	Conferência ((e Suo Vicente de

Paulo	..........................
.Alvinópolis	-	Caiali Escolar (II) (il'Upd) L-,coiai'

'ílomisenhor ijicallmo"	..............
Alvinópotis - - Conferência Suo \'oeie de i'auito

da Vila (te l'oiiseca, :lUflICÍPjO (IC ......
Andradas - - Caixa Escolar do Grupo Escolar "[tias

Andadas -	Obras Sacuis da	uróqnia ......
Antrada.,	-Sac(a	de
Andiadie;	- .;i(o São \iecl;ie (5' Paulo ......
Andra(0;s	(Ma Escolar do ('xi-aoo Escolar "José

1 ;on ii .e io''	....................
imidradas	-	Caixa 1((0( (0) Grupo Escalar

Professor
Andiclandia	- -	Conferência Nossa Senhora (lo

PCiitn	........................

cI-$

2. 000,00
5.000,00
2.000,00

25. (300,00
10.000,00

1 . 000,00

4. (100,0(1

5.000,00
10. 000,00

S. 00(1, tiO
.000,00

5. 000,013

5.1(00,00
5. (1(10,00
5.000,00
2. 000,00
O .00(1,00

50.000,00
10. ((00,0()
(15.000,00

000,01)

5 .11110,00

2 .000,00

5. 000,00
20. 000,00
lO. (3(10,00
5. 000,00

9. 5(10.00

1 .	(((0(11)

O OuSOU
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Anrel5idja -- Caixa Escolar do Grupo Escolar
"José llernaialj no Alves"	 .

Antônio Carlos -- Escola Sôo Vicente de Paulo
.\n iônio Carlos ---Sociedade de Sõo Vicen[e 

(lC
Paulo	...........................

Antônio Dias --- Santa Casa de i\Ji5(ij('(rd i	.
Antón i o Dias	Caixa do Grupo	'colar .
\rauarj -	Lar da Criança ..............
Ara:uj --- Círculo Onerório ..............
Aragu ari	Escola SSo Luiz do Colégio Sagr,olo

Coraçúo de Jesus ................
Araguarj	Goiás Atl ética Assoejarúo das Funicio_

narios (1,1E. F. de Goiás ............
AraL,umi -- Escola Popular Brsi1eii.i ........
Aia'gua rj - - Caixa Escolar (()Escolar "flaul

Soares ,,   .................................

Caixa Escolar do Grupo Escolar
conde de Ouro Prêto ................

A ra q ua r i	Caixa Escolar das Escol	Ilcuiiida;
Padre Daini5o ....................

- Asilo São Vicenlc' (Ir Pauio ........
- Santa Casa de Misericórdia (para ani-

pliaçijo e iustaia(.5o)	..............
Ara uari -- Educanilór jo Eunice Wea ver do Pre-

ven tório do Triôiigulo Mineiro ........
Araguarj Pôsto de Puericultura isiaaei Li P5 n lo
Araguari - 11j 1)i j oteca Pio XII ............
Araguarj --- Liga Aratpiarii ij de Futebol ......Araguaij - - Congi-egaçõo dos Franciscanos	para

construção do J)ré(lio escolar Sfio Judas
Tadeu ...........................

- ---	Educan0 Espírita de Araguari
(para construção)

Aracaaí	i'õo de Santo Anlônio ..........
- -- Obras da Catedral ............

- - Orfanaio Santa Teresjnlm ........
-
anta Casa de Misericórdia (para sua

('onruc5o)	.............................
À	--""e' ed:10 SSo \'icentc de Pau to ......Aa:,	c[ari	Odeie Valadares ..........

- C!jtle fleerca[j'o JTnjõo ..........
iian(!a de Música Lira Araxaeiisc
-- - Caixa Escolar do Grupo Escohr

Arcado - - Conferência Sôa Vicente dc í'aulo .
Arcado	- Obras Sociais da Paróquia ........
Arcado -- --- Associuçõo de Pra icçõo 5 Maternidade e

t Infância da Santa Cas.i ............
Astolfo Dutra -- Caixa Escolar tios Grupos Esco-

lares (la cidade (ela pai'ics iguais)	.
Astolfo Dutra --Clubes dc futebol da cidade cm

partes iguais)
Aslolfo Dutra --- Caixa lOcolar das Escolas Ecu-

nidas ''Dc. Edson (Ia Ilezende" de Sobra)
Pinto,	\Iiin irÍpio	(15'	..............

t'atéia	hospital Sôo Vicente de Paulo ......
llaeps'ndi --- liospilal Cônega	.honte l)as() .

l)aependi	Canferéncia 550 Viccnn de Paulo
Baepcnd i --- Caixa EscOl ar Amaro Noguci nt .
Baepcndi --Casa de Caridade
liablitn Sociedade Súo Vicente de Paulo
Bambu í - - Coa ferênc ia Sôo Vice u e de Paulo
Ilarnbui --Grêmio Teatral Antônio Tôrres .
Bamhuí	-- Conferência Suo ,losé da Sociedade de

São Vicente de Paulo ..............
flaniltui - Orfanato SSo Tossi ............
I3anilnmí - - hospital Nossa Senhora do Brasil (para

aqusiçôo(te ccoipamncnto hospitalar)
l)ambuí --- Caixa Iteneficenle Hospital Colônia
Barão de Cocais ---- Cantina do Grupo Escolar

"Odilon Behrens" ................
IlarSo de Cocais -- -- Cantina do Grupo Escolar ''Cci

Côncio"	........................
Barão dc Cocais -- - Obras Sociais da Paróquia
liarbacena - -	cnxa Escolar do Grupo Escolar

"lii as Furtes" ....................
Barbacena - - Mosteiro Nossa Senhora (ia Cari-

dade do fluiu Pastor de Angers ......
Itai-hacena -- 1)cparlariicnto de Assistência Social

"Boni Ilosco" ....................
J1jrhaceiii -	Asilo das ('IrEis do SS. CC. (ir .Jcsus

e Maria ........................
Barbacena - Asilo Bom Pastor ............
Barbacena -- Santa Casa de Misenicordma (para

aquisição (Ir material cirúrgico e medica-
mentos)

Barbacena -- Escola Túnica de Comércio .

Cr

1 .000,0))
3. 000,00

20. 000,00

2. 509,00

2.50)1,00

1)). 000,00
10. 000,0(1
15.01)0,01)

5 . 000,0(1
5.009,00

10. 000,00
2 . (100,00
5.000,00

15.000,0!)

3.000,0))
5.000,0!)

31) .000,01)
5 . 000,10)

2 .000,00

2. 000,01)
2.000,01)

1 . 090,0!)

IDmuI

1!). 01)0(11!

3s. 0001m
15 . 000,00

229.999,00
15. 1)00,1)1)

Cr$

1.000,00
10. 000,00

5.000,00
5.000,00

10 000,0o
20.000,00
2.500,00

2.500,00

3. 000,00
5. 000M0

20.000,00

3. 000,0o

:l. 0()0,0()
10.000,00

10 . 000,00

10. 000,00
3 . 000,00

10. (100,0)
5.000,00

10. 000,00

20. 000,00
1 .000,Op

13.090 00
2.000,00

50. 000,00
lI). 099,00
10.000,00
10.000,0o
5.000,00
2. 000,0v
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Barbacena - - União Colegial
Barbacena - - Centro dos Choferes	(para co os-

trução de sua sede)
Ilarbacena	Liga dos Homens do Trabalho .
I3arbacena Externato São Miguel .
Jiarbacena -- Confraria das Mães Cristãs ......
Bailiacena -- Co iselho Particular (Ia Conferência

: o Vicente de Paulo, da 1 . Paróquia .
Iiarbacrna - Conselho Pari i cular (iO Conicrêni a

São Vicente de Paulo, da 22.:1 l'aIócuia
Barbacena - --- Associação das Darias de Caridade

tiaI.	..................
llarbaeena - Associção (Ias Damas (te Caridade

da 22 Paróquia ..................
Barra Longa - Conferência São Vicente (te Paulo
Barra Longa	Conferência Vieiitina de Bonfim,

Município de ....................
Barroso - Associação dos Trabalhadores nas In-

dú:;lrias de Construção Civil e imobiliária
Belo iiorizonie - - Orpanizaçáo das Voiut(ujas
Belo horizonte -- Creche da Sociedade Mineira (te

Amparo à Maternidade e à Infância ......
Belo lfüiizoni	hospital São Francisco (te Assis,

ria Vila Concórdia (para ajuisição de nor
aparelho de Raio X) ................

Belo Itocizon p	- -- Sanatório ([OS Tuberculosos
"Eugênia Vargas", da I >olicia Militar .

lido 1 lorjzou te ---- Sanatório Imaculada	Con-
ceção........................

lj't'Io horizonte	F'ljfldaeSo IilI;ctli(ia Con-
(('Ção	......................

Belo 1 [OijZOflIC	- - Casa de lieji-o São .José dos
Pa O res Beden toristas ..............

Belo horizonte	Mosteiro Nossa Senlnjra rias
Graças	......................

J:o hiOziZO	- Mosteiro Santa (3at dat; l'obit
ii iitas	(ta'js';

liio 1 Icrizonte --- Apoio Social Crisião ........
flebt horizonte - - Uniáo lTriiversihSrja Mineira
liti, hie-j',:onte	Ilibijojeca do Insti(u	de Edim-

( , a' - aO	........................
Ibebi 1 lorizou [e - Asilo iSna Pisto

5. ()00,0()

10.000,00
0. 000,09

10.000,00
5. 000,03

7.000,00

7. 000,00

5.000,0;

15. 00100
:w. 000,0o

5.000,00

5.000,00
liS. 500,00

59 . 500,00

lii . 000,00

197.000,00

80. 000,00

217.

39. ([00,00

74. 000w)

40.
159. 500,00
71.500,0o

57. 000,00
55.000,00

Ilcio llorizonte ----- Uni 50 Este.......-	los Es(udantes
de Minas Gerais ................

Belo 1-horizonte -- Fundação \'aldomuiro Lobo
Belo Horizonte - Bancada da Imprensa e Cro-

nista; Políticos ..................
Belo Horizonte	Assocação (as VUlvas (te 51 i nas

Gerais	......................
Belo Horizonte Casas das Moças ..........
Belo Horizonte - Abrigo Jesus ............
Belo Horizonte - Obras Sociais da Paróquia dos

SS. Corações do Padre Eustáquio ......
Belo 1 lorizonte --- Associação "Mendes Piinentel"
Belo 1 Iorizontc ---- Obras Sociais (Ia Paróquia (Ia

Boa Viagem ..................
Belo 1 lorizon [e - Lar (Ias Me nas "Dom Orion e"
Belo 1 orizon ie -- 1 etário Nossa Senhora do llo.sá.

rio de Poinpéia ..................
Belo horizonte - -- Sc-eedade Oo Santo flosário
Belo lIor "orle ---- Soe edade Senhora de Nazaretir
Belo Horizonte -- Obra do Bêrço ..........
Belo Horizonte - --- Fundação São José ........
Belo Horizonte - Cidade Ozanan
Belo liOrizonie	lactário Tia Ao;inc ia da Vila

Afonso Peno ....................
Belo hlorizoste --- Escola de Serviço Social de

Minas Gerais ....................
Belo Horizonte ---Açóo Social de Santo Antônio
Belo Horizonte ----	Associação Cultural, Benefi-

cente e Hccrc;liva ''José do Palrccí;;o''
Belo Horizonte - Amigos da Cria cm da Fazenda

do Rosário (ACBI1'AR) ............
lido Horizonte	- O e;' jcrl;tc de Proteção a Criança

Excepcional ....................
Belo Horizonte - Instituto Pestalozzi ........
IBnO hiorizon te ----- Gani panli; Es (anual conta a

Tuberculose ....................
Belo Horizonte -- - Tcrres( te Esporte Ci o be .
Belo Ibm zoni e -- - P5sio (Ir 1 'uericul lura	5t (rio

Campo;"
Belo ilor;zonH --- Casa da Professôta Pialúria
Belo 1 loizon [e - -- Clube dos Funcionário,;....
Belo Horizonte - Casa dos Funcioaáros .
Belo Horizonte ---- Soe;c;U;3e Sbadlr (10 Lsl)ealito

5. 000,00
303 .000,00

30. 000,00

8.000,00
30.000,00
62.000,00

!)3. 000,00
70.000,00

Si.
7. ((00,00

33. 000.00
43.500,00
35.500,00
15.000,00
45.000,00
:15000,00

.000,00
¶2. 500,00

15

2.000,00

01(0.0(3
5(100,00

000,00
0.

([7.
[2.
3) ' 503,00

7.135000
28.
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	$Io II orizonte	Sociedade Mineira de Eiit.e-
nheiros Agrônomos	 .

1 elo 1-lorizonte -	Sanatório Marques Lisboa
Belo Horizonte --- Sindicato dos Jornalistas Pro-

fissionais (te Minas Gerais ( para construção
(te Stia Colônia de Férias)

	

Belo horizonte	-- --. Ação Social Arquidiocesano
(ASA)	........................

Belo horizonte - Orfanato São João Balista .
Belo Horizonte -- - Orfanato Santo Antônio .
Belo 1 lorizonle --- Beneficência Franciscana .

	

Belo Iloiizoiite	-	Juventude Operária Católica

	

Feminino	......................

	

Belo Ilorizon tc	Juventude Universitária Católica

	

Belo Horizonte	---	União tIos Propagantlislas

	

Católicos	......................
Belo Horizonte Juventude Estudantil Católica
Belo Horizonte - - Creche Menino Jesus ......
Belo Horizonte --- Casa do Triângulo Mineiro

	

IB'to 1 lorizon{e	-- Mosteiro (lo linaculailo Cora-
ção ile Maria das Irinfis Iled inI ori .s las

Pelo Horizonte ----- Revista	(te	Identificacão e
Ciências Conexas ..................

Pelo hlorizontc -- Hospital Espírita Aii(lré Luís

	

Belo ilorizonk	- Serra Esporte Clube ......
Belo Horizonte ---- Casa Transitória ..........
Pelo I101'izonte - -- Paróquia (te São Vicente (te

Paulo da Gameleira (para construção da
Igreja)	........................

L:I() llorizwite -- Educandário Nossa Senhora tio
Perpétuo Socorro ................

1 $10 Horizonte - --- Beneficência San lo Afonso do
Bairro da Renascença ..............

Pelo horizonte ---- Obras Sociais e do Saiittiárjo (10
l'aró(ji1i 1( (te Nossa Senhora da Consolacão
dos Padres Agostinianos ............

Pelo horizonte Ação Social São Francisco de
Assis..........................

Pelo 1 lorizonte	--- Filarmônica I.,, de Maio (lo
Ilôrto Florestal	..................

Belo horizonte - - Escola Profissional Feminina
Bel o Horizonte	Palrou ato da Divina Provi-

dência	........................

Belo horizonte	Sociedade de Educação e Assis-

tência Social	para O Instituto \ocacioflal

"Padre Leonel Era uro" ............
Belo Horizonte - - Escola Doméstica Maria miii-

t 'ulada	........................

Belo Horizonte	Escola 1)oméstica Sagrada
Família ........................

Velo Ilorizon te	- Fundação Nosso Lar ........

Belo 1-lorizon te -	Instituto (Ias Pequeiiiis Missio-
i1aI'liS Maria liliactilailO ..............

Belo 1 horizonte	Associação (laS Damas (te Cnn-
(Lute (tu Paráquia (te São Schastião do Barro
Prêto..........................

Belo 1 lorizonte - - Obras Sociais das Irmãs Sacra-
liieniinas da Vila Operária da Cid:ole la-

ilustnial	..........................
lIdo llOriYMntd	Colégio "'l'r islão (te Atuíte' .
Belo 1 lorizooíc --Creche do Convento São Fran-

CISCO de 1$ige11110 Nogueira, Miiiiicipio (te
Belo horizonte	Orquestra Sinfônica Mineira
Belo 1 Iorizoiit e	Sociedade	I'err ovi ária	da

Belo Horizonte -	Escola ''Fiança Cinupos" .
Belo horizonte	Asilo Santa Isabel ........
]',elo horizonte	-	Pavilhão "Elvira Comes No-

gueira'',(Ia Santa Casa (te Misericórdia

	

Belo Horizonte	Associação Lar da Criança

	

Pelo horizonte	Fruineridade Paulo (te Tarso
Pelo Ilorizon te -Abrigo "Monsenhor Artur de

Oliveira -
1 o r i z o li 1, e	Sociedade Beneficente dos Em-
prcpidos dos Correios e Telégrafos de Minas
Gerais	........................

lIdo Horizonte - Caixa de Pecúlio dos Sargentos
da Policia Militar ..................

	

1$lo 1 iorizontc	Irmãs Oblatas (lo Santíssimo

	

Fi id eu ter	......................

	

dito hlonizon)e	tu , ;ti tuto "1). 1 telena (te Barros

	

Pinheiro''	........................

	

lIdo Horizonte	1'erçi'irio	(li)	1 hO5))dd	São
Vicente de Paulo (para aquisição de roupa)

Belo horizonte - -- Sociedade Mineira (te Proteção
aos Lázim'üs e Defesa contra a Lepra .

25 . 000,00
57. 500,00

85.000,00

52. 000,00
59. 500,00
18. 000,00
26. 500,00

29. 000,00
18. 000,Oi)

5 . 000,6))
1.000,00

27.000,00
20. 000,00

83.000,00

31 .000,00
31 .000,00

8. 000,00
10. 000,00

$2 . 500,0i

21 0. 000,00

8.000,00

24.000,00

4.000,00

19. 000,00
30. 000,00

2.000,00

7$. 000,00

$5. 500,00

10.000,00
25.000,00

5.500,00

7. 000,00

7. 000,00
11)000,0))

5.000,0))
9.000,00

11 .000,00
10.000,00
2 .000,00

3 .000,00
.000,0))

4 .500,01)

20.000,00

1)1.000,00

2(1.000,00

1). 0100,00

2.000,60

2.000,00

4 ,000,00
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5.053,00

5. 003,00
2.300,00

10 - O 50,0-0

20(130,1(0

4.000,00

2.000,00

Belo 1 iOi j ZOfl te	olor (ia Criança Cristã, pro-
priedade da Tenda lHpiri tal Caridade e
Segrêdo..........................

Belo 1 torizonte - - Conferência São Vicente de Paulo
Archanjo São Bafael ..............

Belo ilorizon t	abras Sociais (lO Paróquia de
São Cristóvão ....................

fli.lo 1 lorizon e ---- Conferência São :hui'ício do
Cansei] to Particular da Sociedade São Vicente
(Lc Patsio da Paróquia de San la Terasa
1100) Horizonte - 	Paróquia San ia helena
I1'a co l;tl'ucãQ (ia Matriz)	..........

Belo iho!HOa le --- Centro de stud,s Jurldcos da
Fucuidaile Mineiro de Direito ........

De,io 	Clube (lOS laupiários (lO Minas
(locais	........................

Ilolo Ht'izon te --- (lonselho 11LiCUq 1 J . n .
t(,! dia Socedude de São Vicente de Paulo

Be l o Uüj j znte --- Centro lHpiciia Luz e lionili-
Oe 1 e	........................

1), 010 i1OIi000c --- Oh,..... . SOCIaiS da Paró(1i Ou
Senhor ibm	Jesus, da Vila Senhor Iboni
Jesus	..........................

lIdo	(izOj( ---- SocitO:.tl' SIuleol Si;ür Bom
,esus	......................

11010 hiorizonl e	Pia óquia Senhor Bom Jesus
(para construção da Igreja Parque	Ria-
chuclo)	........................

Belo Jiorizon e	-	Con ferênciu São Vicente de
Paulo tia Paróquia Senhor Bom Jesus .

iit_Oo ilorizonle	- ()hi-as SociaS'; tio CoIéio hna-
cuiada Conceição ..................
Belo 1 forizon 10	Obras Sociais da Par
quia Nossa Senhora da Conceição, (10 Bairro
da Lagoinha ..................

tIdo E lorizon te -- . - Obras Sociais da Paróquia San los
Anjos ) loira eonslrcçuo da Matriz) ......

lido 1 lorízonle -Cuimfl()aflhla Na(OO(i de Lisino
e (i.i;izisios (bainhas ................

Polo ilOr;zonle - - Cii caSo ()pemúrio ..........
Boto Horizonte	Colódo Balista
Belo	orizomie -- i)antas de Cai idiale de Santa

Tema ........................

1 leio horizonte -- conferência Santa Jjânica
Belo Horizonte - Federação dos Círculos Oporá-

rios de MInaS Gerais ..............
Belo ilosisonte -- Associacão Soe a Luisa J,iariiac
Belo 1 horizonte .. - Ouias Sociais do	,000(a. ão (la

1 rojo SIeteO 1 sla Coa trai ............
Belo Horizonte	Lia dos Aeado :es Lieslietros

de Rádio llniio ................
Belo Horizonte - -	(crêucia Nossa SeiO aia (is

Fátima ......................
Belo llorizont' -----'ooe;iaoe da; L.a;as de
CarIdade do Sugra(lo Caiação ........

Belo flor;zonle - Conferência São Viccnie de
Paulo da Paróquia Nossa Senhora (iaS Dores
(lii 01OICSiL1	....................
Leio 1 lojizonie.	fio Casca Futebol Clube

Belo1 iorieo;; te --- Sociedade Ileneficenle Advam-
lista..........................

flio Horizonte -- Escola Doasástica Alvaro heis
Boto Iloilronie -- Cenl.ro .Bso(riia \'itor 1i30
leis 1 üiizO!1te - Associação Cívitas ........
Leio 1 :orizo'ile -- Coaferência Santo Antonno da

Sociedade São Vicente de laUlo ......
Belo Horizonte - oo ,iade de Amparo à Sôpa

dos Pobres ....................
Bolo Iiorizoi; e --- Açuo íioe:at da Semaa

Leio iiarizoIte --- Iii' () dc 11010(105 Ecouainieos
(te SOm-ias Gerais	................

Belo 1-torizon te -- laSca reodhão do Liv;o "A Lo-
crua e seus Fundamentos", dc Pauto Apgaua
Paulo Guilherme ................

Belo 11onrou (e -- Lia Independente Co tática
Belo liorizonie --- Assistência Social (10 Santa Rito,

(iii Paróquia (10 Santa BOta ..........
Belo Horizonte	Preventório Silo Francisco
Belo Honizonle -- Lactário Querubina Viana, dos

Frades Carmel il as, da Paróquia de Nossa
Senhora (10 Carmo ................

Belo Horizonte	Associação das Damas (Te Cari-
dade da Paróquia (lc Nossa Senhora dc
Carmo........................

Belo Horizonte	G moio Pio XII (Cursos gra-
tuitos)	........................

Cr$

5.000,00

2. 000,ü0

1.000,00

2. 0011,00

1.1.030.00

5.1010.01)

10. 000,1)1)

2.000,00

10.000.00

10.000,00

10330

.5 . 000,00

1 .00(1,00

000,00

5.

5 . 1001,01)
2. 000,00

10.1011.00

2. 000,1(1)

5.000,00
3.000,00

2(100,1(0
7. 030,00
5 . 0011,30

300.100,00

2.030,01)

3.000,01)
1 .000,00

10.000,00

do 00000
3.030,1)1)

9. 000.01)
2. 000,01)

3.000,00

2.000,00

1.000,00
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	Belo horizonte	Centro de Estudos Cineinato-

	

gráficos	......................

	

Belo Horizonte	Cr,nferência São Vicente de
Paulo (lo Bairro da Cachocirinli q ......

kJelo 1 lorizonte - Federação de Xadrez 0e Minas
Gerais ..........................

	

Belo 1 lorizonte	- -	Escola	Primária Pascoal
Canianduci	....................

Belo Horizonte -- Clube ([os Ferroviários .

	

Belo Horizonte	Centro Redentor (obras sociais)
Belo hlorionte - Hospital Evangélico (para cons-

trução)	........................
Belo iiorizoiite - hiarr ciro F'utebcl Clube .
Belo horizonte - Associação (los Exatores do

Estado de Minas Gerais............
Belo 1 torizonle Conferência ViceiiIin São Paulo

(10 Bairro de Carlos Prates ............
Belo lioiizonte - São Francisco Esporte Clube
Belo 1 lorizoute -- Conferência São Vicente de

Paulo São Manuel (lo Bairro (lo Horto
Belo I-lorizonte --- Corporacão Musical Nossa Se-

nhora da Abadia ..................

	

Belo hlorizo(lce	- Conferência Franciscana (10
Bairro de Carlos Prates ..............

	

Pelo 1 tofizotite	Social Olímpico Ferroviário (lo
hlulilTo (lo 1 brio ....................

Belo 1 lorizonle - - Centro Espírita Amor e Gari-
(mdc "José Figueira" ..............

	

Belo }borizon te	Província Carine li La Fluin
n e'nse	..........................

	

Belo ilorironte	Obras Sociais (la Paróquia do
Calafate	........................

Belo 1 borizonte --- Conferência de São Vicente de
Paulo da Paróquia de Nossa Senhora (lo
Carmo	........................

Belo 1 borizonte -- Obras Sociais da Paróquia de
Nossa Senhora do Carmo ............

Belo 1 lorizonte --	Conferência Santa Fi loniena
da Paróouia de Nossa Senhora do Carmo

Pelo ltorjzwit' - - Obras Sociais ila Paróquia de
Nossa Sen hora do Carmo ............

Belo 1 lorizon te - -- Conferência Santa Ei bom ena da
Paróquia ([e Nossa Senhora do Carnio

Belo Horizonte -- ()l)I'OS iluis Vocações Sacerdotais
10. 000,00	 (Ia Paróquia (le Nossa Senhora (ias Dores

da Floresta	....................
10. 000,0(1	 Belo Horizonte	Grupo de Fraternidade ......

Belo Horizonte -- Conselho Particular São João M
7 000.00	 Vianey, da Sociedade São \' ice ate de Paulo

ilo Bairro (lo Prado ..............
5.000m0	 Belo Horizonte -- - Conselho Vicentino da Paróquia
1 .000,00	 (le Santa Teresa ..................

15. 000,00	 Belo lIorizone --- Obras Sociais da Vila São Jorge
Belo Horizonte - Paróquia Sã	 dasFrancisco as Clia-

15. 000,00	 gas de Carlos Prates ..............
1 .000,00	 Belo horizonte	Conferência Santa Clara do

Conselho Particular Vicentino (la Paróquia
1.000M0	 São Francisco (las Chagas de Carlos Proteu;

Belo iborizonte --- Asuo ciação Evangélica Bene-
11.000,00	 ficente de Minas (ieraiu; ..............
5. 000,00	 Belo Horizonte	-- Obras Sociais e Missionárias

Domi F! ican as ....................
8.000,00	 Belo 1 torizone	- Associação te Defesa Coletiva

da Vila São Vicente (te Paulo ..........
5.000,01)	 Belo horizonte' -	Paréauia	ão l"ia,icisco da Vila

	

São Francisco	..................
3. 000,00	 Belo horizonte --- Sociedad' São Vicente de Pauto

da Vila São Francisco ..............
5.000,0o	 Pelo hboi'izonte - Pobres (te Santo Antônio .

Belo horizonte - - Centro Cultural "Lúcio José dos
5. 000,00	 Santos" ........................

Belo Horizonte ----- Granja-Escola ".João Pinheiro,'
5. 0(lO,00	 Belo Ilorizon te	--	Corporação Musical "Carlos

(inales"	........................
2.000,00	 Belo Horizonte	-	Conferência	Santa	Isabel

Magna da li ungi'ia ..................
Belo Horizonte	Carmelo Nossa Senhora Apa-

1 .000,00	 recida ........................
Belo 1 borizonte	--	Providencia Nossa Senhora

9.000,00	 Conceição ....................
belo hlorizon le -- Congregação (bis Arnaldinium

2. 000,00	 São José ......................
Belo horizonte -- Pia União (te Santo Antonio (lO

9. 0(1(1,0(1	 Paróquia (te Santa Teresa ..........
Belo Ilorizonte -	Apo:,tolaoo da ((ração da 11 2t'ó-

2.0(1(1,0(1	 quia (te Santa Teresa	............

2 .
5. oOO,00

9 . 500,0(1

ti . 000,0 0
3. 000,00

2.5(1(1,00

20. (0,U

1 . 000,00

9. ((00,00

ti . 000.00

1 . (0)0,00

000,00
5.000,00

29.000.00
1 . 000,00

10.000,00

1 .000,00

4. 000,00

7. ((00,00

5. (100,00

3. 000,00

3 .000,00
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Cr$
	 Cr$

1 lorizon e	Coneresso (los Traijailiaclores
de Minas Gerais

e	T1CI•i/.Onle	 dos '1'Iol)aihnlOrS
Indústrias de F'iaçúo e Tecelagem

	

tJeo Uorico:s	Siiicatc 00:; TraiJindoces
na Ind(irh;s de Pan :ficaçóo, Confei irIa e

Me :;as
io l!orizoiile	Lar da Criança Pobre

Pelo liorizonle - Ginúsio Nossa Senhora Aparecida
Belo Horizonte - Conf;rêi:c;a Vicentina Nosea

enliora da Boa Morte da Paróquia (ia Boa
Viagem	........................

Belo i rorizonte -- Associaçtio dOS Dactilógrafos de
Minas Gerais ......................

Pelo i-Iorizone - Conselho Particular da Oociedaile
São Vicente de Paulo ..............

Belo liorizonie - Caixa Escolar do Grupo Escolar
J050 Pessoa" ..................

Belo Horizonte - Caixa Escolar do Grupo Escolar
"Professor Morais" ................

Belo Horizonte - Cantina (10 Grupo Escolar "Pro-
fessor Morais"	................

Pelo 1 lorizonfe - Caixa Escol ar do Grupo iI';colar
"Juscelino huhitsc1ck" ............

Belo Horizonte ---- Cantina (10 Grupo Escohir "Jus-
(elia0 1uhitsciiel(" ..................

Belo Horizonte --- Caixa Escolar do Grupo Escolar
"Tomás Brandôo" ..................

Pelo Horizonte -- Caixa Escolar do Grupo Escolar
"Pedro II" ......................

Belo Ilorizonle -- Caixa Escolar (lo Grupo EScOlar
"José Donato da Fonseca" ............

Lelo Horizonte - Caixa Escolar do Grupo Escolar
"Bartio de 1\lacaúbns" ................

	

Pelo horizonte	Caixa Escolar "Estêvúo P1 i(ü"
do Grupo Escolar "Partia do Rio Branco"

Pelo Horizonte - Caixa Escolar do Grupo Escolar
"Pan di ti Calógeras" ................

Belo Horizonte - Caixa Escolar "Benjamim Gnima-
rões", anexa tis Escolas Reunidas "Benjamim
Guirnartíes", (Ia Vila Concórdia ........

Pelo Horizonte - Caixa Escolar do Grupo Escolar
"Sandoval de Azevedo" ............

[leio IlorizOnte - - Cantina do Grupo i':,coiar "San-

1 10. 000,00	 (lavai de Azevedo'' ................
BelO Horizonte --- Caixa solar (lO G copo Escolar

130.000,00	 "Siiviano 11r0" ................
Belo Horizonte -- Caix a Escolar do Grupo E:;eolac

"Aarão Reis" ....................

10. 000,00	 Belo Hortzoule -- Caixa Escolar ilo Grupo Escolar

5.000,00	 "Augusto de Lima" ................

2. 000,00	 Belo hlorizon te	---	Cantina do (1 ruim o Escolar
"Auguslo dc Lima" ................

Pelo Horizonte - Caixa Escolar do Grupo Escolar

(3 .	 "F'livio (lOS Saimios"	..............

	

Belo 1-horizonte	Caixa Escolar (laS Escolas Ecu-

2.000,00	 nidas (10- Mato da Lenha ............

	

Pelo Horizonte	--	Ce n 11 aa do Grupo lOirol r
''helena Pena" ..................

	

Belo Horizonte	Caixa Escol 'r do Grupo Escol ar

10.000,00	 "Lúcio (!Os Sanlos" ..............

	

Pelo hiorizonle	Caixa Escolar do Grupo Escolar

4. 00000	 "Aurélio Pires" ................
Belohiorizonie - Caixa Escolar do Grupo Ecolar

O . 000,00	 "Dom Gaspar" ..................
Belo 1-lorizonte - Caixa Escolar do Grupo Escolar

17. 000,00	 ''Ana Cintra'' ..................
Belo Horizonte -- Caixa Escolar (lo Grupo Escolar

1 .0 00,00	 Tomás Brandtio" ..................
Belo 1-horizonte -- Caixa Escolar (10 Grupo Escolar

4 .000,0()	 "Presidente Antônio Carlos"
Belo Horizonte = (ai:::; "Ccan-lto V:-m: de MaIo", de

11.500,00	 Vmie Aparecida ....................
tido Horizonte - Caixa "Ccl . Aal,iuo 1lmlOO1-O (te

1 .000,00	 Abreu", (10 Grupo 1 lsecl.:r "Mariano de

	

Abreu"	......................

2. 000,00	 Belo horizonte	-	Cantina "írei Orlando", (la
Irmandade Nossa Senhora das VitórIas ....

5.000,00	 Belo Horizonte - Caixa EscoOma do Grupo Escolar
"Júlia Kubi lschel" ................

9. (100,00	 Belo Vale	Caixa Escolar do Grupo Escolar "Gama
Cerqueil'a ......................

Belo Vaie .- Carijós Atlético Clube ..........

8.00(1,00	 tIdo Vale - Conferência Silo Vicente de Paulo .

l3etim	Lar Batista "Rosaleo Appleby" ......

14.000,00	 l3etim	Sociedade Súo Vicente de Paulo ......

ti. 0(',0,00

2.000,00

12.  020,00

3.000,00

000,00

2.000,00

1 .000,01)

2. 000,0(1

:3.000,00

3.000,00

2. 000,00

5.000,00

7.000,00

4.000,00

5. (1>00,00

4.000,00

18.000,00

10.000,00

21) . 000,00
10.000,00
5.000,00

55.000,00
8.000,00
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tetini	Caixa Escolar do Grupo Escolar "Afonso
Pena" ......................

Betiin -- Dispensário "Labie Cosac" ........
Betini - Organização das Voluntárias ......
Betim - Clube Recreativo Mário Campos ......
Betiin Industrial Atlético Clube
Eletiin -- Vianópotis Esporte Clube de Vianúpolis,

Município de ....................
fluas Fortes -- Santa Cruz Futebol Clube (para

construção de sua sede social) ..........
Uias Fortes -- Corporação Musical Pc. Silveira

(para construção de sua sede social) .
Ilias Fortes - Sociedade Vicentina (1€' Iljilipoc,

Município (te	..................
Bicas - Conferência Vicentjni Sagrado Coração

de Jesus ......................
Bicas -- Centro Espírita São Francisco de Assis
Bicas ----- Congregação da Assembléia dc Deus
Bicas -	Caixa Escolar Baronesa (le Catas Altas
Bicas - -- Abrigo Noturno Farmacêutico Jair Pe-

reira de Sonsa ..................
Bicas	Esporte Clube Jiiqucnse ............
Bocaiúva	Sociedade São Vicente (te Pauto
Bocaiúva- - Santa Casa São Vcente de Paulo
l)ocaiúv i(	Igreja de Nossa Senhora (Ia Concei-

ção <to Barreiro, Município dc ........
Bocaiúva	-	Caixa Escolar Francisco de Assis

Dumont da Escola Isolada (te Conceição do
Barreiro, Município	l(' ............

iiocaju\'a -- Caixa iscolai' lc (ivaracjame Muni-
cípio (te ........................

Bom Despacho --- Associação (Ias Filhas (te Maria
floni Despacho - - Cnn ferêi cia São Vice n te de

Paulo	...................
Bom Despacho	Santa (i	(te Miser

.
j c.ó.rd. .ia

(para aquisição (te iilaleriiil cirúrgico) .
fluia Despacho -- Lactário Menino Jesus da Santa

Casa (te Miseri('('J'd ia ..............
Bom Despacho Casa (Ias Meninas ........
Bom Despacho - Piraquaj'a Clube ..........
Bom Despacho --- Cinto' fluiu Despacho ......
Bom Despacho -- Pré-5eu iii á rio (te Nossa Senhora,

do Santíssimo Se.....aflcn	............

4.000,00
5.000,00
2. 000,00
3.000,00
5.000,00

5. 000,o0

10.000,00

12. 000,00

ti. 000,00

3.000,00
5.000,00
3 . 000,0(1
5.000,00

10. (100,00
5.00(1,00
2. 000,00

45.000,00

13. 000,00

5.000,00
2. 000,00

42.0(10,00

18. 000,00

1(1 . 000,00
10. 000.00
15. Offl),tjo
15. 000,00

10.000,00

ilolTi 
Jardim de Minas - Caixa Escolar do G. E.
"Monsenhor Marciano" ..............

Bom Jardim de Minas -- Conferência São Vicente

de Paulo	.....................
Bom Jesus do Amparo - Obras Sociais da

Paróquia ...................

Bom Jesus (lO Galho - - Conferência São Vicente
de Paulo .......................

Bom Jesus do Galho - Conferência São Vicente
(le Paulo de Córrego Novo, Município (te

Bom Repouso -- Socicda(le (te Assistência Social
Bom Sucesso -- Sociedade São Vicente dc Paulo
Ponfini -- Conferência São Vicente de Paulo
Bonfim Santa Casa (te Misericórdia (para coliS-

trução)...................	
"

.....

Bonfiin - Cantina do (;'-tipo  Escolar "Meto \' iana
Bonfim --- 	Escola" das Escolas Reunidas

"Pc. Pedro", (te P1 ('000c dos Gera is, Mu-

nicípio de ......................

Bordada Mata	Obras (Ia construção da Matriz

Borda cia Mata - Conferência Sã() 	(te

	

Paulo	...........................armoBorda (Ia Mala - Colégio Nossa Senhora (too 

liotelhOS	Conferência São Vicente (te Paulo

Botclhos -- Hospital São José ............
Botelhos - Ginásio São José ............
Brasília - Conferência São Vicente de Paulo

Braúnas	Conferência São Vicente de Paulo
Braz Pires - Caixa Escolar das Escolas Reunidas

	

Braz Pires	Sociedade São Vicente de Paulo

Braz Pires - Paróquia (para 01)10) ..........

Brasópolis Asilo dos IflVóli(lOS Maria Adelaide

Brasópotis -- Orfanato Santa Teresintia ......
Brasópolis - Santa Casa (te M iscricór(lii( (para

aquisição (te n)ateri aI cirúrgico)
Brasópotis - Caixa Escolar do G. E . Fran-

cisco Braz"	....................
BrasópoliS -- Associação Atlética Brasopolense
Itrasópolis - Sociedade São Vicente (te Paulo
Brasópolis -- - (linásio "Brasópolis" ..........
BrasópOliS - Grêmio 1. (lc Novembro ........
Itrasópolis - Esporte Clube Piranguinho ......

11.000,00

5.000.00

5.000,00

2.000,00

3. 0 0 0, 0 0
30.000,00
13.000,00

6. 000,00

20.000,00
5. 000,00

7.000,00
22.000,00

13.000,00
15.000,00
5.000,00

25.000,00
5 .000,00
3.000,00

10.000,00
2.000,00

10. 000,00
8.000,00

14.000,00
4. 000,00

16.000,00

8.000,00
10.000,00
4.000,00

10. o00,00
15.000,00

4. G00,00

LI
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Num adinho	Conferência 550 \'iccn iC de Paulo
,Jesus, Maria, José

	

au zord lalio	Conferência Sõo \aa le de Pnio
(lO Piedade (lo Pai opeba, Mui1cí Ola da

flrnmznii iho	Obras da Matriz de Conceição (10
Itaguó, Município de

i3nc3o Brandão - Clube l3ueno Brandão	.
ilcono ilrandão - Clube Atlético Cam po êiislo
fluenópolis - Sociedade São Vicente de Paulo
Cabo Verde -- Vila SOu \zceiie (la 1'zznio
Cabo Verde	Conferência São Viren e de Paulo
Cachoeira de Minas -- Conferência São Vicente de

	

Paulo	........................
Cachoeira de Minas -' Caixa Escolar do G. E.

"Senador ilueno de Paiva" ..........
Caclanépolis - Conferência São Vicenle de Paulo
CactO	Asilo São Luis da Serra da Piedade
Ce e! ,-	Conferência São Vicenle de Paulo .
Caeté -- Obras Sociais da Parócu a de Eu ao de

Caelé, Município de ..............
CactO	Conferência São Vcea ia le Paulo de

Taquaraçu, Munzeipto de ............
Ca, ctO	Conferência São Vicente de Pau ,,) dc

Morro Vermelho, Município de ........
Caeté	Conferêne ia SOa Vicente de Pauto de José

Cuidas	Conferência São \'icenle de Paulo
Cuidas - Cantina do G. E. "Da. Sonsa Novais"
Caman ducata - - Coa ferênci a São Vicente de Paulo
Crzuanducaia	Caixa Escolar do G. E. iocal
(iaaaa nducala - Cantina (10 (1.  E local ......
Canianziucala - Saabi Casa (te iPis crie órdia .
Canxsnducaia - Camandnczzia Futebol Clube
Carobui - Clube Libero Cultural ..........
Cuirbuquira	Conferência São Vicente de Paulo
Ca:ibuqui ra	Caixa herdar Francisco Eugênio
Canibucuira -- Hospital Regional (para as obras)
Camtsuuira	1 lospi tal Geral ............
Campanha Santa Casa ................
Cam panha - Asilo de Órfãs São José ......
Campanha - Associação Rural da Diocese .
Cam panha	Matcin;dade Nossa Senhora do Pa-

	

trocínio	......................

Cr$

4.41(00,00

5.000,00

10.000,00
20. 000,W)

23.000,9:)
2. 000,01)
5. 0001M

lO .000,00

0. 99900
5.000,00

27. C00.0()
7. 000M,0

9. 000,01)

5. 000,01)

5. 01)0,00

4.000,00
12. 000,00
2. 000,00
5.000,09
4 . 000,00
1.009,00
5. 099,01)
8.000,90

40. 000,00
2.110,00
2. 00(1,00

20. 000M0
2. 000,00

10.00000
114. 000,00
10.00o,00

20.000,0()

(' . p s punha	Casa (1!) 'I'i'abalhadoI' ..........

Campanha -	Associi;050 Ca;npzzi(i(eaSe de Pi'oie-
ção à Maternidade e à Izifência ........

Ca :ompestre Colégio "Cõne Anui' Ochi nzzo"
Campestre - Conferência São Vicenle de Paulo
CampeStre - Pôsto (te Puercuitura ........
Campestre --- Cantina do G. E. "José Custódio"
Caizzpina Verde - Coa selho particular da Socie-

(lade São Vicente (te Paulo ........
Campina Verde	ia eh tolo Nossa Senhora das

Graças	..................
Cainpiaa Verde --•- 1 hospital SSo Vi CCUtC (te Paulo

Campina Verde --- 1-id oCa ii zIO rio Szzt au da Fzziaí lia

Campina Verde	- lp bhioteru INibtica Municipal

Campina Verde - Saião
Campina Verde -- Cznnpina \ c de Futebol Clube
Campina Verde -- Acene ação Atlética Campi n a-

vei'Oen: e ...................
Campo Belo -- Conferência Nossa Senhora Apa-

recida........................
Campo Belo --- Igreja i\lalrii' ..............
Campo lOdo - Vila Vicentina Furtada de Men-

donça	........................

(tampo Belo	Pôsto de l'uericuliui'zi Cinzira Silva
Campo flaTo - Caixa Escolar da G E. "Cônego

Ulisses" ........................
Campo do Meio ---- Conferência São Vicente de

Paulo........................
Campo (10 Meio - - A' i10 San ia AniStia (la leu (lação

Mai'ganidzt Atevrdo ..............
Campo Florido	Co nfiO ziez a Suo Yz cri le dc

Paulo	........................
Campos Altos -- Sonla Cara de Misericórdia (para

sua construção)
Campos Gerais ---- Coa farên eia 550 Virente de Pauio
(anzípo] is - - Sociedade São Vi coo te Co Paul;)
Canápolie -- Caixa Escolar lOa li '0:c fleo do:;

"Alvarenga Peixoto" ................
Candeias	ASSOcJaOaO Esportiva CAndilense....
Capeta Nova bocjedmle São Vzcevte (te Pavio .
Capelinha --- Poréz;ia (vira coaPrução da Mtri.)
(tapei t nha -- Caixa E:;calar do (troo Escolar ;ocal
Cooctinga	- Conferência tiOn Vzcralc de Paulo

Cr$

5. 000,00

15.000,00
21(100,00

5.000,00
10.090,00

8 .000,00

42.009,01)

10.000,00
1)). 000,00

4. 000,00
1 .000,00

1)00,00
1 . 0011,01)

hz 1100,00

1 .000,00
4.000,00

10.090,00
11)000,00

1 . (tOO,00

1(1.000,00

2.	C,

2.000 00

19.01)900
4 . 000.00

27. 000M0

2. 000,00
lO. 090,00

.1)90,00
5.000,00
0. 009,00
8 000,00
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a1)InÓpoliS --- Sociedade São Vicente de Paulo
Capinópol is	Educandário Fé e Caridade de Fia-

ruido Siqueira .Júnior	 .
Capitólio --- Sociedade São Vicente de Paulo
(pitólio - Conferência São \'iente de Paulo de

Macaúbas, Município de ............
Capim Branco --	Obras da Matriz...........
(:aim Branco	Caixa Escolar do Grupo Escolar

"Francisco Sales" ..................
Carandaí - - Corporação Musical Santa Cecilia
Carandaí	- Conselho Particular Vicentino de São

José de ilermílio Alves, Município de .
Carandaí	Conferência Nossa Senhora da Glória

de Caranaiba, Município <te ..........
(:rangol a -- - Sociedade dos Amigos de Carangol a
Carangola - Casa do Estudante da Unjão Estu-

dantil Carangolense ................
C.irangoia - União Estudantil Cai ngolense
Cirangola -- Sociedade São Vicente de Paulo

raSnga hospital (para reaparelhainculo)
Caratinga - Colégio Nossa Senhora do Carmo
Caratinga - Colégo Nossa Senhora Auxiliadora
Caratinga	Patronato Nossa Senhora do Rosário
Caratinga --- Banda de Música Santa Cecilia
Careaçu - Caixa Escolar Franco da Rosa das Es-

colas Reunidas ..................
Carlos Chagas - Hospital Santo Antônio ......
Carlos Chagas ---- Obras Sociais da Paróquia .
Carmo da Cachoeira --- Conferência São Vicente de

Paulo	........................
(:al•1io da Mata -- Santa Casa de Misericórdia
Carmo da Mata -- - Auxílio para pagaiiieiilo do Álbum

Ilistorico ......................
Carmo (le Minas - -- Praça da Esporte ........
,`armo  <lo Cajuru -- - Sociedade São Vicente (te Paulo
Caiino do Cajuru - -- Caixa Escolar do Grupo Escolar

local........................
1'i;10 <lo (iii - - Sociedade São Vicente de

FI(< de	Jo-c' dos Salgados, i\lunie. de
Cacruo do Par iriiha -- - Sociedade São Vicente (te

Paulo	..........................
Carmo (10 Filo Claro --- (1 a ás o "Càingo Leopoldo"
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Carmo do Rio Claro - Hospital São Vicente de
Paulo..........................

Quinoo do Rio Claro - Conferência São Vicente 
Paulo..........................

Carmopólis de Minas	Caixa Escolar (te Grupo
Escolar "Américo Leite" ..............

Carrancas	Sociedade São Vicente de Paulo

Carrancas	Caixa Escolar do Grupo Escolar "D
"Sarah Kubilseliek" ................

Cascalho Rico --- Sociedade São Vicente <te Paulo
Cascalho Rico --Caixa Escolar do Grupo Escolar

"Benedito Valadure:;" ................
Cascalho Rico -- Conferência de São João Balista

(Ia Sociedade São Vicente de Paulo .

Cascalho Rico	Caixa Escolar das Escolas Esta-

duais SUI)(listrit() <te Santa Lusia da Boa Vista,
Município (l(.....................

Cataguases - -- Irmandade São Vicente de Paulo
Cataguases ----- Núcleo Municipal (Ia Organização das

Voluntárias ......................
CataguaseS -- Obras Sociais da Igreja do Rosário
Caxambu - Lactário da Casa \nirgo Potens .

Caxamnhu - -- Vila d os Pobres <lo Santo Antônio

Caxambu --- Fluiu inca se Futebol Clube ........
Caxamnhu -- Malcin 1 da<lc Teresa (te Jesus ......
Caxambu = Casa de Caridade São Vicente (te Paulo
Caxambu - Caixa Escolar "Dr. Policai'po Viotti"
Centralina - Sociedade São Vicente (te Paulo
Centralina -- Caixa Escolar das Escolas Reunidas

Carlos l'rates ....................

Chiador	Sociedade São Vicente de Paulo .

Cpotânea -	Conferência Civil (te São Caetano

Cipolãnea	llOSPl5l São José ............

Cláudio	- Assoc:nção Atlética Independente .
Cláudio	Sociedade São Vicente de Paulo ......
Ci :iiidio - Sociedade São Vicente de Paulo de Mon-

senhor Alexandre, Município <lc ........
Coimbra ---- Cantina do Grupo Escolar local .

Coimbra	Igreja ( para construção) ........
Coimbra - Sociedade São Vicente de Pauto .
Coluna ---- Conferência São Vicente de Paulo
Coluna -- - Sociedade São Vicente dc Paulo de São

João Evangelista ....................
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3.000,00

2.009,00
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Comendador Gomes - Abrigo São Vivente de Paulo
Comercinho - Associação São Vicenie de Paulo
Conceição Aparecida - Caixa Escolar do Grupo

Escolar "Tiradentes" ..............
Conceição Aparecida	Conferência São Vicente de

Paulo........................
Conceição Aparecida	Vila Vicentina São Vicente

de Paulo ........................
Conceição das Alagoas Hospital "João henrique"
Conceição das Alagoas - Ginásio Conceição das

Alagoas ........................
Conceição das Alagoas	Sociedade São Viceni

de Paulo	....................
Conceitio das Alagoas - Associação Atlética Garim-

.......................
Conceição (Is Alagoas - Cii ix a Escolar (10 Grupo

Escolar "Carlos Luz" ..............
Cooceiçilo do Maio Dentro Ginásio São Francisco
Conceição (10 Sinto Den i'o - 1 lospil ai Lo ncu]acia

Concc;ção .......................
Conceição do Mato Dentro - Asilo João Joaquim
Cooeeião do MaIo Dentro -- Caixa Escolar (lo

(ilapo Escotar ''i)anic! de Cxvali;o'' .
Conceição do Maio Dentro - - Obras Sociais da

Igreja do Rosário ..................
Conceição do Sido Dentro -- (U-as Sociais Ha Igrcj a

de Santana	....................
Conceição do Mato Deniro - Conferência S. do

Santuário de São floni Jesus de Matozinhos
(para construção da lala tis trada) ......

Conceição (10 Mato Dentro - Esporie Clube .
Conce i(nO (10 Mato i)enti'o	Caixa Escolar (10

Vila Frei Vicente ..................
Conceicão do Mato Den tro	Obras, Soijan; da

Paróquia da Vila São Scbast ISa do Rio Prêto,
Município (te ....................

Coaceinjio do Mato Dentro --- (Obras Sociais da Vila
dos Córregos, Município (lO ..........

Coxcelção (10 Mato Dentro -- Caixa EScolar (la Vila
de Santo Aníâalo do Pio Abaixo, Muni-
cípio	de	......................

Conceição (lO MOto Dentro --- Obras da Igreja São

Francisco de AssO; (ia Aia Custa Sena, Mu-
nicípio de ......................

Conceição do Rio Verde - Sociedade de Amparo
aos '1'rahai lia do	................

Conceição do Rio Verde - hospital São Francisco

Conceição do lEo Verde -	 0â) Vccn;c

(Is Paulo	......................
Concctçâo ;los Guio:; - -- Conferência São Vitente de

Paulo..........................

Congonhas	Conferência São Vicenia (te Paulo

Congonhas	hospital Senhor Bom JesusJesus .....
(langonhas --- Sindicato dos 'lTraba;ila(lOrcs na IIi

dúsiria de 1 :nat ão de [crio e 51. 1150c0
Congonias ----- Clube i\ion tanl;Os ............
Conquista --. Sociedade São Vicente dc Pauto .
(1oi;ulsto ----- CoaieiOacta Nossa Senhora (te Lourdes
Con,hila Colégio i ,,acclxda Conceição ......
Conselheiro Laíhicte -- . hiOSdiIL;t n,.du; ......
Conseitseiro lifatete -----i lospilei Passa Scal;orx do

C
Conselheiro Lafaicie --- Caixa Escolar (lo OCUPO

Escolar IflCOIIf(kOeRl ..............
nseAciro Lafaicie ---- Caixa Escoir; do Grupo

1 Caiar "Donináos Bebiono" ..........
-atro i OdeIe - Caixa 10-cotar (tu Grupo

Escolar "Pacífico Vieira" ............
Consclhc;co i;faiete ---- Cutágio Nossa Sejhora de

saZaCetlI	......................
Co'eã:eiro 1 afaicte ---	eie' dc Musical Santa

Ceciti,...........................
Coasolhei co 1 afaicte - Soce(iO(ic àiiiS: C11 Po;;sa

-n1ioca das ti raça..................
Corsetheiro LafLOcte ----- Obras daSecid,:'t e0gro-

pCCUSr 1	......................
Coa;;ehiicilo 1 aPatete --- Mtraiz Nossa Sabora da

Conceição ........................
(ona;-Ihcico Laiaictc	-- Coníci ê;c;a São \r;C,,fltC

de FOlhO São SebPi53 ............
Coa ';ctiiei 50 Ja;foie'c	-- Co ;:CliiO Pariicotar dos

\' icei;tiflOS	....................

CO;l:e:vO L5Ç50'	-- i;-ein de Aio \'icCte (tC

Paulo, de São Vicente (lC Paulo, MunicípiO de
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Coa e' (i lo Lafaie c	Ccc GrC'ncic SSo Vicente (Te
Paulo, de São Vicente de Paulo, Município (te

(on eheiro Lafaicte	----	Caixa Escolar de São
SicciitC (te ibn'jo, Município (IC ........

Coa sdbc i co Lafaic te -	Caixa Escutar de Santa na
dos Montes, 5in icipiO (IC ............

(sc!beiro Lafaicle - -- Obras da Igreja (te Sa utana
(lOS Moi ic;, MllliiCÍpiO (Te ............

(cccuio l.afa1etc	'edctc
O) dos l'ohi'cs	1,	s:tciai.-	.Icn ec,
flil) lcl)iO (te	....................

(b:i	bec'o Lafactc -- - ,\badcs Eutcbol Ciuh	(te
Sarlalul (lOS Montes, Município de ........

CoscTbciro Lafa iee ---- Con!erência São Vicente
Pauto de Calas Altas, Município (Te .

Conseliieii'o Lafitiete ---- Conferência de São Goa-
çato do Aniarantc dc Catas Alias, Muni-
cípio (te ........................

Coc;elSero Lafaicte --- 01 as oa I:rja (5 São
Gonçalo (lo Brandão ................

Conselheiro Lafaiete	Conferência (te São Vicente
(te Pauto (Te	aVerava, 1\linitípio de .

Conset	lo La fttie'te - - Con fcrência (te	uJ \j
(Te Paulo de Cristiano Otoni, Município de

CauseI il('1 lo La lo i ele -	Caixa i Ecobu- do Grupo
Escolar (te CE Si ano Oloni, Muni ('ipiO (Te

Cosediciru Lafaicie ----- Crisiianei -u;c Futebol Ciube,
(te Cristiano ()ioni, M(uUc » í!)lO (1..........

COns(-iTeiro Lafaiele - - Banda Musical Ilio Branco,
dc Cristiano ()EOIii, i' ii,eieípio (IC	......

Coa :Otiie j ('o Lafaicle --	Coa fcr&acia São \lc ccc
de Pauto (Te .Juelfuediiu. Município (5' .

(seil)ejrt, lafaiete -- -- Caixa Escolar	(11'
ãTuriicív' io de	....................

Co,) -,

	

	eMo Lfaicte ----Caixa i5; oiar dc l)uarte de
:'.racedo, Município de ..............

Conselheiro Lafaicte	Obras da Igreja de Passa-
3c!U	..........................

(Muc liteiro Lafaicc --- Igreja (te São Sei)astião
Coselheiio Lafaicie -- -- lreja (Te Santo Aniônio
Couccitictio Lafaicte lercai São J0510 ......
Co!r;eihci ('o Lafaicte - -- Mcci (1 ion ai F'utcbot Clube
Conselheiro Lafaietc --- (inerani Esperie Clube

{àse:í'ihciro Laiietc	- ITaiSo EstU(limfl(it ......

CusetieirO Pena	-	,Çernc:u Ss,i Vcení de

Pauto........................

Concr	.Co:c0? !M"tiuiar \'Eto .

Contsose;1	- Scni a :',FO	5 o Jos	..........

Contagem . -- Caixa Escolar do Grupo Escolar Ber-
nardo Monteiro" ..................

(To 0 ueirtd	- Caixa lEcotar do Grupo !,",colar locaL

Cocuíi;al - - Sociedete Sãii \'iitIe de Paula

(Toisa-ba de ,Jesu-;	Cofcrneii( ESo Vicente (te

t-'auio	..........................
Coração (te Jesus - Caixa Escolar do Grupo Escolar

"Cel. Francisco Ribeiro" ..............
Cordisburgo Conferência São Vicente de Paulo
Conoto ---- Centro Operário Beneficente ........
Conoto --- Educandário São Luís ............
Corinto - Asilo São Vicente (Te Paulo ........
Corinto --- Conferência São Vicente (te Paulo (te

Nossa Senhora da Glória ..............
Corinto --- Obras Sociais (Ia Paróquia ..........
Coroaci - - Casa de Caridade Santa Teresinha .
Coroiruandel -- Conselho Particular das Conferên-

cias dc São Vicente de Paulo ..........
Coroinandel - Conferência Santana da Sociedade

São Vicente de Paulo ..............
Coronel Fal)niciano -- Conferência Silo Vicente de

Paulo..........................
Coronel Fabriciano --- Sindicato dos Trabalhadores

nas indústrias Metalúrgicas locais ......
Coronel Fabriciano -- Conferência São Vicente de

Paulo de Timóteo, Município de ........
Coronel Fabriciano - - Caixa Escolar (te Timóteo,

Município (te ....................
Coronel Murta - Caixa Escolar das Escotas Reuni-

das............................
Coronel Murta - Associação Rural ............
Córrego do iloni Jesus - Sociedade Bom Jesus de

Assistência Social ................
Córrego (lo Bom Jesus -- Caixa Escolar do Grupo

Escolar local ......................
Cristina	Caixa Escolar do Grupo Escolar "Car-

neiro de I-1esende" ..................
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Cristina	Biblioteca das Escolas Reunidas de
Olímpio Noronha, Município de ........

Cristina	Caixa Escolar (ias Escolas Reunidas de
Olímpio Noronha, Município de ........

Crucilândia	Conferência São Vicente de Paulo
Crucilândia	Obras (ia Matriz (Ia Paróquia ....
Cruzilia	Hospital "Cândido Junqueira" ......
Cruzília - Conferência São Vicente de Paulo .
Cruzília	Caixa Escolar "D. Leonina Nunes Ma-

ciel", do Grupo Escolar ..............
Curvelo - Sociedade São Vicente de Paulo (para

construção de uma casa na Vila (los Pobres)
Curvelo	Escola Normal do Orfanato Santo An-

tônio..........................
Curvelo Orfanato Santo Antônio ..........
Delfim Moreira - Delfim Moreira Esporte Clube
Delfinópolis	Obras Paroquiais ............
Destêrro de Entre Rios --- Conferência São Vicente

de Paulo ........................
Deslêrro (te Entre Rios Obras Sociais da Matriz
Destêi'ro de Entre Rios - Conferência São Vicente

de Paulo de São Sebastião do Gil, Municí-
piode	..........................

Diamantinatina	Sociedade Protetora da Tu fôncia
fliansan[jna - Orfanato Nossa Senhora das Dores
Dianmutin ti	Associarão das Damas de Caridade
Diamantina - Dispensário dos Pobres São Vicente

de Paulo	......................
Diamant i na - ()hr	Missionárias dos Padres

Lazaristas ........................
Diamantina -- Irmandade da Providência ......
Diamnantiria	Conferência Vicentina de Santo An-

tônio..........................
Diamantina -- Conferência (Ia Imaculada Conceição

(te São Vicente de Paulo ..............
Diamnamitina - Caixa Escolar cio Grupo Escolar

"Julia Kúbitschek" ..................
Diamnantina	Caixa Escolar do Grupo Escolar "Mata

Machado" ......................
Dianiantina	Caixa Escolar do Grupo Escolar "J.

Felício" ........................
Dionisio	Confenência São 'Vicente de Paulo .
DionIsio	Caixa Escolar do Grupo Escolar local
Divino - - A;ilo São Virm'nte de Paulo ........

Divinópolis - Associação Beneficente dos FerroviL-
rios da II. M. \	 .......

Divinópolis	Guarani Esporte Clube ........
DivinópoliS - Círcu!o Operário Católico ......
Divinópolis	Sin (1 jeto dos Trabalhadores na Ia-

dóstria de Fiação e Tecelagem ........
Divinópolis - Vasco da Gama Futebol Clube
Divinópolis	Caixa Escolar dos três Grupos Esco-

lares (em partes iguais) ............
Divinópolis	Associação (te Proteção à Infância
Divixsópolis - Conferência São Vicente de Paulo da

Fonseca, Município (te ..............
Divi;a Nova	Sociedade São Vicente (te Paulo
Dom Joaquim -- Dispensário Nossa Senhora cio

Socorro ........................
Dom Joaquim - Caixa Escolar (ia Vila Gororós,

Município de.....................
Dom Joaquim -	Caixa Escolar da Vila Carmnésia,

Município (le	..................
Dom Silvério - ilopiíal Nossa Senhora da Saúde
Dom Silvério - Conferência São Vicente de Paulo
Dom Silvério - Caixa Escolar ............
Dores de Campos - Caixa Escolar do Grupo Escolar

"Randolfo Teixeira" ................
Dores do Indaiá ---- Santa Casa de Misericórdia

"Dr. Zacarias" (para aquisição de material
hospitalar)	......................

Dores do Indaiá - Sociedade Rádio Cultura (te
Dores do Indaiá -- Indaiá Clube ............
Dores do Iudaiá - Casa (te Saúde ..........
Dores cio Indaiá - Esporte Clube "D)-. Zacarias"
Dores cio indaiá -- Revisia Luzes (para aquisição

de uma mácju tua de escrever) ..........
Dores cio Indaiá - Auxílio para o serviço de água

de Comeu dador Viana, Município de .
Dores de Indaiã - Conferência São Vicente de

Paulo (te Comendador Viana, Município (10
Dores do Turvo - Sociedade São Vicente (te Paulo
Eiói Mendes - Sociedade São Vicente de Paulo
Entre Rios de Minas -- liospital "Cassiano Campo-

una" (para aquisição de material cirúrgico)
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Divino	Asilo Silo Vicente de Paulo	 .
Entre Rios de Minas -	Lactário Santa Catarina

Lahouré ..........................
Entre Rios cio Minas - Caixa Escolar cio Grupo Es-

colar "Ribeiro de Oliveira" ............
Entre Rios de Minas -- Cantina do Grupo Escolar

Rineiro de Oliveira" ..............
Entre Rios cio Minas	Caixa de Medicamentos Anti-

bióticos "Otaviano Bastos", para indigentes
do Hospital "Cassiano Campolina" ......

Entre Rios de Minas - Conselho Particular Vicen-
tino ............................

Entre Rios de Minas	- Obras Sociais da Paró-
quia (lo Nossa Senhora das Graças ......

Entre: Rios de Minas	Conferência São Vicente de
de Paulo de São José das Mercês, município
de

Entre Rios (lo Minas - Conferência São Vicente de
Paulo de Serra do Camapiiã, Município de

Entre Rios de Minas	Conferência São Vicente de
Paulo de Camapuã, de Cima, município de

Entre Rios de Minas - Conferência São Vicente de
Paulo (lo Bituri, município de ..........

Entre Rios (ir Minas	Conferência São Vicente de
Paulo de Sapé, município de ........

Entre Rios de Minas	Conferência São Vicente de
Paulo de Crasto, município de ......

Entre Rios de Minas	Conferência São Vicente de
Paulo de São José das Neves, município de

Ervália	Hospital Nossa Senhora das Graças
Ervália	Cantina do Grupo Escolar ..........
Ervália Esporte Clube Montanhês ..........
Ervália -- Veteranos Futebol Clube ..........
Ervália - Albergue dos Pobres ..........
Ervólia	Obras da Igreja Matriz de Vila Araponga,

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

Conselho Particular da ..............
Esmeraldas	Caixa Escolar do Grupo Escolar "Vis-

conde de Caeté" ..................
Esmeraldas - Conferência São Vicente de Paulo de

Caracóis, município de
Espera Feliz - Igreja Matriz (para reconstrução)

Espera Feliz - Caixa Escolar das Escolas Reunidas
de Caparaó, munic ípio de ..............

Estiva - Conferência São Vicente de Paulo .
Estiva - Caixa Escolar ....................
Estrêla cio Indaiá - Sociedade São Vicente de Paulo
EstréIa do Sul - Obras Sociais da Paróquia ......
Estrêla do Sul - Sociedade São Vicente (te Paulo
Estrêla do Sul - Santa Casa de Misericódia (para a

sua construção) ..................
Estrêla do Sul - Colégio Nossa Senhora de Fátima

	

Estrêla do Sul	Banda (le Música ..........
Estréia do Sul - Associação Recreativa Estrelas-

sulense	........................
Estrêla do Sul --- Conferência de Nossa Senhora Mãe

dos Homens ...................
Estréia do Sul - Colégio Nossa Senhora de Fátima
Estrêla do Sul -- Conferência de Nossa Senhora de

Fátima ........................
Estrêla cio Sul -- Triângulo Atlético Clube ......
Estrêla do Sul - Caixa Escolar "Francisco Brasi-

leiro", do Grupo Escolar "Monsenhor Horta"
Estréia do Sul - Caixa Escolar (Ias Escolas Reuni-

das cia Vila de Santa Rita de Estrêlas, Muni-
cípiode ........................

	Estrêla do Sul	Caixa Escolar das Escolas Reuni-
das "Cel. Faleiros de Aguiar", cia V3.la de
Grupiara, :ijnicí:piO (lo..........

Estréia do Sul	Caixa Escolar (Ias Escolas Esta-
duais	Vila de Chapada de Minas, Muni-
cípiode	........................

Engenópolis	Caixa Escolar do Grupo Escolar
Engenópolis --- Caixa Beneficente dos Pobres .
Eugenópoiis - Conferência São Vicente de Paulo
Eugenópolis - Seminário Nossa Senhora (lo Lour-

des dos Padres Assuncioflistas ........
Extrema - Asilo São Vicente ..............
Extrema - Hospital Santa Rita ............
Extrema - Conferência São Vicente de Paulo
Extrema - Cantina do Grupo Escolar ........
Fama - Casa Paroquial (para obras) ........
Fama	Conferência São Vicente de Paulo .
Felixlândia -- Conferência São Vicente de Paulo

('00 00
8.000,00
5.000,00
9.000,00
5.000,00

15000,00

io.000,0
10.000,00

1.000,00

1 .000,Ob

10. O00,0t
10.000,00

10.000,00
5.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00
1.500,00
5.000,00

15. 000,00

20.000,00
10.000,00

5.000,00
10.000,00

2. 000.00
12.000,00

9.000,00
10.000,00

Cr$

3.000,00

25.000,00

5.000,00

4.000,00

60.000,00

40.000,00

60.000,00

8.000,00

8.000,00

5.000,00

11.000,00

8.000,00

8.000,00

3.000,00
50.000,00
10.000,00
4.000,00
4.000,00
9.000,00

10.000,00

8.000,00

2.000,00

.000,00
10.000,00
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Fciixiâiidja	Conferência São Vicente de Paulo
de São José do Buriti, Município de ......

Ferros - Hospital São Judas Tadeu ............
Ferros	Conferência São Vicente de Paulo .
Formiga - Asilo São Vicente ..............
Formiga	Associação fie Assistência aos Meninos

Desvalidos ........................
Francisco Sé - Hospital São i)imas ..........
Francisco Sé -Santa Casa ................
Francisco Sé -Asilo São Vicente de Paulo .
Francisco Sé - Sociedade São Vicente de Paulo
Frutal - Asilo "Júlia de Carvalho" ..........
fru gal -- Sociedade São Vicente de Paulo .
Fruta! -- Associação Recreativa Frutalense .
Fiutal	Associação Atlética Frutalense ......
Frutal - Paróquia Nossa Senhora do Carmo
Frutal	Caixa Escolar do Grupo Escolar "Comes

da Silva" ........................
Frutai Ginásio Fruta! S. A ...............
Frutal - Associação dos Choferes e Condutores de

Veículo'	........................
Frutal -Associação 13 de Maio ..........
Frutai	Conferência São Vicente de Paulo de

Nossa Senhora do Carmo ............
Gouvên - hospital (para construção)
Governador Valadares	União Operária ......
Governador Valadares - Instituto Imaculada Con-

ceição..........................
Governador Valadares - Casa dos Pobres "D.

Zulmira" ........................
Grão 1\Iogol - Igreja Matriz (para reconstrução)
Grão Mogol	Conferência São Vicente de Paulo
Grão Mogol - Caixa Escolar do Grupo Escolar

"Professor Antônio Bicalho" ..........
Guanhõcs - Obras Sociais da Paróquia ......
Guanhães - Escola Normal "Getúlio Vargas"
Guanhães - Sociedade São Vicente de Paulo
Guanhães - Pôsto de Puericultura ..........
Guanhões - Santa Casa ................
Guanhães	Hospital Imaculada Conceição .
Guanhões - Conferência São Vicente de Paulo da

Vila de Dores de Guanhôes, Município de

Cr$

Guanhãcs - Conferência São Vicente de Paulo de

	

5.000,00	 CorrcntiflhO, MunicíPio de ..........

	

10.000,00	 Guanhiles - Conferência São Vicente de Paulo de

	

20.000,00	 Sapucaia de Guanhães, Município de ....

	

2.000,00	 Guapé - Conferência Silo Vicente de Pau1()u'	.

Guapé - Santa Casa de Misericórdia ........

	

10.000,00	 Guaraciaba - Casa São Vicente de Paulo ......

	

35.000,00	 Guaraciaba - Conferência São Vicente de Paulo

	

10.000,00	 Santa Maria ......................

	

3.000,00	 Guaranésia - Clube Operário de R.	e Esportes

	

4.000,00	 Guaranésia	Asilo São Vicente (le Paulo ......

	

5.000,00	 Guaranésia - Pôsto de Puericultura ........

	

22.000,00	
Guarani - Guarani Futebol Clube ..........

	

10.000,00	
Guarani - Obras (lo Tabe1lo

	

8.000,00	 Guarani	Independência Futebol Clube ......

	

5.000,00	
Guarani - Casa Espírita João (te Freitas ......
Guarani - Ginásio Guarani ..............

	

2.000,00	
Guarani - Conferência Silo Vicente fie Paulo

	

10.000,00	
Guarani - Associação Guaraniense (te Proteção e

Assistência, à Maternidade e à Infância

	

5.000,00	
Guarani - Hospital ....................

	

5.000,00	
(luaramá - Conferência São Vicente de Paulo .
Cuarnrá - Caixas Escolares da Cidade e vida (em

	

5.000,00	
partes ig	

vil
uais)	....................

	

22. 000,00	
Guarará - Clubes fie Futebol da cidade e	a

	

00	
(cai partes iguais)

	

5.000	
..................

Guarará - Sociedade Musical de Maripá, Muni-
cípio de

	

45.000 00	
........................

Gunrará - Conferência São Vicente de Paulo de

	

00	
Maripá, Município fie

	

10.000	
..............

	

00	
Guaxupe - Cantina Escolar do Grupo Escolar "Pa-

	

15.000	 m'ão de

	

20 00000	
Guaxugé" ..................

Guaxupé - Caixa Escolar do Grupo Escolar "Ba-

	

00	 (l
rão fie Guauxpé"

	

000	
..................

	

24.00000	
Guaxupé - Caixa Escolar o Grupo Escolar "Dei-

fim Moreira"

	

24 000 00	
....................

Guaxupé	Caixa Escolar do Grupo Escolar "Cel.

	

10.000,00
	

Antônio Costa Monteiro"
5

	

.000,00	 Guaxupé - Conferência São Vicente fie Paulo

	

5.000,00	 Guaxupé - Seminário de Nossa Senhora (ias Dores

	

10.000,00	 Guaxupé - Sociedade Esportiva de Guaxupé .
Guaxupé - Sania Casa fie MiscriCór(1i9 ......

	

10.000,00	 Guaxupé - Pôsto de Puericultura J. Libânio

10.000,00

10.000,00
10.000.00
20. 000,00

5.000,00

2.500,00
10.000,00

5. 0(10.00
5.000,00
9. 000,00

17 .000,00
11. 000,00
5.000.00
9.000,00
9.000,00

10.000.00
10. 000,00
3.000,00

2.000,00

6.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

3.000,00

3.000,00

3.00(1,00
35 0)1.00
13. 000,00
10. 0011,00
10. 000,00
10. 000,00
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Guaxupé - Ginásio São Luiz Gonzaga	.
Guaxupé	Asilo São Vicente de Paulo ......
Guaxupé - Escola Técnica de Comércio São José
Guaxupé	Catedral de Nossa Senhora das Dores

(para construção) ................
Guia Lopes	Hospital São Vicente de Paulo
Guidoval - Cruzeiro Futebol Clube ..........
Guidoval - Albergue Frederico Ozanan ......
Guidoval - Hospital São Vicente de Paulo
Guiricema - Hospital Santa Rita de Cássia ....
lapu	Obras da Igreja Matriz ............
lapu	Sociedade São Vicente de Paulo ......
lapu	Paróquia de Santo Estevão (para obras)
lapu - Igreja Matriz de Oriente, município de
Japu	Sociedade São Vicente de Paulo de Orien-

te, município (te ..................
Ibiá -- Santa Casa de Misericórdia (para sua cons-

trução)	........................
Ihiá -- Escola Santa Teresinha ............
lbiá	Sociedade São Vicente de Paulo ......
Iguatama	Sociedade São Vicente de Paulo
Ilicínea	Sociedade São Vicente de Paulo .
Indianópolis - Caixa Escolar do Grupo Escolar

"Nelson de Oliveira" ..............
Indianópolis - Conferência São Vicente de Paulo
ladianópolis - Conferência de Santana de São

Vicente de Paulo ................
Inhapim - Asilo Padre José Faustino ........
Inhapim -- Paróquia (para obras) ..........
Iahapim - Hospital (para continuação das obras

de construção)	..................
Inhauina	Associação Recreativa e Beneficente
Ipanema -- Sociedade São Vicente de Paulo .
Ipanema -- Caixa Escolar do Grupo Escolar .
Ipanema - Colégio Imaculada Conceição .
Ipuiuna - Cantina do Grupo Escolar "Cristiano

Machado)	....................
Itabira - Orfanato Nossa Senhora das Dores
Itabira - Sociedade São Vicente de Paulo de

Ipoema, município de ..............
Itabira - Caixa Escolar da Vila de Ipocina, mu-

nicípio de ....................

Itabira - Conferência São Vicente de Paulo de

	

20.000,00	
Carmo, municiPio de ................

	

10.000,00	
Itabirito - Orfanato Santo Antônio de Pádua das

	

35.000,00	
Irmãs Franciscanas Alcantoriflas ........

Itabirito - Conferência Católica (10 Trabalho .

	

20.000,00	
ltabirito -- Hospital São Vicente de Paulo ......

	

10.000,00	
Itabirito - Cantina Escolar "Júlia Rodrigues"

	

15(100,00	
Itabirito - Cantina Escolar "Laura Margarida"

	

10.000,00	
Itabirito - Associação de Proteção à Maternidade e

	

10.000,00	
à Infância..........................

	

5.000,00	
Itabirito --Conselho Particular das Conferências

	

12.000,00	
(te São Vicente de Paulo (para construção da

	

12.000,00	
Vila Vicentina)

	

6.000,00	
Itabirito	Caixa Escolar do Grupo Escolar "In-

tendente Câmara"

	

10.000 00 
	................

Itabirito - Sociedade Civil Educandário São Ge-

raldo

	

10.000 00 
	......................

itabiritO - Paróquia Nossa Senhora da Boa Via-

	

00	
gem (para construção do Salão Paroquial)

115.000 

	

00	
Itaguara - Sociedade São Vicente de Paulo (para

	

5 000 'oo
	

construção de uma casa na Vila dos Pobres)
i0000	 Itaguara --- ConquistaflO Futebol Clube ........
5 OO O0 Itaguara - Associação Cultural Salve Regina .

'	,00	 Itaguara - Caixa Escolar (10 Grupo Escolar local

	

00	
Itaguara - Paróquia Nossa Senhora das Dores (para

2.	 construção da Casa Paroquial) ..........

	

.000,00	 itajubá - Conselho Particular Vicentino ......
Itajubá - Vila Vicentina ..................

	

5. 000,00	 Itajubá - Instituto Padre Nicolau ..........

	

7.000,00	 Itajubá * Granja-Escola "Venceslan Neto" .....

	

3.000,00	 Itajubá - Asilo Santa Isabel ..............
Ilajubá - Casa do Pobre (Asilo dos Velhos) e

	

40.000,00	 Sociedade Protetora (105 Pobres ........

	

10.000,00	
Itajubá - Santa Casa de Misericórdia (para aqui-

	

15.000,00	
sição (te aparelhos cirúrgicos)

5. 00% 	 Itajubá -- 	de Puericultura da Legião Brasi-

	

15.000,00	
leira de Assistência ..............

Itajubá	Sindicato dos Trabalhadores na Indústria

	

1 .000,00	
de Fiação e Tecelagem ............

	

5.000,00	
Itajubá - Olaria Futebol Clube ............
liajubá - São Paulo Futebol Clube ..........

	

1 .000,00	 ltajubá	Smart Futebol Clube ............

Itajubá	Esporte Clube Bicas do Meio ......

	

5.000,00	 liamarandiba - Sociedade São Vicente de Paulo

1.000,00

20.000,00
5.000,00

10.000,00
3.000,00
3.000,00

15.000,00

10.000,00

3.000,00

25.000,00

10.000,00

37 .000,00
28.000,00

4.000,00
1.000,00

8.000,00
18.000,00
4.000,00

18.000,00
14.000,00
3.000,00

3.000,00

20.000,00

10.000,00

20.000,00
5.000,00
4.000,00

10.000,00
15.000,00
2.000,00
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Cr

Jtalnaran(liba - Associação das Damas de Caridade
Itamarandiba - Caixa Escolar da Vila Carbonita,

fliUhiiCÍpio (te ....................
Itamarandiba	Conferência e Asilo São Vicente de

Paulo de Caulionita, munic í pio (IC ........
Itamaranililia	Conferência São Vicente de Paulo

(ia Vila Penha de França, município de .
Itambacuri - Conferência Vicentina Nossa Senhora

dos Anjos (para o llospital ) ..........
Itamogi	Conferência São Vicente de Paulo .
ltamoj	São Cristovão Atlético Clube ........
Itaniogi - Caixa Escolar do Grupo Escolar local
Itamonte - Santa Casa de Misericórdia ......
TtamOnte	Caixa Escolar do Grupo Escolar "Nilo

Peçanha" ......................
Itamorile - Caixa Escolar das Escolas Reunidas

"Cel. Porfírjo Mendes Pinto", de Alagoas, inu-
nicípio de ......................

Itarnonte	Colégio das Irmãs da Providência (para
sua Construção) ....................

Itanliandu - Escola Normal e Ginásio Coração
Eucarístico ......................

Itanhandu - Casa de Caridade e Assistência à Ma-
ternidade e à Infância ..............

Janhantiu	Sociedade São Vicente de Paulo
Itanhandu	Obras (Ia Matriz ............
Itanhandti	Industrial Esporte Clube ........
flanliandu - Caixa Escolar do Grupo Escola Melo
Itanhandu	Caixa Escolar (Ias Escolas Rurais do

Bairro (te Bom Sucesso ..............
Itanliomi - Sociedade São Vicente de Paulo .
Itanhorni - Matriz ( para (-onstrução) ........
Itanhiorni	Caixa Escolar do G. E. Humberto de

Campos ....................
Itapagipe - Sociedade São Vicente de Paulo .
Itapecerica - Colégio Irnacula(la Conceição ......
Itapecerica	Caixa Escolar do G. E. Cônego Ce-

sório ......................
Itapecerica - Associação de Proteção à Infância
Itapecerica - Organização (]as Voluntárias ......
Itapecerica - Caixa Escolar Severo	iheiro - -
Itapecerica	Asilo Infantil São Joãq Matista -
Itapecerica -	Conferência São Vicente de Paulo

Itapecerica --- Maternidade Santa Ana ..........
Itapecerica - Ginásio Padre 1-lerculano ......
Itapecerica -- Santa Casa ele Misericórdia, para

reaparelhaifleflto ..................
Itaúna - Asilo das Damas de Caridade ......
Itaúna	Caixa Escolar dos 3 grupos locais (eii

partesiguais) ..................
Itaúna - Conselho Particular Vicentino ......
Itaúna - Conferência Senhor dos Passos ......
ltaúna - Conferência Sagrado Coração de Jesus
Itaúna - Conferência Nossa Senhora ele Santana
Itaúria - Conferência São Geraldo ..........
Itaúna - Conferência Santa Teresinha ........
Itaúna -- Sindicato elos Trabalhadores na Indús-

tria (te Fiação e Tecelagem ..........

ltaúna	Conferência Santo Antônio de Garcia,
município (le ....................

Itaúna	Conferência São Vicente de Paulo de Ita-
tia iuçU, município (le ..............

Itinga -- Conferência São Vicente de Paulo .
Ituiutaba -- Asilo José Dias Machado ........
1 tumiriiu ---- Ateneu Santa Tere;inIia ..........
1 turama - Casa Paroquial ..............
.!aboticatubas - Hospital Santo Antônio ......
Jaboticatubas - Esporte Clube Palmeiras ......
.Jahoticatuhas --- Conselho Particular Vicentino
Jaboticatubas - --- Caixa Escolar da Vila Almeida
.Jahoticatubas - - Conferência São Vicente de Paulo

da Vila Almeida ..................
Jacinto	Sociedade de Assistência à Infância De-

samparada e aos Pobres do Norie de Minas
Jacui ---- Sociedade São Vicente de Paulo ......
.lacuí --- Asilo São Vicen (e de Paulo ..........
Jacui ---- Caixa Escolar do G. E. Carvalhais de

Paiva.........................
.Jacuí - Conferência São Vicente (te Paulo de San-

ta Cruz das Areias, município de ........
Jacutinga -- Santa Casa de Misericódia ........
Jacutinga -- - Lar Américo Prado ............
.lacuiinga -- Associação (te Socorro ii Inài éncia
jacutin ga --Asilo São Vicente de Paulo ........
jacutinga Casa da Criança ..............
Ja(ulinga --- Asocação de Proteção â Jofância

10.000,00
40.000,00

80.000,00
3.500,00

3.000,00
10.000,00

.)00,00
500,00
500,00
500,00
590,00

20.000,00

500,00

0.500,00
5.000,00
2.000,00
3. 00o,00
2.000,00
S. 00o,00
4.000,00
5.000,00
4.000,00

4.000,00

255.000,00
5.000,00

15.000,00

5.000,00

2.090,00
30.000,00
17.000,00
12.000,00
12.000,00
10.000,00
10.000,00

Cr

2.000,00

5.000,00

3.000,00

2.008,00

20.000,00
4.000,00

10. 0O0,00
2.000,00

10.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

10. (w0,00

20. 000,00
10. 000,00
10.000,00
10. 000,00
5.000,00

2.000,00
25. 000,00
20.000,00

7.500,00
10. 000,00
40.000,00

16.000,00
60.000,00
5 000,00
5.000,00

20.000,00
10.000,00
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Jacutinga -- Vila Vicenlilvi.
Jaguaraçu - Conferência São Vicente (lo Paulo
.lanaába	Conferência São Vicente (lo Paulo
Januária	Santa Casa de Misericórdia ......
Januária -- Ginásio São João ............
Januária -- Caixa Escolar do G. E. Pio XII
Januária -- Sociedade Operária Beneficente .
Januária	Centro de Assistência Social ......
Januária --- Flospital São Vicente (le Paulo (para

construção)
Januária -- Sociedade de Assistência aos Desva-

lidos	........................
,Januária -- Associação das Damas (te Caridade
Jeceaba	Conferência São Vicente de Paulo .
Jeceaha - Caixa Escolar das Escolas Reunidas
Jeceaba ----- Banda Musical Nossa Senhora da Con-

ceição ........................
Jeccaba -- Unidos Futebol Clube ............
Jequeri - Cantina do Grupo Escolar ......
Jequitinhonha - hospital São Miguel ........
Jequitinhonha - Associação Beneficente de .
Jequitibá	Sociedade São Vicente de Paulo .
Joaíma -- Caixa Escolar do G. E.............
João Pinheiro - - Con eccncia São Vicente (te Paulo
Juiz de Fora	Casa da Providência
Juiz de Fora - Asilo (los Mendigos ........
Juiz de Fora - - Esporte Clube Benfica (para cons-

trução de sua sede social) ..........
Juiz de Fora -- Sete de Setembro Futebol Clube
JUiZ de Fora	Esporte Clube Mineiro de Eletri-

cidade	........................
Juiz de Fora -- Associação Atlética Glória .....

de Fora --- hloasucesso Futebol Clube....
.10 :: (12 Fora - Porlugnêsa Futebol Clube .

de For-a ---- Esnrte Clube Guarani ........
de Fera -- isportc Clabe Príncipes do Norte

Juiz dc Por ---- inu1 ilonório Futebol Clube
tu. CILIbe Flaciengo ......

	

são .tU5	........
io1a - - Cinã,ai	ijcalho ............

e i"ora --- (éio São Luiz ............
niz cc Foca --- Ginar;o Nori000 PCO(ái() ......
Juiz de Fora

47 -

Juiz (te Fora - Escola lác nica Mocha do Sobrinho
Juiz de Fora - Associação de Ex-alunos da Acade-

mia de Comércio ..................
Juiz de Fora - Abrigo Profissional Dom Bosco
Juiz de Fora	Caixa Escolar (lo G. E. José Rangel
Juiz (te Fora --- - Caixa Escolar do CL E. Batista (te

Oliveira ........................
Juiz (te Fora - - Caixa Escolar (lo G. E. Fernando

Lôt)O	......................
Juiz de Fora - Caixa Escolar do O. E. Barão do

Retiro........................
Juiz de Fora --- Asilo João Emílio ..........
Juiz de Fora -• -- Teu da Espírita São Raimundo
Juiz (le Fora ----- Tenda Espirita Pai Xangô ......
Juiz de Fora - Centro Espírita União, Humildade e

Caridade ......................
Juiz de Fora - Centro Espírita Pai Matias ......
Juiz (te Fora - Centro Espírita Àiiior ao Próximo
Juiz de Fora -- Círculo Operário ............
Juiz de Fora - Casa Maternal ..............
Juiz de Fora - Associação das Damas Protetoras

daInfância ..................
Juiz de Fora - --- Associ'ção (Ias Damas (te Caridade
Juiz (te Fora --- Associação <tos Cegos ........
Juiz (te Fora ---- Associação Escoteira Airnoré
Juiz (te Fora -- Instituto Jesus ..............
JUIZ de Fora ---- Albergue (lOS Pobres ........
Juiz de Fora - Catedral (para reconstrução)
Juiz de Fora - Escola Infantil São Vicente .
JUiZ (te Fora	instituto (te Proteção e Assistência

Infância	......................
Juiz dc Fora - Sociedade Auxiliadora União dos

Guardas-Civis ....................
Juiz de Fora -- Sindicato dos Trabalhadores na In-

(lúSftla de Energia Ilidrelétrica ........
Juiz (te Fora --- Sindicato (los Trabalhadores nas

Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e (te ina-
tonal Elétrico ....................

Juiz (te Fora Biblioteca Dom Bôsco ........
Juiz de Fora -- Externato Santos Anjos (Ias Irmãs

Carmelitas ......................
Juiz de Fora - Caixa Beneficente do Sanatório Dr.

J.	Penido	....................
Juiz de Fora - Sociedade São Vicente (lo Paulo

Cr$

2.000,00
7.000,00

10.000,00
20.000,00
10.000,00
5.000,00

20.000,00
3.000,00

3.000,00

2.000,00
1.000,00

11.000,00
2.000,00

6.000,00
6. 000,00

10.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
25.000,00

5.000,01)
2.000,00

25.000,00
5.000,00

7.000,00
3.000,00
5.000,00
5.000,00
3.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00

29.000,00
50.000,00

4. 000,00
10.000,00
20.000,00

Cr$

5.000,00

5.000,00
18.000,00
3.000,00

8.000,00

7.000,00

2.000,00
3.000,00
5.000,00

10.000,00

5.000,00
5.000,00
7 .000,0)

15.000,00
5.000,00

15.000,00
10. OOt),00

5.000,01)
5.000,00

10.000,00
10. 000,00
20.000,00
5.000,00

10.000,00

11.000,00

10. 000,w)

5.000,00
1.000,00

5.000,00

5.000,00
5. 000,00
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Juiz de Fora - Sociedade Amigos de Benfica
Juiz de Fora	Aquicon frari a de Nossa Senhora

Aparecida, da Paróquia São Sebastião .
Juiz de Fora - Associação Futebol São Mateus
Juiz de Fora - Sociedade Pro-Melhoramentos do

Bairro de São Mateus ................
Juiz de Fora - Grêmio Literário Rui Barbosa (te

Cel. Pacheco ..................
Juiz de Fora - Clube Ainioré (te Cel. Pacheco
Juiz de Fora -- Sociedade São Vicente de Paulo do

distrito de Rosário ................
Juramento - Conferência São Vicente de Paulo (pa-

ra construção de sua sede) ............
Juruaia	Conferência São Vicente (te Paulo
,Juruaia - Asilo São Vicente de Paulo ......
Ladainha - Casa dos Pobres ..............
Lagoa da Prata - Clube Atlético Lagoense .
Lagoa da Prata - Ginásio Monsenhor Olaviano
Lagoa da Prata	Santa Casa de Misericórdia (pa-

ra aquisição de aparelhos cirúrgicos) .
Lagoa Dourada	Conferência São Vicente de Paulo
Lagoa Dourada - Caixa Escolar Casa Grande .
Lagoa Santa	Caixa Escolar do G. E. "1)r. Lund"
Lagoa Santa	Conferência São Vicente (te Paulo
Lagoa Santa	Conferência São Vicente (te Paulo de

Lapinha, município (te ..............
Lajinha -- Caixa Escolar do G. E "Comendador

Leite"	..........................
Lajinha - Colégio "Rui Barbosa" ..........
Lajinha	Caixa Escolar das Escolas Reunidas de

Chalé, município de ................
Lajinha	Caixa Escolar "Sara Lemos Kubitschek"

do G. E. "Juscelino Kul)itschek, (te Professor
Sperber, município de ..............

Lajinlia - Organização da Le,ião de Assistência
Brasileira (te Professor Sperber, município de

Lambari	Sociedade Lahariense de Assistência
Social	......................

Lambari - Asilo São Vicente de Paulo .
Larabarj	Santa Casa Boa Vista ..........
Laranjal - Clubes de futebol da cidade (em par-

tes iguais)	......................
Laranjal	Caixa Escolar do G. E. da cidade

49 -

Lassance	Conferência São Vicente de Paulo
Lavras - Escola Normal e Ginásio Nossa Senhora

(te Lourdes ....................
Lavras - Hospital Vaz Monteiro ............
Lavras - Asilo dos Inválidos - .....
Lavras - Sindicato (los Tial)aihadores nas Indús-

trias de Fiação e Tccelageni ............
Lavras - Ferroviário Esporte Clube ..........
Lavras - Departamento (te Assistência Social (lo

Centro Espírita (para construção) ........
Lavras - Associação Lavrense de Amparo aos Po-

bres (Asilo e Orfanato) ............
Leopoldina	Seminário Diocesano Nossa Senhora

Aparecida (obras assistenciais) ........
Leopoldina - Hospital (para obras de construção)
Leopoldina - Asilo Santo Antônio (para construção)
Leopol O in a Lactário "1)r. C. Junqueira" ......
Leopoldina - União Musical Icopoldinense .
Leopoldina - Clube Cotubas (assistência social)
Leopoldina - Sociedade São Vicente de Paulo .
Leopoldina - Albergue M. Zeferino (para constru-

ção) ........................
Leopoldina ---- União Beneficente Operária ......
Leopoldina - Caixas Escolares dos Grupos Esco-

lares (em partes iguais) ..............
Leopoldina	Clubes (te Futebol (la cidade (em

partes iguais)	....................
Leopoldina	Clubes de Futebol das vilas (em

partes iguais) ......................
Liberdade -- Asilo São Vicente (te Paulo .
Lima Duarte - Albergue São Vicente de Paulo da

Conferência Nossa Senhora das Dores (para
construção do Pôsto (te Puericultura) .

Lima Duarle - Santa Casa (te Misericórdia .
Lima Duarte	Minas Esporte Clube (para cons-

trução de arquibancadas) ............
Lima Duarte -- Organização (Ias Voluntárias .
Lima Duarte	Escola Normal Santa Brigida
Lima Duarte - - Obras sociais (Ia Paróquia .....
Lima Duarte —Associação Atlética de Lima Duarte
Lima Duarte	Caixa Escolar do G. E. "Bias

Fortes'.........................
Lima I)n a rle - Caixa Escolar do G. E. "Pc Oro Paz"

Cr$

10.000,00

2.000,00
5.000,00

5.000,00

7. 000,00
5.000,00

5.000,00

120. 000,00
10. ()0(),00
5.000,0(1

10.000,00
5. 000,0()
S. 000,o

5. 000,0o
2.000,f')
2.000,00
4.000,00
3.000,00

10. 000,00

15.000,00
30.000,00

15. 00o,00

5.000,0()

10.000,00

200. 000,00
12. 000,00
5.000,00

5.000,00
5.000,00

Cr

10.000,00

8.000,00
2O. 000,00

1.000,00

20.000,00
5.000,00

7.000,00

5. 000,00

10 . 000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00

2.000,00
2.000,00

2.000,00

10. 000,00

5.000,00
20.000,00

42.000,00
(i4.000,00

65.000,00
8.000,00

10.000,00
10.000,00
10.000,00

18. 000,00
2.500,00
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Lima Duarte -- Cantina do G. E. "Pedro Paz"
Lima Duarte	Corporação Musical Santa Cecilia
Lima Duarte -- Associação Recreativa Bando da

Lua........................
Lima Duarte	Obras sociais da Paróquia de Santo

Antônio da Olaria ..................
Lima Duarte	Conferência São Vicente (lo Paulo

de São Domingos do Bocaina, município (Te
Lima Duarte -- Conferência São Vicente de Paulo

de Olaria, município de ..............
Lima Duarte - - Conferência São Vicente de Paulo

de Santana do Garambéu, município (Te
Lima Duarte - Conferência São Vicente de Paulo

de Conceição de Ibitipoca, município de
Lima Duarte	Conferência São Vicente de Paulo

de Pedro Teixeira, município (lo ......
Luminárias - Conferência Nossa Senhora do Car-

mo (la Sociedade São Vicente de Paulo
Luminárias	Conferência São Vicente de Paulo
Luz - Lactário Nossa Senhora da Luz ........
Luz -- Conferência São Vicente de Paulo de Es-

teios, município de ..................
Machacalis Obras sociais (Ia Paróquia ......
Machado -- Liga Operária Machadense ........
Machado --- "O Imparcial" (jornal) ..........
Machado	Conferência São Vicente de Paulo
Machado	Caixa Escolar do Grupo Escolar .
Machado	Associação Rural ..............
Madre de Deus de Minas	Conferência São Vi-

cente de Paulo	................
Malacacheta --- Hospital São Vicente de Paulo
Malacacheta Obras sociais da Paróquia ......
Malacacheta - Conferência São Vicente de Paulo
Malacacheta - Maternidade de I3crtópolis, muni-

cípiode ........................
Manhuaçu -- hospital ..................
Manhuaçu - Patronato e Asilo São Vicente de

Paulo	........................
Manimuaçu	Ginásio Escola Técnica de Comércio
Manhlumiri!I1	(rc'iiio ),lai1ltl;11i;'inc!Hc (' Dcsporos
Manhumirim	Serviço de Maternidade e Proteção

à Infância e Adolescência Darei Vargas
Manhumirimn - Orfanato Padre Júlio Maria .

2.500,00
2.000,00

2.000,00

5.000,00

9.000,00

2.000,00

4.000,00

4.000,00

2.000,00

31.000,00
5.000,00
2.000,00

2.000,00
5.000,00

10.000,00
5.000,00
8.000,00
5.000,00
5.000,00

3.000,00
5.000,00
5.000,00

10.000,00

10.000,00
10.000,00

5.000,00
5.000,00

20. WW'00

15.000,00
60.000,00

Manhumirifli - Hospital-Asilo São Vicente de Paulo
(tara continuação (Ias obras) .........

Manhumirim - Patronato Agrícola Santa Maria
Manhunlirilo -- Pôsto de Puericultura Olinto Oli-

veira	........................
Manhurnilim --- Instituto dos Padres SacranientiflOs

Manhuniirim	Abrigo São Vicente (te Paulo
Manhumirimfl -- Conselho Particular da Sociedade

São Vicente de Paulo ................
Manhumirini - "Avante", órgão da União Co-

legial	......................

Manhumiriril	Caixa Escolar do G. E. Alfredo Lima
Manhumirini - Sociedade Beneficente e Casa de

Saúde (te Alto Jequitibá (para continuação
(Ias obras)	......................

Maravilhas --- Conferência São Vicente (te Paulo
Mar (te Espanha - Sociedade São Vicente (te Paulo
Mar de Espanha - Sociedade (te Caridade .
Mar de Espanha - Hospital (para obras de cons-

trução)	......................
Mar de Espanha - Caixa Escolar do G. E. •da

ci(la(tC	........................
Mar de Espanha - Clubes (te futebol da cidade

(em	partes iguais)	................
Mar de Espanha -- Clubes de futebol das vilas (em

partes iguais)	..................
Maria (ia Fé - Sociedade São 'Vicente de Paulo
Maria da Fé - Santa Casa (te Misericórdia .
Mariana ---- Obras socais (Ia Escola Santo Estê-

vão das Irmãs Carmelitas ............
Mariana - Hospital São Vicente de Paulo ......
Mariati a - Conferência São Vicente (te Paulo
Mariana	Externato Marianense ............
Mariana - Caixa Escolar do G. E. "Dom Bene-

vides"	........................
Mariana	Caixa Escolar do G. E. "N. Sampaio"
Mariana	Caixa Escolar do G. E. "Padre Sinin"
Mariana - Caixa Escolar do G. E. "Monsenhor

Morais" ........................
Mariana - - Caixa Escolar do G. E. "Cônego Braga"
Mariana - Caixa Escolar da Escola "Prof. Soares

Ferreira" ........................

60.000,00
50.000,00

5.000,00
20 .000,00
20.000,00

10.000,00

10.000,00
20.000,00

50.000,00
9.000,00

17.000,00
10.000,00

10.000,00

1.000,00

2.000,00

2.000,00
5.000,00

10.000,00

20.000,00
50.000,00
12.500,00

5.000,00

10.000,00
2.500,00
2.500,00

2.500,00
2.500,00

5.000,00
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Mariana - Ginásio Noturno "Dom Frei Manuel da
Cruz"	......................

Mariana	Conferência São José de Diogo de 'Vos-
concelos, município de ..............

Mariana	Conferência São Geraldo de Diogo de
Vasconcelos, mun. de...............

Mariana - Conferência de Miguel Rodrigues de
Diogo de Vasconcelos, município de ......

Mariana	Conferência (te Bela Vista de Diogo de
Vasconcelos, município de ............

Mariana	Conferência São Vicente de Paulo de
Acaiaca, município de ..............

Mariana	Conferência de Palmeiras de Acaiaca,
flulifliCipiO de ....................

Mariana - Conferência Cainargos, município de
Mariana	Conferência de Bento Bodrigues, muni-

cípio de ........................
Mariana	Conferência de Águas Claras, município

(lC	............................
Mariana	Conferência de Cláudio Manuel, muni-

cípio (te	........................
Mariana	Conferência São Vicente (te Santa Rita,

município de ....................
Mariana	Conferência São Vicente de Bandeiran-

tes, município de ..................
Mariana	Conferência São Vicente (te Monsenhor

Horta, município (te ................
Mariana -- Conferência São 'Vicente de Furquim,

fllflfliCÍl)iO de ....................
Mariana	Conferência São Vicente de Cachoeira,

município (te ....................
Mariana	Conferência São Vicente de Padre

Viegas, município de ................
Mar au a - Con ferên ra Seu Vicente May na e
Mariana	Sociedade Esportiva Guarani Futebol

Clube..........................
Mariana - Sociedade Esportiva Independente de

Acaiaca, município de ..............
Mariana - Sociedade Esportiva Furquiense .
Mariana - Sociedade Esportiva Caciioeirense
Mariana	Sociedade Musical de Cam argos, mu-

cípio de ......................
Mariana -- Sociedade Musical de Padre Viegas,

município de ..................

- 53

20.000,00 Mariana - Sociedades Musicais de passagem, mu-

	

5.000,00	
nicíl)iO de .........................

Mariana	
Sociedade Musical de São Domingos

	

5.000,00	
de Diogo de VasconceloS, município de

Mariana	Olímpio Futebol Clube ..........

	

2.500,00	 Marliéria	Conferência São Vicente de Paulo
Martinho Campos - Conferência São Vicente de

	

2.500,00	
Paulo.........................

Martinho Campos - Matriz Nossa Senhora de Aba-

	

2.500,00	
dia (auxílio para sua conclusão)

Mateus Leme	
Paróquia para reconstrução da

	

2.500,00	
Capela Boa Vista ................

	

5.000,00	
Mateus Leme - Sociedade São Vicente de Paulo
Mateus Leme - Conferência São Vicente de Paulo

	

1 .000,00	
(1e Boturohi, fliUfliCi 1)!o de ..........

,lateus Leme -- Conferências São Vicente de Paulo
de Sítio Novo, Juatuba, Igarapé, FrancelinOS

1 .000,00 Nossa Senhora da Paz, Azurita e Bicas
(Cr 500,00 para cada), municí

p io (te
5.000,00 Mateus Leme - Associação Lítero Beneficente de

	

5.000,00	
Azurita, município de ..............

Mateus Leme - Esperança Esporte Clube ......

	

5.000,00	
Mateus Leme	Juatuba Esporte Clube, de Jua-

tuba, município de ................

	

5.000,00	
Mateus Leme - Obras da Matriz de Juatuba, muni-

cípio de ......................

	

5.000,00	
Matias Barbosa - Sociedade São Vicente (te Paulo
Matias Barbosa - Asilo dos Pobres São Vicente de

	

2.500,00	
Paulo ...........................

Matias Barbosa - Pôso de puericultura Condessa

	

5.000,00	 (10 Carneiro	..................

Matias Barbosa	
Associação Atlética Matiense

	

50 000 00	

Matias Barbosa - Caixa Escolar do G. E. "Cônego
Joaquim Monteiro" ................

Matias Barbosa - Casa da Criança

	

10 00000	

..........

	

'o	
Matias Barbosa - Centro Espírita Santo Antônio

io oo

	

2 000'OO	

Matias Barbosa - Esporte Clube Santa Cru" ....
Matias Barbosa - FlauieilgO Futebol Clube ......

	

00	

Matias Barbosa - Ipiranga Futebol Clube ......
5.000 Matais Barbosa - Santaneflse Futebol Clube .

	

5.000	
Matias Barbosa - Sossêgo Futebol Clube de Santana

do Deserto, município de ............

10.000,00

5.000,00
5. 000 ,Ot)
5.000,00

5.000,00

2.000,00

10.000,00
4.000,00

1 .500,00

3.500,00

1.000,00
5.000,00

5.000,00

10.000,00
5.000,00

7.000,00

3.000,00
12.000,00

1.000,00
20.000,00

3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
5.000,00

2.000,00
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Matias Barbosa - Caixa Escolar Virgílio de Me-
lo Franco de Sossêgo, distrito de Santana do
Deserto, município de ..............

Matias Barbosa	Caixa Escolar do G. E. J. Mon-
teiro (Assis Chagas) ................

Matias Barbosa	Esporte Clube Duarte de Abreu
de Simão Pereira, município de ........

Matipó	Conferência São Vicente de Paulo .
Matipó - Obras da Matriz ..............
Matipó - Caixa Escolar do Grupo Escolar ......
Matozinhos - Escola Normal Regional ........
Matozinhos - Biblioteca Municipal ..........
Matozinhos	Peri-Peri Esporte Clube ........
Matozinhos	Conferência São Vicente de Paulo de

Mocambeiro, município de ............
Matozinhos	Caixa Escolar da Escola de Mocam-

heiro, município de ................
Medina	Caixa Escolar do G. E. "Dr. Horaciano

de Sousa"	....................
Medina - Obras paroquiais de Itaohim, município

de..........................
Medina - Caixa Escolar Laudelina Ribeirao do

G. E. de Ilaobim, mun. de ..........
Mercês - Asilo São Vicente de Paulo ..........
Mercês - Conferência São Vicente de Paulo .
Mesquita - Caixa Escolar de Joanésa, muneipio de
Mesquita	Caixa Escolar de Joanésia, município de
Minas Novas - Conferência São Vicente de Paulo de
Minas Novas - Conferência São Vicente de Paulo

de Chapada, mun. de ..............
Minas Novas -- Conferência São Vicente de Paulo

de Berilo, município de ............
Minas Novas - Conferência São Vicente de Paulo

de Francisco Badaró, município de ......
Miradouro	Hospital Asilo São Vicente de Paulo

(para construção) ................
Miradouro - Associação Miradourcnse de Atle-

tismo	........................
Miradouro - Caixa Escolar do Grupo Escolar
Miraí	Esporte Clube ..................
Moeda - Paróquia (para reconstrução da Igreja)
Moeda - Conferência São Vicente de Paulo
Moeda - Banda de Música Pôrto Alegre ......

Cr

4.000,00

5.000,00

2.000,00
13.00000
15.000,00
2.000,00

10.000,00
5.000,00
4.000,00

5.000,00

4.000,00

1 .1 .000,00

10.000,00

14.000,00
3.000,00
5. 000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00

2.000,00

2.000,00

2. 0000,0

68.000,00

12.000,00
2.000,00

25.000,00
4 .000,00

12.000,00
6. 000,00

iloeda - corporação Musical Santa Efigênia, de
Coqueiro do Espinho, município de ......

Monsenhor Paulo - Vila São Vicente dc Paulo
Monsenhor Paulo - Caixa Escolar das Escolas Reu-

nidas JoãO Mestre................
Monsenhor Paulo - Clube Recreati\0 Paulcflse
Monsenhor Paulo - Ação Social Rural (Ia Paróquia

Monte Alegre de Minas - Sociedade São Vicente

de Paulo .................
Monte Alegre de Minas -- Abrigo Padre Chico
Monte Alegre de Minas - Triângulo Esporte Clube

Monte Azul	
Caixa Escolar Cristiano Machado (lo

G. E. "Caetano Machado" ............

Monte Belo	
Sociedade São Vicente de Paulo

Monte Belo	
Caixa Escolar do G. E. "Ccl. Evan-

gelista" ...................
Paulo
......

de
Monte Belo	

deConferência São Vicente 
Juréia, município de ................

Monte Carmelo -- Santa Casa de Misericórdia da
(Ia Sociedade São Vicente de Paulo (para
construção)	.....................

Monte Carmelo - Ginásio e Orfanato Nossa Se-
nhora cio Amparo ................

Monte Carmelo - Organização das Voluntárias

Monte Carmelo	Caixa Escolar cio G. E. "MeIo

Viana"	.........................

Monte Carmelo	Caixa Escolar do G. E. "Letícia

Chaves"	......................

Monte Carmelo - Conferência	
oência Nossa Senhora 

Carmo ........................

Monte Carmelo - Operário Esporte Clube .

Monte Carmelo	Associaçâo Atlética de Monte
Carmelo (Clube dos 100) ............

Monte Carnielo - Conferência São Vicente de Paulo
da Vila Romaria, município de ........

Monte Carmelo - Caixa Escolar das Escolas Reu-
nidas "Padre EustáquiO", da Vila Bagagem,
município (le ..................

Monte Carmelo	Caixa Escolar das Escolas Reu-
nidas da Vila Romaria, município de ......

Monte Carmelo - Caixa Escolar das Escolas Reu-
nidas da Vila Doradoquara município de

c). 0a0,00
10.000,00

5.000,00
5000,00

10.000,00

10.000,00
2.000,00
2.000,00

13.000,00
10.000,00

2.000,00

1.000,00

35.000,00

17.000,00
11 .0000(1

6. 000M0

7.000,00

5.000,00
5. 000,00

15.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5. (0)0,00
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Cr$
Cr$

2.000,00

46.500,00
3.000,00

15.000,00

15.000,00
10.000,00
18. 000,00
14.000,00
10.000,00

15.000,00

20.000,00
10. o00,00
3.000,00

10.000,00
5.000,00

20.000.00
4.000,00

10.000,00

5.000,00

5.000,00

2. 000,00
10.000,00
5.000,00
3.000,00

20.000,00

15.000,00

5.000,00
4.000,00
3.000,00

5.000,00
10.000,00

Monte Santo de Minas - Conferência São Vicente de
Paulo........................

Monte Santo de Minas	Santa Casa de Misericór-
dia..........................

Monte Santo de Minas - Asilo São Vicente de Paulo
Montes Claros - Organizacfjo (Ias Voluntárias .

	

Montes Claros	Caixa Escolar do G. E. "Gon-
çalves Chaves" ..................

Montes Claros - Escola Irmãs Merccdúrias ......

	

Montes Claros	Círculo Operário ..........
Montes Claros Associação das Damas de Caridade
Montes Claros - Asilo São Vicente ..........
Montes Claros - Irmandade de Nossa Senhora de

Fátima	......................
Montes Claros -- Orfanato Nossa Senhora do Per-

pétuo Socorro ..................
Montes Claros - Cidade Cristo Rei ..........
Montes Claros - Escola Apostólica São Norberto
Montes Claros - Sociedade de Proteção à Infância

Santa Teresjnh,q ..................

	

Montes Claros	Esporte Clube João Rebelo .
Montes Claros -_ Colégio Imaculada Conceição
Montes Claros - União Operária Patriótica ......
Montes Claros	Caixa Escolar do G. E. "Carlos

	

Versiani"	......................
Montes Claros - Diretório dos Estudantes Secun-

dários	........................
Montes Claros - Conselho Particular das Conferên-

cias de São Vicente de Paulo ............
Montes Claros - Conferência Bom Jesus da Lapa

da Sociedade São Vicente de Paulo ......
Monte Sião Conferência São Vicente de Paulo
Monte Sião - Caixa Escolar do G. E. "Dom Otávio"
Monte Sião	Santa Casa de Misericórdia ......
Morada Nova de Minas - Lar dos Meninos .
Morada Nova de Minas - Sociedade São Vicente de

Paulo	........................
Morada Nova de Minas - Caixa Escolar do Grupo

Escolar ........................
Morro do Pilar - Obras Sociais da Paróquia
Morro do Pilar - Conferência São Vicente de Paulo
Muriaé - Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade

de Boa Família, município de ..........
Muriaé - Nacional Atlético Clube ............

Muriaé - Curso Ginasial Noturno Gratuito do Gi-
násio São Paulo ....................

Muriaé -- Fundação São Vicente de Paulo (para
obras e compra de material) ..........

Muriaé	Caixa Escolar do G. E. "Gonçalves

Couto,'	...........................
Mutuin -- Sociedade São Vicente de Paulo ......
Muzambililio - Asilo São Vicente de Paulo .
MuzanibinhO - Conferência São \Tjfle dc Paulo

Nanuque - hospital Américo Machado ......
Nanuque - Sociedade Beneficente ..........
Nanuque - Obras Sociais da Paróquia ........
Nanuque - Caixa Escolar Frnnz Chaper ......

Natércia	Conferência São Vicente de Paulo
Nazareno - Conferência São Vicente de Paulo
Nepomuceflo - Sociedade Beneficente ........
NepomuccnO - Conferência São Vicente de Paulo

Nepornuceno	Cantina Escolar do Grupo Escolar
local	........................

Nova Era - Maternidade de Nossa Senhora das
Graças ........................

Nova Era Hospital São José ..............
Nova Era	Orfanato dos Menores Desamparados

São Pedro de Alcântara, das Irmãs Alcanta

Finas	........................
Nova Era - Associação de Caridade São José .
Nova Era - Associação Protetora da Maternidade e

da Infância ......................
Nova Lima - Conferência São Vicente de Paulo
Nova Lima - Caixa Escolar Valadares Ribeiro
Nova Lima - Associação Atlética NovalimenSe
Nova Ponte - Caixa Escolar do G. E. "São Miguel"
Nova Ponte - Sociedade São Vicente de Paulo
Nova Resende - Conferência São Vicente de Paulo
Nova Resende	Vila São Vicente (le Paulo .
Nova Resende - Caixa Escolar do G. E. "Meio

Viena" ........................
Nova Resende - Matriz de Santa Rita (para obras)
Nova Serrana - Conferência São Lumiz ........
Oliveira - Casa da Criança ..............
Oliveira - Lactário São Vicente de Paulo .
Oliveira - Aliança Esporte Clube de Morro do

Ferro, município de ................
Ouro Branco - Patronato Agrícola Dom Orione

10.000,00

30.000,00

4.000,00
5.000,00
1.000,00

11.000,00
20.000,00
15.000,00
5.000,00
5.000,00

13.000,00
6.000,00
5.000,00
5. 000,00

5.000,00

15.000,00
10.000,00

8.000,00
2.500,00

7.000,00
6.000,00
3.000,00
2.000,00
1.000,00

20.000,00
6.000,00

20.000,00

5.000,00
10.01)0,00
4.000,00
1 .000,00
5.000,00

3.000,00
10.000,00
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Ouro Branco - Conferência São Vicente de Paulo
Ouro Fino - Sociedade Esportiva Ourofinense
Ouro Fino - Educandário Silo José ..........
Ouro Fino - Santa Casa de Caridade ........
Ouro Fino - Conferência São Vicente de Paulo
Ouro Prêto	Asilo Santo Antônio e Santa Isabel da

Ungria	........................
Ouro Prêto - sociedade Musical Bom Jesus das

Flores	......................
Ouro Prêto	Clube Recreativo 15 de Novembro
Ouro Pi'êto - Cantina do G. E. "Pedro II" .
Ouro Prêto - Conselho Particular da Sociedade São

Vicente de Paulo ..................
Ouro Prêto - Obras (Ia Matriz de Amarantjna rriu.

flicípio de ........................
Ouro Prêto -- Sociedade São Vicente de Paulo de

Glaura, município de ................
Ouro Prêto Sociedade São Vicente de Paulo de Santo

Antônio do Leite, município de ..........
Ouro Prêjo - Sociedade São Vicente de Paulo de

Amarantina, município de ............
Ouro Prêto - Sociedade dos Amigos de Amarantj

na, município de ................
Ouro Prêto - Sociedade São Vicente de Paulo de

Bodrigues Silva, município de ..........
Ouro Prêto	Sociedade São Vicente de Paulo de

São Bartolomcij, Intinicipio de ..........
Ouro Prêto	Sociedade São Vicente de Paulo de

Cachoeira (lo Campo, município de .
Ouro Prêto	Associação de Proteção à Materni-

dade e à Infância de Cachoeira (lo Campo,
município de	..................

Ouro Prêlo	Associação São José de Engenheiro
Correia, município de ................

Ouro Prêto	Sociedade Beneficente Musical de
Santa Rita (lo Ouro Prêto, município de

Ouro Prêto - Sociedade São Vicente de Paulo de
lligue1 Burnier, município de ........

Pains	Sociedade São Vicente de Pauo .
Pains - Clube Recreativo Pajnense ..........
Palma - Conferência São Vicente (te Paulo ......
Palma	Caixa Escolar do G. E. da cidade .

Cr$

3.000,00
10.000,00
8.000,00

10.000,00
5.000,00

12.000,00

4.000,00
19.000,00
12.000,00

10.000,00

10.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

8.000,00

4.000,00

6.000,00

4.000,00

50.000,00

4.000,00

4.000,00

2.000,00
15.000,00
20.000,00
7.500,00
2.000,00

Palma - Escola Técnica de Comércio Nossa Se-
nhora Apareci	................

Palma - Clubes de futebol da cidade (em partes
iguais).................. .artes.....

Palma	Clubes de Futebol das vilas (em p
iguais).........................	

artes
.....

Palma -- Caixas Escolares das vilas (cm p

iguais)	........................

Papagaios - Conferência São Sebastião
Papagaios - Juventus Esporte Clube ..........

Paracatu	
Igreja Nossa Senhora do Rosário

Paracatu - Amoreira Esporte Clube ........
Paracatu - Santana Esporte Clube ..........

Paracatu	Biruta Esporte Clube ............
Paracatu - Corporação Musical EuterPC ......
Paracatu - Conferência São Vicente (te Paulo .
Paracatu - Instituto das Irmãs Ferreiras Carmeli-

tas Missionárias de Santa Teresiilha do Me-
nino Jesus do Brasil ............

Paracatu -- Instituto Nossa Senhora do Carmo das
Irmãs Terceiras Carmelitas ..........

Paracatu - Centro Social da Liga Católica
Paracatu - Pôsto de Puericultura ..........
Paracatu - Santa Casa de Caridade ........
Pará de Minas - Dispensário Padre Silvestre
Pará de Minas - Asilo Padre José Ferreira .
Pará de Minas	Orfanato Nossa Senhora da Con-

	

ceição	.......................de
Pará de Minas	Fluminense Futebol Clube 

Florestal, município de ..............

Pará de Minas	
Conferência São Vicente de Paulo

de Florestal, município (1C ............
paraguaçu - Ginásio Salesiano Domingos Sávio
ParagUaçu - ConferênciaSão Vicente de Paulo

Paraguaçu - Liga Opermria de ParaguaÇU .
Paraisópúlis - Casa (te Caridade ..........

	

Paraisópolis	Escola Normal Santa Ângela

ParaisóPoliS - Obras sociais da Paróquia .
ParaiSól)OliS - Hospital (para obras de recons-

trução)	.......................

Paraopeba - Conferência São Vicente de Paulo
Passa Quatro - Santa Casa de Misericórdia .
Passa Quatro - Sociedade São Vicente (te Paulo

('S

2.500,00

8.000,00

5.000,00

3.000,00
2.000,00
2.000,00

10.000,00
19.000,00
19.000,00
10.000,00
10.000,00
12.000,00

20.000,00

20.000,00
10.000,00
20.000,00

140.000,00
3.000,00
3.000,00

10.000,00

5.000,00

5.000,00
40.000,00

5.000,00
5.000,00

10.000,00
12.000,00

3.000,00

5.000,00
2.000,00

10.000,00
10.000,00



Cr$

Passa Quatro - Caixa Escolar do Grupo Escolar
Passa Tempo - Escola Silo Gemido Magela .
Passa Tempo	Sociedade São Vicente de Paulo
Passa Tempo - Lira Nossa Senhora da Paz ....
Passos	Conferência Silo Vicente de Paulo .
Passos - Associarão Espírita Santo Agostinho
Passos - Associação das Damas de Caridade .
Passos - Irmandade Nossa Senhora do Carmo
Passos - Caixa Escolar do G. E. "Abraão Lincoln"
Passos - - Caixa Escolar do G. E. "\'enceslau Braz"
Passos - Cantina Otto Krahner do G. E. "Vences-

lan Praz"	......................
Patos de Minas	Obras da Matriz (Catedral)
Patos de Minas	Vila dos Meninos, dirigida pelo

Pc. Tomaz Olivieri ................
Patos de Minas	União Recreativa dos Trabalha-

dores (obras do estádio) ............
Patos de Minas - Cantina do G. E. "Marcelino

Barros"	....................
Patos (Te Minas - Obras (Ia Vila Padre Alaor .
Patos (Te Minas	Esporte Clube Mamoré (obras

(10 estádio)	....................
Pntos de Minas - Conferência São Vicente (te Paulo

da Vila Santana, município (te ..........
Patos de Minas - Obras cia Matriz da Vila Santana,

município de ..................
Patos de Minas	Conferência Silo Vicente de Paulo

(Ia Vila L"üi 1'OiW)l	a: ia (le
Patos de Minas - Obras da Matriz da Vila Lagoa

Formosa, município de ..............
Patos (Te Minas	Conferência São Vicente de Paulo

Vila (uim;i	Hj11	(IC	......

Patrocínio	Lar da Criança (anexo ao Patronato
Cel. João Cândido) ................

Patrocínio - Sociedade São Vicente (te Paulo .
Patrocínio - Obras paroquiais ............
Patrocínio do Muriaé - Unidos Esporte Clube
Paula Cândido - Conferência São Vicente de Paulo
Paulistas - Hospital São José ............
Paulistas - Obras Sociais da Paróquia ......
Paulistas - Caixa Escolar das Escolas Reunidas
Peçanba	Colégio de ..................
Peçanha - Orfanato Santa Luzia . . ........

5.000,00
5.000,00

10.000,00
10.000,00
25.500,00
5.000,00
5_ 000,00
5. 000,0(1
5.000,00
9.000,00

1.000,00
n. 000,00

30.000,00

40.000,00

10.000,00
30.000,00

30.000,00

20.000,00

10.000,00

1 ) .

10.000,00

10.000,00
10.000,00
20.000,00
9.000,00
5.000,00
8.000,00
5.000,00
3.000,00
1.500,00

14.000,00
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peçanha - Escola SSo José ....... . .
Peçanha — Conferência São Vicente de Paulo
Pedra Azul — Hospital Ester Faria de Almeida
Pedra Azul - Pôsto de puericultura 

Clemente Faria

Pedra Azul — sociaÇão Rural de Pedra Azul
Pedra Azul - Maternidade Odete Valadares .
Pedra Azul - Sociedade Beneficente de Pedra Azul

Pedra Azul -
	oci2Çã0 Educativa e Beneficente

Cassiano Mendes ................
Pedra Azul — Caixa Escolar do G. E. "Dr. Clemen-

te Faria" ........................
Pacifico

Pedra Azul - Caixa Escolar do G. E. "Ccl. 
(te Faria"........................

Pedra Azul - Hospital Dr. Otávio GonÇalves, de
André Fernandes, município de (para reapa
relharnento).....................

Pedra Azul ---- Caixa Escolar do G. E. de André
Fernandes, munidO'0 de ..............

Pcdralva Esporte Clube Pedra Braflc'(......
Pedro Leopoldo - Conferência São Vicente de Paulo
Pedro Leopoi(lo — Ginásio Imaculada	

nceiÇã0

Pedro Leopoldo — Caixa Escolar Luiz MeIo Viana
ulo G. E. "Bui Barbosa" ............

Pedro Leopoldo	
Círculo Operário ........

Pequcri	
Sociedade São Vicente (te Paulo .

pequeri	
Obras di Paróquia ............

Esporte Clubpequcri	
e PeqUeric11sc ........

Pequi	
Conferência São Vicente de Paulo .

perdigao	
Sociedade São Vicente (Te Paulo .

Perdões - Instituto l)em Bôsco ........

Perdões	
Lactário São Vicente de Paulo ......

Perdões -	Santa	
(i.a i.eiparclhan1cIto)

Piáu -
sociedade São Vicente de Paulo ......

Pieda(lr do Bio Grande	
Caixa Escolar do G. E.

"Hildebrafldo Teixeira ..............

Piracema	
Sociedade São Vicente (Te Paulo

Piranga - Sociedade São Vicente de Paulo .

Piranga	Hospital São Vicente de Paulo .
Piranga — Ginásio Leão Xlii ............

Piranga	Aerocltlbe ....................

Piranga	Esporte Clube Piranga ..........

Piranga - Nacional E5l)OVtc (lcbe ..........

5.000,00
18.000.00
45.000,00
15.000,00
15.000,00
20.000,00
10.000,00

100.000,00

.O00,00

S. 000,00

20 .000,00

3.000,00
28.000,00

5.000,00
10.000,00

6.000,00
2.000,00
5.000,00
4.000,00
4.000,00
5.000,00

.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00

2.000,00
15.000,00
12.000,00
50.000.00
15.000,00
50.000,00

3.000,00
70.000,00
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Piranga	Corporação Musical Nossa Senhora da
Conceição	....................

Piranga - Corporação Musical Santa Cecilia .
Piranga	Caixa Escolar do G. E. "José Ildefonso"
Piranga - Conferencia Sao Vicente de Paulo de

Piraguara, município de ............
]) iran go - Caixa Escolar de Pirapora, município (lC
Piranga - Conferência São Vicente de Paulo de Pi-

nheiros Altos ..................
Piranga - Conferência São Vicente de Paulo de

Santo A. Pirapetinga ..............
Pirapetinga	Hospital de (para obras de cons-

trução) ......................
Pirapetinga -- Caixa Escolar cio G. E. da cidade
Pirapetinga --- Clubes de Futebol da cidade e da vila

(em partes iguais) ................
Pc rapora ---- Associação Piraporense de Amparo à

Pobreza .......................
Piranha ---- Socidadc São Vicente de Paulo ......
Pitangui ---- Pitangui Clube (para aquisição de urna

bll)lioteca)	....................
Pitangui -	Caixa Escolar de Cardosos ......
Pium-i	Sociedade São Vicente de Paulo .
Pium-í - Santa Casa de Misericórcli	........
Piurci-j ----- Caixa Escolar cio G. E. "Avelino de

Queiroz" ......................
Piicrn-í - Caixa Escolar do G. E. "Josino Alvim"
Pium-í ---- Sociedade São Vicente de Paulo de Pe-

robas, município de ..............
Poço Fundo - Asilo Municipal dos Pobres ....
Poço Fun do - Conferência São Vicente de Paulo
Poço Fundo - Caixa Escolar do Grupo Escolar
Poço Fundo - Ginásio São Marcos ............
Poro Fundo - Liga Esportiva Ginilrense ........
Poços de Caldas -- Conferência São Vicente de

Ponto
Peras di Caldos	Escola Pro h ssi onal Dom fosco,

da Fundação de Assistência ao Menor .
Pnr; de Caldos --- Erola Profissional de Vila

Cruz, da Aszrri::rão dos Padres Oblatas Ma-
ria Imaculado	................

Porrone	Obras	O(1iS (ii) Paril'quia ......
Pocrar e	Caixa Fc(	do Gi'o 1,o Escolar .

- Vila VicenCna ................

Cr$

6.000,00
5.000,00
5.000,00

2.000,00
2.000,00

3.000,00

3.000,00

10.000,00
2.000,00

5.000,00

15.000,00
9.000,00

50.000,00
5.000,00

20.000,00
15.000,00

25.000,00
25.000,00

5.000,00
15.000,00
6.000,00
2.000,00
5.000,00
5.000,00

13.000,00

15.000,00

10.000,00
10.000,00
5.000,00

10.000,00

Ponte Nova - Esport Clube Palmeiren	
......

Ponte Nova - Granja Menino Jesus da Associação
PontenOVenS( de Proteção à Criança .

Ponte Nova -- ssoCiaçã0 das Damas de Caridade
da Sociedade São Vicente de Paulo ......

Ponte Nova - Asilo Municipal de MendigOS
Ponte Nova - Escola Técnica de Comércio Ponte-

	

novense	..............

	

Ponte Nova	
Sociedade Mineira d. Amparo à

Maternidade e à 1 nfÇincia ............
Ponte Nova -- Lactário Dr. Pedro Palermo .
Ponte Nova - Loja Cosmopolita (Departaflicilto

Social)

	

Ponte Nova	
Conselho Central Vicentino .

Ponte Nova - -- 13, '011. 	Madre MazzarelO .

Ponte Nova ---- Caixa Escolar cio G. E. 
, Cel. An-

tonino de Pieda(le
Ponte Nova -- Caixa Escolar (lo O. E. "Amparo

(10 Serra" ......................
Paulo

...
de

Ponte Nova -- Conferência São Vicente de 
Urucnia, niunicÍ pio de ............

	

Porteirinlia	Conferência São Vicente de Paulo

	

Pôrto Firme	Conferência São Vicente de Paulo
Pôrto Firme -- Caixa Escolar do Grupo Escolar

	

Pôrto Firme	Associação das Damas de São Vi-
cente de Paulo ..................

Poté -- Sociedade São Vicente de Paulo ......
Pouso Alegre - Escola Profissional "Delfim Mo-

	

reira"	........................
Pouso Alegre - Escola Doméstica "Santa Teresinlia"

Pouso Alegre - Sociedade São Vicente de Paulo

Pouso Alegre -- Associação de Caridade ......
Pouso Alegre --- Cantina do G. E. IlermantinLi

IleruldO .........................
Pouso Alegre - Cantina do G. E. Monsenhor

José Paulino...................
Pouso Alegre -- Canlina do O. E. Joaquim Quei roz
Pouso Alegre - Pôsto de Puericultura Ismael Li-

hânio ...........................
Pouso Alegre - "A Cultura" (para oficinas)
Pouso Alegre -- "A lienascenÇa" (para oficinas)
Pouso Alegre - "Gazeta de Pouso Alegre" (para ofi-

cinas)	....................

4

Cr$

3.000,00

5.500,00

22.000,00
7.500,00

7.500,00

10.000,00
8.000,00

15.000,00
5.000,00
1.000,00

2.000,00

1 .000,00

.
9-0,000,00

5.000,00
3.000,00

2.000,00
4.000,00

18.000,00
20.000,00

7.000,00
4.000,00

6.000,00

3.000,00
2.000,00

2.000,00
3.000,00

10.000,00

3.000,00
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Pouso Alegre - Obras da Catedral	 .
Pouso Alegre	Obras Sociais Diocesanas .
Pouso Alegre -- Seminário Diocesano
Pouso Alegre - Orfanato Nossa Senhora (te Lourdes
Pouso Alegre Assistência Bom Jesus ........
Pouso Alegre - Círculo Operário ..........
Pouso Alegre	Clube 28 de Setembro ......
Pouso Alegre -- Carmelo da Sagrada Família
Pouso Alegre - Conservatório Estadual de Mu-

sica (para aparelhamento) ............
Pouso Alegre	União Operária Pousoalegrense
Pouso Alegre - Liga Esportiva Municipal de Ama-

dores	..........................
Pouso Alto - Casa (te Caridade São Vicente de

Paulo	......................
Pouso Alto - Caixa Escolar do G. E. Ribeiro (Ia

Luz..........................
Pouso Alto - Caixa Escolar das Escolas Reunidas

de Capivari, município de ............
Prados	Santa Casa (te Misericórdia (para aqui-

sição de material cirúrgico) ..........
Prados - Sociedade de Assistência à Maternidade e

à Infância Desvalida ..............
Prados	Conferência São Vicente de Paulo de

Coroas, município de ................
Prata - Sociedade São Vicente (te Paulo ......
Prata - Associação Pratense de Esportes ......
Prata - Associação Atlética Praterise ........
Prata - Associação de Beneficência e Cuilura
Prata - Prata Clube ....................
Prata - Hospital Madre Teodora ............
Prata - Caixa Escolar cio G . E. "Noraldino Lima"
Pratápolis - Associação Recreativa 'Trabalhista
Pratápolis	Associação Profissional dos Trabalha-

dores das Indústrias de Calcários e Pedreiras
de Itaú de Minas .................

Pratápolis -- Conferência São Vicente de Paulo
Pra tápolis - Pratúpoljs Esporte Clube ......
Presidente Bernarijes	Conferência São Vicente de

Paulo	..........................
Presidente Bernardes - Caixa Escolar do Grupo

Escolar	......................
Presidente Bernardes	Filarmônica Mestre Do-

miníos	.......................

5.000,00
10.000,00

5. 000M0
10.000,00
5.000,00
5.000,00
4.000,00

15.000,00

20. 000,00
9.000,00

5.000,00

10.000,00

5.000,00

5.000,00

32.000,00

2.000,00

2 O0.0()
5. 000,00
8.000,00
2.000,00
1.000,00
2.000,01)

10.000,00
1.000,00

20.000,00

5.000,00
8.000,00

10.000.00

8.000,00

3.000,00

3.000,00

Presidente Bernardes - União Esportiva Calam-
bauense ........................

e;ii:ite Ol:iU	(,.uii'.')	1

Maciel
Quartel Geral - Sociedade São Vicente de Paulo

RapOSOS - Sociedade São Vicente de Paulo

Raposos	Ideal Esporte CluPe ............
Raul Soares - hospital São Sebastião (para sua

constru(,ão) ......................
Raul Soares - Loja Esperança no Arquiteto (De-

i) artanlea lo Social) ................
Raul Soares - ConÇciéicia São Vicente (te Paulo

Raul Soaces -	Caia a Escolar do G. E. "Ccl.

João Domingos" ..................
Raul Soares - CouFrflCia Vicentina de Cornélio

Alves, município (te ..................
Raul Soares - Conferência Vicentina de Vermelho

Novo, mul1icíla0 de ................
Raul Soares - Coafemência Vicentina de Vermelho

Velho, município (1€' ................
Raul Soares -- Coifcrénca Vicentina de Santana

(10 Tabuleiro, município (Id ..........

iiccreio	Recreio Esporte Clube .........
Recreio - Ilospi tal São Sebastião (para obras)
Recreio - Caixa Escolar do O. E. da cidade
iecrmo - Congrcpação Marian a ..............
Ucercio - SOCIC(F((Ic iOc ai O€r0 ia ibm' da Mo-

cidade	......................
Recreio -- Clubes 0e Futebol (ia cidade (cm par-

tes iguais)	......................
Recreio - Lactário e Dispensário da Conferên-

cia São Vicente de Paulo ..............
Recreio - Clubes de futebol das vilas (em partes

iguais)	........................
Bessaquinha	Conicréccia São Vicente de Paulo
ilesende CosiaAssociação das Senhoras de Co-

ridade	........................
Resplendor - liospi lai Nossa Senhora do Car-

mo..........................
Ribeirão das Neves	Caixa Escolar "Mendes Pi-

mentol" ..........................
Rio Acima - Cantina Deputado "Cônego Mesqui-

ta" do G.	E ...................
Rio Casca -	Biblioteca do Automóvel Clube

3.000,00

10.000,00
5.000,00
4.000,00
2.000,00

60.000,00

20.000,00
3. 000,00

'2. 000,o0

10.000,00

5.000,00

8.000,00

10.000,00
15. 000,00
30.000,00

2.000,00
3. W),00

2. 000,00

6. Oud,00

4. 000,00

3. (100,00
2. 000,00

1.o00,00

40. 0G0,00

1 . 00I),00

4. 0I0,00
10.000,00
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Rio Casca	Automóvel Clube	 .
Rio Casca - Conferência São \ tcCflc ((e i5UlO

Rio Casca - Grêmio Dramático "Cônego SeoUl
Rio do Prado -- Conferência Santo Antônio .
Rio do Prado -- Caica Escolar das Escolas

	

nidas	........................
Rio Espera --- Mllflicil)(d Futebol Clube ........
Rio Espera Caixa Escolar (lO Grupo Escolar

Rio E'era -- Banda de Música Saia Lflgcfl(a
Rio Esacra - Caixa 1 calar das Escolas Muni-

	

cipais	........................

	

Rio Espera	Obras Sociais da Paróquia
Rio Espera - - Igreja Conceição da Boa Vista .
Rio Espera - Conftrêncin Vicentina ..........
Rio Espera -- Praça de Eportes da Poró 'aia (para

	

construçêo)	....................
Rio Espera - Hospital São Vicente de Paulo (para

unisição (lo material
Pio Espera - -- Conferência São Vicente (lo Paulo

de Lnniin, município (lO ............
la l

de............................
Ro ParOIJ alba - - Sociedade São Vinco e dc' Paulo
Rio P'roncuba -- Caixa Escolar (10 Grupo Escolar
Rio Pa'do (lO Minas ----- Caixa Escolar do Grupo Es-

	

colar	..........................
Rio Pardo dc Minas	Sociedade (lo Paneficência

dc Santo Antônio de Pédua ............
Rio Piracicaba --- Conferência São Vicane de Paulo
TU Piracicaba --- Pira nO ai a Esporia Clube .
Ri

	

Piracicaba	Caixa Escolar da Vila Padre
Pinto..........................

	

Rio Piracicaba	Conferência So Piac' dc E
da Vila Padre Pa' o ................

Rio Piracicaba — Conferência São Vicente de Paulo
de João Monleva'le, município de ......

Rio Pomba - Associação Santa Luíza de Marilac
Rio Poniba - Sociedade São Vicente de Paulo
Rio Pomba - Sociedade de Ensino e Assistência

Social Padre Manoel Jesus Maria ........
Rio Pomba - Caixa Escolar do Grupo São José
Rio Pomba - Para as obras da Paróquia São Manoel
Rio Pomba - Banda de Música Santa Cecilia

5.000,rio
25.000,00
10.000,00
3.000,00

4 .000,01)
7. 000,00
7.000,00
5. 000,00

5.000,00
10. 000,00
4.000,00
0.000,00

20.000,00

20. 000M0

12. 00O300

1. 500,00
20.000,00
45.000,00

lO .000,00

5.000,00
29. 000,00
10 . 000,01)

5.000,00

0.000,00

1:.000,00
20. 000,00

135.000,00

123. 000,00
5 . 000,00
5. 000,00
5.000,00

1' a Po'aba	Cmi Çciêa ria São Viceflie de Paulo de

Silverania, 1 ,iípio de ............
Eia Pomba -- I'ombense Esporte Clube ........
Rio Pomba - Caixa Escolar (las Escolas Reunidas

de Silvelaulia, flc'lpj0 cl...........

Rio PiCOu -- Obras soniaiS da Paróquia ......
Ilio Prêto - Sociedade São Vicente (te Paulo

Pêlo - Asilo São Vicente de Paulo ......

saibo - - (Ecas '-'-colar ..............
Rio Vermelho - Albergue dos Pobres da Paróquia

ias	11(1..........................
cc - - - hospital São Vicente de Paulo ........

lEiblio -- Caixa lEcolar lo Grupo Escolar ......
SMwrá - Conferência Sc, Vicente de Paulo .
Sdaoé --- Caixa Escolar das Escotas Rurais .

binopOlis -- Hospi tl São Sehastião ........
Sala népohii --- (Enésio Monsenhor José Amarantiflo

Scdd népoli s - Cmi Faii1 e ia São Vicente de Paulo

Sacraiciento -- Santa Case de 1tisc'ic,'saiiR (para
fl iOpli ação e

rameni o - Sociedade São Vicente de Paulo
S,,	, e ,,,,o - Lar lEpercta ................

1-Oa:ia meu 10 - DispcnsCtrio (105 Baldes ........
Sacramento .- ('aix a Escolar do Grupo Escolar

Afonso Pena ....................
A'i ('(0((c'	l'l511O (15 Ctcna Júnior

(entre Conquisto e Sacramento e em contrução)

5:0 :	Asociaç0o Salioen5e (10 Atletismo .

5015105 -- Liga @perénia ................
Salinas -- Sociedade São Vicente (10 Paulo .
Sal ia as - Instilu( o desea Senhora A0arceidii
SalOio; - Caixa Escolar (10 tI . E. "João PorErio"
Sai nas— Cruzada Lucadsiica 1i fantil ........
S::ca ilérbara -- EscoTa Apostélica Nossa Senhora

Mãe dos Homens cio Caraça ..........
Sa ni a Bárbara - CoiCqiio do Caraça (para aquisição

de instrumento; de banda de música) .
Santa llél'l)ana	Conferência lEo Vicente de Paulo
Soa ta Ilérbara — Confraria Nossa Senhora I1O Rocei-

rio......................
San la Bárbara - - As i lo Nossa Senhora do Perpétuo

Socorro (para acpiisiçãü de fogão elétrico)
Sinta Bárbara - Clube Atlético Aliado ........
Santa Bárbara -- Ferrovi Cicio Esporte Clube .

9.000,00
10. 000M0

5. 000,00
12.000,00
5.000,00

10.000,01)
3.000,00

5.000,00
25. 000,00

4.000,00
3.000,00
2.000,00

20.000,00
5.000,00
2.00-0,00

10.000,00
5.000,00

10.000,00
10.1100,00

8, 000,0o

10.000,00
20. 000,00
50. 000,00
30 .000,00
20. 000,0()
10. 000,010
10.000,00

12.000,00

3.030,00
1. 000,t,0

2. 000,00

15.000,00
5.000,00
6. 000,00
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3.000,00

2.000,00

10,000,00

1.000,00

Santa Bárbara - União Esporte Clube
Santa Bárbara - Caixa Escolar do Grupo Escolar

"Afonso Pena"	 .
Sana Bárbara	Conselho Particular de Santo An-

tônio da Paróquia de ..............
Santa Bárbara - Esporte Clube dc Caias Altas,

município de ....................
Santa Bárbara - Paróquia de São Gonçalo do Rio

Abaixo, município de (para construção da
casa paroquial)	..................

Santa Cruz do Escalvado	Conferência Vicentina
Santa Juliana - Nacional Esporte Clube ......
Santa Juliana	Socieda0e Silo Vicente (lo Paulo
Santa Luzia	Convento de Macaúb ..........
Santa Luzia - Hospital So João ele Deus ......
Saa.a Margarida -	Conferência São Viera te de

Paulo..........................
San a Jlai'pieriWe	Caixa Escolar do Grupo Esco-

lar............................
Santa Margarida Liga Jesus Maria José ......
Santa Maria de Itaid ia--Caixa Escolar tio Grupo

Escolar de Passahcm, município te .

de	Paulo	....................
Santa Maria do Suaçui	Vila SiLO Vicente de Paulo
Santa Maria do Suaçuí - Caixa Escolar das Escolas

Reunidas de José 1-iaidan, Inunic ipio (lO
SerRano do Deserto	Sociedade São Vicente de

Paulo	......................
San enu tio Picapaena - Sociedade São Vicente de

Paulo	......................
Santa Ri ia do Cuidas - Cantina elo Grupo Escolar
Santa Rita ele Cabias	Pôito de Puericultura "Dr.

Rocha Praga" ......................
Santa Rita ele Cuidas - Conferência São Vicente de

Paulo ........................
Santa Rita de Jacutinga	Caixa Escolar do Grupo

Escolar "1). Antônia Atinei da" ........
Santa Rita de Jacutinga - Obras Sociais da

quia
Santa Rita (Cc .Jacutinga - Santarriten se lEporte

Clube (para construção de sua sede soei ai)

Santa IRIa do .Jacutinga	Corporação Musical Cel.
Marciano (mau construção de sua sede so-
cial)	........................

Santa Pita elo Separei	Hospital Antônio Mo-
reira tia Cosia (para compra de aparelhos ci-

i'árgicos)	......................
'anta Dita do Si'acuí -- Caixa Escolar do Grupo

Escolar "Delfim Moreira" ............
Senta Pita do Sa pucaí -- Sociedade dc Assistência

ros Pobres	....................
PeRa Rita elo Sapucaí	Caixa Escolar (10 (irupo

Escolar "Joaauini Inácio"
Sua tu Rita do Sepu caí - Ganha a Escolar da Es-

cela Normal ......................
Punia Rita do Papucní	Cantina do Grupo Es-

t'oiar
Suei DIta do Sepucui --- Cantina =loca Moreira
S:atiu Dita (10 Suporei --- Escola Téc nica de Co-

mércio "Dr. Delfim Moreira" ..........
Se'' Itila do apucuí ---- Grêmio XI dc Agôsto
.euta Pita elo Saturei -- Ceniro Operário San-

e. rrite .s C	......................
San [a Rita elo Papuí'aí -- Associação San tarri len-

se Jose (10 Pati0CfllO ..............
Santa Rita elo Separei -- Liga Santari'ilense de Fu-

tet)ol	..........................
Santa Dita do Saput'ui•-- Caixa Escolar "Francisco

Vilela (Ia Pabua", de São Sebastião da Bela
Vista, fiO ili('iPlO ele ..................

Santa Rita do Sapucai --- União Operária Benefi-
e'ente	........................

Santa Ri ia do Pape; rui	Ciube Sa t;a'ii 1 ense (pa-
r 
Z 

pr;e:a de esportes) ..............
Santo Antônio elo Grama - Coufcr(ncia Vicen-

tina..........................
Santo Antônio do Monte ---- Sociedade São Vicen-

te de Paulo ....................
Santo Antônio do Monte - - Caixa Escolar tio Grupo

Escolar "Valdonie'o Ma:alhãcs" ..........
Santos Duinont ---- Ginásio Santos Dumont .
Santos Dumont - Ginásio Vigário Raimundo
Santos Dumont - Associação Profissional elos Tra-

balhadores na Indústria Hidrelétrica ......
Santos Duniont -- Esporte Clube Comercial .

3.000,00
4. 000,00

10. 000,00
5. 000,00
8.000,00
4.000,00

20.000,00

2. 000,00
8.000,00

2. 0001,00

20.000,00
3.000,00

5.000,00

5.000,00

10.000,00
2. 000,00

10.000,00

10.000,00

25.000,00

10.000,6'0

10.000,00

10.000,00

20. 00100

6.000,00

15.000,00

6.000,00

5. 000,00

(;.009,00
6.000,00

lO. 00000
6.000,00

6.000,00

6.000,00

10. 000,0.o

6.000,110

6.000,00

8.000,00

5.000,00

10.000,00

2,000,00
42. 000,00
4.000,00

7.000,00
13,000,00



1

71)	 - 71

Santos Dumont	Esporte Clube Comercial (De-
partamen [o Juvenil)

Santos Dumont	Clube Social Olímpico ......
San [os Dwoont	Grêmio Literário Iiecreaiivo

Mário (te Lima ..................
Santos i)umont	Banda (lO Músjc a 1. 1 de ãlaio
Santos Durnon t	Banda de Música Carlos Carnes
SOnGS Durnont	Banda de Música Nossa Senhora

Aparecida	......................
São Draz do Suaçuí - Conferência São Vicente

(IC Paulo	......................
São Domingos de Prata	Conferência São Vi-

rente de Paulo ..................
São Domingos do Prata - Escola Técnica de Co-

mércio Prateana ................
São Domingos do Prata -- Obras da Igreja (te San-

ta Rita de Cônego João Pio . . ........
São Dumrngos (10 Prata ---- Conferência São Vicente

(C Paulo de Goiaba], município (1C ......
São Geraldo Conferência São Vicente (te Paulo
São Gonçalo (10 Abacté --- Sociedade São Vicente

de Paulo	......................
São Gonçalo do Pará ---- Hospital (iCrOl Divina Pro-

vidência (para conebucão e c)areihrnnento)
São Gonçalo do Sapucai --- Asilo São Vicente (10

Paulo	........................
São Gonçalo do Sapucai - Casa de Caridade
São Gonçalo do Sapucai - Paróquia de Paredes

(te Sapucai, inun ir ípio de (obras sociais)
São Gotardo - Sociedade São Vicente de Paulo
São) Gotardo	Caixa Escolar do Grupo ltscoiar

"Afonso Pena" ..................
São Gotardo -- Sociedade São Vicente (te Paulo

(ia Vila Matutina, n;unicíluio de ........
São Cotardo - Caixa Escolar do Grupo Escolar (Ia

Vila Matutina, município de ..........
São João da Ponte - Conferência São Vicente de

Paulo	........................
São João (leI-Rei -- Caixa Escolar do Grupo Es-

colar "Prof. . lago Pimentel" ..........
São João deI-Rei - ----Caixa Escolar do Grupo Esco-

lar "Tomé Portes ilel-flei" ............
São João (lei-Rei ---- Caixa Escolar do Grupo Esco-

lar "Aureli ano Pimen [cl" ............

São João deI-Rei	Caixa Escolar do Grupo Esco-
lar ''Maria Teresa" ................

São João (leI-Rei --- 	Casa de Misericórdia

(para ani pI inção do préd i ) ..........
São João (lei-Rei - Hospital Nossa Senhora das

Mercê; (I)ara aquisição (10 iii alerial e oióveis)
São João deI-Rei --- Albergue San[o Antônio .
São João (leI-Rei - Conferência São Vi((itte (te

Paulo (lo Igreja (IC São Francisco dc Assis
São ,}oão deI-Rei - - Conselho Particular Vicentino

Nossa senhora do Pilar ..............
São João (leI-hei ---- Conselho Particular Vicentino

São .1000 Rosco	................
São João (lel-Rel - - O ssociacão Santa LuDa de Ma-

lua..........................
São João (leI-Hei - -- A ssociação das 1) amas de Ca-

li (10(10	......................
São João (lel-flel --- Asilo São Francisco (!c Assis
São João (leI-Hei	Pavóuoia São João Busco (para

aluas seriais 0:;	, (Oa ilon	lesOs (Ir Mato-

São João (til-Rei -	;l:c:do dos Trabalhadores
n.o. Indústria:; (10 !'ia;Ou e i ' eeelagsin .

São João iIel-Rci --Social Futebol Clube ......
sã	•oão deI--Rei ---- AlteRe Clube ..........
São João deI-hei ---- E-porOs' Clube Ferrovr;irio
São João do Paraíso -----Por eeência São Vicente de

Paulo	......................
São .i uão do Par'a;sii --- Caixa Escolar (lo hupo

Rscoiiii' ......................
São 0000 lh0!i0eh,t,( - thS da ;dslri.......
São .loãO Evangelista - Con ferf-n eia São Vicente

Paulo	......................
São João N	uepomceio --- Hospilsi, (obras da cons-

trução)	......................
São João Nepo;; ri cerro --• Pôs [o de Iricri ru1 lura "D.

Maria do Carmo ãirrgalhães S"iiiemito''
São João Nepoiuuceno -----Associação Beneficente

Santo Antônio de Pãdur( ............
São João Nepoinucerro --- Conferência São Vicente

de Paulo ....................
São João Neponiuccuo ---- Lactário ..........
São João Neponiueeno -- Caixas Escolares dos Gru-

pos Escolares da cidade (eni partes iguais)

3.000,00
3. W00,00

2. 000,00
2. U10,00
2.000,00

2. 000,00

0.000,00

1 .000,00

5.000,00

5. Cá 0,00

7.000,00
3.000,00

35. 000,00

15.000,00

30.000,00
5. 000,00

3. 000,00
15. 000,00

20.000,00

3. 000,00

5.000,00

10.000,00

1.000,00

2.000,00

2.000,00

2.00000

15.00000

9.000,00
5.000,00

3.1)0000

5. 000,00

5.000,00

2.000,00

2. 0W),00
3. 000,00

2. 000,00
20. 000,00
5.000,00
3 . [:30,00

7.000,00

5.000,00
10.000,00

5. (1100,00

10. 000,00

5.000,00

3. 000,00

2. 0t)0,0u
2.000,00

2. 000,00
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Cr$

50.000,00

10. 000,00

5.000,00

5.10.00
10. 000,00

8.000,00
rLeoul.00
5. 000,00

5. 00
10. 003,00

12.000,00
5.000,00

2.000,09

7.000,00

10.000,00

1.500,00

1 .500,00

10.000,00

5.000,00

12. 000,00

5. 030,00

22. 000,00

4.000.00
5.000,00

90.000,00

Silo .loilo Nepoinucr'no	Ilotafogo F'UP')Ol CoPo
Silo Joilo i(OmUceno	Citfles (Te F'uiebol da ci-

dade (cm partes i ouais)	 .
S,-4o Jeito Neponiuceno -- Clubes de Futebol dn.s

vilas (em partes iguais) ............
Sito José do (lombal	Caixa Escolar (10 Gru po Es-

colar .........................
SOe Lourenço -- Santa Casa ..............
Sito Lourenço -- Caixa Escolar do Grupo Escolar

"Antônio Cilndjdo Masoarenhas" ........
Sito Lourenço	Sociedade Sito Virenle (10 Paulo
So Lourenço	Orfanato Sito Lourenço ......
Sito Lourenço - Caixa Escolar do 6. E. "MeTo

.. ....................................

Sito Lourenço	Esporte Clube Sito Lourenço
Sito Pedro da Uniito	Conferneia Silo Vicente (Te

Paulo ........................
Silo Pedro da Uniito - Vila Silo Vicente de Paulo
Sito Pedro (Ia União - Caixa Escolar do Grupo Es-

colar "Dom hugo Bressane" ..........
Sito Pedro dos Ferros -- Sociedade Sito Vicente (Te

Paulo	......................
Silo Pedro dos Ferros	hospital (obras (Te cons-

truçito)	......................
Silo Pedro dos Ferros - Caixa Escolar do Grupo

Escolar ........................
Sito Pedro dos Ferros	Clubes de Futebol da ci-

(lado (cm partes iguais) ..............
Sito Sebastiilo do Maanhiio -- Obras Sociais da Pa-

róquia	........................
Sito Sebastiíío do Maranhito - Paróquia (para cons-

trueito da Matriz) ................
Silo Scbastiilo do Paraíso - Pôsto de Puericultura

"Dr. Norald i no Li m a" ..............
Sito Sebastiito do Paraíso - Escola Reminglon San-

ta Teresinha ....................
Sito Sebastiôo do Paraíso - Instituto Monsenhor

Felipe	........................
Silo Sehastiilo do Paraíso - Conferência Sito Vicen-

te de Paulo	....................
Sito Sebastiito do Paraíso - Albergue Noturno
Sito Sebastiito do Paraíso	Centro Municipal da

Legiito Brasileira de Assistência ........

Sito Sebastiito do Paraíso - Sociedade Beneficente
Operória ........................

Sito Sebastião do Paraíso --- "Jornal Paraisense"
(para as oficinas) ..................

Sito Sebastião do Paralso -- Caixa Escolar do Grupo
Escolar "Cel. José COndido" ..........

ito Sebastiito do Paraíso	Santa Casa de Mise-
ricórdia ......................

Sito Sehastiiio do Paraíso - Aceoclube ........
Sito Sebastiito do Paraíso - Operório Esporte Clube
Sito Scbastiíio do Paraíso - Associaçito Atlética

Paraisense ....................
Silo Tiago - Conferência Sito Vicente (]e Paulo
S 5 o Tiago - Vila Ozanan
Sito Tiago - Caixa Escolar "Sandoval de Azevedo"
Sito Tiago - Caixa Escolar "Afonso Pena Júnior"
Sito Tiago - ConÇerência Silo Vicente de Paulo de

Mercês de Água Limpa, município de .
;ito Toniuis (Te Aquino	Conferência Silo Vicente

de Paulo ........................
Sito Tomós (Te Auuino - 1-lospitai Nossa Senhora Apa-

recida (para obras de const rução) ......
Silo TornOs (Te Acuino Cantina do Grupo Escolar
Sanucaí-itljrjui - Caixa Escolar ............
Senador Firujino	Sociedade Sito Vicente (Te Paulo
Senador Firmino	Sociedade Sito Vicente de Paulo

(10 Dores do Turvo, município (Te ......
Senador F'irniino	Paróquia de Dores do Turvo,

município de ..................
Senhora de Oliveira	Conferência Silo Vicente

(Ir Paulo	....................
Senhora (lo Oliveira - Caixa Escolar das Escolas

Reunidas	....................
Senhora do Pôrlo - Conferência Sito Vicente de

Paulo	........................
Senhora do Pôrto	Caixa Escolar ............
Serra do Salitre - Santa Casa de l\hsericórdia
Serrania --- Abrigo Colônia Silo Vicente de Paulo
Serrania - Conferência Sito Vicente (Te Paulo .
Serranos - Caixa Escolar dos Escolas ........
Sêrro - Colégio Nossa Senhora da Conceiçito (pa-

ra construçílo)	..................
Sêrro - Dispensário Silo Vicente (lo Paulo .
Sêrro - Conferência Silo Vicente de Paulo .

10 . 000,00

5.000,00

2.000,00

5.303,00
10. 000,00
10.000,00

10.000,00
2.000.00
'2. 000,00
2.000,00
2. 000,W)

2.000,00

8.000,00

30.000,00
5.000,00
5.000,00

10.000,00

15.000,00

6.000,00

10. 0(10,00

2.000,00

3.000,00
3. 0(10.90

15. 000,00
80.000,00
1.000,00
5.000,00

30.000,00
3. 000,00
3.000,00



74	 /) --

2.000,00

5. 000,00
5.002,00

25. 022,00
,1 S.
S. 000A0

10.000,00
15. 030,00

4 .000,00
10.000,00

5, 000,00
10. 000,00
10. 000,00
10. 000,00
10.000,00
10.000,00
30.000,00
10.02a,00

012. 0tJO,00
18.000,00
5.300,00

2.500,00
4.000,00

5. 0W11,00
10.000,00
9. 000M0
o. 000,00

10.000,00

5.000,00

15. 000,00

5.000,00
10.000,00
10. 000,00
5.000,00

Sêrro -- Caixa Escolar da Vila Rio do Peixe
Sêrro	Caixa Escolar ".1 onquim Nepomuceno

Kubitschek" ......................
Sêrro - Clube Yviturui ...................
Sete Lagoas - Rádio Cultura ..............
Sete Lagoas	Abrigo Setelagoano de Menores
Sele l.agoas	Conferência São Vicente de Paulo
Sete Lagoas (irlariato "flegina l'acis" ......
Sete Lagoas - Orfanato "Maria F'eljshina" ......
Sete Lagoas - Associação Católica Nossa Senhora

de Fátima dos Servidores da Estação Experi-
mental	......................

Sete Lagoas -- Staternidatle "fidete Valadares"
See Lagoas - Banda de Vósieni idiiião dos '.riisias
Sete Lagoas - Democrata Futebol Clube ......
tV te Lagoas -- Cotubes Esnorie Clube ........
Se	Lagoas	Jteirae;i Y ulebol Clube ......
Sete 1 agoas - Esporte Clube Sete Lagoas .
Sete Lagoas - América Futebol Clube ........
Sete Lagoas - Ideal Esporte Clube ..........
Sete Lagoas	Liga de Futebol Setelagoi na
Silvianónolis	hospital e Maternidade "Maria Eu-

lóiia"	......................
Set vianópotis - - Orfanato Santa AgucOs ........
Slivianót)oliS	Conferência São Vicente de Paulo
tClvianópolis - Caixa Escolar do Grupo Escolar "Si!-

\iaflO l3randfi4 ....................
Soledade de Minas - Liga Operária Católica
Soledade de Minas	Sociedade São Vicente de

Paulo..........................
Secicelade de Minas -- Soledade Esporte Clube
1'n0oie60 Sociedade São Vicente de Paulo ......
T2,10 ' 	Caixa Escolar do Grupo Escolar
Taruinirjin - hospital ..................
Taronsirim	Conferência São Vicente (te Paulo

de Vai-e-Volta, niun icípio de ............
Tartimirim	Obras da Matriz de Vaie-Volta, mu-

fliCípiO (te ......................
Taiun irini - 	Ca i xa Ificotar de Vai-e-Volta, inu•

nicípio de	....................
Teixeicas - Sociedade São Vicente de Paulo .
Teixeiras	Cantina tio (trapo Escolar ........
Tcixeirns - 1. 1 de janeiro Esporte Clube ......

Telxcitas --- Sociedade São Vicente de Paulo da
Vila Pedra do Anta, município de ......

TeóÇilo Otoni - União Operária Beneficente .
Teófiio Otoni -- Patronato Dom Rosco ........
Teófilo ()toni	Clube Recreativo Operário 7 de

Setembro	......................
Tcófilo Otoni - Orfanato Coração (te Jesus .
Veófilo Utou i = A l bergue Frei 1)iinas ........
Tcófilo Otoni - São Jacinto Esporte Clube ....
Teófilo Otoni -- Estudantes Esporte Clube .
TeófiIo Oloni ----América Futebol Clube ......
Teófilo Otoni	- Clube Atlético Teófilo Otoni
Tcéfilo Otorii - Círculo Operário ............
Teófiio Otoni -- 1 nsLiluto Paroquial de Assistência

Social (para cons truão de uma cozinha)
Tcéfi1ü Otoni - - A (eciaçuo roceiO[Ora do Progres-

so Religioso e Social de Nossa Senhora de Fá-
tinia........................

Teófilo O lon i	Associação Promotora do Progres-
so Bel guso e to:.t de Són Jacinto .

Teófilo ()luni-- Paira IV etc "Seodovai de Aze-
vedo"	........................

'i'cófiio ()tnui -te eiet-de de A1c3ccro nos Detedos
da C:i,teia	........................

Teófiio Otoni	Sociedade de Assistência à Mci-
lernidaíle e á lapância ..............

TcóPlo Oton i - - itospi! ai San la flosólia (para aqui-
sição (te ferros)	..................

Teófilo Otoni -- Obra; Sociais da Paróquia dc Da-
vão, fliUflICíPlO tio ..................

Tiros - Santa Casa de
Tiros -- Sociedade São \,icente de t'nuio ......
Tocantins - Sociedade S. Vicente de 1í;;! o .
Tocari Uns -- - Colégio "Professor João 1oio1a"
Tocantins -.--- Esporte Clube Itararé ..........
Tombos - ilospilai São Sebastião (para obras)
Três Corações - Obras do Asilo São Vicente de

Paulo	......................
Três Corações - Caixa Beneficente dos Internados

da Colônia Santa Fé ................
Três Corações --- Sociedade São Vicente (te Paulo
Três Pontas	Sociedade São Vicente de Paulo
Três Pontas - Hospital São Francisco (te Assis
Três Pontos	Caixa Escolar das Escolas Reu-

nidas de Sanlana da Vargem, município de

5.000,00
7.000,00

15.000,00

5.000,00
10.000,00
S. 0o0,00
2. 0ú0,00
5.000,00
4.000,00
2.000,00
2.000,00

22.000,00

20.000,00

ti. 002,00

00 0,00

6.000 ,00

15. 000,00

54.000,00

4.000,00
70.000,00
15. 000,00
1'0. 000,0o
lo. 000,00
15.000,00
4 .000,00

51 .000,00

2.000,00
30. 000,00
8.000,00
3.000,00

5.000,00
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Ttipaciguara	Sociedade São Vicente de Paulo
Tupacituara -- Santa Casa de Misericórdia (para

ampliação e melhoramentos) ..........
Tupaciguara - Caixa Escolar "Elias Tcotônio"
Tnpaci,'luara	Pôslo de Puericul lura ........
Tw'malina - Conferência São Vicente de Paido
Turmalina - Conferência São Vicente de Paulo

de Veredinha, de ..................
Turmalina - Conferência São Vicente de Paulo de

Caçaratiba, município de ............
T Tbá	Liga Operária Beneficente ..........
TJhá Associação dos Empregados do Comércio
Ubá - Sociedade Musical Santa Efigênia ......
lJhá - Sociedade Amália Franco ..........

Associação dos Bancários ............
Ubá Pré-Seminário do Verbo Dtvino ........
IlhA - Associação das Ex-Mun is do Sacré-Cocur

de Marie ........................
IlhA Esporte Clube flandeirani ..........
Ubá - Cantina do G. E. "Raul iccres" ......
IlhA — Caixa E'zcolar do (V E. "Paul Soes"

— Hospital São Vicente de Paulo ........
ELA	Asilo São Vicente de Pax'	........

- Patronato São José ................
IlhA	Centro dos Lavradores de ELA ..........

-	Biblioteca Municipal ..............
Ubá - Grêmio Literário "Rui Parbosa" .
IlhA - Grêmio Literário "13 de ILda" ........
ELA - Esporte Clube Diamante de IPiA, de tiPaniante

(Te Uhi'I, município (1................
ELA	Divinense Esporte Clube, de Divino de Ubá,

•município (IC ....................
Ubá — Sociedade São Vicente de Paulo (te Divino

de Ubá, município de ................
ULA - Igreja Matriz (lC Divino (Te Ubá, município

(Te	..........................
Ubá - Sociedade São Vicente de Paulo (te Uhari,

município (10' ....................
Ubá - Obras Sociais cio Padre J. Boock, de Ro-

deiro, município (te ..................
ELA	Caixa Escolar das Escolas Reunidas (te

Rodeiro, município de ................
Uberaba — Seminário São José ..............
Ilberah'a - Sociedade São Vicente (Te Paulo .

liberaba - Orfanato Santo Eduardo ..........
Uhei'aha Orfanato Lar Espírita ............
Uberaba- Santa Casa ................
Uberaba	hospital da Criança
Uberaba — Asilo Santo Antônio ............
Uberaba - Associação de Conibate ao Câncer do

Brasil Central ....................
Uberaba - Clube de Caça e Tiro ..............
Uberaba - Abrigo (te Menores I)esani para(ios
Uberaba - Associação dos Choferes e Condutores

de Veículos ....................
Uhei'aba - Esporte Clube Fabrício ..........
Uberaba - Nacional Futebol Clube ..........
Uberaba Olhos Dágua Futebol Clube ........
Uberaba -. - Clube Recreativo e Cultural EI )Ci'd)eflSC

Uberaba	Associação Esportiva Mei'ciana .
Uberaba --- Escola de Filosofie...............
liberabe -- Faccia de Lnfcrnuagcni "Frei Eugênio"
Uberaba laslitoto (,,os Cegos do Brasil Central
Uberaba---- Curso Gratuito Priulu Ano do Colégio

Nossa Senhora das Dores ............
-- - Caixa lscolnr do G. E. "tJhcralja"

1 Ji ecaba ---. Caixa Escolar do G. E. =nas GeraiS"
i JOecaba	Caixa Escolar (lo G. E. "Brasti" .
Uberaba --- Caixa iscoJ;i' (10 G. E. ''América''
Ubcraba -- Caixa ESCI lar do G. E. "Professor Cha-

ves"
U)erlânda - -- Soe .( ad e São Vi es' e te de Paulo
Uborlándia	CaWa L;s'olsir do G E. ''LIOFuO itran-

dao"	........................
Uberlândia - Assoclaç.o (uin'ai, tii'nejccxtc e

Recreativa "Jose do latiocín io" ..........
Unai -- Coa femên eia Sito Vicente (te Paulo ......
Vargem Bonita - - Caixa Escolar "Rui Barbosa"
Vargem 1loi La -- Sociedade Suo Vi('CFItC (te Paulo
Varginlua	-- liosputuul ±Jcuouial (ti.) Sul do ãuiuuas
Vargialia - Orfanato "Dr. José Hezende Pinto"
\'ai'giiha -	Praça de Esportes (iii Varginha Tênis

Clube........................
Varginha — Sociedade São Vicente (te Paulo .
Vai'ginha - Cidade (103 ldcmiinos ............
Várzea da Patina - - Coa ferên ci a São Vi i'cn te de

Paulo

9.000,00

4.000.00
2.000,00

10. 000,00
2.000,00

2.000,00

2. um, 00
20. 0010,00
20.000,00

ã . 000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00

5.000,00
10.00000
3.000,00
5.003,00

30.000.00
30.00000
30.000.00
30. 000,00
10.000,00
5.000.00
5.000,00

is.

5.000,00

20.000,00

10. 000,00

10.000,00

10. 00o,00

10.000,00
22. 000,00
18. 000,00

14. 000M3
3.000,00
9.000,00
9. 000,00
3.000,00

10 .000,00
9.000,00
5.000,00

10.000,00
10.000,00
3.000,00
3.000,00
1.000,00
3 . 000,00
3.000,00
8.000,00
8.003,00

4.000,00
1. 000,00
1 .000,00
1 .009,00
1 .003,00

.300,00
10. 000,00

3.000,00

4 .003,00
20.000,00
5.000,00

10.00000
5. 000.30
6. 000M0

7. 000,00
5.000,00
5.000,00

15.900,00
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cai cia Patina -	'l;' xa Escolar dc' s Eccola:, Lei;-
nidas

Couf''ê''c:' S p o	dc dc' Paulo
\.snntc -- Assistência Social	 .
VcrGsimo - Conferência São Vicente de Pauto
Vcríssiino	Caixa Escolar "Deodoro (ia Fonseca"
Veria; ia o -- Sana! ócio Espírita (te ii afta épol ;, mu-

nicípio de	......................
Veasiano - hospital Sôo José ............

csr:c:-iano Circulo Operório San José ......
Vespa-dano - Esporte Clube ..............
VICesA - Colégio de Viçosa (Biblioteca e apare-

lhamento)	....................
Viçoso --- Virosa Atlético Clube ............
Viras	Conferência São Vicen e de Pauto ......
Virosa -- Igreja Sichia San! a Rita (obra:;) .
Vioa - Liga Opeiériu Virosense ............
Viçosa - --- Casa de Caridade .............
Viçosa	Hospital São ScbastPio ..........
Vi :c':ci ---_- Caixa Ecirotar do G, E. Mel. Antônio da

Silva	crncjriles" ..................
Cantina do G . E. Mel. ;\niô.iio da Silva

Iternaruic's''	......................
Vi'-o ci	Cantina do C. E. "Cci. Arnaldo Au-

(h'ade'', da Vila de Cajuri, e	dcípto (te .
Vcsc. a-----SÜC;cc!ade Silo Vicente de Pauto da Vila

(te Cajuri, iflIlniCíj)io (te ..............
(O TaIpa -- Sociedade Sõo \i('Cflte de Paulo
- Socle;lcile Silo Venli de Pana) .

Caixa t1';eelc ii.) (icuari L;aol;r .
'dc eçi O(p3iis - Sociedade Silo Vicente de Paulo
Via lainoiis	San ia Casa de Misericórdia "Silo

...........................
(licibe Itacreativo	..........

-	ai	- - (Inc 1 crênci a Nossa Senhora do Pa-
í;ac'laio	........................

cl;	a	-	de Pi'oicçêo i Matei-ni-

Sóo Vicente de Paulo
de Go';raç,, 1: ai;

Pc "ap i:; -	-nilicria Nossa Scnlora da filó-
:a te P;s a	P'	i,tiailpnd a, ic;cinicinio (te

-- (lonI'e;-Cnc a t-30 Vicen 'ce de Paulo
(te Divino (te Virginópolis, flUilliCct)1O (le .	10 . 000,00

	

5.000,00	 Volia Grande - -Socie(Iade Sêo Vicente (10 Paulo
	3 .000,(,,0

2-5.	 Vob:; Grande --- Caixa tiscoiar do G. E. da cidade
	2.000,00

	

100.000,00	 VW Grande --- Clube'; ia Futebol da cc(la(le (em

	

2. 000,00	 partes iguais)	..................	2.000,09

	

2.000,00	 Volta Grande	- Ciub-s cia Fa Lebol (lis Vilas (cm
ParteS igual e)
	 4.000,00

e'. 2. 1 --- As iuhvcccad:-., r:-nec'd' 1.;; pela pi'cnsi!tc lei, 15 rerilo
rec"P:i;s pelo': benefúlárb,b mediante ci prova do seguinte

a) existência da sociedade subvencionada;

1;)	blonei;i,ccte d;	seus

Parágrafo Único --- Os re juisilos das letras "a" e "1)" iei'õo
provados mediante a! estado COlO firma reconhecida, da autorida-
de jut ('1 51LS, 501) cuja ,LLIi'iS(IIÇSO se encontrar a sociedade sub-
vai; cianada

AI. 31	As despesas decorrentes da presente lei correrão
ir conta cia verba n';pc'ca do Orçamento (1(1 1(15).

Art. 4	... Revogadas as dieposiçõe:; em contrório, esta lei
Ccci ViOF na (talO de sua pciblic açio.

Mando, portanto, a 153 as as au!ori d;nies, a unem o contas-
embalo e e:a' Ido desta lei pertencei, une a cumpram e faani
cumprir, ti-to inteiramente como nela se contém

Dada 110 PaiS(a) da Lilcrdade, Belo ilorizolte 1. 9 de inato
de 1254.

.1 usci:j ;-; o 5111)0 urso u	ni; O aI vis mx

Ou/ou BcJcr''z:s

LEI Md 1 .037, ME 2 ME .11J7lhi0 DE 1054

Crio ci Biblio/eca PcI ! ' iica Pc .íijws G= 'e'e e dci outras J)iOL'?3ê1)CIUS

O Povo do E1a]o da Minas (decais, por seus representantes,
decretou e eu, em Ice:; cc ani e, sanei na o a	lei

Art. 1. - Fica criada, caco sede Clii 11(10 ilorironte, a Ci-
blioteca Pública de Minas Gerais.

10. 000,0(1
2. 000p0
(;. 000,00
5. 000A0

15.000,00
8.000,00

25. 001,00
35. 0V90)
14. 000;G0
20. 000M0
20. 003,00

5. 030,00

20. 01)3,00

5. 003,00

10.000,00
16.01)0,00
10.030,60
5. 000,60

17. 099,00

2. 000,00

2.000,00

15.030,00

4. 033,00

2.000,00
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Art. 2. 9 - A Biblioteca Pública de Minas Gerais destina-se a
prom;)ver, PC1OS meios ao seu alcance, a difusão da cultura geral,
competindo-lhe:

a) oferecer a estudantes e pesquisadores a documentação ne-
cessária aos seus trabalhos;

1)) manter serviços de extensão bibliotecária e cultural, fran-
queados ao público;

c) cooperar na criação e manutenção de biblioteca e saias
de leitura públicas no interior do Estado.

Art. 3•0 Fica o Poder Executivo autorizado a (icstinar,
para constituir o acêrvo inicial da Biblioteca ora criada, as cole-
ções das bibliotecas das repartições públicas estaduais, reservadas,
porém, a cada uma destas as Obras especializadas indispensáveis às
suas atividades normais.

Art. 4•0 - A Biblioteca Pública de Minas Gerais será dirigida
por um Diretor nomeado cru Comissão pelo Governador do Estado.

Parágrafo único - Compete ao diretor superintender os ser-
viços administrativos e técnicos (ia Biblioteca, autorizar a aquisi

-ção de livros, revistas e todo o material necessário ao seu funcio-
nameato, bem como requisitar e aplicar as (lotações orçanheniárias
próprias

AR. 51 -- Ficam criados, ii o Quadro-Geral, Parte Permanen -
te os seguintes cargos:

Na Tabela 1 - 1 diretor, patrão 1-59, de provimento em
comissão; 1 secretário, padrão 1-45 de provimento em comissão.

Na Tabela II	5 assistentes técnicos, padrão 1-40, de pro-
vin:csito efetivo; 1 consuitor-eul[ural, padrão 1-57, (te provimento
efetivo.

Na Tabela 111 - 9 (nove) cardos (te bibliotecários padrão
L, na carreira (lO Bibliotecário

-	Na Tabela IV, Parte Permanente, do Quadro-
Geral, ficam criadas as seguintes funções gratificadas

5 chefes de divisão - gratificação anual: Cr$ 9.600,00;
1 chefe de Portaria - gratificação anual: Crii 2.400,00.
AR. 7,o	Aos titulares dos cargos (te bibliotecário e assis-

teu iC técnico será exigido o diploma ou certificado do conclusão
de Cuiso de Biblioteconoinia, passado por escolas oficialmente cc-
cOiiilCc(ias,

Art . - A Biblioteca Pública de Minas Gerais será irae-
dibu-ente instalada em prédio convenjanteiriente adaptado, ema-
ijrindo ao Govêrno providenciar logo a construção de sua sede de.
finitíva, Para o que incluirá verba própria nos orçamentos.

- 81

Art. 90 Para atender, neste exercício, às despesas decor-
rentes (lesta lei, fica aberto à Secretaria (Ias Finanças, com vigên-
cia prorrogada até 31 de dezembro (te 1955, o crédito especial de
Cr$ 20.000.000,00 (vinte e seis milhões de cruzeiros), sendo Cr$
750.000,00 para pagamento de pessoal, inclusive adicionais de fa-
mília, gratificações de representação e gabinete, e serviços cxtraor-
(tinários; Cr$ 5.250.000,00 para despesas de instalação, aquisição
(le livro; e assinatura de rcv:-ias, Cr$ 20. (idO. 000,00 para constru-
ção (ia sede definitiva da Biblioteca, incluindo-se nos orçanentos
seguintes verba própria para conclusão da obra, podendo o Govêr-
no, para êsse fim, se necessário, realizar operação de crédito dito.

Parágrafo único Para o imediato funcionamento da Bi-
blioteca, ora criada, fica autorizado o seu diretor a requisitar (li..
retamente da Secretaria das Finanças as iniportâncias necessárias á
instalação, a quisição de livros e assinatura (te revistas.

Art. 10 -- Fica o Executivo autorizado a baixar oportuna-
mente o Regimento interno da liblioteea Pública (le Minas (levais.

11	Revogadas as (1 isposicõcs CIII contrário, esta lei
entrará em vigor na data (te sua publicação.

Mando, portanto, a tôdasasautoridlades, a qiltIn o contiecï-

n;ento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela s contém

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 2
(te Junho (te 1954.

,JiTSCOT.INO lÇUBITSCIIflO DE Oi,ivi;i1i

(ôtiti!o ('Z(C((!h'es UlJiôa
Odi1oi 1t('1( rt't:s

LEI N. 1.088, DE 8 DE JUNHO DE 1954

Dispõe sóbre (iu.rílio financeiro 1)010 coiistiliiição (10 património (10

1'a(i(ldWJC (te GiêJhCiOS Médicas de Ml' liOS Gerais e dó outras PFOi)I-

dêric ias

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

Art. Id --.-- Fica o (lovêrno do Estado autorizado a contribuir,
para a constituição do patrimônio da Faculdade de Ciências Médicas
(te Minas Gerais, com a importância (te Cr$ 20.000.000,00 (vinte
milhões (te cruzeiros), eia apólices inalienáveis, que emitirá e cujo
rendimento será de 5% (cinco por cento) de juros, anualmente.
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Pir5grafo único --- O Estado efetuará o pagamento dos juros,
que (OnstitUCIfl O rendimento (Ias apólices, em (luas quotas anuais,
em março e setembro.

Art. 2. 1 -- No caso de dissolução da sociedade civil mante-
nedora da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, no de
sua tran;forniaçõo ou no de sua estatização pelo Govêrno Federal
ou pelo MUI] icipal, reverterão as apólices, a que se refere o art . 1.Q,
à Fazenda (lo Estado, para os devidos fins.

Parágrafo único -- As restrições dêsie artigo não terão efeito,
no caso da fusão (Ia entidade mantenedora da Faculdade de Ciências
Médicas é intura Universidade Católica de Minas Gerais.

Art. 3. -- -- O rend lInen to (Is apólices, com que o Estado con-
corri , , na forma (lesta lei, para a constituição (lo patrimônio (Ia Fa-
culdade dc Ciências Méd ic:is de Minas Gerais, só será empregado
cai objeto das finalidadesalies (1 il(Jlieie instituto, podendodo o Govêrno (10
Estado declarar caduca a concessão, por decreto executivo, e de-
terminar a respectiva reversão das apólices, na forma do art. 2.,
se fôr comprovadodo o desvio daquela renda para outros fins parti -
culares.

Art . 4. 1	Revogadas as disposições cru contrário entrará
esta lei cii) vigor na (lata (te sua pubFcaç:c

\Ein ilo, portanto, a tôds as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
Cumprir, tão inteiranienie corno nela Se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo horizonte, 8 dc junho
de 1954.

Is m.i;o MunísacírcE DE Ocivnmn,
Odilori Behrcns

LEI N. 1.089, DE 8 DE JUNHO DE 1954

1? ('O rqan icr o D eparicim ('ii lo de Instrução (1(1 Polícia Militar

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

Art . 1.Q  - O l)eparlalllento (te Itisi rução (D. 1) é urna Es-
cola de natureza policial-militar destinada íi formação, aperfeiçoa.
incuto e especialização dos quadros da Polícia Militar (P. M)

Art. 2. - O D.I. tini a seguinte organização

1) - Comando.
2) Sub-comando.
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3) Diretoria-Geral de Ensino (1). G . F. )
4) --- Fiscalização a(lminlstrativa

Art . 3•Q -- O corpo docente do DA. é constituído

a) -- de professôres civis nomeados pelo Govêrnei do Esta-
do, mediante concurso de títulos e de provas, com vencimentos e
vantagens (lo pôslo de Capitão da ativa da P.M.

b) --- de oficiais de outras corporações e de oficiais de
outras unidades da 11 .  M . , por proposta do Comandante da Escola
e IIIc(liante designação do Comandante-Geral.

e) --- de monitores, para os asstintos (le Ensino Militar, En-
sina iGIel e nucaça FÍsiCi, designados l)C1O Comandante da
Escola.

Art . 4." ----As transformo ações operarias -por esta lei e seu
regulalflilito I]l organizaçao geral do D.1. não importam em pre-
tiíi.o aos atua i s l)i'ofeSsôreS cola luai 5 de (bis anos de exercício,

cujos d i reitos ficam rssalvados.
Art. 5 • 1	Fica o Poder Executivo autorizado a baixar o

novo regulamento (lo 1).1. nos têi'mos (Ia Presente lei
Art . 6.° - 	Até, que seja baixada a nova regulamentação a

que se refere o artigo anterior, o 1)1. continuará a reger-se pelas
normas <Ia	ei n. 553, de 23 (te dezdnlbro de 1949.

Art. 7•Q	Ela lei ermtrarím t'mii vigor na (lata (te sua publi-
cação, revogadas as (lisposiçoeS em contrório

Mando, portanto, a tôdas e; autoridades, a quem o conheci-
rmcnto e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam
cunLprir, tão inteiramentete como nela se contém.

Dada no Pmléeio da Liberdade, Belo Horizonte, aos 8 de iii-
111)0 (te 1954.

.TUSELINO i CIiI'I'SCJSEK Dli Oi.mvrimnt

Maurício Chagas Bicaulio

LEI N. 1.090, DE 8 DE' JUNHO DE 1954

lulorjza o permuta (te imóvel de propriedade do Estado por outro
(Ia Municipalidade 1e Com eil(Ia(bOi' Comes

O Povo do lStld() (le Minas Gerais, imol' seus representantes,
(tecletOU e eu, eia seu liame, sanciono a seguinte lei:

Art . 1." li(i( O Poder Executivo autorizado a permutar o
imóvel (le propriedade do Estado, si Imolo na cidade de Comendador
Comes, com a área de 529 metros quadrados, transcrito Sol) O fl.°
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7.274 no registro imobiliário da comarca de F'rutal, 1)O1 outro de

propriedade daquele Município, também situado em sua sede, Com
a área de 2.500 metros quadrados e transcrito sol) o nf 15.270

Art. 2. - Hevogani-se as disposições cm contrário, entrando
esta lei cm vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a (juefli O conheci-

mento e execução desta lei pertencer, que a cUlflI)rall1 e façam cum-
prir, tão inteiramente como lida se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo horizonte, 8 de junho

de 1954.

lUSCEI.iNO KUIHTSCI1EK DE Ol,VElBA

Odilon Bebrens
*

LEI N. 1.091, DE 8 DE juNiro DE 1954

Dispõe sôbre doação de imóvel à tinido para instalação de um Pósto
Agropecuário

O Povo do Estado de Minas Gerais, p01' seus representantes,

decretou e eu, cai seu nome, sanciono a seguinte lei

Art . 1 Fica o Poder Executivo autorizado a doar à
União, para instalação de um 1ôsto Airopccuário, a Fazenda Mc.-
(lêlo "Diniz", de propriedade do Estado, cola a área aproximada de
25 alqueires, sita no município de Itapecelica

Art . 21	Esta iC entrará em vigor na data (te sua pulã 1 ração,

revogadas as disposições em contrário.

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

l)mla no Palácio (Ia Liberdade, Belo Horizonte, 8 de junho
de 1954.

.IuScEf.INO liIUBITSC1IEK DE Oi.ivinn.
Odilon Behrcns

*

LEI N.' 1.092, DE 8 DE JUNHO DE 1954

Dispõe sôbre doação de imóvel ao "Centro Operário Bcneficen
de Corinto

O Povo cio Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, di Seu flOfliC, sanciono a seguinte lei:
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Art. 1.' - Fica o (lovêrno (lo Estado autorizado a doar ao
"Centro Operário Beneficente", de Corinto, o prédio do antigo forum
da localidade e respectivo terreno com 24,20 metros de frente por
15,80 metros de fundo, a fim de nêle instalar o donatúr!O, em
anexo à sua sede, os serviços de assistência médico-dentária, a bi-
blioteca e a Cooperativa de seus associados.

Parágrafo único Beverterá ao patrimônio cio Estado o imó
-vel objeto desta lei, se desvirtuada, a qualquer tempo, a destinação

nau: prevista.
Art . 2. - i voad is as disposições cm contrárjo, entrará

esta lei rei v 1pm a a data de sua publicação.

Mando, pa'talito, a tôdas as aulori dadeF, a quem o conheci-
menta e execução lesta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Pnláco da Liberdade, Belo liorizontc 8 (Id junho
de 1954.

.JUSCELTNO I'Z'J!nTSCI EX DE OLi'VEifl

Odilon Jjejirens

*

LEI N. 9 1.093, DE 8 DE JUNHO DE 1954

:luIoriz (OiiliSiÇdTO e doí,eõo de imóveis c!es!inados ao Instituto "Os-
valdo Cruz", em Bambui

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

Art. L, - Fica o Govêrno do Estado autorizado a adquirir, pela
importância de Cr 30 .000,00 (trinta nul cruzeiros) o terreno com
área de 485 useiros quadrados, e respectivas benfeitorias, de proprie-
dade de Matilde Maria (Ia Silva, silo na cidade de Itambuí, com
frente para a rua Ezccjuiei Dias.

Art. 2.' - i'iCa o Govêrno do Estado autorizado a doar à
União, para muncion:nieo [o do Instituto "Osvaldo Cruz", e ampliação
(Te suas instalações e serva os, o atual predio pelo mesmo InstiOTio
ocupado, em llambiií, bens como o imóvel mencionado no artigo
anterior.

Art. 3.' - Para ocorrer às despesas resultantes da presente
lei, fica aberto, à Secretaria das Finanças, o c4'édito especial de Cr$
30.000,00 (trinta mil cruzeiros), podendo o (lovêrno realizar, para
asse fim, se necessário, operação de crédito.



Prefeitura Municipal de Mateus Leme Acréscimos
verificados nas obras de reparos do Grupo
Escolar de JuatLii)a, em 1952 ..........

Prefeitura Municipal (te Ouro Préto Obras de re-
paros executados na ponte sôbre o Rio das
Velhas, em exercícios anteriores ........

Prefeitura Municipal de Virgem da Lapa -- Acrés-
cimos verificados nas obras (te coustruçao (lo
Campo de Pouso local ............

André Martins de Andrade Filho -- Saldo a seu fa-
vor relativo a obras de reparos na Cadeia de
Itajubá	......................

Coletor Estadual dc Virgínia -- Pequenos reparos no
prédio onde funciona a Coletoria local, em

Construtora Industrial Papini Ltda . - Forneci-
mento de telhas para reparos no telhado do
Instituto (te Educação (lesta Capital, em 1951

Diretora da Escola Normal (te Formiga - Indeniza-
ção de pequenos reparos executados no pré-
dio da Escola

Edmundo Lourcs ---- Engenheiro - Indenização l)e-
)"c'éscPtios verificados nas obras de repa-

ros do Grupo Eseor ",João dos Santos", (lC São
JOijO (l(d4lCl, em	1")"-)! ................

Diana Saporeti -- Diretora -- Indenização pelas
obras de reparos urgentes executados no Gru-
po Escolar " Senador Martins", (te Ponte Nova

João Modesto de Souza --- Diretor -- Indenização
pelas obras de reparos urgentes executados
no Grupo Escolar "Paulo Menicucci", de La-
vras	..........................

Rêde Mineira de Viação	Fornecimento (te 40 to-
neladas de gusa para as obras do Balneá-
rio (te Araxá	..................

Ademar Moreira -- -- Engenheiro - Adicionais de 10
por cento inclusive de abono-família, no pe-
ríodo de 1. <1 de abril de 1953 a 31 de dezeni-
bro de	195	..................

Urcelino Alves Cândido - - Contínuo - Adicionais
de 10 por cento, inclusive abono de família
no períO(lO (te 1. 9 (te maio a 31 de dezembro
de	1953	......................

Agostinho Carlos Catem -- Engenheiro -- Aluguel da

*

Cr$

486,30

25.550,00

17.025,00

421,80

2.

468,00

3.145,30

3.685,30

8.000,00

17 680,00

13.440,00

1.021,40
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Art. 4."- I1evoga(IUS as disposições em contrário, entrará

esta lei em vigor na data (te sua pubiicaçao.

Mafl(lO, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente COmO nela se contém

Dada no Palácio (Ia Liberdade, Belo Horizonte, 8 de junho

(te 1954.

.IUSCELINO KUIIITSCJIE1( DE OLIVEIRA
Odilori Behrens

N. I 1. 094, DE 8 DE JUNI-l() DE 1954

Abre à Secretaria da Viação e Obras Públicas O crédito especial

de Cr$ 316.750,30

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

Art. 4) - Fica aberto à Secretaria da Viação e Obras Pú-
blicas o crédito especial (te Cr$ 316.750,30 (trezentos e cinqüenta
cruzeiros e trinta centavos) para pagamento de despesas de cxci-

cicios anteriores, como segue:

Cr$

Prefeitura Municipal de Aiuruóca - Acréscimos
veriicaclOs nas obras (te construção (Ia ponte
sôbre o Rio Campina, na cidade de Aiuruóca,

em	1952	....................
Prefeitura Municipal (te Boia Sucesso - - Acréscimos

verificados nas obras (te reparos do Grupo
Escolar "Protásio Guimarães" ..........

Prefeitura Municipal de Bom Sucesso Acrésci-
mos verificados nas obras de reparos (Ia Es-
cola Mista de Macaia, município (te Bom Su-
cesso, em 1952 ..................

Prefeitura Municipal de llamnbuí - Acréscimos veri-
ficados nas ObiiS (te construçao do Campo de
Pouso local ......................

Prefeitura Municipal de Janaúba -- Acréscimos ve-
rificados nas obras de abastecimento de água
e construção (te muros (10 Grupo Escolar local

88.830,40

1.328,00

1 .339,30

90.090,70

560,00



sala para o escritório da 1.1 SubcircunscriçiiO
de Obras, em outubro de 1952 ........

Alfeu Lapertosa Brina - Engenheiro - Diárias
vencidas de janeiro a dezembro de 1952

Elpidio Lemos dc Vasconcelos	Fornecimento a
esta Secretaria de 2 retratos a óleo de ex-se-
cretário da Viação ................

João Milton Fernandes - Engenheiro - Diárias ven-
cidas (le julho a dezembro de 1952 ......

José Maria Cavalcanti - Engenheiro - Despesas
de condução, dezembro de 1951 ........

José Maria Cavalcanti - Diárias vencidas de feve-
reiro a dezembro (te 1951 ..........

José Maria Cavalcanti - Engenheiro	Aluguel de
sala para escritório, inclusive luz, em 1951

José Maria Cavalcanti - Engenheiro - Despesas
com a correspondência oficial em 1951

Manuel Caminha Sampaio	Engenheiro - Diárias
vencidas de julho a dezembro de 1952 .

Maximiano Pezzi -- Engenheiro - Despesas de coil-
(1UÇSO em (iCzeml)ro ele 1952 ..........

500,00

7.200,00

3.500,00

3.600,00

3.330,00

13.350,00

869,40

79,50

7.200,00

830,00
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LEI N. 1.095, DE 3 DE JUNHO DE 1954

I)ispõe sôbre doação de imóvel o União

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

Art. 1 . 0 Fica o Govêrno do Estado autorizado a doar, à
União, o terreno ele sua propriedade, sito na cidade de Passos,
imdindo 35,70 metros para a rua do Ouro e 24 metros para a rua
Monsenhor João Pedro e em confrontação com os terrenos do
Grupo Escolar "\Venceslau Braz", a fim de nêle construir-se a agên-
cia postal telegráfica da localidade.

Ari. 2. 0	Ilevogani-se as (liSposiçõeS cru 	entrando

esta lei ciii vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 8 de
junho ele 1954.

JUSCELINO KUB1TSCIIEI( DE 01.1VEIHA

316.750,30
Art. 2. - Para atender às despesas decorrentes da pre-

sente lei fica o Poder Executivo autori'/a(lO a realizar as ope-
rações de crédito, que se tornarem necessárias.

Art. 3•9 - Esta lei entrará em vigor na (lata de sua pu-
hiiceção e terá sua vigência cessada em 31 de dezembro de 1954.

ArI 4 • 0 - Bevogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conhe-
Cineu10 e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir tão inteiramente corno nela se contém.

Dada no Pelácio (Ia Liberdade, Belo Horizonte, 8 de junho

de 1954.

juscELixo KUBITsmIEI( DE OLIVEIRA

Bento Gonçalves Filho
Odilon Bchrens

*

Odilon Behrens

LEI N.° 1.096, DE 8 DE .TUNII() DE 1954

Concede auxilio à Fundação TValdomiro Lóbo (Assistência
ao Tuberculoso Pobre)

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

Art. 1.0 _ Fica concedido à Fundação Waidorniro Lôbo (As-
sistência ao Tuberculoso Pobre), um auxílio de Cr$ 600.000,00
(seiscentos mil cruzeiros), para construção de um Ambulatório na
cidade de Belo Horizonte, e para construção do "Sanatório D.
Hortência Nunes", na cidade de Formiga.

Art. 2. - O auxílio a que se refere o art. 1. desta lei corre-
rá por conta das dotações de auxílios e subvenções ordinárias e
extraordinárias, elo Orçamento vigente no corrente ano.



¶X)

Art. 3.°	Revogadas as disposições cm contrário, entrará
esta lei em vigor na (lata de sua publicação.

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

Dada rio Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 8 de junho
de 1954.

JuscuLINo KUBITSCHEK DE OuvEn&

Odilon flehrcns

LEI N. 9 1.097, DE 8 DE JUNHO DE 1954

Concede pensão rifa/leia à Senhora Anlóiiia Moreira Gomes, viúvo
do Professor Lindolfo Gomes

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

Art. 1. <> --- Fica concedido à Senhora Antônia Moreira Co-
mes, viúva do Professor Jindolfo Comes, uma pensão vitalícia no
valor de Cr$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros) mensais, atendendo ao
aflitivo estado de pobreza em qie se encontra.

Art. 2. 1 - Para ocorrer as despesas coas a execução desta lei,
fica o Poder Executivo autorizado a abrir o crédito especial ne-
cessário e a realizar, se preciso, operações de crédito.

Art . 3. - Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, aos 6 de
junho de 1954.

JuSCELIN0 KUBITSCIIEK DE Oiaveiri,

Odilon Behrens

*

- 91 -

RAZGES DO VETO

Ao sancionar a Proposição de Lei a.° 1.120,  que contém a
Organização Judiciária (10 Estado, vejo-me na contingência de
opor-lhe veto parcial aUngi ado o 4., (lo art . 18, o parágrafo
único, (lo art. 73, o item IX, do art. 247, o parágrafo único, do

art. 250, o art. 252 e seu parágrafo único, uma parte (lo art. 312,
uma parte (lo art. 7., e o art . 12, (Ias Disposições Finais e Transi-
tórias. Pssimn procedo, atendeii(lo a relevante motivo de O'-('1c111

constitucional e a elevadas razãcs de intcrêssc público, que	SII

enumero relativamente a cada uni dos dispositivos vetados.

§ 4., do ar!. 18, e pca'aqiaf o (IO1C0 (1(1 <'r'- 73

Ambas as disposições fumam em um ano o estágio para que
possa ojuiz ser promovi(lo de uma para outra entrância ou a

desembargador.
Isso, porém. contraria o mandamento da Constitui çao Mineira

"Sàmenle após	adois nos (te efetivo exercício na respectiva cutràiicia,

poderá O juiz ser promovi(lO"
Ora, face ao texto transcrito -	reprOdUçãO, cai inlero

teor, de preceito da Carta Magna é evidente que a lei ordinária
não pode, seu! lesão -.'i disposição constitucional, reduzir nqLiêlc

estagio para um aliO

11cm IX, (/0 ari. 2í'7, e ar!. 12, das Disposições Finais e Transilórias

A existência (te dois avaliadores judiciaiS, çUe na antiga Lei

n.0 912, (te 23-9-1 925, eram chamados avaliadores (te bens, vem dc
longa data, constituindo consaãriaiO princípio de nossa tra i , ão,

para todos a; têi'mUOs e coalarcas (1C Minas.

Agora, quando lflO s vottnlosS5zO as atividadesíoreoses

COai O cresciiucno (la peDUiSÇaO e com a ia eu si (la(Ie da 5' ida social,

nada justifica seja reduzido o núlIlerO daqueles auxiliares da Jus-
tiça. Aliás, não se mostra aeoiisclhável essa li imninuição, justa-

mente no moniento em que o quadro (lOS avaliadores judiciais é
ampliado na comarca (te Be10 florizonte, e (IUafl(i0, certamTleíítc Pelo

vulto dos serviços com que se -1 present3iii e pela satisfação dos
requisitos outros exigidos paris o fim, (l('ZeflaS (te comarcas mineiras
silo elevadas de entrância.

Mencionados motivos, ao meu sentir, justificam, a bem da
Justiça e para que não se crie obstáculo à sua rápida realização,
sejam dois avaliadores judiciais em cada comarca, como atualmente

é expresso na Lei 11. 9 1.630, (te 15 (te janeiro (te 1946.



93 -
02

Parágrafo único do art. 250

Segundo o dispositivo, o mais antigo ofirdil de justiça da
comarca de Belo Horizonte exercerá as funções de porteiro (lOS

auditórios, perccbendo v---.c i mentos iguais aos do Administrador do
"Forum T.afaicte"

Com a inovação, passaria a comarca de BrIo 1101 izonie a
ser a única no Estado cru fie uda o juiz privado cc designa-
o porteiro dos auditórios (cri. 345, item 1)

Além disso, poderia acontecer cjGC alud i do oficial de justiça
mais antigo nua fôsse rem,neraclo, coniaaplicaçi(o do preceito
pasando êe a perceber dos cofres públicos. E, a nda, sera vi
a hipótese daquele auxiliar me s antigo perter rer a unia das varas
criminais, em virtude cia disposição vindo êlc a ter fuçida rela-
cionadas cola 	vaias cíveis (art. 346, parárafo da icO)

As considerações alinhadas estão a InC ceí' nue aTo dcve
ser alterado o sistema vigente na comarca dc Belo 1 orizoaie (IiSSO

resultando que, despido aqufle ofic i al (te ustiça na quandade de
porteiro dos auditóros, nada juatiica ILe sejam atrIbuidos os
vencimentos pretendidos. Eis porque acredito agir no seu j(to do
inlerêsse público, vetando a (lispoamçao em referência.

Ar!. 2ã2 e ser pruxiyefo úco

Visa o ciiSpOSiIiVO dar à con'.arca tantos cartórios do (L'. 110

de imóveis e do registro civil (tC pssoas naturais, quantas forcai
as parecias de ouareal.a ii uLitan ies ou fração de qac constar
a sua POPUIaÇCO.

Afigura-se-me inexequível o dispositivo, além de estar em
conflito cc,ni preceitos outros ertabeiccidos pela Proposição.

qcc o cartóro (10 registro civil de pessoas naturais, in-
clusive eia Belo itorizocte e .Tr Is de Fora, corresponhie a cada

distrito ou subdelrito (arts . 213, 2é3, item XI e 251, 11cm VII)
Relativamente às duas cen(arcus id radas, bit normas especiais,
SendO que, quanto à (te Belo Horie:aie, a niatéria é (lisr:pl:nada
pelo Decreto-lei n.° 2.1 13, de 31 tIo iamo (lo 1947-

Assim, fixado o nf1lllero (iêSSCS serventuários - um para
cada distrito 0(1 subdistrio --- naS corh'areas fl(iflCIl't(5 de mais de
quarenta mil habitantes, se adotado o dispositivo, haveria um ou
mais escrivão sem funcão e som Iccal para instalar o cartório,
que não encontraria área sôbre cIne firmar a sua competência e
exerci lar as suas atribuições, certo une a Mo do serventuário tem
as fronteiras do distrito ou do subdisirio (arts. 314 e 315)

Não se mostra melhor a situação, no que tange ao cartório
do registro de imóveis, pois, é a própria Proposição que situa a

sua existência, de modo geral e cm cada comarca (art. 247, item
III), e, em particular, nas comarcas de Belo horizonte (art. 250,
itein VII) e de Juiz de Fora (art. 251, Bem IV)

Não se pode argumentar coni o disposto no parágrafo único
cio artigo em menção, dada a inviabilidade, talvez niesilio a irre-
gularidade, cio que aí se dispõe. Difíci l , possivelmente imprati-
cável, seria ao juiz a distribuição de zonas, sob o critério equi-
tativo preconizado, de modo a não ferir direitos OU iiiierêsseS
Sôbre essa dificuldade. aliás, torna-ao oportuno salien tiir que flichiniCi

nesta Capital, ainda hoje se encontra sem instalação um cartório
do registro fufl(liário, não ol)atante criado por lei, eis que ficou
condicionada esta instalação à divisão da comarca da Capital em

zonas.
As razões invocadas, que tão alto expressinil o inteiêsse pú-

blico, inspiram o veto ao artigo referido e ao seu parágrafo único.

Ari. 312

A disposição, no trecho ind lendo -- "e funcional' privati-
vamenie nas cartas precatórias cíveis" não se ajusta muito bem
à comaoeiêacia do cartório (lu acidentes do trabalho e assistência

judiciária.

Aiud do (hfí( o fei finalidade determinada, sendo
de natureza privatIva.Não se mostra aconselhável, assim, lhe

sejam ar' oliadas as atribuições, mormente quando isso representa
tliminuiçao imas vantagens dos demais cartórios, sem fundumncflto
ponderável que a autorize e sem benefício para as partes ou para
o melhor funcionamento do anarelho juti iciário.

quanto ao servontomirio do cartório em teia, ali ás, trouxe a
Proposição esta melhoria que não pode ficam' esquecida: ?te, que
atualmente é Padrão 1-19, pose ao Padrão 1-25, temido assim au-
mentados os seus vencimentos.

Legitima-se, pelo efl'Ost0, o veto ao trecho mencionado. do

artigo aludido.

.4 ri. 7d	Dis posições Finais e Transitórias

Copila O iiiC50. Chhl ((11(0 (155 50h15 parte, (1(1 rcclhlSOfhcaÇãd)

lo fun e ou ário AM O. f: coso, no cargo de Administrador do
"Foram Lafaie te", agora cri ad o, é provido o atual contínuo S42, da
comarca (te Belo horizonte

A necessidade de ter aqi'ê e 1rád ) uni resooflaá vcl (1 i(t O

pela sua guarda e conservação, ampara a iniciativa de criação da-
quele cargo. O seu proviiiiefllo porém, é ato do Executivo, Corno

de induv((la(lo pFiflCíiO lc'tl



Pai

Vetando, pois na forma enunciada, as (li5OS1ÇC1i enumera-
das, sou nlovi(lo pelos altos propósitos de respeito fi deterininaçiio
constitucional, afastando situações injustas ou desiguais e melhor
adaptando a lei ao interêssc público. Terá, assim, a Egrégia Assem-
Idéia Leslativa, oportunidade para rever a matéria, apreciando
as razões aqui focalizadas.

Palócio da Liberdade, Clii Belo 1 lorizonte, 22 de junho de
95t

.i USCEL1NO KUBJTSCIIEK no OLIVEOIA

Go''ern(ldor do Estado da 2linas ('raia

LEI N." 1.098, DE 22 DE JUNHO DE 1954

Con/én (x ()rqani:açõo Jiidieruzia

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

LIVRO T

Da Jurisdição

'l'll'UL() T

Das CifT1I1ISCl1Ç0'5

A i t. 1 .'	O —território do Estado, para adininistraçao (lia
Justiça, divide-se em zonas jud i(-iérias, comarcas e distritos

Porógr;'fo único -- Quando nvreasório, o (1 istrito poderá sub-
O iv'l i-e ciii subdistritos, com ,;criação ordinal.

iii	2.1 ----A couiarc:i	onstilui r-si'-á ii' ii ri ou mais muni-
,íor-; (orurindo Arca (outiona

- -----\ i'C(iC i!: (o!li:lr:	sara a (lo iflunicítilO '1IC lhe
1) fl-- ia e, ('111 ('() (ia C1HtcO (le (0111 uru integrada por Insis

uru iva n ripio, sarA a daquele (ir maior renda estadual (lo qual
terá o nome.

- ---------:	par lei ona remarca, será ela instalada

(au	': " u:''' :ra tI) do Podar Executivo.
Ira a mal	:;io o	rIs (te (lir-ito

da ia ouir ,hr;idi ou o juiz da mais 1IróXnIa, 50 (luaS ou

mais 101(111 (lcsnuenlhradas, e lavrar-se-A ita ao lurro de notas do
cartório (te paz, remetendo-se certidão da muesina ao Tribunal de

(j3

Justiça, ao Tribunal Regional Eleitoral, ao Depuilainento de Justiça
da Secretaria do Interior, ao Departa Ilen 10 Esta lira! de Estatística
e ao Arquivo i'úbt ico Mineiro.

Art . 5.' - - São requisites ('ssl;ical:; pala a criação e insta-
iÇ5O de coniarca

1) - - pOpUlaçitu laínillla (la trinta liii! habitantes;
11 --ali eco (laçao estadual liii nula de Cri	1 .500.000,00,

provenientes de ilflpOSIOs
lii) - - trezentas o cinqüenta casas na sede, no ieímsimuo, e

edifícios com capacidade e condições pala II institlaçao de foruin,

prisão pu'ii)iica 1 qu:imtei Ii3 O ilr ::raule'ull) policial

I., -	Os req:iNtos de pOpUlaÇãO O 11000(0 de t asas serão
provados pela última eatiiiiativa do Depa taiiiiuito Estadual (te
Eatatisu.aa; 05 (te leIlOa, n:a,;iaute c('aiI(iao lou aecdIl 00i0 Depor-
tImilento co;iptate da Secretaria das iinanças, e os dos edifícios
públicos, por informnaçiio ita Secretaria da Viação e Obras Púluicas
do terem sido coisirumutos 011 r(:iuo:k a,lui; (te licõrlio ruiu a:; plan-
tas aprovadas pelo Departamento Técnico (Ia iuieí;mna Secretaiia

22 - - Satisfeitos teus ie'[iiistoS é oi)lagIlt011II a ('riaçuo da
comarca, cuja instalação se fará depois (te doados ao Estado os
eutitmcuos públicos

Art . ti.' -- - A criação e classificação (lo eOi'liiCaS, iussi in como
alteração ito território, serão inalterá

v e
is (icfl tro de cinco anoS (Ia

(lata da lei que as estabelecer, salvo proposta niol 1 Vad a 110 'tribunal

(le Justiça.
As commiarca:; serão classificadas riu três entrânciaS,

obedecul(,:, Os se:4U011 .S rcqui:»dos

a)	- população;
h) ---------ecadação estadual;
e) - - imiovanento forense;
(1) - - acesso fácil, por ferrovia, rodovia ou aclOViO, e re-

CU505 11111 :uatjvo:; de cr.Ua(lrdiiOIriO ilesenvo- vinicato

§ 2.- --- Será de pmilfleiri( eniróncia a comarca que foi criada.
Art. 7.'----São requisitos csaencous para a ('ft'\IçOo (te co-

marca a segunda ou terceira eritrãncia

1 --- população moía, reslect;vn!n( u ie, (lO (luare n ta mil e

sessenta muil imaliitaflteS apurada pa i s úllimnu cstiiuiuiliva do Depar-

tainento Estadual (lo Eslatí;iie a;
II -- - arreradaçuo estadual mínima proveniente de impostos,

rospectivaniente de CrI 2.509 .t)Okí,(1it e Cii 4 (t4)0.0(J0,I}0, a)Uiada
por certi ul tio do Departamento rompe Ira te (ti Saci-el aii,; das Ei-

naiiças e referente ao ruo antar ar;
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III movimento forense respectivamcnte de quatrocentos e
seisca:tos feitos judiciais, eXClUÍdOS os executivos fiscais e apu-
rados por certidão do distribuidor da comarca, referente ao último
ano.

Parágrafo único	Satisfeitos êsses requisitos, é obrgatória
a elevação da comarca.

Art. 8. 1 - As zonas judiciárias, cm número de cinco, serão
constituídas de grupos de comarcas e numeradas ordinalmente.

Art. 9.° A extensão eas edo de cada zona serão fixadas
pelo Tribunal, que poderá modificá-las em qualquer tempo, de acôrdo
com o interêsse da Justiça.

TITULO II

Dos Órgãos

Art. 10	São órgãos do Poder Judiciário:

1 - o Tribunal de Justiça;
II - o Conselho Disciplinar de Justiça;
111	o Juiz de Direito;
IV	o Juiz Municipal;
V	o Juiz de Paz;
VI -- o Tribunal do Juri
Vil - o Tribunal de Imprensa;
VTII	o Tribunal de Economia Popular;
IX -- - a Justiça Militar.

Parágrafo único - Em cada zona haverá uni juiz de direito
sccional ; em cada comarca, um juiz de direito e tribunais (10 Juri
de imprensa e de economia popular; cm cada distr i to ou sub-
distrito um juiz do paz e três soplenles

Art. 11	Na comarca de Belo Horizonte, servirão doze
juizes de direito:

1 - cinco de varas cíveis;
TI	quatro de varas criminais:
III -- dois de varas da Fazenda Pública, autar(,uins e aci-

dentes (10 trabalho;
IV - sim de vara de menores.

Parágrafo único -- Servirão na comarca de Belo Ilomizon te
onze juízes municipais:

a) cinco eia varas cívcis;
h) quatro em varas criminais;
) (lOiS com varas di Fazenda Páblca

Art. 12 - Na comarca de Juiz de Fora haverá:

1 dois juizes de Direito de varas cíveis;
II - um juiz de direito de vara criminal;
111 -- dois juízes municipais.

Art. 13 - Na comarca de Uberaba havei-á:

1 -- (biS juizes de direito;
II - um juiz municipal.

Art. 14 - Nas demais comarcas (te terceira entrância Iomvcrá
juiz municipal.

Parágrafo único -- Em comarca de terceira entrância, que
ultrapassar quarenta por cento dos limites fixados para a popu-
lação e renda no art. 7 • 1', haverá, necessárianiente, dois OU mais
JUiZeS de direito e juizes municipais corresponoentcs

Art. 15 ----- Para todos os efeitos, as varas da mesma com-
petência serão enumeradas ordinalniente

LIVRO II

Dos Tribo uazs e Ju Lz es

TITULO 1

Do Tribunal de Justiça

:APi'i'UL() '

Da Gons!i/uição

Art. 16	O rUribu flal órgão supremo, com sede na Capital
e jurisdição no Estado, compor-se-á de vinte e três desembarga-
dores, um (los quais será o Presidente, outro o Corregedor de Jus-
tiça e vinte e uni distribuídos por sete câmaras.

Art . 17	Um aninho (lo Tribiin ai será preencili lo por
advogados e rianibros do Ministério Público.

Parágra[o úidco -- - Na anuração dêsse quinto compoise-se-á
como unidade a fração superior a fliCiO.

Art . 18 - O preenchimento do cargo de deseinlaii'gador
será feito por promoção entre os jaízes de m1ii10, pelo crit rio

de ai1tigii(la(le e n ieiceiiieoho aiierii:idaiicii[e e por flO((iCLOO

dentre os men.il)ros do Nin istério Público ou advogados (te notório
merecimento e re)Utaçá0 i i,mia, (010 deZ anOs pelo lwp.ws dc

irática forense.

["' 1,
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1 . No caso (1(1 1iiCI'nci nIco te. a P POIUO(ãO se dará entre
juizes dc (uniquer entrância, e dependerá de lista tríplice organi-
zada pelo Tribunal, em sessão pública e por escrutínio secreto, coei
a preseno de pelo menos quinze de Sc'US membros efetivos

21 -- A nomeação dentre advogados 011 membros do Mi-
e istário PÚTI co (leilenhlecá de lista trnlire, que será composta só
de a(ivogad()s, se a vota anterior laavcr sido preenchida por
membro (10 Ministério P1i)l ('O, e Nice-visa, organizada de acôrd o
(0h11 ) d s posIo no parágrafo anterior.

3	 ttO de nii:iiddc, amrada na óltinia
o Tia litinal, cio sessão	úhi ca e por e:;cretíno secreto.

:1 presença Te, into menos, cIld no 'o seus membros efetivos,
1(501 vIOl rei flhi narinen 1 e se (leve ser e di c:c! o o juiz mais anti 'O
e, s » este fâr recusado por trás quartos da votação, repetirá o escru-
tími) em reloco ao imediato, e asim nor bnnle, eté-e fixar a
indicação.

4. 1 	Vetada.

Ari '19 	Para a vaga reservada a advogado, os candidatos
(lcvelao conter mais de trinta e CII1C(, e menos (te cinqüenta e
cinco anos de blTc, e tr inscri cão pci ynaoeito ai () iieni do
Ad vO3(1OS

Pzirágm'ofo único 	Nao poderá ser nciuí (10 em lista nieui-
bro do Mi iiislário Público, ainda que exerça advocacia.

""1,t. - No (10 de empate mel tercairo escrutínio, repU-
lar-se-á ndicado o muni:; antgo, cin se tini ado de juizes, e o mal:;
idoso, ciii s:' 1 ratnn(io (lea(Iv oçaclos ou brio! (ros (10 :e n;:íér; O
Público.

Art. 21 ---- A lista tríplice será ('isvialia ao Governador, e
dela C uslimá o número (te votos que cada candidato tenha obtido.

Art . 22 Na decisão sôbre o meiec:iuenlo para i)romoÇao
ao cargo de desembargador, considerar-se-ão a conduTa (10 juiz mia
vida pÚb1Íca e privada, sua operO:,! 1nd e no 1-xcrCfc! o do cargo,
(lelnonstraçõ('s de cultura jurídica que liocvc'r dolo s número de
cargos que houver exercido.

11 .. A apuração (!C mn('recilaeaio TC'VCrO ser (manto pos-
sível objetiva.

2. - -- An les da foi'ina ção da lista trínlice, o Tribunal, cai
sessão secreta, ouvirá obri çatôriaincnle o Corregedor, sôbre a ca-
pacidade funcional dos magistrados que possam ser5(1' vota(Ios e ;i
eX,içao coma que desempenham osos seus deveres.

3.' - - Como cr:tário objet;vo pma a boa aptiração dâsle
artigo, o Tribunal levará eia consideração as sentenças proferolas
pelos juizes canclidalos que houverem	SldO publicadas na
prudência Mineira" cri 	de resolução de quaPaer (las
câmaras.
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Art. 23	Enquanto a vaga anterior não estiver preenchida,

não se organizará nova lista.
§ 1.	

Não poderá tomar parte mia votação o desembargador
que fôi' parente consangbí!leo ou afim, dá o terceiro grau 10cU-

sive, (Te caalidalo ou juiz que pOsSa ligurar lia lista.
i2.QA11St1 será publicada coei o resultado completo

da votação
Fteinetida a lista tríplice ou a indicação lmr anti-

üidade, o Governador fará a promoçao ou nomeação (teatro de
trinta dias contados de Seu recebimento.

\ . 91 -Q (1 esemabargador, a seu pedido, poderá ser reino-

'ido de e lO) para outra CâI(lcal 011 obter permuta, mciii ante C011

cessão 110 '1ribunal, eia voTação secreta.

CAPITULO II

Da Organização

Art . 2â	- O Tri banal será p . ( 5l (li do p01' uni de seus macei-

bros e lerá 11111 \' j c1lçe' ;ilcntc
Art. 23 --- O Tribunal, que pro'.ará a tudo que iii saci' respeito

à sua economia interna, (l vidir-se-á CUI sete Câni aias: quatro

civis e três criminais.
Parágrafo único --- (bola unia das câmaras será composta

de trêsdeseml)argadores, e só poderá funcionar completa, l)1'eS-
(1 ila pelo iicseliui)a1'T ad or mlii S ani' 30, seio pve( Í'/O (TC SilOS funções.

Art . 27 - - O Tribunal funcionará ordinariamente e extraor-

mhinàriamlient1' na conformTli dade das leis e do Regimento, Sol) a di-
reção do Presidente (' (0151 a presença do Procurador-Ce1al

Art, 28 - --- Aí; câmaras civis ou criminais funcionarão reli-
nidas, em (lia (IeSITTOS(l0 pelo Presidente, sempre qu houver aia-
tária sôlre que deliberar, sob a presidência mio 5Ifli)argad0r
mais antigo, seni prejuízo de suas funções e com a maioria mie SCUS

membros.
§ i. -	

As câmaras criminais reunidas funcionarão amua vez
por mês, para julgamento das revisões criminais.

As câmara'; civis ou em i mm ais, duns a (luas, funcio-

narão conjuntas Sol) a 11residência do 
( sem1)arga(lor mais antigo,

sem prejuízo (Te sue'; fnuções,	
ara julgamento de embargos in-

fringentes e (Te nulidade
3 " --- As cânlaros isoladas funcionarão duns vê:'es por

semana.
Art . 29 - - O Tribunal, OS câmara:; reunidas OU conjuntas e

as câmaras isoladas, funcionarão cxtraordimiri0fhC, quando o
exigir o serviço público, mediante convocação do Presidente, "cx-
officio", ou a reouerimento do Procurador-Geral.



- 101 -
100-

Alt. 30 ---- O TriLunal funcionara coni a presença de, pelo

maOS, quinze	cmimbargadOi'Cs as cúmaras reunidas com a pre-

seu 	(la maioria de seus membros; as câmaras conjuntas e isoladas

funcionarão completas.
lrúrafo único - Para declaração de inconstitucionalidade,

o Tribunal funcionará com a uresença de, pelo menos, vinte desem-
bargadores, efetivos ou substitutos.

Art. 31 - O julgamento, sempre que possivel, deve ser con-
cluído pelos julgadores que o iniciaram, ficando o substituto com
jurisdição preventa.

CAPITULO III

Da Competência

Art. 32	Compete ao Tribunal:

1	clel('r o seu Presidente. Vice-Presidente e o Corregedor

de Justica, e dar posse aos dois primeiros;
11 -- eleger e indicar membros (lo Tribunal Regional Elei-

toral, nos termos do art . 112 da Constituição Federal

11! - julgar nos crimes comuns o Governador e, nestes e

nos de responsisbilidfl(iC, o Secretário de Estado, o Chefe de Po-

1 íris, o ni z vitalício e o membro do I\1 in i slârlo Público, servifld(,

('0010 relator Ulil (0scn lbargado1. dc cãmai'a criminal a quem o

processo fâr (l1strionÍ (lo;
TV --- conhecer da competência de cada uma dos	roncas

e (lC('idjl' sâbre eia, bem como (lOS couflitoS de jurisdição catre OS

desemharlSsdOrCS ou entre autoridades judiciárias e administrati-
vis, salvo os que surgireni entre autori(ia(lCS estadual e as da

llnilio ou de outro Estado;
-- - julgar embargos da decisão do Coaselilo 1)iscPliflflr

1 oponha pena a esemhargad0r
- julgar suspeiçãmo oposta a desebargador co 00 Pro-

curador-Geral, em feito de sua competêilcia
VII - - iii gar reforma de actos	ros e outrOs incidentes

que ocorrerem	nCOCCSSO perante êic peodente;

VIII	punir discipiiflarmee juiz, servent0ájG armo liar

funcionáriO, observados, flO que fôr aplicável, o (lispôsto no
ou 

	

dOr.	servando o
Livro IV, e advogado. provi sionado e solicita	ob

m1ispôto no Capitulo VI do Decreto Federal g 22. 7?. (,e 23 de

fevereiro (te 1933, com as modificaçãeS contidas nos anti. 17,

parágrafo único, e 36, 3., do Código de ProcessO Civil, e no

art. 2(14 do Código (te Processo Penal;
IX -- - a requerimento da parte ofend do, marido r riscar ca-

lúnia ou injúria encontradas em autos suje 100 00 seu cc IlilecilIrento;

X - julgar exame de invali (ler de desembar,,ador e juiz

para aposentadoria, bem como para afastamento 01-, 1 icen 0 cair!-

pulsória, e ainln o exame p ^k -1- a eei to de rever000

XI - julgar recurso interposto cmii m'ioléria sujeita ao SOU

conheemento de dccsou (10 Presidente, das cârnara:s isoladas, Coa-

junta ,  ou reunidas;
ETI -- - dericrar o abandono de cargo por juiz;
XIII elaborar o seu reginiento interno e organizar os ser-

viços aux
i liares, prove! c-her; os cargos, e, bem iSSiifl, troo ar

opoder comnpeteiii e a criação O'.! extinção rIr' (01105 e fioiiçãO

o:; respectivos vcncrnentos;
XIV --- imIrlicior para promoção a d CS ín1hargadom', O 11O

10 juiz de (11!'Ci tO '.ais ontgo na ciltrância mais elevada, e, para

'oraoçã	 aO do jIz, o mais	iigo ri	entrância iaiediatamflemite P1-

P'cior, bem corno orgaa'zar lista de m:lercc!!imenlo, para se p!'cenchcr

vaga de desembargador ou de juir;

XV - organizar lista para promoçao de juiz;

XVI ---- organiar	li rio tríl Pci.' nos lârrilos do iu't. 13,

XVII -.--- resolver sôbre remoção compulsório cio juiz, pelo

íi.o de dezesseis (Te seus membros efetivos;

XVIII	a nelLio do inlcressaiO, coolc:cr da riemiegição

rIo licença pc o Presi dente e cassar a que por fstc for COO("etIla,

rcuiiindose para'. 1 '115 E iis Clfl SessãO (lue 1) o ,  :;cr convocaria

pelo Vice-Presidente, por provocação de qualquer (lesembartlri ler,

(10 Procurador-Geral ou rIo rcu'_eccnte;

XIX - concerTar liccirça e fái'iarr-prCmrO ao Presidente; e

por prazo e redente a um uno, licença a ( lesemharttsdo1, ,Oiz

vitalício, servcrsiUárO auxiliar e a fimciomiál'io (10 Fri liunai;

XX -- (Ice i (i 1- sôiii'e a i	 idade dc lei ou (!e,1.10

do Poder Público (ad. 30,	rgrao único)

-- j:i ear recurso previaio no ali.	07, orã	lo á deu,

do Código de Processo Penal;
XXI[ - ju tm gar 0iltO de sogurimoça contra, ato do 'i'riLum,

servindo como relotar desembri':!:idO!' de câmara civd;

XXIII -- julgar aç ão rescisória e recurso de revisão crimi-

nal, de decisão de soa competâflela origiiáiia
XXIV - executar ocntersi.a ç"oierPr cru causa do rua com)!-

petência originária, podendo delegar a juiz vitalício de priulairO

instância a prática de ato ordinirtório
XXV - julgar errmUai103 cri fPo dc o:m coaipctcooia

XXVI - julgai' a ciar Pc:rçio lo (:01 armO para ilPesso flil

magistratura vitalícia;
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Art. 33	Compete às câmaras civis reunidas:

1	- julgar ori gi nàrianiente ação rascisórja, podou ilo delegar
a juiz vitalício (Te primeira instância a prática de ato ordinatório;

H	julgar recurso de revista:
III	assentar prejulgado.,
IV julgar mandado de securauça contra ato do Governa-

dor, (Te Secretário de Etdo, do Chefe de Poírin, do Presidente
do Tr i bo uni da 1\Tcsa ou do Presid ente da Assembléia Legislativa, M)
Tribunal (Te Contas, do Tribun ai de Justiça Miii lar, do Corregedor e
(Te autoridade judiciária de primeira instância;

V -- -• julgar agravo interposto de decisão do Pi'e'ddente que
não admitir recurso (Te revista ou que o declarar deserto por falta
de preparo;

\rJ	julgar enibaros cm feito (iC ii1 competência
VII - executar o julgado cm feito (te sua competência, p0-

(lendo delegar a juiz vitalício (Te primeira instância a prática (Te
ato ordinatório;

VIII .. exercer, nos autos suleitos ao seu conhecimento, as
atribuições (Te une traia o artigo anterior, itens VIII e IX:

IX -- julgar suspeição oposta ao Procurador-Geral em feito
(Te sua competência;

X - julgar referiu a (1 e autos icrd Id os, habilitação inc iden te,
suspeição oposta ao Procurador-Geral, em feito de sua competência.
além de outros i o ciden f es que ocorrerem

Art. 34 -- Compete às câmaras civis conjuntas:

1 -- julgar, com a presença de todos os seus membros, em-
bargos infringentes e de nulidade opostos a acórdão (Ias câmaras
civis isoladas;

II -- julgar agravo de decisão do relator que, de piano, não
admitir embargos (Te nulidade ou infringentes do julgado

TIl -- julgar agravo interposto (Te decisão do Presidente que
declarar deserto o recurso (te embargos por falta (Te reparo;

IV - julgar embargos de declaração cio feito (Te Sua caiu-
petêuci a;

V -- - julgar reforma (Te autos perdidos, habilitação incidente,
suspeição oposta ao Procurador-Geral, em fe:to (Te sna coingetência,
além de outros incidentes que ocorrerem;

VI -- exercer nos autos sujeitos ao seu conhecimento as
atribuições (Te que 'trata o art. 32, itens VIII e IX.

Art. 35 - Compete a cada câmara civil:

1 - julgar recurso cível (te decisão (Te primeira instância:

- 103 -

II - julgar agravo de decisão (to Presidente que declarar
deserto recurso (Te sua competência;

III - julgar enibai'gos de declaração em feito de sua com-
petência;

IV	decidir, cio natúi'ia cível, conflitos (te jurisdiçuin entre
autoridades judiciárias do Estado;

V julgar reforma de autos perdidos, linhi litaçao incidente,
suspeição oporia ao Procurador-Geral e a juiz, em feito de sua
competência, além (Te outros incidentes que ocorrerem

VI -- exercer, nos autos sujeitos ao seu conhecimento, as
atribuições de que traia o art. 32, itens VIII e fl(;

VII -- julgar apelação de sentença proferido cio juízo ar-
bitral.

Compete às câmaras cm nu nais reunidas

1 - aprovar anua' mente a lista lo aol igili dade de juizes e-
decidir reclamação apresentada;

II	ilmovar anualmente a tabela de substituição (105 juizes:

III	julgar suspeição oposta ao Procurador-Geral em feito
de sua com)ctência;

IV - - julgar originária e privalivaniente ''lalJeas-ccrpuS''
sempre que o ato (Te violência ou coação fôr atribuída ao Gu',er-
nador;

julgar revisão e o recurso (te (iespacl10 que a indeferir
"in flmine"

VI -- julgar embargos em feito de sua competência;
VII -. - julgar npeinrác) interposta (Te decisão iirofcl'ida ori-

ginàriamen te ludo Tribunal de Justiça Militar;
VIII ---- exerce:', nos ao los sujeitos ao seu coniec 0101110 as

atribuições	e que traia o ai't , 0 2 , itens VIII e IX;
IX julgar reforma de autos perdidos, habilitação inci

-dente, suspeição oposta ao Procuruo lar-Gera', em 4M (Te Lua como-
netência. além de outros incidentes  mie ocorrerem.

/rt .	37 - -- (3>uupcic	S câiu(au':ua ('I'iiOi'i)liS ('(OliOltas

1 - julgar, COlO a presença (Te todos os SOUS flleml)rOs, em-
bargos infrimigenteu; e (te nulidade opostos :1 acórdão (te câmara
criminal isolada;

11 -- julgar agravo (te decisão do relator que, (te plano. não
admitir embargos (lo uni idade ou infringentes do julga ( h);

III - julgar agravo interposto de decisão do Presidente que
declarar deserto o recurso de embargos por falta (te preparo;

IV - julgar embargos de declaração CIO feito (10 sua com-
petência;

'11
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V -- julgar reforma (te autos perdidos, habilitação incidente,
suspeição oposta ao Procurador-Geral, em feito de sua compe-
tência além de outros incidentes que ocorrerem;

VI -- exercer nos autos sujeitos ao seu conhecimento, as
atribuições de que trata o art. 32, i'tens VIII e IX.

Art. 33 - Compete a cada câmara criminal:

1 - julgar, originária e privaiivainciite, o "habeas-corpus",
sem pre que o ato de violênca ou coação fôr atribuído a Secretário
de Estado, ao Chefe de Policn e a juiz de direito;

II --- julgar, originârialecnte, pedido de "habeas-corpus" e,
cai grau de recurso, a (lecsâo ô:)1 e o inesnio, proferida por jais
(te dirot to

III - julgar recurso e apelação (flÏiliai;
IV	ordenar o exame a que se ueiee o art. 777 do Código

de Processo Penal;
V	decidir conflito de jurisdição levantado, cm matéria

criminal, entre autoridades jcdiehãrias do Liado
VI	julgar reioj'jfla de autos perdidos, suspeição oposta ao

Procurador-Geral e a juiz, em leito de sua competência, além de
outros incidentes que Ocorrerem;

VII - exercer as atribuições de que trata o art. 32, item
VIII e IX.

CAPITULO IV

Das atribuieáics do Prcsdcnie

Ar[. 39	Compete ao Presidente:

1 ----- dar posse a desembargador e juz vi Xcio
11 - prorrogar por trinta das o prazo para posse de ser-

venluário, auxiiar e funcionário do Tribunal;
III -- nomear e empossar serventuário, auxiliar e funcionário

do Tribunal;
IV - conceder férias individuais, férias-prêmio, licença até

um ano a desembargador, juiz vitalício, sei'ven loário, iuixiliar e
funcionário do Tribunal e revogar a que conceder;

V conceder a desembargador, serventuário, auxiliar e a
funcionário do Tribunal, abono de família e título (leclaralório
do direito à gratificação adicional de que tratam os arts. 145 e 298;

VI	aposentar, exonerar e demitir serventuário, auxiliar e
funcionário do Tribunal;

VII - cassar licença concedida Por juiz, quando o exigir o
serviço público;
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VIII -- iniciar processo de abandono do cargo Co deseabar-
gador, juiz vitalício, serventuário, auxiiar e funcionário do Tribunal;

IX - pirahli r a sessão do i'ribaaal
X --- proferir voto de desempate, nos casos previstos cm lei

e sempre que se torne necessário para completam' o julgado;
XI --- votar na organizaçãodc lista para nomeação e pro-

moção;
XII -- votar sâhre alegação dc imeo ;íucionoiidade, çoaado

o seu voto fôr decisivo;
XIII - manter a ordem na sessão, fazendo sair o que a

perturbam' ou pren1e11(10-o, a fni de o remeter ao juiz cm ,cente
para o processo, depois de lavrado o respectivo auto pelo sub-
secretário;

XIV	impor peno disciplhlar, observando, no ore tão' apli-

cável, as disposições do Livro IV;
XV - suspender advogado e solicitador, no caso do art. 37

do Decreto Federal pQ 22.472, de 20 de fevei viro de	ã8, e
comoiiucar á Ordem dos Adogados as d.ds faLas cometidas, POS

têrmos do art. 30 do citado decreto, sem prejuízo das penas de
advertência e expu'são do recinto;

XVI	lesar ao conheci colo do âi idatério Pábi co a falia
de procurador que haji rcli(lo autos indevidamente por meis de
trinta dias após a suspensão;

XVII - distribuir os feitos;
XVIII - assinar acórdão de sessão a que presidir;
XIX - expedir ,em seu nome e com sua assinatura, ordem

que não dependa de acórdão oi não seja da eoampctênhi do as
XX - mandar coligir (locumerrios e provas para verificação

de crime comum ou de responsabilidade, cujo julgamento pertença
ao Tribunal;

XXI	coneorar sessão extraordiin'oia;
XXII --- informar recurso de indulto eu de comutação de

pena, quando o processo fr !e coaoetâ1ris (( .: ;n\ra do 'ãr anai;

XXIII -	conceder VIVI2 Pieii'dai	e provisão ilo alvo-

gado;
XXIV - conceder Ucença para casamento, nos casos do art.

183. item XVI, do Código (,ivd
XXV - abrir, numerar, rubricar e encerrar livro destinado

ao Tribunal e à Secretaria, podendo para a rubrica usai' de ciiai ceia;
XXVI	processar e j(ilgar:

a) deserção de recurso por fa la de preparo;
b) suspeição oposta a funcionário do Tribunal;
e) desistência manifestado antes da distribsção, ou orando

se tratar de recurso extraordinário, antes da remessa dos autos;

TI
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XXVII -- julgar recurso de inclusão ou exc lusão de jurado;
XXVIII - conceder fiança;

	

XXIX	receber e processar petl idoic ia s;ri ção cm concurso
para juiz ou funcionário;

	

XXX	remeter, mensalmente à Secretaria do Interior, com
o seu visto, fôllja de pagamento;

XXXI -- ncaninhai' ao Secretário do Interior a proposta do
orçamen o do Tribunal;

	

XXXII	requisitar verba destinada ao Tribunal e aplicá-la;
XXXIII - -- (lespachar petição de reuarso extraordinário e de

revista, resolvendo os incidentes susc a os;

XXXIV - tornar parte no juhamento de causa pendente em
que, antes de empossado no cargo de Presidente, haja funcionado
como relator ou revisor;

	

XXXV	relatar conflito entre cõmnaras ou deSeIfll)ar adores
bem como suspeição Oposta a d eseoibarca;!oi' 1' Dor êste não re-conhecida;

XXXVI ----- convocar juiz que deva substituir desembargador;
XXXVII - determinar comarca ei;; que (leva Servir, ('0111j urisdição p 'ena, juiz seccional nos Casos do art. 12 1,'), § § 1. e 2.:
XXXVIII -- conhecer de reclalna(ão contra a exi r ncin oupeceep(ão (1€' custas ifldevjia,s por 50rventu:rj0s auxilisi' e fun-

cio1m;rio do Tribunal e, cio caso submetido ao Seu julgamento, 1301JUiZ Ou serventuário, auxiflaj e funcionário, ordenando a restituirão
e punindo a falta;

XXXIX - - ordenar natamen lo em virturle do sentença profe-
rida conlr :; Fa:' p ; i;l: nos 1irmos de, art. 918, parágrafo único,
do Código (le PI'OCCSSO Civil;

XL-- informar "lmheas-eorp l ! S" requerido ao Supremo Tri-l)ml.1l Federal;
XLI -- assinar carta <te sentença e mandado executivo;
XL!! - Promover "ex-offjrjo" processo para verificação de

incapacidade de (lesembarcador ou jeiz vitalício;
XLIII - - Suneri nten der o serviço da Secretaria, zelou do pela

arrecadação fiscal nesse departamento;

	

XLIV	organ zar e fazem' puld cor, a lá o mês (10 1;março, breve
relatório do serviço judiciário;

XLV - remeter ao De partamento Lt;tadual de Estatística os
(lados que lhe forem enviados por juiz;

	

XLVI	- despachar De tição refere;; [e a autos fin dos;
X=11 - - provideuciar sôbre a puht icação (lo expediente do

Tribunal no "Diário da Justiça";

	

XLVIII -	(ungir a publicação da "J u r isprudência Mineira".
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CAPITULO V

Das a!iibuiçõCs do Vice-Presidente

Art. 40 -- Ao \ice_Presi(lcflte compete substituir o pi'esidnte

e relatar SUSI)CiÇã() a êste oposta, (lUafl(lO não reconhecida-
Parágrafo Único --- Nas substituições eventuais, o V ice -Pre

-sidente exercera cu;nulat ivainen te suas próprias funções.

Ar t. 41 - O Viee_I'icSi(Ieflle mandara que SC pUl)li(IUC, men-

salmente, no "Diário da Justiça", a relação dos prOCeSSOS reinei bios

ao;; (1CSCiOi)- 
e a (lo:-; que Ïorem por êles resolvidOs, i ndi-

cando Sempre, quanto aos (jue permanecc11 1
 em conclusao, a

data desde a qual assim se encontrarem.

CAPITULO VI

Das Sessões

Art. 42 - Os trabalhos do Tribunal serão instalados, anual-

incute, 110 (lia dezesseis (te janeiro.
- As sessões e votações serão públicas, salvo quando

a lei (iiSpnsei' Cm ( onImóro, OU (1UtllidO, 1)01' conveniência OU 1)10-

tivo de (lecôro pública,~
 :;ssifll o CII[C )dei' a iaa md a (lOS jul poderes.

- -- Na se5S() secreta, sôniente I)ermnanecerao no recinto

os dcserniJa1'[taíi01'5, o Procurai loi'-(ieral e 
os fullcioliádi OS i mnprCS-

cindiveiS ao serviço e I) ernsiss;vamnent e a partes e seus advogados.s

§2.1 - -Pai se::oscc'	a procurn;icr-Gcr1	poderá

estar preseo , qa: O ia o feito fõr por âlc promnovi lo.(
[e 

M. 44 -- Na 1muia dc j;[gameato, a m;:ilénii judiciária p-
cederá a a(lIniflIStI'atjva, salvo quando esta constituir preliminar

daquela.
Art. 45 - Nas salas das reuniões haverá lugares reservados

para juízos, advogados e repreacu [antes da imprensa.

CAPITULO VII

Do SecrCIaI'ia

do Tmibuiial será feito vela Secretaria,Art. 40 - O Serviço 
sob a direção geral (10 secretário e a supe1 .inten(i(ne i a do Presidente.

Art. 47 - O serviço (ia Secretaria será feito por duas divi-

sões urrin administrativa, oulra judiciária.
§ 1. --- A (livisão administrativa se compõe da tesouraria e

de três seções urna do eX[)e(iiCIltC geral e comunicações', outra do
pessoal e material; e outra da estenografia
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§ 2. - Dependerão da primeira scçáo os serviços da portaria
e do protocoio e, da segunda, OS Serviços do arquivo.

§ 3Y - A diviso judiciára se compõe de ditas seções, umacivil, outra criminal, e de três cartórios, doi5 civis e uni criminal.

	

Ari. 43	Os serviços tia SecreLarla scrõo dcaeai1;ciiliads
pelos funcionários mencionados na 'iabcla ri,

	

Art. 49	
Os cargos de Secretário, subsecretário, redator de

estenografia e escrivjo serão providos por bacliaréjs em direito.
Parágrafo Único - O cargo de contador será provido por

Profissional (liploinatIo, devi dainente registrado.
Ad. 50 - haverá cinco funções gratificadas de chefe de

SCÇO e Unta de poileiro, preenchidas p Ol' tiesiçnação do Presidente,

	

A rt .51	O Prcsicjeffle tlesiguat'á ou requisitará um funcio-nário para auxiliar (itt gabinete

	

(tCOfc. 
AM. 52	A lotação (ias saçõc. será Lei ti ]'cc ato do Pi'si-

Art. 53 - Cada cartório será dirigido por um escrivão; o
criminal terá um escrevente e um a;xti	e os civ i s tc'ci-ão

	

ter escrcvcies	e auxlaican'g 0 getu	 O :coçso
do escrivão, sem ônus para o Estado.

TITULO U

Do Juiz de Dirjfo

CAPITULO r

Do Ingressa na Carreira

Art .51 - O ingresso na carceim de juiz de direito cle'a;'Je
(te Concurso de provas, e se fará cri p'ii-riaa entrância.

Parágrafo Único --- A nolacacão será feita peio Governador,
mcd ante lista tríl:lice organizada pcio Ti'ibuaat, constituído de
seus membros efetivos.

Art. 55	O iria seccioral, c 1 assificado na prieleira ertiâa-
cio, será nomeado simuilâneamente COlO os jníes de comarca, den-
tre es aprovados eia concurro, para c rr': do na zona que lhefôr dcaignada.

Art. 56 -- O concurso, aterto por deliberação cio Tribunal,
será válido por dois anos, contados da data de aprovação.

	

Art. 57 -- 	Pre:; deate mand :rá paN içar cdi tal (1 e abertura
do concurso, com o prazo tie trinta dias para inscrição, contados
da data da primeira puNicação oficial.

edital será publicado três vêzes, pelo menos, no
"Diário da Justiça", e (luas em jornal da Capital, (te grande circu-
lação.
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§ 2. - Feita a primeira publicação, o Presidente oficiará
ao Conselho Seccional da Ordem tios Advogados para os fins pre-

vistos no art. GO.
Art. 58 - Para ser admitido ao concurso o candidato pre-

encherá êstcs requisitos:

1 -- ser brasileiro nato, c;t:ii quite com o sciv go militar e

sei' eleitor;
II ---- ter mais dc vinte e Cinco e IIICUOS de quarenta e cinco

anos de idade;
III -- ser bacharel eia Direito por Faculdade oficial ou

reconhecida;
TV -- não sofi'tr de eaíermid ade me atol, moléstia infecto-

contagiosa ou rel;1'1c2ic, nuil ler defeito físico que o incapacite
para o exercício da função, forneci da a prova por junta médica

oficiai
V - -. cxii dc fôlhu corrida, atestado de bons antecedentes e

prova de idoneidade moral;
VI - contar, CiO iflCl)05, quatro anos de efetivo exercíciO

como advogado, juiz mim icipi, promotor (te justiça, delegado de

políc i a, scrr--i-dd'' co Yi)5(('t5' O ':'dtbd-)al e (. tio ci,

OU do crime;
- — pagar taxa (te inscrição

VIII --- apresentar duo'; fotografias, tamanho três por quatro

O limite máximo de idade para os que exerçam os

cargos estaduais	C'U e ioaa(ios 00 ii ("ii \'l será de cinquenta e

cinco anos.
§ 21 _ O exercício (te advocacia será provado mcdi Iti' ates-

todo de juiz de d iredo perante o coal houver o candidato ad'. ogado.
e o efetivo cxereícM (te cargo por ~Ao (te autoridade superior e

certidão de tempo de serv! ço
§ 3.' - - A idoneidade moral iei'ít atestadaPor juiz 011 auto-

ridade perante a qual houver servi tio o candidato, ou pela Ordem

dos Advogados.
Ari. 59 - O Presidente, ao receber o requerimento de ins-

crição, mandara au! a á-lo e pedirá i nforuiaçõe; confidencia i;; ao juiz
ou antoí'i;lndc que firmar os atcsíadoS, bem como a outras pessoas
que julgar conveniente ouvir.

Art. GO	FP;coa(to o prazo polui inscrição, formar-se-á a
comissão examiiinadol'a, coasti luid ii pelo Presidente, dois desembar-

gadores 1)01' Ne nOnleatio% e 10 1w ndvogados indicados pelo Conselho

Secional da Ordem.
Art. (ii	- O Prcd dente da comissão, por edital trl(t icado

duas \êzes ai) "Diáro l:( Justiça", com interva l o flhifliiflO dc oito

(Las, (livutgaráalsio dos coa ii id SiOS a fi m de que qualquer pessoa
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possa rcpreseiitai contra o pedido de inscrição, oferecendo, ou in-
d i cando, flrovas da alegacão, até dez dias seguintes à última puNi-
(51 çõo, facuilado ao ia teressaclo defesa no prazo de cinco (lias.

Ad. 62 -- Encelrml4)s os prazos do artigo anterior o Presi-
dente cl istrihiijrá entre os eXaIfljflads os processos de inscrição
para relutarein O pedido.

1 . - Apreciados os pedidos pela comissão, será publi-
a lista (lOS candidatos admitidos.
, 2. - Indeferido o pedido, poderá o candidato, dentro de

cinco 'Has contados da publicação, agravar para o Tribunal, que
dcci. :i, cai sessão secreta, na primeira reunião, sendo relator o
Pres a e e não votando os membros da coniissão.

:t. ([3 O Concurso de provas vcrsor'. 531C (Preito coas-
titucio:c:i 1, civil, comercial, penal, trabalhista, eleitoral, judiciário
civil e tid iciário penal.

ArE. ([4 -- A comissão organizará dez pon los sábre cada
uma (ICS5(5 matérias e fará publicar a relação no "Diário d Jus [iça",
coni a au lcce(lêllcja lflÍUin)O de trinta d [fl5

1. — -Apreva escrita, cu:c autoria	de';vcndlao' ÓS
seu julgamento, será feita em primeiro lugar e constará de disser-
taçilo e rcspos la a uat ro questões formuladas no ato sôbre cada
unia dcls mal éri as: direito constitucional, civil, comerei ai e penal.

A prova oral constará de argiiicíTo (lo candidato pelos
exo!uinados, sôbre ponto sorteado entre vinte e quatro, na pro-
porção e trâs referentes a cada uma das matérias do concurso, e
pelo Presidente sôlire a matéria da prova escrita.

A prova prática, que versará sôbre (Preito judiciário
( vil e penal, constará de redação dc seu [caça ou despacho, sôbre
li:pútcse formulada pela comissão

Art. 65 -- Terminadas as provas a comissão procederá ao
julgamento final, de aeôrdo com a média das notas atribuídas pelos
examinadores,

§ 1 . - - As notas serãograduadas de zero a dez, consideran-
(lo-se aprovado o candidato que obtiver média cinco.

§ 2.Q 	Os coa d datos serão cl ssi fi cad os cm ordem clecrcs-
cente, sendo desclassificado o candidato que obtiver em qualquer

lfláda inferior a cinco.

1. Cd ---- Contra a classificação feita, que será publicada no
"Diário da .mus[iça", poderá o interessado, dentro de cinco dias da
publicarão agravar para o Tribunal, que decidirá na forma (10
art . ([2, § 2. v quando tomar conhecimento do relatório da comissão.

Aut. 67 --- De cada reunião da coiriissíjo será lavrada ata,
servindo como secreiár 1 0 o examinador mais moço.

Prt. 6$ - O Tribunal, 110 SOu l'egiinento interno, estabelecerá
nor1nfO rolnp[emne [ares reguiador)s do concurso.
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CAPITULO II

Da Remoção

Aut. Gil - - 1)cdc o exercicio o juiz não poderá ser removido
senão a pedido, 0(1 CO1UpLdSôlial)1Cl1tC, por motivo (te interêsse pú-

blico.
Art . 70 --- Arcmnoçáo compulsório será decretada pelo Tri-

bunal 1)01' iiiaioria, dois lêrços de seus membros efetivos.
§ 1 . --- Decretada a remoção, a comarca será (leClarada vaga,

e o juiz ficará ciii (Iispnniblido(lc até sei' aproveitado ciii outra
coniuirca por a[o do Gcvcraador.

§ 2. - -- O pl'O(eSS() (te rem:moço, p01' exigência do interêsse
púbLeo, ci'á ii)stadlISao '.,i:auid- rcpicscníaÇo do (iO\ Ciiia(10I, Ou

Procurador-Geral ou do CorI(gcdor, dirigida ao Presidente e ins-
truída com (locUmnenlos ou justificação, salvo impossibilidade de
obtenção do alÇU111a dessas pl'OVOS, cOSO em queque competirá ao Pre-

sidente removeI' o obstáculo.
L	O processo (te 1 , c11oça0 conipulsôria será o nlCsIllO

dos arts. 118 a 153 e 156.
§ 4. - Durante o processo, por proposta cio relator, o juiz

poderá ser, pelo Trihund, afastado (lo exercício seimi perda de

vencimentos.
Art. 71 -- Os juizes de comarcas cio imiesma eiilrãflCia poderão

permutá-las.
Art. 72 --- A ir U1o'O) 1 j)C(l[(lO O O perinul Scfã() i0jced

por ato (lo Governador.

CAPITULO III

Da Promoção

Art. 73 --- A won10çã0 for-se-á altermiadamndute por antigüi-
dade e por merecimento de entrância a entrância.

Parágrafo único -- Vetado.
Art . 74 - Para promnoçi'io p01' antiguidade, o Tribunal indi-

cará o juiz que tiver maior tempo de efetivo exercício na cItlânCia
imediatamente inferior, Oi)Servad() o disposto nos arts . 18, § 3•Q,

e 23, § 1..
Art . 75 - Para promOçãO 1)01' merecimento, o Tribunal 01'-

ganizará lista tríplice, por votação \edi)al, cio sessão pública, coni
a presença de, pelo menos, quinze (te seus membros efetivos, obser-
vado o disposto no art. 23, § 1.`.

Parágrafo único - Não poderá ser votado juiz não inscrito

no prazo legal.
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At 76	O cau(li(iato à promoção deverá inscrever-se dentro
de	dias, contados da (lata em que se verificar a vaga.

§ 1.0 ----- A data da abertura da vaga ser.-,:

a) a da publicação do falecimento no "Diário da Justiça",
o que se fará logo êste se verifique;

li) a da publicação do ato de exoneração a pedido, de apo-
sentadoria ou de remoção a pedido, do magistrado;

c) a da decretação da perda (to cargo, nos casos da ad

147, item 1, ou de decretação de vacância do cargo por incapa-
cidade física, nos têrmos cio item II, do mesmo artigo;

(l) a de decretação (te remoção compulsória, nos têrmnos (10
art. 70;

e) a em que o juiz promovido comuna icar qae aceita a pro-
moção.

§ 2. -- Findo êsse prazo, a relação dos candidatos inscritos
será remetida ao Corregedor e, com as informações dêste, aos de-
sembargadores, reunindo-se o Tribunal dentro de imés (lias para
organizar a lista.

5 39 -- Organizada a lista I;CiO 'I'ribumial, o Presidente a
remeterá ao Governador.

31. 1	 A comarca que vagar cm v iit ade '1c remoção, Será
provIda mediante promoção ou nomeação.

ArL 7 --- A promoção será feita pelo Governador dentro de
trinta (lias contados da data do recebimento (Ia lista ou indicação,
Observado O IhSpOSLO no ari 23,	3•9•

1. -- O juiz promovido terá o pmZo (Te li-mIa dia-', a COaad

d1 pulilicação (lo aio, para declarar cc aceda ou naí a PrOrflOçã,
(levendo O Tribunal Çazer nova i nd icção Oi organizar nova
se houver recusa ou transcorrer o prazo sem manifestação do pro-
movido, ohaervado O (1 sposto no artigo anierior.

§ 2d O juiz promovido concluirá o julgamento de processo
Cuja instru-õo houver iniciado em audiência (art . 120 do Código
de Processo Civil).

CAPrI'UL() IV

Da Colnpcténcia

73 --- (Iomnpci( ao juiz dc direito:

1 --- processar e jti'gar;

a) crime e (:ontra'cucao uzo Irlinídos a catra jnri';diçâo;
L )	causa cível, Ia Iu--c a fierd e a	'apasla pai- catar-

iuia, que exceder a alçada mio juiz municipal
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c) ação relativa a estado e capacidade (Ias pessoas;
d) reclamação trabalhista, onde não houver Junta de Con-

ciliação e Julgamento;
e) ação de acidente do trabalho;
f) suspeição de juiz municipal, de juiz de paz e de ser-

ventuário ou auxiliar, em causa ile sua competência;
g) vacância (tc bem de herança jacente;
li) causa preparatória preventiva ou incidente de feito de

sua competência;
i) Registro forense.

II - processar recurso interposto mie sua decisão;
III	julgar recurso criminal de decisão de juiz inferior,

nos casos do art. 581, itens V e X, do Código de Processo Penal;
IV --- homologar sentença arbitra];
V	executar sentença ou ncór(lão em causa da sua compe-

tência e da lula criminal que condenar à indenização civil;
VI proceder à instrução criminal e preparar para julga-

mento processo de crime da competência (lo Tribunal do Júri,
de imprensa e dc economia popular;

VII -- proceder anualmente ao alistamento dos jurados e a
revisão (Ia respectiva lista;

VIII - convocar o júri e sortear os jurados para cada reunião
IX - conceder "liabeas-corpus", exceto cmii caso de vigência

ou coação provinda de autoridade judiciária (Te igual ou superior
jurisdição, ou da competência privativa do Tribunal;

X --- conceder fiança;
XI - pua r testemunha fal toca ou desobediente
XII --- impor pena (liscipllnar a juiz interior, a serventuário,

auxiliar ou funcianário, observado o disposto no Livro IV, e a
advogado, observado o disposto no Capítulo 'VI (lo Decreto Federal
n.9 22.478, de 20 (IC fevereiro de 1933, cm as modificações contidas
nos arts. 17, paró;;rnfo único, e 36, § 3. 1 , do Código (Te Processo
Civil e ao art. 264 do Código (Te Processo Penal;

XIII -- detem-minar remessas (la prova de cru neao ór;:áo
(lo Ministério Público para Cade protimoser a responsabilidade do
culpado;

XIV -- "ex-officio" ou requer: alento da parle ofendida, muan-
miar riscar expm'eccáo inoidoSa encOntrada cm autos

XV - (lar a juiz inferior e a serventuário, auxiliar ou fun-
cionário de justiça instruções necessárias ao bom desempenho de
seus deveres;

XVI - rever, em inspeção anual, no mês de novembro, feitos
e livros, dando instruções, punindo o responsável encontrado em
culpa e remetendo relatório ao Corregedor até quinze de dezembro;

Li
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XViI fazer mensalmente, exceto na comarca de Belo Jiori-
zonte, a fiscalização dos livros dos cartórios da sede da comarca,
apondo SCU Visto, anotando a irregularidade encontrada e comi-
miando pena;

XVIII -- comunicar ao Conaclho Dici p ii ar Suspeiç(to dl' e
trata o art. 119, § 1., do Código de Processo Civil e ao Corregedor
lõdas as suspeições declaradas:

XIX --- conceder emanci pação e Supr iiieflto (lo consentimento;
XX - autorizar vendas (Te licui de nica ar;
XXI	nomear tutor a órf5o e curador a iitcrdi o, ::uaen

nascituro e herança jacente, e removê-los por negligência ou quando
proce 1 ccciii mal;

XXII -- ordenarentrega de bens de órf(o e	ea e
XXIII - - abrir testam ralo e dcci (li r aêl)re o acu c urwri mm lo
XXIV - proceder á arrecadação e inventário de bens vagos

e de ausentes;
XXV ---- toiimr conta a tutor, curador, conhissório, síndico e

liquidante e ii apreciaçilo ou corpora'õo pia,	miado o
a (1 rctoria ou a maioria dos associados;

XXVI --- conceder dispensa do impedimento de idade parc
casamento de menor de dezesseis anos e do menor de dezoito
anos, na hipótese do art. 214 do Código Civil;

XXVII - decidir sôbre impugnaçiio de docuinen lo cm habi-
litacõo de casamento, ou exigência (TC outro, feita pelo representante
do Ministério Público, quando com isso ii 7,,o concordarem os nubentes:

XXVIII -- resolver sôbre dispensa de proclamas e justifi-
cacõo para fim matrimonial, quando fôr contrário o parecer do
representante do Ministério Público e com (de não se conformarem
os nubentes.

XXIX -	conceder prorrogação de prazo para i uno e temii -
naçiio de inventário;

XXX ---- conceder benefício de justiça gratuita:
XXXI	exercer :iiriliuinões (Te juiz de i:uenorec
XXXII -- dar posse a juiz municipal e (II' paz, promotor de

jusL ca, ou adjunto e serventuário, noz iii ar ou funciou (Irio;
XXXIII --- prover interinainente cargo de promotor (te justiça,

adjunto e serventuário, auxiliar ou fim ci on ário, c(-1111 10 icendo ao
Secretário do Interior, ao Corregedor de Justiça, e ao Procurador-
Geral quando se tratar (te órgão do Ministério Público;

XXXIV -- processar concurso para cargo de justiça e exame
de habilitação para oficial de justiça;

XXXV - -- instaurar processo de uLan ono do cargo coa 1
serventuário, auxiliar ou funcionário;

XXXVI -- nofliear oficial (te justiça e escre'.'ea te juranmentao
não remunerado;
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XXXVII	designar escrevente substituto mediante l)r000sta
do serventuário, e oficial de justiça que deva servir como porteiro
dos auditórios ou contínuo-servente do Forum;

XXXVIII - cumprir e fazer cumprir requisição legal e pre-

catória ou rogatória;
XXXIX --- conceder licença a tabelião para ter em uso, no

máximo, seis livros de notas, e mais dois especiais para procurações,
podendo destinar-se uni (lêles exclusivamente para substabelecimnento;

XL	resolver reclamação relativa a ato de serventuário,

auxiliar ou funcionário;
XLI --- resolver dúvida susci-tada por serventuário;
XLII --- substituir desembargador;
XLIII --averiguar incapacidade física ou moral de serven-

tuários, auxiliar ou funcionário.
XLIV --- conceder licença, comunicando-a ao Secretário do

Interior e ao Corregedor (art. 280, item III)
XLV -- .- organizar escala tio férias anuais;
XLVI - -- fiscalizar pagamento de impostos, taxas e custas;
XLVII --- - abrir, rubricar á n i ão e encerrar o livro (te serven-

tuário do juízo, heni como do registro civil das pessoas naturais,
podendo designar puhlmi a rubrica um dos escrivães do cível, a quem
delegará ess ,.i função no têrmo (te abertura;

XLVIII	rubricar La l anço comercial
XLIX --- remeter anualmente ao Departamento Estadual (li'

Estatística (lados sôbre o movimento civil e criminal da comarca;
L --- em comarca de primeira e segunda entrância, ordenar o

registro (te firma comercial e abrir, rubricar à mão e encerrar

livro (10 comerciante;
LI -----declarar a inconstitucionalidade de lei ou de ato tIo

poder público, recorrendo "ex-offieio"
LII ---- pralicar ato não especificado neste artigo, mas decor-

:ente (te disposção legal ou regulamentar.

Art. 79	Na comarca de Belo Horizonte, as atribuições
dos juizes (lo direito, serão exercidas me(liante distribuição, res-
peitada a separação entre a jui'isdiçõo civil, criminal e fiscal

§ 1 . --- Ao juiz da primeira vara cível compete privativa-

mente:

a) exercer as atribuições (lo artigo anterior, itens XXXII,
XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XLIII,
XLIV, XLV e XLVII;

h) resolver reclamação ou dúvida suscitada por tabelião ou
oficial de registro.

§ 2.' ---- Compete privativamente a juiz de vara (ia Fazenda
Pública processar e julgar causa cível ei:m que inervierC1fl colul'J
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tutor, réu, assistente ou opoente a Fazenda ou autarquia, a causa
de acidente do trabalho.

39 -Ao juiz da primeira vara da Fazenda Pública compete,
privalivamcnte, exercer as atribuições do artigo anterior, itens
XXXIII, XXXVI, XXXVII, XLIV e XLVII.

§ 42 -- Aos juizes das varas criminais compete cumulativo-
mente

a) sortear, dentre os jurados alistados, os que devam fun-
cionar no tribunal de imprensa e no de economia popular, em
processo que tiverem preparado, e presidir a sessão de julgamento;

h) presidir a sessão de júri referente a réu que hajam
pronunciado.

§ 5.' - Ao juiz da primeira vara criminal compete privati-
vamente:

a) proceder anualmente ao alistamento dos jurados e à
revisão da respectiva lista;

b) convocar o júri e sortear os jurados para cada sessão;
A exercer as atribuições do artigo anterior, ilens ;xxrir,

XXXVI, XXXVII, XLIV e XLVII.

§ 6.' - Ao juiz da vara de menores compete:

a) relativamente a menor (10 dezoito anos abandonado, per-
vertido ou delinqüente:

1) processar e julgar o abaimçlon o, ordenando medidas coim-
cernerdes à guarda, tratamenio, Vigilância, educação e colocação;

2) processar e julgar falo defini do conto crime ou coa Ira-
venção;

3) investigar o estado físico, mental e moral do menor e a
situação social, moral e ecoaômica cio pai, iuor ou mes;asfmvel

4) decretar spcnso do pátrio-podei', ou cuioriaar sua
(lteg;Wã0

5) nomear tutor ou responsável e destituí-Ios;
(li expedir muandado de busca e
7) suprir o consentimento cio pai ou tutor para casamento;
3) conceder (smancipação;
9) processar e ju!gar ação de salário;
10) processar e julgar pedido de alintentos;
11) fiscalizar estabelecimento de preservação e reforma,

tomando as providências que lhe parecercin necessárias;
12) fixar pensão devida pelo pai, mãe ou i'espousá ccl;

h) relativamente a quaisquer menores de dezoito anos:

1) conceder l)ernhissão para lraba]ham' em teatro, cincimi,
estúdio ou casa (10 diversão;
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2) fiscalizar a freqüência ela teaãro
de diversão, pública ou fechada;

3) fiscalizar o trabalho, tomando
à proteção (10 menores;

4) expedir PTOVUUI'1tIO OU tOfltOl'

e,rtPi' geral;
e) processar e julgar infração penal de lei OU i'egUialiieiltO

de proteção e accsisíência a menores;
0) superintender o pessoal da vara e nOni('' cOSsái'o

de vigilância de menores, voluntário e não remunerado;
e) exercer as atribuições mencionadas no artigo anterior,

itens XXX11, XXXIII, XXXVI, XXXVII, XLI\T, XLVII e XLIX.

Art. 80 A direção cio forum e a administração dos cdi-
ficos forenses (ia conlarca (le Belo 1 lorizotite serão exercidas pC]O

juiz de 01cm tO da prlileil'a vara cível

Ari 8 1 	ao diretor do Fortim:

1 --- dirigir o serviço a cargo dos si'vefltlIar0S, auxiliares

e funcionário	 us do Furumn, Ce não estejam subordinados a outra

autoridade;
II	dar ordens e instruções ao 0çministra10r cio eJifíCO

e à guarda flêiC destacada;
III -- solicitar as providências necessárias ao bom funciona-

mento (10 serviço forense;
IV - fazer manter a ordem e o respeito entre os serve--tuá-

rios, auxiliares, fuuciofl áros, partes seuS proesli doces e mdcc
as demais pessoas presentes no ccli fie o;

V	aplicar pena disciplinar a serventuário, auxiliar ou
funcionário, não sebor clinado a outra autoridade;

VI -- remeter mensalmente '1 Secretaria do Lilerior, caiu

o seu visto, a fidica de psgamuecito dc veacmcluioS cio pcsiC da

Forma da coaiai'cn de liCio florisonte

Vii	determinar época de férias de tabelião, oicial de re-

gistro e oficial de justi mi

Art. 82 .. 	demais comoraS de mais de unia vara, as

atribuições conferidas ao uiz de (Meão	
iCo cxercd Oi' dis-

tribuição, respeitada a separação entre a jurisdição civil e a criminaL
Compete privativametlte ao juiz da primeira vara

cível, que será o diretor do forma e o administrador do edifício

cio forum:

a) exercer as atribuições dos itens XXXII, XXXIII, XXXIV,

XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXIX, LXIII, XLIV, XLV e XLVII cio art. 73

da letra "b" do § I. (lo art. 79 e cio Bem VII do artigo anterior;

cinema, estúdio e cas:cS

providencias necessárias

qualquer pi'ovtLnc; a de
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h) exercer as atribuições de juiz de menores;
C) fazer a fiscaiizaçfio mencionada no iteni XVII cio art,

78 quanto aos livros dos tabcliães e oficiais de registro e a inspeção
anual do item XVI (lo mesmo artigo, em cartório não sujeito a
determinado juiz.

§ 2. Compete privatjvamente ao juiz cia vara criminal
exercer as atribuições (los itens XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV,
XXXVI, XXXVII, XLIV e XLVII (lo art. 78.

Art. 83 - Compete ao juiz secional:

1 ---. substituir juiz de direito;

cooperar com o juiz de direito ia comarca sede de
zona, para exercer atribuições que lhe foreni solicitadas.

Parágrafo único -- Terminada a substituição, o juiz secional
regressara imediatamente à sede cia zona.

TÍTULO 111

1)o juiz fliuTUcipa!

CAPITULO 1

Do i 'i(/fCSSO fl( (•(jc•j

Art. 84	A carreira de JUIZ municipal será de duas classes,constituída a p rimeira pela comarca (te Belo I-Iorizonte e a segunda
Pelas comarcas do interior.

Art. 85 -- O i ngi'csso dar-se-ú na segunda classe, medianteconcurso, observadas as regras do art.
 ãÍe seguinies, e reduzidoa dois anos o tempo exigido Pelom. 53, ifeni VI.

CAPITULO 11

Dci Remoção

Art. 86	
A remoção obedecerá às regras do Capítulo IIcio Título anterior.

CAPÍTULO HI

1)a Promoção

Art. 87 - O juiz municipal será pronovjcio por antigiiiclaç
Ç merecimento alterna(1amente, Obedecidas as prescrições parapromoção de juiz de direito.
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CAPITULO IV

Da (oriipe!'h

Art . 38 - - Compete ao jud z niunici P1

1	processar e julgar:

a) causa cível de valor igual ou inferior a Cr$ 10.000.00 e
que "ratione materiae" não pertença a juiz de direito;

b) causa fiscal de valor ige.al ou inferior a Cr 2.000,00
(mas na vara dos feitos (Ia Fazenda Pública de valor igual ou

inferior a Cr$ 5.000,00);
e) as contravenções penais e os crimes comuns punidos com

pena de detenção, exceto os crimes contra a honra cometidos pela
imprensa (Lei n. 2.088, de 12 (te novembro de 1953);

(1) na comarca de Belo 1 lorizonte, es crimes contra o pa-
trimônio, previstos nos arts. 155 e 156 do Código Penal;

e) pedidos de "habeas-corpuis" quando fôr coatora a auto-
ridade policial;

f) crime contra a honra (arts . 138, 139 e 140 do Código
Penal), exceto quando cometido pela imprensa;

g) contravenção penal. inclusive as definidas nos uns.
58 e 60 do Decreto-lei Federal n.° 6551 de 10 de fevereiro de 1944;

11 -- declarar ii inconstituciOnalida(ie de lei ou de ato do

poder público, recorrendo "ex-officio";
III -- executar sentença que proferir ou acórdão nec a rua-

firmar ou reformar;
IV ---- abrir testamento;
V -- cumprir precatória e rogatória cm processo cjuc não

seja de competência cio juiz de direito, e carta de ordem;
VI ----- ordenar o registro de firma comercial, abrir, rubricar

de próprio punho c encerrar livro de comcrcante
Vil -- - substituir o juiz de direito;
VIII - representar ao juiz de d ircito sôhre falta d isci atinar

conietidifi em seu juízo;
IX exercer as atribuições definidas nos itens II, XI, XLVI

e LII do art. 78.

Art. 89 ---- Fio comarca de ma i s de uma vara, as utrbeições
conferidas ao juiz muhuicil)al serão exercidas por distribuição, res-
peitada a separação entre a jurisdição civil, criminal e fiscal.

Ant. 90 ---- O registro de firma comercial e a rubrica de livro
(te comerciante serão distribuídos entre os juizes municipais.
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TÍTULO TV

J)o juiz (t(' paz

CAPITULO 1

Da eleição e perda do cargo

Àrf. 1)1 -	Para cada distrito ou Sfli)djstrjto serão 
CICtfOSJuiz de paz e três Up ientcs	 uru

ArI. 92	Se o juiz (te paz eleito flõo entrar em exercíciono prazo ou abandonar su:s f1rd	Dor	COfliinua(l porn'ais de trinta dias, o itni de (1 ir(dto declarará vago 
o cargo econvocai. o suDlntc e comunicar o fato ao Tribunal
	cgioualEleitorai

Árt. 93	A renúncia do cargo de juiz de paz será feita
Fleiforacomunicará

peranie o juiz de direito, que comunicará o fato ao TribunalRegion0 

CAPITULO Ir

Í)(1 (0iflpC/êpe0

r. 94 -- Compete ao juiz de paz:

	

1	
conciliar as partes que reconprepl ao eu juizo, mon-

dando lavrar da conciliação (Oaciuida o respectivo tôrmo:
11 em caso (te ausência, OrniSSíjo ou recusa da autoridade

policial, processar auto de corpo de (Mito "ex-offiio" ou a roque-
rimenlo da parte e mandar lavrar auto (te prisão;

	

ITT	processar justificiçj0 punindo testemunha faltosa oudesobediente aos têrinos do art. 78, itcin XT;
IV - impor pena disciplinar ao escrivão (te paz e oficial de

justiça do seu juízo, observando, no que forem a plicáveis as dispo-sições ao Livro TV;

nomear e empossar oficial justiça;
VI - en—Ossarescrivão (te paz;

	

VII	prover interinamente a escrivania de paz;
preparar processo (te suspeição oposto a serventu

rio ou auxiliar de seu juízo;

	

IX	arrecadar provis áríarnente bens de ausente, vade evento, até que intervenha	 os ou
fl	 ervenha a autoridade competente ao CO-hlecinlento (lo qual levará as providências já tornadas;X	

comunicai' ao juiz de direito a existência de menor-abandonado;

mento; 
X1 - 

processar habilitação e presidir a celebração de casa-

- 121

XII -- na irnpossil)ili(Iade de se recorer ao juiz de direito,
abrir o testamento na forma dosar ts 521 e 52 lo Código de Pro-

cesso Civil, remetendo o processo no juiz connpelenle
XIII -- substituir juiz de direito e niunicipal, não podendo

presidir júri, audiência de instrução e julgarnen lo, instrução crimi-
nal, decretar prisão preventiva e nem proferir decisão final ou re-
corrível, bem como promover concurso para cargo de justiça ou

presidi-lo.

'I'VFUL() \'

Do tribunal do júri

CAPITULO 1

I)u sessão e convocu Çüo

Art. 95 - O tribunal do júri, que obedecerá, na sua conipo-
sição, organização e competência, às di s posições olo Código de Pro-

cesso Penal, funcionará na sede (Ia comarca e se reunirá cm sessão

ordinária.

mensalmente, na conimarca de Belo Ilorizonie
bimestralmente, nas demais comarcas de terceira eu-

trimncstraimenmie, nas coinarcas de segunda e primeira

Art . 96 -- Mediante representação fundamentada do promo-
tor de justiça o júri poderá reunir-Se extraordinàriamente, desde que

O juiz de direito) considere necessário OU c0VCfl:CfltC.

Art. 97	A convocação do júri far-se-á mediante edital,
depois do sorteio dos jurados que tiverem de :ervir nasc,sãO.

§ 1 .	O sorteio se redizará de quinze a trinta dias antes

da data designada para a reunião.
§ 23 Não havendo processo a ser julgado, não será con-

vocado o júri e, caso já o tenha sido, o juiz de direito declarará
sem efeito a convocação, por inicio de edita, e pela iini1jica:,a,

sempre que possível.

CAPITULO ii

Da competência

Art. 98- Compete ao Iribunai do júri o julgamento dos cri-

mes mencionados no art. 74 do Código de Processo Penal.

1—
II

trância;
III -

entrância.



122
Art. 9  -	Compete aos jurados conhecer tio fato e ao presi-

(lente tio ti'ilturiai a jd i cai' o direito

CAPITULO 111

J)us (:I1' jb,z jeões do Presidente

Art. 100 ---- Compete ao pretilin1e:

1 -- proceder fi vcl'ificaçiio tias Cédulas;
II conhecer (ia eXcuSa de jurado e mui tal' o (IUC faltai' semcausa legítima;

111	procetle ao Sorteio (lO jurado '-uplente•
1V -- ordenar diligência nessi'	para o compai'ecflieplode testemunha faltosa:

V - - fazer rela-lório do Processo;

VI -- dar ctir'adoi' a réu menor e defeasor ao maior, que uSe
tiver advogado;

Vil -	sortear o consc'lhio destutença deferindo-lhe o com-promisso;

viii	interrogar o réu;

IX --- regular os debates, no Permitindo apartes longos, ou
que perturbem a outra parte, se esta o requerer;

X	nomear defensor ao réu, quando o Considerar indefeso,
podendo, neste caso, dissolver o conselho, marcando novo (lia para
o julgamento;

XI - requisita i' o auxílio de fôrça pública, que fica rá sob suaC'XClusiva autoridade:

Xii -- reguflir' 
'-1 polícia da sessõo im pondo silêncio aos assis-

tentes, fazendo sail' o que uSo se conforinai' e ordenando a prisõo
tio desobediente;

XFJI	prender o que assistir 5 sessSo com arma proibida,niandanol
oaprescnt5lo 5 autor lad' compete ite para o Processar';

XIV - - inantlar retirai- tia sala o réu que, coro injúrias ou
ameaças dificultar o livre curso) do julgamento, prosseguindo-se, in-dependentemente de sua presellç:i;

XV -- deciti ir (l u est5o de (1;1.(,:I o ( l ue se Suscitar;
XVI	

decidir, de ofício ou a i'equ(!irllerlIo de qualquer das
partes, ouvidos o Ministério Púh ico e a defesa, a p reliminar (Ia ex-tin çóo tla puhhicidae

l2
XVII -oitldflfll' de ofício, ou a requerimento dos partes, ou

de qualquer jurado, diligência dcstina(1O a sanar qualquer nulidade,
ou suprir falta que pi'cjud:que o csclaicci111C1tO da verti ade;

XVIII -- - instruir os juratiOs, dando-lhes explicações sôbi'c o

cumprimento 	seus deveres, seio manifesta!' opin 150 sôbi'e a causa

cm julgalilentO;
XIX - - suspCn(lcl' a sessnO pelo tempo ind ispenSavet 5 execu-

Ç5O (te ti il igência requeri( 	ou julgada neccssória, mantendo a iii-

comunicahia	tios jurados;
XX - inlerl'ornPCl' a scssSo para (lescanso ou refeiçiiO dos ju-

rados e aco inpanh:Vlos 5 sala secreta;

XXI - - impor multa;
XXII - -- formular a niicslões te fato submetidas ao júri, len-

do em VOZ alta os i'equesitoS

XXIII -- aplicar a lei de acôi(lO comas respostas do júri,

lavrando a sentença;
XXIV - - assiflai', (0111 O i1r01110101' ite juSi	a ata tio julga-

mento;
XXV - - exercer qualquer outra att'ii)uiçúO que Iic tSr confe-

rida cru lei, especialuleflie no Código de Processo Penal.

TÍTULo VI

1)0 7'ribriiii (le 1w j)i'errsa

Art. 1 t1 - --. ( Tribunal destinado ao julgamento tios crimes

previstos no capítulo III tio Decreto Federal 
•0 24 .77(), de 14 de ju-

lho de 1 P31. consti1'-SC	
e fnu'iOflar de acôrdo como disposto

na legislaçõO especial, obserVantiO-se	os c:tsoS omisso S , os precei-

tos que regulam o funcionamento do tribunal (10 júri.

TITULO VII

1)o 'j';'ifni!ial de Et'ormcmi(i 1 , 01;11 ,ar

Art. 102 -- - O) tribunal dnsiiiiado ao julgamento dos crimes
contra a economia popUla1' criado pela Lei Federal 

n.Q 1.521, de

26 (te dezembro de 1951, constituir-se-á e funcionará de acôrdo
com a legislação especial, observando-se, nos casos omissos, os pre-

ceitos que regulam o	 tifuncionamento o tribunal do júri.
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LIVIIO ITT

Da Magis/pqj00

TITULO 1

Compromisso' Posse e exercício
Alt. 103 - o 

descrnbal.ga(lol. o juiz de direito e o juizmunicipal tomarão Posse (10 cargo etrinta	 entrarão em cxeç	dealrode	
(lias, contados da Publicação do ato no órgão oficial.

§ 1.v	O juiz removido ofl promovido asst:n p rá o exercíciodo novo cargo dentro do prazo
cação do ato.	 de trinta dias contdj da publi-

§ 2.' -- Havendo justo motivo, poderá o Secretário do Interior
por t
Mediante 	

escrito cio interessado, prorrogar o prazotrinta dias.

Art. 104 - No ato da posse, o ibarg
	O juiz apre-sentará o título e prestará o conip1wn ; o de, lcadesempenha1. as funções do cargo.	

e lioii('3(rnene

Art. 105	
O têrmo de pose, !av racho em livro pró prio, seráas

sinalo pela autoridade que presidir ao ato e pelo 
e	ou seu procurador, depois dempossado,

aubscrto pelo funrion;0	olavrar.

Ari. 106	A posse e o exercício assegurarão todos os di-reitos in erentes ao cargo.
Art. 107	A nomeação ficará autornáticamente sem efeito,5C O nolueadOnão entrar cm exercício dentro do prazo.
Art. 108 - Sendo a coniç0 elevada

01-1 rebaixada de co-trância, o juiz poderá permanecer no cargo, sem qualquer preufzo.
§ 

1. Sendo a Comarca elevada (te Cfltrânca e se a elevação
fôr apenas de um grau, e o juiz já tiver o cstágo legal, ficará êlepromovido a tifo niáticamete.

§ 
23 .. Se a comarca fôr rebaixada de entrância, o juizPoderá p
edir a sua dispoi1jl)iljla(le Coni Vencimentos integrais po-dendo concorrer á P romoção, quer por fllerecjrfleiito quer por

conforme fôr o caso.
Art. 109	

O juiz de paz tomará Posse e entrará em exer-
cício, dentro de trint:i (lias contados da expedição (lo diploma.

Parágrafo único Havendo justo motivo, poderá o juizde direito, mediante requeri mento escrito do interessado, prorrogarO prazo para trinta (lias.
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Art. 110 - O juiz, dentro de oito dias, enviará certidão de
seu exercício ao Tribunal de Justiça, à Corrcge(loria de Justiça, ao
Tribunal Regional Eleitoral e à Secretaria do Interior.

TITULO II

Matrícula e antiguidade

Ait. 111 - Será matriculado na Secretaria do Tribunal 
O

juiz vitalício.
Art. 112 - A matrícula será aberta à vista (Ia nomeação

do juiz.
Art. 113 - A matrícUla devera conter:

1 -- nome (10 juiz;
II - data (lo nascimento, que será a constante (Ia certidão

do registro civil, ou, em falta ilesto, a constante do diploma de

bacharel;
111 ----- unta (la priiuiera nomeaçãO, de remoção e promoção

IV	
data da posse no cargo e de entrada em exercício;

V -- interrupção de exercício e seu motivo;

VI	processo intentado contra o juiz e respectiva (Iecisão;

Vil	elogio ou nota (Iesahona(Io1'a

VIII	pena disciplinar;

Art. 11 t ---- Por IIIIi"ii(1a(	geral entende-Se O tedflt)O de

efetivo exercício.
ãO SCI'ãO deduzidos como interrupção:

Parágrafo único --- N 

a) o prazo marcado pari o j u z asilIlIl ir o exercíc i o, cm caso

de remoção OU promoçao, CX(tliO(I0-SC o ( t a prorrogação

b) tempo de suspei]zao por efeito de 
Processo criminal,

sobrevindo absolvição;

C) O período (10 aftameuit0, CUi c50 (te remoção compul-

sória, enquanto ao removidO nãO fôr designada comarca.

dxt. 115 - --- Por antiguidade na entrâlie ia entende-Se o tempo

líquido de cfeUvo exercício na fllcS(Oa, não se descontando sói:icnte

as jçP?UpÇÕ('SPO" 
fêriasa1m no,reelO para o juiz removido

prorrogação;
reaSSWfli1 o exercício, excluído o d'

Art. 116 ---Ao juiz eni (tiSpOflt1)i1i(l0	ou aposentado, bem

como ao que perder ou deixar o cargo, será contado, para efeito

de antigãidade, o tempo (IC cl'\ go 1rcta(i0 ai)tCIiO11OC'	çvüitai,

reverter ou fâr rend aitiio.
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Art. 117 - -- A organização da lista de aatgjcdc que Serárevsta,
anualmente, na segunda quinzena de fevereiro, compete a

uma commIissio de três desembai'gacl ores, de câmara criminal, eleita
na primeira sessão de cada ano, tendo CO	entre os eleitos.	 mO relator o mais antigo

§ 1. --- A revisão terá por fim a inclusão de novo juiz, a
exe1us0 (lo que falecer no ano anterior e a (lo que houver perdido
o cargo, a dedução (lo tempo que não deva ser contado e a inclusão
do lera po que deva ser.

2. -- A lista organiza ( será apresentfa pelo relator napri mei ra quinzena de março e d i scutida CIII câmaras criminais
reunidas para apro\'açjo ou correção, sendo, de acôrdo com o
vencido, lançada no livro próprio, p tll)I j eada no "Diário da Justiça"e d iStrilmrijda ciii folheto aos juizes.

Art. 118 - Dentro de trinta (lias conta dos da publicaçãoda lista no "Diário da Justiça", O juiz que se julgar p rejudicadopoderá apresenlar sua rectanmação ao relator.
§ 1.

A reclamação sem efeito suspensivo, sômuente poderá

	

referir-se, i couta	do tenipo (lo exercício letati
ativo

m	 ao ano ao u-ã no	a lista e ao ii:iecij ta 	amior
§ 2. - - A reclamação será julgada pelas câmaras criminaisreunidas, feito o relatório no prazo de dez (lias, pelo relator dacomissão, com prévia audiência, dentro de quinze dias, do juiz

a que a reclamação prejudicar.
§ 3•9 

---Atendida a reclamação, será a lista alterada.
4. - - Decorrido o prazo de trinta (lias sem reclamação,Prevalecerá a lista até que nova seja aprovada.

.§ 5. - - Consideia_se renhmnciaila a reclamação, sôbre conta-
gci:1 

de tcwpo que se referim' a período anterior a dois anos.
Art. 119	Regula-se a antiguidade no Tribunal pela:

1 ---- entrada em exercício;
II -
III ----- nomeação;
j\r	idade.

T ITUL 0 III

Da Substituição

Art. 120 ---- No Tribunal, o Presidente será substituído pelo
Vice-Presinente e êste pelo (lesemnhargador mais antigo.

§ 1 . - O Vice-Presidente só assumirá o exercício pleno da
Presiãâ:icia cm caso do vaga, licença, férias-prêmio ou ausência não

por mais (1C dez dias.
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§ 2. - A substituição eventual dar-se-á quando o presidente
não comparecer a sessão, ou ato a cume deve presidir

§ 39 _ --- A suhstitfliçao é definitiva em caso (te suspeição ou

impedimento.
Art . 121 ----- O) desenll)arga(lOr será substituido por outro, ou

por juiz de d ii'cio da comarca (te Belo horizonte, e, cm falta
dêste, por juiz (te couhiirca de mais elevada entrância e de nialor
facilidade de comunicação, conforme tabela organizada.

Art. 122 - - Verificar-se-á a substituição 1)01 desembargador;

1 - - quando, por 1 inped imenlo OU suspeição, a revisão do

feito não S( puder completar, OU O seu julgamento flãO SC puder

fazer;
li -- (luml se tratar (te (le(isao sôl)re matéria (le COfl1PC-

tência (te câmaras conjuntas.

§ 
1.' --- O) escmljargad0r substituto de outro deverá, quando

possível, ser de câmara da mesma competência observada a ordem

sucessiva de aritigüidade

§ 2Y -	A substituição (lo revisor far-se-á pelo imediato, na

ordem de antigüidade decrescente.
Art. 123 - - Verificar-se-á a substituição por juiz de direito

convocado pelo Presidente, eia caso que não seja (te impedimento

OU 
suspeição, ou quando se esgotarem as substituiÇõeS.

Parágrafo único --- O desembargador (te câmara civil será,
de preferência substituído por juiz de vara cível e o (le câmara

criminaã por juiz de vara criminal.

Art. 124 --- O esem1)arga(lor que se ausentar, representando

o Tribunal por designação dêste ou do Presidente, fica desobrigado
do serviço ordinário, sem prejuízo de vencimentos, e a falta será

suprida por sul)slituição.
Art. 125 ----.lá havendo relatório lançado no feito, êste per-

tencerá, defini 1 ivnmefl te, à câmara de que fazia parte o relator-

Art. 126 - O) juiz (te direito será substituído por juiz se-
cional, por juiz municipal e, em falta ilêstes, por juiz (te direito

de comarca vizinha e p01' juiz de pai. (la sede.

§ 
1 . ---- O juiz secional devera atender, dentro de quarenra

e oito horas, a convocação para substituir juiz de direito de qual-
quer comarca em seu impedimento ou falta.

§ 2.	Na Lã ta ou impedimento (lo juiz secional de uma

zona, poderá O Presiden te convocar (lual quer outro.

rii
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§ 3 • 9 Em comarcacomarca de terceira entrância, que seja sede
de ;',na, o juiz secional terá precedência para substituir o juiz
da comarca, em seu impedimento ou falta, mas será obrigado a
passar o exercício ao juiz municipal, desde que convocado para
substituir em outra comarca

Art. 127	Em comarca de mais de uma vara, observar-se-á
esta ordem:

1 -- juiz municipal da vara;
II - juiz municipal de outra vara;
III -- juiz secional;
IV -- juiz de direito de outra vara;
V - juiz de direito de comarca vizinha e juiz ele paz.

§ 1.	Enquanto hão chegar o juiz secional convocado, e
juiz de direito de uma vara substituirá o da outra.

§ 22 -- Para efeito de Su ;tiiuição, será obedecida a odeii
mencionada no art. 15, sendo o juiz da última vara substituído pelo
da primeira.

§ 32 .. havendo mais de uni juiz de paz, a substituição se
fará pelo tio primeiro subd istrito

Art. 128 .. 	comarca ele Belo Horizonte, observar-se-á a
seguinte ordem:

1 ---- juiz municipal da vara;
U	juiz municipal de outra vara (Ia mesma competência;
111 - - juiz ele direito (Ia mesma Competência;
IV --- juiz de direito de outra competência;
V - juiz Inuilicipal de outra coiupei:icia;
VI ---- juiz de direito, de comarca vizinha e juiz de paz

§ 1 1 	Juiz da comarca de Belo horizonte não substituirá
') de comarca vizinha.

§ 22 - Para efeito (iC substituição, será guardada esta prece-
dência: juizes cíveis, da Fazenda Pública, criminais e de menores,
na or(lemii elo § 2 . 9 (lo artigo anterior.

Art. 129 ---- Na comarca de Juiz ele Fora, serão observadas
as regras tio artigo anterior, 110 (Inc forem aplicáveis.

Arl . 130 ---- tini caso ele urgência, estando o juiz ausente
(Ia (Oa,nrea, entrará cmii exercício o respectivo substituto, se o
efetivo não reasaulim ir os funções dentro de vinte e quatro horas

§ 12 - A parte inlecessailui apresentará cai cartário um Pe iÇão
e o ea-u-ivio rema j erá W;du ao juiz ausente, cem-1:fca11o0 o
(teCUian de v:aie e quuoi;'o lalas partue o substituto possui des-
pachar.
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§ 2.'	O substituto funcionará sàmente na causa para que
fôr convocado, sem direito a vencimentos pela substituição.

AC. 131	Ausentando-se o juiz da comarca sem transmitir
o cargo, o substituto entrará eia CXCiTC1O pleno.

Art. 132	O juiz municipal será substituído pelo juiz de
az da sede e pelo juiz de direito (arts. 127 § 3.' e 94, item XIII).

§ 12 --- Emii comarca de mais de unia vara, será guardada
esta precedência:

a) j 11 Z iii nu i ci pai de outra vara da mesma competência
ii) juiz municipal de outra competência;
e) juiz de direito e juiz de paz (aris. 127, § 32 e 94, iteili

XIII).
Na substituição por jniz de direito, serão chaniados

o (la vara, outro (Ia mesma competência e o da competência dote-
rente (arts. 15 e 127, § 22).

Ari ----------Não será permitida mais de muna substituição
plena, salvo CuiS() de imlii)Ossibilidade.

124 -	O juiz ele paz será suhshluído

1 -- por seus suplenteS, na ordem de votação;
-- peio do distrito mais próxaiio, (te outra comarca.

11! -	velo ia disirilo maio; pruxuiuo, de outra coluisica

§ 1.' -- Havendo subdistrito, o juiz de paz será substituído
pelo de outro, na ordemii hlUiflédiCOl, sendo o do último pelo do

primeiro.

§ 2' --- lor d i tritO maio; próximo se entende aquêlc cuja

sede fôr ifiCUOS ti iOt.lnte ela sede (10 distrito substituendo

S(iVO ilnpeil i JiiC isto legal, o juiz a quem ceoloer
a substituiçêo de outro não poder: recusá-la; e, se o fizer, perderá
o exercício do cargo, que passará ionediatamoemite ao resuecti\o
substituto

Pará rafa único - Exigindo a substituição a presença do
juiz em outra comarca, será o1,acrva10 o disposto mio art . 180.

TITULO IV

11(1 JU('Gfl(»Oft iãa le

A ri. i 36 --- Não poderá ser nomeado (tCscnli)arhador	coo:

FO1i0V id. por me' recimnento. aquêlo ([01(0 tiver no Tribuna' parente

co:angiií'uCo) ouniun, cci liuo'a: efla eu e	Ccci, a'	e

grau, inciu'dv'.'

F1
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Parágrafo único - Em caso de promoção, por antiguidade,
ficará o promovido em disponibilidade remunerada, enquanto não
puder ser aproveitado

Art . 137	Na mesma comarca, no mesmo distrito ou suii-
((ao poderão servir, (onjuni	ante, (00i0 JUIZ, j)rOi((i'

e serventuário, parentes em grau indicado no artigo anterior.
Parágrafo único --. Essa incompatibilidade não se estende

a juizes de varas de competência diferentes, não podendo, entre-
tanto, uni substituir o outro.

rt . i P1 -- A incompatibilidade se resolve

1 ----antes da posse, contra o úitinio nomeado ou menos
idoso, sondo a nomeação da niesnia data;

II - - depois da posse, contra o que lhe tiver ilaclo causa, e,
sendo esta iillputa(]a a ninhos, conira o que contar nienos tempo
de serviço judiciário ou, se o tempo lhes fôr igual, contra o que
contar menos tempo de serviço público estadual.

Art . 139 - Não poderão servir conjuntamente no niesmo
processo advogado e desembargador, juiz, serventuário ou órgão
do Mi nistári o Público, parentes eia grau indicado  110 art. 131, ia-
solvendo-se a incompatibilidade eia favor do advogado.

Parágrafo único --.- Depois de haver o (ieSeiilbargador pi'O
ferido o seu voto, ou de haver o juiz despachado a petição inicial,
não poderá 1(iais entrar a funcionar no leito, como advogado, pa-
ren ie em grau proibido.

Art. 140 - Se o magistrado que deva sei afastado não soli-
citar exoneração, OU declaração de sua disponibilidade promoverá
a vacánc a o Procurador-Geral do Estado perante o Tribunal, de
acôrdo coam o processo de abandono do cai'go, ficando aquêie em
disponibilidade se a decisão lhe fôr contrária.

TITULO V

Dos VCUCÍIIICIiIOS

141 -- O juiz promovido ou removido perecherá os ven-
cimentos do cargo que deixar, durante os primeiros 10 (lias e a
metade durante o resto do prazo lnilrca(io para assmnir o exercí-
cio, nata percebendo, porém, durante a prorrogação

jj 142 - Ao magistrado removido ou promovido, será
pago uni inês (te vencimentos, após a entrada em exercício, a título
de ajuda de custo.

Parágrafo único - Em caso (te permuta ou de reilioção a
pedido, não será concedida ajuda (te custo.
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ArI . 143 -- O juiz que sair da comarca, em substituição, terá
direito á diária de Crá 150,0(1 e à indenização da despesa de trans-

porte
Parágrafo único -- Para efeito de concessão (te diária, com-

putar-se-ão os (lias de viagem e os da substituição.
> ri,. 144	- () juiz chamado a substituir no Tribunal perce-

berá venci nientos (te desembargador.
§ 1 . Q - Na mesma comarca, cm caso (te acumulação, o su-

bstituto perceberá os vencimentos do seu cargo e metade dos do
511hstitídO

§ 2. - - O juiz municipal que deixar as funções de Seu cargo,
para substituir juiz de direito, perceberá apenas os vencimentos
dC'ste.

a de sO Juiz secciomil, qoando 	s11 ,1 sede, só terá

direito ás vantagens do artigo anterior.
§ 4,Q - Em caso (te exercer ni:ds de uma vara, o juiz sec-

cional perceberá, além dos seus vencimentos, metade ilos venci-
montOS ibis V ai.c(sacI-iifluadas, flienoS uma.

§ 5.- ---- O juiz de paz, (1llafldo exercero cargo de juiz de
direito ou juiz municipal, perceberá um têrço dos vencimentos (10
substituído.

Art. 145 --- 0 magistrado (PIe contam' trinta anos de serviço
terá gratificação adicional (te dez por cento sôbre seus venciniefl-
tos, que será paga mediante titulo (leclaratório.

Parágrafo único --- Na contagem dêsse tempo não será de-
duzido o (lo licença para tratamento (te saúde, o de férias, o de
casamnen Lo ou luto o (te serviço militar, e o (te assumir o exercício
em outra comarca, excluída a prorrogaÇaO

Art. 140 -- Para recebimento (1C vencimentos o exercício das
funções é atestado:

- quanto a (lesembargadol', ciii íôlha organizada na Secre-
taria (hi Tribunal, com o visto do Presidente

II - quando a juiz da comarca (te Belo 1-lorizonte, pela fôlha
organizada, com o visto (lo juiz de direito da primeira vara cível.

lii ---- qnanto aos demais juizes, por certidão de um dos
escrivães.

TITULO VI
Da cessação do exercício

MI, 147 --- Cessará o exercício da função judicial

1 - - por perda do cargo em razão de sentença criminal
transitada cm julgado, (te ndigaida(le, por incapacidade moral judh
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cialinente decretada, de abandono, ou por exercício de função pó--
blica, ainda em caso de disponibilidade;

II	por incapacidade física;
III -- por aposentadoria;
TV - por exoneração a pedido.

TÍTULO VII

Da incapacidade física ou moral

Art. 118 --- Decretar-se-á a vacáncia do cargo, quando o
magistrado se tornar fisicamente incapaz, de modo permanente,
ou indigno por incapacidade moral de exercer suas funções.

Art. 149 - O processo para verificação de incapacidade terá
início por ordem do presidente, "ex-offico", ou mediante repre-
sentação do Poder Executivo, do Corregedor de Justiça, do Procura-
dor-Geral, ou da Ordem dos Advogados.

Art. 150 -- Distribuída a portaria ou a representação, o re-
lator mandará, por despacho, ouvir o magistrado, remetendo-lhe
cópia da peça inicial, bem como dos documentos que a instruírem,
marcando o prazo de viole (lias para defesa.

Parágrafo único --- Se o magistrado esttver ou residir fora
da Gani P'l, a remesso será feita pe l o correio, sob registro, por in-
lerinádio de (105 escrivães da colim?-ca, que certificará a (]ala
da entrega; em moo coa ráro, deverá ser feita, pcssoaimenf » , pelo
Secrelário do Tribunal.

Art . 151 --- Findo o prazo doarldgo anteror, com ou sem
resposta, poderá o magistrado, por si ou por procurador, provar
sua defesa em (les das, que serão marcados pelo reiator, o qual
depois assinará igual tempo para alegações.

A rt . 152 ----- -A final, (iCOiS de ouvida o Procurador-Geral do
Estado, serão os autos conclusos ao i •cafor oco, no pra-'o de dez
dias, fará o relatório e passará o feito à revisão do desembargador
imediato cm antgiiidade, e êste ao seguinte, pelo prazo de cinco
(lias a cada Um

Art . 153 - Pedido (lia para julgamento pelo segundo revisor,
o Presidente convocará o Tribunal, que julgará o caso ('el
secreta.

1 . - Feito o relatório, o magistrado, por si ou flanco-
curador, poderá susientar oralmen t e sua defesa, pelo prazo de uma
hora.

2." - --- Se houver voto vencido, a dcc'são será embargável,
no prazo de cinco dias.

31 -----Oferecidos os embargos, o mesmo relator pedirá dia
para julgamento, dentro (lo praco de cinco (lias, se não houver
por bem rejeitá-los "ia lioiinc" por incabíveis ou intempestivos.

§ 4." -- Do decisão (10 relator que rejeitar "ia iiiaine" os
embargos, caberá agravo processado pCiO forma (lO art. 830 10

Código de Processo Civil.
Art. 154 -- Tratando-se doincapacidade nientol, o relater i ai-

cialmenl e nomeará um curador ao magistrado.
Art. 155 - Tratando-se de incapaci'ia'le	011	iii5l (1

relator, anteS (10 ne cear o para prosa de defesa, nomeará
unia comissão (lo três médicos, quanto possível especialistas e fará
examin ar o magistrado, ordenando quaisquer outras diligências.

§ 1. 0 -----O magistrado ou seu curador poderá, antes do exa-
me, arguir motivo legiUmo contraa nomeação dos peri los, sendo

a argiuçílo julgada, sem recurso, pelo relator.
2. Os carmes e CalcaS diligências poderão efetuar-Se

sob a presidência do niz de d reito (10 coroarcil eia que CO encon-
trar o paciente, se êse estiver fora da Capital, mas no território
do Estado.

§ 3." --- Se o paciente estiver na própria comarca, a presi-
dência caberá ao seu substituto.

f 41 --- Se o paciente em !ver fora do Estudo, os exames e
diligências serão deprecadas.

O represcetanie do Ministério Póblico e o curador
poderão assistir aos exames e (liligências, requerendo o que fôr
necessário.

§ 0. - Sc o paciente não comparecer ou recusar-se a ser
examinado, será niereado novo dia pelo pfesidleelte do aio e, se
O fato SO repei r, iues0'iic-se- á provado o motivo da incapacidade.

Art. 153 --- Da miCo diefOitiVO que decretar a incapaci-
dade do magistrado, reine ei'-se-á cópia ao Governador.

Parágrao ánico -----1) nogstrado que fôr declarado if101(i

mente incapaz poderá i'cqncrcr apoeis1aioi'a se já tiver tinta aaOS

de serviço.

TrruLo VIII

Aposentadoria, a[cislalflelltO, reversão e readmissão

Art. 157 - O magistrado será aposentado coinpfllsàriallseflte
aos setenta anos de idade ou por invalidez comprovada, e faculta-
tivamente após trinta anos de serviço.
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Parágrafo únco O magistrado, ao completar setenta anos
de idade, perderá automújjeaiiiente o exercício (lO Cargo, cumprindo
ao Tribunal Organizar a lista ou fazer a indicação para preenchi-
"len to (Ia vaga, independentemente de aio (leclaratório

Art. 158 .. 	a posentadoria em qualquer caso, será decre-
tada com Vencimentos integrais.

Aut. 159 -- O afastamento ou licença com pulsória, como
medida preparatória da aposentadoria será d ccretad o pelo relator,
após o exame médico, feito no processo estabelecido para verifica-
ção de incapacidade.

Art. 160 - A aposentadoria facultativa será requerida ao Go-
vernador, mediante petição com firma r

econhecida e ce rtidão detempo (te serviço, que será dispensada quando o requerente já
estiver recebendo gratificação adicional por trinta anos de servi-
ço.

Art. 161 -- O tempo de serviço na magistratura será pro-
vado por meio (le certidão passada pela Secretaria do Tril,t-tnal

1 ." - Na comi 1 agem de tempo de serv ço, dpseonfar-se-á a
interrupção de exercícios por licença para tratar de interêsses par-
ticulares.

2.	Contar-se-á integralmente o tempo eni (rue ci
trado houverhouver exercido cargo ou função pública da União, do Estado
ou de município ao Estado e prestado serviço em entidade autár-
quicas federais ou do Estado.

Art. 162	O aposentado a pedido 011 por incapaci dade(bOle poderá
reverter a cargo idêntico ou de entrância inferior ao da que exercia.

11	A reversão só é permifid i até a idade de cinquenta
Ci mico anos, provada a revuperaÇão da capacidade pelo processo dos
arts. 150 e seguintes.

23	l)ecm'ctad,reve,.são ou a readmissão, o Governador
designará ao magistrado a Primeira vaga que ocorrer e que (leva
ser preenchida por merecimento.

§ 39	O	sI rad o poderá recusar a designação e aguardar
a vaga imediata que (leve ser preenchida Por Illereci fliento, OU Optar
por cofiareI de entrância inferior, (JUe esteja vaga e (leva também
ser p reenchida por merecimento

§ 4. - O mnagisfr((Jo (jUC não entrar eii exercício 110 Cargo
designado dentro do prazo legal, Perderá direito a reversão o
readmissão

,§ 5•Q	A reversão dará direito, para nova aposentado jia, fi
contagem em que o juiz estêve aposentado, desde (pie tenha mais três
aro'; de efetivo exercício.
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Art. 163 -	O inagl strado exonerado a pedido, poderá ser
readmitido a critério do tribunal, eni cargo idêntico OU de cntran-

cia inferior.
Parágrafo único -•- O pedido (ir readm; ssão será ir siruído com

as provas (10 art. 58 , itens IV e V.

Art. 164 -- Ao advogado nomeado (leSeIT1t)IFtb1d0r Coiui pular-
se-á, para aponsentadoria voluntária, até o máximo de quinze anos,
o tempo (te advocacia, se tiver exercício de dez anos no Tribunal

§ 1.	O tempo (teadvocacia s('i'.( provado por i nscr;çâo liii
Ordem dos Advogados e certidães (te cartórios.

§ 23 -- I vetada a acumulação de tempo contado na advocacia

e em cargo público, exercido simnultâneaniemite.
Art. 165 - - A gratificação adicional por tempo de serviço

incorparar-se-á aos vencimentos, para efeito de aponscntadori a

Art. 166 - -- O juiz pôsto em disponibilidade, poderá a Pedido
voltar ao exercício, por ato cio Governador, independentemente de
lista ou ind i ração do tribunal, cmii vaga que haja de ser provida
por niemecimiic:ita.

TÍTULO IX

Das férias, licença e (ml)anulonmo de cargo

Art. 167 -- -	O	:gstrauie, observado o disposto 1105

seguintes, terá férias cOletiViS de pi a t; ata e 1110 de lulho,

de dezese; a de ii czeflhllro a quinze de janeiro, e de (iOifl ngo (1 e ramos

a domingo de páscoa.
Art. 168 --- Ao muagi ;tracio que, por motivo de serviço eleitoral

não tiver gozado férias coletivas, serão concedidas férias indivi-

duais, mcd j ante escala a fimu de que não se perturbe a a(imfl!flustraçao

(Ia justiça.
Parágrafo único - As férias individuais só poderão ser con-

cedidas eni períodos corespondentes aos das férias coletivas, os
quais não podem ser adicionados nem fracionados.

Ad. 1(19 --Antes de entrar eia férias o juiz deverá corainicar
ao Presidente iuc não pende (te julgamento causa cuja instrução
tenha (ti-idO. e (rue uso Ie;ui ;ulliO'; conclusos por tempo maior

que o cio prazo legal.
Ari. 170 ---- Durante as férias coletivas suspendem-se os tralua-

lhos judiciários exceto os processos Ile busca e apreensão, os arres-
tos, os sequestros, as falências, as concarilaias pi'eVefltv;iS, as

de alimentos provisionais, as de nulidade e anulação de casainen-
to, as de consignação em paganiento, as possessórias, as de nancia-
ÇSO te obra nova, as de despêjo e as de mandado de segurança.

TI



Na comarca de Belo horizonte, durante as fériasrolo va., servii'o uni juiz de	
Belo

 e uni juiz municipal designa-;-L l c1n[ do Tribunal de Justiça, ficando cics rojo ar
buições relativas, aos Juizes (fllC Su)stituirem

2.	- Aos juízes que servirem duma ie o; fécias	Ictisnos têrmos (10 parágrafo anterior, serõo concedidos férias indivi-
por igual tempo
Art. 171	Nenhum	lagisij'ajo poderá se atas lar tiocio do cargo sem licença.
A ,', 172 -	() mnaç st!'a; o !ioder	rer 1 cc'flrj ad o:

1 -- para tratamento de saúde;
11	vara tratar de in jerêsscs particulares•
111 por motivo de doença em 'ascendente, deseer1it 0colateral, conrajp; ijnj0 ou afen até o segundo grón, e cônjege(; do go;]

não esteja separado dêsde que prove ser indi spensável sua assis-tência pessoal, e esta não possa sc	re:;];ida simd iéneam:-nte c;ao exercício do cargo;
J\r -- 

quando convoc;	para Serviço militar
Par.graço único -- A licença para tratar de interêsses par-

ticulares, poderá ser negada ou cassmia, quando, a juízo da aI;[orda-
de Competente, a I1eCes;,iiade tio Serviço Público o exigir.

Art. 173 A licença para tratamento de saúde d ependerá do
laudo médico oficia], e, onde não houver junto médica ofb'ial, a
enfermidade será provada Por atestac]íj de (10k médicos.

Após vinte e quatro meses e) magistrado será subme-
tido a inspecção de saúde, e, concluído o laudo pelo seu restabe
lccirnento, deverá reassumjr o exercício mio cargo dentro de dez
(lias contados da data do laudo.

§ 2.9 -. Coaciujido o laudo pela cont	 aintUo da eofejmiçi
de, crá iniciado o Processo de aposanta(loria

Art. 174 -- O magistrado atacado de tubereulosc, card iopa-
tia descompensada, alienação mental, neoplasia maligna, leucemia, ce-
gueira, lepra, pênfigo foi iáceo ou paralisia que o impeça de loco-
mover-se, será compuisôrjamnente licenci;ido

Art. 175 - Quando l;cenciado para tratamen]o de saúde ou
convocação para serviço militar, o nlagistmatlo receberá vencimen-tos integrais.

Parágrafo único O magistrado licenciado por motivo de
moléstia em pessoa de sua família ou para tratar de interêsses par-
ticulares, não terá direito a vencimentos.

Art. 176 - A licença dependente de inspecção médica, será
concedjda pelo prazo indicado no laudo.
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Art. 177 -- As licenças não poderfio exceder do prazo de dois
anos, salvo o caso previsto no art. 281, parágrafo único.

3 1. ---- I'ara o cômnpi;to mio tempo niéxino, estimar-se-no as
interrupções do exercício.

2. ---- O raag istiado que houver gozada a ináximna dc li-
cença, não poderá Ser hce;ieiad senão depois de um ano do efeti-
vo exercício no cargo; o anic.; mCsse ano, só excepcionalmente, para
tratamento de saúde, poder; o Tihunal conceder outra liceu;:;.

§ 30 -- A licença para tral;u (le intemêsses particulares s
poderá ser concedttla após duN anos de CXCFCÍCIO de uçiio Pú-

blica no Estado.

Art. 173 - ----Aioós cada decênio de efetivo exercício, ao rnag;s-
Irado que as requerer, conceder-se- ,,o férias-prêmio (te quatro meses,
com vencimentos e vantagens (lo cargo. (Art. 16b9).

Parágrafo único - - Na contagem do (lerêmo, não se dcUuzir
o temno de afastamento (10 exercício das funções nor motivo de:

a) casamento ou luto, até oito dias;
b) férias anuais;
e) licença para tratamento ('te saúde até cento e oiicnta

(lias.
Art. 179 -----O pedido de concessão (10 férias-prêmio será ins-

truído com acem'tidao de eonioíela de tempo e 1ovas da:; condi-
ções mencionadas no art. 169.

§ 40 - A concessêo de férias-prêmio não se dará em fase
de intensidade de qualificaçôo eleitoral, ou de proximidade (lo
pleito.

§ 2. --- As férias-prên;io não serão eoncedida por tempo in-
ferior a um mês e a desistência de parte no prazo mínimo importa
perda do direito ao tempo restante.

ArE. 130 - O proces s o de abandono do cargo iniciar-se-á
findo o prazo pomo o magistrado entrar em exercício, e para rens-
sumi-lo, quando ausente, sem licença, p01 mais (10 trinta dias.

Art. 181 ---- O Tribunal, no Ilegimenlo Interno, regulará o pro-
cesso de abandono.

TITULO X

Dos deveres, sanções e lrotanneimlo

Art. 182 - O magistrado (leve manter irrepreensível procedi-
monto na vida pública e particular pugnando pelo prestígio da Jus-
tiça, zelando pela dignidade de suas funções e respeitando a do
Ministério Público e a dos advogados.



13) - --
1

Art. 183 É vedado ao niagistruelo O exercício (10 comér-
cio, por si ou intcrl)osta pessoa, e participar da administração ou
conselho fiscal de sociedade comercial ou industrial

Art. 184 - O desem bargador residirá na Capital, o juiz de
direito e o municipal na sede da comarca e o juiz de paz na sede
do distrito. O juiz seccional lerá domicilio na sede da zona.

- - O ore incalar a residência para fora da sede sciá
punido com multa de Cr$ 1.000,00 a Cr$ 2.000,00, e suspensão até
seis meses, no caso de persistência, penas essas impostas pelo
Corregedor,

§ 2. - O magistrado que se ausentar (Ia sede sem transmi-
tir o exercício do cargo ao subttuto, perderá os vencimentos cor-
responcjenes aos dias do afastamento e n(orrerá na pena de multa
de Cr$ 1.000,00 a Cri 2.000,00, imposta neto Corregedor,

§ 3 1> -- Ainda que o exercício não tenha sido transmitido, o
substituto é obrigado a assumir o cargo nos têrmos do art . 135.

ArI. 185	São deveres pri ncipa s do desembargador:

1	comparecer pontualmente a lAda sessão em que (leva
servir;

11 - não se ausentar antes de encerrcises';)•
fl t -- - não eX('Ccl( OS fli'azoç icccdos eia lei e no Be%4iniefllO:

m ento; IV -Uncprir e ajudar o Presidente a (uInpvi	o 1h i-

V --não patrocinar inclusAs) cri lista, do canclidao a nornea-
ção e promoção.

Art, 186 --- O deserihai'taclor usará, otngatc)rial1ien t em ato
e sessão solenes, a beca e a capa e, em sessão de julgamento, apenas
a capa.

ArI. 187 - O juiz vitalício (leve comparecer diAriamente ao
fortim, ai permanecendo nos dias úteis, (Ias doze As quinze horas e,
aos sábados, das nove às doze, e enquanto fôi' necessário ao servi-
ço, salvo quando em diligência fora da sede.

Parágrafo único ... Em caso de urgência o juiz despachará
onde for encontrado,

Art . 188 - Será publicada a audiência, salvo quan lo a lei
determina em contrário, e realizar-se-á	funo	runi, ou em caso
excepcional, no lugar que o juiz designar.

Art . 189 --- O magistrado que Cometer falta funcional, ficará
sujeito a sancão disciplinar prevista no Livro IV.

Art. 190 - Ao Tribunal cabe o trat
amento (te "Egrégio" e ao

desembargador e juiz vitalício o (te "Excelência",
Parágrafo único Salvo o caso de decisão ju(licial ou exone-

ração, o desembargador que deixai' o cargo conservará o título e as
honras a êle inerentes.

Art. 191 --- 0 juiz, na presidência de tribunal em audiência
e ato solene, usará capa de inodêlo aprovado pelo Tribunal.

Parágrafo único -- - O juiz de paz, na celebração (te casa-
mento, usará faixa verde e amarela, de dez centímetros de largura,
posta a tiracolo, do lado direito para o esquerdo.

LIVRO IV

Da Corregedoi'ia de Justiça

TITULO 1

Da organização

-	CAPITULO 1

Da sede e iuiisdição

Art. 192 ----- A Corregedoria de Justiça tem sede na Capital e
jurisdição disciplcnar sAbre os membros (10 Poder Judiciário, ser-
ventuários, auxiliares e funcionários da justiça, inclusive autorida-
des policiais, com relação aos atos da polícia judiciária

Art. 193 ----- A Corregedoria é exercida pelo Conselho Disci-
plinar e pelo Corregedor de justiça.

Art, 194 - ----- O exercício (10 cargo (Te membro do Conselho Dis-
ciplinar e de Corregedor independe de posse.

CAPITULO II

Do Conselho Disciplinar de Justiça

Ari. 195 -- O Conselho Disciplinar de Justiça, compor-se-á do
Presidente do Tribunal e dos quatro deseinhargadores mais antigos.

Parágrafo único ---  Será irrecusável a função de conselhei-

ro.
Art. 196 ---- No julgamnenta, o Conselho funcionará com a pre-

sença de todos os seus membros e o Presidente terá voto de desem-
pate.

Parágrafo único -- O Conselheiro será substituído por desem-
bargador, em ordem de antigii idade.

Art. 197	Compete ao Conselho Disciplinar:

1 - julgar, em grau de recurso ato ou decisão do Correge-
dor;

II - impor pena a desembargador em processo preparado
pelo Corregedor;
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	111	providenciar para que se torne efetivo o processo cri-
minal, que caiba em infração de que venha a conhecer;

levar ao conhecimento (10 relator qualquer reclamação
autorizada, relativa ao andamento do feito;

determinar a publicação semanal (105 têrnios conclusos
aos desembargad ores e coin vista ao procurador-Geral e dos que
forem devolvidos, indicando, quanto aos que permanecerem cm con-
clusão, e com vista, a respectiva (lata;

	

VI	reexaminar decisão de juiz de menores, na forma do
Decreto-lei Federal n. 9 6.026, de 24 de novembro de 1943;

	

Vil	apreciar, em segredo de justiça, suspeição comunica-
da por juiz, no caso do art. 119,	g, do CódigO (tC Processo Civil;

	

VIII	julgar recurso de pena (lisCipliflar;
IX - levai' ao conhecimento das câmaras criminais reunidas,

para o necessário desconto de antiguidade, falta prevista nas arts.
24 do Código de Processo Civil e 831, do Código do Processo Pe-
nal.

Art. 198 O Conselho Disciplinar te como secretário o do
Tribunal e nêle servirão dois oficiais judiciários e um cooilauo ser-
vente do Tribunal, designados pelo Presideate, a pedido do Conse-
lho.

Parágrafo único --- Aludidos funcionários, que lerão a gratifi-
cação fixada na Tobca a." ,	áo essa; dia çães S5 iop;-c3;íuo
do cargo efetivo.

CAPITULO III

Do Corregedor de Jusiiço e ecos auxiliares

Art. 199 - O Corregedor, que será uni desembargador, servirá
durante dois anos e poderá ser recicilo uma vez.

1 - A eleição será irrecusável, podendo, entretanto, à
reeleição ser recusada e renunciado o cargo, a qualquer tempo, no
segundo biênio.

§ 21 .. (1 Corregedor será substituído nas faltas e impedi-
mentos, por outro desembargador, em Ordem inversa de antigüi-
dade geral.

§ 33 - O Corregedor em exercício ficará dispensado das fun-
ções normais de desemnijargador, exceto em declaração de ineons-
titucionaljdate, em reformn;m do regimento interno, em organiza-
ção de lista e nas eleições.

§ 4 - Ao Corregedor em exercício não se concederá licen-
ça para tratar de interêsses particulares.

	

§ 59	O Corregedor será auxiliado por três assistentes, os
quais exercerão as funções que lhes foi-em delegadas.
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Art. 200 - O provimento do cargo de assistente dar-se-á por
bacharel em direito, com três, anos de prática forense.

CAPÍTULO IV

Da compelêimCia

Art. 201 - Compete ao Corregedor:

1 .. Inspecionar e corrb'ir o serviço judiciário, verificando:

a) se é regular o título tio servenlufmrio, auxiliar ou funcio-

nários;
1;) se o juiz é a5sílto e diligente, se cumpre e faz cumprir

com cos 99 ão as lek e regulaniaiitos, e se observa OS prazos legais

em suas decisões;
e) Se (lá audiência 110 tempo e lugares devidos e se reside

e permanece na sede;
d) se dispensa às panes e advogados a consideração de-

vida;
e) se o serventuário, auxiliar 011 funcionário observa os

seus reg mento-;. alciidi as p i - t cs e seus pati000S com presteza e

urban i dade e tem cio ordem os livros necessários;

f) se OS processos são devidamente distrilmidos e têm mar-

cha regular;
g) se o juiz assino e exi ge a aW.,, 21u.ra no livro de carga dos

autos saídos de cartório
li) se o regimento de custas é fielmente observado, se o

serventuário OU aux ii ar cota a mupontância (105 emolumentos e flO

os recebe em demasia;
1) se O contador fiscalizo a cobrança das custas e glosa os

emolumentos não (010(105 ou indevidos;

j) se o juiz se	senta do comarca seio transmitir 2o SUhSt(tU

to	 e se mlegal o exercício mio carro, bixa de ro lm1100cce!' lrf s horas,

pelo menos, no lacar d(5tnfmdo ao despacho do expediente foren-

se;
1:)	se existe, afixado cio lugar bem visível ilo (artOrlo, qu

tiro com a tabela dos caio1 timner,tO; tOXOdOS aai'a os atos (10 oficio;
1) se o mobiliário e utensílios pertencentes ao Estado estão

bem conservados se nos lugares o9e mievem penIflafleCei' as partes,
funcionários, testemunhas e jurados, há higiene, comodidade e

segurança;
ni) se há serventuário, auxiliar ou fnaconário atacado de

moléstia mental ou coo tagiosi, ou com defeito físico que prejudi-
que o exercício das respectivas funções;

n) se há, na cadeia, pessoa ilegalmente (lctlda
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II ----- Verificar prática de êrio ou abuso, pz'oiooven(!o a apu-
ração e punição;

III -- propor providência legislativa para mais rápido anda-
nica o e perfe [a execução do serviço jud ci{rio

	

1V	(lar inslruçães l)'a ahoir prazo vicioso e mandar ado-
tar p rovidências necessárias à boa execução (10 serviço;

-- determinar se afixe c i a porta do cachirio a relação dos
feitos que estiverem conclusos aos juizes, lllesnio para despachos in-
tertocutói'i os, e coni vista a outros funcionários, ou advogados, fora
de ca ri ór o, dis pensando-se a afixação, uni coroa rua onde houver
Perió d i co i ncunibirlo de publicar o cx e ien [e forense;

levar ao conhecimento do Pro('urador-(;eral ou do Chefe
de Polícia ludo que venha a conhecer e seja a iribuída a membro do
Miii is[éri o Público Ou autorirl mie poL ii

VII - - representar ao Procurador-Gei'al sôbre praxe adotada
por promotor ou adjunto e que Pareça conveniente ao 1)0111 anda-
fliento da justiça;

	

VIII	informar ao tribunal sôbre a idoneidade pessoal e
funcional (te juiz candidato a promoção;

IX -----insl)erionar Pessoalmente, OU por delegado seu, o
serviço judiciário nas comarcas, fazendo anunciar por edital, ao
iniciar a visita, o tempo cai que pcI'illancccrã e o lugar onde
atenderá mecnninçães

X - - sindicar (1 iscretamente Sôhrc O coinportaiacnto de juiz,
Serventuário, auxiliam- ou fun cionúrio, cm especIal no que se refira
a atividade polílico-partidária

XI --- im por pena disciplinar, conceder licença até uni ano
e férias ao pessoal da Corregedoria;

XII ---- impor pena disciplinar a jniz,s erventuário, auxiliar
e funcionário, exceto ao (lo quadro do Ministério Público

XIII - levar ao conhecimento da Ordem (lOS Advo"atas
falta que seja atribuída a advogado ou solicitador;

XIV - - preparar processo contra (tesernbarga(Ior;
XV --- representar ao Tribunal sôbre a conveniência de re-

(noção dc juiz quando ocorrer motivo (te i nterêsse público
XVI - - representar sôbre a verificarão de incapacidade física

ou moral (Te mau 1 strado
XVII --- levar ao conhecimento das câmaras criminais reim-

n idas, para o neceasário d escon lo de au ligO i d arle, falta prevista nos
arts . 21 do Código de Processo Civil e 801, do Código (te Processo
Penal sem prejuízo da aplicação de pena disciplinar;

XVIII ----iniaoi' pena disciplinar a juiz, serventuário, auxiliar
ou funcionário que fôr infiel cru suas iuforiiiações à Cori-egedoria,
ou embaraçar a ação desta;

	

XIX	impor a juiz, serventuário, auxiliar e funcionário que
se aa'a ar ilegi timnamente da sede da comarca e ao que residir fora

- 14:;

dela, pena (te multa de Cr 1 . 000W) a Cr$ 2. 000M0 e a de suspensão,

no caso (te persistência, S('iiI I)rcjui/.O do Processo (te abandono

XX -- instaurar processo de abandono (te cargo contra juiz,
serventu rio, auxiliar ou funcionário;

XXI - (teterininai' ao subsliluto do juiz que assuma o exer-
cício das funções do ra14o, quando o mIar se ausentar ilegitima-
mente.

Art. 202 ---- Compete aos itixilrares do Corregedor cooperar
no exercício das funções que lhes forem delegadas e CSpl'C i (lIiIiCfltC

1 - -- (lar parecer sõbre assunto juridico ciii consulta e pro-
cesso adnui ri est ra ilvo ;	 -

eia inspeçw e correição, e na superinten-
dência do serviço interno da Corrededoi'ma.

ArL . 203 -- 0 Corregedor apresentará ao Tribunal, até (lezeS-
SCIS (te iC\ Ci'CiI'O, rcldr,o cii'culisiaucia(io ([O serviço do alio

anterior.

CAPITULO \'

Da Secretaria

Ari. 2)11 . -ACoImege lori a terá uma Secretaria subordinada
ao Corregedor, dirigida por uni Seci'etário, bacharel em direito, comil
dois anos (le pratica forense.

Art . 205 ---- ACorregedori a funcionará (te acôrilo com o
regulan.ieiito organizado j)eiO t:orreçenor, e qlIC poderá ser 1)0"

le modificado, observados OS preceitos (lo Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis e do Regimento Interno (l) Tribunal

Ai-[. 200 ---- O Corregedor designará ou requisitará uni fun-
e tonario para auxiliar de (abi nelc

Art. 207 --- O funcionário da Corregedoria tomará posse
perailie o Corregedor.

Art. 208 ---- os vencimentos (los funcionários da Corregedoria
serão os constantes da Tabe la	-i

Art. 209 -- Quando em (tiligêmicia (te correição, liO interior
do Estado, terá o Cori'et.edor unia (t iírra cOi'i'eSI)oiidell te à metade
dos venciiiieritos (te desemibargadom'

Art . 210 ---- O delegado (10 Corregedor e o funcionário auxiliar
terão (li'eitü, (LuIflilo eni serviço 1W') (li Capilal, a (iiái'lii prevista

no Estatuto ([OS Filii('ionai'ios Púl):lcos Civis.
Art . 211 - - - Ao Corregedor, seu delegado e funcio!iál aauxi-

liar, serão abonadas (lcspcsas de transporte.
Art . 212 - -- 'Polo serviço da Corregedoria é isento (te selos,

custas e emolumentos, exceto as certidões, que serão sujeitas ao
Regimento (te Custas do Estado.
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Art. 213 Observada a legislação federal a respeito, a Cor-
regeiària organizará modelos para os livros a serem usados nos
cartórios e os remeterá aos respectivos serventuários, para a neces-
sária padronização, perinit 1(10-1 lies, não olistin lc	Coi( phar a
escrituração dos livros em uso.

TITULO II

I)as CoxTeições

CAPITULO 1

Das lZodaliilwIes

Art. 214 --- A correição poderá ser geral, parcial ou perina-
neo te

1 -- geral, pelo Corregedor, nas comarcas que anualmente
designar;

II - parcial, pelo Corregedor, ou por de1c;ado seu, tara
apurar irregularidade na administração da justiça;

111 - permanente, pelo Corrcedor no delegado seu, na
Capital, mediante verifica~ nos mapas mnensas, nas comarcas do
interior.

Parágrafo único O Correçe lorpoderá designar funcio-
nário da Corregedoria, para auxdiá-lo na inspeção do serviço
judiciário, ou requisitar o de outra repartição.

Art . 215 - A correição não teto forma nem figura dc juízo
e consiste na InSpeÇãO (10 serviço, para que seja executado Com
regularidade, e no conhecimento de riclaimiação ou denúncia que
forem apresentadas.

§ 1. ` - Na correição, serão examinados autos, livros, papéis
C (locuineniOs, além do que julgar necessário o Corregedor.

§ 21 - Os autos, livros e papéis sujeilos à correição, serão
entregues cetim uma relação CIO sendo uma Via (levo vila
ao apresentante, depois de conferida.

§ 3. --- Na última fôltma utilizada nos anjos e livros, que
examinar e encontram' cio ordem, lonca rã o Coireedor o "visto rum
correição", e, se encontrar irregularidade, a mencionará em des-
pacho para que seja sanada, commiinando, ou não, pena.

43 -- O Corregedor marcará prazo razoável

a) para aquisição ou legalização de livro que faltar ou não
estiver eia ordem

h) para pagamento de emolumento ou tributo pelo qual
seja responsável o serventuário, auxiliar ou funcionário;
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e) para restituição de custas indevidas e excessivas;
d) para emenda. de êrro OU abuso verificados.

,§ 5. - O juiz (1C (lirei lo fiscaliza rá o cumupi'inidnto das
determinações do Corregedor, prestando-lhe as informações devidas.

Art. 216 - A correição geral será anunciada por edital afi-
xado na comarca, com dez (lias de ailtece(lênCia

§ 1 . 0	O edital iilCll'i()fliii'á o (liil, hora e lugar (la audi-
ência inicial, convocará as autori(lades, serventuários, auxiliares e
funcionários, sujeitos a correição, e declarará que serão recebidas
reclamações sôl)i'e o serviço forense.

§ 2.9 - O juiz (te (iii'CilO, recebendo cópia (lo edital, 111011-

dará afixá-lo na sede da comarca.
Art. 217 --- Finda a correição, o Corregedor, cm audiência

especial, publicará, eni proviniento, despacho que houver proferi (lO,

na, elogio, e insiruçueS (ladOs
Art . 218 -.-- A correição não será interroinpimla, e se o fôr,

por motivo de fôrça-niaior, deverá prosseguir logo que tal niotivo
desapareça.

Art. 219	O Corregedor poderá delegar poderes a juiz (te
direito de qualquer entrância para procedem' a correição parcial,
miiediante sindicância e inquérito administrativo

Parágrafo único - Poderá ser incumbido membro do Mi-nistério 
Público, mediante requisição ao Procurador-Geral. (te fazer

sindicância, para apurar responsabilidade de serventuário, auxi iar
ou funcionário

Art . 220 - No fim	(te cada semestre o (iorrci'moior fará
publicar no "Di:'ino da Jmist:ça" a rHaçro (los comarcas que foram
objeto de correição e o resultado mia (t ligéncia (j(.iall(i0 uso sigiloso

CAPITULo TI

Da [isealizaçõo do xmmou'inu'ntO forense

Art. 221	Mensalmente, os escrivfies (las comarcas (lo
interior, flor intermédio mio mi istm'ibuidor e com o violo do juiz,
enviarão à Corregedoria relação dos feitos conclusos e (105 M~ Is

eni and ameo lo, tocou iOflflhl (lo:

1 ---- nún1emo mie ordens
II	título (lo feito;

nomes das partes
TV - -- lata mia autuação;
\r --- espécie do imitimo despacho;
VI	- (lOtO mia m'onclusao
VII -- - dota (,:i
VIII - -- Cisc cmii que se acha o feito não concluso
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§ 1 .	A relação remetida niensaliiicnte à. Corregedoria será
conferida pelo distribuidor, que informará se foi Oaiiti(lo algum
feito (listril)U j (lo no Inês respectivo

§ 2.	O escrivão perceberá Cr' 50,00 mensais, pela orga-
nização cio limpa, e o (1 iStrihui(lor Cr	20,00 pela conferênc	eremessa

3. -- Ao eScrivão e ao distribuidor que deinar de cumprir
o estabelecido, neste artigo, será aplicada pelo Corregedor a inulia
de Cr$ 100,00 e o (lôbro lia ieiucidêncjc.

Ar. 222 - A relação de que traIa o alt igo ali tenor será
enviada até o (lia dez (lo iiiás segrinie

Art. 223 Os escrivães da cwnarca (Ia Capital remeterão
(1i'c(5O ãO ofaial, pai'a i)iihiicação, resumo (los despa-
chos , sentenças e not j ficrão das vistas aos advogados; e, semanal-
mente, farão publica,' a relacão dos prceaio; para 5cateiiç e dos
(JUC ainda se acharem em poder do juiz.

Art. 224	Se a Corregedoria verificar, pela data da última
conclusão, que o feito se acha cio poder (lo juiz há mais dc trinta
dias, pedirárã informação.

Art. 225 Se na relação do oiás se, ,uin te, ou na publicação
no "Diário (Ia Justiça", verificar-se a mesma (lembra i njusti ficad a,
o Corregedor oficiarm ao Tribunal, a fim de que a fai la seja regis-
trada na matricula do juiz, como nota (lesabonadora para promoção
por mllerecimnento, seio prejuízo (lo processo liaciplinar pela laPa.

At. 220	Sôbre irregularidade aguada mio exame mensal
dos mapas, a Corregedoria mandará ao escrivão que informe a
respeito e 1econiendam'á a providência necessária

Parágrafo Único - Não justificada a falta, o responsável
incorrerá em punição d;sciplinar.

TITULO III

Das sanções disciplinares

CAPITULO 1
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Amt . 228 = Tornando-Se necessário averiguar fato ou apurar
circunstância para determinação (te responsabilidade disciplinar,

proceder-se-a a sindicância.
Parágrafo único .. Apurada a infração, será instaurado o

processo (Usei jil nor, 11(e) jante despacho (10 Corregedor.

Art. 229 --- O processo disciplina" é sumário e será iniciado

pela sind;canc;a
Parágrafo único - - Dispensar-Se-á a sindicância, quando a

falta (1iScpiin ar constar tia autos, estiver caracterizada emdoeu-
incuto escrito, ou constituir flagrante (lesacalo ou desobediência.

Art. 231) A diligência, que tiver (te ser feita fora tia loca-
lidade cio que correr o orocesso, pode sei requisitada, por ofício

ou telegrama, ao juiz (lu COl101'CL(

	

231	Concluída a sin(licância será ciii despacho resu-
inicia a acusação, cio os falo:; i um ulados e sua ei asa i fica ção.

Ari . 232 - A matéria (te acusação será notificada ao faltoso
pessoalmente 00 1)01 carta registrada, com avisoaViso (te recepção, nlOi'-

(0,1(10 o Corregedor in'aio (te cinco a quinze dias para (Iefcsa
Parágrafo único --- Estando o indiciado em lugar incerto,

a citação será feita por cd;tal, com prazo de (les (lias, I)ul)iic000

uma só vez 110 'Diário da Justiça" e, se fôr revel, ser-lhe-á dado

defensor.sor.
Art. 233 - Durante o pl'azo da defesa, pode o indiciado

examinar O P rocesso, por si ou 1)01' advogado constituído.

MI. 234 --- Apresentada a defesa, e ouvidas as testemunhas
indicadas, até o número de cinco, serão conclusos os autos ao Cor-
regedor que proferirá decisão, no P'l	dc (les (lias.

Parágrafo único ... A faculdade de livre convencimento não
exime o Corregedor cio dever (te motivar a (icei são, indicandoicando

as provas, e as razões ciii que se fundar.
Art. 235 ---- O faltoso, na fase da sindicância OU do processo

disciplinar, poderá ser prcveativaioente afastado do exercício de
suas funções, até a decisão cio processo, mas nunca por mais (le
trinta dias

CAPITULO II
1)0 Processo

Das Penas

Art . 227 -- Quaiquer pessoa Pode denunciar, verbalomente
ou por escrito, abuso, êrro e omissão (te magistrado, servemituário,
auxiliar ou funcionário e, sempre que chegou ao coilileeiineuto (lo
Corregedor infração cliscipl itiar punível, será instaurado processo.

Parágrafo único ... Beclaniação ou denúncia manifestamente
improcedente será arquivada.

inI. 230 ---- São petia:; (Isciplinares:

1 - advcntCwia
II	censura
III - multa até Cr$ 2.000,00;
IV --- suspensão até três meses.
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§ 1. -- a decisão que impuser pena disciplinar, tornando-se
definitiva, será assentada em livro próprio, e anotada na matrícula
do fatoso, a fim de pesar como nota desabonaclora cm promoção
por merecimento.

§ 2. --- A pena de advertência pode ser imposta verbal-
mente ou por carta confidencial, e não ficará consignada na matrí-
cula (10 faltoso.

§ 31 A importância de multa ou de perda de vencimentos,
em conseqüência de suspensão, será descontadaa eia fôlha (te pci ga-
incuto; se a autoridade, serventuário 011 auxiliar não fôr remune-
rado pelos cofres estaduais, será paga cm sêlo.

§ 4,1 - Será remetida cópia da deciso definitiva ao Secre-
tário das Finanras, para ordenar o desconto ou a cohranra

§ 5•Q --- Não se dará certidão de pena anotada, senão ruiu
ordem expressa do presidente do Conselho ou do Corregedor, para
fim justificado.

Art. 237 A imposição (lC pena não está sujeita á gradcção
estabelecida no artigo anterior, mas sim à gravidade da i n fração,
à repercussão no meio ambiente, ao grau de desprestígio que possa
trazer à justiça, devendo-se tamnbóm levar eia conta a vid a pari-
cular e funcional do infrator.

Art . 238 .. Sem prejuízo da imposição de pena disciplinar,
o Corregedor transmitirá ao Mi n i stóri o Pi'iid co o:; elementos neees-
sáriosa proc'escco nor ('ViOle OU ('011 trccvencão

ArE 289 -	Não será imposta pena clisci inar se, pelo 111(511(0
fato, já houver sido d sciplinarniente pflhl ido o infrator, e.
êssc fim, tôd a falta Punida será comnu nica (ia à Correee'l or ii

CAPITT'L) III

Do Recurso

Art . 240 .. 	decisão que imnpuser pena, exceto di' adver-
tência, caberá recurso, com efeito suspensivo.

Ari. 211 - - O recurso será interjcoslci no urazo de dez dias.
por Petição, que contenha a exposição (10 fato e do (tirei lo com as
razões do Pedido de nova decisão, C (leve stcicir dentro de cics d as

12 -- O prazo para recurso contar-se-á da intinçãcc.
§ 2,° - A autoridade recorri da anal untará ou referiu. cc cc

decisão no prazo de cinco (lias.
§ 3e -- No Conselho Disciulinam' será o recurso diatrilcuílo

a um relator, e servirá como revisor o conselheiro inied jato cici
au tigiji dade

Art. 212 --- No será embariáveld iu'iaão do Conselho Di,-
ciplinar, exceto quando impuser pena a d ccceruihargaclor
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Parágrafo único --- No julgamento (los embargos tomarão
parte os membros do Conselho.

LIVRO V
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1

Do scrvcniuário, auxiliar e funcionário

CAPÍTULO 1

Da (/iScrfIcuizaçOo

Art. 2-13 - São serventuários:

i -- o escrivão ile cartório do Triiunal
Ii -- o tabelião;
III ----- o escrivão (TU cível;
IV -- o escrivão do crime;
V - o escrivão dos feitos da Fazenda Pública;
VI -- o cacrivão de acidentes do trabalho e assistência judi-

ciária;
O CSCJdVddO (lo JUÍZO de nieliores;

VIII	o escrivão de paz;
IX	o oficia; do regisiro de imóveis;
X - o oficial lo registro de tílulos e documentos

o oficial do rcgic;tro civil de pcs;oas juridices
XII -- o oficial de regstro de protestos;
XIII -- o diaircicucclor;

o contador;
o partdor;

XVI ---- () c'ecosctà:uo público

Art. 2 4 -- Suo ccu::cl cures

1 - o avaljador judicial;
II - o escrevente;
Iii -- o oficial de Listiça
IV -- o auxiliar de cartório.

Art. 245 - São funcionários, os dos quadros (Ia Secretaria
cIO Tribunal da Corregedoria, do Juízo de Menores, o administrador
do Forumn Lafaicte e o contínuo-servente.

Art. 246 - haverá cm cada distrito ou subdistrito um escri-
vão de paz
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Art. 247	haverá cru cada comarca:

1	dois tabeliães que serão também escrivàcs (lo cível;
II	um escrivão do crimile;

um oficial do registro de imóveis;
- uni oficial (10 registro de títulos e docuicnto

- um oficial do registro civil das pessoas jurídicas;
VI	1.1111 oficial do registro de protestos;
VII - um distribuidor, contador e part dor;
VIII	um depositário público
IX - Vetado;
X oficiais (te justiça remnuncra(ios, scado (10k (111 comarca

de primeira entrância, três em comarca de segunda eu lrância e
'juatro em comarca (te terceira entrância.

1. ---- Fui comarca de lin1ciei (flhl (ceas fuwes do
oficial (te registro (itens III a VII poderão constituir cartórios
privativos ou ser exercidas por taliel Fio ou lior de paz
da sede, facultando-se a acumulação, a cri Frio (lO Govêrno, no
exercício dêstes registros.

§ 23 -- de segunda e tece eira entrânca, as
funções de oficial de registro (itens III e VI constituirão cartórios
privativos, podendo, a critério do (iovêrno, dar-se ii aeuniutaçéu)
no exercício das funções (1 êstes registros, cOiao 1 (inhém scr atri-
buído a mais de um oficial, o exercício das funções de (1111 só (lêiCS

Art . 218 - Em comarca (te segunda e terceira entrância,
haverá mais um escrivão do cível e tabelião, que só será nomeado
quando o Govêrno achar conveniente.

Art . 249 E.m comarca de terceira entrância, havendo
necessidade comprovada pela estatística judiciária, pcdcríio ser
(lesmembrados os oficias de escii vão do cis-ci e tabcliiia, quando
vagar o cargo ou o requerer o respectivo serventuário.

Art . 250 - haverá na cmnarca de I3elo Ilorizonte

1 --- sete tahcliiics;
II - cinco escrivães do cível;
III	quatro escrivães do crime;
IV	(bis escrivíies dos feitos da Fac:n1a Pública
V - Ufli escrivão de acidentes do trabalho e assistência

judiciária;
VI --- uni escrivão do juízo de menores;
VII - cinco oficiais do registro de imóveis;
VIII - (bis oficiais do registro de títulos e documentos;
IX	uni oficial (lo registro civil (las pessoas jurídicas;
X	quatro oficiais do registro de protestos;
XI - um escrivão de paz em cada distrito, ou subdisirite;
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XII - - 111(1 distribuidor de notas;
XIII --- Uifl (liStl'il)IIi(tOl' de teitos

- 11111 coaF(ie;
XV -- - 11H part 'ice;
XVI - -- um depositário público;
XVII --- três avaliadores judiciais;
XVIII - oito escreventes (te cartório (lo crime;
XIX	um escrevente do cartório (te acidentes do trabalho

e assistência judiciária;
XX - - oito oficiais de justiça rcriiunerados para o serviço

cri nie;
XXI ---- dez oficiais de justiça remunerados para o serviço

cível;
XXII --- seis oficiais de justiça rcrnuncrados pala o serviço

dos feitos da Fazenda;
XXIII - um escrevente do cartório do juízo de menores;
XXIV	doze coiniSFiri OS de vigilância remunerados, sendo

três do SCXO femnini no que deverão ter o curso (te Serviço Social;
XXV --- uni oficial (1C justiça rUiiiUncra(lo (lo juízo de maca
XXV[ ---- no "Forua Lafaicte'':

ii)	Uifl a11(lnstrn(ic', padreo 1-45;
L)	les cc	P.iiCS--C(ci('s, ( a:
A Cinco cmmt ínnos-scrveales, classe E;
d)	SCiS cOitíaUO--SeI'vclIteS, classe E;

XXV1E - - no Juízo (le Menores:

a) três datilagraloe padrao
L)	1111 co:itínuo-:;ui' ente, V-

Iargiafo m'inco -- Vetado.
Art. 251 ----- Na comarca de Juz de Foca li:t\ em-á:

1 - - três tiií,c.-g
II --- três eScrlv;io's (lo cível;

11111 cs(rivo (lO crime;
IV - - obois of10a4 do registro (te imóveis;
V	um oficial (te registro (te títulos e documentos e civil das

pessoas jurídicas;
VI -- (bois oficiais dom registro (te protestos;
VII --- Uni escrivão (te POZ CIII cada distrito ou SUh(lislritO
VIII - mil distribuidor-contador;

-	(liii	1)iIti(tOl
X -- uni deposilámio Iou1)(co
XI -- dois avaladOrCS judicias:
XII ---- (bis escreventes olo cartório do crime;
XIII - cinco oficiais de justiça, rcmunerad os.
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Art. 252 --- \reta(Io

Parágrafo único - Velado.

Art. 253	O serventuário poderá ter cinco escreventes cm
cuinai'ca de terceira entrância; quatro em comarca de segunda; dais
em comarca (Te primei	e uni ciii distrito ou subdistrito

Parágrafo único	Em sede cia comarca de terceira entrância
o escrivão (Te paz poderá ter até .!rês escreventes

Art. 254	Os escreventes ciiv jdejii-sc cai duas catepoi'ias:
substi Ritos e auxiliares.

Parágrafo único .. Sânten te o serventuário não renitincrado,
poderá ter escrevente substituto.

Art. 255 Os auxil lares poderão sei' tantos qual es OS
escreventes, nada importando porém, estejn fl ou a ão provi os os
cargos de escreventes, para sereia admitidos,

CAPITULO II

Do concurso e nomeação

Art. 256 - O escrivão, o tabelião, o oficial (Te rcgtro, o
depositário público, O distribuidor, O COr tacloc' e o partidor serão
nomeados pelo Governador, dentre os candidatos labili tados eta
concurso de provas e cio títulos.

1." O oficial de justiça remunerado, o adinlnstrmlor do
Foruni Lefajele e o coflt j ituo-ser\'cn[e serão nomeados pelo Gover-
nador e, para extração tio respectivo título, deverãoeverão apresentar 'c
Secretaria (10 Interior os documentos (iiscrimnin:nlos no § 5,),

§ 2. -- O candidato a Mial de justiça remunerado provará
sua IcabiLtarão suhciieteicIo-se a exame perante o juiz ( i C (iIi'CitO
cia Comarca,

§, 3. - A nomeação de coo tia ao-servente depeale (te prova
cio curso primário e concurso (Te ti :105 da forma do § 5.', sendo
bastante a idade de dezoito anos.

§ 4 .Q  Verificada a va'a de carpo dependente de con ('ur:o,
• juiz de direito da comarca, dentro de lii rita dias comuna trará
• falo ao Secretário do Interior, e êsie, dentro cio igual prazo, fará
anunciar pelo órgão oficial achar-se aberta por trinta dias a
inscrição de candidato ao seu provilnen lo.

§ 5Y - O requerimento (tc inscrição, que poderá ser feito
por procurador, será instruído com os seguintes documentos

a) certidão de idade, ou documento eqüivalente, que prove
ter mais (te vinte e um e menos cio cinqüenta e cinco anos, para
o primeiro provimento do cargo, e menos de cinqüenta anos, para
as nomeações subseqüentes;

b) alvará de fôlica corrida, tirado no lugar te residência

do concorrente, dentro (te SOSSOUiS dias iniediatallicflte antC1'iO'

à data cio roquerinielilo
Q atestado cio iuorandad e, fornecido pelo juiz de direito

de comarca em que residir o candidato, com firma reconhecIda;
(1) laudo de junta médica oficial, que pm'oc'e não sofrer (te

enfermidade mental, moléstia i n fec o_cofliagios11 ou repugnante, nem
ter defeito físico, que o incapacite para o exercício da função;

e) prova de estar (lu i c comi' o serviço milita!', mcii mote

certificado de ircunsCriçao de Recrutamento;

f) prova (le ser eleitor;

g) (luas fotografias tamanho três p01' quatro.

§ 6.9 - Não ficará srlj&io IÁnjtc máximo de idade, para

inscrição em concurso e nomeação, o ocupante efetivo de cargo

público estadual, federal OU municipal com cualquei' tempo de

servi o, como teml)émfl o ocupante de cargo (te provimento em co-
missão, o funcionário intei'iaO e o cxlrnnui:Ierai';o cïue contem.,

pelo fliefloi, três anos de efetivo exei'cíciO
71 - A fôllia c'om'rid:i poãei'a ser substituída pela prova

de exercício ecri cargo pm'Ii)!i('o gol' miatttea',ãO cia carálei' efetivo,

até a data da inscl'içãO
§ 3•Q - O atestado de i tlora!i'late i1rIá .rc smt,:m'ido por

justificaçãO processa cia perna te o jut z de rei lo duo o d enegou,
com a presença cio pm'omoior de justiça.

§ O.	
Findo o prazo de inscrição, o Secretário cio Interior

fará publicar no órgio oficial a relação dos insci'itos.
§ 10 - Se não houver inscm'içãO, o Secm'elái'io cio Interior

deterni(nai'á a abertura de novo concurso em qualquer temapo, ou
em face de representação fundamentada cio juiz de direito da co-
marca, (Teatro cio trinta (lias dessa repi'esentflçao.

Art. 257 ..Dentro (te quinze di as, contados dapub t tenção

de relação, o Secrc tári o do Interior d go irá,
 mediante porte ri a,

para a realização dos exanies, a própria ('Oui1dr('( onde CXI steaVp',a

ou a comarca cio Belo horizonte
§ 1." - A coniissao c'xaninad um':! se comporá do juiz de

direito, cio promotor tio jusli ça, de advogado indicado pela Ordens
e de escrivão designado pelo juiz.

§ 2.° - Em comarca de mais de uma vara, servirá o juiz
de direito a que estiver subordinado o cargo vago; e nos demais
casos o cia primeira vara cível.

§ 3,0 - A habilitação para os cargos de csci'ivão de paz, es-
crivão do crime, clepositál'iO público, distribuidor-contador e partidor

consistirá cm provas de português, (10 aritmética e cio atos do ofício.
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41 - A habilitação para os cargos de escrivão cio cível, ia-
hei i ão e oficial de registro, consistirá t:i Pécn em prova de noções
elerneiltares de direito.

51 -- O programa para as provas será organizado pelo Cor-
regedor de Justiça.

Art. 258 --- Organizada a comissão examinadora, as provas
serão realizadas dentro de trinta dias, em (iii anunciado por edital
afixado no Foi-um e publicado em jorna local, casa seja pos'.ivjl

Parágrafo único	Aos membros da ('omissão sei-ão aidirávcjs
as disposiç5es em vigor sôbre suspeição e impedimento

Art. 259 - As provas, escrita e oral, serão Iú.tcPcas.
1. - A prova escrita será feita no prazo mãxirc,o de três

horas, e deverá ser junta ao processo, devidamente rubricada pela
comissão.

§ 23 - -- A prova oral, que se realiza rã a pós a es cci ta, ecu si sti rã
em argüição por todos os membros da banca, cada um durante
meia hora.

§ 3Q - Examinadas as provas, e discutido o seu valor,
seguir-se-á a votação por escrutínio secreto, considerando-se apro-
vado o candidato que obtiver pelo menos do VOtOS.

4. -- A ata, que será assinada Pela ('OmisSão,	cciOncr:i
todo o ocorrido, relaCiOnando_se os nomes dos candidatos aprovados
e (Ias inscritos, na forma (lo art. 250.

§ 5.	Além da taxa de inscrição cada candidato pagarã
Cr$ 50,00, destinados a despesas cio concurso e à retribuição do
advogado membro cia comissão

§ 62 -- O processo, isento de sêla será remetido 'co Serre-
tãro do Interior, 501) registro, dentro de três (lias, devendo o Co
verna(lor fazer a nomeação no prazo de trinta dias.

Art. 260 -- Será dispensado de provas,	evdc. Polé!:.
requerer inscrição no prazo fixado no ari. 256, § 4.:

1	o d iplornaclo cio d ireitc) por faculdade ofiefal ou reco-
nhecida;

1 --- o Serventuário de função idêntica, ci ne exerça ou tenhaexercido o cargo;
III	o escrevente de função idêntica, com três anos de

exercício;

IV - o aprovado em Concurso anterior I):)ra cargo idêntico
Art . 261 - Será dispensado cio provas de português e arit-

mética, devendo, porém, apresentar diploma ou título em origi-
nal ou cópia fotostática autenticada

1	o formado por escola dc ensino superior, técnico ou
Profissional, oficial ou equiparada;

II - o diplomado I)0' ginásio oficial ou outro institUtO ao
mesmo equiparado, e escota oficial ou equiparada;

III - o funcionário púlilico aprovado cm COnCUI'SO -

Art. 262 Terminada a última prova oral, e antes de ini-
ciada a votação, poderá qualquer candidato reclamar contra irre-
gularidade cio processo do concurso-

....... f, único -- O Secretário cio Interior poderá, "ex-ofic-
cio", ou tomando conhecimento da reclamação, anular os exames e
mandar proceder a outros, se provado que foi afetada a valida-
de do concurso.

Art. 263 - O avaliador judicial será de livre nomeaçãO do

Governador. (art. 289)
Art. 264 A nomeação de escrevente remunera(lO será feita

pelo Cov erflO(iOS a do não remunerado pelo juiz de direito da comarca

011 
pelo da P vara cível onde houve" mais de urna, sempre

por proposta do serventuár io , e exigidas as Coli(iiÇãeS (lo capacida-
de dos mis. 256, § 5.' a 81, e 257 a 259, no que forem aplicáveis.

Art. 265 - O auxcliar de cartório será admitido pelo serven-
tuário, mediante os seguintes i-eqUiSiIOS idade mínima de dezoito
o máximo do cinqüenta anos, curso primário completo, idoneidade
moral, quitação (lo serviÇo mil dar, prova de sei' eleito" e laudo
favorável de exame de saúde. admissão e a dispensa de auxiliar,

Parágrafo único	A 
serão imedi i atamnente comunicadas pelo serventuário à Corregedoria
e à Secretaria do Interior.

Art. 266 - O oficial (te iustiça não remunerado será noinea-
do pelo juiz perante o qual servir.

§ 1.9- 
São requesitos para nomeação; ter mais de vinte e

um anos e menos de cinqüenta anos (te idade, ter curso primário
completo, idoneidade nioral, estar quite com o serviço militar, ser
eleitor e ter boa saúde

§ 2. - A nomeação de oficial (te justiça não remunerado
só é permitida quando o número de remunerados não seja sufi-
ciente para o serviço ordinário.

Art. 267 - Em caso de vaga ou impedimento, o provimento
interino de ofício de justiça (leve ser feito pela autoridade perante
a qual servir o efetivo.

CAPITULO III

Do compromiSsO posse e exercício

Art. 268 - o serventuário, auxiliar ou funcionário não p0-

dcrá tomar posse do cargo sem que apresciite
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1 - - título ele nomeação, (levielainente processado;
11 - laudo favorável de exame de saúde, feito por junta

médica oficial;
III --- prova dc quitação	do serviço miiitar.
§ 1.°	O nomeado interinaniente, até noventa dias, poderá

tomar posse apresentando atestado inéd i co.
§ 2.°	As exigências dêste artigo aplicam-se ao interino e

ao readmitido, dispensasatias, pOréiii, as dos itens 11 e III para aquêle,
que ainda no exercício de uci cargo, fâr nomeado para outroArt. 269	Em cargo cujo exercício depender de fiança,
sômcnte se dará posse á vista da prova de ter Sido a garantia
prestada

Art. 270	A fiança do deposi táido público será fixada pelo
Governador, ele acôrdo com a importância da comarca, entre o mí -
nimo de Cri 1 .000,00 e o máximo de CrO 20.000.00.

Art. 271	No ato de posse Será prestado o sePuinic com-
promiso: -- "Pronieto desempenhar, leal e lionradanienie as fun-
ções elo cargo ele ..........,,.

Art. 272	A Posse poderá ser tomada por procurador,
completando_se, para os efeitos legais, coma o efetivo exercício.

Art. 273 - O tênno de posse, lavrado cai livro próprio, será
asinado pela autoridade que presidir ao ato e pelo empossado,
depois de subscrito pelo funcionário que o lavrar.

Parágrafo único	() lêiiiio (leve mencionam' obrigatóriamente,
os requisitos exigidos pelOS arEs. 2(i8 e 269.

Art. 274	A posse e o exercícioassegurarão todos os (lime itos
inerentes ao cargo.

W. 275 -- O nomeado é obrigado a tomar osse e (cirar
em exercício (lentm'o de trinta (lias, contados ela publicação do ato
de nomeação, sois pena de ficar êste autoinàiicainente sem efeita.

§ 1-Q -- Por motivo justo, êsse prazo poderá ser prorrogado
Pelo Secretário elo Interior, por mais trinta (lias.

21 -- O removido ou pronio; (10 cc rará em exercido mdc-
pendeu teneute de novo compromisso, no prazo previsto neste arti-
go,savo as hipóteses previstas no Estatuto (toS Funcionários Públi-
cos Civis.

Art. 276	O emflpOssa(io, O reulovido ou o promovido reme-
terá, dentro de oito dias, certidão (Te cxercicói á Secrrticia (lo mie-
nor e à Corregedoria (lo Justiça.

CAPITULO 1V

Da antiguidade

M. 277 -_ A antiguidade elo serventuário, auxiliar ou funcio-
nário Contar-se-à de acôr(lo com o disposto no Estatuto dos Funcioná-
rios Públicos Civis do Estado.

CAPITULO V

Da residência

Art. 278 .-- O serventuário, auxiliar ou funcionário é obrigado
a residir na sede da circunscrição judiciária, e, se mudar de resi-
dência, será punido, mediante representação (10 qualquer cidadão,
de acôrdo com o disposto no art. 201, item XIX

CAPITULO VI

Da licença

Art. 271) ---- A liceu ç:I a serventuário, auxiliar ou funcionário
será concedida (10 acôrdo com o Estatuto (los Funcionários Públi-

cos Civis do Estado.
Parágrafo único Quando se tratar (lO licença por motivo (te

moléstia, poderá ser dispensada ao serventuá1iO, ou auxiliar, não
remul1erado, a exigência (Ia inspeção por junta médica, sendo sufi-
ciente a apresentação (10 atestado médico, com firma reconhecida.

Art. 280	São competentes para conceder licença:

1 -- O Governador, 1)01' tempo superior a quatro fli(SeS
II --- O Secretário do Interior, aiá quatro meses;

1H	o juiz de (Feito, até dois meses.

Art. 281	A licença cola :i prorrogação não poderá exceder
de quatro anos no caso de o ou auxiliar não remunera-

do, nem ultrapassar o prazo (Id (1 ois anos, quan te) ao serventuário,

auxiliar ou funcionário remunerado.

Parágrafo único 1-- Sendo o lcencado portador de tuber-

culose, lepra ou Pênfi go foi i áceo, 1)0(1 erá ter mais três prorrogações
(10 (lo/e nicsec; cada uuia, (lesile que, ema exame periódico anual,
não se tenha verificado a cura.

M. 282 Aquêlc (100 houver gozado (lo licença pelo tempo

máximomáW mo não poderá obter nova, senão d ecei a (te uni ano, contado
do dia cm que a última tiver t(irm(na(io, e só excepcionalmente,
por motivo de' iaol&dia, colnprovc(la por laudo de junta (uéelica oficial,
lhe poderá ser concedida outra pelo Governador.

Parágra único -- Para o cCipulo (li) teawo máximo Te li'en-

ça, contar-se-ao as iiite('rupÇ E )w te exercício exceto o (Ir a fasto-

nsento P revisto no art . 79 -- do Estatuto dos Funcionário Públicos
Civis do Estado e e) prazo para assumir o exercício do cargo, menos

a prorrogação.
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CAliTULo VII

Do abwidojio do cargo
Art. 283 - Considera-se abandonado o cargo nos casos do

Esttutj dos Funcionários Públicos Civis do Estado.

	

M. 284	Ao Secretario do 1n[eçjoi compete provocar a
instauração do processo de abundo 	(lo cargo, quando o juiz de
direito não o fizer denteo de (lunhze dias, contados da terahinação
do prazo legal.

	

1"	i COnipetente paia fazer a citação necessária a auto-
ridade a que i ncumbe a instauração tio processo.

2. A citação será leita de aeôr,io eani o disposto no
Código de Processo Civil.

3. - Feita a citação, terá o cilado prazo de dez dias
Para apresentar sua defesa.

4 . - Recebida a defesa, será conccitjda dilação de quinze
(lias para Prova.

51 --- Se o juiz de direito que houver instaurado o processo
não for competente para proferir a derisãosão final, remetê-lo-á ao
Governador, por intermédio da Secretaria do Interior.

6: - É coriIpetcc para o j ulgaauiito a auiori(la(le quetiver a atribuição de nomear.

73 --- De decisão mal miáo haveiS recurso.

CAPÍTULO VIu

Das férias
ArE. 285 ---- O serventuário auxibar ou funcion5rio terá, 1)01

ano, trinta (lias (le férias, tine serão gozadas d uranie as férias
coletivas.

Parágrafo único - As férias serão gozadas segundoescala
organizada pelo juiz de direito.

jg  286	O serventuário, auxiliar ou funcionário remune-
rado terá férias-prêmio reguladas pelo Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis, concedidas pelo Secretário do Interior, preceden-
do informação do juiz de (lircito

Parágrafo único - O serventuário, auxiliar ou funcionário
não reiauieiado PO(lrá obter férias-prémio nas mesmas Condições,
sem qua isqimer ôn as para o Estado

TiTULO 11

Dos duciAs C !iUI'UIhtas

Art. 237 - O serventuário goza (te vitaticiedade desde o
XeVCírio, e o cargo, enctuun lo dcl ivainen te provido, será i,, sus2ep-

ti vei de (icsmemihimime i lo.
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§ 11	Não se considera desiiie,mibramnento a criação de ofício
igual.

§ 23	Ilavenilim de;niemabrammeito (te uni oíeio, pertencerá
ao nOVO cartório O arquivo correspondente.iate.

§ 33	O serventuário só perderá o cargo nos CaSOS tio art
147.

Ait	(1	civ ,iicio, lm : c	(li dois anos de ext'rcieiO,
nicd jante concurso, ou após cinco minas, sem concurso, será estável,

a L ;veivkiv; o

1	por exoneração ii. pedido
11 por cxtinçmio (10 carvo, fie-ando ciii disponibilidade

rciiiunerada até o seu obrigatório aprovei tanicuto eia outro ite natu-
reza e vencimentos equivalentes aos do que ocupava;

III ---- hiie( li ante sei tdnça judiciária, OU prOCCSSO administra-
tivo, feita pela (orregemioiia iic .lusl ia, obedecido neste último
caso o (IUC dLpuser a respeito o Lstatulo dos ImumicionarOS PubileoS
Civis do Estado

W. 239 -- -- () avaliador judicval seiS comiservado enquanto l,cmn

servir, adquirind o esnbi 1 lii ad Lvi ais cinco anos (te efetivo exerci-

cio.
Art. 290 --- O serventuário, auxiliar ou fiionái' j o poderá

ser recio'.io pmnmi cai;4o de função idêntica:

1	a pedido, ou mediante peiniuta por aia do Govermmador
11 --- - comnpulsoiiaiisente precedendo processo administrativo,

feito pela Corregedoria, no qoal se obedecerá ao que dispuser a
respeito o Estatuto dos lunciomiários Púld Ecos Civis (lo Estado.

Art. 291 - - É vedada ao serventuário e auxiliar, quando no

exercício tio cargo, at ividademide 1)01 t co-partid ária
Parágrafo único ---- O serventuário ou auxiliar para candida-
a cargo chuva, tv-vm'm e: imãr.:vmio de suas fuiiçães até a elei-

ção, por ato (10 juiz, que conIui icará o afastamento ao Governador
e ao Corregedor.

Art . 292 - ----O escrevente, enquanto não lenha (iez anos de
serviço no mesmo cartório, poderá ser dispensado livremente pelo
serventuário perante quem servir, levado o fato ao conhecimento
da autoridade que o boa ter nomiienito ; e, após dez anos, só será
demitido por essa autoridade, i:ievl mii te processo adn i n i strati VO,

em que se prove falta no cumprimento (lO (levei'.
Art . 293 - Após dez anos de serviço mio hii('SiflO cartório, o

auxiliar só poderá ser dispensado por decisão do juiz (IC direito,

(IUC será o (ia primeira vara cível omute houver mnaiv; (te um,
nmed i ante processo ad ; OIS traI iv o que prove falta no CUifl pCi muent ao

do dever.
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TITULO III

Da incompatibilidade

Art. 294 - Na mesma comarca não podem servir parentes,
consangüíneos ou afins, até o terceiro grau inclusive, salvo se os
ofícios forem de juízos diferentes.

Parágrafo único - A incompatibilidade não se estende aos
oficiais (lOS registros e neiv aos tabeliães, e, quanto aos escrivães
do mesmo juízo, é, limitada aos que exercerem funções idênticas.

'Art. 295 - No caso de incompatibilidade, aplica-se o dis-
posto no art. 138 e, quanto a serventuário, também o art. 140

TITULO IV

Da substituição

Art. 296 A substituição obedecerá às seguintes regras:

1 o tabelião e o escrivão serão substituídos pelo escrevente
substituto, por outro escrevente do cartório, maior (te vinte e um
anos, e na falta por outro escrivão ou P01'  eS'lO0 i(lÔnea

II - o oficial (te registro, pelo sub-oficial por ecrcvenle e,
na falta, por escrivão designado ou pessoa idônea;

III o depositário público, 1)01' cidadão idôneo, mediante
fiança que será prestada por duas pessoas abonnins, dou ciliadas
na comarca, dispensada essa garanta se o nomea o o-1;uir bens
de valor igual à fiança do substituído;

IV	o distribuidor, o contador GLI O pait1(i01, pelo escre-
vente do cartório, e, na falta, por PCSSOa idônea;

V o avaliador judieaI pelo outro e, ria falta, por
idônea; na coniarca de Belo horizonte a substituição ficará ii
do JUIZ (te (l]1'CiO (Ia primeira vara civel

Parágrafo único - Sendo suspeito o serventuário, a distri-
buição se fará a outro cartório e será compensada

TITULO V

Dos vcpcimnenlo

297 O serventuário, o auxiliar e o funcionário raiou-
nerado terão os vencimento eStlii)CJ ecides nas tabelas au exas. e os
não i'eiilUflei'adGS OS emoliinicntos estabeiecjdos 110 ilep iflPfl [o de
Custas.

Parágrafo único	O remunerado poderá receber custas e
emolumentos, na forma do Begi meu lo (te Custas.

101

Art. 298 - O serveiituário, auxiliar ou funcionário reine-
nerado que contar trinta anos de serviço terá gratificação adicional
de dez por cento sôbre os vencimentos do cargo.

Parágrafo único -- A gratificação será paga mediante título
deciaratório, e incorporada aos venciiilentOS para efeito (te apo-

sentadoria.
Art . 299 - Para o recebimento de vencimentos o exercício

da função será atestado

1 ... de funcionário do Tribunal, pe1a fóu l a organizada na

Secretaria com o visto do Presidente;
II - (Te funcionário da Corregedoria, pela fôlha organizada,

(0111 O visto cio Corregedor;
III -- (Te serVe11iUá1'0, auxiliar e funcionário cia coniarc( (te

Velo horizonte, pea fôlha organizada com o visto do juiz ([O

direito da primeira vara cível;
LV --- 110 serventtial'io, ãuxda1' e funcionario (Te Cofllfli'Ca. (10

interior, mediante atestado mio juiz (Te direito, sendo êstc o da

primeira vaia cível CO te houver mais de uma.

TÍTULO VI

Do afasianieflio e (lJ)O1CIik((101l0

Art. 300 - .-- o afastamento e a aposentadoria de serventuário,

auxiliar ou funcionalio remunerado SC1() regidos pelo une dis-

puser o Estatuto (10$ Fun e ion ários Públicos Civis (lo Estado.

Art. 391	- O ser
ventUáliO não remunerado terá diretto a.

aposentadoria nas mueslulis 
condiç õ es para o vc:r.u-

11 Cra(l o.
1 . 0 - - Os proventos (la inativi (10(1(1 serão caiculados pela

méíl ia da reli 110 ii qai do nos três úi ti mos anos, não podendo exceder

de Cr$ 84.000,00 anuais.
23- - ilequeri (ia 011 (l(&l'la(10 a aposentadori a,a, o Secln'iãii o

410 
InterIor nomeará Uma comissaL) composta do juiz de (Tirei tu do

promotor de justiça (la comarca e de uuI coletor estadual, secreta-

iãíi por 11(11 ('5C1iV0, 00111 
procede no levamlLalllCfltO (te FC(CliO e

mia despesa do cargo, P0 senda aquela, 1105 custas regimnentoi s cons-

Untes (10 autos e livros ofi m
ciais e e informaçoes requisitadas à

Delegacia cIo Tmpôsto de iien(la
3g - - • Apurada a iuéd ia 0151101 da renda líquida, lavral-- se-á

aa, que mflenCiOflU1l a receita e a despesa por espécie e Por
iluia
ano e (Ue, 

com o processo, será reumeticia ao Secretário (tO fliec'0f.

4 g
 -- Aprovada a ata pelo secmeI:mrio do Interiam, 1 lo

fixará o; proventos da aposentadoria que serão 0nOtã(IOS no M IO.lo.

EL
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Art. 302 ---- O auxiliar não remunerado será aposentado nas
mesmas condições do remunerado, com os proventos fixados na
Tabela n. 5, se tiver pelo menos dez anos de efe livo exercício.

TÍTULO VII

Dos deveres e atribuições

CAPITULO 1

Do serventuário em jeml

Art. 303 O serventuário deverá

1 ---- manter o cartório aberto e IIirIC perirranecer nos dias
úteis, das doze às dezessete horas, e aos s(dados (105 nove às doze
horas, ausentando-se apenas para audiências ou drli4êneiOs

lI -- manter conduta irrepreensível e exercer cora probidade
seu oficio;

Iii -	tratar com urbanidade as partes e aieadê-ias cmii
solicitude;

IV --- ter livro (te tombo e arquivo ciii ordem para facilitar
busca (te escritura ou feito, corri ifl( 'nção rios nomes rias jn'!rr
por orderir alfairélica e cronológica ou organizar fichário de modo
a facilitar a busca;

V - -- ter os d ernais livros obrigatórios e os rlelei'rri i and os 1) e !a
Corregedoria ou autorizados pelo juiz, legal iodos e devidanrente
escriturados

VE -- renovar, à própria custa, ato ou diligência invaidados
por breu ou negligência sua, sela prejuízo de pena era que possa
incorrer;

Vil - - (lar à part e, ou a seu procurador, eec ho (te custas
e de papel ou documento que lhe fôr entregue;

VIII -- - expedir guia de pagamento (te illit)OSiOs e taxas, e
fiscalizar a arrecadação;

IX fornecer às partes, no prazo má::i aro de qrrarcn ia e
oito trocas, certidão ou informação que sol ici te cciii, salvo ilioti 50
justificado.

Art. 304	Ao serventuário compete propor a nomeação de
escrevente, a(iiilitrr auxiliar (IC cartório e dar-! iros rrftihuições

CAPITULO II

Do Tabelião

Art. 305	O tabelião deverá:

1 - transcrever, obrigatôriamenle, nas escrituras, o bilhete
de distribuição;
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11	remeter, ao distribuidor, dentro de quarenta e oito horas

nota de testamento público encerrado;
III - ter arquivo (te registro de firmas para confronto no ato de

recon lier' ii reato;
1V -	comunicar no oficial de registro (te imóveis a escri-

tura de dote, ou lançamento cru 	da relação (los bens parti-

culares (Ia mulher.
Parágrafo único - O tabelião usará de sinal público e e

remeterá aos tabeliões de outras localidades.
Art. 306 - Ao tabelião compete:

1 - lavrar cru qualquer ri j a e hora, em cartório ou fora

dêle, aio, ('OfltPiiIO ou instrumento a (IUC as partes devam, OU

queiram, dar forma legal ou autentici(la(le

11 - fornecer certidão de documento existente no cartório,
e traslado (te instrumento que lavrar, beiri como extrair pública-
forma (te papel apresentado;

III - lavrar, aprovar e anotar testamento
Parágrafo único -- o reconhecimento (te letra ou firma é

ato privativo do tabelião e (10 escrevente substituto.

CAPITULO III

1)o escrivão do cível

\rt	31)7 - - O eScl'ivSO deverá

1 -- estar presente cm qualquer aio ordenado pelo juiz,

mesmo fora rio horário comum;
II --- ter sol) sua guarda e responsabilidade autos e papéis

que lhe forem distribuídos ou que lhe forem entregues pe l as ramtes;

III ---- à parte ou a seu representante informação
verbal sôlIre o estado e airdnmnento (lo feito, quall rio não houver
segrêdo (lo justiça;

IV ----- fazer os pagrimnentos a que esteja obrigado, dentro de
quarenta e oito horas, e entregar ao depositário público. dentro de
vinte e quatro horas, a quaril ia qrie (1 eva ser recolhida ao Banco
do Brasil ou à Caixa Econômica.

V .. conservar os autos cru cartórro, não permitindo a saída
a não ser em caso autorizado por lei;

- cobrar os autos que, findo o prazo legal, não forem

devolvidos;
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VII - remeter, mensalmente, à Corregedoria, mapa dos
feitos em andamento;

VIII	confirmar citação com hora certa, sempre que pos
sível, por carta, telegrama ou radiograma.

Art. 308 - Ao escrivão compete:

1 - funcionar em processo que lhe fôr distribuído, escre-
vendo os atos e têrmos em boa forma;

II - dar certidão, independentemente de despacho, exceto
de ato ou têrmo de processo relativo a estado civil, dc que somente
poderá (lar certidão a pedido das partes ou mediante ordem judicial;

III -- passar procuração "apud acta";
IV -- lavrar têrmo de audiência;
V	fazer citação, intimação ou noiihc SÇUO
VI	certificar antes da vista à parte contrária, se o

mnento apresentado contém ou não vício ou defeito aparente;
VII	assinar mandado de citação, intimação ou notificação,

por -ordem tio juiz;
VIII	observar o disposto na lei tio registro público, fazendo

as comunicações nela previstas;
IX	- fazer o expediente do juízo;
X -- extrair carta de sentença ou inundado executivo, quando

a parte pedir, independentemente de despacho, certificando haver
ou não a sentença transitado eni julgado;

XI ----- registrar testamento que lhe fár distinbuido

1.' Os fc'ftos serão dstrbuídos enre os esecis ão.-;, cor-
rendo, porém, a execução pelo cartório cm que fei processada
a ação.

§ 23 Compete privativamente ao cartório (in ph ;seiro
ofício cível expedir ijortaria (te nomeação, de designação ou mie
licença a serventuário, auxiliar ou funcionário, 1)Cfl1 cc;uo lavrar
têrmo de posse.

CAPITULO IV
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ação executiva fiscal e de acidentes tio trabalho, salvo onde houver
cartório privativo.

Parágrafo único -- Na comarca (te Belo Horizonte o serviço

criminal será feito por distiinuiçro.

CAPITULO V

Do escrivão dos feitos do Fazenda Pdb!iea

Art. 311 - Ao escrivão compete funcoiiai' cai ação cair que
a Uni ão, o Estado ou o Muni cíp o e entidade autárquica fi guremn
como autor, réu, assistente ou o depoente.

Parágrafo único - Ao csrcivaO se aplica o disposto nos

arts. 307 e 308.

CAPITULO VI

Do es a-vão de acidentes do lroãallmo e ti55itéfl CiO Ji<d:cwIul

nt. 32 -- Compete ao escrivão servir nos iroces;os de
acidentes do trabalho ou cci que tenha sido concedida aas;stáncia
judiciária, aplicando-se--lhe as ( 11jSpO5iÇOeS dos anIs. 307 e 30S.

(Vetado em parte)
Parágrafo único - Sendo a assistência collCeCIi(la no correr

do feito, êste passará para o cartório privativo.

CAPITULO VII

Do escrivão do John de n;cilorcs

313 --- Compete ao escnvTa SCiV5 no juízo de <acuo r-s

de Belo liorizo'ite e api cam-se-Ilies as d i5j;OÇÕCS enunicradas nos

arts. 307 e 310.
Parágrafo ~co	O escrivão manterá fichário e pra ais iO

referentes aos menores.

CAPITULO VIII

Do escrivão do crime

Art. 309 - O escrivão deverá:

1 ---- remeter dados ao Departamento Estadual de E
II	remeter mensalmente, à Corre <"lan;, rtipi

em andamento.

Art . 310 - Ao escrivão compete funcionar ci'; P O(CSs)
criminal e seus incidentes, em processo de "l;al;eas--corpJs", de

Do CSCFIVUO de paz

Ant. 314 - O escrivão deverá:

1 - conservar aberto o cartório nos dias úteis das nove às
dezessete horas, e, aos domingos e feriados, das oito às doze horas;

II - remeter, mensalmente, ao juiz de direito e ao coletor
estadual, a relação dos óbitos registrados, quando consiar a exis-
lência de bens deixados pelo defunto;
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Til comunicar ao juiz e ao preniotor (te justiça a exis-
tência, em seu distrito ou subdisti-ito, de órfão sem tutor, de louco
ou deficiente sem curador, de bens de ausente e de espólio no
inventariado, bem como comunicar ao juiz competente a cxi ;têucia
de menor abandonado;

IV	franquear seu cartório à fiscat i:ação do pronietor dc
justiça;

V	remeter (lados ao Departamento Estadual (te Estatística.

Art. 315 - Ao escrivão compete:

1 - funcionar como oficial de registro civil (Ias lssoas
naturais;

II	funcionar no processo prclimiaar e na releia-ação (te
casamento;

III -- cm distrito que não fôr sede de comarca, exercer a
funções de tabelião;

IV - servir como escrivão (te polícia, quando convocado, na
falta ou impedimento do titular.

Art. 316 Compete privativamente ao escrivão da sede da
comarca, ou do primeiro subdistrito, a inscrição (te interdição, (te
ausência e de emancipação.

Parágrafo único - Não estando a pessoa registrada no car-
tório, será comunicada a inscrição àquele onde houver sido feito
o registro (te nascimento para o fim (te averbação.

CAPITULO IX

Do oficia l do registro de imóveis

Art. :117 - O oficial deverá remeter ao distribuidor nota (1.0
cancelamento de inscrição hipotecária ou de outro ônus real,
dentro de três (lias.

Art. 318 - Ao oficial compete proceder a inscrição, trans-
crição e averbação (lo títulos referentes a imóveis, bem como
registro e arquivamento que lhe são atribuídos.

CAPITULO X

Do oficial de registros de títulos e docuinenlos

Art. 319 - Ao oficial compete o registro (te títulos e (iocumne
tos, e todo registro que não fôr exprcsament( atribuído a outro oficio.
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CAPITULO Xl

Do oficial do registra cii'il (105 pessoas jurídicas

Art . 320 -Ao oficial compete o registro de pessoa Jurídica
civil e a matrícula de órgão da imprensa e de oficina impressora

CAPITULO XII

Do oficial do registro (1C protestos

Art.  -- Ao oficial romrLpeiC la vFar i n sirumento (IC ridetO

(te título sujeito a essa formalidade por falta (te aceite ou paga-
mento, fa".endo transcrição, notificação, declaração e averbaçãci

necessária.

C,\PIi'IJLO XIII

Do distribuidor, do contador e do J)orlidor

Art. 322 -- O distribuidor deverá lançar cm todo tapei (lis-
tribuído o número de ordem cronOló!ca, a natureza do assento e

seu valor e classe.
Art. 323 -- Ao distribuidor compete:

1 - --	ntrhui r o feitos entre os juízes, promotores, e scrivães

e avaliadores judi ci 1iS, gnsrd afld o igual (1 ide ciii cada uma das

classes e sebclssses
H	d tri buir, prêvi a piente, as escrituras entre os t:sheI iãPs:

a) na comarca de Belo Horizonte, e nas comarcas cm que
o registro de imóveis fâr dissociado do ofício (te notas, a (listri-
huição se fará ao cartório que a parte indicar;

l) nas demais comarcas, com absoluta igualdade, pelo cri-

tério de valor e natureza do ato;

iii:	(listrihn!r i • egistros (te imflaVeis

Art . 324 ----- O distribuidor	fornecerá obrigatóriamente, à
parte, o bilhete numerado (te distribuição da escritura, depois de
proceder à anotação no respectivo livro.

§ 1. - A distribuição aludida no itema II mio artigo anterior
será feita mediante exibição do talão (te impôsto devido pela escri-
tura a ser lavrada e, quando não houver impõsto a pagar, pela
indicação minuciosa da escritura ou contrato.

§ 2.° - A indicação, a que se refere o parágrafo anterior, será
assinada pelo apresentante e arquivada.
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§ 3. --- Quando se tratar (IC disposiç5o tcstametár;o, que
Iridepende de distribuição, Será anotada a comunicação a que se
refere o art. 305, item Ir.

49 -- Quando se tratar de cancelamento de
tecária ou de outro ônus real, será anotada a cenruie;ção a que
se refere o art. 317.

ArE. 325 - A d istribuiçõ.o será sempre feita por depcndrncqa
ao cartório que houver lavrado, o ia strumen lo orii nário, quando SC
tratar de ratificação, retificarão, alteração, dàsoluç5o, dstr'o,
ira asfLrência de quota de sociedade e qualquer escritura destinada
a i' egrom outra anteriormente lavrada.

Art . 326 - É proibido ao distribuidor informar PrViaurc irqual o juiz, promotor, serventuário ou auxiliar a quem (leva caber
o feito ou escritura a ser distribuldo, sob pen a de multa de Crv
200,00 i japosla pelo juiz ou pelo Corregedor.

Parágrafo único - A distribuição poderá ser fscalizacla pria
parte ou por seu procurador.

Art. 327 - O contador deverá glosar ou reduzir ris rifas
de culkis e emolaumeotos indevHos ou exce;;iros.

Art. 328 - Ao contador compete:

1 -- contar custas e eniolumnen 'os, prccd er rio rateio (
contar capital e jures;

11	fazer cálculo para pagamento de impostos e taxas;
1H	apurar a receita e a despesa mas prestações de contas

Parágrafo único	No distrito ou suhdistrito exercerá a
função de contador o escrivão de paz.

Art. 329	Ao partidor compete proceder á partilha no
Processo de inventário.

CAPITULO XIV

Do rievositario público

Art. 330 -- Salvo nos casos previstos em lei, os bens j udi-
cialmente apreendidos, assilil como os frutos e rendimentos ilâsses
bens, serão entregues à guarda e conservação do depositário pú-
blico, que assinará o auto da (iihgência, sempre que estiver presente.

- Tratando-se de dinheiro, títulos e papéis de crédito,
jóias, pedras e metais preciosos, o depositário fará o recolhimento,
dentro de vinte e quatro horas, ao Banco do Brasil, ouà Caixa
Econômica Federal ou Estadua!, que o juiz houver determinado.

2. - O recolhimento se fará mediante guia do escrivão,
em conta judicial, que só poderá ser movimentada com ordem do
juiz e o conhecimento de depósito que será junto aos autos.
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Art . 331 -- O depositário prestará contas sempre que o juiz
determinar, e comunicará mensalmente ao Corregedor os dcpór;ilOS
mencionados no § 13 cio artigo anterior.

0	332	O depositário deverá:

1 - entregar o bem deposPado rned ante mandado cio juiz
sob pena de prisão, e de ressarcir os prejuízOs

II - ter em ordem o livro de depósito e elo dia a sua e:. ...

turação, franqueando seu exaflie, por ordem (10 juiz.

Art . 333	Ao 1eposrt0 compete

1 - requerer venda judicial de bem 5ujeito a deterioração;
TI - requerer venda judicial (le imóvel (lenositado, qU011(lO

cru relação a seu valor fôr excessiva a despesa de conservação;
III - alugar, por. autorização (10 juiz, imóvel (lepoSitiulo

Art . 334 - É proibido ao depos; tário usar ou emprestar,
sob orrolquer pretexto, a cousa depositada, e só a eniregará medi-
ante mandado do juiz que houver úeternrinrido o (lepÓSilO ou de

quem o substitui'.
Art . 335 - O depositário será indenizado das despesas

sárias à conservação (los bens, autorizados ou aprovadas pelo juiz,

depois de ouvidos os interessados.
ArE. 336	O depositário tem direito à remuneração cstipil-

lada no flegimento de Custas; e qUafl(iO se tratar de depósito de
dinheiro, jóias, pedras e metais preciosos, títulos e papéis (te
crédito, a remuneração não poderá exceder de Cri 3.000,00.

ArE. 337	As despesas e os enrolumnentos devidos ao (irpo-

sitário serão pa gos Pelo iritcressa(lO no levantame
nto do depósito,

ressalvado o direito de regresso.
ArE. 338 - Ao (iCp05i1á10 nomea(to pelo juiz, s ão aplicávets

as regras dêste capítulo.

CAF!'l'EJL() XV

Do avaliador judicial

Art. 339 --- Ao avaliador incumbe funcionar como peCiio

oficial na determinação cios valores.

CAPITULO XVI

Do escrevente

Art. 340 - O escrevente deverá executar os encargos que
lhe forem determinados pelo serventuário.
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Art. 341 - Ao escrevente compete escrever os têrmos e
atos subscrevendo aquêles em que não seja necessária a fé pública.

Art. 342	Ao escrevente-substituto compete:

1	substituir o titular nas faltas ou impedimentos;
II - lavrar ato, contrato ou instrumento realizados fora do

cartório, exceto disposição testamentária.

Art . 343 O eScrevente-sul)stitu o, quando subscrever ou
assinar, usará a designação de tabeião-suhsI i luto, escrivão-substituto
ou suboficial.

Ar!. 344 - O escrcvente-suhsti::o ;c tabelião remeterá semi
sinal público aos tabeliães de outras localidades.

CAPITULO XVII

Do oficial de justiça

Art. 345 - O oficial de justiça deverá:

1 - - e xc: ccc a fui :ção de pertcira das and tórios, (li continuo-
servente do furuni, e fazer o serv ço (1 cx pcd icu te dccrmu nado
PCIO

11 - servir perante o júri, exercendo a função de !orieiro.

Art. 340	Ao oficial de justiça compete:

1 - - fazer citação, intimação, notificação, prisão, funhiora,
apreensão  e outras diligências ordenadas pelo juiz;

II -- lavrar auto e certidão relativos a diligência que fizer, dc-
da o an riu;lo a cartório no prazo legal;
ITT -- -- convocar iws;oe idônea que o auxilie na diligência ou

(I LIC testemunhe ato (lo seu oficio, quando necessário

Parágrafo único - ------a poi'tciro (l)s udilória,; cmuçeie

j fazer pregão em audiências;
li) í1jlOa baza çól;iica

CAPITULO XVII!

l)o (ii.rfi!cr (te eai;óir)

Art. 347 - Incumbe ao auxiliar de cartório executar as deter-
rinna:dz da zc:-vcnlij,;rio.

1'
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CAPITULo XIX

l)o e :desdiio dc ni'j!incia

Amt 348 -.- O comissári o (leveca

1	fiscalizar a execução das leis de assistência e procçãO a

nienOre;;

ii	fiscal i'/ar macaol' sujeito a liberdade vigiada, ou entre-
gue um edian te têrmno de guarda e responsabilidade

III	fiscalizar a enra;Ia e permanência de menores eia casa

de diversão onde terá livre ingresso.

Art. 349 --- Ao coniissóiio compete:

1 -- proceder ó investigação :-eiativanflll0r, pai ou respon-

sável;

Ii -- aDI'L'Cfld(' e dcer menor abondonado oti dei nqáente,

a preseniaildo-O ao juízo;
III ---- lavrar auto ia irração da lei de assistência e pro-

a menor;

IV -- 	ao juiz de ineiores sôbre medida que pa-

reça útil adotar.

O ca;a;s;órO, ;iláIa (lêsses deveres e atribuições,

ó; iazi;m õC-- da mis mie menores.

CAPÍTULO LX

!)a a a:z2: udar do	)7ii?:i Lafci;(e

Art. $51 --- O adatimistrador devera

1 -- manter a guarda, conservação e asseio (lo prédio e dos

móveis;
11 - permanecer na 1)ol-tar;a durante o expediente, ainda

que exceda o horário normal, e durante sessão (te júri;

1H - receber :i correspondência e assinar o reci!m;

IV - cumprir ordens do diretor do •íômo;
V - manter a ordem no recinto do fornni e não permitir a

presença de indivíduo suspeito ou desocupado.
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ArI.	-- Ao :1	i reI cr (-(,iaC

1 - chefiar o serviço do cOnhlnuo-servente;
li	les ar ao coaiiccili!cli [o	(10.; jLliiCS çu.dquer irregula-

ridade que se veriL que

CAI'iT UL() N:\

	

1)0	Q1:!ÍÍILIO-SeÍPC11!c

\i-t. 3 . 3	O con[inuo-servdnle dever't

1	cumprir as ordens dos juizes e do	liuistI-alor;
ii --- dstrihur a cor espon(1 cia e entregar o expo cato

forense;
III --- fazer a limpeza do prédio e (lepeflhlâncias;
1V -- atender aos interessadoi'c dr-]hes iiforeçN-s

AN.

	

	- Compele ao cO!iflUO-S(Ï5(fli( eaNiie o
suijstituí-Io (1111 suas fltas e
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§ 2. - O juiz Civil será escolhido tientre iieiiibro -
tratura ou Ministério Público ni lidareS, ou deu Ire bacharéi s ela l)ii'e i-

Lo, c01;1 
seis anos de exercício efetivo na magistratura, no Minisi[i' lo

Público ou na advogada
3. - Haverá um suplente para cada juiz, observando-$e

para a nomeação o disposto quanto ao juiz efetivo.
4•9	A sliStituiçaO dc juiz será feita por convocação do

Presidente.
Art. 357	Haverá no Tribunal um procurador e um secre-

tário.
Parágrafo único ---- () peoOei necessário ao fun ionalflen O

do Tribunal será designado PA0 Comando Geral.

Art. 358 - O procurador será nomeado pelo Governador den-

ire bacharéis era Direito, cun qu'aro anos de prática forca e.

Art. 359	Obedecida a felina (lO par[trafo único do eri.

357, o Presidente nomeará o secriáriO dentre oficia	Sfi)alt(i'fl05

ou aspirantes a oficial da Policia Militar.

CAPITULO II
L!VïO

Do furuiionarnellfo
I)a fUSa.	['se

TITULO 1

Da juIisdiçcio

--A .Jtishça	ihi,n- sei-t hliiriijuila pelo Tr3ianal,
e pelos Conseihos

iei'ásrnfo único - - () Ti'fl»iw! -.' a Audito:-ia, coei ad na
Capital, terão jurisdição no Estado e o coe selho em cada na ilade
niilitar

TITULO 11

1)o Tribzl!uil de .[u -is-a iIli'j'

CAUiTULO 1

Da cousliluição
Art. 356	O Trii)unal compor-sc- t de cinco juIzes, três

militares e dois civis, nomeados pelo Governador.

1-' - O juiz militar será escolhitio dentre coron(-i js e
teneatci-coronéis do Quadro de COnhl)ateI1IeS (Ia Polícia l\iHitar, sendo
o nomeado, se tenente-coronel, promovido ao pôsto de coronel.

At. 360 -	Na	iini 11	 de elite ano, o '['rilelali ele'

gerá o Presidente e o ViecPresidCiit

Art. 361	O Tribunal funcionara com a presença dc 1odo
os juizes, e o Presi Oeiiic totará parte na	scussuo e \'otISçaO.

(I'l''LO	11

Do ca:nprú;eiiSC, pOSSC e CXL'ICi(iO

A	3('2 -- - Na aio ia	o.a;e, o juiz 011 fenHon[rio	resial'a
(1oeun'ntos:

('omproinis	1';o (C [(('(11 sc:'V 1 r e epreseelliit'a OS seguintes 

1 --- titulo ([e	e'- ' --
- - inova O e qui ta,'io do seroio nilitnr

III --- diploma (1" bacharel era D boi o, nos ('aioS (111 que fãi

lon a O eX('i'c101O (10 cargo.

IV -- prova fornecida por junte Iiiéd iil Ofi'.11 de oo se
de enfermidade mental, iioléstia infeto-contagiosa ou repugnante,

nem defeito físico que o iarapaciie Ara O cxer('icio da função.

V - prova de 501' e!ejov
11111 der	usie:

1	O 'i'r it,U1U1, ao Pc -.ienft C ao
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li -	o Piesideri e, aos juizes e suplentes, procurador, sccre-•
tiri o,	aud 1101' e SL1 i Cii te,	a(ivoailo de -ofício,	eSCli V50 e demais
funcionários;

111 ---- o procurador, 00 promujoe e adjunto de pi

:134 O prazo pala iO:UOC posse e entrar cai cei'cicio
será de trinta dias a (011101' da publicarão (10 010 (te nomeação
1 lavem o legiUnio ilo ped inCho, és;c Prazo Poderáser prorrogado
p01' 1 ri 11(0 (lias, pela autoridade COlilpcteu (e pala dar pO:;;c

ilrágrafo único	- A i101ileação ficará flUtOiiii(ti(aiiic nt sem
ele,lo ;e o aOioeiidu itão entrar Ciii cx(iei y io dcoiio do lOiiZO.

CAPITULO Iv

Dos licenças e [dzo,s

Ài1 365 - A licença e as féris-oréniios serão re]adas,
(j11111110 aos civis, pelo Lta iito dos lo nc ioniíri os Públicos C vis do
Estado, e, (jilOiliO aos lililijares, peIs líds de sa coitaoição.

33$ ---5 ão cOriir,etntc para conceder IICCOÇO e férias

1 - --- o 'tribunal, a juiz;
11 - - o pe sidenle, a funcionário do 'tribunal;
III - o Governas (a, )O te1po superior e quatro I11CSCS, ao

procui,ilai, ao auditor, proiiotoi', 1(ivO ado de ofício, escrivão e
d eiiiais funeton ários

- - o Serrei ár, o do interior, até quatro meses, às autori-
e hlic,Oa ema red,aios no iCnI	.eid;r.

Art. 3117 -- Os jirízes, os membros da Auditoria e do álinis-
tério Público e os IUnciunáiios gozarão férias coletivas 1e dezesseis
de (i(zembro a quinzeze de janeiro e de primeiro a trinta e uni (10
iii! Jo de cad a ano, ii ss liii (01110 110 Semana Santa.

(àPíFiJLO	','

foi cIii'ei!o, yai'oníjus e vantagens

deI	,,l - --- O juiz civil e o uuddor terão o direito a aposen-
tadoria nas inesnias condições e MA ás lllesieas vantagens dos eia-

e o jota i0ili(aI' PüdCi	sue reto moita OU transferido para
a I'eaersa, nos léria95 das leis vigentes na Polícia Militar.

1.' -- Os iiieiihros (10 Tribunal e o auditor gozarão (lo vila-
1iciíL a c d i:FíIili$d1dik eiiiiayíitc(:, fceido, porém, su-
jei os a impostos gerais.

17;	-

21 - - O procurador, o prOioot&)l' e ( advogado de ofício per-
derão o (airgO eia vi rIu 1 e d e 5ei)(C0(;( jti1 te ifiria, ou quando provada
falta grave, mediante processo a(IIn iii istratii vo, mandado instaurar

pelo 'jeilaotal,	n que lhe seja asseaUr,la ampla defes a .

Ar[. 3G9 -- - A aposclitatleriii f:icoflaiiVii será requerida ao
Goverpaior, iiedianic pctiça() COlO 1 irlai iC coecid e instruída

((iii Cemidão de tCflit'0 de SCiV1ÇO.

Pará5raio dairo - O tempo te serviço preatado fora da

Justiça Militar seio -apura ' i() ria loraio esliibelecida pelo ltstatuio dos
Funcionários !dúhl 1 coa Civis ilo Estado e o prestado na Justiça Mi-

ido', ' t$ule cc,0 -O po.oiap:ia	ei	01(0.

Aií 37J - -- O .1 uiz do 'l'riluna] (IC Justiça àliliiar e o Procura-

dor t,;ão veIcii'ieuO	';liais aos do J mi de Direito de última

enhi'fiilClO
1. -- O aoddoi' terá Ve: 101c'.i tos iguids aos de Juiz de Di-

reito (L1 pcnúliina cnlrâncja e o 1ioiaaior e o ad' OgOdO de ofciu a

Ires qUaii(J	tIeSSCS \ ( ( riii'ritOO.
§ 2.' -----O sapien ii' de jaiz, de Miar e o adjunto de proinoloi'

perceheiãu, quaodo cmi ',oci( das para iilil)St it1iiÇO P l a, \Cflc imeritos

do sul)sIktUOlO

CAPITULO VI

!),i COIlipei(11Ci0

t 371---- A .lu,d i Miíttar reger-au-á pelo C,id.ga de JosPça

Militar da União, de aeôrdo com o qual será aplicado o Código Penal

i 1 tor
Ari . 372 --- Compete ao Tribunal

1 .. processar e julgar Az iidtai' e o con i anclan-te-gel'al, nos

lr'111e militares e de r i'spOnS1b(iitiaste, iram corno juiz civil, pro-
curador, auditor, atVOgid() de ofício, 1i1Ol1iOiOI' e juiz de ConscPo de
Justça, eia crime (te responsabilidade

II - - deciaiai' ofici:d (10 Poliea Mudar lfldi$nO (ii oficialato

OU com ele jflcO1llpltí vii;
ii E - --- processar e tulgar pet çáo (la "tiabeas-coi(dllS " , quando

a COaÇiiO 0(1 ameaça (te coação elild(il[i' t:e autoridade inlasr;
IV e - conhecer de recurso mIei po do de des paeiio do auditor

e de dacsao do Coiiseluio te Justiça;
V -- processar e julgas' recurso dc revisão;
VI ---- julgar enc lraros opoStüs aOS seus ac(l'iiilos

1 --- jalgo rena fi tio (la jeri 5(l ição suscitado entre OS CCOSC-

Ilios de justiça;
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VIII	iiianelar que se enviciee por cópia, ao auditor ou à auto-
ride compe Lente, peças necessárias à formação (],i sempre
que, no juigLllnento (lo processo, encontrarIraI indício de novo crime, ou
criminosos não processados;

IX d\cI'iir, censcirar ou scspendcr do evereico, até trinta
dias, (LIcelqPer ciutoridceele OU funcionário (IL( Justiça Mititcir, por
01113s90 ou falta no eu iii ((ri monto elo dever

X	clocir O 5(1! rcg;c(cea:e) ii!t(iiic e O(nleer C
auxiliares, propondo ao poder competente a criação, extinção ou
provimento de cargos, e bem assim a fixação dos respectivue
vdflCiIfleo los;

XI -- comuo icar ao Co	ad cIo-Geral es faltas e ransgrc;-
sãos de cieniLel [os que integrem os quadroe da Poilcia Militar;

XII - exercer outras atei IJU leões que 1 iee sejam core feridas
pelas leis de processo e de organização jU(liciária.

Art. 373 - (Is acórdãos (10 Tribunal sezão puieiieados nu
''I)iário ela Justiça'' e CiOS l,olcl.ns (1<) Polícia	ilitai.

'TiTEJL() III

Da o[udi(o;'ia

- -- aO! o euaehe, et pro-
motor, do advogado de oficio, do suplente dc aecdi[or, do iieflu o
ele pcoí.eotor e elo es cr:vãc

Azi. 375 --- O audi [or, o	 VOIIIOOC ( O	Vogado de ofície
g e rão cIJIIICIdOS Pc lei (	cc	liOi,	 bieeia ré	ccce direito, Coal

( t uiz o anos etc cxc	ee efH'e ia e	alão e,	o 1..	'ãJ 1
btieo ou na advocacia.

LIVE0 VII

TÍTULO ÜNJCO

Di:;posie55 gerais

371; --- 0 Emuto elos Fuieconéijee; PÚiJIIVOe; Civis do
Estada apilen-,%e no qa- não caodie coca es[a lei, à rnee:;isirui ora e
aos serventuários, auxjliarcs e iuneionários

Art. 377 - - A classificação de OCUazeas, seiS a cocstan[e	e
ceec!ec Anexas, n. 1

Os veneiia:[e,; e	 dos zuiagisirajos e
(!ossevciduáHeu,	aLlxIiia(c:; e ie;euona:o;	i(e1eleiaeio; serão es
('Onsiarites (iaS Tibc15 Anexas n.'e 2, 3 1.
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Art. 379 - Para os encargos decorrentes dos arts. 301 e 302,

fica criado o sêlo denornifla(lo "quota ele previdência", no valor (te

Cr$ 1,00 por fôliia que incid irá e"' 	paj) el e processo sujeito a

deliberação de qualquer autoi'i(iaule judiciária estadual e será escri-
turado em título especial, na Secretaria elas Finanças.

§ 1.	O oficial de registro (te imóveis e O (te registro de

títulos e documentos inutilizarão selos (Ia quota (te previdência no
valor cIo Cr$ 6,00 em escritura ou título a ser registrado.

§ 2 . e - Ecu qualquer ato P1O1ticu10 por serventuário OU flUX-

liar de justiça não remunerado, exceto o reconlieciiTiefllO (te terma,
incidirá a "quota de previdência" no valor (te cinco por cento, devi-
da pelo serventuário ou auxiliar sôlere o montante dos emolumentos
.i 	tiver direito.

§ 3 - Em	 judicial, a "quota (te previdência", de que
trata o parágrafo anterior, será descontada elas custas devidas a

cada serventuário ou auxiliar.
Art. 330 -- Fica elevado o sêlo (te petição a Cr$ 5,00 por fôlha

e o sêto (te fôlhas a Cr$ 3,00.
Art. 381	Não será permitida a irradiação de julgamento

cível ou criminal.
M. 382 --- São órgãos oficiais das publicações elo Podei' Ju-

diciário, o "Diário da Justiça" e a "Jurisprudência Mineira".

LIVRO VIII

TÍTULO ÚNICO

Disposições fijiais e lreumsilói'ias

Ari 13 - - No Tribunal, pera a eoinposiçelo das câmniei as, dvi-
etielas nos têrunOS do art. 2G, será obedecida a ore.ienl dc antiguidade
ULIS C I C LiS (('IS	 civis e (mceai)eis reunidas.

Art. 2. - Na Secretaria (lo Tribunal, o oficial-redator, o
oficicll-esereve(iie e e_e eleutilógreule) passarão a denominar-Se ofeck(l-

judiciário, e o estenógrafo-redator passará da classe "II" para o pa-
(Irão 11 1-19" e o I1!OtOIiStL( classe ".1" pasu:ci'á a classe

Art. 3." --- Aos atuas juizes de (lireito ele. qeurte enft	e

fica asegul'ia(il preferfnria IIa pI'0II1OÇLLC) por antiguidade

Art. 4. 9 - NeC comarca de Belo Horizonte, dois ãos [ãs
juizes municipais de vali criminal passarão a servir, uni uni vara
cível e outro eia vira da Fazenda Pública.

Parágrafo único --- Os atuais juízos municipais serão cleisi-
fieados por 0(1(11 etc cceitii[uitlulele PeICIS varas ele 11hZ ele direito, che-
decides as nudaerílçeucs de que traia o cal. 15; e ciii cada vara de' juiz
eíc (IiI'u.'ito SCI'Vir.'e 1(111 CSC!i VãO privativo.
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Art . 5•0 -- Eni qualquer comarca, até que se faça o provi
iiien lo privativo, caberá ao oficial tio registro (la titulas e (lOçUlileTi lOs
o registro civil das Pessoas jurídicas.

Art. 63 - -- uni comarca de segunda c de terceira intrência,
quando vagar o cargo de escrivão do cível e talichão, por morte, desis-têm Ia, demissão e remoção ou permnu la, a fuaço de Oficial do regis-
tro que lhe estiver anexa, passará a ser exercida por oficial priva-
tivo (arts. 247, § 2.', e 287, § 2.9)

Art. 7.' -- No Forumn Lafaiete, o atual cargo de cun (nuo pa-
drão -8" xeiá suprimido quando vagar.

(Vetada a parte final do dispositivo).

Art. 8.' - Ao serventuário que tenha sucessor, fica assegu-
rado o direito especificado da Lei is.' 2994 (te 9 de (lezenibro de 1948,
se não preterir a aposentadoria, nos trnios (lo art . 301

Ari 91 A eOiiCesáo de licença para tralanien lo de saúde.
previstas nos arEs. 172, i tem 1, e 175, fica condicionnd;j ii regula-
fliejito a ser baixado pelo Poder Executivo.

Parágrafo único Enquanto não fôr baixado o 1egula'.nejll()
a que se reierc êste artigo, as licenças para irat;Imnenio (tc saúde
seiio concedidas nos têrinos da legislação anterior á vigência (les-
ta lei.

Art. 10 - Executada a hipótese do ari .39, 11(1(1 tu, é da
competência do Governador o provimento dos cargos criados ou
rei acionidos por esta lei.

Ai E. ii	Os vencimentos dos promotores (te ju;, 1 da e cura-
dores corresponderão a (bis terços dos percebidos pCios jai ;es d
direito perante os quais servirem

Ari. 12	(vetado)

ArE. 13 - Não será exigido para ii]s[aia;;o de -cai-a (ïiad.;
por lei anterior á de n.- 1 . 0151 (te 12 de (Iezenhi)mo (te 1553, o une lispde
o art. 13,	2." (lesta lei, dispensadas também a-;
lação anterior (ants .,3.-, § 2.', e 1.' do Deerelod€'j ii.' 1 idEd (le 15 tie
janeiro de 1951, e legislação que o tenha lhoclifica(Io) sendo essas
CO1 (laicas instaladas i iIiie(ijaiamncilte

Art. 1-1 - F'icamn elevados (IC (juareng i 1)01 cento as ci a;
e emolumentos judiciários devidos aos serventuários, funcionário;
aux 1 iares de justiça e advogados, es tabelecidos pelo ii egimlmento de
Custas (Lei nYl .631, de 16449413, alterada pelo Decreto-lei n." 1.949,
de 4-12-19-16, e pela Lei 605, de 13-8-1951)).

Art. 15	As custas que forem contadas aos (leseml)arga(iorei,
j uízes de direito e municipais e arrecadadas CIII selos, serão acres-

cidas ite Vifltt POV cento, acréscimo êSSC, que será l)L° aos referidos

magistrados
Art. 1( ; - -	v- llcogalmSC as disposiçoes em contrário entrando

esta lei cmii vigor no dia 11 de julho (te 1954.

Mando, portanto, a tôdas autoridades, a quem o conheCimento
e execução desta lei pertencer, que a cumpram  façamil cumprir,
Ião inteiramflefle como nela se contêm.

l)ada no PalaciO da Lil)ei(11(1e, cmii Belo llori y.onte, aos 22 de

junho de 1954-

JUSCLLINO KUBITSCIIEK DE OLIVEIR.t

Ioiirc io C]iajus Ilicollio
()dilori Bclireiis
,Jimuiez de Sousu Carnio
Candido Gonç(l lves humo
Bento (onç(1lVtS Filho
Mário IIil[J() Ladell'(I

*

TABELA N.' 1

lassi[iCaÇüo (Ir COfliUI,COS

Comarcas de 3.' entrãncia

1 - Abaeté.
2 - Além Paraíba.
:t ---- ,\lfenus
4 - Araçuaí.
5 - Araguari.
6	Araxa.
7 - Bamtamccn a.
8 --- Pelo 1 bonizonte
9 - Brazópolis.

10 - Caeté.
ii -- Campo Belo.
12 --- Carangola.
13 -. Cara ti liga .
14 - Cataguases
15 - Conceição do Mato Dentro.
Iii - - Conselheiro Lafatete
17 - Curvclo.
18 - Dia;nantina
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19	Entre Rios de Minas.
20 -- Formiga.
21	Governador Valadares.
22	GuanliSes.
23	(ivaxupé.
24	Itabira.
25	ItaJUbá
26	Itapecerica.
27 - Itaúna.
23	Iluitaba.
29 - Juiz (Te Fora.
30	Livras
31 - Leopoldina.
32	Machado.
33	M.mImaço.
34 - Mar de Espanha.
35 --
36 - Montes Claros.
37 - Muriaé.
33 -- Oliveira.
39 -- Ouro Fino.

	

40	Ouro Prêfo.
41 -- Paraisópolis.
42 -- Pu'u dc Minas

	

43	Passos.
44 -- Palos de Minas.
15 - -- Patroejn
4 O	Peçanha
47 - Pitangui.
43 -- Pium-j.
49 - Poços de Caldos.
50 - Ponte Nova.

	

51	Pouso Alegre.
52 - Pouso Alto.

	

53	Rio Pomba.

	

54	Saba

	

55	Santa Bárbara.

	

SC) 	Santa Rita do Sapucaí.

	

57	San [os Duniont
53 -- Sí-lo João dei-Rei.

	

59	Silo Sebas t i ão do Paraíso.
60 - Sêrro.
61 - Sete Lagoas.
62 - Teófjlo Otoni.
63 ---- 'Frs Corações.
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64 - 1Jl)a.
65 -- Uberaba.
66 - Uberlândia.
67 - Varginha.
68	Viçosa.
69 - Visconde do Rio Branco.

- Comarcas de 2. 4 entrância:

70 - Abre Campo.
71 - Aimorés.
72	Aiuruoca.
73	Almenara.
74 -- Alto Rio Doce.
75	Andreiâfldia.
76 .-- Raeperl(li
77 - Bainbuí.
78 - Betini.
79 - Bicas.
80 - Bocaiuva.
81 - Bom Despacho.
82	Bom Sucesso.
83 -- Bonfim.
84 - Cambui.
85 -- ( unpanha
86 Carandaí.
87	Carlos Chagas.
83 - Carmo do Rio Claro.
89	Cássia.
00 - Conselheiro Pena.
91 - Corinto.
92 - Djviflópofls.
(11 3 - Dores do Indaiá.
94 - Esmeraldas.
95	Eugenopolis.
OG - Ferros.
97 - Frutal.
98 - Gual;é
99	Guaranésia.

101) - Guarani.
101 - li) iS.
102 - Inhapim.
103 - Ipaneifla.
104 - ItabiritO.
105	Itanhadu.
106 - Jacutinga.
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107 .- Jauuúiia
108	Jequitinhonlia.
109 - Lajinha.
:110 -- Man liuinirilu.
lii	Man tena.
112 - Minas Novas.
113	Monte Carmelo.
114	Monte Santo de Minas
115 -- Muzainhinho.
116 - Nova Lima.
117	Paracatu.
118 - Paraguaçu
119 - Pedro LeOpOI(lO.
120	Piranga.
121	Pirapora.
122	Raul Soares.
123 .-- Rio Casca.
124	Rio Novo.
125 - Rio Prêto.
126 -- Sabinópolis.
127 - Sacramento.
128 --- Santa Luz ia
129-----São Domingos (lo Prata.
130 - São Francisco.
131 - São Gonçalo 10 Sapucai.
132	São João Nepomuceno.
133	Silvianópoljs
134	Três Pontas.

Comarca de 1. 9 entrância:

135 - Açucena.
136	Águas Formosas.
137	Alpinópoljs
138 - Alvinópoljs.
139	Andradas.
140 - Antônio Dias.
141	Arcos.
142	Areado.
143	Barão de Cocais.
144	Belo Vale.
145 - Boa Esperança.
146 - Borda da Mata.
147	Botelhos.
148 - Brasília.
149	I3rurnadjnlio.
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150 - Bueno Brandão.
151	BuenópOlis.
152	Cabo Verde.
153 - Cachoeira de Minas.
154 --- Caldas.
(155	Camanducain.
156 - Camhuquird.
157 - Campestre.
158 -- Campina Verde -
1 5(,) - Campos Gerais.
160 -- Canãpolis.
1 (ii - - Candeias.
162 ---- Capelinha.
163 --Carmo da Mala.
164 - Coram le Minas.
165 -- Carmo do Cajuru.
166 --- Carmo (lo Paraflaíl)a.
167 -- Caxainbu.
168 -- Cláud io
169 - Conceição das Alagoas.
170 --- Conceição (10 Rio Verde.

	

171	- Congonhas

	

179	Conqwsla
173 - Coração (le Jesus.
174 --- Coroinandil
175 - Coronel Fabriciano
176 -- - Cristina.
177 ---- Divino.
178 --- Dom .1 oaq ia
179 -- Dom Silvrio.
180 -- - Dores de Campos.

	

181	Elói Mendes.
182 --- Ercália.
183 -- Espera Feliz.
184 •---- Espnosa.
1 ,01 5 - Estrêla do Sul.
166 - Extrema
187 - Francisco Sã.
188 - GaliFia.
189 -- Gimirirn
190 . - Cão Mogol.
191 -- (ivararl
192 -- Guia Lopes.
193 --- Ibiraci
191 - Iguatama.
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195 - Itaguara.
196 - ltamarandjba.
197	ltajiibacuij
198 - Itamogi.
199 - Itanhorni.
200	Itumirji.
201	Jaboticatuj)as.
202	Jacinto.
203	Jacuí.
204 -- Janaúlja.
205	Jcquiri.
206 - João Pinheiro
207	Lagoa Dourada.
208	Larnbarj.
209 - Lima Duarte.
210 - Luz.
211 - Malacacheta
212	Manga.
213	Mateus Leme.
214	Matias Barbosa.
215	Matozinhos
216 - Medina.
217	Mercês,
218	Mesquita.
219	Miradouro
220 - Miraj.
221	Monte Alegre (te Minas.
222 - Monte Azul.
223	Monte Belo.
224	Monte Sitio.
225	Morada Nova (te Minas.
226	Mutum.
227	Nanuquc.
228	Natércia.
229	Nepomuceno
230 - Nova Era.
231 - Nova Ponte.
232 - Nova Resende.
233 - Novo Cruzeiro.
234	Pains.
235	Patina.
236 - Paraopeba.
237 - Passa Quatro.
238	Passa Tempo.
239 - Pedra Azul.
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240 .-- Pedralva.
241 - Perdões.
242 - PompéU.
243 - porleiri11b.
244 - Prados.
245 - Prata.
246 - Presidente OlegáriO.
247 - Resende Costa.
248	Resplendor.
249 - Rio Espera.
250 - Rio Paranaíha.
251 - Rio Pardo de Minas.

252	Rio Piracicaba.

253	Rio Vermelho.
254 - Salinas.
255 - Santa Maria (Te flabira.
256 - Santa Maria do Suaçui.
257 - Santo Antônio (lo Monte.
258 - São Gonçalo do Abaeté.
259 - São Gotardo.
260 - São João EvangetSt1.
261	São João da Ponte.
262 - Sito Romíjo.
263	São Tomaz de AquiflO.

264	Senador FirmiflO.
265 - Tarumirilfl.
266	TeixeiraS.
267 - Tiros.
268 - Tombos.
269 - TupacigUa10.
270	Unai.
271 - \TirginóPOliS.

TABELA

Vencimentos de magistrados, serveflhllários, auxiliares e fiinciol(CiTiOS

- Cargo - Classe - Padrão - Vencimento anual:

Cr$

172.800,00
Desembargador........................ 
Juiz de Direito de 3. entrânCi1 ............129.600,00
Juiz de Direito de 2. entrância............97.200,00
Juiz de Direito de 1. entrância ..............72.900,00
Juiz Municipal de 1. classe ................97.200,00
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Juiz Municipal de 2. classe
Escrivão do Crime (lo Belo horizonte - 1-25
Escrivão do Crime dc 3. entróncia	1-22 .Escrivão do Crime de 2.4 entrância - 1-19......
Escrivão do Crime de 1 . *

entrância - 1_IG ......
Escrivão dos Feitos cia Fazenda Pública - 1-19
Escrivão dc Acidentes (10 Trabalho e As istêncjaJudiciária 1-25 ..................
Escrivão cio Juiz de Menores - 4-24 ..........
Escrevente cio Cartório do Crime -- 1-9 ......
Escrevente do Cartório de Acidentes (lo Tr.abalho

e Assistência judiciária	I9 ........Es-revele (10 Cailório (10 .1(!1Z	M(:1u	1-9
Comissário de Vigilância do Juiz de Menorc	1-35
Oficial de Justiça para o Serviço Criminal da Co-

marca de Belo Horizonte
Oficial de Justiça cio .Juízo de Menores -
Oficial de Justiça para o Serviço Cível (Ia Comarca

de Belo horizonte - 1-5 ............
Oficial de Justiça para o Serviço dos Feitos cia Fa-

zenda de Belo Ilorizoii [e -- 1-5 ........
Oficial de Justiça de 1., 2. e 3. 0 entrânejas 1-5
Juiz cio Tribunal do Justiça Militar..........
Procurador cio Tribunal de Justiça Militar .
Auditor da Justiça Militar ................
Promotor de Justiça Mifliai' ................
Advogado cia Justiça Militar ..............
Escrivão cia Auditórja Milit91-	L24 ........3	Datilógrafo (10 Juiz de Menores	1-IdContínuo-servente do Juízo de Menores - 1-51	Administrador (lo Fortim Lafajete	1-453	Contínuo-servente do Fortim Lafaiete - G5 - Contínuo-servente do Foram Lafajete -

O - Contínuoservente do Foram Lafaicte	E

1 - Contínuo-servente do Forum Lafa jete - 1-8 ..	12. 600,00
NOTA - Fica abonada aos juizes municipnj 5 e de direito em

exercícios nas comarcas que até a data desta lei estavam classificadas
corno de 4. entrância e aos desembargaciores	 0de Cr$ 12.000,00 (doze mil cruze	

a gratifica çã anual
iros, para aluguel de casa.
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Ao	
Militar caberá a gratificaçSo anual de

Secretário (1-1 Justiça de Justiça dc Belo
Crt$ 6.000,00 (seis mil cruzeiros) e aos oficiais 
horizonte a de Cr$ 4 . $00,00 (quatro mil e oitocentos cruzeiros cru'

zeiros) por ano.

TABELA N.0 3

QUADRO DO PESSOAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUS-

1	Cargos isolados, de provimento em comissão

Número - Cargo - Classe - Padrão - Vencimento anual:

1 -
 69.900,00
Secretário	1-53 .................. 

1 -
 58.800,00
Subsecretário 1-44 ................. 5

1 -- Tesoureiro ---  1-42 ..................6.400,00

11 - Cargos isolados, de proviWC10 efetivos

1 - Betiator cio 0sInogr	
04 .800,00aíia - - 1-10 .......... 

iContador -- 1-44 ..................58.800,00

1	
51.600,00

- Bibliotecário	1-38 ................ 
1 -- Escrevente do cartório criminal - 4-21 ..	

27.720,00

1	Auxiliar (10 cartório criminal - 1-16
	

19. 920,00

1 -	
23.040,00

Arquivista - 1-18 ................ 

III - Cargos vilalicloS

2 - Escrivão do cartório civel - 1-53 ......
1 - Escrivão cio cartório criminal --1-53
4 - Oficial (10 Justiça -- 1-25 ............

IV -- Cargos de carreira:

1 - Estenógrafo - R - .....
2 - Estenógrafo - Q ....................
2 - Estenógrafo -
2 -- Estenógrafo --- O ....................
2 -- Oficial ludiciariO - E ..............
2 - Oficial judiciário -- Q ................
4 Oficial judiciário - P ................
6 - Oficial judiciário - 0 ................

86.400,00
33. 840,00
29.230,00

600,00
19. 91W'0o
24.

33.840,00
3 9 . 400,00
13. 410,00

13. 4310,0()
13.440,00
48.00000

13.440,00
13. ,14 0 ' o ()

10.030,00

10.080,00
10.080,00

129. 600,00
129. (10000
97.200,00
72. 000,00
72. 900,00
32.400,00
19.920,00
10. 080,0t)
GO. 000,00
13.440,0(1
11.760,00
10.030,00

Cargo que desapa;'eeei' COTO a vacáncici	(Artigo 7. -- Disposç'jes
Finais e Trajisilór ias)

69.600,00
.600,00

33.340,00

64 .800,00
58.800,00
52.800,00
48.000,00
64 .800,00
58.800,00
52.800,00
48.000,00
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18c,	 TABELA N.° 5

C, ..'
2	Oficial judiciário	N	 .
2	Oficial judiciário	M ................
4 - Oficial j udiciário -
4	Oficial judiciário - K ..............
2 -	Oficial judiciário	J ................2	Oficial judiciário	1 ................5	Oficial judiciário	H ................1 - Contínuo-servente	J ..............
3 - Contínuo-servente -_ 1 ................
5	Contínuosevente	H ................
1	Motorista
3	Motorista	K ....................

NOTA A gratificaç5o anual pcia função gratificaila (lo Chefe
de Secção será de Cr$ 7.200,00 (sete mil e duzentos cruzeiros), e a
de porteiro, Cr$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos cruzeiros)

TABELA N.' 4

QUADRO DO PESSOAL DA CORREGEDORIA

Cargos isolados da » rov[nleIll) Jcvo

N.v - Cargo - Padrão	Vencimento anual

1	Secretário	145 ................3	Assistente	1-44 ..................
2	Escrivão	1-40 ....................
6 - Oficial judiciári o	1-44 ............1	Oficial judiciáç;0 - 1-33 ..............
2 - Oficial judiciário	1-30 ..............2	Oficial judiciário -_ 1-25 ............
3	Dactilógrafo	i-is ................
3 -- Dactilógrafo - 1-16 ................
1 - Contínuo-servente - 1-12 ............

-- Continuoscj.vente - 1-7 ..............

NOTA: No Conselho Disciplinar, o secretário, o oficialjudiciário e o contínuo-servente perceberão, res p ectivamente, as gra-
tificações de Cr$ 12.000,00 (doze mil cruzeiros), Cr$ 3.600,00 (três
mil e seiscentos cruzeiros) e Cr$ 2.400,00 (dois mil e 

quatrocentosCFuZCiF0s)

VcO de posnt'odoki dc auxikr
ão remw.e3do (art. 3021

Cmirco de Co,rc0 d	Cornirczl de Comarca de co"arca cio

CARGO	[ie10 1-lan-	11. cIo Feca e 3.' Er,trtn-	2 .a Entrn-	1.a Er.tr8n-

kruc?naba	cia	a	cia

Avaliador Jucicial . .	48.000,00	38.000,00	30.000,00	24.000,00	12 0().00

Escrevente:

	

Substituto - metade da lotação do Cartório,	 Ii

Auxiliar - uni tOrço da lotação do Cartório, apurada na forma do art. 301.

Oficial de Justiça . .	10. 080,C)	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00

-

Auxiliar de Cartório .	9.000.00 1 7.200,00	6.000,09	6.000,00	.000,00

*

LEI N.° 1.099, DE 13 DE AGÔSTO DE 1954

Abre o crédito especial para construção da nova Barragem
da i'ampu!ha

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

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

Art. 1.0 - Fica aberto à Secretaria de Viação e Obras Pú-
blicas, o crédito especial de Cr$ 25.000.000,00 (vinte cinco milhões
de cruzeiros) para atender, no corrente exercício, às despesas ini-
ciais de construção da nova Barragem cia PalTipililIa.

Art. 2.° - Fica o Govêrno autorizado a realizar, para o fim
previsto no artigo anterior, as operações de crédito que se fizerem

necessárias.
Art. 3•0 - O orçamento cio Estado incluirá as verbas desti-

nadas às despesas com o prosseguimento e conclusão das referidas

obras.

42.480,00
36.720,00
32.400,00
27.720,00
23.040,00
19.920,00
16. 800,00
23.040,00
19.920,00
16.800,00
32.400,00
27 ., 20,00

Cri

60.000,00
58.800,00
54 .000,00
58.800,00
45.360,00
41.040,00
33.840.00
23. 040,00
19. 920,00
15.960,00
11.760,00



-

Art. 4,1 - Para os fins desta lei o Govêrno (lo listado poderá
assinar, com os poderes públicos federais e municipais os convênios
que julgar necessários.

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

Mando, portanto, a tôdas as autoridades a (JLlern o conlie-
cimento (lesta lei pertencer, (l H e a cumpram e façam cumprir, tãointeiame como nela se contém

Dada no Palácio cia Liberdade, cia
agôsto cio 1954.	 Belo Horizonte, aos 13 de

.JU.SCELINO KUBITscJIEK DE 01yEII5
Áureo Renault
Odilon Iiehrej,s

Art. 5.° - Esta lei entrará em vigor na data (le sua publi-

CÇãO, revogadas as disposições cm contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a (1 11cm o conheci-

nienlo e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo horizonte, 13 de agôsto

de 1954.

JUSCELINO Kuimrrsc1EK DE OLIvEIRA.

Odilon Belmrens

*

LEI N.° 1.101, DE 13 DE AGÔSTO DE 1954

*
	 Autoriza doação de imóvel ao Instituto de Aposentadoria

e Pensões dos Bancários

LEI N.° 1.100, DE 13 DE AGÔSTO DE 1954

Autoriza (lOUÇãO de terreno à Sociedade São Vicente de Paulo

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus 
rep resentaistesdecretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei

Art. 1.0	
Fica o Poder Executi'o autorizado a doai' à So-

ciedade São Vicente de Paulo, sediacia em Belo Horizonte, uma área
(te terreno da fazenda d enom i nada "Bom Sucesso", com cin o (5)calqueir	gcornéEi'i0o (le P ropriedade cio Estado, situada nesta Ca-pital.

Art. 2.0 - 
O terreno é (loado com a cof	 ndicão (Te nêle seremfeitas obras para a instaJ(ção de servjç	(Te assistência social des-tin n(1(, a a tcn (ler no, p roblemas 1e diae	respeito à mendicânciae ' baen, a esta Caital

A rL3.' -- ..s oPras Para a in stalaç0 (lo serviço mencionadono arti	na ledor deveal sei' iniciadas
as deu tro cio prazo (lo seis (6)inc c	ncc	

dcta da cscrittu1 (te ('oação, sol) pena de rever-são	áca no (o Q•

4.	() dieivirt	nenio do fim	da doação i mportará,tan !)	ia reversão da álea no doador.

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

Art. 1. 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar, ao
Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Bancários, a área de
50.000,00 m2, na Fazenda ''Bom Sucesso'', (1C pi'Ofl'ic(ifl(le (10 Estado,
para o tini ita coastrucão de Sa1iitáI'iO (tCSl;flUO a tratamento de
associados portadores dc tuberculose.

Parágrafo único - Reverterá o imóvel ao patrimônio do
Estado, caso não lhe seja dada, no prazo cinco anos, a finalidade
prevista nesta lei.

Art. 2.0 - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
esta lei em vigor na data cio sua publicação.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conlie-
monto e execução desta lei pertencei', que a cufliprain e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte, aos 15 de
agôsto de 1954.

JuscELiNo K1JBITsCIIEK DE ØLIvEmn

Odilon Behi'ens

*
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LEI N. 0 1.102, DE 13 DE AGÔSTO DE 1954

Abre, pela Secretaria da Agricultura, Indústria, Comércio e
Trabalho, o crédito especial de Cr$ 1 .053.485,00

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

Art. 1.0 - Fica aberto, à Secretaria da Agricultura, Indústria,
Comércio e Trabalho, o crédito especial de Cr$ 1.053.485,00 (um
milhão cinquenta e três mil quatrocentos e oitenta e cinco cru-
zeiros), de acôrdo com a seguinte destinação:

Cr$

Usina de beneficiamento de algodão e extração de
óleo semi-refinado, de Diamantina, para
aquisição de motores e pertences ......

Usina de beneficiamento de algodão e extração (lC
óleo semi-refinado, de Guaxupé, para aquisi-
ção de motores e pertences ............

TOTAL

Art. 2.0 - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar as
Operações de crédito que se tornarem necessárias, para atender ás
despesas resultantes da presente lei.

Art 3o -- Revogam-se as disposições em contrário, entrando
esta lei em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 13
de agôsto de 1954.

JUSCELINO KUHITSCIIEK DE OLIVEIRA

Aloísio Costa

Odilon Jiehreng

LEI N.0 1.103, DE 20 DE AGÔSTO DE 1954

Autoriza a desapropriação da "Fazenda Guarani", no distrito de
Carmésici, município de Dom Joaquim, para a instalação de serviços
da Polícia Militar, e abre à Secretaria do Interior o crédito especial
de Cr$ 2.673.000,00 a fim de Ocorrer ao respectivo pagamento

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

Art. 1. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à
desapropriação do imóvel denominado "Fazenda Guarani", com as
respectivas benfeitorias, l)eItc1scciste ao espólio do Coronel José
Ribeiro Pereira de Magalliães, localizado no distrito de Carmésia,
inunicÍpo de Dom Joaquim, ICO(iO em vista o decreto n. I 3.074, de
3 de março de 1953, e que se destinará à instalação de departa-
umento e serviços (ia Polícia Militar cio Estado.

Ar. 2. - Para ocorrer ao jagamnento da propriedade acima
referida, fiemi aberto à Secretaria do Interior o crédito especial de
Cr$ 2.(;73.000,00 (dois milhões seiscentos e setenta e três mil
cruzeiros), total da avaliação, com vigência até 31 de dezembro
de 1955.

Ari. 3•0 Para atender ao disposto nos artigos anteriores,
fica o Govêrno autorizado a realizar, se necessário, operações mie
crédito.

Art . 4•Q	Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposiçães em contrário.

Mando, poran to, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-
niento e execução (lesta lei pertercer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente corno nela se contém

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 20 de
agôsto dc 1954.

Jusc.am.INo lummirau mai na Om,ivamme
Mauricio Clicígas Jlicallmo
()dilorm Bclu'ens

*

LEI N. 9 1.104  DE 23 DE AGÕSTO DE 1954

A bre d Secicloi-ia da . í';iieuh'aru, iimdús!ria, Comércio e Trabalho
o crédito especial de Cr$ 3.500.000,00

582.404,00

471.081,00

1. 053.485,00

O Povo do Estado de Mi nas Gerais, por seus reprceii lan es,
decretou e co, em seu flOjiO sanciono a semminte lei
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Ai-t. 1. Fica aberto à Secretaria da Agricultura, Indústria,
Comércio e Trabalho o crédito especial de Cr$ 3.500.000,00 (três
milhões e quinhentos mil cruzeiros) como complemento ao crédito
especial aberto pela lei n.v 471, de 20-10-1949, destinado à satisfação
de compromissos do Estado para despesas com a construção da
Usina Hidrelétrica de Salto Grande e de eonformnida(lc com os
contratos assinados comim a General Elétrica S. A., a TECHINT -
Companhia lo icrnacional e a Aft\ICO Industrial e Comercial.

Art. 2. Para atender às despesas da presente lei, fica
o Poder Executivo autorizado a realizar as operações de crédito
(JLIO se tornarem necessárias

Art . 3•9 -- Esta lei entrará cm vigor na data de sua publi-
cnçiio e terá sua vigência cessada cm 31 de dezembro de 1954.

Art. 4. - Revogani-se as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo horizonte, 23 de agôsto
de 1954.

JuscJ.Lmxo i'UI(JTSCI-ÍEK DL OLivEIRa.
Aloisio Costa
Odilon Behrens

*

LEI N. 1.105, DE 23 DE AGÔSTO DE 1954

Prorroqa o prazo para concessão das vcmtaqens previstas no art.
e niolifica a redação do ar!. 9•9 da Lei n.° 936, de 5 de junho

de 1953.

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

Art. 1. Fica prorrogado, até 31 de dezembro de 1055, o
prazo constante do art. 8. da Lei n.9 936, (te 5 (te junho de 1953,
referente as vantagens estabelecidas para o ocupante de terras que
efetuar a aquisição da gleba mediante apólices denominadas "Binô-
mio Energia e Transporte".

Art. 2.° - O art. 90 da Lei n. 9 936 fica assim redigido:

"A importância necessária às despesas de medição e demarca-
ção, entregue pelo ocupante que satisfizer os requisitos do artigo
anterior, ao Chefe do Distrito de Terras competente, será deduzida

do preço global do lote, na ocasião cm que se integralizar o seu
pagamento com os 20% restantes do depósito de que trata o art.

8.9 da Lei 936".
Ari. 3•v - Ao adquirente de terras devolutas é facultado

pagar o preço da avaliação na forma e nos prazos estabelecidos
no art. 44 e seguintes da Lei n. 550, (te 20 (te dezembro de 1940.

Art. 40 -- flevogaimi-Se as disposições cm contrário, entrando
esta lei em vigor na (lata de sua publicação

Mando, porta
nto , a tô(las as autoridades, a quem o conheci-

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 23 de agôsto

de 1954.

,jescEi.I NO Km 1'seiIcI DE OLIVEIRA

Aloísio Costa
Odilon Belircims

LEI N.9 1.106, DE 23 DE AGÕSTO DE 1954

Fixa em setenta e quatro o número de Deputados à Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais

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

Art. 1. Fica fixado em 74 (setenta e quatro) o número de
Deputados à Assembléia Legislativa (lo Estado (te Minas Gerais para
a Terceira Legislatura, (te conformidade com o disposto no artigo
51 da Constituição do Estado-

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo horizonte, aos 23 de
agôSio de 1951.

,TUSLIO.INO KUIIITSCHEK DE OLIVEIRA

ii(UIÍ'iC 10 Chagas Bicalho

*
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LEI N. 1.107, DE 23 DE AGÕSTO DE 1954

Prorroga 0` vigéncia de créditos especiais abertos ô Secretario
da Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho

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

Ad. 1.0	Fica prorrogada para 31 de dezembro de 1954, a
vigência dos créditos abaixo, abertos à Secretaria (Ia Agricultura,
Indústrh, Comércio e Trabalho:

Lei n. 0 446, de 7 de outubro de 1949.
Lei n.° 471, de 20 (te outubro de 1949.

Art. 2.0	Fica o Podei Executivo autorizado a realizar as
operações de crédito que se tornarem necessárias para atender bs
despesas decorrentes (testa lei.

Art. 3v 	Revogam-se as disposições cm contrário, entrando
esta lei em vigor na (lata de sua Publicação.

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

Dcda no Palérjo da Liberdade, cm Belo Horizonte, aos 23
(te agôsto (te 1954.

INO L(
Aloisio Costa
Odilon Behren

LEI N. 1.108, DE 1.0 DE SETEMBRO DE 1954

Concede isenção do inipôsto de transmissão "inter-vivos" ao
"Atlanta Esporte Clube", de Conselheiro Lcifaiete

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

Ari. 1. 0 Fica concedida ia, "Atlanta Esporte Clube", sediado
em Conselheiro Lafaiete, isenção do impôsto (te transmissão "inter-
vivos", na transação para aquisição dos terrenos (lo Propriedade (10
Sr. Joaquim Urbano (te Faria, sua mulher e outros, formados POlOs
quarteirões $ (oito), 9 (nove) e 10 (dez), com a érea de 18.018,75 m2

i°7

(dezoito mil e dezoito metros e setenta e cinco decímetros quadra-
dos), em forma de trapézio, medindo cada lado 128,50 m, 155 m, 104
ms e 156 ms, confrontando com as ruas Dr. Campolina, Paraná e
São Pedro e com terrenos de propriedade de Elizeu Ferreira de
Resende, onde construíra sua sede social.

At 2.	A isenção prevista na presente lei se condiciona
ao cuniptimento de seu objetivo dentro do prazo de 2 anos.

Arl. 2. -- O inipósto cuja isenção determina esta lei será
devida ao Estado caso a entidade beneficiada mude de finalidade.

Art. 40	Revogadas as disposições em contrário, entrará
esta lei cm vigor na data (lo sua publicação.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-
mento e c:eeução (lesta lei pertencer, que a cumpram  façam cum-
pr i r, tão inteiramente como nela se conténs.

Dada no Palácio (ia Liberdade, Belo Horizonte, 1.0 de setem-
bro de 1954.

JUsCE1O hcciïscsinK DE OLIVI`Mik

(idilou Bcimreims

*

LEI N.' 1.109, DE 1. v DE SETEMBRO DE 1$54

Autoriza aquisição de imóvel para instalação do Ginásio e Escola
ormcl Oficial de Manlumaçu; cria Golt1io Estudul ela Araguari e

dispõe sób'c doaÇão de imóvel à União para instalação da Escola
Aqro0'éenica em Santa Rita do Sapucai e dá outras providências

0 Povo (10 Estado (te Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu em seu amue, sanciono a seguinte lei

Art . 1 . 0 Fica o Govêrno (lo Estado autorizado a adquirir,
pela i(portãncia (lo Cr$ 600. 000,00 (seiscentos mil cruzeiros), o
prédio em construção e respectivo terreno com a área (te 3.500 me-
tros quadrados, de propriedade da ïirnia Almeida Silva & Cia. Ltda.
silo na cidade de Manivaçu, à Praça Getúlio Vargas, eia confronta-
ção com a inencionadii fhnia e com a itua Dr. Cordovil Pinto Coelho,
para nêle ser instalado o Ginásio e Escola Normal Oficial da loca-
lidade.

Art. 2. 1 Fica criado o Colégio Estadual de Araguari e auto-
rizado o Executivo a promover a aquisição para instalação do esta-
belecimento, do prédio do Ginásio "D. Vital" e Escola de Comércio
"Machado de Assis", naquela cidade.
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Art. 3•0 - Fica o Govêrno do Estado autorizado a doar à
União o terreno e os prédios respectivos da Escola Elementar de
Agricultura de Santa Rita do Sapucai, desde que a donatária assuma
o encargo de instalar naquele próprio uma Escola Agrotécnica.

Art. 4. O imóvel objeto da doação prevista no artigo an-
terior reverterá ao patrimônio do Estado em qualquer tempo, caso
seja modificada a sua destinação.

Art. 5•9 - Para ocorrer às despesas resultantes do art. 1.0
fica aberto á Secretaria da Educação o crédito especial de Cr$
600.000,00 (seiscentos mil cruzeiros), com vigência prorrogada até
31 de dezembro de 1955, podendo o Govêrno do Estado realizar, para
êsse fim, se necessário, operações de crédito.

Art. 6. - Revogam-se as disposições cm contrário, entrando
esta lei em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio, da Liberdade, Belo Horizonte, 1. 9 de setem-
bro de 1954.

JUSCELINO KUHITSCI-IEK DE OLIVEIRA
Odilon Belirens
Levindo Furquim Lctnm berl
Aloísio Costa

LEI N. 1.110, DE L Q DE SETEMBRO DE 1954

Autoriza o Poder Execulivo a permutar, uma faixa de terreno em
Belo horizonte e dá outras providências

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

Art. 1. -- Fica o Poder Executivo autorizado a permutar
uma faixa de terreno coin 165 m2 (cento e sessenta e cinco metros
quadrados), de propriedade do Estado, por outra de 130 m2 (cento
e trinta metros quadrados), pertencentes ao Sr. Salvador Chacom,
ambas situadas no quarteirão 53 (cinqüenta e três), da Vila Nova
Suíça, nesta Capital, e indicadas corno integrantes dos lotes "A" e

em planta que faz parte desta lei e constante do processo núme-
ro 125-5A44, da Divisão de Assuntos do Patrimônio, da Contadoria
Geral do Estado.

Art. 2. - Fica revogada a Lei n.° 963, de 1. 0 de agôsto de 1953

109

Art. 30	Esta lei entrará em vigor na data de sua publica-

ção, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 1. 0 de setem-

bro de 1954-
JUSCELINO KUBITSCIIE1( DE OiivEulA

Odilon Behrens

LEI N. 0 1.111, DE 1.0 DE SETEMBRO DE 1954

Abre à Secretaria das Finanças imi crédito especial de Cr""".
60.000.000,00 (sessenta milhões de cruzeiros) e dá outras

providências

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

Art. 1 . 0 - Fica aberto à Secretaria das Finanças um crédito
especial de Cr$ 60.000.000,00 (sessenta milhões mie cruzeiros), com
vigência prorrogada até 31 (te dezembro de 1956, para ocorrer ao
pagamento de diferença de remuneração resultante das percenta-

gens previstas pelo Decreto n. 0 2.664, de 23 de abril de 1943, e pela

Lei n.0 345, mie 30 de dezembro de 1948, nos exercícios de 1949,
1950, 151 e 1052, que, em virtude de decisão judicial, foram atribuí-
mias a funcionários daquela Secretaria.

Art. 2. - O pagamento a que se refere o artigo anterior
será efetuado na forma do acôrdo que vier a ser firmado entre as

partes.
Art. 30 - Para atender as despesas da presente lei, fica o

Govêrno autorizado a realizar as operações de crédito que se fizerem

necessárias.
Art. 40 - Esta lei entrará em vigor na da de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo horizonte, L Q de setem-

bro de 1954.
JUSCELINO KunIrscHEK DE OLIVEIRA
Odilon Behrens

*
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LEI N.' 1. 112, DE 1.' DE SETEMBRO DE 1954

Concede subvenção ao Orfanato Santo Antônio, de Itabirito

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

Art. 1.' - Fica o Govêrno do Estado aulorizado a subven-
cionar o Orfanato Santo Antônio, da cidade de Itabirito, com a im-
portância de Cr$ 100. 000,00 (cem mil cruzeiros).

Art. 2.' - A despesa decorrente (lesta lei correrá por conta
da verba 114-03-176-8984 do orçamento do próximo exercício.

Art. 3.'	Ilevogam-se as disposições cru 	entrando
esta lei em vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
pr i r, tão inteiramente como nela se coniém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 1.' de setem-
bro de 1954.

JUSCELINO KuflITscI[EK DE OLIvEIu.

Odilon Behrer,s

*

LEI N.' 1.113, DE 1.' DE SETEMBRO DE 1954

Dispõe sôbre isenção tribu (arfa, a favor do Mosteiro de Macaúbas, rio
município de Santa Luzia

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

Art. 1.' - Ficam isentos dos impostos territorial, vendas e
consignações os bens imóveis e a produção rural do Mosteiro de
Macaúhas, nos municípios (lo Santa Luzia e I3alcIim.

Art. 2.' - A Secretaria das Finanças fornecerá ao adminis-
trador da Fazenda de Macaúhas cadernos de guia de isenção para
acobertar as mercadorias de procedência da referida Fazenda.

Art. 3•0 - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
a presente lei em vigor na data de sua publicação.
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Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 1.' de setem-

bro de 1954.

Ju SCELINO KUBITSC11E11, DE OLIvEntA

1Viii()	ui(JiiLi i(,!n!)cIt
Odilon Behreris

LEI N.9 1.114, DE 3 DE NOVEMBRO DE 1954

Contém a Lei orgânica do Tribunal de Contas

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

TITULO 1

Da Organização do Tribunal de Con1a

CAPITULO 1

Da Sede e Jurisdição

Art. 1.' - O Tribunal de Contas, instituído pelo art. 37 da
Constituição, tem sede na Capital e ,Jurisdição em todo o Estado.

Parágrafo único - Incide sua jurisdição também sôbre as
repartições que, fora (lo Estado, completem o quadro de seu a p are-

lho fiscal e administrativo.

CAPITULO Ii

Constituição do Tribunal

Art. 2. - O Tribunal de Contas é constituído de quatro

corpos

1 - Corpo Deliberativo;
II - Corpo Especial;
III - Corpo Instrutivo;
IV - Procuradoria.
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Art. 3.' - O Corpo Deliberativo, que compreende o Tribunal
prôpriarnente dito, com a função de opinar, decidir e julgar, compõe-
se de cinco (5) membros, que terão o tratamento de Juízes.

Parágrafo único - De acôrdo com as necessidades do serviço,
poderá 'ar tl1e0td(.) o nútiici'o de mcnd)roS do Tlhunal, mcd iante
representação dêste ao poder competente.

Art. 4•0 - Os Juízes do Tribunal de Contas cerão nomeados
pelo Governador do Estado dentre cidadãos de reconhecida idonei-
dade moral e notório saber jurídico, ou comprovada experiência de
negócios públicos, maiores de trinta anos, depois de aprovada a
escolha pela Assembléia Legislativa.

Art. 5.' - Os membros do Tribunal de Contas terão os mes-
mos direitos, garantias, prerrogativas, impedimentos, incompatibili-
dades e vencimentos dos (lesembargadores do Tribunal de Justiça
do Estado.

Art. 6.' -- Nos crimes comuns e nos de responsabilidade, serão
os Juizes do Tribunal de Constas julgados pelo Tribunal de Justiça
do Estado.

Art. 7.' - O Tribunal elegerá, anualmente, em escrutínio se-
creto, dentre os seus membros efetivos, o Presidente e o Vice-Pre-
sidente.

§ 1.' - Sèmente os Juizes efetivos, ainda que em gôzo d
férias ou licença, poderão tomar parte nas eleições.

§ 2.' - Nas suas faltas e impedimentos, o Presidente será
Substituído pelo Vice-Presidente e, na ausência e inhI)edimeflt() dêste,Pelo Juiz mais antigo.

§ 3.' - Em caso de vaga do Preidente ou Vice-Presidente,
fac-se-á no eleição, salvo se a vaga ocorre nos dois últimos meses
do ano, caso em que as substituições se darão de conformidade com
1)0 ragra fo O nttmior

Art. 8.' - Os Juízes serão substituídos, nas suas faltas e im-

	

peW1epIo	Deoo Aure.	:o:de	de onhigilidade dêdes.
§ 1.0 Na ausência do Auditor mais antigo, será chamado o

imediato, que servirá pelo tempo do impedimento do respectivo
Juiz, salvo se aquela ausência fôr motivada ipor férias, luto, trata-
mento de saúde, requisição do govêrno federal ou estadual, casca
em que o mais antigo deslocará o convocado logo que se apresente
desimpedido.

§ 2.' - Nas substituições, os Auditores terão os vencimentos

dos Juizes, salvo se convocados apenas para completar "quorum"
necessário à realização das Sessões ou por período inferior a 15 dias.

Art. 9.' - A antigüidade no Tribunal de Contas será regulada:

1 - Pela nomeação;
II - pela posse;
III -- pelo tempo de exercício;
IV - pela idade.

Art. 10 - A faculdade de convocar Auditor, para substituiçã4.
de .Juiz, só será exercida quando necessária ou conveniente, a juízo
do Presidente do Tribunal.

Art. 11 - As deliberações cio Tribunal serão tomadas por
maioria de votos, presente mais da metade de seus membros.

SECÇÃO 11

Do Corpo Especial

Art. 12 - () Corpo Especial, composto de Auditores, terá a
incumbência de informar e rever os processos que transitarem no
Tribunal, quando solicitada a sua intervenção por algum Juiz, sendo
obrigatória a audiência nas prestações de contas.

Art. 13 Os Auditores, em número de 6, serão nomeados
pelo Governador cio Estado entre bacharéis em direito, em ciências
econômicas ou contábeis e Só perderão o cargo mediante processo
administrativo ou sentença judiciária, transitada em julgado.

§ 1.0 - Nas suas faltas e impedimentos, além de 15 dias, os
Auditores serão substituídos Por funcionários estáveis, do quadro
do Tribunal, designados pelo Presidente, se entender necessário, en-
tre os que preencham as condições exigidas para o provimento
do cargo.

§ 2.0 - Os funcionários referidos terão direito aos vencimen-
tos correspondentes ao cargo de Auditor, durante o período da subs-

tituição.

SECÇÃO III

Do Corpo Instrutivo

Art. 14 - Ao Corpo Instrutivo cabe a execução dos serviços
de preparo, exame e instrução dos processos, contabilidade e es-
crituração, expediente e outros de atribuição do Tribunal.

SECÇÃO 1

Do Corpo Deliberativo
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Art. 15 - O Tribunal de Contas, para execução de seus ser-
viços, disporá de uni quadro de funcionários que será fixado em
lei especial.

Art. 16 - Aplicani-se aos funcionários do Tribunal as normas
legais observadas para os demais funcionários públicos civis do Es-
tado, no que não colidirem com o disposto nesta lei.

SECÇÃO IV

Da Procuradoria do Tribunal

Art. 17 - Junto ao Tribunal, haverá uma Procuradoria exer-
cida por um Procurador e dois Subprocuradores, nonieados pelo Go-
vernador do Estado entre bacharéis em direito, de reconhecida ido-
neidade moral e saber jurídico e que serão conservados enquanto
bem servirem.

Art. 18 - Compete ao Procurador:

1	Comparecer ás Sessões do Tribunal, discutir as questões
e assinar os acórdãos, com a declaração de ter sido presente;

II emitir parecer verbalmente ou por escrito, quando so-
licitado pelo Tribunal, por qualquer Juiz, por Secretaria (le Estado,
ou por iniciativa própmia, rias questões que devem ser discutidas
pelo Tribunal

111 oficiar, obriga!ôri amCnie, nos processos de interêsse da
Fazenda, promovendo e requerendo perante o Tribunal tudo que
fôr -,i bem dos direitos (Ia mesma;

IV - promover o registro dos contratos, o julgamento dos
processos (te tomada de contas e a imposição de multas, quando o
Tribunal caiba impô-las;

V	levar ao con hecimento da Aíiniinistração qualquer dolo,falsida

nal;	

de, concussão ou peculato que, (los papéis sujeitos ao Tribu-nal, se verifique haver o res ponsável praticado no exercício funcio-

Vi promover à Picauaadoi. -re''I do EEnlo, a ins-
tauração (te processo criminal contra 05 responsáveis, por alcances
julgados era Sentença definitivas do Tribunal;

VII	interpor os recursos permitidos em lei;
VIII - expor em relatório anual, que será anexado no do

Tribunal, o andamento da execução das sentenças e demais servi-
ços a seu cargo;

IX - representar ao Tribunal contra os que em tempo não
houverem apresentado as suas contas, nem entregue os livros e do-
cumentos de sua gestão.

Parágrafo único - É obrigatória a audiência da Procuradoria

nos casos de:

1 - Consulta

ii	
concessão de aposentad1'1a e reforma;
processos de toma-dias de contas, inclusive os recursos

a êstes referentes e os de fiança;

IV	preSCriÇõCS
V - interêsse direto ou indireto do Estado ou da Fazenda.

Art. 19 - Compete aos Subproelira(lores:

1 - oficiar perante o Tribunal nas questões que o Procurador

lhe distribuir;
II - substituir o Procurador nas licenças, faltas e impedi-

mentos, com direito aos Venci mer tOS quando a s 1ibstitlli(:ã0 fôr por

período superior a 30 (trinta) dias.

Aplicam-Se aos Suhpr ur101('S, para subi ituiçO do
t. 8. (lesta lei.

	

Procurador, os preceitos constantes (lo	1 . do ar 

§ 2.° - Nas faltas e impedimentos além de 30 (trinta) dias,
os Subprocuradores serão substituidos por funcionários estáveis do
quadro do Tribunal, deSigfla(loS pelo Presidente, se entender ne-
cessário, e que preencham as condições eslabelecidas no art. 17 desta

lei.

TITIJL() II

1)0 com peleileu! e !r1i . (7(> do Tribunal

CAPITULO 1

Da cola pc1dflCiU

r1 . 20	Coma ntte ao rçjpi	(te Contas:

1 - - Fiscaiar a	lniinist1m	financeira do Estado, muni-

cí1) los, au arquli as e órgãos autônomos;
II - julgar as contas ulos resnonsáveis por dinheiros públi-

cos, salvo as prestadas pelo Governador;
III - julgar (ia reguiaridme e legalidade da execução orça-

mentária, hoa CO!1O (0 
tâmias asa Ofl25 da ninistração, mediante

balancetes mensais que lime serão remetidos pelo Governador;
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IV - opinar sôbre os balancetes anuais, assim como sôbr
as contas do Governador, que devem ser apresentadas à Assembléia;

V -- julgar os recursos interpostos pelo Prefeito ou Vereador
de atos e decisões referentes à administração financeira (10 muni-
cípio;

VI - julgar os recursos das decisões (Ias Câmaras Municipais
que decretarem  perda de cargo (te Prefeito com fundamento nas
disposições dos n.s 1, II e III, do art. 91, da Constituição do Es-
tado;

VII - julgar os recursos interpostos pelo credor da decisão
final de arbitramento a que se refere o § 6. Q do art. 15, da Lei n.9
28, (te 23 de novenibro de 1947, mo(Iificala pela Lei n. 9 855, de 26
de dezembro de 1951;

VIII - propor ao Governador ou à Asse nbiéia Legislativa as
providências que julgar necessárias à boa execução das leis que
envolvam matéria enconômica ou financeira;

IX - representar ao Governador sôbre a intervenção nos
negócios municipais, nos casos do art. 101, ".°s 1 e II, da Cons-
tituição Estadual

X emitir parecer prévio sôbre os empréstimos ou opera-
ções de crédito a serem realizados pelo Estado ou municípios, e
registrá-los quando contraídos, para o fim de fiscalizar a aplicação
do seu produto;

XI - repistrer as cOi1Ces(35e3 (lC aposentadoria e reformas,
referentes a servidores (lo Estado, civis ou militares.

Art. 21	Compete ainda ao Tribunal de Contas elaborar
seu legimenlo Interno.

CAPITULO II

Das A (riba leões

SECÇÃO 1

Lo í!sc&i:acJo da ;ldniiiii!0d0 Finam,eira

22 -- 1a ti sealização da administraço financeira do
e dos Iaan;(ípios, o Trthunal de Contas exercerá vigilância

na	ica (103	iJivos constitucionais e das leis estaduais e
ee co ::dv:ai matéria econômjca-fjmsancejra

23 $ exercício (leSsas atribuições o Tribunal acom-
panhxú, oaano ao Esido, a execução (10 orçamento de receita e
despea e jul $ai'á as cojitas'dos res;unsáveis, por (linheil'os e bens

ÚiiCc•5.
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Art. 24 - Quanto à receita do Estado, compete-lhe especial-

mente

1 - Dar registro prévio OOS atos das operações de crédito

e em issão 
de títulos (Ia Divida pública. Tais atos serão encaminha-

dos ao Tribunal de Contas pela Secretaria das Finanças, com os
elementos indispensáveis para verificação de sua regularidade e le-

galidade;
II	examinar e registram' os contratos que se referem à

receita pública;
III -- inspecionar, quando COflVCfl ente, o serviço da revisão

dos balancetes mensais das repartições arrecadadoras e quaisquer
responsáveis, a fim de verificar se a arrecadação e a classificação
da receita se conformam com as determinações legais, podendo,
para êsse fim, requisitar a remessa dos documentos de receita que
entender necessários;

IV - verificar a regularidade das cauções prestadas pelos
responsáveis, cujas processos lhe serão remetidos para exame;

V levantar, mensalmente, a receita arrecadada, à vista das
fichas de lançamentos, devidamente contabilizados que lhe serão,

diàriaiaente, remetidas Pel aCoe la 3 mi .5 Geral (lo Lsta do.

Art. 25 - Compete-lhe, quanto à despesa (10 Estado:

1 - Registrar os créditos orçamentários e adicionais, as
respectivas modificações, que se verificarem no curso do ano e,
observadas as restrições constantes desta lei, dar registro prévio aos
empenhos da despesa;

11 dor parecer sôbre as consultas formuladas pelo Go-
vêrno. em matéria de administração financeira e de execução do or-
çamento;

III - verificar se as concessões de aposentadorias e refor-
mas e os direitos dos proventos decorrentes guardam conformidade
com a lei e dar-lhes registro nos casos de regularidade;

IV examinar a regularidade das requisições de pagamen-
tos, à vista das quartas vias dos "efeitos a pagar" e "vencimentos
a Ilagar", que lime serão remetidas diáriamente pela Secretaria das
Fiaonças, devendo constar (lC'sses ( tm oclmnleolos o flú!lei'O do em-

penho nràviamente rrgisti'a(l O 00 Ti'ihuiial e (1 só mero da requ 1 si
V - autorizar a restituição das cauções instituídas em todos

os contratos, que envolvam despesa para a Fazenda Estadual, me-
dante prova da execução ou rescisão dos memnes contratos;

VI efetuar o exame prévio da legalidade dos contratos,

ajustes, acordos OU (IUaiS(IUeI' obrgaçoes une (lerem orig(mn a despe-
sa de qualquer natureza, bem como a alteração, prorrogação, sus-
pensão ou rescisão dêsses atos, com exceção das despesas com ma-
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nutenção das repartições do Estado e dos ajustes relativos às opera-
ções de crédito liquidáveis, dentro do próprio exercício e que serão
encaminhados a posteriori;

VII efetuar o exame e registro prévio ou a posteriori de
qualquer ato da administração pública, de que resulte a obrigação
de pagamento pelo Tesouro do Estado, ou por conta dêste, conforme
o determinar a lei;

VIII— examinar a regularidade dos adiantamentos feitos a
servidores ou entidades públicas que tiverem a seu cargo a execução
de obras ou serviços previstos no orçamento ou em atos especIais;

IX - julgar, mediante processo especial organizado pela re-
partição competente, as contas relativas à aplicação dos adianta-
mentos ou suprimentos;

X - inspeccionar, quando necessário, o serviço da revisão
dos documentos de despesa, a fim de verificar se o emprêgo dos
dinheiros públicos e sua classificação guardam fidelidade às pres-
crições legais, podendo, para êssc fim requisitar a remessa de quais-
quer documentos;

XI - efetuar levantamentos mensais da despesa paga e dos
adiantamentos realizados à vista de vias dos respectivos documen-
tos que lhe serão (!iàriamdnte remetidos pela Secretaria das Fi-
nanças.

§ 1. -- Para os efeitos do disposto neste artigo, a repartição
competente relilejerá ao Tribunal de Contas, mediante protocolo, no
Prazo máximo de 3 dias, uma segunda (2.) via de cada empenho
de despesa, administrativa ou contratual, contendo as indicações e
requisitos essenciais estabelecidos nas leis vigentes.

Serão organizados os arquivos especiais das vias de
empenho recebidas pelo Tribunal, obedecendo ao número de ordem
de cada Procedência, de modo que, à vista das posteriores requisi-
ções de pagamento ou documentos equivalentes, possa, com presteza,
verificar se a 1. 1 via do documento do empenho, anexada ao res-
pectivo processo, confere com a via que lhe foi anteriormente re-
metida.

§ 30 - A despesa de caráter reservado e confidencial não
será publicada e terá registro desde que o crédito próprio a com-
pore

Ai-t. 26 Para o exame de documentação a que se refere o
artigo anterior e unhas providências de caráter urgente serão desig-
na(los Juizes seloanários, segundo o critério que fôi- estabelecido no
Regimento Interno do Tribunal.

21l. — Quando o processo tiver parecer contrário ou a sua
a sua matéria envolver interpretação, a competência se devolverá ao
Tribunal Pleno.

§ 2. - Os Juízes semanários terão sempre em vista a juris-
prudência do Tribunal: em caso de dúvida, submeterão o processo
ao julgamento do plenário.

Art. 27 - As requisições de pagamentos ou documentos equi-
valentes deverão satisfazer aos seguintes requisitos, ressalvadas as
exceções legais:

a) ser expedidas por autoridades competentes, com indi-
cação, por extenso, (10 nome do credor e cia importância do paga-
mento; nas requisições coletivas dever-se-á indicar o número de
credores a serem pagos, nomeados em relação e, bem assim, a impor-
táncia total dos pagamentos;

b) haver sido a despesa imputada ao título orçamentário
devido, ou comutada em crédito adicional prêviamente registrado
e deduzida dos saldos correspondentes, no ato do empenho;

e) haver sido a despesa processada à vista de documentos
que a comprovem, tais como recibo cio material fornecido, medição
das ohm-as executadas, têl-mo (lo SOU recebimento, certificado, ou
atestado de prestação mie serviço, respeitadas as determinações
legais;

ri) guardar conformidade com as cláusulas dos contratos (lo
que dependerem;

e) ter sido o empenho respectivo registrado pelo Tribunal
(te Contas.

Art. 23	O Tribunal verificará se a concessão de adianta-
mento decorreu (10 um dos seguintes casos:

1	Do pagamento de derpesa extraordinár
i
a e urgente, cuja

realização não permitiu delongas;
II - do pagamento de despesa que tenha de ser efetuada em

lugar dlistan e de uualquer estação pagadora;
III -- de pagamento de despesa com a ordem e a segurança

péblica, a juízo do Governador (10 Estado;
IV -- de despesa em alimentação, em estabelecimento militar,

penal, de asnistância ou cio educação, quando as circunstâncias não
permitirem o regime comam de fornecimento;

V - de despesa (10 conservação com combustíveis e matéria-
prima para oficinas e sorviços industriais mio Estado e material cIo
consumo, se as circunstâncias assim o exigirem, a juízo do Gover-
nador co Estado;

Vi -- de despesa judicial;
VII	de aquisição de livros, revistas e publicações espeaia-

lizadas, destinadas a bibliotecas e coleções:
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VIII -- de aquisições de objetos históricos, obras de arte,
peças de museu e semelhantes, destinadas a coleções, mediante auto-
r i zação do Governador do Estado;

IX -- (te despesas pequenas e de pronto pagamento e nos
demais casos previstos em lei.

Parágrafo único - Sômente em casos excepcionais, quando
autorizados pelo Governador do Estado, ou em virtude de expressa
disposição de lei, serão feitos adiantamentos de quantias a enti-
dades públicos contratantes de obras por administração, ou a fun-
cionários e extranumerários, por conta (te dotação orçamentária,
ou crédito relativo a material.

Art. 29 O prazo (ia aplicação (los adiantamentos e supri-
men t os, via de regra, não será superior a sessenta (lias, salvo se a
lei estabelecer prazo maior para determinados casos, ou se a auto-
ridade competente o ampliar mediante a necessária justificação, não
podendo, entretanto, quando se tratar (te execução de obra, ultra-
passar a (lata em que ficar concluída.

§ 1. -- Para despesas miúdas e (te pronto pagamento, poderá
ser feito adiantamento inicial, processando-se, mensalmente, a resti-
tituição das quantias pagas, e fazendo-se a liquidação com os docu-
mentos (lo inês de dezembro, desde que preceda solicitação justi-
ficada, ficando o responsável obrigado ao recolhimento integral do
adiantamento, se não houver despesa dentro de sessenta dias.

§ 2. - Da aplicação dada aos adiantamentos ou suprimentos,
os responsáveis prestarão contas à repartição competente dentro
de 60 (sessenta) dias, contados da terminação do prazo concedido
para a mesma, sol) pena de multa (te 1% ao mês, calculada sôbre o
total da quantia recebida, até a entrega da conta e restituição do
saldo, salvo motivo de fôrça maior, devendo o respectivo processo
ser afinal enviado ao Tribunal para julgamento e, se fôr o caso, libe-
ração (]:i

§ 3. O prazo de sessenta (60) (lias a que se refere o pará-
grafo anterior, poderá ser Prorrogado até mais trinta dias, por quem
houver autorizado o adiamento ou suprimento cm caso de comprova-
da necessidade.

§ 4•9 - Se além disso, o responsável, depois de intimado, não
aprcseniar as contas, serão ordenadas piovdêncas no sentido (Te SCI'
considerado em alcance, na forma prescrita nesta lei, para os de,,-idos
fins.

§ 50 - Não será concedido novo suprimento ou adiantamento
ao responsável que não houver prestado contas do anterior, ou se
o respectivo processo de aprovação não houver entrado na Secreta-
ria das Finanças, faltando, apenas, o pronunciamento do Tribunal,
salvo determinação expressa do Governador do Estado.
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§ G. - Ao funcionário que estiver encarregado da execução
de várias obras, por administração, poderão ser concedidos adian-
tamentos para início de cada uma delas, ficando, porém, os sub-
seqüentes sujeitos ao disposto no parágrafo anterior.

Ar[. 30 - Da requisição de adiantamento ou suprimento,
constara cxprcssamUenic

1 --- 	Dispositivo legal em que se baseia e a autorização do
Governador do Estado, ou (Ia autoridade comnpetente

II	o nome e cargo ou a função do responsável;

III	a importância a entregar e o fim a que se destina;

IV -- a dotação orçamentária ou o crédito relativo à classifi-
cação (Ia despesa;

- o prazo de aplicação.

Art. 31 Após a publicação cia lei orçamentária e dos cré-
ditos adicionais regularmente abertos, serão registrados pelo Tri-
bunal os créditos destinados às seguintes despesas, de distribuição
automática, referentes a:

1 - Vencimentos e proventos de pessoal ativo e inativo;
II . salário do pessoal extranumerário, contratado e mensa-

lista;
III	subsídio e representação;
J\T	função gratificada;
V	diferença de vencimentos;
VI - gratificações e auxílios a servidores públicos;
VII	adicional por tempo de serviço e abono de família;
VIII - sentenças judiciais;
IX	serviço (Te dívida pública;

Art. 32 - Terão registro a posteriori as despesas de:

1 - Salário e abono cIo família do pessoal extranumerário
tarefeiro e cio pessoal de obras:

JI - ajuda de custo;
Iii - diárias;
IV - substituições;
V-----. recepçães, excursões, hospedagens e homenagens;
VI - gratificação por exercício de funções cm zonas ou lo-

cais inralubres e por trabalho coma risco de vida ou de saúde;
Vil - auxilio para funeral;
VIII -- manutenção e custeio de repartições e estabeleci-

mentos;
IX -- formação (Te estoques.
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Parágrafo único - Estarão ainda sujeitas a essa forma de
registro as despesas constantes de determinação legal nesse sentido.

Art. 33 Para efeito do registro a posteriori o Tribunal de
Contas tornará conhecimento das despesas PCIOS balancetes men-
sais que serão enviados pelo Govêrno, podendo solicitar informa-
ções ou requisitar quaisquer documentos.

Art. 34 A fiscalização financeira dos departamentos au-
tônomos e entidades autárquicas será feita pelo exame (lo Seus ba-
lancetes mensais, devidamente instruído com os respectivos do-
cumentos, une serão enviados ao Tribunal, sem prejuízo da ins-
peção de sua contabilidade, que o Tribunal poderá determinar,
em qualquer tempo.

Art. 35 - Para os efeitos da fiscalização financeira (ias au-
tarquias estaduais e departamentos autônomos, serão observadas as
seguintes normas especiais:

1 - As entidades autárquicas organizarão até o fins de cada
ano o orçamento de sua receita e despesa para o ano seguinte, en-
viando ao Tribunal mao cópia autenticada dêsse orçamento, depois
de devidamente aprovado;

11 - mensalmente, serão levantados balancetes de receita e
despesa, em face dos respectivos (lodumnentos, os quais serão, no
inês seguinte, remetidos à respectiva Divisão, no Tribunal;

III cabe a essa Divisão proceder ao exame de cada um
(lêSses balancetes, escriturando-os, quando não tiver motivos para
impugná-los no todo ou em parte;

IV - neste caso será o balancete submetido à apreciação do
Tribunal, que ordenará as diligências que julgar necessárias.

Ad. 36 - A fiscalização da administração financeira dos
municípios (Constituição, art. 41, n. 1), especialmente a execução
orçamentária será feita pela revisão dos respectivos balancetes meu-
sais de receita e despesa, na Divisão competente do Tribunal.

§ 1 y	Para efeitos dessa fiscalização financeira, o Prefei-
to enviará ao Tribunal de Contas:

1 Cópia autenticada dos balancetes mensais de receita e
despese,acomnpanhados (te urna via dos talões de receita e dos coro-
provanies da despesa;

II - cópia autenticada das contas anuais apresentadas à Cá-
maca dentro de 15 dias após sua aprovação ou recusa pela mesma,
assim como do respectivo jaracer;

III - cópia autenticada de tô(Ias as leis e resoluções de ca-
ráter financeiro.

§ 2. A conclusão a que chegar aquela Divisão será comu-
nicada ao Prefeito para a correção das irregularidades apontadas
e à Câmara para os efeitos de instruir os processos de prestação de
contas anuais dos Prefeitos.

dxt.37 -- - Lei se tratando de recursos interpostos pelo Pre-
feito OU Vereador (Const , art. 41, nd V), referentes à administração
financeira, o' Tribunal tomará conhecimento dos seguintes

a) Contra os decisões da Câmara, relativas à prestação de
contas do Prefeito;

li) contra atos e resoluções dos órgãos municipais, em ma-
téria de administração financeira;

e) contra atos do Prefeito, que violem a lei orçamentária,
ou outras leis municipais de ordem financeira.

SECÇdO II

1)as Coimías do Exercício Financeiro

Ari. 33 Cornoete ao Tribunal, no que se refere às contas d
exercício financeiro, emitir pa recer prévio, no prazo de trinta dias,
sâbre as contas que o Chefe do Poder Executivo deve, anualmente,
prestar à Assembléia Legislativa.

§ ld Estas contas serão submetidas ao exame do Tribunal
até 30 dias após a instalação da Assembléia Legislativa em cada
ano. Se lhe não houverem sido enviadas no prazo legal, o Tribunal
comunicará o fato à mesma Assembléia, para os fins de direito,
apresen tendo-lhe, ruia e noutro caso, 1iIlflUCOS0 relatório do exer-
cício financeiro encerrado.

§ 2. 1 - O ïrihunal, tendo procedido à revisão de tôdas as
contas e documentos de exercício encerrado, restituirá o processo
ao Governador do Lsteuo, coni o respectivo parecer.

Art. 39 - O Tribunal, por intermédio (te SCU Presidente,
restará à Assembléia Legislativa tôdas as informações e elementos

que lhe foreni solicitados sôbre atos relativos ao exame das con-
tas (10 exercício financeiro.

SECÇÃO III

1)a Prestação e Tomada de Contas

Art. 40 - Todos os responsáveis por bens ou por dinheiros
públicos, com funções permanentes ou eventualmente encarregados
de arrecadá-los, guardá-los ou aplicá-los, inclusive os administra-
dores das entidades autárquicas e departamentos autônomos, estão
sujeitos à prestação de suas contas, cujo julgamento é da compe-
tência privativa do Tribunal.
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Art. 41 Cabe ao Tribunal de Contas velar pela observân-
cia do disposto no artigo anterior e deve ter em dia a relação de
todos os responsáveis para com a Fazenda Pública.

Parágrafo único - As repartições, ás quais períençani os res-
ponsáveis, são obrigadas a remeter, até o dia 30 (le abril de cada
ano, ao Tribunal, a relação completa e circunstanciada de' todos
quantos, no exercício anterior, tenham recebido, administrado, des-
pendido ou guardado bens pertencentes ao Estado, comunicando,
outrossim, regularmente, as modificações ocorridas em coflSe(Iüêfl-
cia de substituições, por morte ou por outro motivo.

Art. 42 - A inobservância da disposição do parágrafo an-
terior acarretará a responsabilidade dos chefes de repartição a
que incumbir a providência, os quais ficarão sujeitos às penalidades
previstas na legislação em vigor.

Art. 43 - Os agentes responsáveis prestam contas às repar-
tições competentes e remeterão a estas, até o dia 15 do mês seguin-
te, os documentos de receita e despesa de dinheiros e outros valores
do Estado a seu cargo e de entrada e saída de material sob sua
guarda.

Art. 44 - Os responsáveis que deixarem de remeter no prazo
legal os documentos a que se refere o artigo anterior, serão sus-
pensos até que o façam, sujeitos aos juros de mora pela retenção dos
saldos, e, ainda, na reincidência, será aberto regular processo admi-
nistrativo para efeito da penalidade que couber, na forma da lei.

Art. 45 - A liquidação dos balancetes mensais, inclusive os
das exatorias, pelas repartições competentes, far-se-á em face (los
respectivos documentos e proceder-se-á, sem demora, aos devidos
lançamentos na sua escrituração, a fim de ficarem concluídos dentro
do prazo de 45 dias, a contar do último dia do mês a que se, re-
ferirem os balancetes.

Art. 46 - O levantamento anual das contas com base nos
lançamentos mensais relativos à gestão de cada responsável deverá
estar concluído, de modo que seja remetido ao Tribunal de Contas
dentro de 6 meses do encerramento do exercício.

Parágrafo único - No prazo de seis meses, contados do re-
cebimento do processo, o Tribunal proferirá julgamento depois de
feitas as diligências que se tornarem necessárias.

Art. 47 - Nos casos de desfalques ou desvio de bens do
Estado, falecimento ou exoneração de responsável, a tomada de
contas será iniciada imediatamente.

Art. 48 - Na instrução e preparo dos processos de tomadas
de contas para julgamento Pelo Tribunal, constituem trâmites e for-
malidades substanciais:

1 - O exame das contas pelos serviços técnicos, que escla-
recerão os resultados, opinando relativamente às responsabilidades
verificadas, podendo propor quaisquer medidas ou diligências;

II - a citação do responsável, ou de seu fiador, para alegar
o que tiver, quando o exame das contas revelar achar-se aquêle em

débito para como o Estado;
III	parecer da Divisão competente do Tribunal sôbre a

situação do responsável, no qual incluirá pelo julgamento dêste,
quite, em débito ou em crédito;

1V	parecer do Procurador do Tribunal sôbre a situação

do responsável.
Art. 49 - Sempre que nos processos submetidos ao seu

julgamento o Tribunal verificar violação de lei penal, mandará
extrair cópia da peça ou peças acusatórias e as remeterá ao Pro-
curador do Tribunal para que êste tome a iniciativa devida junto
à jurisdição competente.

Art. 50 - A citação a que se refere o art. 43, n. 9 II, far-se-á
por determinação da respectiva Divisão e por ofício dirigido à re-
partição a que o responsável estiver subordinado, ou por edital
quando incerta a residência do indiciado.

.§ 1.' - Se o responsável e fiador houverem falecido, serão
citados seus herdeiros.

2. -- A citação fixará o prazo de 30 dias, prorrogáveis por
mais 30 1 se houver motivo razoável e cominará a pena de revelia se
o responsável não apresentar alegações em sua defesa, por si ou por
procurador ou não recolher o débito a êle imputado.

§ 3•9 -- Se o débito fôr comprovadamente incobrável, segundo
apure a Procuradoria, ou se as despesas necessárias à cobrança ex-
cederem â metade do débito, será dispensada a citação.

Art. 51	À Divisão competente cio Tribunal cabe ordenar
as diligências necessárias à perfeita instrução cio processo antes de
ser êste concluso ao Tribunal para julgamento, podendo, para isso,
dirigir-se a qualquer repartição em busca de esclarecimentos e do-
cumentos.

Art. 52 - Proferindo a decisão final deverá o Tribunal:

1 - Encaminhar à autoridade competente os processos res-
pectivos, nos casos da ação criminal contra os responsáveis;

II - fixar à revelia o débito dos responsáveis que em tempo
não houverem apresentado suas contas nem entregue os livros e
documentos de sua gestão;

III - mandar expedir quitação aos responsáveis cujas contas
estejam liquidadas;

IV - ordenar, até o máximo de noventa dias, a prisão dos
responsáveis que, com alcance julgado em sentença definitiva do
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Tribunal, ou intimados para dizerem sôbre o alcance verificado em
processo corrente de tomada de contas, não comparecerem, ou pro-
curarem ausentar-se furtivamente, abandonarem a função, emprêgo
comissão ou serviço de que se acharem encarregados ou houverem
tomado por empreitada, sem prejuízo da competência do Covêrno
e seus agentes, para ordenar imediatamente, e sempre que assim
o exigir a segurança da Fazenda Estadual, a detenção provisória do
responsável alçançado até que o Tribunal delibere sôbre esta.

Art. 53 - Quando a sentença concluir pela condenação do
responsável, ser-lhe-á assinado o prazo de 30 dias, a fim de eu irar
COM a importância do débito, sob pena de alienação administrativa
da caução, cobrança executiva e demais medidas assecuratórias do
interêsse da Fazenda Pública.

Art. 54 Sómente mediante a provisão de quitação expedida
pelo Tribunal, poderão ser levantadas as cauções prestadas por
quaisquer exatores, a título de fiança, para exercício de cargo ou
função Pública.

Art. 55 - Para os efeitos da tomada de contas das entidades
autárquicas e departamentos autônomos estaduais, aplicam-se as dis-
posições contidas nos artigos anteriores, inclusive quanto aos prazos
e sanções no que não contrariarem as seguintes normas especiais.

Art. 56 A tomada de contas das entidades autárquicas e
de partamentos autônomos far-se-á à vista do seu balanço anual, que,
devidamente demonstrado e instruído, será enviado ao Tribunal
até o dia 31 de março de cada ano.

1. No exame dêsse balanço para os efeitos de preparar
o processo para julgamento, a Divisão competente do Tribunal lerá
em atenção a execução orçamentária seguida pela autarquia, os ba-
lancetes mensais escriturados ou impugnados a regularidade e le-
galidade dos contratos celebrados e de sua execução, bem como o
resultado de diligências feitas na apreciação desses balancetes.

2. Uma vez concedido o exame naquela Divtso o pro-
cesso de tomada de contas passará à apreciação da Auditoria, que
o examinará em face da lei ou regulamento que reger a autarquia
e cm face das normas gerais de contabilidade pública.

3.' - Em qualquer fase do trâmite do processo, poderão
ser ordenadas diligências (10 verificação e esclarecimento, achadas
necessárias.

SECÇÃO IV

Dos Atos, Contratos e Registros

Art. 57 - Serão registrados, dentro de quinze (15) dias, a
contar da entrada no Tribunal de Contas, todos os atos e contra-
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tos referentes a obras públicas e quaisquer operações que envolvam
ônus para o Tesouro, depois da autorização (10 Governador e assen-
tamento na Secretaria das Finanças.

§ 1. 0 - No caso (Te ordenada alguma diligência, com refe-
rência ao ato ou contrato, o prazo passará a correr (Te novo, a contar
do dia do retôrno do respectivo Processo ao Tribunal.

2.° - Os atos e contratos serão exeqüíveis sômenle depois
de registrados, sendo recusado o registro quando dêles não constar,
com a designação do crédito para despesa, a disposição da lei em
que se fundarem.

§ 3' - Quando o fundamento do ato ou contrato fôr lei es-
pecial, deverá a citação desta constar do respectivo texto, com a
designação do crédito próprio.

§ 4.' No caso (te se tratar de serviçosjá existentes na
organização administrativa do Estado a citação referida no pará-
grafo anterior será a do dispositivo legal que criou, modificou ou
regulamentou o serviço, acompanhado da designação do crédito or-
çamnentário a êle destinado.

§ 5.' - Quando nos atos e contratos cio Estado se obrigar
por despesas a se cumprirem em mais de um exercício financeiro,
o registro pelo Tribunal só poderá ser feito, se a lei em que se fun-
darem dispuser sôbre os créditos para sua execução.

§ 6.' -- Não se recusará registro desde logo a contrato por
inobservância (10 exigência, formalidades ou requisitos, que possam
ser satisfeitos depois, sem que antes seja convertido o pedido em
diligência para acjuêle fins.

§ 7.' - Na hipótese do parágrafo anterior o Tribunal sus-
tará o pronullciamea lo aló ser preenchida, por indicação sua, a
formalidade necessária.

§ - Eni 1 aulquer CLO, a reru a (lo registro, por falta de
saldo mio crédito ou por imputação a crédito impróprio, terá caráter
proibitivo. Quando a recusa tiver outro fundamento, a despesa po-
derá efetuar-se, após despacho do Governador do Estado, registro,
sob reserva do Tribunal de Contas e recurso "ex-officio" para a As-
semnbléia Legislativa.

Art. 58 -- A recusa de registro a contrato, ajuste ou acôrdo
não dará direito à indenização, nem acarretará responsabilidade para
o Estado, ainda que isso não esteja expresso no ato ou contrato.

Art. 59 - A autoridade estadual que tiver aprovado o con-
trato, ajuste ou acârdo Poderá solicitar do Tribunal reconsidera-
ção do ato que houver denegado o registro, dentro de 15 dias úteis,
após o recebimento da comunicação da decisão, observando-se
quanto ao exame do pedido, o mesmo prazo fixado no art. 57.
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Ari. 60 - Os contratos serão publicados no "Minas Gerais"
por conta do particular, dentro de 15 (quinze) dias de sua assina-
tura, sem prejuízo de seu registro no prazo do art. 57.

§ 1. - Os contratos de locação alimentação e outros s
melhantes, ou de pequeno valor, serão publicados, em resumo, no
expediente da Repartição.

§ 2. A publicação no "Minas Gerais" será dispensada nos
casos de sigilo por interêsse público, a critério do Governador
do Estado. Neste caso, serão os contratos submetidos ao Tribunal
com a nota de "assuntos reservados".

Art. 61 - Considerar-se-ão cláusulas essenciais nos con-
tratos:

a) - as referências ao objeto do contrato, e, scfl(lO o caso,
com indicação minuciosa dos materiais a serem fornecidos ou dos
trabalhos que tiverem de ser executados, bem como do prazo de en-
trega ou conclusão e dos respectivos preços;

b) as que definem as obrigações recíprocas dos contra-
tantes, quanto à execução ou recisão dos contratos;

e) - a que se referir às exigências contidas nos Parágrafos
2., 3•Q e 4•9 do art. 57, bem como à verba orçamentária ou crédito
adicional por onde (leve correr a despesa e a declaração de haver
sido esta empenhada à conta dos referidos créditos, quando prévia-
mente conhecida a importância exata ou aproximada dos compro-
missos assumidos;

(1) nos contratos com pessoas naturais ou jurídicas domi-
chiadas no estrangeiro, a cláusula que declare competente o fôro
brasileiro, para deriinir quaisquer questões judiciais, oriundas dos
mesmos contratos;

e) - a declaração de que o contrato só terá validade depois
de registrado pelo Tribunal.

Art. 62 - No exame dos contratos, verificar-se-á:

1 - se foram lavrados nas Secretarias de Estado ou repar-
tições competentes, excetuados os casos em que é exigida a escritura
pública;

II - se foram celebrados por autoridade competente;
III	se guardam conformidade com as condições estabe-

lecidas na lei para os serviços, obras e fornecimentos;
IV - se respeitam as disposições da legislação administrati-

va e do direito comum no que lhe forem aplicáveis.

Art. 63 O parecer prévio do Tribunal sôbre os emprésti-
mos e operações de crédito do Estado será emitido à vista da res-
pectiva minuta do ato ou do contrato para verificar se a operação
guarda conformidade com a lei que a houver autorizado.
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Parágrafo único - Por ocasião do registro dos atos e con-
tratos a que se refere êste artigo, examinará o Tribunal se foram
observados os dispositivos legais e os requisitos dos arts. 61 e 62
desta lei no que lhes forem aplicáveis.

Art. 64 - No tocante às operações de crédito e empréstimos
municipais, o parecer do Tribunal será emitido à vista da (lOeUrflefl-
tação necessária o com a finalidade principal de verificar o cum-
primento das condições a que se refere o art. 64, item V, da Cons-
tituição Estadual e a Lei 28 de 22-11-1947.

Art. 65 - Os empréstimos e operações de créditos realizados
pelo Estado ou pelos municípios serão registrados para efeito de ser
fiscalizada a sua aplicação.

TITULO III

Dos Balanços

Art. 66 - Os balanços do último exercício encerrado, sôbre
os quais o Tribunal emitirá parecer, serão levantados pelo órgão
competente da Secretaria das Finanças, e dêles deverá constar, qual-
quer que seja a sua organização, o seguinte:

a) - Quanto ao balanço financeiro:

1 - Receita arrecadada em confronto com a prevista, discri-
minadamente, segundo a lei orçamentária;

II - a despesa realizada, comparada com as autorizações
por Secretaria, em suas verbas orçamentárias, ou em seus créditos
adicionais;

III - o movimento de "Restos a Pagar", o de depósitos em
geral e outras receitas e despesas extra-orçamentárias;

1V - as operações de créditos realizadas no exercício;

V - os saldos recebidos do exercício anterior e transferidos
para o exercício seguinte.

b) - Quanto ao balanço econômico ou demonstraçãodemonstração da
conta patrimonial

1 - a despesa orçamentária realizada, inclusive a por cré-
ditos adicionais;

II - a receita orçamentária efetivada;

III - as mutações patrimonais ativas e passivas;

IV - o resultado patrimonial do exercício.
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c) - Quanto ao balanço patrimonial:

1 - a síntese do ativo e passivo, por grupos de contas ou
títulos que, COflhl)reefldeIll os bens, créditos e valores pertencentes
ao Estado; a divida fundada a dívida flutuante; o patrimônio lí-
quido ou o passivo a descoberto e os valores de compensação;

II	as demonstrações discriminativas das contas inscritas
no Balanço Patrimonial.

Art. 67 O parecer do Tribunal sôbre o Balanço Geral do
Estado deverá consistir numa apreciação geral sôbre o exercício
e a execução do orçamento, assinalando, especialmente, quanto à
receita, as possíveis omissões relativas a operações de crédito e,
quanto à despesa, os eventuais pagamentos irregulares ou feitos
sem créditos votados.

Parágrafo único - Para elaboraçáo de seu parecer poderá
o Tribunal solicitar qualquer infoi'mnacão OU requisitam- qualquer
(lOcUnleilto

TITULO IV

Dos Recursos em Gci'a/

Art. 68 - Os recursos a que cc referem os 11. 9 s V, VI e Vil do
artigo 20 (lesta lei, serão interpostos diretamente para o Tribunal
de Contas, no prazo de 30 dias, contados da vigência do ato ou de-
cisão recorrida, tendo efeito suspensivo quando versarem sôbre a
Perda do cargo de Prefeito.

§ i. Recebido o recurso, urna cópia da petição inicial será
remetida aos recorridos, que terão o prazo de 20 dias, prorrogável
até mais 20, para se manifestarem a respeito e prestarem as neces-
sárias informações.

§ 2.	Os recursos deverão ser devidarnente instruidos pelos
interessados com a juntada dos atos recorridos, certidão ou cópia

H,it dos IIa'siw,s, aÍêii (ie (locunlentos relativos aoalegado,
salvo prova de que lhes foram negados, caso em que o Tribunal
os requisitará.

§ 3•9 Na falta de informações por parte dos recorridos,
os recursos serão processados à vista dos documentos apresentados
pelos recorrentes, ou que forem requisitados; e dos elementos que
servirem de base ao parecer da Divisão competente do Tribunal.

§ 4.' Salvo o caso de diligências indispensáveis ao escla-
recimento da matéria versada nos recursos, serão eles julgados
dentro de 60 dias contados da data da juntada das informnaçoes
'dos recorridos, ou do último dia de prazo fixado para estas, quando
não forem prestadas.
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§ 5.9	O julgamento dos recursos obedecerá às disposições
do Regimento interno do Tribunal.

Art. 60 - Das decisões do Tribunal nos processos de sua
competência são adniissíveis os seguintes recursos:

1 - Embargos deciaratórios;
II - embargos infringentes do julgamento;
III - revisão.

Art. 70 - Os embargos (leclaratórios sômente serão admissí-
veis quando houver na decisão alguma obscuridade, omissão, con-
tradição ou ambiguidade cuja declaração se imponha.

§ 1.' - O recurso poderá ser interposto por qualquer dos
interessados dentro do prazo (lo 8 (oito) dias, contados da publi-
cação da decisão no órgão oficial para ciência (]as partes, devendo
constar do re querimento a indicação do ponto omisso, obscuro,
ambíguo ou contraditório, cujo esclarecimento se reclama.

§ 2. Se o irnuerimnento não contiver a indicação a que
se refere o parágrafo anterior, deverá ser logo indeferido por despa-
cho irrecorrível do Presidente.

§, 3•9 Os tmnbargos declaratórios suspendem o prazo para
a interposicão de outros recursos, salvo quando rejeitados pelo
indeferimento 1 mimar (Ia petição nos tC'rrnos do parágrafo anterior.

Ai-E, 71 -- Os enibargos infringentes interpostos em petição
articulada dos interessados, dentro do Pi'CZo (Te 15 dias, contados
da publicação do jilgado para ciência das partes, no órgão oficial
do Estado, sômentc serão admitidos

a) (Ias decisões profei'idas cm grau de recurso, nos pro-
cessas de tomadas (IC contas administrativas, quando se fundarem
eiaalegação (10 pagamento ou quitação de quantia fixada como
ai cnn cc;

h) (ias decisões proferidas nos recursos previstos no art.
20, n gs V, VI e VII, ruan do náo tiver si do unânime o julgamento
do Trcbunal;

e) dc dcci cães que o Ti'ibicnal proferir originàriamcnte em
proccso s (Í2 tocnada. prestação ou revisão (IC cofias de ra atri-
balcão,	((lia o iniei'escado Icue pagamento ou quitação (ia
(l iman t i a	ada eLmo alcance

ircg;'co óaico Não se iraac(io prôpriaiiente (lo alcance,
poderão os embargcs ser i'ccehc go 5, mediante alegações fundadas
CIII lei, reul :ia cato eu (n'dela de au oi'ictade competente.

72 - Das decisões profei'idas em grau de embargos, nos
casos aque se referem as letras ''a'' e "c'' (lo artigo anlem'iom', caberá
O i'ceuc'sü de rcaiso, seca tdeao scucc:ivo, !cmcubedo ao rc'pcmcsá-
vcl, sce, iccd :nS d' IiadOic5.
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Parágrafo único	Caberá também a revisão contra as deci-
sões do Tribunal que não admitirem embargos infringentes.

Art. 73 — O recurso de revisão, que poderá ser interposto
dentro de cinco (5) anos contados da publicação da decisão no
órgão oficial do Estado, fundar-se-á sèmente em

1 -- Ërro de cálculo nas contas;
II — omissão, duplicata ou êrro de classificação de qualquer

verba cio débito ou cio crédito;
III	falsidade de documento em que se tenha baseado a

decisão;
IV — superveniência de novos documentos com eficácia sô-

bre a prova produzida;
V - nulidade por falta ou defeito de intimação inicial, se

o processo houver corrido à revelia dos responsáveis.

Art . 74 -- As inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto, ou os erros evidente de escrita ou de cálculos contidos nas
decisões do Tribunal, poderão ser corrigidos a requerimento de
qualquer das partes ou "ex-officio", por despacho, antes de sua exe-
cução.

TITULO V

Da Execução das Sentenças

Art. 75 — Sujeito apenas ao recurso de revisão a sentença
que houver julgado o responsável quite ou em crédito para com
a Fazenda Estadual, será arquivado o processo na Secretaria respec-
tiva, depois de expedida quitação ao responsável.

ArI. 73 - Na hipótese de ser o responsável julgado em dé-
bito coma a Fazenda Pública, proceder-se-á á alienação administra-
tiva da caução, prosseguindo-se na execução da sentença.

Art. 77 — A alienação administrativa da caução será reque-
rida pslo Procurador do Tribunal e, sendo concedida, expedir-se-á
ordem á repartição compen[en[e para recolher imediatamente aos
cofres públicos a totalidade da caur.o eu pane desta, suficiente para
cohrr o alcance, juros de mora e quaisquer despesas que porven-
lura (l-vaia ser indcniz das, ficando o restante da caução escritura-
(li) '	i•uae do SCL( possuidor.

ecefl i aos cofrespúhl-:ccs a importância da
o LOa cna' ,ieacio imr-diatamenta no Tribunal, mediante

:1	 POzo e recolhimento.
-	desia comunicação expedir-se-á quitação ao

repuas ci se a Fazenda Estadual houver sido integralmente ide-
casa coa tiúilo, sem-á iciia a conta da importância a ser

reccPi, Lm pam a os dcvhios e1fls«

Art. 78 Na hipótese de responsável alcançado não afian-
çaclo, e cin casos especiais ea que o interêsse da Fazenda Pública
o justificar, poderá o Tribunal, a requerimento do seu procurador,
determinar à repartição competente que a iml)ortâriCia do alcance
seja descontada (lOS proventos (Ia atividade ou inatividade do res-
ponsável, nos têrmos da legislação cia vigor.

Art. 79 — O expediente (Ia alienação administrativa da
caução, ou da indenização de que tratam os artigos antecedentes,
deverá estar concluídos dentro cio prazo de trinta (30) dias, conta-
dos do recebimento do ofício expedido pelo Tribunal à autoridade
a quem competir o seu cuinpmimento, sendo êsse prazo prorrogável
por ((laia (sina CIa) (iaa, a jiliSO ilo inOana!

l'l'rLTLo -VI

lias Consultas

Art. 80 — O Tribunal resolverá sôbre as consultas que lhe
forem feiias pela Aiimiiistraçáo, por intermédio dos Secretários do
Estado, Diretores de Departamentos Autônomos e Organizações
Autárquicas, acêrca das dúvidas suscitadas na execução das dispo-
sições legais concernentes ao orçamento, à contabilidade e às finan-
ças públicas, salvo nos casos concretos em que o Tribunal tenha
que se pronunciar, por tora de suas atribuições legais.

'iiTULO Vil

Do I?egimeno Interno

Ai-t. Si - Os serviços do 'I'i-ibunal de Contas serão regu-
lados nos Regimento Interno, cine adotar, cabendo-lhe ainda votar
as reoiuç3es e píovincmos, para sua hoa execução.

TITULO VIII

J)lS IJ jaisições Gerais

Ani. 82 — Par.,,u ciio do que dispõe o art. 41 e suas alíneas
da Constituição do Estado, estendem-Se aos municípios as dispo-
sições (lu presente lei no que fore:n aplicáveis.
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Ad. 83 - Os Juizes, Auditores, Procuradores e Chefes de

Divb ão tornarão posse perante o Presidente (10 Tribunal e os demais
funcionários cio Corpo Instrutivo perante o Chefe do Serviço do
Pessoal.

Art. 84 - Os Juízes e o Procurador, após uni ano de exer-
cício lerão direito a férias correspondente, quanto à sua extensão,
às cite a Lei de Organização Judiciária (10 Estado concede aos
membros do Tribunal de Justiça; ditas férias serão individuais, não
podendo gozá-las, sirnultãllearnente, mais de dois' juízes.

Parágrafo único - Poderão essas férias, em cada ano, ser
gozadas eni dois períodos.

Art . 85 -- Ao advogado nomeado juiz computar-se-á paro
aposentadoria voluntária, o tempo dc advocacia, se tiver exercício
mmfliiio de cinco anos no Tribunal.

1. -- O tempo de advocacia será provado por im;crção
na Ordeni dos Advogados e certidões de cartórios

§ 22 --	vedada a acumulação de tempo contado na advo-
cacia e eia cargo público, exercido simuitánearnente.

Art . 86 - A gratificação adicional por tempo de servira
incorporar-se-á em; vdncilnenlos para efeito de aposentadoria.

Art. 87 - Os Auditores e os Subprocuradores terão direito
a trinta dias (O] secutivos dc férias por ano, que serão gozadas de
acôrdo com a escala estabelecida para o fim.

'ará;rafo único -	O pesacai (10 Corpo Imdrulivo gozará
as férias previstas no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do
Estado.

Art. 88 - Os Juízes, o Procurador, os Subproc lira cloies e os
Auditores do Tribunal lerão os vencimentos constantes da tabela
anexa.

Ali. 00	O Tribunal de Contas organizol'á os seus servb'os,
inclusive oa de sua Secretaria, dirigida pelo funcionário que fôr de-
signado pelo Presidente, e que perceberá a gratificação de função
constante da tabela anexa.

Ari. 00 - Cabe ao Presidente do Tribunal movimentar
as verbos (te pessoal e dc mna tcri;l destinadas ao Tribunal, requi si-
lar passegena e iran -pof[es cio benefício (10 serviço, e conceder
licnças, férias e abonos de família.

Ait. 9 -- !tccorrej'á o Tribunal, subsidiáriarnente, aos pie-
ceLas d a legislação anterior, nos casos omissos nesta lei, continuan-
do era vigor as narinas e regulamentos sôbre contabilidade pública,
daqucta legilaCEM que não colid ireni com fste diploma.

Art. 02	Esta lei entrará em vigor na (lata fie sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a uuem o conec
inento e execução desta ICI pertencer, cine a cumpram e façam cuii
prir, tão inteiramente como nela se contém,

Dada no Palácio da Liberdade, Belo horizonte, 3 d novembro
de 1954.

JuscicLINo KunITscJ(EIc DL OLiVEDIÀ
Odilon Behrens

TABELA DE VENCIMENTOS A QUE SE IIEFEBEM OS ARTIGOS
88 E 89 DESTA LEI

Ven riniento
Cargos	 -

por uses

li .400,00
Procurador .................li .400,00
Auditor .....................8.100,00
Subprocurador ................

Gratificação
Função gratificada

	

Por mês	Por alio

Secretário ..................209,00	9 . 000,00

*

Li:! N. 1.115, DE 3 DE NOVLMBB() DE 1954

i;rr d Secretaria da Educação o crédito eSprCkil de Cr$ 167. (i02,80

() Poso (lo ELado (te Manas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. i p - Fica ~rio à Secretaria (ia Educação o crédito
especial de Cr 167. (102,80 (cento e sessenta e sete mil seiscentos e
(lOIS ('l'lJzeirOS e oitenta centavos), para pagamento de despesas fie
exercícios anteriores, como segue:

Cri$

Divino Dias da Silva -	Servente, Padrão E, do
Grupo Escolar "8 ilviano Brandão", da Capi-

Fixos por
ano

172. 800,00
172. 800,0d
97. 2001M
97. 200,00
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c1,

126,00

500,00

1.600,00

4.750,00

450,00

1.650,00

3.500,00

1.912,50

7.662,50

825,00

'7. 087,50

3.981,30

362,50

2.150,00

Cr

3.375,00

8.100,00

125,00

125,00

750,00

3.550,00

250,00

1. 3225,00

375,00

2.587,50

675,00

2.500,00

500,00

6.000,0(1

tal, vencimento relativo ao período de 16
de novembro a 31 de dezembro de 1952

Alelaide Lio	Aulas extranuinerárias dados no
Iuslitiilo de Educação, nos exercícios de 1948
a1952	......................

Alajde Lisboa de Oliveira - Aulas extranunierárjis
(ladas no Instituto de Educação, nos exercícios
(Je 1948 a 1952	..................

Ana Luiza de Araújo Queiroz	Aulas 'extranunie-
rárias dadas no Instituto de Educação, nos
exercícios de 1948 a 1052 ..........

Ana Mendonça Rosa de Magalhães Góis - Aulas
exlraouiiierárias dadas no instituto de Educa-
ção nos exercícios de 1948 a 1952 ......

Anibal Status - Aulas extranumerárias dados no
Instituto de Educação nos exercícios (le 1948
a 1952	........................

Antônio Augusto da Costa Leite - Aulas extranu-
nieríu'ias dadas no Instituto de Educação nos
exercícios de 1948 a 1952 ............

Antônio Francisco	Aulas extranumerárjas dadas
no insiiiuto dc Educação nos exercícios de
1948 a 1052	....................

Aristóteles Teixeira (te , Sales - Aulas Exiranunierá-
rias dados no instiiuto (lc Educação nos exer-
cíci os de 1948 a 1952 ..............

Armando Ribeiro dos Santos - Aulas extranurierá-
rias dados no Instituto de Educação nos exer-
cícios de 1948 a 1952 ................

Aquiles liarbosa - Aulas exiranuinerárias dadas no
instituto te Educação nos exercícios de 1948
a	1952	......................

Aurjia de 3ousa Leal - Aulas exiranuiiicrárias da-
das nu Instituto de Educação nos exercícios
de 1048 a 1952	................

Benedita Valadares Ribeiro Guerra - Aulas extranu-
merárias dados no Instituto de Educação nos
exercícios de 1048 a 1952 ..............

Carmen Melo	Aulas extranumerúrjas dadas no
Instituto de Educação nos exercícios de 1918
a	1952	........................

Ceei Pinto da Silva	Aulas extranuinerárjas da-

tias no Instituto (le Educação nos exercícios
dc 1918 a 1952	..................

dc Vrc''a; '1 xc'-.nias extran rr:aS dO-
(ias no Institiiío (lc Educação 1105 exercícios

de 1918 a 1952 ..................
Dalton Lintz de Freitas - Aulas extranuineráriaS

dadas no Instituto (te Educação nos exercí-
cios de 1048 a 1052 ..................

flelorne Neves de Carvalho - Aulas extraflUflierariaS
dadas no Instituto de Educação nos exer-
CiOS (te 1948 a 1952 ..................

Edgar Renault Coelho - Aulas extraliumeráriaS da-
das no Instituto de Educação nos exercícios
de 1948 a 1952 ..................

Eduardo Rodrigues Afonso de Morais - Aulas ex-
tranunierárias dados no Instituto de Educa-
ção nos exercícios (te 1948 a 1952 ......

Filocelina da Costa Matos Alneid'i - Aulas extra-
numerárias dados no Instituto de Educação
nos exercícios de 1948 a 1952 ........

Francisco Floriano de Paula Aulas extra flumerã-
rias dadas no Instituto de Educação nos exer-
cícios de 1918 a 1952 ................

Querino Casassanta	Aulas extrafltllflerárias dadas
no instituto (Te Educação nos exercícios (Te
1918 a 1952 ....................

Guiomar Maria de Medcircs Aulas extranumerá-
rias dados no Instituto de Educação nos
exercícios de 1948 a 1952 ............

lIenrigue Furtado Portugal - Aulas extranumeráriaS
dadas no Instituto (Te Educação nos exercí-
cios (te 1948 a 1952 ................

Hernsengarda de Figuciredo Castro - Aulas extra-
numerárias dadas no Instituto de Educação
nos exercícios de 1948 a 1952 ........

lago Vitoriano Pimeniel --- Aulas extranumeráriaS
(latias no Instituto de Educação nos exercícios
dc 1948 a l ................

Irene (IC Paula Magalhães --- Aulas extranumerá-
lias dadas no Instituto de Educação nos exer-
cícoa (te 1913 a 1952 ..............

Jeanne i.ouise Siilde ----- Aulas extranuinerárias da-
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Cr$

5.200,00

2.600,00

1.750,00

112,50

1.575,00

350,00

11.050,00

Cr$

9.750,00

2.462,50

2.225,00

1.725,00

775,00

3.762,50

250,00

4.200,00

225,00

1.200,00

3.225,00

850,00

3.700,00

(Ias no Instituto de Educação nos exercícios
de 1948 a 1952 ..................

João Moreira da Rocha - Aulas extranumerárias
dadas no Instituto de Educação nos exercícios
de 1948 a 1952 ..................

Lúcia Schmidt Monteiro de Castro -- Aulas extra-
numerárias dadas no Instituto de Educação
nos exercícios de 1948 a 1952 ........

Luísa Valadares Versiani Caldeira - Aulas extranu-
merárias dadas rIO Instituto de Educação nos
exerícios de 1948 a 1952 ............

Maria (lo Carmo Batista dos Santos - Aulas extra-
numerárias da(laS no Instituto de Educação
nos exercícios de 1948 a 1952 ..........

Maria Efigênia Couiirho Pimenta Aulas extranu-
merárias dadas no Instituto de Educação nos
exercícios de 1948 a 1952 ............

Maria Emilia (10 Figucíredo Castro Goulart - Aulas
T,

Maria Guiomar Amoriin Ferrara Aulas exiranu-
incrárias dadas no Instituto (lo Educação nos
exercícios de 1918 a 1952 ..........

Maria Ione da Mala Machado Aulas extranume-
rárias dadas no Instituto (te Educação nos
exercícios de 1948 a 1952 . . . .........

Maria Selma de Vasconcelos Pratos Aulas extra-
numerárias dadas no Instituto de Educação
nos exercícios de 1948 a 1952 ..........

Marino Mendes Campos * Aulas extranunierárias
dadas no Instituto de Educação nos exerci-
cios de 1948 a 1952 ................

Nair Magalhães Cardoso de Sonsa - Aulas extra-
numerárias dadas no Instituto de Educação
nos exercícios de 1948 a 1952 ..........

Odete Klein - Aulas extrantimerárias dadas no
Instituto (lo Educação nos exercícios de 1948
a	1952	......................

Clemar Lacerda de Oliveira - Aulas extranume-
rárias dadas flO Instituto de Educação nos
exercícios (le 1948 a 1952 ............

Olga Prado Becher - Aulas extranumerárias dadas

no instituto dc Educação flüs exercícios de
1948 a 1952 ....................

Rosaura Gonza,a ---- Aulas extranunicrúrias dadas
110 InStiUlO (10 Educação nos exercícios de
1948 a 1952	....................

Sdvia Meireles	Aulas extranunlerárias dadas no
Instituto de Educação nos exercícios de 1948
a1952	........................

inienor Francisco ue Vasconcelos Floria --- Aulas
extranumerárias dadas no Instituto de Educa-
ço nos exercícios de 1948 a 1952 ........

Araiuita Alvos dos Santos - Aulas extranuinerá-
rias dadas 110 Instituto de Educação rios exer-
cícios de 1948 a 1952 ................

Carmozina Diniz	Aulas extranulneráriaS dadas
no instituto de Educação nos exercícios de
1948 a 1952 ....................

i)a,1aar de Araújo Lima -- Aulas extranurnerárias
dadas no instituto de Educação nos exercícios
de 19T48 a 1952 ..................

Flávio Neves	Atuas exiranumerárias dadas no
Instituto de Eduemão mios exercícios de 1048
a	1952	......................

Irene Lustosa	Aulas extranumerárias dadas no

	

4.433,00	 instituio de Educação nos exercícios (10 1918
a 1952	........................

Leôncio Nogueira de Abreu Chagas - Aulas extra-

	

500,00	 .	 no iiu,Htu[o de iannçnu
(	1

Márcia Morais - Aulas extra nume rárias dadas no

	

375,00	 instituto de Educação nos exercícios de 1948
a	1952	......................

2iaria tia Conceição Queiroga - Aulas extranumerá-

	

200,00	 rias dadas no instituto de Educação nos exer-
cícos de 1948 a 1952 ................

Maria Lício dos Santos Neto - Aulas cxtranumerá-

	

7.725,00	 rárias dadas no Instituto de Educação nos
exercícios de 1948 a 1952 ............

Surtes Mortmer Lodi	Aulas extrannimerárias da-

	

250,00	 das no Instituto de Educação nos exercícios
de 1948 a 1952 ................
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José Mesquita de Carvalho -- Aulas extranurnerá-
rias dadas no Instituto de Educação nos exer-
cícios (te 1948 a 1952 ................

Aires da Mata Machado Filho Aulas extranume-
rárias dadas no Instituto (te Educação nos
exercícios (te 1918 a 1952 ..........
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Art. 3. - Revogam-se as disposições em contrário, entran-
do esta lei em vigor na data de sua publicação.

14 92 50
Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a queni o conheci-

mento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

1.125,00

167. 602,80

Art. 2.9 - Para atender ás despesas decorrentes desta lei,
fica o Poder Executivo autorizado a realizar as operações de crê-
dito que se tornarem necessárias.

Art. 3•Q	Esta lei entrará em vigor na data de sua publi,
cação, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 3 de
novembro de 1954.

JUSCELIN0 J U IT'-,CTIEIC DE ()LIvEma.

Levirido F'urqiiirri Lambert

Odilon Behreim.s

*

LEI N.° 1.116, DE 3 DE NOVEMBRO DE 1954

Revigora o crédito especial aberto à Secretaria da Agricultura,
Indústria Comércio e Trabalho, pela Lei n.' 800, de 13 de (Ic:cn?bro

de 1951

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

Art. 1. - Fica revigorado, com vigência até 31 (te dezembro
de 1955, o crédito especial aberto à Secretaria da Agricultura, In-
dústria, Comércio e Trabalho, pela Lei 11. 9 800, de 13 de dezembro de
1951.

Art. 2.° - Para atender às despesas decorrentes (lesta lei,
fica o Poder Executivo autorizado a realizar as operações de crédito
que se tornarem necessárias.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 3 de novem-
bro de 1954.

JUSCELINO KuI3JTsCIIEK DE OmAvEma

Aloísio Costa

Odilon Behrens

*

LEI N, 1.117, DE 3 I)E NOVEMBRO DE 1954

Abre à Secretaria da Viação e Obras Públicas o crédito especial
de Cr 587.421,20

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

Art. 1. - Fica aberto à Secretaria (ia Viação e Obras Pú-
blicas o crédito especial de Cr 587.421,20 (quinhentos e oitenta
e sete mil, quatrocentos e vinte um (i'U'IUS e vinte centavos), para
ocorrer ao pagamento de vapores cedidos à Navegação Mineira do
São Francisco pela Rêde Mineira de Viação

Art. 2. Para ocorrer às despesas decorrentes da presen-
te lei, fica o Poder Executivo autorizado a realizar as operações
de crédito que se tornarem necessárias.

Art. 3. 1>	Esta lei entrará cmii vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-
incuto e execução (lesta lei pertencer, que a cumnpranm e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio (Ia Liberdade, Belo horizonte, 3 (te novem-
bro de 1954.

JusCELIN0 KUBITSCHEIC DE OLIVEIRA
Áureo Renault
Odilon Behrens

*
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LEI N. 1.118, DE 3 DE NOVEMBRO DE 1954

1;cnla a Companhia Monlanhêsa de Eletricidade, com sede em Belo
Horizonte, do pagamento (10 impôs/o de transmissão "inter-vivos"
Para aquisição de bens imóveis e suas ben[eitorias rios municípios

de Guanliões e Santa Juliana

O Povo (10 Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. Fica concedida à Companhia Montanhêsa de Ele-
tricidade, cem sede cm Belo Horizonte, autorizada a funcionar pelo
Decreto Federal n. Q 35.334, de 7 de abril do corrente ano, isenção
do pagamento do impôsto de transmissão "inter-vivos" para aqui-
sição de bens imóveis e suas benfeitorias, nos municípios de Guanhães
e Santa Juliana.

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

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

Dada no Palácio (Ia Liberdade, Belo horizonte, 3 de novem-
bro de 1954.

Juscum-,o	TSUEK DE OLIVEUÂ
Odilon lJehrens

*

LEI N. 1.119, DE 3 DE NOVEMBRO DE 1954
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duzentos mil cruzeiros (Cr 200.000,00), que será consignada or-
çamentàriamente.

Parágrafo único Durante a vigência (lesta lei, o Govêrno do
Estado disporá de 10 (dez) lugares no estabelecimento, gratuita-
mente, a serem preenchidos mediante indicação do Executivo.

Art. 4Q Revogado o art. 18 da Lei n. Q 811, de 13 de de-
zembro de 1951, fica o Govêrno do Estado autorizado a adquirir
na cidade de Ouro Prêto, pela quantia máxima de Cr$ 150.000,00
(cento e cinqüenta mil cruzeiros), um terreno para nêle ser cons-
truido o edifício destinado ao Conservatório Estadual de Música
daquele município, podendo fazer as operações de crédito que se
tornarem necessárias a êsse fim.

Parágrafo único - Tôdas as disposições da Lei n. 811, de
13 de dezembro de 1951, que se referem à criação e regulamentação
de um Conservatório de Música na cidade de Uberaba passam a ter
aplicação ao Conservatório de Música (Ia cidade de Ouro Prêto.

Art. 5. - Esta lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições eia contrário.

Mando, 10 ,;hht(J, a ti),iiaacs, a qu 1 o COmiOeC-

mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
p1-ir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 3 de novembro
de 1954.

JUSCELINO KUBITSCIIEK DE OLIVEIRA
Levindo Furquun Líinmbert
Odilon Beimrens

*

LEI N. 1 . 120,  DE 3 DE NOVEMBRO DE 1954
Reconhece oficialmente o atual Conservatório de Música de Uberaba

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

Art. 1.	É reconhecido oficialmente e equiparado aos esta-
duais o atual Conservatório de Música de Uberaba.

Art. 2. Para os efeitos (lesta lei, o Conservatório de Mú-
sica de Uberaba deverá organizar-se nos moldes dos demais man-
tidos pelo Govêrno do Estado, instituindo os cursos previstos pela
Lei nY 811, de 13 de dezembro de 1951, sob a orientação e fisca-
lização da Secretaria da Educação.

Art. 3. - Para auxiliar a sua manutenção, fica concedida
ao Conservatório de Música de Uberaba uma subvenção anual de

Dispõe sdãre doação de imóvel à Conferência Santa Teresinha da
lirnundade de São Vicente de Paulo, do município de Rio Novo

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

Ari. 1.' - Fica o Govêrno do Estado autorizado a doar, para
a instalação de sua sede, à Conferência Santa Tieresinha da Irman-
dade de São Vicente de Paulo, no município de Rio Novo, o imóvel,
de propriedade do Estado e situado naquela comuna, à Rua São Se-
bastião (Vila França) e cujos lados confrontam com terrenos de
sucessores de Artur Dutra Pereira, Sebastião Ferreira Campos e com
a citada rua.
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Art. 2.° - Reverterá ao patrimônio do Estado o imóvel re-
ferido no artigo anterior, caso não lhe seja dada a destinação esta-
belecida nesta lei.

Art. 3 y - Revogadas as disposições em contrário, entrará
esta lei em vigor na (lata de sua pUl)liCaçiíO

'Mando, portanto, a tô(las as autoridades, a quem o conheci-
mento e execucão (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente corno nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 3 de novem-
bro de 1954.

,Juscii.i NO l(Uiil'fSCIiEK DE OLIVEIft
Odiloji IJehrens

LEI N. Q 1.121, DE 3 DE NOVEMBRO DE 1954

Dispõe sôbre doação de terreno à "Casa do Viajante Comercial
do Brasil"

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

Art. 1 . 0 __ Fica o Govêrno autorizado a doar à. "Casa do Via-
jante Comercial do Brasil", para construção de sua sede, a área de
terreno de propriedade do Estado, com 720 metros quadrados, sua no
quarteirão n.° 57, da 12.0 secção urbana, desta Capital, com frente
para a Rua Uberaba, numa extensão de 14 metros.

Art. 2. - Reverterá o imóvel doado ao domínio do Estado
se desvirtuada, a qualquer tempo, a destinação estabelecida nesta
lei.

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

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conhec
mento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo horizonte, aos 3 de
novembro de 1954.

JITSCEIJNO Kuirrscirci n:: Or.ivcu
Odilon flehrens

*

LEI N.° 1.122, DE 3 DE NOVEMBRO DE 1954

Concede isenção de impósto de transmissão "inter-vivos" à
Associação Atlética Caiu pinaverderise

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

Art. 1 . 0 - Fica concedida isenção cio impôsto de transmis-
são "inter-vivos" à Associação APática Campinaverdense, para aqui-
sição do terreno doado Pela Prefeitura Municipal de Campina Verde
à referida Associação situado no distrito da cidade, perímetro su-
burbano, com a área aproximada de 19.600 mIs quadrados, para cons-
trução de Sua praça de esportes.

Art. 2. - A isenção referida no artigo 1.0 deverá ser utili-
zada dentro do prazo de um ano, a partir cia promulgação desta
lei.

Ar[. 3•0	O iinpôsto cuja isenção esta lei determina, será
devido ao Estado, caso a entidade beneficiada mude de finalidade.

Art. 49 - Entrará a presente lei em vigor na (lata de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Man do, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-
manto e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio ria Liberdade, em Belo Horizonte, aos 3 de
floVeIfll)iO de 1954.

.1 USCE1.INO KUnITSC(IEK DE Oi.IvElrict
Odilon Belircns

*

LEI N.9 1 . i, DE :t DE' NOVEMBBO DE 1954

Cria o Conservatório Estadual de Música de Leopoldina

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

Art. i. -- É criado uni Conservatório Estadual de Música
na cidade de Leopoldina.

Art. 2.1 O Conservatório cia que trata esta lei tem por
objetivo formar professôres de música, cantores e instrumentistas,
bern como desenvolver a cultura artístico-musical do povo, median-
te exercícios práticos e audições de alunos, audições e concertos de
professôres nos quais sejam executadas as mais seletas composições
musicais anti;as e modernas, de autores nacionais e estrangeiros.
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Art. IL	No Conservatório ora criado o ensino abrangerá
os segu!nies cursos:

a) Curso de Professor de Música para as cátedras de Canto
Coral e Orfeão das Escolas Normais, Institutos, Orfanatos, Grupos
Escolares e demais estabelecimentos de ensino do Estado;

h) Curso de Canto;
e) Curso (te Instrumentistas, destinado a formação de znú-

sicos executantes e virtuoses.
Art. 4Y - O Curso (te Professôres (te Música, em 5 anos,

constará das seguintes matérias

1 -- Solfejo, Ditado e Tearla (3 mIos)
II - Canto Coral (3 anos)
III - Pedagogia aplicada à Música (2 anos);
1V - Piano (5 anos)
Art. 5•9 - O Curso de Canto, cm 6 anos, constará das se

guintes mnaiérias

1 - Solfejo, Ditado e Teoria (3 anos)
lI	Pijuo (Jacui1atvo) 5 anos
Iii	Canto (6 anos).

Art.	 O Curso de Viola, de Flauta e Clarinete constará
das seguintes matérias:

1 - Solfejo, Ditado e Teoria (3 anos);
ii - Viola, Flauta ou Clacinete (6 anos)

Art. 7•9	O Curso de Violino, Violoncelo ou Piano, com 9
ano:;, constará das seguintes matérias

1	Solfejo, Ditado e Teoria (3 anos)
11 - Violino, Violoncelo ou Piano (9 anos)

sri. 8, Fica criado no Conservatório a que se refere esta
lei, o Curso de Professor (te Música para preenchimento preleren-
cml das cadeiras de Canto Coral e Orfeão (ias Escolas Normais,
Institutos, Orfanatos, Grupos Escoiares e demais estabelecimentos
de ensino do Estado.

Art. 9. - São criadas, igualmente, no Cunservatómio, nove
cadeiras, assim (liscrimifladas

1 Cadeira de Solfejo, Ditado e Teoria;
1 cadeira de Canto Coral e Pedagogia aplicada à Música;
1 cadeira de Canto;
1 cadeira de Flauta;
1 cadeira de Clarinete;
1 cadeira de Violino e Viola;

1 cadeira de Violoncelo;
1 cadeira de Piano;
1 cadeira de Piston e Trombone.

Parágrafo único	Cada cadeira terá uni professor, Padrão
L, que será obrigado a ministrar até 12 horas (te aulas semaflais.

Art. 10 - O Coo servatôrio se regerá pelas leis que regulam
os Estabelecimentos de ensino normal e secundário do Estado.

Art. 11 -- O Govêrno do Estado, anualmente, consignará em
orçamento (lotação suficiente para custeio (Ias despesas e renovação
do material e instrumental do Conservatório.

Art. 12	O Conservatório criado por esta lei, fica direta
mente subordinado à Secretaria de Estado dos Negócios da Edu-

cação.
Ai-L. 13 - O quadro adiimi nistrativo do Conservatório crinún

por esta lei compor-se-á dos scufritcs cargos isolados, efetivos e de
livre provimento:

- :	1	A;	OI-(U(SU1P	)I,
1-13, 1 Inspetor de alunos, Padrão 1_10 e 1 Porteiro-Servente, Padrão

1-12.
MI. 14 -- Fica instituída uma função gratificada (te Dire-

tor, com a gratificação mensal de Cr$ 800,00.
Art. 15 - O Diretor, designado pelo Governador cio Estado

dentre os Catedráticos, pelo prazo de 3 anos, será escolhido trienal-
mneate pela maioria absoluta da Congregação a que pertence, podendo
ainda ser reconduzido 1)110 voto (Ia maioria de dois terços.

Parágrafo único -- Excetua-se a primeira designação, que
será de livre escolha do Govenador do Estado e recairá cm um
dos professôrcs que interinamente exercer a cátedra, até que se
constitua definitivamente a Congregação, com a nomeação dos Ca-
tedráticos por concurso, qunauo si' seguirá a regra do artigo 17.

Art. 16 --- O (iovêrno do Estudo entrará cal entendimentos
com o Guvêrno Munir pai ou c:iii dades artísticas e culturais no sen-
tido (1C obter, sem ôaus para o Estado e mediante convênios, a
instalação, (lo Conservatório criado.

Art. 17 - As primeiras nomeações para professôres do Comi-
servatóiio serão feitas livremente pelo Governador, com o caráter de
irmteriniiade, ficando os respectivos titulares obrigados a, dentro do
PIiZO (te um aOl) a contar do provimento, se submeterem a concurso
de provas e títulos, na forma da lei.

Art. 18 - O (lovêrno elaborará, dentro do prazo (lo 90 dias,
o Regulamento (lo Coo servatório Estadual de Música de Leopoldina

-	Art . 19 - Esta i p i entrará em vigor na (lala de sua publica-
Çao, revogadas as di pesições com contrário.
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Mando, portanto, a tõdas as autoridades, a quem o conhe-
cimento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente corno nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 3 de novem-
bro de 1954.

JUSCELINO KunITscIu:K na OiivErR.

r evindo Furquim Lambert
Odilon Belirens

*

LEI N,° 1.124, DE 3 DE NOVEMBRO DE 1954

flevigo;a o crédito especial aberto à Secretaria da Agricultura,
indústria, Comércio e Trabalho, pela Lei n. 880, de 12 de agósto

de 1952

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

Art. 1. - Fica revigorado, com vigência até 31 de dezembro

de 1955, o crélio especial aberto à Secretaria da Agricultura, Ia
dústria, Comércio e Trabalho, pela Lei n.° 880, de 12 de agôsto de
1952, prorrogado até 1953 pela Lei n.° 958, de 31 de julho do mesmo
ano.

Art. 2. Para atender às despesas decorrentes desta lei
é o Poder Executivo autorizado a realizar as operações (iC crédito
que se tornarem necessárias.

Art.	Revogara-se as disposições cm contrário, en-
trando edo lei em vigor na data de sua puhLcnção

lan do, portanto, a 1 êd as as autori (la(les, a quein o conheci-
incuto e cxccuç:o desta lei P1'iCmle(a' que a cumpram e façam cuni-
prie, tão iaieiraIHe:C corno nela se contém.

Ldr no Palácio da Liberdade, cai Leio Horizonte, aos 3 de
novendr O (10 1 t154

Juscunino 1U'SCli1O na (Jmvnau
o

/Lo:i iLhn?,

LEI N. 0 1.125, DE 3 DE NOVEMBRO DE 1954

Abre à Secretaria do interior o crédito especial de Cr$ 1.480.052,40

O Povo do Estaq o dc Minas Gerais, por seus representantes,

decretou e eu, cru seu nome, sanciono a seguinte lei:
Art. 1.0 - Fica aberto à Secretaria (lo Interior o crédito es-

pecial de Cr$ 1.480.052,40 (um milhão, (fuatroc( , ntos e oitenta mil

cinqüenta e dois cruzeiros e quarenta centavos), para atender ao
dpagamento de despesas e exercícios anteriores.

Art. 2.	Para atender ao disposto no artigo acima fica o
Govêrno autorizado a realizar as operações de crédito necessárias.

Art. 30	Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publi-
cação, revogadas as disposições cru contrário.

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

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

prir, tão in t e i ramente como nela se contém

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, aos 3 de

novembro de 1954.

JUSCELINO KunrrscimEK DE Onivai'ot
Maurício Ch(qas Bicalho
Odilon Bebrens

LEI N.0 1.126, DE 3 1)E NOVEMBRO DE 1954

Dispõe sdbrc doação (!C imóvel à Faculdade de Direito da Universidade
de Minas Gerais

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

1. Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Fa-
culdade (te Direito da Universidade (te Mio as Gerais, o imóvel de

propricdae (10 Estado, constante mie prédio, coam o respectivo ter-
reno, constituído pelo uuai'teirão número 33 (trinta e três) da IV
(quarta) Secção Urbana da Capital, com frente para a Praça Afon-
so Arinos e para as Avenidas João Pinheiro e Álvares Cabral e para
a Rua Guajajaras, coni a área total de 2.910,50 (dois mil novecentos

e dez melros quadrados e cinqüenta centímetros)
Parágrafo único O imóvel (100(10 reverterá ao patrimônio

mio Estado no caso de extinção mIo instituto (1C ensino superior,

donatário.
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Art. 2. 1	Revogadas as disposições cin contrário, esta lei

entra:ã em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Pelo Horizonte, aos 3 de
novembro de 1954.

JuscELINo Kuni'rscircK ia: Om,mvmnA
Odilon I3chrerz

*

LEI N. 1.127, DE 13 DE NOVEMI3110 DE 1954

Considera de Magistério o cargo de inspelor Regional do Ensino

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

Ar!. L,' Í considerado de magistério, o cargo de Inspetor
Regional do Ensino, incluído na Lei n. 1 858, de 29 de dezembro de
1951, Parte Permanente, Tabela III.

Parágrafo único -- Fica o ocupante do cargo de Inspetor Re-
gional do Ensino com direito as, vantagens (los artigos 112 e 148 da
Constituição (lo Estado e do arlio 108, § 79 e 8.0 do Estatuto dos
Funcionái'ios Públicos Civis do Estado de Minas Gerais

Art . 2. 9	Esta lei entrará eia vigor na data da sua pui)iica
ção, revogadas as disposições eia contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-
Inento e execução desta lei pertencer, que a cumprani e façam cum-
pr i r, tão inteiranienie como nela se contém.

Dada no Palácio da Libei-ila ' te, Pelo Horizonte, 13 de ncver-
bro de 1954.

JUSCEiJNÍ) XUnITSCJIT;K i>n ()nmvmuu.
Levindo Jurquira Lambert

LEI N.° 1.128,  1)E 7 DE NOVEMBRO DE 1954

Abre ao JJepaiIameroo Jurídico do Estai/o de Minas Gerais o crédito
especial de Cr 11 .684,40

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus represen iantes,
decretou C Cii, cmii seu nome, Sanciono a scuin te lei

Art. 1. Fica aberto ao Departamento Jurídico do Estado
(le Minas (iein5 (1 CroiliI() esjac:l te "x-,11.681,40 (onze mil seis-
centos e oitenta e quatro cruzeiros e quarenta centavos), para paga-
alento (te adicionais de 10% (dez por cento) e abono familiar ao
Dr. José Ribeiro Viana, advogado-consultor padrão 1-55, no período
de 26 de maio a 30 de novembro de 1953 e de 1. 9 de janeiro a 31
de dezembro de 1934.

Art. 2.° - Para a!ender ás despesas decorrentes da presente
lei fica o Poder Executivo autorizado a realizar as operações de cré-
dito que se tornarem necessárias.

Art. 30 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em lido horizonte, aos 17 de
novembro de 1954.

JUSCELINO KUíIITSCT1EK DE OLIVEIRA
Mamiric io Chagas Ricalho
Odilon Bchrcris

*

LEI N.° 1.129, DE 13 DE NOVEMBRO DE 1954

Abre d Secretaria de Saúde e Assistência o crédito especial de
Cr$ 74.299,60

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

Art. 1. Fica aberto à Secretaria de Saúde e Assistência o
crédito especial de Cr$ 74.299,60 (setenta e quatro mil duzentos e
noventa e nove cruzeiros e sessenta centavos), para pagamento ao
Serviço Nacional da Malária, proveniente de despesas (te transportes
feitos em 1952, por ocasião (Ia realização do 10. 0 Congresso Brasi-
leiro de Higiene.

Ar!. 2.' Para atender às despesas decorrentes da presente
lei fica o Poder Executivo autorizado a realizar as operações de cré-
dito que se tornarem necessárias.

Art. 3•0	Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publi-
caçiio, revogadas as disposições cai contrário.
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Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a (Jueni o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio (Ia Liberdade, em Belo iiOrizoiite, aos 17 de
novembro de 1954.

JUSCELINO KUflITSCIIEK DE OLIVEIRA
Aiitdiijo de Oliveira Guirnarães
Odilon Behrens

*

LEI N. 1.130, DE 17 DE NOVEMBRO DE 1954

Abre ao Departainejilo Geogr áfico o crédito especial de Cr 535,40

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

Art. 1.V - Fica aberto ao Departamento Geográfico o crédito
especial de Cr 535,40 (quinhentos e trinta e cinco cruzeiros e qua-
renta cen[a os), para Pagamento à Rêde Mineira de Viação, prove-
niente de transportes fornecidos ao Departaniento cm 1953.

Art. 2. - Para as despesas constantes da presente lei, fica
o Poder Executivo autorizado a realizar as Operações de crédito que
se tornarein necessárias

Ari. 3. - Esta lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Ho
bro de 1954.	

rizonte, 17 de noveimi-

JCSCELINQ lUBiTSCijEK DE OLIVEiRA
Áureo Renault
Odilon Belmreims

*

LEI N. 1.131, DE 17 DE NOVEMBRO DE 1954

Abre à Secretaria da Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho o
crédito especial de Cr$ 840.000,00

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

- 243 -

Art. 1. -- Fica aberto à Secretaria da Agricultura, Indústria,
Comércio e Trabalho o crédito especial de Cr$ 840.000,00 (oitocen-
tos e quarenta mil cruzeiros), para pagamento de auxílios a expo-
sições agropecuárias, realizadas 110 ano de 1953, como segue:

Cr$

Em Uberlândia .. .. .. .. .. ..	50.000,00
Em Leopoldina ............100.000,00

Cr

Em Juiz de Fora ...........100.000,00
Em Passos ..............100.000,00
Em Lavras ..............80.000,00
Em Muriaé ..............80.000,00
Em Caxambu ..............80.000,00
Era Curvelo ..............250.000,00

840.000,00

Art. 2. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar as
operações de crédito que se tornarem necessárias para atender
às despesas decorrentes desta lei.

Art. 3•Q - Esta lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições CIII contrário.

Mando, pra-tanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução iTesta lei pertencer, que a cumpram  façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Pa]ácio da Liberdade, Belo Horizonte, 17 de novem
bro de 1954.

JUSCELINO KUBITSCIIEK DE OImvEinA
Aloísio Cosia
Odilozm Behrens

*

LEI N.' 1.132, DE 17 DE NOVEMBRO DE 1954

lhre a diversas Repartições o crédito especial de Cr$ 820.527,30

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

Art. L0 Fica aberto às Repartições abaixo o crédito es-
pecial de CrO 820.527,30 (oitocentos e vinte mil quinhentos e vinte
e sete crazeiros e trinta centavos) para regularização de despesas



Humberto llardrnan Ilenriques .....
Casa das Peças Uda.............

Distribuidora e Importadora de Artigos
Nacionais e Americanos Ltda.

Granja-Escola "João Pinheiro" .
Importadora Comercial Uda.......
Lanari Engenharia ind. e Comércio
Oficina-Escola "Alfredo Pinto" .
Sancho Montandon Mourão ........

1.560,00
250,00

Cr$	Cr$

420,00
3.371,00

104,00
9.592,40
1.158,00

120,00 16.575,40

8.000,00
4 .800,00
4.0tO,00

10.200,00
487,00

24. 750,00
1.453,00

924),0()
1.915,00
1 .300,00

221,20
1.123,20
4.736,00
1.885,20

348.772,50
7.
42.998,10

sE(:HETARLA

464.607,60

-
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SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA

Indú;tria Pinheiros Prods. Terapêuti-
co.s	..................

Indústria Pinheiros Prod. Terapêuti-
(0S	.............

João Teixeira de Andrade ........
José Estêves ................
José Moreira Sobrinho ............
Leonor Barbosa Teieir1 ........
Livraria Oscar Nicolai ............
Magalhães e Oliveira Ltda.......
Mojeira & Cio .................
Narciso Miguel ..............

icina-ESc0 "Alfredo Pinto" ......
OtavianO da Rocha Filho ........
Salomão Alves Monteiro ........
Sociedade DercfluSSOn Lida.......
Socie(lade DerenusSOfl Ltda.......

de Oliveira ............

le,, iieciãria AgríOia de Neves .

DO INTERIOR

de exercícios anteriores, a cargo do Departamento de Compras e
Fiscalização, como segue:

SECRETARIA DAS FINANÇAS

16.750,60

10.150,80
34.232,70
69.881,50
1.000,00
1.975,50
3.021,00
4.301,50

638,0(
5.203,00
6.000,00
5.196,20

28 .000,00
2.934,20
1.568,40
2.656,00

11.367,00
	

292.626,70

Assino Passos ................
Antônio Neder ..............
Antônio Gco & Cio. Ltda.
Campos, Bastos & Cia.
Carlos Quilici & Irmãos ..........
Casa da América S.A.
Cia. Dias Cardoso S.A.
Oscar Barbosa ................
Minas Cirúrgica Ltda.
Júlio Ferreira de Sousa ..........
Luís Nanni ..................
Luís Nanni ..................
Drogaria Araújo Ltda.
Espólio de Francisco Perolta ......
Euciides Ribeiro 'Vasconcelos ......
Fábrica-Escola Lacticínios "Cândido

Tostes" ................
Granja-Escola "João Pinheiro" .....
Henrique Carrato ............
Indústria e Comércio de Material Cien-

tífico e Hospitalar LIda.......
Indústria e Comércio Sociedade Dere-

nusson Ltda.............

9.496,00
6. 206,00
1.119,70
1.902,00

23.612,60
1 .249,90
5. 260,00

300,00
375,60
350,00
350,00
450,00
500,00

2.925,00
4.561,50

10.230,00
7.000,00

10.465,00

150,00

1.197,60

Assunção & Gontiø Lida.........
A 'o & Coriti o Ltd a...........
Antôa io Machado de Sousa ........
Almoxarife Pazaior do Corpo de Bom-

hciros
Ca . Ind . OnroI)rctana de Tecidos .
S. A. Casa i'rtl ................
Vicente Iloilricues dos Santos ......
'.raflCis('O Joé de ()lveiea Lsdlc ......

iO i( xcira Fdiio ..........
Franci cO Morschn e:.............
Gdfi 'i .....................
Jistiiuto Pin]iciro	..............

1 riio; 1:oc(' pJ O II e O ...........

J. Vocikc'...................
Penitenciária Agrícola de Neves .
Te;ourania Geral da Polícia Milhar
Penitenciária Agrícola de Neves .
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sECir'.nL' l)	GflTCULTURA, INDÚSTRiA, COMÉRCIO E
TRABALHO

	

Cr$	Cr$

Deott & Cia. Ltda. ............ 2.43000
Granja-Escola "João Pinheiro" ......23.100,00

	

Raimundo Gomes Ferreira ........12 .297,60	37.827,60

PALÁCIO DO GOVÊRNO

	

Francisco Longo ..............8.800,00	8.800,00

820.527,30
Art. 2.' - Para atender às despesas decorrentes desta lei

fica o Poder Executivo autorizado a realizar as operações de cré-
dito que se tornarem necessárias.

Art. 3.'	Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação
e terá sua vigência cessada em 31 de dezembro de 1954.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Hori7onte, aos 17
de novembro de 1954.

JUSCELINO KUBITSCHCK DE OLIVEIRA

Odilon Behrens
Antônio de Oliveira Guimarães
Maurício Chagas Bicalho
Aloísio Costa

*

LEI N.° 1.133, DE 17 DE NOVEMBRO DE 1954

Abre à Secretaria de Saúde e Assisténcia o crédito especial
de Cr$ 50.000,00

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

Art. 1.' - Fica aberto à Secretaria de Saúde e Assistência o
crédito especial de Cr$ 50.000,00 (cinqüenta mil cruzeiros) para
atender ao pagamento ao Dr. Luigi Bogliolo, Médico Anátomo-Pa-

2 11

tologista, da Secretaria, do prêmio instituído pela Lei número 943,
de 21 de julho de 1953, a que o mesmo fêz jus, no Concurso "Carlos
Chagas".

Art. 2.' - Para atender às despesas decorrentes (]esta lei, fi-
ca o Poder Executivo autorizado a realizar as operações (1v crédito
que se tornarem necessárias.

Art. 3.'	Esta lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário

Mando, portanto a tô(las as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente corno nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 17 de no-
vembro de 1954.

.TTJSCEI. T NO FiTnTTSCTIEK na O!.IvEm
António de Oliveira Guimarães
Odilon Behreris

*

LEI N. 9 1.134, DE 17 DE NOVEMCTIO DE 1954

Dispõe -Obre (loaeõo (te imóvel ao Instituto de Previdêneia dos
Servidores (10 Estado (te Afinas Gerais

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

Art. 1.' - Fica o Govêrno autorizado a doar ao Instituto de
Prev-dência dos Servidores (10 Estado de Minas Gerais, o imóvel de
propriedade do Estado, denominado "Hotel de Cura e Repouso", sito
em Águas do Araxá, com suas benfeitorias e pertences e com (les-
tinação as finalidades sociais do donalário.

Parágrafo único - Reverterá ao patrimônio do Estado o imó-
vel doado se desvirtuada, a qualquer tempo, a destinação prevista
neste artigo.

Art. 2.' - Revogam-se as disposições cm contrário, entrando
esta lei em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio cio Liberdade, Belo horizonte, 17 de novem-
bro de 1954.

JuscaLINo KuBJ'rscIIEK DE OLIVEIRA
Odilon Behrens

*
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LEI N. 1. 135, DE 17 DE NOVEMBRO DE 1954

(]op ccJ' iSCflCdo do i/fl»o!o (IC ticlÍ?Sfl(jgsão "inter-vivos aos Padres
Missionários do Coração de Maria

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

Ar[. 1. -- Fica concedida aos Padres Missionários do Coração
de Maria, da Igreja de Nossa Senhora (lo Lourdes, ( ]esta Capital,isenção do ininôslo (10 transmissão "inter-vivos", para receberem
doação de uma área (te terra, com dez (10) mil metros quadrados,situada na 

cidade de Belim, onde será construído um Seminário Cia-
retiano, que também funcionará como ginásio.

Art. 2.	A isenção (te que trata esta lei se condiciona aocumpm'jmento de seu objetivo, no prazo de 5 (cinco) anos.
Art. 3,9	

Esta lei entrará eia vigor na (lata de sua publica-ção, revogadas as di s
p
osições em contrário.

Mando, portanto a tôdas as autoridades, a quem o conheci.
monto e execução (lesta lei Pertencer, que a cumpram  façam cura-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade Belo Horizonte, 17 de novem-
bro (te 1954.

JUSCELINO KUBITSCJIE1Ç DE Or,jvrar
Odilon Beljrei,s

*

LEI N. 1.136, DE 17 DE NOVEMEJIO DE 1954

Dispõe sóbrc a concessão de auxílio financeiro à San/a Casa de
Misericórdia de Belo Iiorj:on/e

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

Art. 1. - Fica o Executivo autorizado a contribuir para o
patrimônio da Santa Casa (te Misejjcórrjja (le Belo Horizonte com
a importância de Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros) cm
apólices inalináveis da dívida pública, que emitirá e que renderão
os juros (te 5% ao ano.

Art. 2.	O pagamento dos juros das apólices, a que se re-
fere o artigo anterior, será feito em duas parcelas anuais de igual
quantia, era março e setembro.
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Art. 3•Q - O rendimento das apólices, com que o Estado con-
corre, na forma (lesta lei, para o patrimônio da Santa Casa (1v Mi-
sericórdia rio Belo Ilorizonle, só será empregado em objeto das fi-
nalidades daquela Instiiuição, podendo o Govêrno declarar caduca
a concessão, p01', derreto executivo, e determinar a reversão respec-
tiva das apólices à Fazenda do Estado, para os devidos fins, se fôr
comprovado o desvio daquela renda para outras finalidades.

Parágrafo único -- Reverterão as apólices, igualmente, à Fa-
zenda Estadual no caso de dissolução da sociedade civil mantene-
(lora da Santa Casa de Misericórdia de Belo horizonte, no de sua
ti-ansforrnação ou estatização.

Art. 4,9	Revogadas as disposições cm contrário, esta lei
e trará em vigor na (lata de sua publicação.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam cuni-
prir, tão inteiramente, como nela se conténi

Dada no Palácio (Ia Liberdade, Belo Horizonte, aos 17 de no-
vembro de 1954.

JUSCELIN() RUI11TSCHEK DE OLIVEIRA

Odilon Bchrens

*

LEI N. Q 1.137, DE 17 DE NOVEMBRO DE 1954

Dispõe sóbre dou ção de imóvel à Municipulidade de Santa Maria do
Itab ira

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

Art. 1. - Fica o Govêrno autorizado a doar, à Municipali-
dade de Santa Maria mIo Itabira, o antigo prédio, de propriedade
do Estado, em (111C funcionou o Grupo Escolar "Trajano Procópio",
da localidade, e respectivo terreno, com a área (lo 788,40 m2, (se-
tecentos e oitenta e oito metros quadrados O quarenta centímetros),
com frente para a Rua Padre José Martins, e esquina com a Rua
Tiradentes.

Art. 2. - Esta lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
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Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo horizonte, 17 de no-
vembro de 1954.

JuscELiNo KUBITSCIIEI( DE OLIVEIRA
Odilon Bshieiis

*

LEI N. 1.138, DE 17 DE NO VI, Mj1iO 1) D, 1954

Concede pensão e abre crédito especial

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

Art. 1.0 
Fica concedida a pensão mensal de Cr$ 3.000,00

(três mil cruzeiros) aos filhos Inenore; do fiscal de rendas do Es-
tado, O1eájjo Rabelo Ainorim, enquanto durar a menoridade.

Art. 2.' Para atendei às despesas (lesta lei, no corrente
exercício, fica aberto, pela Secretaria das Finanças, o crédito es-
pecial de Cr 33.000,00, Correndo o ja gameno, nos exercícios sub-
seqüentes, por verba própria a ser coasignad i no Orçamento do Es-tado.

Art. 3.	B;vc,gain_s as (1i5posiçãe; cm contrário, entrando
esta lei em vigor lia data de Sua publicação

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução (lesta lei Pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão in teiramente como nela se contém.

Dada no 
Palácio da Liber(ladc em Belo Horizonte, aos 17

(te novembro de 1954.

JCSC1OjKUBIT.SCI DE OLIvEJnt
Odilon Behrens

*

LEI N.° 1.139, DE 17 DE NOVEMBRO DE 1954

Abre à Secretaria do !nlerjoj o créclj(0 ezpeci (r1 de Cr$ 1 .549. 146,60

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus rep resentantes
clecretoi e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei

Art. 1.0 - Fica aberto à Secretaria do Interior o crédito es-
pecial de Cr$ 1.549.146,60 (um milhão quinhentos e quarenta g
nove mil cento e quarenta e seis cruzeiros e sessenta centavos), para
paganiclito (los abonos de pensão de que trata a Lei n.' 479, de 8
de novembro de 1949, pela Caixa Beneficente da Polícia Militar, re-

lativas ao exercício (te 1953.

Art. 2.' - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar as
operações dc crédito que se tornarem necessárias para ocorrer à3

despesas decorrentes desta lei.

Art. 39	Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte, aos 17 de

novembro de 1954.

JUSCELINO KUI3IT5CIIEIz DE Oi.IvEIisA

Maurício Chagas Bicalho

Odilon Behrens

*

LEI N.' 1.`40, DE 17 DE NOVEMBRO DE 1954

Concede i.seiiçíio (lo inipóslo (IC lrwzsifliSSaO "inter-vivos", à
Congregação das Irmãs Carmelitas, em Juiz de Fora

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

Art. 1.' - Fica concedida à Congregação das Irmãs Carme-
litas isenção do impôsto de transmissão "inter-vivos" na aquisição
do prédio que pertenceu ao Dr. José Procópio Teixeira e respectivo

terreno, sitos em Juiz de Fora, no prolongamento da Rua Benjamim

Constant.

Art. 2 . 0	A isenção concedida pela presente lei é condicio-

nada à instalação, no imóvel, de estabelecimento (te ensino.

Art. 30 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
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Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tio inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Lil)erdadc, cai Belo Horizonte, aos 17 de
novembro de 1954.

JUSCELINO KUBITSCIZEIIZ DE O,:vn!n
Odilon Behrens

•1'

LEI N. 9 1.111, DE 17 DE NOVEMJIRO DE 1954

Prorroga a vigência de créditos especiais abertos à Secretaria
do interior

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

Art. 1.0	Fica prorrogada para 31 de dezembro de 1954,
a vigência dos créditos abaixo, abertos é g ecretaria do Interior:

Lei n. 9 970, de 5 de agôsto de 1953.
Lei 11. 9 1.070, (te 26 de dezembro de 1953.

Art. 2.9 Fica o Poder Executivo autorizado a realizar as
operações de crédito que se tornarem necessárias para atender és
despesas decorrentes (lesta lei.

Art. 3•0	Revogam-se as disposições cm contrário, entrando
esta lei em vigor na (laia de sua publicacão

Mando, portan [o, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, (l u e a Cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente corno nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 17 de
novembro de 1954.

JUSCELINO EUI1ITSCT:EJC DE O:jvnin
Maurício Cha,rjas Bicalho
Odilon Behrens

LEI N.° -1 . 1 .12,  DE 17 DE NOVEMBRO DE 1954

Dispõe sóbre isenção de impósto de transmissão " ; i? ter- 	ao
Hospital Nossa Senhora do Carmo, de Conselheiro Lafaiete

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

- 253 -

Art. 1 . 0 - Fica concedida ao Hospital Nossa Senhora do
Carmo, de Conselheiro Lafaiete, isenção do impôsto de transmissão
"inter-vivos" para aquisição do terreno com a área (te 4.450,47 m2,
situado à Avenida (lo Prado ou Avenida Pedro 1, na Vila Furtado,
que dá a frente para a referida avenida e Rua Pirano, e pelo lado
esquerdo com terrenas do Sr. José Nicoláu de Queirós e Antônio
Queirós, a fim (te nêle construir a sua maternidade e lactário.

Art. 2. - A isenção de que trata a presente lei condiciona-se
ao cumprimento de seu objetivo no prazo de cinco anos.

Parágrafo único O impôsto, cuja isenção esta lei determina,
será devido ao Estado ciii caso de a entidade beneficiada mudar

de finalidade.

Art . 30	Esta lei entrará era vigor na data de sua publica-
lisposiçoes em contrário.ção, revogadas as ( 

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam cumn-

prir, tão inteiramente corno nela se contém.

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

novembro de 1954.

J USCELTI'0 KunIl'sCIIEK i)x OaivEIRA

Odilon Belireims

*

LEI N. 0 1.143, DE 17 DE NOVEMBRO DE 1954

Aumenta o iiúniCiO (te Juí:eS no Tribunal de Contas

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

Art. 1. 0 - Nos têrnios (lo ar[. 37, § 2.°, da Constituição do
Estado de Minas Geais, ficam criados mais dois lugares (IC mem-
bros do Com-po Deliberalivo do Tribunal de Contas, o qual passará,

a partir (Es cinta (la ViC!R ia desta lei, a sei. composto de sete (7)

juízes.
Art . 2. - Para atender às despesas decorrentes da pieSen-

te lei, fica aberto, ((5fl1 vigéiscia prorrogada até final (Io exercício
de 1955, o crédito especial (te Cr 415.200,00 (nuatrocentoS e quinze
mil e duzentos cruzeiros), podendo o (lovêrno realizar, para isso,
se necessário, operação de crédito.

Art . 3• 1' --- Esa lei entrará em vigor na data (le sua puhlica
contrário.ção, revogadas as disposições dli 
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Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam curn-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 17 de novem-
bro de 1954.

Ju SCLLINO Kul3ITscuEK Da OLIvEIRA
Odilon Behr'ens

*

LEI N.9 1.144, DE 17 DE NOVEMBRO DE 1954

Dá nova redação ao artigo 19 da Lei 11. 1 812, de 14 de dezembro
de 1951

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

Art. 1. - Ficam criados no Instituto de Educação do Es-
tado de Minas Gerais mais um cargo de profcssôra técnica de edu-
cação física e uni de vice-diretora, ambos do curso ginasial e com
os vencimentos mensais de dois mil cruzeiros (Cr$ 2.000,00).

Parágrafo Único NO primeiro cargo ora criado será rein-
tegrada a Profcssôra Dona À aa icndoaça ilc;a de áJaaihães (tós
Nu segundo, será aproveitada a auxiliar de diretora do Curso de
Adaptação da extinta Escola Normal da Capital, Dona Diná de Frei-
tas Teixeira Sica.

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

Mando, portanto, a lõdas as autoridades, a quem o conheci-
incuto e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam curn-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Lheudade, cm Pelo Horizonte, aos 17 d
noveatiro de 1954

Jí.ir;a	 ea
caAdo Furgm Lwut cri

IOd lia! rns

*

7 DE NCVC.PPO DE 1954

AI la	 jc!cullarn, Indús Ira, Comércio e Trabalho
o e.ío e .-»ee iai de Cr 7C0 000,00

O Povo no R;tado de Situas Gera s, Por seus representantes,
deere.ou e co, c	_ca nome, sanciono a seguinte lei:
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Art. I. ,) -- Fica aberto à Secretaria tia Agricultura, Indús-
tria, Comércio e Trabalho o crédito especial de Cr$ 700.000,00 (se-
tecentos mil cruzeiros), para atender às despesas com a instalação
de urna Escola Vocacional Industrial para menores no distrito de
Couto de Magalhães, município de Diarnantina, de conformidade com
o disposto no art. 1., n. 1, do Decreto-lei 2.153, de 12 de julho

de 1947 e Decreto n. 3. 9 4)0, de 29 de outubro de 1952.
Art. 2. - Para ocorrer às despesas decorrentes desta lei,

fica o Govêrno do Estado autorizado a realizar as operações de cré-
dito que se tornarem necessárias.

Art. 3•Q - Esta lei entrará em vigor na data de sua publica-
cão, revogadas as disposições cm contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inleiramenie corno nela se cOfliflI.

Dada no Palácio tia Ljberdade, Belo Horizonte, 17 de novein-
tiro de 1954.

J USCELmNO Lui3:TsCHEIZ nu OLIVEIjIA

Alo/sio Cosia
Odilon Beiirens

*

LEI N 1. 114(;, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1954

SespenJ'e (!esconLoS nos nn'ses cia noeembro e dezembro do corrente
ano

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, clvi 50U nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. - Ficam suspensos, nos meses de novembro e dezem-
bro do corrente ano, os descontes em fôlba (!os servidores estaduais
ativos e inativos, correspondentes a contratos imobiliários e em-
préstimos simples em	dfavor o Instituto de Previdência dos Servi-
dores do Estado de Minas Gerais ou de entidades subordinadas ao
Estado

Parágrafo único - Não se consideram como empréstimo, pa-
ri os fins dêste artigo, as importôncias acaso adiantadas ao servidor,
para desconto nos aludidos meses.

Art. 2. 1 - O benefício conferido por esta lei é extensivo ao
pessoal da Magistratura. do Ministério Público, do Magistério, da
Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e (laS Autarquias.
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Art. 3' - A suspensão de pagamento de que trata o art.
1. 1 aTa obriga o devedor ao pagamento de juros de mora, acarre-
tando, apenas, urna prorrogação de dois (2) meses no vencimento
das obrigações contratuais.

Art. 4•0 -- Revogam-se as disposições em contrário, entrando
esta lei cru 	na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 23 de novem-
bro de 1954.

JIJSCLLI NO KUBITSCI-IEK DE OLIVEIRA
Maurício Chagas Bicalho
Odilon Behrens
Aloisio Costa
Levindo Furquirn Lambert
Áureo Renault
António de Oliveira Guiznares

EE

LEI N.° 1 147, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1954

Abre à Secretaria do Interior o crédito especial de Cr$ 235.545,80

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

Art. 1. Fica aberto à Secretaria do Interior o crédito es-
pecial de Cr$ 235.545,80 (duzentos e trinta e cinco mil quinhentos
e Ounrenta e cinco cruzeiros e oitenta centavos), para pagamento
aos seguintes:

José Maria de Castro	Porteiro-zelador do Forum
(te Guanlãrs - Adicionais (te 10% no peno-

( ' O	il	neiru
bro de 1952 ......................

Mozart Menjconj Professor do DI. da Polícia
Militar - Adicionais de 10% relativos ao pe-
i-íodo de 29 de março a 31 de dezembro de
1952	..........................

Valdir Suana	Iiadiotelecrafjsta do Scr\'iço Radio-
telegráfico do Estado - Saláros a que tem
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direito no período de 5 de setembro a 16
de novembro de 1953 ..............

Eliseu de Oliveira Viana	Promotor de Justiça (Ia
comarca de Belo Horizonte - Adicionais de

e abono de família relativos ao período
de 28 de outubro de 1913 a 10 de dezembro de
1,953	..........................

Norton Kaisernion	Professor do D. 1. da Polícia
Militar	Adicionais por qhinqüênio no pe-
ríodo de 1.° de agôsto de 1949 a 31 de dezem-
bro de 1952	....................

.José Marciano da Silva Escrivão do Crime no têr-
mo de Ferros -- Adicionais de 10% e abono
familiar no período (te 1.'> de novembro a 31
de dezembro de 1952 ..............

,Toé soares de Sonsa Lima - Adicionais de 10%
e abono familiar relativo ao período de 17
de maio de 1948 a 31 de dezembro de 1952

flergmann Borges - Promotor de Justiça da comarca
de, Paraisópolis - Adicionais de 10% relativos
ao período de 1. 1 de janeiro a 18 de agôsto de
1953	........................

Fernado Olinto Pereira --•- Promotor de Justiça da
comarca cio Pouso Alegre Adicionais de
10% e abono familiar relativo ao período de
14 de março de 1949 a 21 de setembro de
1953	..........................

Fcinando Antônio Ferrani de Lima - Assistente
Administrativo Gratificação na função de
Chefia relativa ao período de 30 de outubro
a 30 (te novembro (10 1952 ............

Geraldo Cordeiro - Escrivão -- Vencimento e
abono familiar relativos ao período de 1.0 de
maio a 31 (lo dezembro (te 1952 ......

Bento de Almeida Maia Bubião - Promotor de Jus-
tiça da comarca dc Monte Sião Adicionais e
abono familiar relativos ao período de 29 de
março de 1950 a 23 de fevereiro de 1954 .

Leopoldo Fleuri -- Técnico de Administração Mu-
nicipal - Adicionais e abono familiar relati-

Cr$

3. 025,00

3. 767,40

2.840,00

48.028,40

13. 554,00

426,10

3.088,20

3.057,10

33. 989,60

62(1,00

19.

15.817,20
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vos ao período de 9 de março de 1953 a 31 de
de dezembro de 1954 ..............

Paubi Carios 1('1 l)ebio - - Indeniz eircgos
causados no carro de sua propriedade, por
abalroamento feito por uru caminhão do Corpo
de Bombeiros ..................

elsou Evangelista Marinho - Radiotelegrafista -
Adicionais de 10% e abono familiar relativos
ao período de 20 de janeiro de 1953 a 31 de de-
zembro de 1954 ..................

Nivaldo Reis - Professor do D. I. da Polícia Mi-
litar	Adicionais por qüinqüênio no período
de 1. 1 de janeiro de 1948 a 30 de abril de
1949 e de 1. 1 de julho de 1951 a 31 de dezem-
bro de 1953	..................

José Rafael - Capitão - Adicionais de 10% re-
lativos ao período de 16 de junho a 3 de
setembro de 1952 ................

Álvaro Gabriel Avila Sargento - Adicionais de
10% relativos ao período de 8 de junho de
1953 a 1.9 de outubro de 1954 ........

Antônio Vieira Barbosa - Chefe de Seção do Con-
trôle de Material Indenização de despesas
realizadas rio período de 1.' de janeiro de 1950
a 31 de dezembro de 1953 ............

João Martins dos Santos - Carcereiro da Cadeia
de Minas Novas -- Adicionais de 10% rela-
tivos ao período de 21 de novembro de 1949
a 31 de dezembro de 1953 ............

Henrique de Gusmão Júnior Juiz Civil do Tribunal
Superior da Justiça Militar - Adicionais de
10% e abono familiar relativos ao período
de 30 de junho de 1953 a 31 de dezembro de
1954 ............................

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 23 de no-
vembro de 1954.

12.000,00 JUSCE1,1NO KUIIITSCIIEK DE OLIVEIRA

Maurício Chagas Bicalho
Odilori Behrens

*

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

Ari. 1.0 Fica concedida isenção (lo inipôstO de transmis-
são "inter-vivos" ao IIOS1)ital São José de Assistência à Infância e à
Maternidade, da cidade de Iiuiiiiriii, para aquisição do terreno de-s-
tinado à construção tio prédio para sua sede.

Art. 2.	A isenção, a que se refere o artigo 1. 9, vigorará

por uns ano, a partir da data (Ia promulgação (lesta lei.
Parágrafo único - Caso a entidade beneficiada mude de fi-

nalidade, ficará cancelada a isenção determinada e o impôsto será
devido ao Estado.

Art. 3. - EEa lei entrará cm vigor na data de sua publi-
carão, revogadas as disposições cm contrário.

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

Dada no Paicio da Liberdade, cm Belo Horizonte, aos 23
de novembro de 1954.

.JUSCnLINO KUam'IsCIiEK DE OLIVEIRA
Odilon 13ehi'es

11.631,70

6.853,90

18.030,00

1.216,80

912,00

24.641,70

3.020,00

13.025,80

235.545,80

LEI N. 1 .113, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1954

Concede iseição do iinpôslo de IrwssmissãO "inter-vivos" ao Hospital
São José de Assislência ti Infância e à Maternidade, de Ilumii'iifl

LEI N. 1.149, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1954

Art. 2. - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar as
operações de crédito que se tornarem necessárias para atender às
despesas decorrentes desta lei.

Art. 3.' -- Esta lei entrará em vigor mia data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

Abre à Secreaz'ia da Agricultura, Iridúsiria, Comércio e Trabalho,
o crédUo especial de Cr$ 43.104,80

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus respresentantes,
decretou e eu, rui seu nome, sanciono a seguinte lei:
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Art. 1. - Fica aberto à Secretaria (Ia Agricultura, Indústria,
Comércio e Trabalho o crédito especial de C»$ 43.104,80 (quarenta
e três mil cento e quatro cruzeiros e oitenta centavos), para paga-
mento à Sociedade Comercial "Walter Ltda." proveniente de forne-
cimento de móveis à Rádio Inconfidência de Minas Gerais, em 1953.

Art. 2.	Para atender às despesas decorrentes desta lei fica
o Poder Executivo autorizado a realizar as operações de crédito

(inc se tornarem necessárias.

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

ção, revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-

prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Ilojizonte, aos 23

de novembro de 1954.

JUSCEL;NO KuB:TscaIE K na OLIVEIRA
Aloísio Costa
Odilon Behrcns

*

LEI N. q 1.150,  DE 23 DE NOVEMBRO DE 1954

Abre à Secreíaria da Agricultura, Indúsirici, Comércio e Trabalho
o crédito especial de Cr$ 124 .500,00

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

Art. 1. -- Fica aberto à Secretaria da Agricultura, Indús-
tria, Comércio e Trabalho o CI'é(iltO especial de Cr; 124.500,00 (cento
e vinte q uatro mii e quinhentos cruzeiros) para aendcr às despesas
com a construção de um aviário na Escola Profissional "D.
na cidade de Poços de Caldos.

Art. 2. 9 - Fica o Poder Executivo autorizado a reaíiaar as
operações de crédito que se tornarem necessárias para as despe-
sas decorrentes desta lei.

Art . 3. - Esta lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 23 de novem-

bro de 1954.

j u SCELINO 1",UmTscl1EK mi OulvalilA

Aloísio Costa
Odilon Belireus

*

LEI N. 1 .151, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1954

cu?1U'	II IialiW, CoinéJciO e Tiabailio

o crédito	pecicil de Cr$ 1.6U-000,00

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

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

Art. 1. - Fica aberto à Secretaria da Agricultura, Indús-
ei() e Trabalho o crédito especial de Cr$ 1 .600.000,00

tria, CoInér 
(uro milhão e seiscentos mii cruzeiros), para atender, no corrente
ano, às despesas com a instalação e adaptação das Escolas abaixo,
dc conformidade com acordos celebrados entre os Governos da

_do e o Estado de Minas Gerais:
Cr$

L COIR de Iniciaç ,	gricola no Município de São

João Evangelista, cm 1954 ............

,,,,cola de Iniciação Agrícola no Município de Sa-
linas em 1954 ..................

Ecola	
la no Municípiode Iniciação Agrico	 de Ta-

rumir jln, em 1953 e 1954 ..........

Art. 2.9 - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar as
oaeraçõs de crédito que se tornarem necessárias para atender às

despesas decorrentes desta lei.

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

400.000,00

400.000,00

800.000,00

1.600 -000,00
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Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram  façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 23
de novembro de 1954.

JUSCELINO KUDITSCIIEK DE OLJVEIRA
Aloísio Costa
Odilon Behrens

*

LEI N.9 1.152, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1954

Dispõe sóbre auxílio financeiro para a constituição do património
das Faculdades de Direito e de Odontologia e Farmácia de Juiz de

Fora e da Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas

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

Art. 1. Fica o Govêrno do Estado autorizado a contribuir
para a constituição (10 patrimônio das Faculdades (le Direito e de
Odontologia e Farmácia de Juiz de Fora, com a importância de
Cr$ 5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros) para cada urna, em
apólices inalienáveis, que emitirá e cujo rendimento será de 5%
(cinco por cento) de juros, anualmente.

§ 1. 1 -- Fica aumentado para dez milhões de cruzeiros (Cr
10.000.000,00) a contribuição do Govêrno do Estado, cm apólices
inalienáveis cue emitirá, e cujo refl(limenlo será de 5% de juros,
anualmente, do patrimônio ria Escola de Farmácia e Odontologia de
Alfenas.

§ 2. - O Estado efetuará o pagamento dos juros, que cons-
tituem o rendimento das apólices, em duas quotas anuais, em
março e setembro.

Art. 2. - No caso de dissolução das sociedades civis, man-
tenedoras das Faculdades mencionadas no art. 1. 1 e § 1.b ou de
sua transfoririação ou no de sua estatização pelo Govêrno Federal
ou pelo Municipal, reverterão as apólices, a que se refere esta lei,
à Fazenda do Estado, para os devidos fins.

Art. 3•9 O rendimento das apólices, com que o Estado con-
corre para a constituição rio patrimônio rias Faculdades de Direito
e de Odontologia e Farmácia de Juiz de Fora, e da Escola de Far-
mácia e Odontologia (te Alfenas, só será empregado em objeto das
finalidades daqueles Institutos, podendo o Govêrno rio Estado de-
clarar caduca a concessão, por decreto executivo, e determinar a
respectiva reversão rias apólices, na forma rio art. 2., se fôr com-
provado o desvio daquela renda para outros fins particulares.
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Art. 4.° - Revogadas as disposições em contrário, entrará
esta lei em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 23

de novembro de 1954.

JUSCEL.TNO 1'UBiTSCIIEl( DE OLIvEIiL'

Odilon Behrens
Levindo Furquim Lambert

*

LEI N. 1.153, DE 2 DE 1)EZEMB110 DE 1954

Au!oi'iza o Govêrno do Estado a adquirir imóvel no município
de Diomonlifla

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

Art. 1. Fica o Govârno do Estado autorizado a adquirir
o prédio, bem como o respectivo terreno, de propriedade da Pre-
feitura local, em que funciona o Grupo Escolar "Joaquim Felício",

no município de Diarnantifla
`

de acârdo com o laudo de avaliação da

Secretaria da Viação e Obras Públicas.
Art . 2. - Para atender ao disposto no artigo anterior, fica

aberto à Secretaria da Viação e Obras Públicas o crédito especial
de Cr$ 505.000,00 (quinhentos e cinco mil cruzeiros), com vigên-

cia até 31 de de7em 11)ro de 1955, podendo o Govêrno, para isso, se

necessário, realizar operações de crédito.
Art. 39	R&vogaclas as dis posições em contrário, esta lei

entrará eni vigor na data de sua publicação.

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

Daria no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 2 de de-

zembro de 1954.

J uscnmNO KUBTSCI1EK ou Oemvumn
Odilon Behreus
Áureo Renault

*
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LEI N.° 1.154, DE 2 DE DEZEMBRO DE 1954

Autoriza aquisição de imóvel, em Leopoldina, concede auxílio e dá
Outras providências

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

Art. 1. - Fica o Poder Executivo autorizado a adquirir, por
importância até Cr$ 600.000,00 e a adaptar para instalação (Ia Bi-
blioteca Pública de Leopoldina, o prédio e respectivo terreno, com
a área aproximada de' 749,27 metros quadrados, sito na cidade do
mesmo nome, a Rua Barão de Cotegipe, esquina com a Travessa
Pedro II.

Art. 2. - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder ao
Colégio Leopoldinense, com destinação às Faculdades de Finanças,
Odontologia e Farmácia, e Filosofia, o auxílio financeiro de Cr
200.000,00, bem como a despender, com a adaptação do prédio a
que alude o artigo 1Y e com a aquisição de livros e pertences para
a Biblioteca Pública de Leopoldina, até a importância de Cr$
1.200.  000,00

Art. 3.' - Para ocorrer às despesas resultantes desta lei fica
aberto, à Secretaria das Finanças, o crédito especial de Cr$.
2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros), podendo o Executivo rea-
lizar, para êsse fim, as operações de crédito que se tornarem neces-
sárias.

Art. 4.' - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
esta lei em vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 2 de
dezembro de 1954.

JUSCELINO KUBITSCIIEK DE OLIVEIRA
Odilon, Behreizs

*

LEI N.' 1.155, DE 2 DE DEZEMBRO DE 1954

Concede isenção do inipósto sóbre transmissão "inter-vivos" á
Sociedade Musical Carlos Gomes, de Belo Horizonte

O Povo do Estado de Minas Gerais, ipor seus representantes,
decretou e eu, em seu nomes sanciono a seguinte lei:
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Art. 1.' - Ficam isentas do impôsto sôbre a transmissão
"inter-vivos", as aquisições de imóveis feitas pela Sociedade Musi-
cal Carlos Comes, (te Belo Horizonte, referentes ao lote n.' 32 (trinta
e dois) do quarteirão n.° 51 (cinqüenta e um) da ex-Colônia Carlos
Pratos, nesta Capital, doado à referida Sociedade, pela Prefeitura
de Belo Horizonte, em virtude da Lei Municipal n.' 354, (te 26 de
novembro de 1953, destinado à construção de sua sede.

Ari. 2.' - O impôsto tornar-se-á devido se dentro de cinco
anos, contados da data da publicação desta lei o lote não fôr utili-
zado na construção da sede da Sociedade, nos têrmnos da Lei Muni-

cipal n.° 354, de 26 de novembro de 1953.
Art. 3.' - Esta lei entrará em vigor ria data de sua publica-

co, revogadas as disposições Clii coiitr(il!O

Marido, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-
incuto e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam cumn-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

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

dezembro de 1954.

.iu SCELINO KU1IITSC LIEK DE 0LIV1uHA

Odilon Behrens
*

LEI N.' 1.156, DE 2 DE DEZEMBRO DE 1954

Dispõe sóbre isenção ('e impostos

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

Art. 1.0	Ficam isentas (los impostos estaduais as opera-
ções concernentes à incorporação (lo acervo dos serviços de fôrça
e luz da Prefeitura Municipal (te Pomnpéii à Companhia Fôrça e Luz
de Pompéu S. A., cm organização.

Art. 2.'	Esta lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições cm contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte, aos 2 de

dezembro de 1954.

JUSCELINO KUBITSCHEK DE OiavEmRA
Odilon Behreiis

EE
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LEI N. 1 .157, DE 2 DE DEZEMBRO DE 1954

Concede isenção de impóslo de transmissão "inter-vivos" ao Sparla
Votei Clube, de Belo Horizonte

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

Art. 1. -- Fica concedida isenção do impôsto de transmissão
"inter-vivos" ao Sparta Votei Clube, desta Capi tal, para aquisição do
terreno destinado à construção de sua praça de esportes, situado
à Rua Castigliano, cruzamento com Rua Ramos de Azevedo, lotes
n. 0s 14 e 16 do quarteirão 68, com a área de 1 .000 m2, adquirido
ao Sr. Felipe Alfredo.

Art. 2.	A isenção referida no artigo 1. 9 deverá ser utili-
zada dentro do prazo de um ano, a partir da p romulgação desta lei.Art. 3•Q	inipôsto cuja isenção esta lei determina, será
devido ao Estado, caso a entidade beneficiada mude de finalidade.

Art. 4•9	
Entrará esta lei em vigor na (lata de sua publica-

ção, revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-
('''Cjp,() desta l(	pertencei,	ue ' eom ram e façinCflnipriI tão ifl 1eran1ente como nela se (o't(m

Dada no Palácio (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, aos 2 de
dezembro de 1954.

JUSCCLTNO KUfl1TscIrEJ DE OLIVEjfl
Odilor, Belipens

LEI N.° 1.158, DE 2 DE I)EZEMBRQ DE 1054

Concede isca ção de irnpósto de traiisni jssã0 "ii? fer-vir,os" ao Grém iiEsportivo Curmoli10n0, (te Carmo do Rio Claro
O Povo (lo Estado de Minas Gerais, POI- seus representantes

decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei
Art. j•9	

Fica concedi d, a isenção (lo impôsto de transmi 5-S0 "inter-vivos" ao Grêmio Esportivo Carmolitano de CarmoRio	 do
Claro, para aquisição do terreno destinado á construção de seu

camno de esportes, situado naquela cidade
Art. 2. - A isenção a que se refere o art. L Q vigorará por

um ano, a partir da data da promnlgcão (lesta lei.
Parágrafo único -- Caso a entidade beneficiada mude (te fina-

lidade, ficará cancelada a isenção determinada e o impôsto será de-
vido ao Estado.
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Art. 3 • 9	Esta lei entrará cm vigor na (lata de sua publica-

ção, revogada sas disposições em contrário.
Mando, portanto, a tô('kas as autoridades, a quem o conheci-

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo horizonte, 2 de de-

zcnd)ro de 1951.
JUSCELINO KUHITSCIIEI( DE OlavEmA

Odilon Behrcns
*

LEI N.° 1.159, DE 2 DE DEZEMBRO DE 1954

Prorroga a vigência de crédito especial aberto ao De parlamento
Jurídico do Estado

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

Art. 1. - Fica prorrogada até 31 de dezembro de 1955, a
vigência, no saldo disponível, do crédito especial aberto ao Depar-
tamento Jurídico do Estado pela Lei n. 0 782, de 10 de dezembro de

1951, que foi revigora(lO, para o exercício de 1953, pela Lei n. ° 940,

de 8 de julho (te 1953, e para o (te 1954, pela Lei n. 0 1.013, de 5 de

dezembro de 1953-
Art. 2 . 0	Para atender ao disposto no artigo anterior fica

o Govêrno autorizado a realizar as operações de crédito que se fi-
zerem necessárias.

Art . 3•0 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as (lisposiçocs em contrário.

Mando, portanto, a lô(ias as autoridades, O quem o conheci
niceto e e:: '	n	:	1'	acer, aia a et!IOpr'!n e

cum)i'i', t)	cilaulfate	acta se coado.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 2 de dezembro
de 1954.

JUSCELINO RUr,TSCHEK DE OlIvEIRA

Maurício Chagas Bicalho
Odilori Bchrens

*

LEI N.° 1.160, DE 2 DE DEZEMBRO DE 1954

Prorroga a vigência de crédito aberto à Secretaria das Finanças
O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,

decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:
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Art. 1. Fica prorrogada para 31 de dezembro de 1954, a
vigência do crédito especial aberlo 5 Secretaria das Finanças, pelo
artigo 2 . 1 da lei n. 9 901, de 27 de agôsto de 1952.

Art. 2. --- atender às des pesas decorrentes da presente
lei, fica o Podei- Executivo autorizado a realizar as operações (lo
crédito que se tornarem necessárias

Art. 3.	Esta lei entrará cm vigor na (lata de sua publica-
ÇO, revogadas as disposições em contrário.

Mando, Portanto, a lôdas as autoridades a quem o conheci-
mento e execução (lesta lei Pertencer, cii acoaprain e façam cum-
prir, tão in teiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Hoii sou te, 2 de dezembrode 1954.

JuScxr1;o KUp('j"scrIEIK DE OL1VEIIL\
Odilon Beiiiejig

LEI N. 1.161, DE 2 DE DEZEMpRO DE 1951

DiSP5e sôbre isencão de irnpdsto de trqnsmjs0 "inter-vivos" à
Coa qIequeo do Espírito Santo e do I1pucjlj0 Cora ção de ,Iariii

0 Povo do Estado de Minas Gerais, por seus rep resentantes,decreiosi e eu, em seu nome, sunciolio a Seguinte lei:

Art. 1.	
Ficp o Govêrno (lo Estado autorizado a c oncedei-

isenção de impôsto detransmissão "inter-vivos" à Congregaç0 
doEspírito Santo e do Imaculado

Prédios

	

	 Coração de Maria na aquisição dos
e terrenos do Gin50 Sanana, de Itaúna, de propriedadecio "Educanclájio Manuel Gonçalves S. A.".

Art. 2. - O im pôsfo previsto 110 art. 1. será devido ao Esta-
(10 no caso de a entidade beneficiada mudar de finalidade

Art. 3.	
Esta lei entrará em vigor na data de sua publica.çíiO, revogadas as disposições cru

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

Dada no Palácio cia Liberdade Belo Horizonte 2 de dezembro
de 1954.

JUSCELINO KUBITSCIJEJC DE OLJVEIf(t
Odilori Behrens

*
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LEI N.9 1.162, DE 2 DE DEZEMBRO DE 1954

l)ispõe sôbre a organizaçãO cio Serviço de Assistência (lOS

Farmacêulicos e dá outras providências

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

Art. 1. - Fica o Govârno do Estado autorizado a organizar

um Serviço (lO Assistência aos Farmacêuticos com os fins que esta

lei especifica.
Art. 2. -- São as seguintes as finalidades do Serviço de Assis-

tência aos Farmacêuticos:

1 - Assegurar auxílio aos farmacêuticos, práticos licencia-
dos e oficiais de farmácia, quando não estipendiados pelos cofres
públicos, que exercerem a sua profissão dentro do Estado, no mí-
nimo de dois anos, e que venham a contrair moléstia que os inva-
lide, ou os torne enfermos ou em situação de desajuste financeiro;

II	conceder auxílio às famílias dos farmacêuticos falecidos
sem recursos;

TIl	constituir uru fundo especial destinado à construção da
"Casa dos Farmacêuticos".

A-t. 3•9	Para atender às finalidades da presente lei, fica
criado o sêlo "Taxa de Previdência dos Farmacêuticos" do valor
de Cru 1,00. que seráarrecadado mediante sua aposição em cada
"Guia Fiscal", expedida quando da transação entre atacadistas ou
predutores e varejistas, relativa a produtos farmacêuticos, desde que
a guia seja de valor superior a Cr$ 100,00.

Art. 4•9 - O Estado podará dcIear a execução do Serviço
de Assistência aos Fnrmscôatcos, Associacão Mineira de Far-
macêuticos entregando- l he, p ara êzse fim, semestralmente, o nroduto
da arrecadacão (la taxa intituíd a no arlico 3.9.

Art. 5. 1 --- Os ixfli ps de oca trata o ar,. 2., serão conce-
didos por- co!nisaão cç'iipotas dos Secretáios das Finança'. e
Saódc Páhiica, os seus rcnreaentantea. e pe10 Presidente da Associa-
cão Mia ei"n da Farmacêuticos, nua terá co v ala a situação e'tlsr

a ce°a caso.

Art.	--- O Poder Executivo regulamentará a presente lei

sezsCcltfl dias 'tTO5	rHdO 00

Art. 7. 1	Regulamentada a presente lei, o órgão delegado no

art. 4. 9  em livro especial o registro de todos os farma-
cêuticcs, práíiCo5 lccnciados e oficiais de farmácia que se queiram

inscrever como futuros beneficiados do referido Sei-viço.



270 -

Art. 3•0	
Esta lei entrará em vigor na data de sua publica-

ção, revogadas as (lispOSições ciri contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades a quem o conheci-
mento e execução (lesta lei Pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se conténs.

Dada no Palácio (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, aos 2 de
dezembro (10 1954.

JiJSCiço RUB(TSCHEK DE OLIVE!fl\
0(11, 10,12 Behrens
António de Oliveira Gtilmriríje,ç

LEI N. 1.163, DE 6 DE DFZEMBflO DE 1954

Autoriza permuto de terrenos cOm a Pz'e feitura de Extrena,

O 
Pov

o (lo Estado de Minas Gerais, por seus representantes,decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei
Art. 1.0	Fica o Govêrno

t	 do Estado autorizado a permu-
ar com a Prefeitura do município de Extrema urna área de ter-

ni2. a05	 tcrs do t h'u)o Escolar"Odete	 corri outra, pertencente ao município de igual
área, situada nos fundos do mesmo Grupo.

2 Os terrenos m encionados serão destinados, pelomunicípio, i,1 abertura e alargame0 das fluas Meio Viana e Ole-gário Macid.

Art.3. - Esta lei en trará em vigor na data de sua publi-cação, revogadas as disposiçãe5 ('01 conIi'ór,

Mando, portanto, a tôçias as autoridades a quem o conhe-
cimento e execnço desta lei perieneei que a cum p ram e façamcumprP', tão intel r » te como nela se contém.

00 Pláejo da
bro de

	

	
Lherciade, Belo Horizonte, 6 de dezem-l95.

na Or,rve
(idilon I3eIiíe,'s
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LEI N.9 1.164, DE 6 DE DEZEMBRO DE 1954

Concede isenção de i,npósto de transmissão "inter-vivos" ao Clube
Leopoldina, da cidude do mesmo nome.

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

Art. 1.0 - Fica concedido ao Cluhe Leopoldina, sediado na
cidade que lhe dá o nome, isenção do ini:pôsto de transmissão "in-
ter-vivos", para aquisição de um terreno com a área de quatro,
centos e cinqüenta metros quadrados (450 iris2), mais OU menos,
sito naquela cidade de Leopoldina, siestinado à ampliação do De-
parlamento de Esportes do mesmo Clube.

Art. 2. - A isenção de que tinta esta lei condiciona-se ao
cunspriineriio de seu objetivo no praro de cinco (5) anos.

Parágrafo único O impôsto, de cuja isenção cuida esta lei,
será devido ao Estado no caso de mudar de finalidade a entida-
de beneflcioda ou de ser dado outro destino ao terreno eu! menção.

Art. 3•9	Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publica-
ção, revcgaiias as disposiçães ela contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, era Belo Horizonte, aos 6 de
dezembro de 1954.

Odilon Behrens

LEI N.0 1. 105, DE 6 DE DEZEMBRO DE 1954

Autoriza a aquisição de inlÓeci cru Uberlândia e dá outras
providémcias

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

Art. 1. - Fica o Poder Executivo autorizado a adquirir
da Emprêsa Imobiliária liberiandense, pela importância de Cr$
840.710,90 (oitocentos e quarenta I11i, setecentos e dez cruzeiros e
noventa centavos), uma imóvel sito em Tubalina, município de Uber-
lândia, destinado ao alojamento (10 esquadrão de cavalaria sediado
naquele município.
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	Art. 2.°	O imóvel de que trata o arti go anterior, consti-
tui-s: de um terreno, com a área de 6.510 m2 (seis mil quinhentos

'()5	 .'(fl(	de 92,7	x3,37 :.
x 119,62, situado na Avenida Coronel Marcos de Freitas Costa, es-
quina das Ruas Ii:i1)era[I'iz e Guerra Junqueiro, cm tôdas as beu-
fetorias e pertences nêle existentes, especificados nos anexos à
proposta de venda oferecida pela Empresa Imobiliária Uberlan-
dense.

	

Art. 3•0	
Para atender às despesas resultantes desta lei

fica aberto, à Secretaria (Ia Viação e Obras Públicas, o crédito es-
te] de Cm ,"I' 0. 716.00 (oitocen[es e (uarente Iiii], sel(cenios e

dez cruzeiros e noventa centavos), podendo o Govêrno do Estado
realizar, para isso, se necessário, operação de crédito.

	

Art. 4,9	
Esta lei entrará em vigor na data (iC Sua j)Uljii-cação, revogadas as disposições em contrário.

Mando, Portanto, a tôds as
' ades, a miem o conheci-mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cuimi-

prir, tão inteirarnce corno nela se contém.

dezembro de 154.

Juscr:jer;o Ium'r Scrmej: mm Oi.r;:m
T.	1(11(1:

Odilon Bcimrens

	LEI	N. i . 166, DE 6 DE DEZEMflfl) DE	4

Concele isenção de inipds/o ([e Iransmissoo "inter iom"
ciacão Allétfra Glória, de Juiz de Fora

O Povo do Estado (te Mios Gerais, por seus represent taL :.
(lecreoIi e eu, cm seu nome, Sanciono a seguinte lei:

Fica concechichi à Associação Atlético Glória, scdia-da ema .Juz de Fora, isenção do pegamen to do ilnpôsto de trem'
'nis:ão "inter_vjvm," para aquisição de uma área de terra, no valor
(te ceolo e cinqjieota mil cruzeiros, com 2.925,25 metros quadra-
dos, SiLa(la no bairro Santo Catarina, em Juiz de Fora, terreno êste
que lhe doou a fl nicipal j (I:
associarão	 ro nêle ser construída a sede tia

Art. 2.1- O iam pôde a que se refere o OFtiQ 1. 0 será devidoao	iao, no coso mte :i e: ti tiade hen eficiamia mudam' de finalidade.

Art. 3•9 - Esta lei entrará em vigor na data oe sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio cia Liberdade, em Belo Horizonte, aos 6 de
dezembro de 1954.

Juscnm.TNo KUBITSCTIEK na OLmvEm.'

Odilon Belirens

*

LEI N. 9 1.167, DE 6 DE DEZEMBRO DE 1954

Dispõe sóbre permuta (te !CÍ'ICTZOS, na	Toríe (!() .1ï tití

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

Art. 1. -- Fica o Govêrno autorizado a permutar terrenos de
propriedade do Estado, situados no Barreiro, na Estância do Araxá,
constituídos de uma faixa de formato irregular, com a área de
63.203 metros quadrados e respectivas benfeitorias, e de dois lotes
margino is ao cl'an:ado "Logo Inferior" medindo, respectivamente.
2.110 e 5.430 metros quadrados, também com suas benfeitorias, por
outros, (Te igual valor, de propriedade do Doutor João Jaques Mon-
tamidon, os seus sucessores de dii'eil o, constituídos de urna gleba de
64.480 metros quadrados, junto ao local "Cascatinha", e de uma gle-
ba de (;2.000 machos cuadrados, coberta pelo "Lago Tnferior", am-
bas com suas respectivas benfeitorias e também situadas na iliesniti
localidade.

Art. 2. 1 -.- Revogam-se as disposiçães em contrário, entrando
esta lei em vigor na data mie sue pui)liCaçãO.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conhecimen-
to e execução mtesta lei pertencer, uno a cu':tpramo e façam cumprir,
tão inteiramente como nela se contém.

Dado no Palácio da Liberdade, em leto horizonte, aos ti te

dezembro (Te 1954

JusUO.TN() 'e	15(110K m:E ()m,ivnmn\

Odilon IJeltreit.
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Cr

76,30

150,00

3.000,00

800,00

1 .920,00

405,00

3.000,00

835,20

060,00

900,00

600,00

350,00

LEI N. 9 1. 168, DE 6 DE DEZEMBRO DE 1954

Abre à Secretaria da Educação o crédito especial de Cr 561 .837,20

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

Art. 1." - Fica aberto à Secretaria da Educação o crédito
especial de Cr 561 837,20 (quinhentos e sessenta e um mil oitocen-
tos e trinta e sete cruzeiros e vinte centavos), para pagamento de
despesas de exercícios anteriores, como segue:

Cr$

Prefeitura Municipal de lapu	Indenização de des-
pesas com serviço de transporte e material esco-

	

lar para a Escola Bugre, em 1952 ..........	1.273,00
Gil Vieira Pena	Aluguel do prédio ocupado pelo

Grupo Escolar "Meio Viana", de Monte Car-

	

melo, em dezembro de 1952 ............	1.000,00
Alvaro Justino de Carvalho - Aluguel do prédio ocu-

pado pelas Escolas Reunidas de Cororós, mu-
nicípio de Dom Joaquim durante o período de
4 de outubro a 31 de dezembro de 1949 .	 484,60

Lcon(lifla Sá Lacerda Aluguel do prédio ocupado
Pelas Escolas Reunidas de Ttacaramhi, muni-
cípio de Januária, durante os meses de julho a

	

dezembro de 1950 ....................	1.20000
Cia. Leste de Eletricidade - Fornecimento de luz

ao Grupo Escolar de Manhumirim, durante os

	

anos de 1950 a 1952 ................	1 .088M0
Veloso & Cia. Ltda. - Fornecimento de Impressos à

	

Secção de comunicações da Secretaria, em 1950
	

4.095,00
Presidente da Fundação "D. Rosco" na Colônia Fran-

cisco Sá, município de Teófilo Otoni - Aluguei
do prédio ocupado para os Cursos Regionais
de Treinamento (Ia Fundação "D. Bosco" na
Colônia Francisco Sá, município de Tcófilo

	

Otoni, cm 1952 ......................	24 .000,00
Cio. Lacticínio Santa Amélia S.A.  -- Fornecimento

de luz ao Grupo Escolar "Sena Figueiredo", de

	

Mercês, durante o ano de 1952 ..........	217,20
I.B.M. World Trade Corporation - Locação de

máquinas de contabilidade, de 1. 1 de janeiro

	

a 31 de dezembro de 1953 ..........	147.915,30
Companhia Fôrça e Luz de Minas Gerais	For-

necimento de energia elétrica ao Instituto de

Educação, durante o período de 14 a 17 de
dezembro de 1952 ..................

Sebastião de Sales Leão - Aluguel do Prédio ocu-
1)0(10 pelas Escolas Reunidas de Felisberto
Caldeira, município de Diamantino no período
de 1 a 31 de dezembro de 1952 ..........

Bernardino Soalheiro Aluguel do prédio ocupado
pelas Escolas Reunidas de Correntinho, muni-
cípio de Guanhãcs, nos meses de outubro a
dezembro de 1952 ..................

Augusto i;soa FilhoFilho Alugaci do prédto ocupado
pelas Escolas Reunidas de São Gonçalo do
Rio Abaixo, município de Santa Bárbara, nos
meses de setembro a dezembro de 1952 .

Isaura Guedes de Sousa -- Fornecimento de água
ao Grupo Escolar "Nuno Meio", de Jequi-
tjnhonha, nos anos de 1951 e 1952 ......

Diretora do Grupo Escolar "Artur BernardeS" de
TupacigUara. - Indenização de despesas nas
instalações sanitárias em novembro de 1952

Antônio Augusto dos Santos Aluguel do Prédio
para as Escolas Reunidas de Casa de Telha,
município de Sêrro no ano de 1952 .

Antenor Rodrigues Pereira Aluguel (lo prédio
para as Escolas Reunidas de Ibertioga, muni-

cípio de Barbacefla, no período de 3 de
janeiro a 31 de dezembro de 1952 ........

Centrais Elétricas de Minas S.A. Fornecimento
de luz ao Grupo Escolar "Conselheiro Afonso
Pena", de Betim, aos meses de : junho a dezem-

bro de 1952 ......................
herdeiros de Vital Justino Rodrigues - Aluguel do

prédio para as Escolas Reunidas de Ihirité,
município de Betini, durante os anos de 1951 e

1952	..........................

Josefina Candida da Silva - Fornecimento de água ao
Grupo Escolar "Minas Gerais", de Alfenas no
ano de 1951 ......................

Diretora do Grupo Escolar "Minas Gerais", de Alfe-
nas - Indenizazão de despesas feitas com
aquisição de uma caixa d'água, em outubro
de1952 ........................
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1 .040,60

2.400,00

1.075,00

300,00

1.200,00

211,20

1 . 680,00

12. 000,00

300,00

(;0. 000,00

162,00

13,70

i.n.ir. \Vi(i Ti'adr Coii)cratlur	Scvçes í:c !
dos em relógios (Te ponto da Secretaria nos
meses (Te novembro de 1951 e maio de 1952

Luiz ibraim . Aluguel do prédio para as Escolas
Reunidas de Divino (Te Ubá, município de
Ubá no ano de 1952 ................

Maria Zenolia Fornecimento de material de ilu-
minação ao Curso Supletivo Noturno de Jor-
dânia, no ano de 1952 ..............

Diretora das Escolas Reunidas de Cisneiros, mu-
nicípio de Pa l ma Indenizarão de despesas,
com serviços urgentes prestados ao estabeleci-
mento em junho de 1952 ..............

Prefeitura Municipal (Te Minas Novas Aluguei do
prédio para as Escolas Reunudas (Te PeriTo,
Município (Te Minas Novas, nos meses (Te
setembro a dezembro de 1952 ............

Prefeitura Municipal de Oliveira - Fornecimento de
água ao Grugo Escolar "Desembargador Conti-
nentino", de Oliveira, no ano de 1952 .

Prefeitura Municipal (Te Oliveira Fornecimento de
luz aos Grupos Escolares "Francisco Fernan-
(lCS". "Carlos Pinheiro Chagas" e "Desembar-
gadar Continen tino" de Oliveira no ano de
1952	............................

Prefeiluro Municipal de São Gonçalo do Sa pucaí -
Aluguel do prédio para Escola Normal Oficial
em 1952 ........................

Diolice Maria da Conceição Fornecimento de
água ao Grupo Escolar (Te Lagoa Dourada no
2.Q semestre de 1953 ................

Asilo do S.S.  C . (Te Maria, em l3arhaccna Aluguel
do prédio para o Grupo Escolar "Pio XI", (Te
Barbacena, nos anos de 1951 e 19........

Cia. de Etririchiade do Médio Pio Doce	Capital
Fornecimento (Te luz ao G. Escolar "Nelson
(Te Sena", (Te Governador Valadares, nos me-
ses (Te setembro a novembro (Te 1952 ......

Cia. Fôrça e Luz Saudense S.A. - Dom Silvério
- Fornecimento (Te luz ao G. E. "Nossa Se-
nhora da Saúde" (Te Dom Silvério, no mês
de novembro de 1952................

Diretora (]as Escolas Reunidas (Te Cisneiros, rnuini-
cípio de Palma - Indenização (Te despesa feita
com serviço de limpeza do pátio (Ias escolas

sob sua direçao, elfl scteinhi'o (Te 1952 a janeiro

de1953	........................

Cio. Fôrça e Luz hidrelétrica São Francisco Xavier,
P('')5 e Rrcnde Costa .- Silo João De]-Bei
- Forneciment o (Te energia elétrica ao Grupo
Escolar "Bandoifo Teixeira", (Te Dores de
Campos, durante o período de 1. 1 de janeiro

(Te 1948 a 31 (Te dezembro de 1952 ......

Cia. Fôrça e Luz T-idreiétrica S. Francisco Xavier,
Prados e Resende Costa São João Dei-Rei -
Fornecimento (Te energia eiétrica ao G. E.
"Assis ilezende", de Rezende Costa, durante

o período (Te 1 .0 (Te janeiro (Te 1948 a 31 (Te
dezembro de 1949 ..................

Fôrça e Luz hidrelétrica S. Francisco Xavier,

Prados e Rezende Costa - São João Dei-Bei
Fornecimento de energia elétrica ao Grupo
Escolar "Viviano Cabias", de Prados, durante
o período (Te 1. 0 (Te janeiro de 1948 a 31 de
dezembro (te 1949 ..................

Cia. Fôrça e Luz Flidrelétrica S. Francisco Xavier,
Prados e Tiezende Costa - São João Dei-Rei -

Fornecimento (Te energia elétrica às Escolas
Reunidas "Xavier Chaves", (Te Coroas, municí-
pio (Te Prados ......................

Emprêsa Fôrça e Luz (Te Arcado, Divisa Nova e Alte-
rosa - Fornecimento de luz ao Grupo Escolar
"Secretário l'ristão da Cunha", (Te Divisa Nova,
nos meses de setembro a novembro (Te 1952

Diretora das Escolas Reunidas de Cisneiros, muni-
cípio de Palma - Indenização (Te despesa feita
com serviço de reforma de móveis, em janeiro
de 1953	........................

Ricardo Schwetter -- Serviços executados no plano
do G . E. "Minas Gerais", (Te Alfenas, em
maio de 1952 ....................

Cicero Siqueira Diniz - Aluguel (10 prédio para o
Jardim (la Infância (Te Diamantifla, no período
de 12 de fevereiro a 31 (te dezembro (Te 1953

Pedro Izidoro Bernardes - Aluguei do prédio para
o G. E. "Jaime Gomes", (Te Passos, no perío-
do de 24 de fevereiro a 31 de dezembro (Te 1953

Vicente (Te Paula Guimarães - Aluguei (lo prédio
para o G. E. "Cel. João Domingos", de Raul

290,00

6.120,00

1.344,00

1.224,00

612,00

166,70

239,60

4 .000,00

23 . 24 6,60

20.333,30



Cr$

4.000,00

2.127,30

3.000,00

13.200,00

14.400,00

350,00

206,(0

750,00

770,00

040.00

4.566,00

1.066,00

Soares, no período de 1.' dc maio a 31 de
dezembro de 1953 (diferença de aluguel)

Raimundo Alvarenga - Aluguel do prédio para as
Escolas Reunidas de Santa Teresa do Bonito,
município de Peçanha, no período de 1.0 de
fevereiro a 31 de dezembro de 1953 ......

Felicio Dias de Oliveira -- Aluguel do prédio para
as EE. Reunidas "Alforcsus Guirnaracus", de Co-
mercinho, durante o período de 1.0 de janeiro
a 31 de dezembro de 1953 ............

José Cuconato —j Aluguel do prédio para o Grupo
Escolar "Nossa Senhora da Piedade", de Car-
valhos, durante o período de 1. 9 de fevereiro
a 31 de dezembro de 1952 ..............

José Cuconato - Aluguel do prédio para o Grupo
Escolar "Nossa Senhora da Piedade", de
Carvalhos, durante o ano de 1953 ........

Eva Efigênia Sena - Fornecimento de água ao Grugo
Escolar de Minas Novas, no 1.0 semestre de
1953 ............................

Diretora cio Grupo Escolar "Bias Fortes". de Lima
Duarte Indenização de despesa feita com
aquisição de material escolar no período de
20 de ' março a 20 de junho de 1953 ......

Miguel Arcanjo Caboi Serviços de montagem de
móveis para o Grupo Escolar "Interventor Jú-
lia de Carvalho", de Espera Feliz, em 1953

Maria Piedade Fernandes Fialho - Fornecimento
de água ao Grupo Escolar "Euclicles (Ia Cunha",
de .Janaúba, durante o período de 1. 9 de ja-
neiro a 30 de novembro de 1952 ..........

Diretora do Grupo Escolar "Professor Quesnel" de
Juiz de Fora Indenização de despesas feita
com consêrto de móveis em agôsto de 1953

Maria Luiza dos Santos Aluguel do prédio para o
Grupo Escolar "Cardeal Areoverde", de Jaboti-
catubas durante o período de 9 de fevereiro a
31 de dezembro de 1953 ................

Maria Petrina Vinagre - Aluguel do prédio para o
Grupo Escolar "Cardeal Arcoverde" de Jabo-
ticatubas, durante o período de 9 de fevereiro
a 31 de dezembro de 1953 ............

Ana de Paula Santos	Aluguel do prédio para o
Grupo Escolar "Cardeal Arcoverde", de Jabo-

ticatuba.s durante o período de 9 de fevereiro a
a 31 de dezembro de 1953 .............

Artur de Paula Santos -- Aluguel do prédio para o
Grupo Escolar "Cardeal Arcoverde" de Jabo-
ticatubas, durante o período de 9 de fevereiro
a 31 de dezembro de 1953 .............

Miguel Fernandes Tôrres - Aluguel de salas para
as Escolas Reunidas. Cônego Luiz Vieira cia
Silva", de Ouro Branco, durante o período de
14 de julho de 1952 a 31 de dezembro de 1953

Maria José Cardoso - Aluguel de sala para as Esco-
las Reunidas "Cônego Luiz Vieira da Silva". de
Ouro Branco, durante o período de 14 de
junho de 1952 a 31 de dezembro de 1953

José de Souza Madeira Aluguei do prédio para as
Escolas Reunidas de Divino de Virginópolis,
município de Virginópolis, nos meses de agôs-
to e dezembro de 1952 ................

Diretora cio Grupo Escolar "Monsenhor Bicalho" de
Alvinópolis Indenização de despesa com
scrvico de reforma de móveis, cm dezembro
de1953	..........................

Pedrelina de Araújo Ferreira ---Aluguel cio prédio
para as Escolas Reunidas de Aricanduva, mu-
nicípio de Ttaiiiarandiia. no ano de 1951

Prefeitura Municipal de Oliveira -- Fornecimento de
água ao Grupo Escolar "Desembargador Conti-
nentino", de Oliveira, durante o ano de 1953

Prefeitura Munici pal de Oliveira - Fornecimento de
água ao Grupo Escolar "Carlos Pinheiro Cha-
gas", de Oliveira, no ano de 10 ..........

Prefeitura Municipal de Oliveira Fornecimento
de água ao Grupo Escolar "Francisco Fernan-
(les", de Oliveira, no ano de 1953 ........

Pedrelina Araójo Ferreira -- Aluguel (lo prédio para
a Escola Reunida de Aricanduva, município
de Ttanlaran(liba, no ano de 1948 ........

Diretora das Escolas Reunidas de Itabim, município
de Medina - Indenização de despesa fe i ta com
transporte de material, em dezembro de 1953

Dirciccra	-;(-	'')-	"las-
carenhas", de Inimutaba, município de Cur-
velo	Indenização de despesa feita na ins-
talação hidráulica, em dezembro de 1953 .

Cr$

1.066,00

1.066,00

11.140,00

3. 385,00

750,00

337,50

480,00

211,20

211,20

211.20

480,00

251,70

506,00
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1. 992,00

1.200,0,0

1. 250,00

45,00

1.856,00

600,00

7.400,00

10.000,00

900,00

1.100,00

220,00

Diretora do Grupo Escolaj- "Dr. Francisco Rocha",
(te Córrego Danta Indenização de despesa
feita na instalação elétrica, em março (Te 1952

Diretora do Grupo Escolar "Dr. Francisco Rocha",
de Córrego Danta - Indenização (te despesa
feita com aquisiçijo de filtro, em

	

	 eoutubro d1953 ..........................
Diretora (lo Grupo Escolar "Batista de Oliveira", (te

Juiz (te Fora	Indenização de despesa feita
com serviço de reforma (lo	 edjunhojplano em un
1952 ........................... 

Diretora do Grupo Escolar "Batista de Oliveira", de
.Juiz de Fora - Indenização de despesa com
serviço (te consrfo na caixa d'água, em março
de 1952 ........................

Diretora do Grupo Escolar "Professor José Eutrópio",
1e Juiz (te Fora - Aluguel do prédio para o
Grupo Escolar nos períodos (te 9 (te fevereiro

31 de dezembro dc 1949 e de 1. 9 de janeiro
de 1951 a 30 (te abril (te 1952 .......

Edite de Campos Orsinj	Aluguel do prédio para as
Escolas Jleunj(s Alfonsus Guimaraens", de
Ccniercinlmo, (te 1. de janeiro a 31 (Te dezem-
bro de 1953 ......................

José (te Magalliães Barbosa Aluguel d0 prédio
para as Escolas Reunidas "Odete Valadares"
(te Aramnirim, município (te Açucena, durante
o período (te 20 de maio a 31 de dezembro
de 1953	......................

Prefeitura Municipal de Caratinga Aluguel do
prédio para o Grupo Escolar "Synfrônio Fer-
nandes", de Caratinga, durante o período de
1 . 0 (Te agôsio a 31 (te dezembro de 1953 .

Maria da Conceição Ribeiro - Fornecimento de
água, ao Grupo Escolar "Francisco Campos",
(Te EstréIa do In(laiá, durante o período de 1.
(le fevereiro a 30 (Te novembro de 1950 .

José Marques -- Aluguel (Te uma sala para o funcio-
namnento do Grupo Escolar "Cel. Coelho", de
Capelinha, durante o período de 2 de fevereiro
a 31 de dezembro de 1953 ..............

Geraldo Chinait - Fornecimento de água ao Grupo
Escolar "Antônio Cândido Mascarenhas", de
São Lourenço, no ano de 1953 ............

Diretora do Grupo Escolar "Maria Terc:;a", de São
João Dei-Rei - Indenizaçio (Te despesa feita

com serviço (te reforma de móveis, em outubro dc
1953	..........................

Diretora da Escola Normal de Manimuoçu Indeni-
zação (Te despesa feita com serviço (Te reforiumi
(Te móveis, em setembro (te 1953 ........

Diretora do Jardim da Infância "Delfim Moreira", (Ia
Capital - Indcnizaçao de despesa, feita com
serviço de reforma de móveis, em fevereiro
(te	1953	........................

Prefeitura Municipal de Pains Tmidenização (Te
despesa feita com serviço de reforma de mó-
veis do Grupo Escolar "Professor João B atis

-ta Rodarte", (Te Pains, em fevereiro (te 1953
1) i retoca (lo Grupo Escolar "Ccl. Paiva", de Ouro

Fino - Indenizaçao de despesa feita com
serviço de reforma de móveis, cm dezembro
(Te	1953	........................

Izabel de Araújo Silva Indenização (te despesa
feita com iluminação para o Curso Supletivo
Noturo (Te Coronel Murta, nos anos (Te 1949
a1952 ..........................

Amnália Mm(l'f'lO \iagmil'aes	;lmne! (lO pihmi l)1
ra as Escolas Reunidas de Monsenhor 1-Torta,
município (Te Mariana, durante o período de

de janem co de 1951 a 3 i le outubro (te 1953
Vicente Assunção - Diferença (te aluguel (Te um

galpão para depósito de móveis (Ia Secretaria
durante o período (Te 26 de setembro a 31 (Te
dezembro de 1953 ..................

José Ciriaco (Te Oliveira - Aluguel do prédio para
as Escolas Reunidas de Cantogalo, muflieípo
(te Pcçanha, no período (Te 1.0 de fevereiro a 31

(Te dezembro de 1953 ..................
Padre João Bruno Barbosa - Aluguel do prédio para

as Escolas fteunmdas de Pedra do Jnlaá aiim-

nicípio (Te Itapecerica, durante o período (Te
1.0 de fevereiro de 1951 a 31 de (lczomhro de
1953	..........................

Maria das Dores Portilho - Diretora do Grupo Esco-
lar "AbraSo Lincoln" (te Passos	Indenização
(te despesas feita com o serviço de confecção
de um armário para o Grupo Escolar "Abraão
Lincoln", de Passos, em agôsto de 1050 .

Cr$

4.380,00

1.200,00

1.480,00

2.051,00

1.408,00

2.037,50

4.950,00

3. 166,5()

1 .100,00

2.400,00

400,00
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7.000,00

222,70

350,00

550,00

500,00

612,00

Cr
Cr$

10.000,00

13.500,00

211,20

211,20

4.400,0

946,50

8.134,00

32.304,20

3.240,00

22.933,00

3.850,00

2.100,00

Maria de Lourdes Lisboa Alves de Castro Aluguel
do prédio para o Grupo Escolar "Visconde de
Ouro Prêto", de Araguari, nos meses (Te no-
vembro e dezembro de 1953 ..........

Emprêsa Fôrça e Luz "Santa Edwiges", (Te Carmo
(Ia Mata Fornecimento de enérgia elétrica
ao Grupo Escolar "Silviano Brandiio", de Car-
mo da Mata, no ano de 1949 ............

Diretora do Grupo Escolar "Santos Dumont" de Venda
Nova Indenizaçõo de despesa feita com
serviço de reforma de móveis, em setembro de
1953	............................

Diretora das Escolas Reunidas "Padre Antônio Vi-
eira", de Córrego do Ouro, município de San-
tos Dumont --- Tndenizac5o de despesa feita
com aquisiçao de uni relógio para o estabele-
cimento, em dezembro de 1953 ..........

Diretora das Escolas fleuni(l as de Farias, muno ici p lo
de Guaflhaes, i ndcn izaçõo de despesa feita
com serviço de transporte de móveis, no mês
de junho de 1953 ..................

Cia. Fôrca e Luz Hidrelétrica, São Francisco Xavier,
Prailes e Resende Costa - - Silo .Joiio De]-Rei

Fornecimento dc energia elétrica ao G. E.
"Basilio da (,ama", de Tirad entes no período,
de 1. <1 de janeiro dc 1948 a 31 de dezembro de
1949	..........................

Celson Loureiro -- Aluguel do prédio para o Grupo
Escolar "Antônio Novais", d e Ri hei ruo Ver-
melho, nos meses de novembro e dezembro
de 1952	........................

Alcebíades Silva--Se rvicos executados no prédio
do Grupo Escolar de Joaíma. em setembro de
1952	..........................

José Vicente de Souza -- Aluguel do prédio para as
Escolas Beun das "Professor Soares Ferreira"
dc Mariana no período de 16 de julho a 31 de
dezembro de 1952..................

José Carmelo Rodri gues Aluguel (lo prédio para as
Escolas fleunidas (te Vila Santa Rita, do Rio
Abaixo, município de São JoSo DeI-fiei, no pe-
ríodo de 1.0 de junho a 31 de dezembro de
1952	............................

Diretor (To (inúsio ''Anlero Tôrres''. de ]tajnbuí
Aluguel (To prédio ocupado pelo Grupo Esco-

lar "Antônio Tôrres", (Te Baml)Ui, no período

de 1.0 de março a 31 de dezembro de 1952

Diretora do Orfanato "Sõo José", (Te Bamhuí - - Alu-
guel do prédio para o Grupo Escolar "Antô-
nio Tôrres". de Bambui, no período de 1.
de abril a 31 de dezembro de 1952 ........

Prefeitura Municil)al de Oliveira -- Fornecimento
de água ao Grupo Escolar "Carlos Pinheiro
Chagas", de Oliveira, no ano de 1952 ......

Prefeitura Municipal de Oliveira ----4 Fornecimento
de água ao Grupo Escolar "Francisco Fernan-
des", de Oliveira, no ano de 1952 ........

Aniôr.iO (6i'() 1i Paula Almul 
(1(1 !,r»ti()

para o Grupo Escolar "Dr. Otávio Soares", de

Santa Cruz <to Escmdva(lO, no período de 1.
de fevereiro a 31 de dezembro de 1953 .

Abelard Teixeira -- Alugue; de uma sala para as
Escolas Beufli(TOS de Tl ) iturulia, município de

Bom Sucesso, durante o período de 4 de fe-
vereiro a 19 de novenibro (Te 1953 .......

S. Marinho & CRI. 1t(hI. -- I1ospe(1a° m ' 1 uu
sôres no Metrópole Hotel, em 1°)........

S. Marinho	Cia. Lida. ---• Ilospeolagem de professô
res no Grande hotel, em 1951 ..........

Geraldo Marques Gontijo - Exame médicOhi01nétr
co nos alunos do GinásiO Estadual de Bom
Despacho, durante o ano de 1953 ........

Angelina Murer Bolivar, viúva olo professor Ardui-
no Tlolivar - Venci meulos como professor (lo
Instituto de	(Te(Te Minas GCrOis, no Pe-

ríodo de 7 de uneiro a 19 de dezembro de
101(1

561 .837,20
Total ........................ 

Art. 2.0 Fica o Poder Executivo autorizado a realizar as ope-

rações de crédito que se tornarem necessárias para atender às des-

pesas decorrentes (lesta lei.

Art. 3•)	
Esta lei entrara cm vigor na (lata de sua puhlicaç5o,

e terá sua vigência cessada cm 31 de dezembro de 1955.

Art. 49 - Revogam-se as disposições em contrário.

1.000,00

2.125,00
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C'$

75.718,40

60.000,00

31.597,70

41 .974,20

1.740,30

20.701,00

130.460,00

74.163,50

72.129,30

10.993,00

9.627,00

926,00

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

Dada no Palócio da Liberdade, Belo Horizonte, 6 de dezem-
bro de 1954.

.JUScErallo Kuwrscrrr( mm (JLivrTn\
Levirido Furquim Lambert
Odilon Behrens

LEI N; 1.169, DE 6 DE DEZEMBRO DE 1954

Abre à Secretaria da Viação e Obras Públicas o cr(dilo especial de
Cr$ 4.995.164,10

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

Art. 1. - Fica aberto 5 Secretaria da Viaçõo e Obras Públi-
cas o crédito especial de Cr$ 4.995.164,10 (quatro milhões, novecen-
tos e noventa e cinco mil, cento e sessenta e (ruatro cruzeiros e dez
centavos) para pagamento de despesas de exercícios anteriores, como
segue:

Cr$
Cia. Aços Especiais Itabira - Obras de construçõo

cia ponte sôbre o rio Piraccaha, em 55 Carva-

	

lho, município de Antônio Dias ..........	1. 369.415,50
Cio. Aços Especiais Itabira	Obras de construçõo

da ponte sôbre o Rio Piracienha, cm Antônio

	

Dias............................	177.061,00
Cia. Tniobliória e Construtora Belo Horizonte -

Acréscimos verificados nas obras de cons-
truçulo cia ponte sôbre o Rio das Velhas em

	

Santana do Piraparna ................	120.000,00
Prefeitura Municipal de (luaraciaba	Indcnizaçõo

das obras executadas em 1951, na ponte sôbre

	

o Rio Piranga ....................	50.000,00
Cia. Construtora Ttatiaia Lida. - Acréscimos verifi-

cados nas obras de construçílo da ponte sôbre
o Rio Sapucai, no município de Santa Rita do

	

Sapucaí ..........................	41.220,80
José Silva Caboncias	Obras complementares de

construção da ponte sôbre o Rio Bananeiras,
entre Congonhas e Conselheiro Lafaiete	1.600,00

Prefeitura Municipal de Guia Lopes - Acréscios
verificados nas obras de construçíl	

m
o da ponte

sôbre o Rio do Peixe, na estrada Guia Lopes-
Bamnhui ........................

Prefeitura Municipal de Pitangui - Indenizaçilo das
obras de construçílo da ponte sôbre o Córre-
go cio PavulO, em 1952, na estrada Pitangui-
Nova Serrano ......................

Prefeitura Municipal dc Pitangui — AcréscialOS ve-
rificados nas obras de reparos da ponte sôbre
o Rio ParS, denominada "Bento Lopes", cm

1952	..........................
Prefeitura Municipal de Santo Antônio cio Amparo

- Acréscimos verificados nas obras de cons-
truçílo da pOfliO sôbre o Tlio Amparo, (lenorni-
nada "cia Chécara", na estii'a Ivu-a Campo
Belo............................

Prefeitura Municipal de Paracotu - Acréscimo veri-
ficados nas obras de reparo da "Ponte do C

al-

(tino" sôbre o Bibeirulo Santa Izabel ......
Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucai

Indenizaçiío de 50% das obras de reparos da
I- 	"do Anil" sôbre o Rio Silo J"~10 .....

Prefeitura Municipal de Santa Rita do SpucaÍ -
Construçio de aterros de aCOSSO 5 ponte sô-

bre o Rio Sapiicaí, no mllfliClPi() ........
Prefeitura Municipal ile Suo Tiago - Encampaçito

da ponte construi(10 pela Prefeitura sôbie o ri-

l'eiriio !rC nera5, r'i c'1 roda SSo Ti,-,ao Bom
Sucesso ........................

Prefeitcra Municipal de Unai -- Ohras de constru-
ruo ci ponte sêlre o Rio Santa Rita, do mu-

nicípio	........................
Maneta Brochado - Iadenizaçao de despesas coam re-

p aros no Gruuo Escolar "Bano de Macaúbas",
naCaitl ........................

Direi ara do Greun Escoh'r "Sõo iosé", de Pedro Leo-
poido Iadeaizaçiio de despesas feitas com
a adaptação de uma coberta para funciona-
mento cio curso prirnório ............

Diretora cio Grupo Escolar "Podre Café", mie (lua-
nhiíes Indeniraçílo mie (lespesas com peque-

flOS reparos no prédio (10 Grupo Escolar, em
1952 .............................
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Prefeitura Municipal de Betim - Indenização de

obras de reparos no prédio Escolar de Santo
Afonso, no município ................

Prefeitura Municipal de Cristina Obras comple-
mentares (te reparos no Grupo Escolar "Car-
neiro (te Rezende", em 1952 ............

Prefeitura Municipal (te Grilo Mogol - Acréscimos
nas obras (te construção do Grupo Escolar lo-
cal, em exercícios anteriores ..........

Prefeitura Municipal de Itambacuri Acréscimos
nas obras de construção do galpão-cantina do
Grupo Escol

ar "Frei Gaspar", local ......
Prefeitura Municipal de Itumirim Indenização de

obras complementares de construção (te niu-
ros (te vedação (10 Grupo Escolar local .

Prefeitura Municipal de Jacutinga Acréscimo nas
obras de reparos no Grupo Escolar "Júlio Bran-
dão", local, eia 1952 ..................

Prefeitura Municipal (te Manhuaçu — Auxílio pelas
obras (te c0115,1 1-11 050 do Prédio Escolar de
Avaí, no município ..................

Prefeitura Mtin i ei 1)01 (te Itapecerica Obras (te repa-
ros no prédio do Grupo Escolar "Severo Ri-
beiro", local, em 1951 ..............

Prefeitura Municipal (te Mateus Leme Acréscimos
nas obras (te construção do galpto-cantjna do
do Grupo Escolar local ..............

Prefeitura Municipal de Paracatu Reparos execu-
tados no prédio Escolar (1 e Guard a Mor, no
município ......................

Prefeitura Municipal (te Rio Pomba Acréscimos
nas obras (te consirucão do prédio escolar de
Pirailha, no município, cm 1951 ........

Prefeitura Municipal (te São Gonçalo do Pará
Acréscimos nas obras de reparos no Grupo
Escolar local, cm 1951 ..............

Prefeibn, ( Miiii icipl de Unai --	Acréscimos rias
obras (te construção do prédio escolar (te
Froes, no município, cn	1952..........

Eunr&s0 Belo 1 l ii a e e Construções S.A. - Acrés-
e ino ius o!oae de coo strução do Grupo Es-
('00r de Pu:n-í ....................

Joaquim Carloso - Cálculos de concreto armado
para obras (te construção do Ginásio de Ube-
raba..........................

C1.$

7.162,40

6.295,20

34 .975,00

8.342,00

58.239,70

15.082,50

50.000,00

9 . 868,70

10.388,80

15.993,60

99.207,20

1.180,o0

23. 220,70

32.580,80

80.000,00

Oscar Niemcycr Soares Filho Confecção (te pro-
jeto para o Grupo Escolar "Júlia Kubitschek",
de Diamantino ....................

Oscar Niemeyer Soares Filho	Confecção de pro-
jeto para o Ginásio de Uberaba ........

Urias Honório de Freitas - -- Obras de reparos e me-
lhoramentos executados mio prédio do Grupo
Escolar "Cel. Teófilo Carneiro", de Uberlân-
dia............................

Arquimino Augusto Taqueira -- Acréscimos nas obras
(te construção da Cadeia (te Montes Claros,
em	1952	........................

Colal n)o flaposoSiun i z - - Tdeniz:içio de despesas
cora reparos feitos na Cadeia e a(iaptaçao do
prédio da Delegacia e Quartel de Tumiritin-
go,	cmii	19......................

Prefeitura Municipal (te Bicas	- Acréscimos verifi-
cados nas obras do Fórum local, cm 1952

Prefeitura Municipal (te Estréia do Indaiá - Acrés-
cimos nas obras do prédio (ia cadeia local

Prefeitura Municipal de Estréia do Tfl(laiá -- Cons-
truçã (to e muros (te vedação (Ia cadeia local

Prefeitura Municipal de Natércia	Obras de cons-
trução do prédio da nova cadeia local, cm 1950

Ataide Pereira (te Souza Serviços (te pintura exe-
cutados cm 1953 Instituto "Raul Soares" da
Capital........................

A. Teixeira, Irmão & Cia. Lida. - Fornecimento
de combustíveis para a Cidade Industrial, em
1953	..........................

Joaquim Cardoso - Cálculos de concreto para as
obras de construção do Hotel (te Turismo, de
Diarnantina ......................

Oscar Nieme er Soares Filho - Confecção do projeto
para a construção do Itotel (te Turismo (te
Dianiantina ......................

Sociedade Técnica Muray Ltda.	Fornecimento (te
1 fichário ao hospital Militar, da Capital,

	

em 1947	........................
\'adi Simão -- -- Diversos serviços executados no

Palácio (Ia Liberdade,(', (la Capital em 1952 e
1953	............................

Prefeitura Municipal (te Caldos	Serviço de calça-
mento (Ias ruas fronteiras ao Forum local

Cr

180. 000,00

200.000,00

16.674,00

43.093,30

12.170,00

57.212,20

51.654,70

43.016,70

40.257,70

25.716,10

30.242,00

40. O00,00

o. 000,00

3.915,00

639.229,40

8.101,20
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Cr

0.995 , 60

84. 719,80

111. &00,00

48. 6,19,30

51.444,00

39.503.80

20. I'91.00

1 000,00

5(39,10

31 .4100,00

34 1(34,00

Prefeitura Municipal (te Cóssia - Serviços de cal-
çamento e meios-fios na praça fronteira à
Cadeia-Forum local ................

Prefeitura Municipal de Guaxupé - Serviço de cal
camento das testadas do Grupo Escolar "Del-
fim Moreira" e do For tim local ..........

Prefeitura Municipal de Itumirim Serviços de
eonstruçíio de obras de arte na estrada Ttumi-
rim-Paulo Freitas ..................

Prefeitura Municipal de .Toaimr.a -- Acréscimos veri-
ficados nas obras de construção do Pôsto de
Higiene local ......................

Prefeitura Municipal de Lambari - Serviço (1€' calca-
mento das ruas fronteiras ao Parque das Águas,
locais	..........................

Prefeitura Municipal de Pilangui - Tn(lenizacõo dos
serviços das ruas fronteiras ao Forma local

Prefeitura Municipal de Uberlandia	Serviços de
calçamento e meios-fios nas testadas dos
~os Escolares "Ccl. Teófilo Carneiro" e
"Dr. Duarte", local ..................

Gino TTsialio, Engenheiro -, Flnboracõo de pro'e-
los (lo instalaçiio Iii drftuliea, elétrica e 5am-
t:tria no Hotel de Turinio de Diatnanqna

Juiz de Dire i to de Carandaí - Tndenizaç5o de despc_
a "l'r'ri'lr	de	porta (10 Foram

local, para inlnlar5o tio Cartório Eleilorni da
cidade	........................

Gino Ttsiglio - Frre'ilieiro - Eloboraçiio de proje-
tos de instalarSo hblróiilica, eF'irica e sani-
15rja nora o Gin5sio e Eso1n Normal de TTbe
rabo e Grupo Escolar "D. ia i(nbitschek",
de Diamantini ....................

Prefeitura Municipal de Nova Eco - Acr5sciraos
verificados nas obras de construç5o do Grupo
Ei;colar "Desembargador Drumond", local

Prefni tora Municipal de Santos Dumon t Ind 'n izo-
(: 50 das obras executadas em 1952 no Grupo
Escolar "Vieira Marques", local ..........

Arthur' de Oliveira Fonseca - Adicionais de 10%,
inclusive abono de família, no período de 17
(te	maio a 31 de dezembro de 1953 ......

Alberto Glcsbredhi Sobrinho - - Engenheiro . Alu-
guel tio escritório (Ia 22. C. O.P.,  dc junho
,i 	de 1951

Alberto Giesbreei(i Sobrinho - - Al1190el da casa para
alojamento de operói'ios na construção do
Grupo Escolar "jul ia Kubitschek", de Dia-
mantina	...................

Benedito Nogueira (105 Santos -7 i)iàrias vencidas
diWilfltC os anos de 1952 a 1953 ..........

Centra is t1 ét ricas de Minas Gerais S A. -- Forneci-
mento de fôrça e luz à Ci Onde Industrial, (lo

miou a dezembro (lC 1953 ..............
Cia. Si O erurgica Nacion i -- Desmontagem de 30 tri-

lhos Mi E. Ferro Santa Matilde, em 1952

Cia. Telefônica Brasileira ---- Fornecimento de as-
sinaturas e Servicos imite rarbanos de julho
a (le'/.('lUht'O de 1953 ..................

Editôra Alterosa Ltd a . - - Publicidade cio maiO (te
1953	............................

Epam inon(laS Coí;in l.age - -- Fngnhieiro Adicio-
nais de ,%, ieclusive abona familiar, no pe-
ríodt, de o de ala3 de 1952 a 31 de decai-

limo de 1953	......................

Ilarolio ilermeto CormSa Costa	Diárias vencidas
de lancho a dezembro de 1953 ..........

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - - Sai-
(10 Serviço (te Imuressno (lo "Plano (te Elelri-

f;cacso do Estado" 1053 ..............
luSo Anatólio Lima --- AdteionaiS de 10, inclusive

01)000 futmnitiar, de maio a dezembro de 1954
Jolio Batista de Soam Comes - Adicionais de 10%,

inclusive abono fani ii iar, no período de no-
\'eilthr() a deZCtltl)FO (li' 1953 e de Iodo o ano
de1954	........................

Ilôde Mineira dc \' ia'iiO	- TiutnnOstc forneci (lOS

a Eccreta'ia ciii outubro e novembro de

1953	............................

3. (100,00

3(00,00

5.175,00

49.412,21)

190.20

45. 020,40

li. 000,00

9.959,90

10. 025,00

82. 999.4 tI

9.1190.00

(3.291AO)

8:1. 132,00

4.995.1(34,10

31 .492,20

	

Art. 2.	Fica o Pode'. 	autorizado a realizar

as ogeraçõeu; de crédito ouc se 101'11,11'('111 necessárias para a execuçuto

2. 0)32,41)	 da presente lei.



Cr$

289,20

600,00

42,00

1.050,00

180,00

23,50

23,80

50,00

56,40

32,40

70,00

130,00

100,00

Art . 4•9	Revogam-se as disj)osiçães eni contrário

Maial o, portanto, a tôd as es autoridades, a quem o canhe-
ranca ti e execução (teJ5 lei pertencer, co uc a (O mpramn e façam,

cum prir, 1,5o ia tei ramen te como nela se contém

Dada P1) Palácio da Liberdade, ludo 1 tOl<ZOfltC, 6 de dezembro

de 1954.

.lUS('.1,iO JUiPTSC!EEJ en
A arco Rcnaiill
()r/ilan luel:rci<s

*

LEI N.° 1 .170,  DE 6 
DE DEZEIMIMO DE 1954

Abre é Secretaria de Seúdc e Assistência o crédito especial de
Cr$ 408.211,60

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

Art . 1, Fica aberto à Secretaria (le Saúde e Assistência o
crédito especial de Cri 408.211,60 (quatrocentos e oito mil du z e n

-tos e onze cruzeiros e sessenta centavos), pare pagamento de des-
pesas de exercícios anteriores, como segue:

Crllt

Socic(lnde de Proteção à Maternidade 'e infância
de São João <leI-Rei - Aluguel do prédio
do Centro de Saúde de São .João (M-Rei,
cru	19,52......................

Dr. José Dias Brrtista --- Chefe do Pôsto de higiene
de Rio Novo - - Despesas de pronto paga-
mento de dezembro (lo 1951 ..........

Departamento (TC Estradas de Rodagem (le M. Gerais
-- - Transoories fornecidos a Secretaria em
1948	........................

mário Loiola Pinto	Transportes fornecidos à Se-
cretaria em novembro e dezembro de 1951

Expresso Triângulo Mineiro S. A - Transportes
fornecidos em	1940 ................

Rodrigues Teixeira & Cia. Ltd a - Transportes
fornecidos em 1951 ................

Diretoria Geral (los Correios e Telegrafos --- Des-
pesas com telegramas em dezembro de 1952

Cia. 1iiwti'< de E!eirl<1(lulC - Serviço telefônico
ao 1)ispensári() "Eduardo (te Menezes", de
Juiz (te Fora, ema dezembro dc 1952 ......

Sehastião Silvino Pinto - Guarda Sanitário do
Pôslo (Te lhigi('rle (te Rezende Costa - 15
<1 iàri as VeflCl (Ias em iioveiii)ro de 1952 .

Dr. . linga de Andriole Urbano -- Chefe (10 Pôsto
<Ir l-ligiene (te Passa Tempo -- Indenização
de despesas de t cai' sporteS cmii novembro a
dezembro de 1952 ................

Dr. Flâvio de Oliveira Morais	Chefe (10 Pôsto

dc 11iíicne de Itapeceriea	15 diárias ven-

ci (Ias em outubro de 1952 ............
Dr. Flávio de Oliveira Morais --- Chefe do Pôsto

(lo Higiene de Itapeceriea -- Indeuizaçao de
(1 espesas de transportes eia outubro (Te 1952

Dr. Flávio <Te Oliveira Morais - Chefe de Pôsto de
1 ligiene de 11

' 
qecerica ---- Despesas de pronto

pagamento c 	OUl uhi'o (Te 1952 ........

Dr. Sectário de Aniori ia e Silva Chefe (lo Pôsto
<te Higiene de Abre Campo - Despesas de
pronto pagamilci) lo eia dezembro (te 1952

Dr. Nestor (Te Oliveira Bruno - Chefe de Pôsto de
higiene (te Contagem -- Despesas de pronto
pagamento eia <Icz.cnihro de 1952 ........

Dr. José Celso Biagioni - Chefe (10 Põsto de Iii-
giene dc .João Ribeiro -- Despesas de pronto
pagamento ela dezembro (Te 1952 .......

Dr. José de Alencar Teixeira --- Chefe do PÔS -

to de Higene <te Bezende Costa - Despesas
de pronto paL1lfl(1) lo Ciii (lezemumhmo (Te 1952

Dr. . Joaquim Teixeira Guiniarâes ----- Chefe do Pôsto
<te Higiene de Cláudio -- 1 diária vencida em
outubro de 1952 ..................

Dr. . Joaquim Teixeira Guimarães --- Chefe <lo Pôslo
de Higiene (te Cláudio Indenização de des-
pí-n's (i tranSporteS cm outubro de 1952

Dr. Leôaidas Benedito Ferreira - Chefe (10 Pôsto
mdpestre - Indenização dec Higiene de Ca 

despesas coem transpOrl<S, em dezembro de

1952	..........................

(;. 000,00

152,80

110,00

766,40

150,00

688,00

2. 095,30

290

AH. 3, 1,	Esta lei entrará cm vi0r na (lata de sua publica-
de 1955.
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Dr. Le5nidas Benedito Ferreira - Chefe do Pôsto
de Higiene dc Campestre -- Despesas de pron-
to pagamento em dezembro de 1952 ......

Antônio Generoso da Fonseca - Guarda do Pôs-
to de Higiene de Sêrro - 7 diárias vencidas
em novembroflOVCflhl)1'O de 1952 ..............

Cia. Sul Mineira dc Eletricidade - Fornecintento
de luz ao Dispensário de Itajubá, em dezem-
bro de 1952 ......................

Dr. llélvio Moreira dos Santos - Chefe do Pôsto
de 1-figiene de Santa Bárbara - Indenização
de despesas com transportes em dezembro,
de 1952	........................

Dr. Ilélvio Moreira (los Santos * Chefe (lo Pôsto
de Fligiene de Santa Bárbara 3 diárias ven-
cidas em dezembro de 1952 ............

Inácio Loyola Pinto - Transportes fornecidos em
em outubro de 1950, janeiro, março, maio,
agôsto e novembro dc 1951, junho, setembro,
outubro, noveinljro e dezembro de 1952

Jovelino da Costa Morais -- Guarda Sanitário (lo
Pôsio de Higiene dc Cochilo -- 5 diárias ven-
ci (ias cai dezembro de 1952 ..........

Cia. Sul Mineira dc Eletricidade - Fornecimento
(la energia elétrica à Delegacia Sanitária Re-
gional de Pouso Alegre no 4.° trimestre de 1952

José Máximo Pereira Filho	Atendente (lesta Ca-
pital = 8 diárias vencidas em novembro de
1952	........................

Dr. . Taufik U[andam Silva - Indenização de (iC5

pesas com transportes emdezembro (Te 1952
Cia. Sul Mineira de Eletricidade Fornecirnen lo

(Te energia elétrica à Colônia "Santa Fé", de

Três Corações, em ouTubro e novembro de

1952	........................
José Felipe Irmão Comércio Ltda. -- Funerais for-

necidos ao 1-lospital Colônia de Barbacena, em
dezembro (Te 1952 ................

Moysés, Elias e Irmãos -- Aluguel do prédio npa-
(10 por dependência da Secretaria, de setem-
bro a dezembro de 1952.............

Dr. Delor Luiz Ferreira - 4 diánas vcr,idas em
dezembro de 1952 ................

Dr. Joaquim Teixeira (hflmirõeS	Chefe do Pôs-
to (Te higiene de Cláudio - 7 diárias ven-
cidas, em outui)ro (le 1952 ............

Dr . Hélvio Moreira dos Santos -•- Chefe (lo Pôsto
de Sania Bárbara - despesas de pronto pa-
ganiento	y.-	(te(te 1952 ..........

Cia . Fôrça e Luz Cataguases - Leopoldina - For-
necirnelito de energia elétrica à Colônia "Pa-
(D'e Daiuiião", de Ubá, em dezembro de 1952

Estrada de Ferro Santos a Jundini - Transportes
fornecidos ciii agôsto (Te 1952..........

Bêde Mineira (Te Viação --- Despesas com 1
portes eut janeiro de 1951 ............

J)flj do Brasil S . A. - Despesas com transpor-
tes fornecidos em dezembro de 1952 .

Panair do Brasil S. A. - Despesas com transportes
fornecidos cm setCrnJJi'O de 1951 ........

Dc. Joaquim Teixeira Guinarães - Chefe do Pôs -
i,) de Hgienc (te Cláudio dcjesis de piou-
lo pagamento cm ogôsio, outubro, novembro e
dezembro de 1952 ................

Dr. Carlos Alves Guimarões -- Chefe (lo Pôsto
de Higiene de Arasinai Despesas (te pron-
to paganien (o (Te outubro a dezembro de 1952

Dc. \Vaidir Moreira --- Chefe do Pôslo de Higiene
de Jaboticatilhas - 4 diárias vencidas cmii de-
zembro de 1952 ....................

Diretoria Geral dos Correios e Telégrafos	Des-
pesas postais era novembro e dezembro de

1952	........................

Dr. Waidir Moreira .--- Chefe (10 Pôsto de Higiene
de Jaboticatubas - Deipesas de pronto pa-

13. 622,60	 gamento no inês (te dezembro de 1952, no
Pôslo (Te lflgiene de Jacutinga ........

Jose M. Oliveira - Chefe do Pôsto de Higiene de
Giinirim - Despesas de pronto pagamento de
agôslo a dezembro (Te 1952 ............

Dr. José Vilela llrctas - Chefe (10 Pôsto de iii-
giene (te Carmo (Li Cachoeira - Despesas de
pronto pagamento em noveflhl)I'O e dezembro

de 1952	................

35,80

350,00

12,90

192,00

210,00

6. 627,40

250,00

283,20

400,00

410,00

4.997,50

10.000,00

280,00

490,00

40,00

4.921,30

26,70

124,80

3.366,50

785,60

68,30

450,00

280,00

1.820,70

150,00

963,00

130,30
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600,00

1.200,00

150,00

1.140,00

1.000,00

243,60

100,00

50,00

67,70

720,00

5.114,50

5.155,00

5.889,00

250,00

1.902,60

Dr. José Vilela Bretas - Chefe do Pôsto de Hi-
giene de Carmo da Cachoeira - Indenização
de despesas com transportes em novembro e
dezembro de 1952 ..................

Cantidio Ferreira da Silva - Aluguel do prédio do
Pôsto dc Higiene de (luanhães, no período de
janeiro a abril de 1952 ..............

Jovelino Costa Morais	Guarda Sanitário do Pôsto
de Higiene de Corinto	3 diárias vencidas
em julho de 1952 ..................

Geraldo Vieira de Meireles -- 19 diárias vencidas
em novembro e dezembro de 1952 ........

Geraldo 13. Pereira - Chefe do Pôsto de Higiene
(Te Peçanha -- Indenização de despesas com
transporte em outubro de 1952 ..........

Afonso Pena Fernandes	Chefe cio Pôsto de Hi-
giene (te Santa Rita do Sapucai	Despesas
de pronto pagamento em dezembro de 1952

Geraldo Senra Martins - Guarda Sanitário cIo Pôs-
to de Higiene (Te Cláudio 2 diárias vencidas
em outubro de 1952 ................

Guiomar Barros	Atandenle do Pôsto de Higiene
de Cláudio - 1 diária vencida em outubro de
1952	.........................

Dr. Eujácio Nogueira --- Chefe do Pôsto ie Hi-
giene de Porteirinha Despesas de pronto
pagamento de novembro e dezembro de 1952

Caixa Beneficente dos Internados da Colônia Santa
Izabel - Funerais fornecidos cm dezembro
de 1952	......................

Cia. Mogiana de Estradas de Ferro -- Transportes
fornecidos em novembro e dezembro de 1952

Transportes Aéreos Nacional Ltda.	Transportes
fornecidos em dezenibro de 1952 ........

Cia. Sul Mineira de Eletricidade --- Fornecimento
de energia elétrica em dezembro de 1952

Lígia de Oliveira	Professôra à disposição da Se-
cretaria, 5 (liárias vencidas em novembro de
1952	........................

Cia. Sul Mineira de Eletricidade - Fornecimento
ao Hospital ReGional Samuel Libânio de Pou-
so Alegre, em 1952 ................

Sociedade SanjoanenSe Contra Tuberculose - Alu-
guel do prédio (te janeiro a dezembro de

1952	........................
Cia. Telefônica Brasileira - Assinatura de 1. 9 de

outubro a 31 de dezembro de 1952 ......
Cia. Telefônica Brasileira	Assinatura da Esco-

la de Enfermnageni "Carlos Chagas", de 1. <> de
outubro a dezembro de 1952 ............

Cia. Telefônica Brasileira -- Assinatura e interur-
bano, à Colônia Santa Fé, de Três Corações,
de agôsto a dezembro de 1952 ..........

Cia. Telefônica Brasileira	Assinatura e inlcrur-
bano, (te junho a dezembro ao Centro de
Saúde de Leopoldina ..............

Cia. Telefônica Brasileira -- Assinatura (te selem-
1)10 de 1952, ao Centro de Saúde de Ubá .

Cia. Telefônica Brasileira	Assinatura de setem-
bro a (lezemnhro dc 1,952 ao Centro (te Saúde
(te Pajubá ......................

Cia. Telefônica Brasileira -- - Assinatura de setembro
a dezeml)ro de 1952 ao Centro de Saúde (Te
Barbacena ......................

Cia. Telefônica Brasileira - - Assinatura de setem-
bro de 1952 da Escola de Enfermagem "Car-
los Chagas"	....................

Nestor Alves (10 Nascimento	Aluguel do prédio
(lo Pôsto (te Iligiente de Águas Formosas,
(1e maio a dezembro de 1952 ........

Cia. Fôrça e Luz de Minas Gerais -- Fornecimento
de energia elétrics á Secretaria, em 1052

Redação do "Diário de Minas"	Publicações feitas
para a Secretaria, em 1952 ............

Caixa Beneficente dos Internados da Colônia -
"São Francisco dc Assis"	Funerais forne-
cidos em dezcnliro de 1952 ............

Manuel Ferraz - Alugue! (lo prédio cio Pôsto de
Higiene de Dores cio Campo, em 1952 .

Comércio Indústria Irmãos Davi Ltda. - Aluguel
do préio cio Pôsio (te Higiene de Bicas, de
1952	..........................

Cesário Silveira - Transportes fornecidos em ou-
tubro (te 1952 ....................

Tribuna de Minas --- Publicações feitas para a
Secretaria, em 1952 ................

12.000,00

17.374,70

841,10

1.292,10

1.114,30

333,40

248,10

200,60

271,70

1.C)00,00

91.618,80

1.800,00

400,00

6.000,00

1.600,00

557,00

5.510,00



Diário de Minas - Publicações feitas para a Se-
cretaria, em 1951 e 1,952 ............Estado de Minas	Pui)ijCaões feitas 'para a Se-
cretaria, em 1951 e 1952 ............Gazeta Come	de Juiz de Fora	Publicações
feitas para a Secretaria, em 1951 .....

fledaçêo (1,1Fôltia (te Minas	Publicações Leita.sp ara a Secretaria, em 1951 e 1952 ......
Revista "Manha" de Juiz de Fora	Pub	eshicaçõfeitas para 3ec1etai• i1 eo	1952 ........Bedaçõo (te "Q Diórjo"	Publicações feitas para

a Secretaria em 1951 e 1,952 ........
Lux J0r11.	

Phticaeões feitas para a Secreiat. ja e . m
.

1952	........................................"O Odonfólogo»	
Pubhicações feitas para a Secre-

faria, em 1959 .......................
Minas Farmacêutica - Publicações feitas para a

Secretaria em 1952 
..................

408.211,60
Art. 2.' - Para atender às 

(ICSCs decorrentes (lesta lei,rica o Podei' Exec	
DS;(

utjo autorizado a realizar as o perações fie cré-dito que se tornareni necessárias
Art. 3. - Esta lei entrará elmi ViYpv' na (I11fa de Sua Publica-ção, revoga(l5 as disposiçõ 5 em contrio
Mando, p

ortanto a tôdas as amltorjd;;des a quem o comento	 nheci-e exemç5o desta lei Pertencer, que a eumpl'em e façam cum-prir, tõo inte iramente como neta se contém
Dada no Palácio (ia Liberdade em Belo horizonte, aos 6 (tedezembro de 1954

.Juscmo.INo hmua 1Tsci111 (SE Or.mvmj
Antônio  de Oliveira Giiijnarcjes
Odilon Behrcims

*
LEI N.° 1.171, 

DE 6 DE DEZEMBRO DE 1954

Abre à Secretaria de Saúde e Assis tência o crédito especial
de Cr$ 9.388.873,60

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus re
prsent;lmltesdecretou e eu, em seu nome, saciono a seguinte lei:

-- 297 -

llo;pil.tl	5o José, ne Ali11O1'CS ..............
hospital 35o Vicente de Paulo, de Aiuruoc:t .
Casa de Caridade Nossa Senhora do Pronto So-

corro, de Alienas
Ilospilal S5o Vicente de Paulo, (10 Alto do Rio

Doce .....................
Hospital Nossa Senhora (te Lourdes, (te Alvinó-

Polis
Santa Casa de Misericórdia, (te Andradas .
Hospilal Santa Casa (te Misericórdia, de Andrelên-

dia ........................
Ilospital Silo Vicente (te Paulo, (Te Araçuaí .
Hospital Santa Casa de Misericórdia, de Araguami
Hospital iN1'Jld() Guiiiiai'Ses, (te Almnenara ......
Santa Casa de Misericórdia, de Arcado ......
Santa Casa de Misericórdia, de Araxá ........
Pupileira Ernani Agrícola, de Belo horizonte
Santa Casa (lo Misenicórd;a, de Belo horizonte
Sanatório Imaculada Conceiç5o, (te Belo Horizon-

te ..............................
1-lospital 5o Vicente de Paulo, (te Belo horizonte
Hospital Silo Francisco de Assis, de Belo ITomizonie
Sanatório Marques Lisboa, (te Belo Hom-izon le .
Funda5o Benjamim (luimanties, de Belo 1 lorizonte
Instituto Borges da Costa, (te Belo Horizonte .
Santa Casa Sõo Vicente de Paulo de Rias Fortes
Hospital Cônego Monte Rosa, (le ltaependi ......
T-Iospital Nossa Senhora do Brasil, (te Bamhuí .
Santa Casa de Misericórdia, de Bamhacena ......
Hospital Dr. Sílvio Franchi, mie Borda da Mala .
Santa Casa de Misericórdia, de Boa Esperança .
Santa Casa de Caridade de Bom Despacho ......
Santa Casa de Msenicórdia de hlrasópolis ......
Hospital Silo José, (te l3otellmos ..............
Santa Casa de Bons Sucesso ................
Hospital "Dr. Pacífico Mascarenlias", de Cedro
Casa de Caridade Silo Vicente de Paulo de Caxambu

520,00

32.500,()o

6. 000,00

4.500,00

6.000,00

10.000,00

18.000,00

C1.

83. 197,20
6.836,20

34 .231,20

12.080,20

15.231,21)
23.016,60

23.567,60
21 . 800,60
(;0. 784,80
19.!)G9,00
7.70J,60

12.597,00
69.350,00

850.573,00

201.5Q2,60
290.422,60
85.249,20

122. O 14,20
509.713,00
157. 035,00

2.143,20
14.189,20
23.427,00
36.985,40
31.901,00
26. 668,40
39.801,20
19. 725,80
2.895,61)

29.887,00
29.406,00
69.395,60

Art. 1.' -- Fica aberto à Secretaria de Saúde e Assistência o
crédito especial de Cr$ 9.388. 873,60 (nove milhões trezentos e oiten-

	

56. 626,00	 ta e oito mil oitocentos e setenta e três cruzeiros e sessenta centavos),
para a lender ao pagamento de 38% (Ia:; subvenções ordinárias atri-

	

42.194,00	 huias em 1953 aos estahelecimnenlos hospitalares abaixo relaciona-
(105, de a(ôrdo com a Lei n.' 301, de 14 de dezembro de 1948:
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Hospital São Francisco de As ,, ;,;, de Cabo Verde
Santa Casa de Caeté
Santa Casa dc Misericórdia de Coronandel ......
Santa Casa dc Misericórdia dc Campanha ......
Hospital São Vicente de Paulo de Campina Verde
Santa Casa (te Misericórdia (le Carangota ........
Flospital Nossa Senhora Auxiliadora de Caratinga
Hospital Santo Antônio de Carlos Chagas ......
San ia Ces a de Misericórdia, de Campo Belo ......
Hospital de Cataguases ................
Hospital Imaculada Conceição, de Conceição do Ma-

to Dentro
Instituto São Vicente de Paulo, de Cússia ......
Santa Casa de Misericórdia de Campestre ......
Hespitl Nossa Senhora do Carmo, de Conselheiro

Lafaicte ........................
Santa Casa de Caridade de Cristina ........
l-iospitat luiaculada Conceição, (te Curvelo ......
Hospital Santo Antônio, de Curvelo ..........
Santa Caso de Misericó,da de Carmo da Mata
Hospital Geral, de Cauihuquira ............
Hospital Nossa Senhora da Saú de, de Dianiant ina
Santa Casa de Caridade, de Diamantina ........
Hospital Nossa Senhora Aparecida, de Divinópolis
Santa Casa "Dc. Zecarias", de Dores (lo Tndaió
Asilo e Hospital São Vicente de Paulo, de Datas
l-iospita! Neara Senhora da Piedade, (te Etói Mendes
Casa de Cari(la(le São Vicente (te i auia, de Es-

fl)Craldas ......................
San iO C.c:e (te Caridade, de Formiga ........
Hospital São Vicente de Paulo, de Governador

Valadares	......................
Casa (!e Caridade Nossa Senhora do Carmo, de

GoaniSes ......................
Santa Casa (te Caii (la(le de Guaranésia ........
Santa Casa de Misericór] ia, (te (ivaxupé ........
Flospitai Nossa Senhora das Dores, (te Itabira .
Hospital São Vicente de Paulo, de ilab i rito .
Hospital Santa Casa de Misericórdia, (te Itauhó
Casa de Caridade As;istência i Maternidade e In-

fância, de Itanhandu ................
Santa Casa (te Misericórdia, de Itapecerica ......

37. 962,00
52. 896,00
6.118,00

62. 660,60
36. 996,80

1('3. 008,0()
73. 328,60
11 .916,80
24 .035,00

120.118,00

43.320,00
18 . 224,80

3. 366,00

8.352,40
11.278.20
31. 737,00
44. 927,40
52.981,20
5.424,00

28.7(w,00
133.307,80
32.987,80
34. 397,60
20.444,00
22.097,00

10.997,20
42.111,60

106. 666,00

36.624,40
42. 814,60
25.110.40
42.111,60
3(1; .  772,

217. 223,20

27.014,20
40.584,00

Casa de Caridade Cc!. Manuel Gonçalves Moreira,
te ltaúna ..........................

Hospital São \'iccn te de Paulo, te Januóri'i ....
Hospital Santa Casa dc Misericórdia, (te Jacutinga
Hospital Santana, de Jequcri ..............
Hospital São Miguel Arcanjo, (te jequilinhonha
Hospital Cassiano Campolina ..............
Hospital Santa Casa (te Misericórdia, de Juiz de

Fora	..........................
Matr:'Ic Te ;e:	Jc'as.	i:
Asilo Hospital São Vicente de Paulo, de Lambari
Santa Casa Boa Vista, (te Lambari ..........
Santa Casa de Misericórdia, de Lagoa da Prata
Hospital Vaz Monteiro, de Lavras ............
Santa Casa de Misericórdia, de Lavras ......
Casa de Caridade. (te Leopoldina ............
Santa Casa de Misericórdia, de Lima Duarte .
Casa <!eCaridade, de Machado ..............
Hospital (te Manhua çu, (1 e Manhuaçu ..........
hospital e Asilo São Vicente de Paulo, de Ma-

aliumirim ........................
Santa Casa de MiseCc'cd ia, de Mar de Espanha
l iosnital São Vicente de Paulo, (te Marians ....
Hospital São Vicente de Paulo, de Mercês .
Santa Cata (lc Mscricórda, de Monte Santo .
Casa de Caridade São Vicen t e de Paulo, de Miraí
Santa Casa de Caridade Nossa Senhora das Mercês,

(te Montes Claros ..................
1-lospilal Santa Casa de Misericórdia, (te Muzaiii-

binhio..........................
Hospital São Paulo -- Casa de Caridade, Muriaê
Hospital São José, de Nova Era ..............
Hospital Nossa Senhora (te Lourdes, de Nova Lima
hospital São Bento, d e sovo Cru'.cb'o ........
Santa Casa de Misericórdia' de Oliveira ......
Santa Casa de ihiaei icórilia, de Ouro Prêto .
Casa de Gari Lide, de Ouro Fino ..............
Hospital Nossa Senhora da Conceição, de Pará dc

Minas ........................
Hospital Pedro Quii tino. de Paragunçu ........
San la Casa de Gari O adc, de Para i sópol is ......
Santa Casa (te Caridade, de Possa Quatro ......
Santa Casa de Gari ilade. (lo Pa sso s ..........

60.849,40
-go

16.746,60
3.549,20

16.495,80
11.236,60
29.104,20

345.123,60

24.016,00
15.751.00
9.051,60

32.828,20
61.028,00

122.770.40
33.158,80
73.236,00
51 .309,00

110. 7 06 .00
48.528,00
67. 710,00
81 . 600,00
28.196,00
54.150,00

207.810,00

53.658,00
65.700.00
20. 896.20
31 .414,60

8.155.00
37.:W 1,60
63.072,40
29. 172,6)

119.580,00
16.218.40
19.038,00
39. 13 2,4 0
83. 900,20



Hospital Maternidade Maria Eulália, de Silvia-
riópolis........................

Hospital "Santa Rosália", de Teói'ilo Otoni .
Hospital São Sehastião, de Três Corações ......
Hospital São Sehastião, de Tombos ..........
Hospital São Francisco (12 Assis, cio Três Pontos
Casa (te Saúde São Vicente (lo Paul), de Ubá
Hospital da Criança, de Uberaba ............
Sanatório Espírita, de Uberaba
Santa Casa (12 Misericórdia, de Uberaba ......
Santa Casa de Misericórdia, de Uberlândia .
Sanatório Espírita, de
Hospital Regional Sul de Minas, da Vargiriba
Hospital São Sebas

t ião, de Viçosa ..........
Hospital São João Batista, de Visconde do Rio

Branco ........................
Casa dos Pobres São JOSé, de VirinópoFs ......
Associnctio de Proteção à Maternidade e à In-

f . -ca	de Virgiriãpols ..............

20.500,20
69. OhO,00
46.903,40
33. 554,00
47.256,00

102. 900.00
69.
42.138, 20

106.080,80
77.028,00
57 .552,00
23.320,60
74.358,00

110. 631,0(1
14.135,00

01 ,O0

9.388.873,60

.ii. 2. 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar as
opera'ões de crédito que se tornareni necessárias para atender As
despesas decorrentes da presente lei.

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

Mando, portanto, a tôdas as autoridaucs, a quem o conheci-
mento e execução desta iCt pei'teaccr, que a cumpram 2 façam caia
prir, iO inleiraniente como nela se contém.

Dada no Palúao da Liberdade, em Pelo 1-lorizonte, 6 de
(lezemnhro cIo 1954.

JUCOEI,1N0 Ku'aTscIu:l( no OLIMBA
.1 uiônio de ;li('ef,'a Gui;;carães
Gfiion Pehrens

R1\ZÔiS DO VETO

a PInfcnsiçãOii. , 1. 19!, (JIlO se converte na Lei

grafo úrn so (10 art. 83, ao parég:afo único do art. 10, à expressão
lIv 3(1" ao w1 . ii, ao parégrafo Único do art. 15 e aos artigos. 21,
22, 24, 23, 27, 29, 30.31,32, 33 e 34.

30f) -
	 3i)1

Cr$

H; pi tal Santo Antônio, de Peçanlia
Hospital São Vicente de Paulo, (12 Piranga
Santa Casa de Misericórdia, (12 Pitangui ......
Santa Casa (le Misericórdia, de Pium-í ........
Santa Casa de Misericórdia, de Poç	dee Caldos
Hospital Nossa Senhora das Dores, de Ponte Nova
Hospital São Vicei !e de Paulo, de Poté ......
Santa Casa de Misericórdia, de Pouso Alto .
Santa Casa (12 Misericórdia, de Prados ........
Hospital São Salvador, (10 Pôrio Novo ........
Santa Casa de Misericórdia, de I'atrocín ia ......
Hospital Ester Faria de Almeida, de Pedra Azul
Hnspiial São Vicente de Paulo, (12 Rio Espera .
Hospital Nossa senhora do Rosário, de Rezende

Costa.........................
Hoanital Nossa Senhora cio Carmo, (te Resplendor
Hospital São Vicente de Paulo, de 'tio Pomba .
Hospital Nossa Senhora da Conceição, de Rio

Casca..........................
Santa Casa de Misericórdia, de lUo povo ......
Hospital Santa Casa A. (iuiinarães, de Sabará
Hos;)ital Asilo N. Senhora do Pronto Socorro, de

Santa Pórbara ....................
U''tai Sim João (12 Deus, de Santa Luzia .

llapital Antônio M .	Costa, de Santa Rita cio
ái'pneaí	........................

Potb'i mica São Sehastjão de Sanlo Antônio do
Am paro ..........................

HospiiJ Misericórdia Santos Dumoul, (12 San los
Dumonf .........................

Santa Casa de Misericórd0 i de SãoGotnrdo .
Houifl São João, de São João Nepornureno
Hosaital Senhor do Bonfim, de Salto da Divisa.,
santa Casa de Misericórdia, (lO São João dei-Rei
Hospital Nossa Senhora das Mercês, de São João

deI-Hei	........................
Santa Casa de Misericórdia, de São Sehastjão do

Paraíso ........................
Casa cio Caridade Santa Teresa, de Sêrra
1-rospital Nossa Senhora das Graças, (12 Sete Lagoas
Santa Casa de Misericórdia, de São Gonçalo do

Sapucaí ........................
Hospital Nosse Senhora das Dores, de São Do-

mingas do Prata ..................

( i'S

23.083,80
16,940,40
27.322,00
15.173,4P

121.085,00
-37. 230,06
44.652,00
7.417,60

20. 448,00
70. 71)6,00
58. 33 8, 09

3. 570,06
3. 386,66

41.610.06
14.941,00
52. 546,4n

52.124,69
13.
57. 828,00

30.3Pi,20
19. 730,40

58.501.00

14. 926,40

29.218,29
13. 668,60
27.044,60
S. 486,8(1

153.2'-)7,3,"

24. 7flO,80

97.694,20
93.214,00
05.400,00

31.536,00

10.893,00
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O presente veto parcial se funda em ponderáveis razões de
inerèssc público entre as quais avulta a necessidade de ser preser-
vado no aumento geral dos vencimentos o critério (lo igualdade e
justiça entre tôda a grande massa dos servidores estaduais, cvi-
tando-se distinções de privilégio, e também no imperativo de defen-
der, o sistema de organização dos quadros do serviço público, sis-
tema êsse que foi estabelecido pela Lei nY 58, de 29 de dezembro
de 1951, depois de cuidadosos estudos, e com os maiores sacrifícios
de ordem financeira, conforme se verifica das exposições de mo-
tivei que acompanharam o projeto que depois se converteu na refe-
rida Lei n.° 858.

Eis aí igualdade e justiça na (listrihuiçtío dos benefícios
do aumento e manutenção do sistema técnico e racional da organi-
zação dos quadros -- tinas razões de relevante interêsse público,
às quais o Chefe (10 Poder Executivo teria necessfiriaincnte que
atender. Es [as duas razões, por si sós, fundamentam e justificam
o veto parcial ora oposto a algumas dentre as disposições da Pro-
posição n.	. 191, nos têrmos do § 11, do art. 31 da Constituição
Estadual, de sorte que eu não precisaria invocar, para aduzir outras
razões justifica( joras ainda no veto, a disposição do art. 29 da
Constituição, cujo entendimento, na opinião de constitucionalAtas
abaixados e segundo brilhantes decisões do Poder Judiciário Bra-
sileiro, tem sido no sentido de coe ao Executivo compete, cm caráter
exclusivo, a iniciativa das leis que criem empregos em servicos
existentes e aumentem vencimentos de funcionários, sendo que dis-
posições totalmente inovadoras, porventura acrescentadas ao pro-
jeta apreseçitmjo pelo Ezecalivo, se devem considerar como era-
pregada, dou de a necessidade de pendera- a matéria pertinente à
competência Constitucional

Srn&in(lo esta orientação, que estou certo atende aos inipe-
rrtvos do inlerêsse público e às conveniênc i as tia Administraçáo,
s a nefeno, na Proposiriío número 1 .191 , às disposições de caráter
eeid, aproveitara a todo o funcionalismo cm igualdade de coa-

dicõc, e, em con seqilên cia, onon ho veto às disposições que se afas-
[isa	ese critério - - ceia esceção daquela que se referem a resta-

a seto c r'in cargo em coa reclussificaão se verificou pre-
ao 	o seu titular ---- quer por rue essas disposições visassem

a eis cc	a ceiios	upas ou cairgona'; de funcionártos aumentos
era ira' ::'.s acate ~Pi=s das bases gerais adotadas, quer por-

q;e inoirelanrente. na criação de mune-
20 racd ro do fuacouat ismo estadual, quer final-

irreaLe a,r r rre itecrr-: eia a snrio ir oganizaçáo dos quadros e car-
reirrir; rio serviço púl;iico, tendo em vista não a melhoria dessa

a areilroria de vencimentos e vantagens
da sigais ris dentre as categorias de servidores.

os estudos,
,,,es 	que o Poder Executivo, depois de prolongad 

Corno é do conhecimento geral, propôs o aumento para todos os
furícionéiiO5 em bases de perfeita igualdade - atendendo para a
fixação da quota do aumento às possibilidades do Tesouro, que rue—
mo assim Iivcraul que ser ampliadas com a correlativa proposta de
elevação de tributos -a quebra (lêsse critério de igualdade, com
a adoção de bases completalnente diversas e muito mais elevadas
para certos grupos ou categorias de servidores públicos seria nociva
ao Estalo, impondo-lhe ônus que não ctá em condições de suportar

e subvertendo OS princípios (lO organização até aqui adotados,
coniiiuindoe ao mesmo tempo numa fonte (te reivindicações das
demais classes no sentido de um tratamento igual.

Por ê';te motivo, estou convicto de que, invés de acolher as
inovações profundas a que se referem as normas alcançadas pelo
1Jresce1ie veto parcial, será mais USi0 e conveniente preceder o

Govérno às medidas legais e regulamentares que podem ainda -,ene-

fictar O l'UflCiOI1OiS público, coatO por CXefliPlO, realizar mie-

diatamrrrste as prouioÇaee, que serão muito numerosas em face da
cesirniuração de carreiras operada pela Lei a. 9 858, favorecendo

a grande liarte do funcionalismo. Neste sentido, acabo de expedir
instruções ao Departame nto de Adiaiut:;iraçãO Geral, para que pro-
ceda ao levantamento das listas traia promoções e as submeta, o

breve possível, à consideração (10 Chefe do Poder Executivo.
O veto parcial que ova me vejo na contingência de opor às

ddarlas disposições  rão representa qualquer (icsapiêço às dignas
casses de icr,CiOil é rios que c;Oifl as mesmas disposições seriam bene-
ficiada,, Reconheço que os seus vencimentos ri rio constituem uma
reusufle:aÇâO adequaria ao vulto da cítaboreçeo que, com despren-
(limenta e patriotismo, prestam ao Estado de Minas Gerais. Mas
( certo (Inc o mesmo ocorre no tocanie às demais categorias, cabendo

(10 Estado procurar resolver, pouco a pouco, a problema, até podei'
chegar ao nível adequado, segundo princípios de justiça e igual-

í'arle para iodos
Com eSIaIS eonsidriiÇoCs, pas: o a indicar cais uma das dispo-

SIÇOCS rêbre tIre incide o presente veto parcial A Proposiçãd (te

Lei n. 9 1.191.

P(11a'].'ef() UJUCO (10 ai!. 8.'

A norma que o parágrafo encerra, evidenteuje p.te, estaria des-

loca 'a suma eimpiCS lei de auiaenio de venCinlefltOS, eis que o

mi igo cuido de função gratificada, enquanto as chefias (te depar-
tamento de tine cogita o parágrafo constituem cargos em comissão.

Acresce (Dic a Lei n.' 869, de 5!7p52  (Estatuto (los Funcio-
nários públicos Civis de Minas Gerais), art. 143, letra e, autoriza



seja ( -ol(( ;;	ao fur vionúuio rt	ari: ir	 moa
d o (aiifianca unia gratificação cujo lua te se encontra fixado no
§ 13 do mesmo (liSpOsjtjvo.

e a redação iluda ao parágrafo enseia margem a interpretações
várias, inclusive quanto a ser ou não contemplado o diretor de
Departrunento autônomo, órgiio de hierarquia superior que propor-
ciona ao seu (1 irigente um maior padrão de vencimentos que os per-
cebidos pelo chefe (te departameno subordinado. Do fliesnio
modo, procede a dúvida quanto aos Diretores (te D cpartamnos daChefia de Polícia, notadamente quanto ao Diretor do Departa-
mento de Investigações (padrão 1-57), que não se fica sabendo, de
iriodo preciso, se estão ou não amparaclospela disposição.

I'az'dqiufo único do ciii. 10

Coni selacão ao parágrafo único do ait. 10, verificase que a
matéria é mais de natureza estatutária e estaria, também, deslosadi
numa. iCi de aumento de vencimentos ilo funcionalismo
disso, contém a norma um favor Por demais amplo, atingindo lues-

Uém

no o cargo ou função pública municipal exercida gratuitai p a te.Seria uns t4 ravame excessivo, que o erário público não está em con-
(lições (te Suportai, especi alnsente Considera a do-Se a falta (lo 

111 aisponderáveis razões de interêsse público (1 110 O autorizem.

Expressão "e .0" no aiiiçjo 11
Em cOnseqÜên cia do veto oposto no ari. :to da prj;osiçso,

fica vetada a expressão 'o art. 14 que reza	"e W.
Purújrafo único i/o art. 15

Pretende o p arágrafo dar ao inenibio da Magistrati.	Ls-pan ib
Pidade, que volt ou haja voltado ao serviço público, em 

quer t tolo, o nscssa abono de famí1'i0 que lhe era atribuído a; te-riornhcn	à disg;oaflj lidade.
1 possjvl que a emen da, (te que resultou o disposiij vo,ve'e Outro propósito Estabelece -se, todavia, com a relação d;.la,

a concessão do abono de faniília tendo cai vista urna situação exis-

do
tente teiapos antes, que Pode não ser a nicslm, inclusive pela n~ ,. 0(lCpea (lei] te ou pelo fato de cessas ii condição de dependênciaque o autorizava.

.lris. 21, 26 e 27 e parfJrcifos

Dispondo tôiies essas normas (planto a situações que se equi-
vaiem ou se i (leu ti ficam, Ocorre ru anifesla dcsiçuaidad de trata.
moa to catre os servi dores a que elas pudessem alcançar.

a invisbil lide de serem exccutadas lôdas elas, o que mais
se conelha é o veto oposto às três, extensivo aos parágrafos que

acompanham as duas últimas, com isso sefl(lO afastada a possibili-

dade de conseuiiêiieia5 in j ustas -

ora se dispõe (1IIC a (lata (te 1 . 9-1 -1952 seria o niarcO coei re-

aos ocupantes de cargos, como substitutOS, desde que funciO

ótiOS 
efetivos ilos quadros isolados; ora a (lata assinalada passa

ria a ser 30_10-1951, cosa relação ao,;funcionários e extrafluilierá.
rios que exerciam funções ou cargo de chefia; ora, ainda, aplicar-
se-iam os mmmOS direitos, também,aos que Se achavam na sitiia
ção prevista, em i.o101951 ora, finalmente, passaria a data da lei,
a ser o divisor adotado com relação aos servidores que por tempo

indeterminado se encontrem
   no exercício (lo cargo ou função de

direção OU de chefia.
São (liSPOSItI vos que, se transformado s em lei, não sôrncnte

quebrarsam o sistema implantado pela Lei n.' 858, de 29-12-1051,
como viriam intranqüili'zar a administraç5xo, seja pela disparidade
de trai amentO à laboriosa classe dos funcionários, seja pela multi-
pli cidade de casos que surgiriam, doinan dando interpretações e so-

luções equitativas.
A	

posição n.91 .191 tem o seu escopo certo, sendo o seu

Um restrito à conceso de niIfliCfltO de veflClfl ato e salários aos

i l'ive; eis is dols! a do - Não se ajilsi em, noiS. à sua estrutura,

(ldposs'oes moncioeaàsls
A situarão dos servidores em causa, pelos veflCilTiCfltOS e re-

eurer:icão que iserceiscin atualmente, vem sendo respeitada, a todos
nO,d.'adre5 e classes que lhes cão alteram es condãcS

de remunere rão coo tativa. Na oportunidad	 ee prtprie, conscoeu lO-

neC te, é qde 
se deve considerar a posição dêles, frente à eir"' 5-

orunarcal, desde 31-10-951, funções ou cargos (lo abatia

'te semo e de servÇO.
Art. 22:

Íste a: t iço, como vários outros (11 proposi cão, ( estir. e-: e a

us amparo maior a (iCi ermi nado número de serv j dore, enqsia'ito

(tO à (tna:;e totalidade dêles são concedi i dos benefícios 1 dên'

em caráter geral.
Não obatenie o reronhecirnefll o à dedicaÇãO e à ( perodill edo

dos funciOfláltos esse seriam atingidos pato favor exeePciofl ai, 
li

evidente que se não pode perder de vista o aspecto de exceção Ofl

tido nas normasas vetad e
Art. 24:

São umas as atribuições dos funcionários fiscais do Degar-
taleenio (10 Conusras o Fiscalização, sendo outras as funções dos fis-

cais ( t 0 remis ,' (10 Fstail o. 'I'e udo-se em vista o que a êsies i ncl) sabe,
é que têm êle o von r incetos que lIsos são atribuídos, CÚTIS as vau-
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lagens rjuç ibas cabem, em contraprestação das tarefas que enfren-lani. Ora, 
atendidas as Condições em que se realiza o trabalho dosfuncionárjo; fiscais do Departamento de Compras e Fiscalizaçãosobressai a ansê,leia de igualdade entre os seus misteres e aquelas

atividades dos fiscais de rendas.
Art. 29:

A gratificação a que se refere o artigo parece que é a (lesti-
nada às auxiliam; de diretoria de grupo escolar, até porque, no sis-
tema administrativo es tadual, não há a gratificação às auxiliaresde (iiretom de curso prinlárjo

Vê-5, daí, que a Ilorrna, se convertida era 	poderia tor-nar-se	éuun e seio proveito, ou dai- in argem a dúvidas sérias econtrovérsias prejudiciais
Art. ilO:

Não se aconselha a mdj] eXcepejomil contjd
i no disposi-tivo. A sua inconveniência é mani festa não sàmente pelo ônus quereprcsep ta, sem 'na 	fundamento Que o autorizei Como pelarelroatis.i(ide que encerra a aiijdjdi nor

que es	 ma, além de desiguajl0tnhelecei.;a ce m
relação aos que foram postos em disponibi-lidade au	 a 10 de n overnbi.o de 1937 ou ouc passassemà dIsponibilidade após a entrada em vigor da 

presente lei.Art. 31:

Como já foi dito, a Proposição objetiva aumentar os venci-
meu oa e aJárjos dos servidores do Estado, de modo geral e semCriar Siiiiaçe5 privilegiadas

Não seria aconselhável, assim,disposjtjv0

	

	 no Corpo da proposição, o
referido, mormente quando se nota que, com êle, um Car-go pad-áo 1-3 é cievado ao padrão 1-55.

A pi. 32 e seus

)s 8uhnrocw.acoi.e5 gerais do Estado têmlhes são

	

	 os veiscimentos que
atribuidos eni lei própria, por via da proposição n. 1.191,recebendo êies o benefício geral destinado ao funcionalismo Nãome parece, assim, Oportuna a Ocasião para nua se lhes fixem, sô-mente aos subproctjrido1. 5 não a todo o pessoal tIo Ministério Pú-

blico, outros níveis de vencimentos
Tan-tbénjos delegados

e regionais, bem assim	
especializados, auxiliares, de distritos

os escrivães de Polícia, Seja integrando ascarrejm'as respectivas, se,
ia em cargos isolados, têm os seus venci-

n'entos fixados através os reupectjvos padrões ou competentes clas-
ses. Cm( a adniiniatraçõo de organizar um quadro especial da
Polícia Civil, a respeito processan do-se os estudos de mister. TudoisSo está a indicar a inoportunidade das medidas pretendidas

- :o07
beneficiado de-

	

Salienais, (1U ficaria	tajoSamd1lte
te-sC, mais'

tcririiniido grupo de servidores	
delegados e escrivãos, - alguns

m \'Ci1C	 supeliotes
os íuflCiOflá

aos do P
róprio Chefe de Polícia, en-

Coquanto à qoase totalidade apenas se a tril)ui um au-

mento spIS, em duas etapas Não obstante O apreço com que

SfW 
encaradas as pretensoes dos dignos integrantes da Polícia Civil,

não pode ser desleiui)rila a situação em que se acha a gran(l

maioria dos UC O 
sorveu!, nota(laiflente 110 Corpo de Segurança,

(. ü1ipo5lo 
de mais de quatro centenas de dedicados elementos, todos

como moita dos vencilaelStO s e salários. Não s e justifica o acolhimento

(ias eniCn(i15 em beneficio
benefíCiO de uns poucos se em igualdade de cOn-

dições ou 5sPiheleci(15s as devidas proporções, não são beneficiados

os que íoi'iUa1 a maioria.

Ari. 33:
As izõeS 

inicialmeiite alinhadas na apreciação do art. 32 e

seus parftgratos alicerçam 	
veio ora oposto no art. 33.

Eietiva!000tC, se há lei própria para o fim, não se ajusta bem
tratamento especial

à proposição c causa e às Suas finalidades 11,1em

para UflSL1 
parte ou nasa categoria (te funcionários.

Ari. 34:
A novala exi;rcs';i nesta (lisposiçuo foge ao critério geral rei-

vindicado pela dministraÇã0 Não inc parece conveflienle

055110, 
o seu aaoihiffleill o. O cargo focalizado receberá o benefício

geral concedido a todos os srvittorcs.

ialáciO da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 7 de dezembro

de 1954.
Sus ira. mim LUnIT5CIIE K DE OLIVEIRA

CovcrnaiOl' do Estado de Minas Gerais.

*

LiT N. 1.172, DE 7 DE DEZEMBRo DE 1954

Co arde cumefllo (le vCflClflICfl tOS e sa1aio ((os servidores civis do

Eiado e (](
1 

011-a8 providências

O Povo (lo Estado (lo Minas Gerais, p01. seus representantes,

de"ictOS l e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei

Ari. 1. - - Os padrões (te venlciIflCIItOs e as referências de
salários, instituídos pelas Leis n.s 146 e 346, de 8 de janeiro e 30

de dczc g o (te 19 lii, e Lei ISP 858, de 29 de dezembro de 1951,

a partir de j • ') de janeiro de 1955 e IP de janeiro de 1956,

i ler o'; valeres mensais mencionados na Tabela anexa n. 9 1, que

faz parte integrante desta lei.



"('0,j,j.) -

W. 2. Os padrões de Vencimentos do Magistério Primá-rio, a que se refere o art. 29, (Ia Lei n. 9 858, de 29 de dezembro de1951, passam, a partir de 1. 9 de Janeiro de 1955 e 11 de janeiro de1956, a ter OS valores mensais m encionados na Tabela anexa 11, 9 2,que faz parle ia (egranle desta lei.

Art, 33 Fica reduzido para três anos o interstício de efe-tivo exercício, exi gido para pronloç(3o ao qual se refere o art. 415.letra "h", do Código do Ensino Primórjo,

	

Art. 4. 1	As professôras confi'afm ias e substiltitas ilo en
Primário, normalistas passam a perceber o vencimento mensal ccc-
respoodeifie ao padrijo M-A - inicial de carreira

	

Art. 5,o	As professôi'es cor1fj'af,(lfl5 e S hstiutas do ensinoprimário, leigas, Pereeberõo o vencimento mensal Correspondente aquatro quintos (4/5) do padrõo M-A	inicial de carreira

	

Art. fl. -	vencimento dos cargos de c 1 asse inicial d car-
reira do Magistérj0 Primário, a Partir de 1.' de ianejro de 195(3, nPoderá ser inferior ao nível	 ão
Federal	 do salário mínimo fx1l0 pe l o Govêrno
tado.	

para cc eJJ'e[C1OS em emprésas Privadas &~,,uad . s no Es-

Ári, 7•v - Pai-a os funrion5rios e CX O	erárjes flOs Ver-cimentos OU salóriO não correspondam à padron zação de que traiao art, 1 . de'/a lei, a poi'tãnj 1 do a rnento crrce(3 ido será igualà atri5p ída no 00(1 
cão ou referên cio cuo valor rua is cc a pra:;i; a odo veur ime ofo ou salário atualmente percebido

dci. 3d -- As funç5e5 gra tificadas mci ituids 'eias Leis ad';853, de 20-1251 $58, de 29-12-51 862, de 28442, LOU, da 22-0-54,• 1 44, de 3-t 1-54 e Decre foJp j nd 1 .87(, de 29-	Dass

	

4 0-4 (3,	ani ,aa','-tir de 1.0 de	
n'aro (10 1955, a ter es seguintes valores mensais

V23or	dos nas n'sihi

Cri
Cr$

	

2(30,0	
300.00250,00	
350,00

	

400,00	 450,00
600,00

	

50(3 00	
750 01)	600,00	
20,00

	

$0400	
.200,01)

	

1 . 000,OO	
1 .590,001 .50 0, 00

	

2.000,00	
2. 000,00
2.500,fl)

Paráfil'uío Único	Veludo

rt. 95 --- Os da MagiStr0t'
0 e do Ministério

I'ibiico5o es constantes da Tub&a anexa n 3, que faz parte
integra;d e desta lei, cem preuíZ0 do abonO para alugue

l de casa

concedido CiO Lei ad 1.098, de 22-454.
Ari. 10 -- Aos advogados nomeados dese1i1har00s ou jui-

zes do Tribunal de Contas contar-Se-á para todos os eleitoS o tempo

de advo, de conÇürinidae rol 
o dispOsto, jesPectivamente, na

Lei de QrganizaÇdO ludiciária e na Lei Orgânica do Tribunal de

Contas. pw'ágraio único -- aetado

f-.rt. 11 --- Q!jsei'zada a proposta do Tribunal de Justiça, api1-
Ca-Se e dispociO nos arPOes 7, 8s, 15, 16, 17, 18, 28 (vetada a

crprecsao "e 30"), (leSiO 
lei, aos magistrados e aos órgãos auxili a

-res da Justiça.
Ar!. 12	Os vencimentos do

do Estado serão

iguais os do Procur dor	rui do Estado.
Ad. 13 - Os vencimentos dos membros do Tribuna

l de Coa-

t;s, duo terão o Ira'LafliCfltO de Ministro ; , os de SeU Corpo Especial

e o:; da ProcuralO;'ia do Tribunal s5o os	
sem prejuízO do

abono gado ;iinguei de casa, conced	
peL lei 1 .096, de 22-6-54.ido 

A partir de:	
1 ."-1-55	1.-156

1 - SLni: iro do Tribunal Ia CanOs .......1.000,00 15.200,00

- ,',udi'tor do Tribunal de Contas......8.600,00
	8.900,00

	

111 - P rocurador do Tribunal de Contas	
14.900,00 15.200,00

8.600,00	8.900,00

14 - O Juiz do Tribunal de Justiça Militar e o Procu-

rador terão s'e;cime11t0S iguais aos 
d< , Juiz dc Direito de 3d efl

[râncial-Or3grafo ú,iico ---- o auditor terá vencimentos iguais aos de
e o Advogado da Jus-

Juiz de Diceito de 25 entrância e o prOn10101'

tiça Mititar três imartOs (3/4) dêsscs 
VCflCi1ilC°'

Art. 15 --A (;uolO do abono de família de Cr$ 80,00, esta-

belccda na Lei
Cr	

296, de 7 de dezcinbl'O	
1948, passa a ser de

100,00 (COO' cruzeiro;;), p01'
dependente, observadas as condi-

ções da legislação própria.

pai.ági'afo 5fliCO - velado

civis do Estado terão, a partir do
seuS vel:Ciraen bos e salários acres-Art. 16 -	

Os servidores

décimo (10.') anO de exercido,



--

cidos, inclusive para efeito de a posentadoria, adicional por temode serviço e abono

	

	 p
de família, de gratificações de 5% (cinco por

cento) por quinqi.iênios vencidos até o limite (te 25% (vinte e cinco
por cento).

1 . - O disposto neste artigo uSo se a p lica ao pessoal domagistér;o j ú benefjc ip o pelo ai-I. 148, da Constitniço do E.stlo.
§ 2.° - A incorporaçõo dos adicionais prevista neste artigoap

iiearse_5 tamliém ao servidor público do Estado que fôr apo-
sentado depois de 1•9 de dezembro (te 1954.

§ 3•o -- A gratifjcaçõo devida pela execuçõo de trabalhos (te
natureza especial, Com risco (te vida ou SaÚde, a que faz referência
a letra "h", do arliio 143, (Ia Lei n.° 869, de 5 de Julho de 1952,
será incorporada aos vencimentos no caso dc aposentadoria,	-do o servidoi' se aposenla	 quan

i' após Vinte e cinco anos de Serviço dos
quais petu menos a segunda metade tenha decorrido rio efetivo exer-
cício dêsse trabalho

Art. 17 - A gratificação por qüinqjiênio de que trata o ar-tigo anterior, será paga mediante reqner j nn lo à au tori (lade com-
petente, instruído com certidão (te contager de tempo de
fornecida	 erviço,a na formada Lei n. 9 869, de 5 de julho de 1 952, cai seuart. 157, ressalvada a competência da Secretaj'ja (ias Finanças 

Pararever, se julgai- necessário e sem prejuízo dos efeitos dêste artigo,os res pectivos cálculos
Parágrafo Único	Para a (ontaO ( ? fl de tempo de serviq a

que se refere êste artigo, adotar-se-á o disposto no art. 87, § 2.
e 39, e arE. 88, da Lei n.° 869, (te 5 de julho de 1952, e art. 89.
letras "a", "e", "d", "e", e "f" e parSqi-afo único, modific

ado pelaLei n. 9 97, de 18 de junho de 1953.

18 Aos scrvidot'es civis e 
milita :'es aposelltat! os re-formado1; ou em diSpon ibili datle remunerada bern coniü aos pen-sionistas , é. 

tarnhén, conced ido aumento tle proventos calculado(te acôl'( lo com as SCg1 tu tes Percentagens:
A partir de 1. 9 de janeiro de 1955:
30% sô jsre 05 Proventos mensais (te 1954, até Cr$ 5U0,;
25% sôbre o excedeiite (te Cr 501,00 a Cr$ 1.003,00;
15% sôbre O CXcc(!elite de Cr	1.001.00 a Cr$ 1. 530'00;ij% sôhre o cxce	de Cr$ 1.r01,00 a Cr 
A partir dc 1: d e janeiro de 1956:
30% sóbre Os Proventos niensais de 1954, até Cr. 500,00;25'	sõbre o excedente de Cr$501 ,00 a Cr$ 1.000.00:15% sôlire o excedente de Cr-91 - (W1 ,00 a Cr$ 1.500,00;
10% rôbre o eace;lerte de Cr 1.501,00 a Cr$ 2.000,00
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Parágrafo único - - Os servidores que se aposentarem no de-
curso de 1955 concorrerão ao aumento que vigorará a partir de

1956.
Art. 19 - Ao pessoal assalariado fica concedido uni aumento

de salário, calculado de acôrdo com as seguintes percefltagefls

A partir de 1.9 (te janeiro de 1955:

30% sôbre o salário mensal, de 1954, até Cr$ 500,00;
25% sôbre o excedente de Cr$ 501,00 a Cr$ 1.000,00;
15% sôbre o excc(ICflte de Cr$ 1 .001,00 a Cr$ 1.500,00;
10% sôbre o excedente de Cr$ 1.501,00 a Cr$ 2.000,00;

A partir de 1.' de janeiro (te 1956:
30% sôbre o sdário mensal, de 1954, até Cr$ 500,00;

	

25% s,^) 1 ) 	o excedente de Cr 501,00 a Cr$ 1.000,00;
15% sôbre o excedente (te Crs 1.001,00 a Cr$ 1.500,00;
10% sôbre o excedente (te Cr$ 1.501,00 a Cr$ 2.000,00.

Art. 20 - Salvo o disposto nos arts. 8., 15, 16, 17, 18 e
respectivos parágrafos, nenhum outro dispositivo del;ta lei se aplica
aos funcionários da fiscalização e arrecadação de rendas do Estado.

21	Veta(io
Art. 22 - Vetado.
Art. 23 - Fica restabelecido o cargo de Assistente Técnico

da Secretaria da Viação e Obras Públicas, isolado e de pi'ovimnento
efetivo, com os vencimentos e vantagens, de Chefe (te I)cpartaaiento
e mau tido no mesmo o seu titular a 31 (te janeiro (te 1952

Ari. 24 - Vetado.
Art. 25 -- O funcionário eleito Prefeito pode1á optar entre

VeflCimflCfllOS do seu ca l -, , o efetivo ou os subsídios e vantagens de-

correntes da função deliva
A rt. 26 -- Vetado.
Art. 27 - \retldo
Art. 28 - Todo o servidor público que contar mais de

trinta (30) anos de efetivo exercício terá incorporada aos proven-
tos da aposentadoria a gratificação (te função que perceber ao e
aposentar.

Art . 29 -- Veiado.
Art. 30 -- \'etado.
Art. 31 - Vetado.

1. 32 - Veiado.
Art. 33 - Vetado.
Art. 34 - Vetado.

	

Art. 35	FicaDa majorados de 12% (doze por cento) todos

os tribimios cobrados pelo Estado.
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cri

:,6O,%j I.600,fl
,; i ; i	 1.71i0,0U

iV	190,03 1. 30003 1.
V	590,01) 1. 350,0) 1 . 700,90

',1	U30,t' 1l l..ie9,9';
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20,

0,00
.000 2. ()20flOt 2. IP99'
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2. 180,00 2. 380 ,Oít 3.040,0)

XXV	.310,00 3.100,00 3.
xxvi 2. 440,0) 3.200,00 3. 300,0

XXVII 2.070,00 3.250,0') 3.400,09
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1'^XjXj 2.820,00 3
'
 350,00 3.620,9))
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.	
c

	1- 1
	

S- 1
	

B

	

1- 2
	

S- 2
	

c

	

1- 3
	

S- 3
	D

	

1- 4
	

S- 4

	

1- 5
	

S- 5
	

E

	

1- 6
	

S- 6

	

1- 7
	

S- 7
	F

	1- 8
	

S- 8

	

1- 9
	

S- 9
	G

	

1-10
	S-1 0

	1-11
	

S-1 1

	

1-12
	

0.12

	

1-13
	0-13

	

1-14
	S-14

	

1-15
	0-15

	

1-16
	

0-16

	

1-17
	S-17

1-18
	0-18

1-19
	

0-19
1-20
	

S-20

1-21
	

S-21
	K

1-22
	

S-22
1-23
	S-23

1-24
	

S-24
	L

1-25
	

S-25

1-26
	

S-26

12

Art. 33	
A taxa de serviços de Recuperação Econômica a

que se refere o art. 20 d Lei n.° 760, de 26 de Outu}jio de 1951incid irá, 
também à razão de (3% (seis por cento), nos c0ntr0de p

romessa de compra e venda de bens imóveis ou na sua CCSSSO,ii 
La do vaor real à época do contrato e antes de sua assina-

tura, pa;a pelo compromjúrjo Cuniprador, considerado, porém,devedo soiq 0 o Promitente_vendeijor, exce[uandose os contra-tos de que trata o Decietoei Federal
de 193	 n.° 58, dc 10 de dezembro7, e cujo valor hão exceda (te, Cr$ 50.000,00

O in.pôs	de tfansrnissão, calcula90 sthre o valor
real do imóvel, à época da escritura transjatjva (te 

domínio, seráexijido à raz5o de 5% (cinco por cento), se pa'
(	 o dentro (te 90novema) (tias, 

contados da data da última transação, à base dovalor sôbre o qual, nesse Último ato, se tenha recolhido a taxa es-taheic.cda
§ 2. 1' Fica revogado, quanto aos contratos de ])"o. essa as-sinados após a vigência desta lei, o art. 33 do Decreto 

n.° 3.529,de 12 de janeiro (te 195, aprovado pela Lei n.v 1.021, de 29 dedezcmhi'o do 1933,  conPnIIaido eia vigor o art. 4•Q da Lei n. 24,de 3 de flovenibro de 1947.
§ 

3Q - Não será exigível nova taxa de serviço de Recupe
rae50 EcOnôin;c0, por OCOS jão (Ia escritura transi p t j va de domínio

O escri ou tabelião que lavrar e'ci ilara de pro-nie'sa ou cessão sem a prova de 
I'e coihiniento das taxas devidas,fica Soii (jàfjapien te responsável pelo seu p agamentoArt. 37 -- Para atendei' .11  dospes'	decorrenes	 'presentelei, fie0 o Govê no do Estado autorizado	

da
a abrir um crédito espe-cial de Cr 400.000.000,00 (quatroce0 milhões de cruzeiros) po-

dendo, para isso, se n ecessário, realizar operação de cré(jito.Art. 38	Esta lei entrará eia vigor cm primeiro 
dde 1955, revog,d05 as disposições em contrário	
e Janeiro

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

a-

Dada no Palácio da Liberdade, cm 
Pelo IJorizojite 7 de de-zcnbro de 1954.

JUS(:ELrN() Xuui'rscijpK DE Ouasjn
Maurício C/iaqas Bicalho
Odilon Behrens
Aloísio Costa
Levindo Furquim Lambeji
Áureo l?enault
Anbj'zjo de Oliveira Guimarões

*

('ï	. flUE	:1i::d: .	U. i .I7)

UELA is.

(ArL 1,)

TABELA DE \NJiU ü' E	1.



1
PADRÕES
	VALOR ATUAL	VALORES NOVOS

VENCIMENTO MENS'L

TABELA N. 5 2. (ArE. 2.)

Muçjislrio Primário
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A partir de	A ()nrr de
	1. 9 ^ 1 ^ 1955	i.l1i956

M-A ............

M-1)	............
M-F.............

M-G	............

51-11	.............

M-I	............
M-J	.............

TABELA N. 3 (Art. 9)

Maqi:;lF'(1tt1 1 e Siifl is/Oro P950 co

,'ENCIMEXTO INIE"02.''

, parti' de	'' 1.''' 'ie
1Y)1956

CAR (01) S

Juiz de Direito de 12 cntrlincia - 75Y

de D esembargador ........

juiz de Direito de 2.' cntl'âflCi — (di-

Íes'cflça de 250) da 32) ......

.lu'z de Direilo da 1. cntr5li(' ia -. -.

('crença de 25L. da 2.) ......

Ju' z Municipal dc 12 classe ---

\'CflCi1	(Ir J uiz de Direi lo (e

3." C1'	........

	14 .000,0(1
	1512GW1,00

11,175,00

	

8.382,00
	8. 55).00

	

6.287,00
	(0413,00

	

3,382,00
	8. 5511,00

Cr$

980(10
1 .120,00
1.260,01)
1 . 4Q0.00
1 .530,00
1.660,00
1 .020,00
2 . 950,00
2.180,00
2.310,00

.t4 0,00
2.

1 .080,00
1. 820M0
1 .900,00
2.100,00
2.230,00
2.360,00
2. 929,00
2.750,00
2.830,00
3. 0 10,00
3. 140,00
:1.270,00

2.
2 .490,00

'2. (001,00

2.770,00

2.000,00
3(130,00
3 •001.00
3 . 990.0))
3	2', ), 0,0
:1. 35000
3. OSO .00

1 0.00
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D VC!V.'CZ E	 E SAL !CS 1	Vf

CaTgos	Stp1e,,,.	 ,'.	 ,
Isolados	aes	 ..,	r,,	 A

;...,..;;.

1-27	3-27	MXXX1 3. 0G0, 100 3.560,091-28	3-23	-	XAXII 3 Ho ,I1-29	S-29	--	AX1i E 3 .:o),(V 3. 800,091-30	.-:o	
3.420,.	3.920,00

	

1-31	3-31	N	AXX

	

1-32	 3.54 .;J 1.040.';;

	

S-32	—	1-33	3-33	-	 :.7:o	4280

	

[-34	S-34	—	XXXVIII 3. 900.0; 4 4!:,
135	335	o	 oo	4 0

	

1-36	3-36	 X1,41();H 4. 600,00

	

1-37	S-37	
4.299'.	4. U0,(.

	

3-38	-	 4 . 30O,O	4. 800,99

	

1-39	S-39	P	 4,499,);, 4.900,9;

	

1-40	3-40	--	 4	5.000,00

	

1-41	S-41	 XLV 4. 600,00 5. iOo...

	

1-42	3-42	 XLVI 4. 799	1-43	S-43	
4 . o0o 5.300,00

	

1-44	S-44	 ' 5.100,0

	

1-45	:3-45	 5.ojo.o:

	

1-46	5-4(;	- -	L { 5.1 00,00 5.600,00

	

1-47	1	0-47	-	 Lí
5

.200,0.; 5.iOO,00
	1-48	3-48
	1-49	3-49

	

1-50	3-50	—	LIV 5.500,00 6. 000,Oo

	

1-51	S51	 s.000,H 6.100.).;
í52	5	-	 Lv 5. 6 2Jt

	1-53	S-53	 L 1 5.30o '	6.300,09
	1-54	3-54	S	L\j;[ 5.900,; 6.109.)'

	

1-55	 -	LIX. 
1 
6.000.;; 6. 500,0)

	

1-56	S-56LX 6. 200,00 6.700,00

	

1-57	3-57'	LXI 6. 100,0' 6. 00,0a

	

1-58	3-58	—	LXII 6. co;oo	7.100,0

	

1-59	3-59	u	LXIII o. ouso;	409,0;

	

1-60	3-60	VLXIV 7. 100,03 7.000.01
-	---	\V	- 7.090,oG 8.400,00
—	 X	 3.99; 8.900,00

	

y	 8.393,0:) 9.409.0.,

-	 - H uo)	J

1 3.860,1,;
3.980,9.1
4.100,9)
4.220,oi
4.349,..)
4.460,91
4. 580,00
4. 700,w)
4.
4.393,;3
S. 600,Oo
5.100,09
S. 200.,,;

5.
5.000.0.
5.700,00

6. 000,0'.;
6. 109,,.,

6.300,;;;
6. 400,00
6. 50 0,9
6. 900,;;:
6. 700,o.:
6. 800,0o
7.009,0;
7.200,9
7.400,00
7. -00,0
8.200.9;;
8. 700,w;
9. 20'j,;';
9.700.))
0.300,90



Art. 3 •9 — A Despesa di sei'ini e edo em anexos reie iva 
1

soai Permanente e Variável, Material Permaflelite e de Consumo e

De'eres Die;: seS d 5 t'.u)O:r	TIOS 4eIsunie;; (')l5ec;;:7.5 soa
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de ." cda.e - -	dos
:Ie'o(-) .S de JWJ (tE Di' e
e:1r)

li Jde: (ra de II	 1 ,' ,(()

'o
.ae Geral)	 -1.	11 5; i,d)

— 01/

1 — RECEITA ORDINAIlL:

a)	
Receita Tributário ..............

h)	
Peceita PatrimOn1i ............

c) Receita I0t1st1'jl ..............

d) Receitas Diversas . . ......

Cr$

2,936.070,000,00
51.800.000,00

113.000.000,00
140.000,000,00

3.240,870,000,00

498,000,000,00

3739.370.000,00
II -- RECEITA EXTRAOBD '"'(veiad,)	(.'c	lo)

c:otor de Josi iça e Curdoi (Ir 3
cnti'L,ncir -	(2 3 dos enc
t05 (

t
ede Juir de Dite; 10 de ).

!i'âiJCia)	..............
i'rOiíio[or de J us ti ça de 2. enten e

(2J3 dos Vene jalenlos de .ir
de 1)ireito de 2. 1 en 9 ;, )

Prortroe e Jusi : ça (e 1: e:i;t
(213 dos vencimentos de Jaa

e d:o de i.	rLt', iei.i) .....

LEI N. 1.173, DE 9 1)E DEZEMBRO DE 1954

Orça a Receita e fixa a despesa do Estado de Minas Gerais, para
o exercia/o de 1955

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representies
decretou e eu, em seu noma, Sanciono a seguinte lei:

Art. 1. — O orçamento do Estado de Minas Gerais, para o
exercírto (te 1955' estima a Receita ciii Cr$ 3.739.370.000^ ( t rês
bilhões setecentos e trinta e nove milhões trezentos e setenta mil
Cruzeiros) e fixa a Despesa em Cr$ 

4.216.781.886,80 (quatro bi-
lhões duzentos e dezesseis milhões setecentos e oitenta e um mil
oitocentos e oitenta e seis cruzeiros e oitenta centavos)

Art. 2 . 0 -- A Receita será realizada com o produto do que
fôr arrecadado sob os seguintes títulos e subtítulos:

	

Palácio do	110 ............
Assembléia LcgiS1atiV	..............

Tribunal (te Conba5 ..................
j) epartamcflto Jurídico (lo Estado ........
Departafl-€' nio de Administraçá0 Geral ......
DepertaiTCt0 EstndflOi de TnformaçOe......
Departamento FstadUal de EstatíSticO ......
Assessoria Técnico-00n suli iva ............
Departamento Geográfico ..............
Departamento d  Águas e Energia Elétrica
Departamento Estadual de, Estradas de Rodagem
Secretaria do Interior ..............
Secretaria das Finaneas ..............

Sccretal' t a da Agricultura, Ifi (lústri a, Com ér-

('lo e Trabalho ..............
Secretaria da EducaCSO ..............
Scrc'eiifl de Soáde e Asistêfleia ........

	

Sr':'" r 5	de \' leTio e íbras Pública?.....

- - De acúrcio ('0111 o estabelecido 00 Decreto-le i o.9

1 . 636, (13 18 (IC janeiro lc 1946, correruO pelo Del)aitttdh1t0 (te

Ce ';e; e FiscalizaçSo as aqUlTIÇUC 5 de material, bem Conlo a

5fl VO1LOtLÇU0 e contrôk (las respectiVaS verbas, nas impo:'tâll cias
já incinídas nos totais a que se refere êste artigo e cons'

seOuiflt('S, 
ter e de tabelas eeplicativas anexas

3,555.756,00
27.22 19
5.146.584,00
3.467.660,00

455.384-908,80
2.766.282,40
7,162.140,00
2.297. 570,01
5,373.10800

is. 650.7n7,00
280.000.000,00
570.520,031,10

1.443.165.972,10

g 1.045.4 t0,2)
403.286.660,00
300.313.014,00
312. 125 . 51 32')

4.216,781.886,30
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PaLE'io do Govériio
-scniljiéia Legislativa
Trihiri:i1 de Contas
Departamento Jurídico do Estado ........
Departamno de Adnunistraçõo Geral ......
D e partaiiento Estadual de Informações .
Departamento Estadual de Estatística ......
Assessoria Técnico-Consultiva ..........
Depurjaiiiento Geográfico ..............
Secretaria do Interior ................
Secretaria das Finanças ..............
Secretaria da Agricultura, Indústria, Comér-

cio e Trabalho ................
Secretaria tia Educação ..............
Secrebrk d e Saúde e Assistência ..........
Secre Laia da Viação e Obras Públicas ......

490. 796.459,60

§ 2. Além das verbas de material, de que trata o parágrafo
anterior, ficarão também, a cargo do refecido D epartarnen0 de Com-
pras e Fiscalização, visando a melhor fiscalização e mais eficiente
COfltlÔte (los respectvos gastos, as verbas destinadas ao serviço de
fôrç'a e luz, distribuídas Pelos diversos órgãos administrativos

A. 43	Fazem parte integrante da p resente lei os anexosque a acompan liam, especifi cando a Recei pj e discriminando aDespesa.

ArE .5.'	Enoian o não fôr baixado o decreto a que se
referem os eetigos 51 e 22, da Lei a.' 858, de 29 (te dezembro de 1951,Pre:2 S cere , para efeito de l o[açôo, os quadros de pessoal cons-teu te, de:, Tabelas anexas ao Orçan1eno

Ftca o Poder Executivo aulorizmto a abrir créditos
Oi o limite (te lO % (dez por cento) da Despesa

Coll(o a realizar operações de crédito Para cober-
e es coe se tornarer necessárias, como antecipação

da iE etie, OLorvEo o limite de 1/3 (uni lérço) da Receita

7' ---- A yrivenk lei vigorará durante, o exercício (te
o . i	1" de	jÁV U iro,	revogadas as disposições
	 em

ortanto, a tà:bs as autul I(:tt, 
a qucin o conheci-

mente, e execução desta lei pertCi1ceI, que a cumpram e façam

cumprir, tão inteiramelite COfIO nela 5C cøiitelfl.

Dada no Palácio da Liberdade, cai Bclo llorií-Oflte, aos 9 de

dezembro de 1951.

.1 USCELIS'.()	uíl1-Is(aI1t( 00 Oi_ivEI-

i'(1(L1'ICiO Chagas Jilcalito
Ijiuii Behreits

11oésio Cosia
Levindo Fnrquint Lambert
Auceo Renault
tiddiO de oliveira Gniiflarãcs

*

lEI N. 1 171, 1)E 9 DE DEZIDJBHO DE 1951

Concede pe!lsuO à Sra Mar ia da Luz Meto

O Po-:o do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,

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

Ari. 1.' - Fica concedida a 1). Maria da Luz Meio, viúva
do 1. Tenente Ilamilion Meio, a pensão mensal de Cr$ 3.000,00 (três

mil cruzeiros)
,,a i -, 	ÚfliCO - - Na sua falia, a penseo será paga aos filhos

menores do casal, até que atinjam a maioridade.
Art. 21 - Para ocorrer às despesas da presente lei, o GovêrnO

do Estado poderá abrir o crédito necessário, realizando, se preciso

fôr, operação de crédito.

	

Art. 8.' - Lota Ei tidi au( clii	or na data de sua publi-

cação, revogadas as (ii5(OSiçGCS eum contrario.

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

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

cumprir, tão interaIIlClltc como nela se contém.

Dela no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 9 de de7emfl-

tiro (i1	idjI

.1 _SCEI.INO l:umniscIlEI t)1 OLIVEIIIA

Odi!ofl Behrens

*

290.000,00
328.000,00
237.400,00
172.000,00

1.367.000,00
269.000,00

1.026.500,00
121.400,00
507. 000M0

118.120.663,90
46.746.600,00

76.423.411,70
19.429.084,00

134.000.000,09
91.759.000,00



Cr$

E. Rosa & Cia.......................
Edgar Ladeira ........................
Edson Rodrigues de Oliveira ............
Francisco de Moura Bananal ............
Francisco de Paula Penliô ..............
Frigo Pesca S. A ...................
Frigorífico Wilson do Brasil S A.........
Gráfica Belo 1-lorizoilte Limitada ............
Fil Rodrigues & Cia...................
Gustavo Martins de Oliveira ..............
Indústria Química Brasileira I)uperial S. A.
Irmãos Barreto ......................
Joaquim Amâncio ....................
José Gonçalves Escolano ..................
José Honorato da Silva ..................
José Narciso da Silva ..................

Ribeiro de Resend..................
Karto S.A.........................
Laboratórios Lysoforui S. A.............
Lanali - Eng - Indásiria e Comércio
Loureiro, Costa & Cia.................
Macedo Portas Importadoras Ltda.........
Max Neymnann ....................
Messina & Cio. Ltda.
Metalúrgica Fracahusza S. A .............
Olímpio Pereira Marchies ..............
Oliveira Costa & Cia-
Otávio Machado de Queiro'! ..............
Patronato Agrícola Dom fosco ............
Paulo Fabris ........................
Pedro Pereira Vale ....................
Pena & Cia.......................
Pompílio Resende ....................
Produtos Fulminante Lida ................
II. Monteiro S. A .....................
Rádio Frigor Importadora Ltda.
Iteinaldo de Melo 14csende ..............
Rosalvo Santos & Cia...................
Rosário Pereira ........................
3. A. Frigorífico Ângulo ................
S. A. Philips do Brasil ................
Sebastião Castro Alves ................
Sebastiíio Placedino ...................

4.458,30
18.272,90
10.952,20

100,00
52.399,40
2.174,70

39.079,40
3. 833,30
3.326,40

100,00
890,00

1.559,80
300,00
280,00

5.880,00
2.423,20
6.070,20
2.519,00
2. 13 0,50

73,60
50.384,50
27.1.15,00

149.314,00
1.200,00

12.548,50
753.004,70
12.456,20
82.475,60

(5,1(11,00
1 (1h40

11.500,00
1.115,00

261.295,4O
1.158,70
4.730,70
1.9(17,20

20.130,50
9.441,40

7. (198,20
16.445,40
8. o2'2,00
5.419,20
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LEI N. 1. 175, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1954

Abre à Secrelaria do Açirictil/uro, Indústria, Comércio e Tr'bailo
o crédito especial de Cr$ 2.715.411,60

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

Art. 1 .9 -- Fica aberto à Secretaria da Agricultura, In-
dústria, Comércio e Trabalho o crédito especial de Cr$ 2.715.411,60
(dois milhões setecentos e quinze mil quatrocentos e onze cru-
zeiros e sessenta centavos) para atender ao pagamento de credores.
do Grande Hotel de Araxá, por ocasião do arrendamento do mesmo,
corno segue: .

Cr

Aicio Simões Gomide Borges ............
Alonso José de Aguiar ....................
Álvaro Samartano & Cia...............
Anselmo Cerreijo & Cia.................
Antonio Come ni ....................
Antônio Leandro de Albuquerque ............
Antônio Valeriano Rodrigues ..............
Aquiles Noili ......................
Azs J. Chuer ..........................
Bar-cai & Cia .......................
Benedito de Baum Nascimento ..............
Brandão & Cia ......................
Carlos Pereira & Cia. Limjlacl ............
Casa da Borracha S.......................
Casa das Cortinas Ltda.
Casa Magajhes ......................
Casa Pedro Sanfona & IJoscI.i Ltcla ...........
Casa Pimentel Importadora S..............
Cia. Brasileira de Artefatos de Metais W

.
olff .

Cia. Fábio J-isfos Comércio e Indústria ......
Cia. Indústrias Conservas Alimentícias Cica .
Cio. M:nujri as iTobart-Da'ton do Brasil S. A.
Cio. Sul-Americana de Eletricidade ..........
Cia. (!(,I Turismo "Monílotour" ............
Girino Goulart ......................
Cristaleira Nacional Ltda.................
Dám'io Afonso de Paula ....................
Domingos Zelia & Filhos ................
Distribuidora de Charutos Ssvcrdick Ltda.....
E. Marinho 5.	A ...................

70,00
854,00

37 - 870,10
11 .S98,30
24 .1
3.750,00
5. 537,5(
3.180,50

154.427.10
48. 980,80
33.094,59
fi.115,40
3.780.00
4.080,00
1.905,00
7. 879,9q

13. 983.00
53.461,00
15. 874,1`10
1.492,80

12.469,80
104,00

2. 996,60
8 01 20

3jO 3b

1.20c"40
42.325,90
41. 207,30
1.009,40
1.200,00

1
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Cr$

27,00

20,60

20,00

200,00

300,00

159,80

1.617,30

116,20

31,80

107,40

154,20

207,10

601,20

Silveira Ilaiard & Cia. Ltda..
Teixeira & Meio ......................
Teofredo Pinto da Silva ................
Tomás Vilela ......................
Valdeinar (te Paiva..................
Fábrica-Escola de Laticínios "Cândido Tostes"
Cia. Nacional de Vidros e Molduras ........
Roberto Adular Vate ..................
Prefeitura Municipal de Araxú ..............

2.715.411,60

ArI. 2Y - Para atender às despesas decorrentes da presente
lei fica o Poder Executivo autorizado a realizar as operações de
crédito que se tornarem necessárias.

Art. 30 - Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publi-
cação e terá sua vigência cessada em 31 de dezembro de 1954.

4.	Revogam-se as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 9 de dezem-
bro de 1954.

JUSCELINO KUDITsCIIEK DE OLIVEIRA
Aloísio Cosia
Odilon Behreng

LEI N. 1.176, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1954

.lbie à Secretaria de Saúde e Assistê Ijel-'q o erilhlo especial de
Cr$ 709.485,90

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

Art. 1. - Fica aberto à Secretaria de Saúde e Assistência
o crédito especial de Cri 709.485,90 (setecentos e nove mil quatro-
centos e oitenta e cinco cruzeiros e noventa centavos) para aten-
der ao pagamento de despesas a cargo da referida repartição, como
segue:

Dr. Lair Gonzaga Despesas de pronto paga-
mento verificadas no Pôsto de Higiene de
Nova Lima, em dezembro de 1953 .

Dr. Antônio Lopes de Faria - Despesas de
pronto pagamento verificadas no Pôsto de
Higiene (te Monsenhor Roque de Pirapama,
em dezembro de 1953 ..............

Dr. Afonso Pena Fernandes --- Despesas (te pronto
pagamento verificadas no Pôsto de Higiene
de Santa Rita tio Sapucaí, em dezembro de

1953	........................
Dr. Joaquim Chassim Druniond - Despesas de

pronto pagamento verificadas no Pôsto de
Higiene de Inhaúina, em dezembro (te 1953

Adalício Carvalho Ramos - Despesas ele pronto
pagamento verificadas nO Pôsto de higiene
de Salto da Divisa, em outubro, novembro
e dezeirbro ele 1953 ................

Dr. Ronteu Vidal - Despesas de pronto paga-
mento verificadas no Pôsto de 1-ligiene de
Rio Pomba, em (lezembro de 1953 ......

Dr. Trio Vieira Lima - Despesas de pronto paga-
mento verificadas no Pôsto ele Higiene de
São João Ncuomnuccno, de setembro a dezem-
bro de 1953 ....................

Dr. . j tiro Lobo Martins - Despesas de pronto paga-
mento verificadas no Centro de Saúde de
Caratinga, em novembro ele 1953 ........

Dr. Aniérico Abrantes Pego - Despesas ele pronto
pagamento verificadas no Pôsto de Higiene
ele Malacacheta, eia dezembro de 1953 .

Dr. José Dias Batista	Despesas de pronto paga-
niento verificailas no Pôsto de Higiene de
Mariana, em junho e dezembro (le 1953

Dr. Climério Amoriin -- Despesas de pronto paga-
incuto verificadas no Pôsto de Higiene de
Almenara, CIII dezenihro de 1953 ......

Dr. Buyter Teixeira Reis -- Despesas de pronto
pagamento verificadas no Pôslo de 1 ligiene
de Betim, em outubro e dezembro ele 1953

Dr. Arniando Pereira de Sousa - DespesaS de
pronto pagafl1e110 verificadas no Pôsto de
I-Iigiene ele Barra Longa, em outubro de 1953

550,00
24.381,00
4.000,00

22.002,50
950,00

29.657,70
2.864,00

100,00
470.308,10



- 325
- 324

297,80

155,40

593,00

25,00

299,00

212,50

20,00

53,80

153,20

560,00

606,00

213.60

90,00

Dr. F'Túvio (Te Oliveira Morais - Despesas de
pronto pagamento verificadas no Pôsto (Te
Higiene de Itapecerica, em	novembro de
1953	..........................

Dr. Pedro Cômara Simões Despesas de pronto
pagamento verificadas no Pôsto de Higiene
de Piranga, em dezembro de 1953 ......

Dr. José Pereira dos Reis -- Despesas de pronto
pagamento verificadas no Pôsto de Higiene
(iC Passos, em outubro e lloVeIiihrO (it 1953

Aberone José (Te Paiva - -- Despesas de pronto
pagamento verificadas no Pôsto de higiene
de Matipó, cm dezembro de 1953 ........

Dr. Cícero Trisifio - Despesas (Te pronto paga-
mnento verificadas na Assistência "Eduardo de
Menezes", em dezembro (te 1953 ........

Dc. Slório Clark --- Despesas de pronto pagamnen-
to verificadas no Pôsto de 1-ligiene do Rio
Novo, eia novembro de 1953 ..........

Dr. . Joaquim TeixeiraTeixeira (iuimarfies - Despesas (Te
pronto pagamento verificadas no Pôslo (te
Higiene de Cláudio, cni (]CZelni)ro de 1053

Dr. Enjócio Nogueira - Despesas de pronto pa-
gamento verificadas no Pôsto (Te
Porteirinha, cm (lerenhlJro de 1553

Dr. flivadóvia Papi --- Despesas de Pronto paga-
mnento verificadas no Pôsto de Higiene (Te
Mantena, ciii novembro	e	dezembro	(Te
1953	..........................

Dc. Henrique lieitniann -- - Despesas da 3flO
Pagamento verificadas no Pôsto de Higiene
de Jequitinbonha, em outubro a dezembro
de	1953	......................

Dr. JoSo Pereira Neto - Despesas de pronto
pagamento verificadas no Pôsto de Higiene
de Nepomuceno, em setembro a dezembro
(Te	1953	......................

Dr. Antônio Jerônimo de Oliveira - Despesas
de pronto pagamento verificadas no Pôsto
(10 higiene deJonínia, em dezembro dc 1953

Dr. Carlos Neves Cipreste -- Despesas de pronto
pagamento verificadas no Pôsto de Higiene
de Tiros, em outubro a dezembro de 1953

Dr. Agostinho da Silva Silveira -- Despesas de
pronto pagamento verificadas no Pôsto de
Higiene (Te Minas Novas, em dezembro de

1953	........................
Dr. Ilélvio Moreira dos Santos -- Despesas (te pronto

pagamento verificadas no Pôsto (lo Higiene
de Santa Bérbama, em (lezelubro de 1993

Dr, Odilon J. Siqueira	Despesas de pronto
pagamento verificadas no Pôsto de 1 tigicue
mie Tupaciguara, em deenibro de 1953 .

Dr. Odilon L. Andrade - Despesas (te pronto
pagamento veiiíieidas no Pôsto (te Higiene
(te Martinho Caninos, em setembro de 1953

Dr. Eros Ç)ciroga Conto - Despesas de pronto
pagamento verificadas no Pôsto de Higiene
(te SêlTo, cm dezenhi)l'o (Te 1953 ......

E l . Antônio Gutenberg Bacias Leite -- - Despesas
de pronto pagamento von fitadas no Pôsto
de Higiene de Carvalhos, em dezembro de

1953	.........................
Areovaldo Garcia de Araújo - Despesas tio

piOntO pagamento verificadas no Pôsto de
Higiene de Jacul ia go, tal dezembro (te 1953

Ordina Rezende -- Indenizaçfio mie despesas de
transportes fornecidos àS ceretaria em outu-
bro de 1952 e (te setembro a dezembro (te

1953	......................
Real S.A.  Transportes Aéreos --- Indenizaçao (Te

despesas dc transportes fornecidos a esta Se-
cretaria, em outubro e dezembro (te 1953

fleahina Moreira dos heis	Indenização (te despe-

sas (te transportes à Secretaria, em outubro

de	1953	....................

Rêde Mineira de \n ieÇiO -- Indenização (10 despesas
(te trnnspoAes çrnecidos a Secretaria, em
dezembro (Te 1993 ..................

Companhia Mogiana (Te Estradas de Ferro -
IndenizaÇéo de despesas (10 transportes
fornecidos à Secretaria, em dezembro de

1953	........................

Ignacio Loyoa Pinto --- Indenização (te despesas
de transportes fornecidos à Secretaria, em
abril, agôsto, e outubro a dezembro de 1953

30,00

10,0(1

174,60

6820

29,60

64,20

1M5,70

658,60

2. 538,70

240,06

67.328,10

2.86930

2.329,60
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600,00

300,00

290,00

950,00

600,00

1.o00,00

050,00

850,00

150,00

100,00

140,01

450,00

50,00

960,00

24.000,00

Serviços Interestaduais (te Transportes Aéreos S.A.
(AEHOSITA) - Diferença (1C despesas de
transportes, em agôsto (te 1953 ........

Jopjctli Lima Dolaliela	Tndcnizaçao (te despesas
(te transportes em novembro de 1953 .

Dr. Jairo Lopo Martins - Indenização (te despesas
(te 'transportes em novembro de 1953 .

Elias Pedro	Funcionário do Departamento de
Lepra	19 diárias vencidas cio dezembro de
1953	........................

Waipole Rezende -- Funcionário do Departamento
Administrativo - 10 diárias veiic1ils em
outubro e novembro de 1953 ........

José Jonas Gonzaga - Funcionário (10 Departamento
de Lepra - 10 diárias vencidas em outubro
e novembro (te 1953 ..............

Hamilton Palermo	Funcionário do Depatramento
de Lepra	10 diárias vencidas em outubro
e novembro de 1953 ..............

Milton Lima (Ia Silva - Funcionário do Pôsto de
higiene (te Martinho Campos 7 djáras ven-
cidas em seteiiihro (te 1953 ..........

Dr. . Geraldo dos Reis	Chefe do Cei tro (te Saúde
de Caratinga	2 d i árias vencidas ciii no-
vembro de 1953 ................

João Cavati Sobrinho Guarda-Sanitário do Centro
(te Saúde (te Carai nga - 2 diárias vencidas
em novembro (te 1953 ............

Dr. Mário Clark -- Chefe (lo Pôsto (te Higiene
e Puericultura (te Rio Novo -- 2 diárias
vencidas ciii novembro (te 1953

José Ocarlino Rodrigues--- Motorista da Secretaria
- 9 diárias vencidas em dezembro (te 1953

Geraldo Barcelos Lopes	Escrevente-Microscopista
(lo Pôsto (te Higiene (Te Rio Novo	1
diária vencida CIII novembro (te 1953 .

Celina Viegas -- Diretora (Ia Escota (le Enferma-
gero (te Juiz de Fora - 12 diári as vefl('l(iaS
em dezembro (te 1953 ............

Anísia Ferreiro da Silva -- Diferença (te aluguéis
onde funciona o Centro de Saúde (te 1)ivinó-
polis, cio 1951 e 1952 ............

José da Silva Prado Proprietário (lo Prédio
oeUpa(lO pelo Pôsto de 1 ligierie (te Bruma(liflhO
- Aluguel (lo prédio em dezembro de 1951

Paiiair (lo Brasil, S.A.  - Indenização (te despesas
COM transportes fornecidos à Secretaria em
dezembro de 1953 ..............

Leacyr de Oliveira Martins	Médico ito Pôsto de

higiene de São João NepomnuceflO	16 diárias

vencidas em setembro a dezembro de 1953
Dr. Trio Vieira Lima - Chefe ilo Pôsto (te Higiene

(Te São João Nepoinuceno	10 diárias ven-

cidas em setembro a dezembro de 1953

Dr. . Trio VieiraLima - Imideriizaçao de despesas
com transportes em Setflibi() a dezembro (te

1953	........................
Cinto Mendes Grilto -- Escrevente_MicrOscopista

(lo Pôsto dc Higiene (te Passos -- 31 diárias
vencidas ciii dezembro de 1953 ........

Dr. José Burger ---- Funcionário do Departamento
de Assistência Médico-Social - Diferença (te
diárias vencidas em outubro e novembro
(te	1953	......................

Imprensa Oficial -- Publicações e assinaturas reta-
'uvas ao exercício (te 1953..........

Cia. Telefônica Brasileira	Assinatura e ligações
interurbanas fornecidas à Secretaria em 1951
e	1953	......................

Cia. Mineira (te E 1 e1 nicidade - Assinatura (Te
telefone e sersiçOS interurbanos fornecidos
à Escola (te Enfermageill "1 leninanti na Renal-
(lo", (te Juiz de Fora, elo novembro e dezembro

(te 1953	........................

Dr. . Antônio Carlos Pereira Filho - Chefe do Dis-
pensário I'h'gion1 dv Juiz (te Fora - - Inden i-
ração de despesas dc consertos ciii autonióvel
em (leZCild)1'O (te 1953 ...............

Sociedade (te Proteção à Maternidade e à Infância
(te São João dei-Rei - Aluguel (10 prédio
ocupado por dependência do Centro de
Saúde cio 1949 e 1950 ..............

Dr. Pedro Paulo (te Soles I)ias - Chefe do Centro
de Saúde Conselheiro Lafaiete - Despesas
(te pronto pagamento em dezembro (te 1953

Cr$

500,00

11.921,80

1.200,00

1.200,00

1 .2(10,00

1 . 550,00

211,00

17

42. 330,00

560'tO

40,00

10. 000,00

404,00



(:r$

5. (101)00

12.501)00

1 .110,00

200,00

iiriO de 	publicaçoes feitas
Redaçiio de "1) 

eu' jt1i110 (le 1053 .................

flc ' laçOO d	(Te "Diár io e Minas" - Publicações feitas

cm fevereiro (Te 19	
.................

RedaÇOO de "Estado de Minas" --	)iCaçõ( feitas

cm março de 1053 ...............
P,cdaçO() de "Importadom Comercial" de Belo

tot izonte - publicações feitas em março

. 1953 a .053.............

Rc(iacao
de "Alterosa" -- publicaÇõ(5 feitas eia

agôsto de 1953 ......................

Redação de "Gazeta Comercial" de Juiz de Fora

p1icaçoes feitas em outubro de 1953

Mtsbla, S.A.	
T0..pcjnento de Um

em setembro (Te 1951............

Cr

10.000,00

10.000,00

15.000,00

.820,00

6. 000,00

6. 000,00

150.000,00

700.485,90

Art. 2.	Para atender OS despesas (lecorrenles da presente
18.0)000 cutiVo autorizado a realizar as operações de

lei, fica o Poder Exe 
crédito que se tornarem necessúrias

	

3;3,	
Art. 3°	

Esta lei entrara cm vigor na (lata (Te sua pubil

caçúo, reVOrevogadas as ispos i çoeS cii cmitrúV02.	lO 

	

13. 800,00	
Mando, portanto, a tôdas as autoridade s, a quem o conh-

cimentO e exe CUÇOO (Testa lei pertencer, que a cumpram e façam

..:	1 inteiramente cofliO nela se coiitéli
cUPL_III " 	----------

l)ada no Paú(iO da Liberdade, em Belo 
11oriz011, 9 (T

íiszembro de 1954
JUSCELINO KUBJTSC!(EI( DE Oi.iVEI1'

OL!iiOT1 BeitrLIiS

Em

RAZÕES DE VETO

19. 973,70

13.000,00

12.000,00

12.000,00

Ao sancionar a Proposição de Lei 11.9 1.201, que fixa o efe-

	

20.000,00	 L n
de 1955 e d outras pro-

r 1°	
tivo da Polícia Militar para o exercício
vidências, vejo-lhe na contigência (Te, por motivos de man

O 000ifesto in-

	,00 	
terêsse público, opor veto parcial ao Anexo n. 1, a que se refere o

art. 2. Q 
da proposição, na parte referente ao número de Oficiais de

	

280,00	
Administração, no Quadro SupleiIhd11tlr, Quartel General.

- 329 --
328 --

Áristides Martins dos Santos	Proprielúrio do
prédio ocupado pelo Centro de Saúde (te
Patos (Te Minas ---- Di ferença (Te aluguel
durante o período (Te 1. 1e novembro de 1952
a 31 de dezembro (Te 1953 ..........

Moisés Elias e IrniSos --- Proprietários do prédio
ocupado pelo 1 fospital "Aatônio Aleixo", da
Cap tal - Aluguel de agôsta a dezembro (Te
1953	.........................

Transportes Aéreos Nacional Ltda. - Diferença
de despesas (te transportes em abril (Te 1953

De. Gemido Rezende Lima -- Diretor do Hospital
Regional "Antônio Dias", (Te Patos (Te _Minas

Despesas (Te material funerúrio fornecido
aquele Hospital, em dezembro (Te 1953 .

Petrônio de Púdua Coelho -- Auxiliar (Te engenheiro
contratado - Departamento de Engenharia
Sanilúria - Salúrios relativos ao exercício
(Te 1951	........................

Grande Hotel - Belo Horizonte -- Despesas (te
hospedagem do Dr. Abelardo Rastos Tavares,
quando convidado para lecionar na Escola
de Saúde Pública, em 1951 ............

José Maria Carvalho - Aluguel do pré'Lo ocupado
pelo Pôslo de higiene de Pompéu, nos meses
(te fevereiro de 1951 a dezembro (Te 1952

Grande 1-lotei - Belo horizonte Despesas (te
hospedagem do De. Francisco (Te Paula
Rocha Lagoa, em 1953 ...............

Redaçúo (Te "O Diúrio"	Publicações feitas em
fevereiro de 1953 ..................

Bedaçúo (Te "Correio Paulistano", de S.,-,,o Paulo
Publicações feitas Cul junho (Te 1953 ......

Redaçõo (Te "Correio da Tarde", de Juiz de Fora
Publicações feitas cm maio (Te 1953

Redaçfío (Te "Editôra Pampullia" - Publicaçilo de
Anuúrio das Realizações do Govêmno do Esta-
do de Minas" ....................

Redação de "Fôlha (Te Minas" - Publicaçi5es feitas
em janeiro (Te 1953 ................

Redaçõo de "Tribuna (Te Minas" - Publicações
feitas em	fevereiro (Te 1953 ..........

Re(laçõo (Te "Fôlha de Minas"	Publicações feitas
em fevereiro de 1953 ..............
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O projeto de lei encaminhado a essa Egrégia Assembléia Le-
gislativa, e que vem de ser convertido na Proposição n. 0 1.201, fêz-

se preceder de acurados estudos por parte do Comando-Geral da
Polícia Militar, e a fixação (lo efetivo e respectiva organização, tal
como nêle se contém, atendem, de modo pleno, às necessidades e
conveniência da Corporação.

Por êsse motivo, não se justifica a elevação do número de
Oficiais de Administração, no Quadro Suplementar, Quartel Gene-
ral, com a criação de um lugar de 1.0 Tenente e cinco lugares de 2.
Tenente, invocação que, ademais, nem se adaptará à organização
prevista no anexo, antes a tumultuando, pois que, êste, na sua estru-
tura geral, corresponde à previsão contida no Projeto inicial.

Isto pôsto, oponho, à parte assinalada, o presente veto pai ,

-cial que, pela sua repercussão imediata rio texto, alterará o total
do efetivo fixado no artigo 1.0 da Proposição, reduzindo-o a 0.505

homens.
Sendo o quadro n arte integrante da lei, entender-se-á que

terá, automâticaniente, reflexo no texto, a alteração que o veto lhe
venha introduzir.

Não há, por isso mesmo, em rigor, nodificação no texto, mas,
tão sàmnente supressão de partes de uni todo divisível, qual seja
o total do efetivo da Corporação.

Entendemos, assim, achar-se justificado o presente veto par-
cial, com sua repercussão no texto da Proposição 11. 0 1.201.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, aos 15 de dezembro
de 1954.

JUSCELTNO KuI51'I'SCHEK DE O1.vEI1iA

Governador do Estado

*

LEI N.° 1.177, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1954

Fixa o efetivo da Polícia Militar para o exercício de 1955 e
dá outras providências

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

Art. 1.0 - Para o exercício de 1955, é fixado em 9.511 (nove
mil quinhentos e onze) homens o efetivo da Polícia Militar do
Estado de Minas Gerais, a qual terá a seguinte organização:

1 - - Quartel Genera l (O . G.) - Capital.

1 --- Coma1d0er	
( Cornan	tGcr e seu Gabinete).

2	Estado Maior.

3	
Quadro Suplementar.

TI	Departamt0 de I
	

Capita
nstruçãO (D. 1.) -

	l.

III - primeiro Batalhã0 de Infantaria (1.° B. 1.) -- Capi-

	

tal, com a	
omim1çaO especial de Batalhão	

Guardas (B.G.)de

IV -- Segundo Batalhão de Infantaria (2. B.
	Juiz de

Fora. V - Terceiro Batalhão de Infantaria (30 B. 1.) - Diaflia

tina. VI --Quarto Batalhão de Infantaria 
(4,0 B. 1.) - Uberab

VII - Quinto Batalhão (IC Infantaria (5.0 B.
	Capital.

VIII - Sexto Batalhão d, Infantar
ia (6.'B. 1.) - Gover-

nador Vladares.
IX - Sétimo Batalhã o de Infantaria 

(7.0 B. 1.) - Bom Des-

l acho. X - Oitavo Balalhã0 (le infantaria
(8.0 E. 1.) - LaV1as.

XI - Nono Batalhão de infantaria
	

B. 1.) - BarbaCena.

XII - Corpo de 5erviço Auxiliar (C. S. A.) - Capital.

XIII	
Ala de Cavalaria (A. C.	

Capital.) - 

XIV -	
Capital'

erviÇ0 de Saú(lC (S. S.) 

Art. 2. 0 - O efetivo da'

 Serviços, enumeruldos

nos itens 1 a XIV do art. 1.
0 , será o previsto no Quadro Anexo n. 0 1

	

e a sua	
5tribUiÇã0 discriminativa será procedida

pelo Comafl

teGerat da Polícia Militar.

Art. 3 ,0
	De acôrdo coma 0rgaflizaçaO prevista no art. 1.'

são feitas as segililItes 
p50 lifiCaç0es na atual

a) restahCljmelt0
(Ia autoflomm adnhii1ist(t	

do Servi-

Obras, com>s
ço de O	

ua	flOIfl1naÇao dc corpo de	
rViÇO Auxiliar

(C. S. A.);

h)	
1.flsformaçao cm Ala de Cavalaria (A. C.) no atual

Esquadrão de Cavalaria, aquuirtcdo nesta CapitaL

aquela Corporação.Art. 4 ,9 - O TenCnte0ron	
o Maior e o Capitã

	

uad	

o- dico do

Corpo de Bombeiros	vencimentos
retirados dos

nto5 po 

Ql'05 da Policia Mi-

litar, mas recel)erão seus 
vpor

Art. 5.`- O 1)agamueuito do pessoal da Polícia Militar corre

rã
	

acôrdo c0111

pela verba correspondente, que fôr designada no Orçamento Ge-
ral do Estado, deo Quadro Anexo n.° 2.

Art. 6.0 -	m 5e as ( 
5 p i çooses cai contr,

voga	
1rb0, entran

do esta lei cm vigor a partir de 1.
0 de janeiro de 1955.
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LEI N.° 1.177, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1954
C) ANEXO N.° 1

?$TADO MAIUh	 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PREVISÃO PARA 1955

OFICIAIS	 PRAÇAS -

COMBATENTES	 1303 SERVICOS	 ' - - D FILEIRA ii9"OIII.l
arni ice,

DEDE SAúDE	 DE &DM	Sls	
..

UNIDADES	1 k	 '7

o	 o	 o	 ,.,	
'oo 1 c 7	O	71	 ,

L)	 .2

1	Ç	.1 ei	u	1-'	 L)	"	 -	ei	 t - ei "	ç z	— ci r9	 — 7..

:1t	 2	
-

0.	
—

PQ	Est.MaiOr	5 j	18	5	8.	— -	2	1 __.	-	31M	-	1—	676	 43225	22940,1(0	 '	2

Quadro
Suplementar'5 4 1 2 -------------------------_'16 - —	— - —	- -	-	-	

1—	-
-

TOTAL	7 1013 '13	7	S_.. — -	2	1-_	411	13	1-	100'—	28 °'62	239	2 29 40

- - - I — -

pep. Instrução	-	2

itt!. de Guardaa

•,	do	mi ali-
tar j a	..........—	1

2:'	flhi	1'	moi
tarja	.............1

1,'	liii
tarja	. .	........-	1

Bil .	de	IaI'on-
tar j a	..........-	1

6» Btl. de Infantarja -	1

79 1301. de Infan-
tarj9	..........-

8.9 Btl. de Infan1
tarja	..........-	1

9.9 Btl.	de Infan-

	

lan............-	1

Corpo de Servidoreí1
i • -	...... 1 -	1

Aia ti,' Ca ataria

1.' .' (0 (te Saúde

'tlii'Ai, (E11Ai. .	7	21	7

Mando, portanto, a tâdas as autoridades, a quem	conheci-mento e execução desta lei pertencer, que a curnpra112 e façamcumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizoste, 15 de 
dezem-bro de 1954.

JUSCELINO KUBITSCI-IEK DE OLIVEIRA
Maurício Chagas Biculho.

*
LEI N.° 1.17S. DE 15 DE DEZLJ1JjQ D]," 195

Dji;õc sóbre os vencimentos e vuIliagens cio pessoal da
Policia Militar

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

Art. 1. - O sâldo dos oficiais e praças da ativa da Polícia
Militar, a que se refere a Lei a.° 854, de 26 de dezeitbi'o de 1951,
é fixado de acôrdo com as Tabelas números 1 e 2, anexas a esta lei.

Parágrafo único - Aos inativos e pensionistas da Polícia
Militar, fica concedido um aumento de proventos na mesma base
do aumento concedido aos inativos e pensionistas civis.

Art. 2. Os oficiais e praças da ativa da Polícia Militar
terão seus vencimentos, que comoreendern sôldo e gratificação de
exercício, acrescidos, para todos os efeitos e sem prejuízo de quais-
quer oulras vantagens, a partir do décimo (10.) ano de exercício,
inclusive para efeitos de inatividade e abono de família, de grati-
ficação de 5% (cinco por eeno) por qü i nqüên i o vencido, até
o limite de 25 1/o (vinte e cinco por cento)

§ 1.°	O disposto neste arti;o nlo se aplica ao pessoal do
magistério já beneficiado pelo art. 146 da Constituição do Estado.

2. A incorporação (los adicionais prevista neste artigo
aplicar-se-á também ao oficial ou praça que se reformar ou fôr
transferido para a reserva depois (IC i." de janeiro de 1955.

§ 3•0 A gratificação devida pela execução de trabalhos
ae natureza especial, cora risco de vida ou saúde, a que fazem
referência as Leis n°s. 775 e 780, de 1 . 0 e 5 de dezembro de 1051,
rc1»tiv1 iOc'4i2, rá ii c:'cria .js vec:(,en 3 Üs no caso ie
passar para a inatividade quando o militar se reformar ou fôr
transferido para a reserva após vinte e cinco anos de serviço
dos quais, pelo menos, a segunda metade tenha decorrido no
efetivo exercício dêste trabalho.

§ 4•9 - A contagem de tempo, para os efeitos dêste artigo,
será realizada pelos órgãos competentes da Corporação, atendidas
as exigências legais.

S-1

•0

'O

.4

15

1-
1.	.

(53.5

i32 — A



69.6R8,40
32.000,00
24.980,00
11.200,00
9.000,00
5. 600,00 153.048,40

72.000,00
18.720,00
16.800,00
7.200,00
9.600,00
8.400,00 132.720,00 689.368,40

24.000,00
14.400,00

88.400,00

50.400,00
30. 000,00
43.200,00 254.400,00

Anexo n.° 2

C O M A N D O G E R A L - ORÇAMENTO PESSOAL PARA 1955 - SERVIÇO DE FUNDOS
8210 - PESSOAL PERMANENTE

002 - VENCIMENTOS

OFICIAIS:

COMBATENTES:

8 Coronéis na Justiça Militar
(Lei n.° 1.098), de 22-6-1954

1 Coronel Comandante-Geral

	

8	Coronéis	............
21 Tenentes-Coronéis ........

	

27	Majores ..............
93 Capitães ............

102 Primeiros Tenentes ......
102 Segundos Tenentes ......

DE SERVIÇOS:

SAtDE:

	

1	Coronel ..............
8 Tenentes-Coronéis .......

	

15	Majores	............

	

32	Capitães .............
13 Primeiros Tenentes ......
13 Segundos Tenentes .......

DE OBRAS:

1 Tenente-Coronel .........

	

1	Capitão ..............
2 Primeiros Tenentes .......
6 Segundos Tenentes ........

DE ADMINISTRAÇÃO:

5 Capitães ............
25 Primeiros Tenentes ......
37 Segundos Tenentes ......

Mt7STCOS:

	

1	Major ...............
2 Segundos Tenentes .......

ASSEMELHADOS:

	

15	Capitães	............
3 Primeiros Tenentes .......
5 Segundos Tenentes .......

	

1	Subtenente ...........
2 Professores do Ginásio Tira-

dentes (Civis) ..........
1 Inspetor de alunos do Giná-

sio Tiradentcs (Civil)
4 Parteiras da Maternidade do

Hospital Militar .......
2 Primeiros Sargentos ......

PRAÇAS DE FILEIRA:

43 Aspirantes a Oficial ......

	

63	Subtenentes ...........

ESPECIALISTAS E
ARTÍFICES

14 Si  lutenu'ntes

003 - SOLDOS:

PRAÇAS:	 -

DE FILEIRA:

175 Primeiros Sargentos ......
283 Segundos Sargentos ......
620 Terceiros Sargentos ......

	

1.248	Cabos	..............

	

5.495	Soldados ..............

ESPECIAlISTAS E A1tTIFICES:

153 Primeiros Sargentos ......
203 Segundos Sargentos ......
277 'l'(-reeiroq Sargentos ......

	

309	Cabos ..............

	

100	Soldados ............

004 - ETAPAS:

() ti l)INÁ It IAS

Para Oficiais de serviço de guarni-
ção e para alimentação das
praças de acOrdo com o § 2.9
e inciso 1 e II do art. 49, da

ii ''	t.	,	di , 20	l
1)11) de 1921

ESPECIAIS:

Para Oficiais e Praças baixada.
ao Hospital Militar e as en-
fermarias, digo, enfermarias
Hospitais das Unidades, de
acôrdo com o Decreto n.9
4.187, dc 6 de março de 1954

005 - GRATIFICAÇÃO DE REPRE-
SENTAÇÃO:

Para representação do Comandante-
Geral, de acOrdo com  parã.
grafo único, do art. 3,9, da
Lei n.s 854, de 26 de dezem-
bro de 1951	..........

006 - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL
POR TEMPO DE SERVIÇO:

Adicionais de 10% da Lei n,9 425,
para: (Lei de 1906)

,1	Cor.nel ................

Adicionais da Lei 105, de 10 , de
Julho de 1948, para:

2 Subtenentes ..............
2 Primeiros Sargentos ..........
2 Segundos Sargentos ..........
1 Terceiro Sargento ..........
4	Cabos ..................
1	Soldado ................

007 - GRATIFICAÇÃO DE MAGIS-
TÉRIO:

Vinte e cinco (25) qüinqüêntos es-
colares para 9 professores do
Departamento de Instrução, de

ar[. 11O ' da Couus-
tituição Estadual ........

Três (3) qüinqüénios escolares para
1	in'uIi'sai	li) Ginásio
lentes iii' aeu'(ruluu ruiu	o art.

	

129.600,00
	388.800,00

99.996,00

	

94. 399,20
	283. 197

	

78.399,60
	1.646.391.60

	

72.000,00
	1.944. 000,00

	

se' . 160,00	.222 . 880,1111

	

47.520,00
	4.847.040.00

	

40.320,00
	4.112.640,00

94.399,20

	

78.399,60
	235.198,80

	

72.000,00
	1. 080. 000,00

	

56.160,00
	1.797.120,00

	

47.520.00
	617.760,00

	

40.320,00	._,21.160,00

78.399,60
56.160,00

	

47.520,00
	

95.040,00

	

40. 320,0(>
	211 .920,00

	

56.160,00	290. 800,01)

	

47.520,00	1.188.000,00

	

40.320.00	1.491.840,00

72.000,00

	

40.320,00	80.640,00

	

56.160,00	8-12.400.00
	47. 520,00	142.560,00

	

40.320,00	201.600,00
38 . 880,00

	

42.400,00	84.960,00

14.400,00

	

28, 800,00	115.200,00

	

28.801,00	57.600,00

	

38.880,00	1.671.840,00

	

38 .0,00	2.060.6-10,00

	

3R. 880,00	54	 32.32.252.782,80

	

28.800,00	5.040. 000,00

	

25.200,00	7.131. 600,00

	

21.600,00	13.392.000,00

	

11.400,00	17,971. 200,00

	

12.600,00	69.237.000,00

	

28.800,00	4.492.800,00

	

25.200,00	S. 115.600,00

	

21.600,00	5.9R3. 200,00

	

14.400,00	4.449.600,00

	

12.600,00	1.260 - 000,00 13-1.073.000,00

24.261 .360,00

	

480.000.00	24.841.366,00

12.000,101

12.960,00

6. 1,56,00
2.160.00
3.570,00
1.620,00
3.480,00

	

315,00	17.301,00	30.261,00

140.400,00

	

2 7-) 1001	122 .1-li,))

008 - OUTRAS GRATIFICACOES:

Para vinte e um (21) Tesoureiros
como auxilio para quebras
(5%) sObre os vencimentos
dêstes, de acOrdo com as Leis
de Fixação da Policia Mili-
tar, desde	a	de n.Q 15,
de 13-9-1935 ..........

Para vinte e uni (21) Médicos de
Unidades e sub-unidades des-
tacadas, como ajuda de trans-
porte e de acOrdo com as Leia
de Fixação da Policia Militar,
desde o Decreto n.° 11,356, de
18 de maio de 1934 .....

Para um (1) Capitão Mor ......
Para ocorrer despesas em escolas

ulo lx reto Nacional e outras
P. M., de acOrdo com o art.
110, do Decreto n.9 3.275, de 5
de abril de 1950 ........

((((9	StltsTl'FUICÍ2ES:

Para as previstas no art. 111, do
Regulamento baixado com o De-

creto n.° 7.712, de 16 de julho
de 1927	............

011 - ABONO FAMILIAR:

Adicionais da lei n.° 971, (7%) e eia
Lei n,o 296 (Cr$ 80,00)

012 - AJUDA DE CUSTO:

Para Oficiais e Praças Transferidas
de Unidades, de acOrdo com o

4.9, da Lei 854, de 26 de
dezembro de 1951 ........

013	DIÁRIAS:

Para () f 1 cia is e I'ra ça s quando rui
diligéncias do serviço público
e de acOrdo com o § 3,9 do
art. 4°, da Lei n.° 854. de 26
de dezembro de 1951 .....

015 - HONORÁRIOS:

Para ocorrer a aulas suplementares
no Departamento de Instrução
' Ginásio TiraderuteS. (la
acOrdo com o art. 18, § 1.'
e 3,9 do Decreto n.9 3.275, de
5-4-1950 e Decreto n.° 11.775,
de 29 de janeiro de 1935, revi-
gorado pelo Decreto-lei n.
1.515, (te 11 (te dezembro
de 1945 ..............

016 - FUNÇÕES GRATIFICADAS:

Para a Missão Militar Instrutora do
Exército Nacional, de acOrdo
coou o art. 26, da Lei Federal
n.9 192, de 17 (te janeiro de

pal'u

1 Coronel - Chefe .. .. 7.700,00
2 'Fenenhi's- (21 rumO is - Membros

6.100,00	................
1 Major-Membro ......5.000,00

10 Oficial. do E. N. - Instrutores
e ProfessOres do Departamento
de Instrução (10 meses) 10.000,00

Para Médicos e seus auxiliares que
trat,aih,,ruu ent ClIuuicas ,ui La-
boratórios (40 1X 1 sAbre seus
\I'flC i iui('iit,us, de a tArdo COfli
IA' 1 n.e 775, de 1.9 de uiezcuuut,ro
de 1951, u'u'gulani('ntuiduu pulo
Decreto n." 1.121, iii' lO ,te ule-
zeunbru.0 de 1953, Li 	....

2	Tenentes-Cuu ru unO is ..........
1	Major ..................
1	Capitão ..................
1 Segundo Sargento ..........
1	'l'erc('i-ro Sargento ..........
1	Soldado ................

Para Médicos e seus auxiliares que
trabalham em Clinicas ou La-
boratórios (30%) sObre os ven-
ciuuuerutos, ule acórdo com a Lei
n. Q 780, de 5 de dezembro de
1951, a saber:

3	Majores ................
1	Capitão ................
2 Segundos Sargentos ........
1 Terceiro Sargento ..........
2	Cabos ..................
2	Soldados ..............

022 - MENSAI.ISTAS: 8211 - PES-
SOAI. VÁ IIIÁVEI.

1 Professor de música para a Es-
cola de Formação de Médicos
do B. G. (1.9 B. 1.) ........

1 Irmã Superiora do Hospital Militar
8 Irmãs Auxiliares do Hospital Mi-

litar ................
5 Serventes da Maternidade do Hos-

pital Militar ..........
5	l.a%aulu'il'as lo Hospital lei ditar -
6 Cozinheiras do Hospital Militar

035	ABONO FAMILIAR:

Adicionais da Lei n.9 971 (7%)
e da Lei ri. <> 296 (Cr$ 80,00)

089 - PESSOAL ASSALARIADO:

Para pzugzuuuieluluu lis Costuureuras e aos
Alfaiates do Serviço de Inten-
dOnela	..............

'FIliAl. (lt1Al, III) U)tÇ AMENT() DO)
PESSOAL PARA O EXERCÍCIO
DE 1955, DA POLICIA MILITAR

52.056,00

84.000,00
4.600,00

45.500,00	186.356,00

430. 000.0,

20.000.000,00

500.000,00

2.000.000,00

200. 000.08

92.400,00

151.200,00
60.000.00

100.000,00	403.000,00

15.132,40	269. 532,40

723.089,00

216.380.893,60



L

1.

o,' -
Art. 3 • Q	As praças terão (lireito, na vigência desta lei, à

percepção da etapa de alin ientaçãO a que se refere o art.	2.°,4,Q, § 

números 1 e III da Lei n.9 854, (te, 26 (te dezembro dc 1951, e

aos oficiais, aspirantes a oficial, subtenentes e sargentos (ia ativa

será concedido, ,1 partir (te 1 . (te janeiro de 1956, um abono

anual de fardamento, destinado a atender estritame nte , às despesas

decorrentes da renovação de uniformes e de sua apresentação

condigna.
Parágrafo único -- A etapa (te alimentação e o abono de

fardamento, a que se refere êste artigo, terão o seu "quantuin"
fixado anualmente, em decreto executivo, J)elo Governadol' (lo
Estado, que consitierará, para êsse fim, no primeiro caso, a esti-
inativa tio custo da alimentação diária e, no segundo caso, a esti-
inativa tio custo tios uniformes regulaIiiCilta1'C s e a apresentação

condigna dos oieiais, atendeu lo à necessária hierarquia de postos

e graduações.
- É mantida a gratificação de exercício, a que se

Art . 4.1 

referem as Leis i', 854, (te 26 de dezembro de 1951, e a . 979, de

26 de agôsto de 19511.
Art.

5.<,() pessoal civil da Polícia Militar terá os venci-

mentos fixados de acôrdo com as Tabelas anexas n
9s. 3 e 4.

Art. G. --- Os venci nientos e vantagens atribuídos por esta
lei ao pessoal da ativa tia Pohcia Militar se estendem, nas inc 

esta
les ias

condições, aos oficiais e praças, da ativa, (lo Corpo de Bombeiros.

Art. 7 1 Para atender às despesas decorrentes da execução
(Ia presente lei, fica o poder ExecutivO uutorwadO a abrir cïédito
especial, com vigência prorrogada até final do exercício (te 1955,
e a realizar as operações que se fizerem neecssáriaS.

Art. 8. -- Coni inualti (111 

vigor tôdas as disposições da Lei

n.9
 854, de 26 (te dezembro de 1951, que não colidirem com as

normas desta lei

Art. 9 , Q -- - Revogadas as disposiçoes em contrário, entrará

a presente lei em vigor, a part ir de 1 ? de jaCi m (te 155.

Mando, portanto a tádus as aulor dades, a quem o conhe-
cimento e exeduçuo desta lei pertencei', que a cumpram e façam

cumprir, tão intciraiiieflte como ii cia se co'liáIfl.

1)ada no Palácio da LiPeida(ie, Belo Horizonte, 15 de de-

zembro de 1954

'a

Maurício Chagas Bical/as
OdiiOfl Beltrcn.S

*

P1



TABELA N." 4

(a que .55' ft'fe;e o aií. 5 ." da preseli te lei, (1 vigorar a pariu' de
(/e Janeiro (te 1950)

ARGO
	 VENCIMENTOS

C$

Professor (lO Ginásio Tiradentes .
Inspetor dc Alunos do Ginásio Tiradentes
Irmã Superiora do 1 lospital Militar
Irmã Auxiliar do 1 lospital Militar .
Parteira do 1 lospital Militar ......
Servente do 11 ospi tal Militar ......
Lavadeira do 1 lospi tal Militar ......
Cozinheira do 1 lo;pilal Militar ......

*

4 .340,00
1 .640,00
1.500,00
1 .360,00
2. 460M0
1 .640,0))
1 .400,00
1 .400,90

LEI Nf 1,179, DE 15 1)E DEZEMBI4() DE 1051

Abre éi Secretaria da Aqi'icmiliui'a, Indústria, Comércio e Tr,zbaiho,
O Ci'é (filo especial (te CrO 4 .236.952,00

O Povo (10 Estado de Minas Gerais, por seus represeelantes,
decretou e eu, Ciii seU nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. - Fica aberto à Secretaria da Agricultura, Indústria,
Comércio e Trabalho o crédito especial de Cr3 4.2-,,G.952,00  (quatro

o --

TABELA NY 1

'(a que se refere o ar!. IY da presente lei, a vigorar a partir de
1.' (te janeiro (te 1955)

"o

TABELA N. 9 3

(a que se r efere o az!. 5•1 (10 preseiile lei, a vigorar a partir de
1.' (te janeiro (te 1955)

(a qi: e :e rei ere o cri. 1.' (ia presente lei, a vigorar a partir (te
1. 1 de janeiro (te 1959)

CARGO

Corone1-Coinanc1aute-(1ej'iI ..........
Coronel ....................
Tenente-Coronel ..............
Major	....................
C:ttáo	....................
1. 1 Tenente	................
'2. 1 Tenente	................
Aspirante a Oficial ............
Subtenente	................
11 Sargento	................
21 Sargento ................
W Sargento................
Cabo....................
Soldado	..................
1 fl ( • (J1po O o ( recru ia)

TABELA N.' 2

CARGO

Coronel-Comand au te-Geral
Coronel	....................

Major	....................
Capitão	....................
1' Tenente	..................
2. Tenente ..................
Aspirante a Oficial ............
MAenenle
1. , Sargento	................

............
hoblado	....................
Incorporado (recruta)

\ENCIM RNTO S

C..$

7.800,00
6.400,00
5.400,00
5.000,00
4. 400,00
3. 800,(,W
3.300,00
3.200,00
3.200,00
2. 900,00
2.600,00
2.300,00
1 .700,00
1.550,00
1.250,00

VN(:r:nNi'Os

C $

8.100,00
6.70000
5. 709,00
5.300,00
4. 700,00
4 .100,00
3. 639,00
3. 500.1)1)
5.500,50
3.205,90
2. 900,00
2. 990,00
2.000,00
1 . 850,00
1. 550,00

Professor do Ginásio 'riradentes .
Inspetor (te Alunos do Ginásio Tiradeules
Irmã Superiora do 1 lospital \i il 1 (ar
Irmã Auxiliar do 1 lospital Militar .
Parteira do 1 lospi tal Militar ......
Servente (lo 1 lospita! Militar ......
Lavadeira (10 llosl,i bil Militar ......
Cozinheira do liospiiai :',iiiitar ......

VENCIMENTOS

4.040,00
1.340,00
1,2001M
1.060,o0
2. 1(30,00
1 .340,01)
1.100,1)0
1 . 100,00



-

milliõe;, duzentos e oitenta e seis mil, novecentos e cinqüenta e
dois ruzeiros) , para atender no pagamento (la diferença de venci-
mentos dos funcionários da Universidade Rural do Estado de Minas
Gerais, de acôrdo com a Lei 858 e outras despesas com material,
no corrente exercício.

Art. 2. Para atender às despesas decorrentes desta lei,
fica o Poder Executivo autorizado a realizar as operações de crédito
que se tornarem necessárias.

Art . 30	Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no P&áco da Liberdade, Pelo Ucrizonte, 15 de de-
zembro dc 1954.

.TUSCELTNO KUBITSC, 7 1-,N DE Omavna.
d!oísio Costa

Q,jifrjn Rehreimg

*

LEI N. 9 1.189, DE 15 DE DEZEMPRO DE lí)ãl

Autoriza ae, uisirão de irnóm'ei destinado ô Loteria do Etdo de
Minas Gerais

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

Art. 1. - É autorizada a aquisição, em regime de coa do-
mia io, nora sede (ia Loteria do Estado deMi nas Gerais, de dene a-

'o edifício "Par:,oe'le(", sito nesta Canital, à \veni,la Ali-
gusto de Lima, constantes da loja e sobreloja, mcd indo a área loteI
de 1.150 metros quadrados, por imporlf(nrio até Cr -1 ...(000
(quatro milhões e seiscentos mil cruzeiros)

Parágrafo único - -- A despesa com a aquisição autorizada ne--
te artigo correrá por conta da renda própela da Loteria do E'!ado
de Minas Gerais.

Ad. 2° - Revogam-se as disposições cm coa irái'io, er.trando
esta lei em vigor na data (10 sOa plIi)liC:lçãO.

- 337 -

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo horizonte, 15 de dezem-

bro de 1954.
JUSCELINO KUBITSCII EK DE OLIVEIRA

Odilon BeIu'ens

*
LEI N. 1.181, 1)E 15 DE DEZEMBRO DE 1954

Modifica (1 Lei 852, de 26-12-951, e dú outras providéneias

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

Art. 1. - Aos Chefes dc Postos de Fiscalização e aos Agen-
tes de Fiscalização sujeitos a plantão noturno normal, poderá ser
arbitrada gratificação mensal até 1/3 de seus vencimentos.

Art. 3Q - Só lei-ão direito ao rateio a que se refere o 49,
(10 artigo 49, da Lei n. 352, de 26-12-951, os Agentes de Fiscaliza-
ção que estiverem cmexercício nos Postos de Fiscalização.

Art. 3Q	O artigo 5.' da Lei 352, de 26-12-951, passa a ter

a seguinte redação:
Art. 59 O produto (lo rateio a que se refere o artigo

anterior não poderá exceder, por inês, a 50%, do valor cor-
respondente no padrão do vencimento fixo".
Art. 4.' -- Ficam supressas na Tabela IV (lo Q.G . '  P P., ins-

tituida pela Lei 353, de 29-12-951, os seguintes funções gratificadas:
72 Chefes de Circunscrição Fiscal, a Cr$ 7.200,00;
40 Chefes (te Postos de Fiscalização internos, a Cr 7. 

1,
Art. 5 • 9	Ficam criadas mia Tabela IV, do Q.G . P . P. , 180

funções gratificadas de Chefes de Postos (lc Fiscalização, com a gra-
tificação mensal de Cri 900,00.

Art. 6.	São os seguintes os pd moes de vencimento ,; do.

Agentes de Fiscalização.

Padrões	A partir	A partir

	

dc 1-1-955	(te 1-1-956

	

Cr$	 Cr$

S-16	2.360,00	2.650,00

S-17	2.490,00	2.700,00

S-20	2.830,00	3.010,00

S-22	3. 200,00	3. 300,00

S-24	3.300,00	3.500,00

S-29	3.800,00	4.1 00,00



- 338 -

Art. 7•Q - Continuam em vigor os demais artigos da Lei n.°
852, que não colidirem com esta Lei.

Ai-[. 8. - llevogani-SC as (Ijsj)OSÇoC5 cm contrário eu coado

esta lei ciii vigor em 11 de janeiro de 1955.

Alando, portanto, a tôdas as autori(iadeS, a quem o conheci-
monto e execução (lesta lei pertencer, para que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se conténi.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 15 de dezem-

bro de 1951.

.tLLiNo	Çi,.i;;(::	no	().itEIiia

()diloJO Be'Iucns

*

LEI N y 1. 182, DE 15 DE DEZEMBRO DE 193-1

''0iWC(1C Rençdo e!o i ))ds'O1e lrwismis:,dO "Lz1e'-,e.i' ao Clube

A

O Povo do Estado (te Minas Gerais, por seu.-; repreutalites,

iecreieu 1, 	Ciii seu noilie, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. - Fica concedido ao Clube de Andeeléndia, (8.

(Idal 11 ie Ali (lrCl51i(1ia, isenção do iinpôRo sôbi e t ansmissão "111-

tcr-Vvos', incidentes na doaçao a ser feita peio Dr. Aluno dc Ai.c-
vedo, (10 terreno onde foi construída a Sede própria do referido

Clube, situa(t i) naquela1 C dade, à Avenida Getúlio Vargas, seii nú-

mero, coa fion laudo por um lado coni Antânjo Gaiian e PC0 outro

com o d iÍC o da Prefeitura, terreno êsse avabado cio Cr$ 3k).

Ar?. 2.9	- O impôsto, cuja isenção determina esia ICI, suei

devido ao Estado COSO a entidade beneficiada ronde (te fio i idade.

Art. 31 --- Esta lei entrará em vigor na daa de sus

cotã o , icvogadasas disposições em contrário

Mando, l)OliO(it(,, O ((atOs 15	oibD, O (-'iii O

monto e cXecUçOO ilesta lei ierteric er, que a cUmpiailii e faço1 (iiOi

flFi r, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 15 de (lezem-

bro (10 1954

JU5(E!.1N0 NU TOSO en nu 0ojvu1a'

Oilhlun t?ehrens
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LEI R .	. 1b3, DE 1 DE 1)EZEMB1R) DE 1951

(1 ;c;elarw (/0 !r;iejior O ciédilo CSpCCitI1 de Cr$ 28 .511,00.

O Povo elo Estado de Minas Gerais por seus represento a Les,

deu ii' teu e co, Clii seu nome, sanciono a seguinte lei:

1	. 1.-, - Fica aberto à Secretaria dO Interior o crédito es-
a ii dc Cr 28.511,00 (vinte e oito uni quinhentos e onze cru-

7 Ci los), para atender ao page000fl tO ile diversos compronhssus da

1 Li	iCalFEÇO, coi	segue

E'teiu \ tIni Fouieaua - - Assistente ade;iiimistrativo tiO

Serviço Estadual de 'lCa1isito -	Adicionais ele
todas1 cc abono fanP iar no período de

01 de jaflCil'O a til de (lezunibro ele 1953

\riur Vitor Fouieaux - - Assistente administrativo do
' 2 'viço Estadual de Tuônsi lo -- Adicionais ele
10 , inclusive abono faieiliar, no penedo tio

1.` de janeiro a 01 (ia dezembro de 1951

teves -- juiz Militar do Tribunal bupe -fior ele
Justiça i\iiUtar	-- Adie tOliOi s de 18 '/t no

do dede 1 Y de julho de 1954 a 31 de dezembro
ele 1955	........................

8í0:i-Oiao Lo;sa; (Ia OIivcte.i - - Motorista ------
nais de 10,1-, inclusive abono familiar no perto-
do (te 6 (te outubro de 1953 a 31 (te dezeiill)ro
(lo	1955	........................

J(b,Oti1(O SielIqUes Cot:ehra - Guardei-Civil - Adi-
cionais (IC 10 Ç relativos ao período (te I. de
iaeo a 22 de julho de 1954 ............

Art. 2. - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar as
oparaçõeS de ciéeie io que se tornarem necessárias para atender às
despesa; decorrentes desta lei.

Art. 3." - Esta lei entrará em vigor na (lata de suei put O ica-
eu' e' leiS suavi0ênuia (CSSa'Iii Clii 31 (te (leZclUl)10 de 1955.

* M. 4.' ---- 1 teve000h-5C as disposições cio conliario.

Cr$

1 806,10

1, 201,50

19. 410,o)

4 . 769,30

533,60

28.511,00



*

-

\l!anmir Ferretra JunqinIra --- Diferença de venci-
mento no período de 1,  (te maio a 31 de de-
zembro (te 1951 ..................

Augusto (Iloni Porto ---- Vencimentos relativos aos
mêses de novembro e dezenilii'o (te 1951

Almacliio Veloso - Vencimentos relativos ao mês de
dezembro de 1951	................

José Carvalho de Lima	Vencimento'; etativos a
sei (6) (lias do mês de janeiro (te 1951 .

Geraldo Afonso de Linma -----Diferenç a (te vencimen-

tos relativos ao período (IC 23 de janeiro de
951 a 31 de dezembro de 1952 ..........

Argcmiro Anacleto (te Besende Vencimentos rela-
tivos a 10 (dez) dias de veneiniciitos como as-
salariado da Inspetoria de Combate à Broca
do Café, em outubro (te 1952..........

Hélio Campos de Sonsa --- Importância relativa a
um (1) (lia e dois quintos (2/5) de vencimen-
tos do mês (te dezembro (te 1952, inclusive
tempo integral ....................

Emílio Caran - Vencimentos relativos a dois (2)
(lias do mês (te dezembro, inclusive tempo
integral	........................

Aloisio Alípio de Sonsa ---- Diferença (te vencimentos
relativo ao mês (iC outubro (te 1952 ......

hélio Matos Gravatá - Tempo integral relativo
ao período (te 24 de setembro a 3 de (te-
zembro (te 1948 ..................

João Britz Ferreira	Vencimento relativo a um
(1) dia do mês de dezembro (te 1952 .

8.000,00

4.200-00

1.200,00

36000

5.216,20

403,20

174,10

301,90

399,20

2.563,10

82,90

3-10 --

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

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 15 (te dezem
-bro de 1954.

.JUSCEI.INO KUBITSCJIEK DE OLIviuIt

Maiiricio Chagas Bicalho
Cdilon i3ahreis

*

LEI Nf 1.185, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1954

Abre á Secretaria da Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho
o crédito especial (te Cr$ 5.4 46.739,60

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
(lecretou e eu, emseu nome, sanciono a seguinte lei

Art. 1. Fica aberto à Secretaria da Agriculiura, Indústria,
Comércio e Trabalho o crédito especial de Cr$ 5.446.739,60 (cinco
milhões quatrocentos e quarenta e seis mil setecentos e trinta e nove
cruzeiros e sessenta c(ntavos), para ocorrer ao pagamento das se-
guintes despesas:

Cr$

LEI IN. I 1.184,  DE 15 DE DEZEMPHO DE 1954

Concede auxílio financeiro (10 VI Congresso Nacional de Joriuziiz 9i

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus reJoczcniun 5,
decretOu e eu, CiII Seu IlOifle, sanciono a seguinte lei:

Aut. 1.9 Fica o Govêrno do Estado autorizado a conceder
o auxihu iiriaiieciio de ('	U0. )ít,Ot) (	ncnio, niil	:u;ciruu)
ao VI Con9rcsso Nacional (te Joruaisius,	icUflO-Se, no ano de
1955, cio flclo Horizonte.

AiO. :.	1ara atenuíj ao diposia no artipo a1ltci.ír
aberto, pela Secretaria das Finanças, o ci/-di iO especial (te
500 . 090,00, com vigência até 31 de deztiiihio de 195, uodcndo o
Executivo, parti isto, iridizar as operaçu(e, de ci Oito nue e'
narem necessárias.

Art. 33 - Revogadas as disposições ciii contrário, eu Pará
esiu ir; (01 VflOF 101 (laia de sua pai,licaçu)

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a qnen1 o co o
mento e execução desta lei pertencer, que ii cU;;.;i um e fuç; ni cLiai-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

D;.'la no Palácio da Liberdade, Belo 1 Prizonte, 15 de te:-;;;
bro de 1954.

.Juscul.IN0 1-vrmiïsm: 1 lEI: DE OLi COIE5

Odilon Behrens
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3. 28(1.00

1 . 666,60

356.10

890,10

4.5. 900,00

Cr

216,80

285,20

1.470,00

464,50

216,20

500,00

1 .0-tO,00

239,60

7.438,40

3.031,10

2.815,80

48,30

858,00

816,50

Antônio Martins Faustino Vencimentos como as-
salariado do Serviço Especial de Cultura de
algodão de novembro a dezembro (Te 1952

Paulo Ataide (Ia Silva (herdeiros) Vinte (20)
(lias (Te serviços em 1951. relativos à indeni-
zação l)OC férias uSo gozadas, como asala-
ria(lo (lo Serviço (Te Aproveitamento (10 Rio
Santo Antônio ....................

Rarnon Casale - Vencimentos relativos a qua-
tro (4) (lias do mês (Te novembro e dois (2)
dias do mês de dezembro (Te 1952 ......

Luíza I)unni	Vencimentos relativos a v iate e
três (23) (lias do mês de maio (Te 1952 .

Pedro Mendes dos Santos Vencimentos relativos
ao período (Te maio (Te 1951 a fevereiro (Te
1952 e seis (ti) dias do mês de março (Te 1952

Maria Tereza Ulhôa Brochado -- Vencimentos rP-
lativos ao período de fevereiro a (lce1nhro
de 1952	........................

Voltaire Lamas da Silva	Vencimentos relativos
ao período (Te maio a (lezeniliro de 1952

Al>eced Sr o Feenan do Pinho	Vcncimento rela-
tivos ao período de julho a dezembro (Te 1952

Joaquim Soares Bonfim	Vencimentos relativos
ao período (Te agôsto a dezembro de 1952

João Siqueira Neto	Vencimentos relativos ao
período (Te agôsto a dezembro (Te 1952

Teo(lolfo Santana	Vencimentos relativos ao pe-
ríodo (Te agôsto a novembro de 1952 .

Jacinto Amaral - Vencimentos relativos ao pe-
ríodo (Te janeiro a dezembro de 1952 .

Luiz Kuclicrnbercker	Vencimentos relativos aos
meses de novembro e dezemfll)ro (Te 1952 .

Raimundo Alves do Nascimento - Adicional (te
10% relativo ao período (te 18 de fevereiro
a :ii de dezembro (Te 1951 ............

Vitório Faeda -- Abono familiar (te julho a dezem-
bro de 1951	....................

Jair (Te Paula	Adicionais (Te família no ieríodo
(Te seis (6) (te novembro a 31 (Te dezem-
bro de 1951	....................

Ageu do Carmo Russo - Adicionais (Te família re-
lativos ao período (Te 2 (Te maio (Te 1950 a 31
de dezembro de 1951 ..............

Sebastião Olimpio de Carvalho - Adicionais de
família relativo a uni 	filho menor, no
período de 10 (Te outubro a :11 (Te dezembro
de 1951	........................

Otacilio Barbosa (lo Lima -- Adicionais de família
no período (Te 14 (te setembro a 31 (Te de-
zembro (Te 1951 ..................

Augusto Otoni Pôrto - Adicionai,; de família re-
lativos ao período (Te novembro e dezembro
de1951	........................

Maria da Lourdes Bertozzi Silve i ra--_ Adicionais (Te
de família relativos ao período de 23 (Te julho
a 31 de dezembro (Te 1953 ............

José Alfredo de Magalhões	Adicionais (Te famí-
lia relativos ao período de novembro e de-
zembro (Te 1951 ..................

Aitamir Ferreira Junqueira	Abono (Te família

reTal IVOS 1H) período	lic(iO a (("I(fl1h1'O

de1	............................
Bosco de Men(loflça -- Abono mie família relativo

ao período (Te 1. 1 de dezembro (Te 1950 a 31
(10 dezembro (Te 1951 ..............

João Batista Bretas Mitraud - Adicionais (Te famí-
lia relativos ao período de 28 de novembro
a 31 (lO dezembro de 1951 ..........

No ().aviano ilernis .\lieionais (te família re-
lativos ao período (Te janeiro de 1949 a 31
(10 dezembro (lo 1951 ..............

Geraldo Afonso (Te Lima	Adicionais de família
relativos à diferença de vencimentos no pe-
ríodo (Te 23 de j1fl(O1'0 (Te 1951 a 31 de
dezembro (Te 1952 ................

Nélson Martins (te Paiva	Adicionais de família
relativos no período (Te 7 de abril a dezem-
bro (Te 1952	....................

.Toiio Batista Guerra -- Adicionais de família re-
lativos ao período de 17 a 31 de dezembro
de	1952	......................

José Ananias (Te Barros -- Adicionais (Te 10%, in-
clusive adicionais de família, relativos ao
período de 1.0 de setembro a 31 de dezem-
bro (Te 1952	....................

Jerônimo Dias Neto Adicionais de família rela-
tivos ao período de 26 (Te dezembro de 1951 a
31 de dezembro (Te 1952 ............

10. 714,30

11.20000

3.445,21)

5.845.20

5.767,70

3. 685.20

14.200,00

2.160,00

2.243.30

183,20

146,50

1.594,60
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Cr

Levin(lo Alves dos Santos Abono de família re-
lativo ao período de 8 de outubro a 31 de
(lezeflibro de 1952 ..................

Alicio Quintino Ferreira -- Abono (te família re-
lativo ao período (le 30 de outubro a 31 de
dezembro de 1952 ................

Carinita Lima Peixoto - Abono de família relativo
ao período de 12 de janeiro de 1951 a 31 de
dzenihro	9	9.2	................

Joaquim (le Oliveira - Abono de família relati-
vo ao período de 27 de agôsto a 31 (le de-
zembro de 1952..................

Pedro Dolor de Faria (l-lerdeiros) - Adicionais
de10%, inclusive abono familiar, relati-
vos ao período de 1. (te março de 1947
a 23 (te setembro (le 1952 ............

Osvaldo Sarlori Paixão Abono de família rela-
tivo ao período (te 1. 9 a 31 de dezembro
de 1952 (importância recebida a menor) -

Moisés Leizer Cliaiiuovich Abono de família re-
lativo ao período (Te 29 (le agôslo a 31 de
dezembro (te 1952 ................

Torquato Pires B. de Morais Neto - Abono de
família relativo ao período (te 17 <te outu-
bro a 31 (Te dezembro de 1952 ........

José lliláiio Ferrera - Abono (Te família relati-
vo ao período (le 1 1 (Te abril a 31 de dezem-
bro (te 1952	....................

Luiz Kucliember Abono (te família relativo
ao período (te 1. 1 de novembro a 31 de de-
zembro de 1952 ................

José Ribeiro (te Castro - 94 (liárias vencidas em
julho, agôsto, setembro e outubro (te 1951

Mozart Santa Luzia da Conceição - 14 diárias ven-
cidas cm dezembro (te 1951 ............

Osório (te Faria Franco - Despesas de condução
cm dezc'inbro de 1950 ..............

Pedro Prazeres (Te Castro	Saldo de diárias ven-
cidas em 1951 ....................

Salvador de Oliveira Machado - 30 diárias ven-
cidas em novembro e dezembro de 1951 . -

José Carvalho de Lima - 6 diárias vencidas em
dezembro de 1952 ................

A(therbal Malta - Saldo de diárias vencidas no
período de 7 de março a 9 de abril de 1951

Nélson Cerqueira 16 diárias vencidas em 1951
Renato Barbosa (te Alencar - Despesas de condu-

ção em outubro de 1951 ------------
Jaime Lemos (Ia Silva - 29 diárias vencidas em

novembro (le 1952 ................
Antônio Lishôa de Magailiães -- 179 diárias ven-

cidas em 19511951	..................
Ilonório Francisco Bclfort	23 diárias vencidas

em dezembro de 1952 ..............
Henrique (te Sonsa - 5 diárias vencidas ciii dezem-

bro de 1952 ....................
Gersaide Alves Barbosa - 15 diárias veflci(lils cm

dezembro de 1952
l)éleio Nascimento Gomes	20 diárias vencidas

eni novembro e dezembro de 1952
Juventino de Alencar Filho - 6 diárias vencidas

em dezembro de 1952................
Odir Alves Leopoldo	13 diárias vencidas Cfll 00-

vcmnbio e dezembro de 1952 ..........
Ai-isteu (te Freitas Caldas - Saldo de diárias ven-

cidas CIII novembro e dezembro (te 1952 -
Pedro (te Freitas Maciel - 16 diárias vencidas cm

dezembro de 1952 ................
Vicente Lopes Martins	12 diárias vdIlCi(Ias cmii

novembro e dezembro (te 1952..........
Cai-los Comes (te Andrade -- 75 diárias vencidas

cm agôsto, setembro, outubro, novembro e
dezembro (te 1952 ------------------

Júlio CIclo Emricli - 4 diárias vencidas cm julho
e agôsto (Te 1952................

José Petroceili - 22 diárias vencidas cm julho e
agôsto (Te 19--------------------

Osvaldo da Paz Oliveira	7 diárias vencidas em
dezembro (te 1952 ----------------

José Gabriel Sobrinho - 15 diárias vencidas CIfl

dezembro de 1952 ..............
Teófilo Soares de Sonsa	19 diárias vencidas em

dezembro (te 1952 ................
Sebastião Rodrigues Silva - 15 diárias vencidas

em dezembro de 1952 ..............
Reinaldo Ribeiro de Lacerda - 11 diárias ven-

cidas em dezembro de 1952 ..........

1.020,00
640,00

500,00

1 .885,00

10.400,00

1.150,00

300,00

700,00

1.000,00

300 ,00

780,00

1.125,00

800,00

1 .100,00

4.875,00

240,00

1.430,00

350,00

750,00

1.235,00

825,00

715,00

221,90

1G5,20

2 428,{)

314,50

14.916,40

426,70

327,70

198,70

1.394,10

160,00

3760,00

910,00

392,80

50,00

2200,00

450,01



•?

João Pereira Leão	12 diárias vencidas ciii ou-
tubro, novembro e dezembro de 1952 .

Antônio de Púdua Resende	11 diárias vencidas
no mês de dezembro de 1952 ..........

José Lino Senhorine	$0 diárias vencidas em (le-
zeiiihi'o de 1952 ..................

Odilon Barbosa	15 diárias vencidas ciii (TCzCiii-
bro de 1952 ....................

Oribes Vareliano Cabral -	25 diárias vencidas
cai dezembro dc 1952 ..............

João Claudemiro dos Santos	2 diária; vencidas
ciii setembro de 1952 ..............

José Siinconi -- 15 dtáras vencidas cai	reinbro
(le 1952	........................

José Francisco Fernandes - 4 diárias vencidas cm
dezembro de 1952 ................

Calixto Wakim -- 17 diárias vencidas cai dezem-
bro dc 1052	....................

Hélio Martins Pcrcira	41 diárias vencidas em
novembro e dezembro (Te 1952 ........

João Roquete Franco --- 14 6iárias vencidas cai (lii-
zciiibro (te 1952 ..................

Samuel Alves Terra	15 diárias vencidas cai de-
zembro de 1952 ..................

Sebaslião Sena Ferreira (Te Andrade -- O diárias
vencidas cia dezembro dc 1952 ........

ilumbcí'to Canabrava Pereira —s Saldo (te diárias
vcncdas cm 1952 ..................

Antônio de Paula Sonsa - 33 djárias vencidas
em novembro e dezembro de 1952 ........

Paulo Pequeno - 12 diárias vencidas cai nuvem-
TirO de 1952 ......................

Mozart Dutra Cota	2 diárias vencidas cai julho
e agôslo (le 1952 ..................

Valter Cjpriano - 11 (1 iárias vencidas eia nuvem-
1)10 de 1952....................

Ilélio Martins Pereira -	Saldo (Te diárias venci-
das cia 1952 ....................

David Tavares de Resende	30 (tiái'iiS venci-
(Ias eia novembro e dezembro ilc 10......

José Antônio Pimenta - 14 diárias vencidas cm
dezembro dc 1952 ................

Anisio Brandão Cunha	3 diárias vencidas em
novembro e dezembro (te 1952 ........

780,00

550,00

.050,00

750,00

1.375,00

180,00

750,00

200,00

$50,00

2. (;65,00

700,00

900,00

960,00

690,00

1 .775,00

600,00

100,00

b80,0()

150,00

1.500,00

700,00

270,00

José Antônio Pimenta -- 84 diárias vencidas de
maio e outubro (te 1952 ............

Geraldo Browne Ribeiro - 16 (liárias vencidas de
abril a agôsto de 1952 ..............

Nélson Cerqueira	Saldo dc dáras vencidas du-
rante O ano (te 1952................

Paulo da Costa Alencar Jaguaribc	20 diárias
vencidas de junho dc 1051 a fevereiro de 1952

José Antônio Pimenta - Saldo dc (1 iárias vencidas
eia novembro e (lezcmhro (Te 1952......

Gersaide Alves Barbosa	15 diárias vencidas cm
setc!iii)rt)

Mário (te Almeida Pereira	Saldo mie diárias vcn-
m'idas em 1952 ..................

José de Carvalho Lima	2 diárias venc i das eia
agôsto (Te 1052 ..................

Jaime Lemos da Silva -- 29 diárias vencidas cm
setembro (Te 1052 ................

Guerino Guimarães Pinto - -- Saldo de diárias vcn-
colas cai 1952	..................

Joaquim de Oliveira	11 diárias vencidas ciii (Te-
zembro dc 1952 ................

Antônio Pimenta de Figueirelo - 117 diárias ven-
cidas (Te maio a setembro de 1952......

José Maria da Silva	Serviços especiais prestados
durante o más de novembro (Te 1951 .

Dorinevil Bueno da Silva -	Serviços especiaiS
prestados durante o mêS (te janeiro de 1951

José Alves (Te Mimada	Serviços especiais presta-
(tos de (lczenihro (Te 1950 a dezembro (Te 1951

Eueiidcs Urias P:nlo ---- Vator (te 544 lmom:S 1)01'

serviços ex Ira md ia (ii os prestados nos anos
(Te 1948, 1919 e 1051	..............

Jesus Mendes de Faria -- Diferença de serviços ex-
traordinários relativos ao período de 1." (Te ja-
neiro a 31 de dezcaibro (te 1952 ........

José Carvalho (Te Lima --- Despesas (Te condução
vencidas em setembro de 1951 ........

Odilon Barbosa - Despesas de condução vencidas
ciii dezembro de 1952 ..............

Honório Francisco llelfort	Despesas (te condução
em mle".cnibro (te 1052 ..............

Odir Alves Leopoldo --- Despesas (te condução du-
rante os meses de novembro e dezembro de
1952	..........................

Cr$

7.930,00

1.280,00

325,00

13. 200,00

820,00

750,00

1.210,00

100,00

1 .885,00

225,00

715,00

7.605,00

1 .575,00

307,50

7.275,70

5.140,00

6.974,00

156,20

200,00

85,20

243,00
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Cid
Carlos Comes (Te Andrade	Despesas de conduçilo

(Te agôsto a dezembro de 1952 ........
Júlio Cleto Emrich	Despesas de conduçõo (ii

dezembro (Te 1952 ................
José Petroceli	Despesas (te conduçõo (Te julho

a agôsto de 1952 ..................
Décio RuheflS Pereira da Silva -- Despesas (Te cOO-

duçôo em	dezembro de 1952 ..........
José Gabriel Sobrinho - - Despesas (Te conduç5o em

dezembro de 1952................
Teófilo Soares (Te Sonsa - Despesas (Te conduçi'ío em

dezembro (Te 1952 ................
Sebastiõo Rodrigues Silva - Despesas (Te condnçao

em dezembro (Te 1952 ..............
JoSo Pereira LeiTo - Despesas de conduçao de ou

tubro a (le'Zeml)ro (Te 1952 ............
Oribes Valeriano Cabral	Despesas de conduçao

de dezembro (Te 1952 ..............
.Toõo Claudemiro dos Santos	Despesas de condi-

(Tuçõo em setembro de 1952 ..........
Calixto \Vakim -- Despesas de eonduç(ío em de-

zembro (Te 1952..................
hélio Martins Pereira - Despesas de conduçõo de

novembro a dezembro (Te 1952 ........
Samuel Alves Terra --- Despesas de conduciTo em

dezembro	' 1 O9	 .
Sebastiõo Sena Ferreira de Andradí' - Despesas de

con(Tuçiio em dezembro de 1952 ........
Antônio de Paula TToclia --- Despesas de conduçõo

(Te novembro a dezembro de 1952 ......
Vahter Cipriano -- Despesas (Te coníTuçilo em no-

vembro (Te 1952..................
Anisio Brandiío Cunha	Despesas (Te condnçí'ío em

novembro (Te 1952 e dezembro (Te 1952
José Antônio Pimenta --- Despesas de conduç5o de

maio a outubro de 1952............
Genaro Matos Cruz - Despesas de condução de

outubro a dezembro (Te 1952..........
Gersaide Ah-es Barbosa ---- Despesas (Te conduçilo cm

setembro (Te 1952 ................
José Carvalho Lima - Despesas (Te condução ven-

cidas em agôsto (Te 1952 ............
Joaquim de Oliveira	Despesas de conduçõo em

dezembro (Te 1952 ................

Olegário Carvalho de Sonsa	Aluguel do prédio,
na cidade de Lavras, no período (Te 1 .' de
janeiro a 31 (Te dezembro (Te 1952 ......

Aristeu de Freitas Caldos -- Aluguel da sala ocu-
pada pelo Escritório, do Distrito (Te Fiscaliza-
Tizaçilo de Matas de Aimnorés, em dezembro (Te

1952	..........................
Silvio Moreira - Aluguel do prédio on(lc funcio-

na o Escritório (Te Fiscalizaçõo (Te Matas (Te
Governador Valadares, em outubro, novem-
bro e dezembro (te 1952............

A s sociação Comercial (Te Carangola --- Aluguel do
prédio ocupado pela 7. CAP., de janeiro a de-
zembro (Te 1952..................

Olegório Carvalho (Te Sonsa -- Aluguel do prédio
onde funciona a 33. 1 GAP., na cidade de La-
vras, no período de 16 a 31 (te dezembro de
1950	..........................

Escola de Engenharia (ia UM,	— ade (Ir Minas

Gerais --- Ali p ,uei do prédio ocupado pelo Ins-
tituto (Te Química, em dezembrodezembro (Te 1052

Valter Cipriano ---- Aluguel da sala ocupada pelo
escritório de Fiscal izaciio de Mabe; de Con-
selheiro Pena, rei' t ivo ao mês de dezembro
(le 1952

José Guilherme 1 .aa -- .\ingai do prédio onde
funciona a 8	GAP, (te ja110l1-0 a (Ie-zeIill;ro

(Te	1952	......................
Oscar Cordeiro dos Santos --- Aluguei do prédio

onde funciona O (Te()OSitO (P1 3. GAP CII!
liarbacena, (1(' amieiro a (TezenhilrO (Te 1052

lle;iaçóo (Te "Fôlh	(te '.i nas" -	Pubi ic :tdcs

feitas em 1952	..................
ITedaçõo (To ")iório (te \b nas" ---- Pubt ' c; (I'-

feitas em 1952	..................

ITedação (10 "Esi aI! O (te Minas , 'OS" - Pi.11)l ici(lades

feitas em 1 95'2	..................
Iledaçêo (lo "1) ',rio (Ia T1'.'I e" -- Publicidades

feitas em 1952	..................

Iledaçao de "O l)ióro"	Publtridades feitas em
1952	........................

Serviço (Te Imprensa e Propagando - Despesas com
pubhcaçoes sóbre o Serviço (te Inseminaçio
Artificial, em fevereiro ..............

2.130,00

35,00

200,00

120,00

18,00

570,00

390,00

95,00

600,00

337,00

86,00

1.050,00

110,00

280,00

670.60

480,00

132,00

1.140,00

450,00

10,00

38,20

330,00

12.000,00

200,00

900,00

4 .800,00

500,00

15.000,00

20000

6. 000,00

3. 600,00

2.500,00

43.977,00

12.430,00

6. 0u02,50

4.110,00

20.000,00
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39.000,00

20.000,00

700.000,00

MA70

2,041,00

81.70

74.00

11 .731.80

9.400,00

10. 258M

100,20

Cr

1.500,00
5.000,00

401 .227,00

8.000.00

4 .000,00

Revista de Identifica y 5o e Ciências Conexas	Pci-
hlicidadcs fcitccr cri 1952	 .

Revista Odontólogo	Publicações feitas em 1952
Imprensa Oficial - Publicidades e assinaturas do

"Minas Gerais", no 23 semestre de 1952
Alterosa Filme Ltda.	Filinageiii da 81 Exposição

Agropecuária eia Uberaba, ('III 1952 .....
Minas Filme Ltda. --- Eu ia agem da 1 . Exposi çiio

Agropccuória da cidade de Pedra Azul, em
1952	..........................

Minas Filme Ltda. -- Filmagem <Ia 8.' Exposi çiio
Agropecuária de Curvelo, Exposi ç5o Agrope-
cuária de Leopoldina, Cursos Extensivos de
Extensão Agrícola da Escota Superior de
Agricultura de içora e solenidades de for-
matura da Escola Superior de Agricultura de
Viçosa, cm 1952..................

Sociedade Orquidófila de Belo 1torizont —
1 lo para a 4 exposiç5o de Orquideas, reali-
zadas em outubro de 1952 ............

Leiz dc' ()ivc:ra Lc' eta -De snestts com a aqui-
Si ÇC) de isiqui ,i 'ei, (lbalagetls e Manta-

de IJsiats (li' Ili'aefteianinim [a de Algo-
c'iii Cucnop'. o Diar,anlina, cm 1952

Sílvio Moreira - Judeu iznç5o de deancias po';tas
e tc'lcgrficas, eia 1952 ..............

Bubens Vieira Corrêa — Indcnizaçêo de despesas
efetuadas no Pêsio de Fisealizaçên de Caça e
Perca de Silo João 1)el Rei, em 1952 ......

Gencrino Giiimnarõcs Pinto ..-Tndeni:-eoêo dc dos-
pesas com correspondência oficial cri 19152

José Rohcrlo de Oliveira Nonato - - Prêmio conce-
dido pelo preparo (lO feria, em sia propr!e-
órde tiO município de Cabo V	e ......

!.a' - rt'ne Síendes Prêmio conred a nco i''"
n'ro de feno em sua propriedade, no emalei-
aio de Uberabo, cru 1952 ............

	

Jie:ério Marcelo	Coaserics e rt''n:ria nos
	ii strimnscii t os,	nmrisicais	da	Cm 'tia- 'toIa

"TeSo Pinlicl 'o" ...................
W ,^h Pmln"	K, t'. «a-;

sas executado	e fornec'm;''tlo ao
Agronômico no período de 1149 a  1952 ....

Hélio Síarlins Pereira - Indeniza'êo ir' despesas
com correspondência oficial ';'t;t 1952 ....

José Rodrigues - Indenização (te (leal)esas corri
médico e farmilcia devido a acidente sofrido
cm serviço da SecretariaSecretaria .............

Maine] Ferreii'	Fj!'a	!'rént'o mb	t,;'c"lal'()
1.740 quilos, (Ir' feno na I"ascn(la "flibeirSo",
em sua fazenda no inunicipio de Cbludio, eni
1952	..........................

lEciona Oliveira Prado --- Prêmio pelo preparo e
constru','ê() de	-io Cr' 1052, na i'azc'rm'ta
"Boa Vista", cio Varginha ............

Sociedade Iiiiohili ilrit'L ilond 911 Ltda. ---- Prêmio
pelo preparo de 11.520 quilos de feno, na
Fazenda "Santa li cl eu a", em Slati as Barbosa,
cm 1052	........................

Luiz Juliano — Despesas feitas com o Escritório (te
Caça e Pesca, cio Sete Lagoas. cm 1952

Joaquim Monteiro Junqueira -- Percentagem (te
25% sôbi'e venc i uentos e gratificações por
serviços prestatics cui zona paludosa, em
1951	..........................

Pedro Paulo Braut l)rummiond — Inden izaçiio (lC

despesas feitas co- a Escota de Sondadoresadores
Rui Alves (te Araújo --- Inilenizaçeo de despesas

com médico e f;cl'mnilc'ia devido a acidente
sofrido em serviço no mês de ju l ho de 1951
a serviço do De1;';srtaniento de Produção Ve-
getal..........................

Domingot; Amoêdo - T11-1 porti5ncia relativa ao saldo
da 43 medição (10 Balcicório de Pocinhos, do
Rio Verde ......................

Libertas Filme ---- Fihnagein relativa 5 inauguração
(lo flO\'O transmni 5501' (10 Serviço (te 11adioli-
fuslio, em 1952 ....................

Minas Filme Ltla. -- F'itniage m das reauizaçõcs do
~oo (te Recupere çê.o Econômica e Fomento
(lis Produçao em 19,52..............

Estrada (te Ferro Santos a ,Tund bit — Transportes
feitos cm	1951 a 1952 ..............

Estação Rodoviária -- Transportes feitos em 1951
e	1952........................

Navegação Mineira do Rio São Francisco -- Trans-
portes feitos eni 1251 e 1952 ..........

Estrada (te Ferro Sorocabana - Transportes feitos
cm 1951	........................

Cr

1.384,00

189,60

380,00

460,80

$0,00

374.80

450,00

3.210,00

199.961,00

10.150,00

1(). 000,00

128. 032,20

4 .625,00

11(;. 850,30

96.294,80
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Cia. Paulista de Estradas (te Ferro	Transportes
feitos em 1951 e 1952 ...............

Cio 5io'i e na de Es ralas de Ferro	Transportes
feitos em 1952 ....................

Panair do Brasil - Transportes feitos em 1952
Rodrigues Teixeira & Cia. Ltda.	Transportes

feitos em ........................
Inácio Pinto Loiola Transportes feitos em 1952
Cia. Mogana de Estradas de Ferro - Transportes

f<'iloe era 19 ......................
Bêde Mineira (te Viação	Transportes feitos em

1951 e 1952	....................
Ondina Besende - Transportes feitos em 1952
Departamento de Comércio -- Fornecimento de

gasolina e óleo para os carros do Gabinete no
período de 2 de fevereiro de 1950 a 31 de
maio de 1951 ....................

Francisco Longo	Fornecimento de peças e con-
sertos diversos executados na Máquina OH-
vete n.° 582.295 ..................

J. Voe']-cr -- Fornecimento de um Fibrógrefo ao
Instituto dc Tecnologia Industrial, em 1951

Kici er & Cia. LIda. - Fornecimento de aparelha-
gem para o Instituto (te Tecnologia Indus-
trial, em 1951	....................

Asca A parelhos Científicos S. A ----- Fornecimento
de aparelhagem para o Instituto (te Tecnolo-
-ia Industrial, em 1957 ..............

Kleiner & Cia. Ltda. - Fornecimento de aparelha-
gero para o Instituto de Tecnologia Indus-
trial, cm 1952 ....................

Asca Aparelhos Científicos S. 	-• Fornecimento
(ii aparelhagem teii 1) t(etiI(l() (te Tecioto-
gia Indus

t
ria l , em 1952 ..............

Livraria Oscar Nicolai	Fornecimento feito ao
Instituto de Tecnologia Industrial .......

Agã nc ia Internacional A. Brochado Comércio e Indús-
iria	.A.	 'l'e•,i	e
especial (te Cultura de Algodão, cm maio (te
1$52	..........................

Oficina Escola "Alfredo Pinto" --- Serviços (livel'-
SOS e consertos de máquinas para o Departa-
inento de Produção Vegetal, em 1952 .....

(r	 Cia. Nacional de Vidros e Molduras	Forneci-
mentos de vidros para conservação da escola

ádia de Agricultura de Florestal, em 1952

	

102.594.40	 A. J. Diniz & Cia.	Fornecimentos diversos
feitos ao serviço especial de Cultura de Algo-

	

159.792,10	 dão, cm 1952 ....................

	

9.839.50	 Laboratórios Andromaco S. A.	Fornecimento
de medicamentos ao Ensino Agrário Ambu-

	

23(L00	 lante, em	1952...................

	

702,00	 Casa do Dentista Ltda.	Fornecimento de medi-
camentos à Escola Média de Agricultura, de

	

27.291.10	 Florestal, em	1052 ................
Indústria e Comércio de Materiais Científicos e

	

562. 352.50	 Hospitalares Ltda. - Fornecimento de ma-

	

3(i0,00	 teriais ao Departamento de Produção Ani-
mal, em 1952 ....................

José Alves Pedrosa . - Fornecimentos diversos
feitos ao Departamento de Produção Animal,

	

17. $26 39	 e à Secretaria, com 1952 ..............
Borla Pacheco & Cia. Ltda. -- Fornecimentos di-

versos à Escola de Agricultura (te Florestal,

	

210,00	 em 1952........................
Cia. Fábio Bastos Comércio e Indústria - - F'orne-

	

59. 8(10.91)	 cimento de peças para tratores, ao serviço
especial de Cultura (te Algodão, cm 1952

A Instaladora "José Fernandes Garcia" -. Serviços

	

119. 0i 1)J'9	 diversos ao Departamento de Produção Ve-
getal, em 1952...................

Oliveira Costa & Cia	Fornecimentos diversos

	

.'í) ( ' O	 ao serviço especial (te Cultura (te Algodao,
em 1952	......................

Bizzoto 5: Díinel --Coiieecão e instelaeáo de d'is

	

(iS . 09(1.61)	 biombos no Serviço (te Estatística da Pro-
dução, em 1952 ..................

A. J. Diniz & Cia. -	Fornecimentos diversos

	

38. 3(j9,0l)	 feitos ao Departamento (te Pronução Animal,
em 1052 ........................

	

2. li 7,(M	 A. Brochado Comércio e 1ndústra S. A . - For-
necimentos diversos ao serviço especial (te
Cultura (Te Algodão, com 1952 .........

Mesbla S. A.	Fornecimento (le acessórios (te vei-

	

1 .1 8,3. 0 0	 culos à Escola Média (te Agricultura, (te Flo-
restal, cru 1$52 ....................

1 .693,30

1 .32(1,00

17. 248,00

2. (i17.00

G. 5G5,00

1.460,01)

24 .970,1)0

7.036,30

53.075,10

8.264,00

24.130,00

7.200,00

2$. 097,50

-1.259,00

1.168,00
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Gonçalves Quina & Cia. Ltda.	Fornecimento (te
uni arado e seus pertences, à Secretaria da
Agricultura, em 1952 ..............

Abílio & Cia. Ltda.	Fornecimento de material
de construção à Escola Média de Florestal,
eu!	1952	......................

Tyresoles (te Minas Gerais S. A. Fornecimento
(te acessórios (te veículos ao Departamento
de Produção Animal, em 1952 .........

"Asca" Aparelhos Científicos S. A.	Forneci-
atentos diversos 'ao Instituto de Tecnologia
Industrial, em 1952 ...............

Sociedade Comercial (te Madeiras Ltda. - Forne-
cimento de madeiras à Escola Média de Agri-
cultura de Florestal, em 1952 .........

Ferragens Antônio Falei Ltda. - Fornecimentos
diversos ao Instituto de Tecnologia Indus-
trial, em 1949 e 1950 ..............

1. B. M. World Corporation Taxa de instalação
e despesas de iniportaçíto com os painéis,
móveis, tipo 963, instalados na Secretaria,
em	1952	......................

Cia. Industrial (te Ferro S. A. - Fornecimentos
diversos ao instituto de Tecnologia Indus-
trial, em 1949 e 1950 ................

Industria (te Concreto Armado	Fornecimentos
diversos ao Instituto (te Tecnologia Indus-
trial, em 1949 e 1950 ..............

Sociedade Comercial Walter Ltda .	Fornecimen-
tos diversos ao Instituto de Tecnologia Tu-
(lustrial, eia 1919 e 1950 .............

Ahílo & Cia Lida. -- Fornecimento de materiais
à Escola Média (te Agricultura de Florestal,
eni 1952	........................

Francisco Marschner	Fornecimentos diversos a
Escola Média de Agricultura de Florestal,
em 1950, 1951 e 1952 ...............

S. A. Casa Pratt --- Fornecimentos diversos à Se-
cretaria da Agricultura, em 1951

"Asca" Aparelhos Científicos S. A	Diferença
de pagamento feito na fatura n. I 13.992 e
10.010	........................

Abresi & Cia.	Fornecimentos diversos feitos ao
serviço especial de Al godão, em 1952 .

Cr

8. 0()0,00

11.585,00

78.896,00

2.194,00

14.260,80

3.773,50

4.665,00

30.900,00

12.480,00

4.650,00

856,50

7.180,00

8. 600,00

19.165,00

12. 573,60

Indústria Mecónica e Metalúrgica "Wlane" -- For-
necimentos feitos ao Serviço (te Estatística
da Produçõo, eui 1952 ..............

Cia. Telefônica Brasileira -- Assinatura (te telefo-
nes e serviços interurbanos feitos a (liver-
sas dependências da Secretaria, eia 1952

Cia. Industrial Sul Mineira -- Fornecinieno (le
(te energia elétrica ao Pôsto de Expurgo de
Itajubá	........................

Cia. Sul Mineira (te Eletricidade Fornecimento
(te energia elétrica à Inspetoria Ilegional (lo
Serviço (te Café, em Santa Bita (lo Sapucai,
(le julho a dezembro (le 1949 e (te novem-
bro a dezembro (te 1952 .............

Cia. Mineira (te Eletricidade - Fornecimento (le
energia elétrica à Escola (te Laticínios "Côn-
(li(lo Tostes", no período de setembro a no-
vembro (te 1952 ....................

Cia. Fôrça e Luz (te Jacutinga S. A. - Forneci-
mento) (te energia elétrica ao Serviço do Café
de jacutinga, ('Ii! 1952 ..............

Cia. Fôrça e Luz (te Minas Gerais - Fornecimento
de energia elétrica a diversas dependências
da Secretaria, em 1952 .............

Diàrio Mercantil - - Publicidades feitas em janeiro
de1952	........................

Alfredo Carneiro Santiago -	Aluguel (lo I. Q1.Q e 2.9

andares (lo pi	onde funciona o Depar-
tamnento de Comércio, em setembro (te 1952

José Bawden Teixeira - Ifl(tefliZaçaO por paga-
mentos efetuados em virtude de forneci-
mentos feitos à Usina Central (te Leite, em
1940 e 1950, ('orno segue:

Artur Luiz (lo Carmo ..................
Antônio Altivo	......................
Antônio Altivo ......................
Antônio 'Maciel
Antônio Fonseca Viana ..................
Antônio Costa ......................
Baía Sales Teixeira Lid q .................
Cooperativa Agropecuória (te Pedro Leopoldo .
Cooperativa (los Produtores (te Leite (te Sete

Lagoas	........................
Custódio Silva Moreira ..................

Cr$

7.528,01)

316.966,90

7.746,20

471,90

17.807,40

324,00

372.116,70

5.760,00

8.000,00

1.678,60
41.814,50
57.405,50

1.462,1(1
7.117,80
2.717,80

94.540,40
57.814,40

122. 365,60
1 .697,00
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Deli Simões Dias	 .	3.631,10
Dolal)ela Portela & Cio. Ltda.	 4 .266,30
Francisco Xavier Duarte ................	1 .676,70
Francisco Silva ......................	1 .894,50
Irmõos Figueiredo ......................	98. 192,60
Irmãos Resende ........................	1 .996,70
Juscelino Dias Ma galhães ................	1 .265,00
Joaquim Rodri gues de Moura ..............	4 .630,70
João dos Santos Lapa ....................	1.259,40
José Salustiano Lara ....................	1 . 087,30
José Hilário Cosia ......................	4. 930,50
José Elias Issa ........................	2.655,00
José Agostinho Maciel Braga ............	445,50
José Lourenço Pereira ..................	3.194.10
Luiz Silva	........................	874.80
Levindo Ribeiro Moura ................	34.719.30
Lafaiete Pereira ........................	8.269,20
Levi Costa ..........................	2.364,30
Orival(Io Diniz Andrade ..................	523,00
Osvaldo Cosia ........................	2. 926,80
Orlando Alvarenga ....................	25. 396,10
R. Carvaiho & Irmãos ..................	75.377,30
Raimundo Albano ......................	888,30
Sebastiíio Augusto Dias Primo ..............	3.568, 11)
Saint-Clair (ionçalves Angelin ..............	1.751.01)
Sebastião Fernandes ....................	6. 132,00
Vitor Figueira de Freitas ................	1 .814,90
Virgílio Albano ......................	3.932.6))
Irmãos Figueiredo ....................	76.017,8))
R. Carvalho & Irniãa...................	51). 000,0))
Jozé Bawden Teixeira -	Indenização de despe-

sas relativas a cheques descontados pela

	

Caixa Econômica Estadual, em 1949 e 195))
	

17.012,20

5.446739,60

Art. 2.' - Para atender is despesas decorrentes desta lei,
fica o Poder Executivo autorizado a realizar as operações de cré-
dito que se tornarem necessúrias.

Art . 3.' - Esta lei entrar, ,, em vigor na data de sua publi-
cação e terá sua vigência cessada em 31 de dezembro de 1954.

Art . 4.'	Revogam-se as disposições em contrário.
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Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução (lesta lei 1)eriece 1', que a cumpram e façam cuin-

prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, cio Il&o 1 lorizonte, 16 de

dezembro (Id 1954

J csccai:o t1uai'acifEK na Q.ivaia.

Aloisio Costa

Odilon Belirens

*

LEI N.' 1.18(;,  DE 16 DE DEZEMBIIO DE 1954

-, ! 1; 1 . c  à Secretaria da 1 lgriciiiiuI'U, Indústria, Comércio e Trabalho
o crédito especial de CF	3.586 .844,50 ..........

O Povo (10 Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu omite, sanciono a seguinte lei

Art. 1.' --- Fica aberto o crédito especial de Cr 3.586 8
(três milhões quinhentos e oitenta e seis mil oitocentos e quarenta
e quatro cruzeiros e cinqüenta centavos) à Secretaria da Agricul-
tora, Indástria, Comércio e Trabalho, para :ïender a comproinissa;
assumidOS pela Ilepari ição, cai CXCVC1CIOS anteriores, como segue:

Cr$

José Gonçalves de Carvalho	Diferença de ven-
cinientos no período de janeiro a dezembro
de 1952, como assalariado do Serviço Espe-
cial de Cultura de Agmião ..........

Ayrton MeIo Viena --- Imnportôn&'ia relativa a 11

(tiOs (te vencimentos do mes de outubro de
1952	..........................

Osvaldo de Almeida - Diferença de venci nentos
no período à2 jaiiea'O a abril (te 1949 ......

Serviço de Fomento (lo Fumo -- Vencimentos do
pessoal assalarudo (lo Serviço do Fomento
lo Fumo, no mês (Te dezembro de 1953 .

Maria de Lourdes Alves Cruz	1 (lia de venci
nientos (lo mês de setembro e 1 dia do fllêS de

outubro de 1953 ..................
Manuel Lopes dos Reis - 1 dia de vencimento

(10 mês de setembro de 1953 ..........

2.400,00

711,10

1.110,0)

17.700,00

73,40

44,30
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Nelson Galvão Sarinento - 6 dias de vencimento,
do mês de outubro e 4 de novembro (Te
1953	..........................

Nélio Pedro Teodoro	6 (lias de vencimento do
mês (te novembro (Te 1953 ............

Acylda Brandão Alves Pereira - 1 (lia de venci-
inento do mês de outubro de 1953 ......

Lindolfo Ferreira Braz - Diferença de vencimen-
tos no período de janeiro a dezembro de
1953	..........................

Manuel Lourenço Borges 15 (lias (Te salário re-
lativos ao mês de dezembro de 1953, prestados
ao Serviço Especial (te Cultura do Algodão

Gentil Martins (Te Oliveira - Importância relativa
ao salário dos meses de setembro a dezembro

de 1953, por serviços prestados ao Serviço
E. (te Cultura do Algodão, em 1953 ......

Iberê Fontes - Importância relativa ao salário do
mês (te dezembro (te 1953, por serviços pres-
tados ao Seviço Especial (te Cultura do
Algodão ........................

Jacinto Nogueira do Amaral Importância rela-
tiva a vencimentos no período (Te 1. 1 (te ja-
neiro a 31 (te dezembro (Te 1952 ........

Alceu Paulino de Morais ---- 15 (lias (Te salário re-
lativos ao mês de dezembro (Te 1953, por ser-

viços prestados à 17. 4 C. S. E. 1). .1"., em
Uberaba ........................

Antônio João Zuim - Importância relativa a 27
(Tias (te vencimentos do mês de novembro a
dezembro (te 1953 ................

Luiz Apolônio (Ia Silva Importância relativa a
diferença de vencimentos recebida a menor
no período de 1.' (Te fevereiro de 1952 a 31
(Te dezembro de 1953 ................

IdeT Queiroga Rocha - Importância relativa a 4/3
de vencimentos relativos ao mês (te flOVfl1-
bro de 1953 a dezembro integral ........

Herculano Mourão - Importância relativa a adi-
cionais (Te 10 110 sôbre os vencimentos no

período (Te 29 (Te julho a 31 de dezernl)ro de
1951, inclusive abono familiar ........

cI.$

457,60

140,00

36,10

780,00

600,00

4.800,00

1 - 200,00

14 . 400,00

580,50

5.09200

3.000,00

1.281,80

:t. 655,00

Eudoro Guimarães - Adicionais de 10% relativos
ao período (Te 1. (te fevereiro de 1946 a 24
de janeiro (Te 19 7, inclusIve al)OII() falIIIliaI

Otávio Pinto da Silva - Adicionais de 10 110 rela-

tivos ao período (te 20 (TC março a 31 de
dezembro de 1953, inclusive abono de família

Mário de Matos Silveira - Adicionais (b 10% rela-
tivos ao período (Te 29 (Te junho a 31 (te
dezembro de 1953 ................

Francisco Nisticó - Adicionais de 10 110 relativos
ao período de 8 de maio (Te 1943 a 23 (te
janeiro (Te 1950 ..................

Samuel Alves Terra Abono (te família relativo
ao período de 12 de novembro a 31 de dezem-
bro de 1953 ....................

José Inocêncio (ifl Cosia .TúflHII' ---Abono (te fanií-
lia relativo ao pe(-íotl o de 17 de ugbto a 31 (te
dezembro de 1953 ..................

José Magno de Oliveira - Abono (Te família rela-
tivo ao período (te 16 a 31 (te dezembro de
1953 ............................

Sílvio Hiran Comes da Silva -- Abono (Te família
relativo ao período de 1.0 de outubro a 31
(Te dezembro (te 1952 ................

Silvio Hiran Comes (Ia Silva	Abono de família
relativo ao períO(tO de 27 de julho a 30 de
setembro de 1953 ..................

José Maria (Ia Silva -- Diferença de abono (Te fa--
mnília no período (te agôsto a novembro de

Lindolfo Ferreira Braz -- Diferença (te abono (Te
família no período de janeiro a dezembro
(Te 1953	........................

Antônio João dos Santos ---- Abono (te famnila rela-

tivo ao pcIíO(lO de 15 de abril a 31 (te dezem-
bro de 1953 ......................

José Geraldo Comes Teixeira -.-- Abono (Te família
relativo ao período (te 29 de abril a 31 de
dezembro de 1953 ................

Osório de Souza - Abono de família relativo ao
período de 16 (lias do mês de dezembro de
1953 ..........................

Cr

3. 023,60

5. 021,90

1 - 638,00

5.376,50

130,50

717,40

41,30

240,00

92,90

560,00

109,20

627,20

3.359,80

86,20
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Oscar Lainounier Godofi'edo	Abono de famíliarelativo ao período (te 14 de Outubro a 31 dedezembro de 1953 .............. 
Sílvio Viana .	Abono de família relativo ao Pc-

nodo de 8 de j unho a 25 (te lio veiIibi.o (te1953	.................................

Albino Soares da Rocha -- Abono (te família rel-
tivo ao período (te 8 de janeiro a 31 (te
(leZemjjro (te 1953 ............

Plínio Ramos - Abono familia.r. e.. adi
.

cionais deno 1)eim0 0 de O e Oatutjro de i2 .31 de 	 .....................
Jose Benjcjo deFontinele	05 diárias Vencidas

em março, abril, maio, agôsto e selemubro
de 1953 ................................

Jason Leite Ribeiro	Saido de diárias vencidasno período (te jaileiro a agôsto de 1019A ntônio Osvaldo Teixeim (te Oliveira	13 diá-(lias Vencidas em d ezembro de 1953Nélson (le Souza Lima	21 diárias vencidas eianovembro de 1953 ....................José Fernandes Pinheiro -	3 diárias venciitts
em (lezemabro (te 1953 ...............

Clóvis Sehastiáo Rosa	6 diárias vencidas em
dezembro de 1953 ..............

Geraldo Magela Gonijde	12.. diárias vencidas
C111 novembro de 1953 ............

Luiz Gonzaga da Silva -- 4 diárias vencjdis cm
.

dezembro (te	 ..............
Ari Marcos tia Silva - Despesas de Conduçáo eia

serviço (l1 Secretaria em 1953 ........
Benevides Roque Garcia	3 diárias vencidas

em dezembro (te 1953 ..............
Nélson Martins (te Paiva	11 diárias Vencidas

cm novembro e dezembro de 1953 ......
Mozamt Barbosa - 1 diária vencida em dezembro

de1953 .................................
Serafim Maciel Penha - 6 diárias vencidas eia

dezembro de 1953 ..................
Luiz Vieira Pinto - 15 diárias vencidas em de-

zeml)ro de 1953 .................
iligino da Silva Raimundo	6 diárias vencidas

eia dezembro de 1953 ......
Anj omedes Batista	Saldo de diári

.
 .as...vencidas

. . .

em 1953 ............................

(ienésio Barbosa Prado	10 diárias vencidas CIU

dezembro (1 e 1953 ................
Luiz (iuimariies --- 15 diárias vencidas em dezcin-

l)i'o de 1953	....................
Sebastião Tavares --- 9 diárias vencidas em de-

zembro (te 1953	................
Newton de Sousa Pinto - 3 diárias vencidas era

1953	..........................
Jaci Veiga Lima -- 11 diárias vencidas cm dezeni-

bro de 1953	....................
Odete Gomes dos Santos - 14 diárias vencidas

em outubro de 1953 ................
Alfredo Lopes Lage --- 10 diárias vencidas c n, de-

zembro de 1953 ..................
José Silveira	15 diárias vencidas cmii dezem-

bro de 1053 ....................
Paulo Lourenço 1)iniz	20 diárias vencidas cmii

novembro de 1953 ................
Fernando Campos O. B. tia Costa	3 diárias

vencidas em dezembro de 1953 .......
Aristeu de Costas Caidas -- 14 diárias vencidas

em dezembro de 1953 ..............
João da Rocha Bodnigues - Saldo de diárias ven-

cidas em 1053	..................
José Cirino de Almeida Abrahão - 6 diárias ven-

cidas em dezembro de 1953 ..........
Bernardino Ladeira - 4 diárias vencidas em de-

zembro de 1953..................
Ernam Louzada llartung -- 10 diárias vencidas

cn, dezembro de 1953 ..............
Olhon Dias Swerts	10 diárias vencidas cm de-

zembro de 1953..................
Pedro de Freitas M---teiel	9 diárias vencidas cm

novembro de 1953 ................
Cássio Noronha - 2 diárias vencidas em novem-

bro de 1953	....................
Sebastião da- Silva Banias	30 diárias vencidas

em julho e agôsto de 1953 ............
José Gabriel Sobrinho - 14 diárias vencidas cm

dezembro de 1953 ................
1-lermes Antônio de Carvalho - 3 diárias vencidas

em dezembro de 1953 .............
Henrique de Sousa - 103 diárias vencidas de

maio a dezembro de 1953 ..........

Cri

750,00

750,00

450,00

150,00

550,00

700,00

500,00

750,00

1.000,00

150,00

910,00

1.300,00

300,00

240,00

600,00

420,00

45000

120,00

2.200,00

700,00

150,00

6.180,00

1.625,8,0

1.959,70

1.198,50

5.849,

6.175,00

6. 15 0,00

845,00

1.260,00

150,00

300,00

600,00

200,00

628,30

150,00

775,00

5000

300,00

750,00

303,00

1.300,00
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Cr$
	 Cr

975,00

7.550,00

2.050,00

2.340,00

3.000,00

2.200,00

1.260,00

300,00

1.170,00

345,00

350,00

1.105,00

1.240,00

750,00

10.400,00

2.080,00

2.790,00

950,00

5.980,00

1.950,00

300,00

300,00

João Batista Ferreira - 15 diárias vencidas em
novembro de 1953 ..............

Pendes Dutra de Mendonça - 146 diárias venci-
das de março a dezembro de 1953 ......

Délcio Nascimento Gomes - 41 diárias vencidas
de agôsto a novembro de 1953 ........

Mozart Santa Luzia da Conceição -- 36 diárias
vencidas de março a maio de 1953 ......

Cerino Guimarães Pinto - 60 diárias vencidas de
setembro a dezembro de 1953 ........

Cassildo Ferreira de Carvalho	44 diárias ven-
cidas de setembro a dezembro de 1953

José Augusto Montandon Júnior	21 diárias ven-
cidas em dezembro (Te 1953 ........

Sebastião Rcnó Sobrinho	6 diárias vencidas
em dezembro de 1953 ............

Deocleciano Alves Pinto	18 diárias vencidas
em	dezembro de 1953 ............

João Carvalho Drumond - Saldo de diárias ven-
cidas em 1953	................

Celeste Bergano -- 7 diárias vencidas em outubro
e dezembro de 1959 ............

Sebastião Bodrigues (Ia Silva - 17 diárias ven-
cidas em dezembro de 1953

Alencar Ribeiro de Alkmim - Saldo (Te diárias
vencidas em 1953 ..............

Vicente Scotelano - 15 diárias vencidas em
dezembro de 1953 ..............

Paulo Ribeiro França - 160 diárias vencidas de
(Te março a novembro de 1953

Hélio Martins Pereira -- 32 diárias vencidas em
novembro e dezembro de 1953 ............

Glicene Sétimo (Te Carvalho	31 diárias vencidas
em agôsto e setembro (Te 1953

Jacinto Nogueira do Amaral -- 19 diárias ven-
cidas em julho (Te 1953 ............

João Batista Prates	92 diárias vencidas (Te
agôsto a novembro de 1953

Luís Manuel da Fonseca Filho - 30 diárias ven-
cidas em dezembro (Te 1953 ..........

Geraldo Aragão -- 6 diárias vencidas em outubro
e novembro (Te 1953 ..............

Juliano Ribeiro Lorentz - 5 diárias vencidas em
novembro de 1953 ................

Pedro Assunção	6 diárias vencidas em de-
zembro de 1953 ..................

Abel Guimarães - 26 diárias vencidas (Te agôsto
a dezembro de 1953 ..............

Sebastião Rodrigues	36 diárias vencidas em
agôsto, novembro e dezembro de 1953

Argemiro Baise - Saldo (Te diárias vencidas em
1953	........................

José Pereira da Silva - 127 diárias vencidas
(Te fevereiro a dezembro (Te 1953 .

Pedro de Freitas Maciel	 9 diárias vencidas
em dezembro (Te 1959 ............

Pedro de Freitas Maciel	 Despesas de condução
a serviço no município (Te Pomnpéu

Silvio Moreira - Despesas (Te COn(TUÇãO venCi(laS
cru agôsto e setembro (Te 1053

Argemiro Baise = Despesas (Te conduçao ven-
cidas no ano (Te 1953 ............

Geraldo Aragão - Despesas (Te condução vencidas
em outubro e novembro (te 1953 ......

Décio Rubens Pereira da Silva	Despesas de
condução vencidas em novembro (Te 1953

Hélio Martins Pereira - Despesas (Te condução
vencidas cm novembro e dezembro (Te 1953

Sebas'tião Rodrigues da Silva	Despesas (Te
conduçao vencidas nos meses (Te outubro
e dezembro (Te 1959 ..............

José Augusto Montamidon Júnior	Despesas de
condução vencidas em dezembro (Te 1953

DeocTeciano Alves Pinto	Despesas (Te cOfl(lUÇão
vencidas em (lezembro (Te 1953

Edson Xavier	Despesas (Te eonduçao vencidas du-
rante o ano de 1953 ..............

Mozart Dutra Costa -- Despesas de condução
vencidas (Te março a abril (Te 1953 .

Osvaldo Ferreira (Te Freitas - Despesas (Te con-
dução vencidas em dezembro (Te 1953 ......

Luís Juliano - Despesas (Te condução vencidas
em novembro e dezembro (Te 1953 ......

Gerino Guimarães Pinto - Despesas de condução
vencidas de setembro a (lezembro (Te 1953

Nelson (Te Sousa Lima	Despesas (Id condução
vencidas em novembro de 1953 ........

300,00

1 .300,00

1.800,00

1.040,00

5.080,00

450,00

150,00

170,00

36,00

250,00

270,00

840,00

860,00

1.110,00

540,00

160,00

80,00

35,00

140,00

1 .200,00

395,00
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Cr

56,00

310,00

98,00

420,00

80,00
4.00000

21 .005,00
11. 300,00
14.000,00
11.033,00

3.000,00

2.500,00

1.050,00

uí6,19

—,co35

2. 000,00

1.500,00

100,50

97,20

5.532,00
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Higino da Silva Raimundo - Despesas de condução
vencidas em dezembro de 1953 ........

Genésio Barbosa Prado	Despesas (Te condução
vencidas cm dezembro de 1953

Oiete Gomes dos Santos - Despesas de condução
vencidas em	outubro (Te 1953 ........

Aristeu (Te Freitas Caldos	Despesas de condução
vencidas em dezembro de 1953 ......

Pedro de Freitas Maciel - Despesas de cOfl(iUÇãO
vencidas cm novembro de 1953

Fôlha Carioca S.A.  - Publicidades feitas em 1952
Diário de Minas	Publicações feitas cru 1953
"O Diário"	Publicidades feitas ciii 1953 .
Diário de Minas - Publicidades feitas cm 1953
Fôlha de Minas - Pubiicidadcs feites cm 1953
Informador Comercial - Publicidades feitas em

1953	........................
Informador Comercial - Publicidades feitas em

1952	........................
Lux Jornal	Assinaturas de recortes de jornais

(Id outubro a dezembro de 1053 ......
Sílvio Moreira - Indenização de despesas feitas

com correspondência oficd, posiais e tele-
gráficas, cm 1953 ................

Jacy Custódio da Fonseca - Indenização de despesas
com correspondência oficial, postais e
telegráficas, em 19531953

Cícero Tôrres Galindo Indenização (Te despesas
com assistência médica, aos aftnos do Apren-
dizado Agrícola "José Gonçalves", em 1953

Cícero Tôrres Galindo - Indenização de despesas
feitas com correspondência oficial, postal e
telegráficas, no ano de 4953 ........

João Rodrigues Bittencourt -- Iadenizaçiio (Te
despesas feitas com transporte durante o
mês de novembro de 1953 ..........

Aristeu de Freitas Caldas	Indenização de des-
pesas postais e telegráficas, durante o ano
de	1953	......................

João Dutra de Oliveira - Indenização de des-
pesas feitas com sua transferência, por inte-
rêsse de serviço, para Caxambu ......

Cícero Tôrres Galindo - Indenizaçêo (Te despesas
feitas com conservação cio prédio do Apren-

dizado Agrícola "José Gonçalves", em Ouro
Fino........................

José Mota Magalhães --- Ajuda (Te custo prove-
niente de sua transferência para a cidade
de Araxá, em 1949 ..............

José Dias Chaves (Espólio) - Desapropriação dos
terrenos (Ia gleba "Ii", para proteção (la
nascente dágua da Escola de horticultura de
Itajubá	........................

Luiz Rogério Marcatto - Pagamento relativo a
consêrto de instrumentos (Ia "Granja-Escola
João Pinheiro", em 1953 ............

A Pátria - Cia. Brasileira (Id Seguros Gerais --
Se uro do veículo pertencente ao Serviço (Id
Moagem (Te Calcáreo, em 195:31953	........

João Darnasceno Portugal -- Indenização de des-
pesas feitas com o custeio (10 Campo <te
Sementes de Leopoldina, eni 1953 ......

Departamento (Te Terras, Matas e Colonização -
Pagamento (Te percentagem aos agrimensores
no serviço (Te niedição (Id terras devolutas
em 1952	......................

Departamento (Te Terras, Matas e Colonização -
Pagamento (Te percentagem aos agrimensores
no serviço de, medição de terras devolutas,
em 1953	......................

Plínio Ramos -- Indeniznçao dc despesas feitas
com o Instituto "Barão (Te Camargos", no
segundo semestre (Te 1053 ..........

Sílvio Moreira - Muguel da saln ocupada pelo
Escritório de Fiscalização (le Meles, (Te
Governador Veladores, em (lezenibro (te 1953

Jaci Custódio da Fonseca - Aluguel da sala ocupada
pelo Escritório de Fiscalização dc Matas,
de Carangola, cem dezembro (te 1953 .

Arsleu (Te Freitas Caldos -- Aluguel (10 prédio
ocupado pelo Escritório de Fiscalização de
Matas de Aimnorés, em dezembro de i053

Arnaldo (te Paula Comes -- Aluuel da sala onde
funciona o Escritório dos Serviços (Te Fisca-
lização de Meias de Crngoa, ema dezembro
(le	1053	......................

5.250,00

8.050,00

12.440,00

9.600,00

3.994,50

100. 000,00

25.550,00

22 .557,60

10.000,00

300,00

200,00

200,00

400,00
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João Gentilini Farciani Diferença do aluguel
onde funciona a 26. 4 C . A .1'., no 1)eriOd() de
janeiro a dezembro de 1952 ........

Escola de Engenharia (Ia Universidade dc Minas
Gerais - Aluguel (lo prédio onde funciona
o Instituto de Química no período de iiiaio
a dezembro (le 1953 ..............

Federação de Comércio do Estado de Minas Gerais
- Aluguel (10 8.0 andar 011(le funciona o
Departamento de Fomento Industrial, (te
outubro a (lezelubro de 1953 ..........

Mário Dias Ladeira -- Aluguel (lo prédio onde
funciona o Serviço Especial de Algodão, cmii
Bi() Novo, no 1)eiÍO(l0 de 1. " (te abril (te
1952 a 31 (te dezembro de 1953 ......

José Maria de Carvalho - Aluguel do prédio onde
funciona o Pôsto (lo Serviço Especial (te
Cultura do Algodão, em Ponipéu, ema 1952

\Valter Cipriano - Aluguel do prédio onde funciona
o serviço (Te Fiscalização (te Matas de Conse-
lheiro Pena, (te setembro a dezembro de 1953

Antônio Salustiano Pereira - Aluguel do prédio
onde funciona o Pôsto (te Fomento do Algo-
(PIO, CIII Grão Stogot, (te jaIIci'O a dezembro
(te	1953	......................

José Guiltlerine Lage - Aluguel <to prédio onde
funciona a 8• C . S . E. D . F . , Clil Guaniiãis.
(te janeiro a dezembro (te 1953 ........

Carlos COlheS (te Andrade AlUUCl sa onde
funciona o Escritimio de Fiscalizacão (te STatus
(te Campina Verde, (te outubro a (1 ezeIhibro
(tC	1953	......................

Estrada de Ferro Santos a Jun(tiaí -- - Transportes
diversos feitos por conta (Ia Serulari a, nos
CXCITÍCiOS (te 1952 e 1953

ECra la de Ferro Sorocabana	Transportes feitos
IiOS exercícios de 1952 e 1953 ........

José Laivamtine de (iodo y --- Transjoic's	lua es
feitos por con li da Secreta ri a, cia 1952

Coeuuhia Maiana de Fsli'adas (11' Ferro	Trans-
eor[es fe g O	:1! 1 a Secretaria, em 1952 e
1953	........................

Tmicjo Loyola Pinto	Transportes diversos feitos
por conta da Secrel una, C1, 1 1952 ......

Ci'.9

14.400,00

120.000,00

30.000,00

10.500,00

2.400,00

800,00

1.44(1,00

14.400,00

600,00

89. 61,32,10

1.048.233,00

5.520,00

389. 929,80

720,00

Cia. Paulista (Te Estradas de Ferro	Transportes
feitos por conta da Secretaria, eia setembro
(te	1953	....................

Estrada (te Ferro São Paulo e Minas - - Transportes
feitos por conta (ia Secretaria, ciii dezembro
de 1952	......................

Hêde Mineira de Viação -- -- Transpories diversos
feitos por conta da Secretaria, CIII 1953

A. J. Diniz, & Cia. Ltda. Fornecimentos diversos
ao Ensino Agrário Ambulante, em 1952 e à
Secretaria em 1953 ................

Sotreq S.A.  (te Tratores e Equipamentos -- Forne-
cimentos diversos ao Serviço Especial (Te Algo-
(luo,	Cdii	1953	...................

1\lesbla S.A. 	Fornecimmientus diversos ô Escola
Média de Agricultura, (te Flore,tul, em 1953

Mesbla S. A. - Fornecimmicntos ao Serviço de Cultura
cio Algodão, CIII 1951 e 1952 ..........

Mesbia S.A.  - Forncciiiicntos à Secretaria (te uma
caliiioaeta Foí'd, Illo(iêlO 1951 ..........

José Maria Campos Machado - Fornecimentos di-
versos ao Serviço (te Moagem mie Calcúreo,
em 1953

	

1953	......................
Livraria Oscar Nicolai Forneci miientos de di-

versas obras especializadas para as Termas
(te Araxá, em 1953 ..............

Vetoso & Cia. Ltda. - Fornecimentos diversos à
Secretaria em 1953 ................

Copiadora Deita - F'ornecimnen tos diversos ao
1. fl. E.F.P., Clii 1933 ..............

A Única Ltda .	- Fornecimentos diversos ao
Serviço Especial (te Cultura <to Algodão, Ciii

1953	........................
Cia. de Anilinas, Produtos Químicos e Técnicos

- - Fornecimento (te Produtos Químicos ao
Departamento (Ia Produção Animal, em 1952

Ministério da Aeronáutica Fomnecimnento (te ga-
solina ao avião (ia Secretaria (Ia Agricultura,
111) período de 30 de sei emnt)ro (ie 194$ a 31 (te
dezembro de 1950 ................

Dante Zanforlin - Fornecimentos diversos ao
Serviço Especial (te Cultura (te Algodão, em
1953	........................

Cr$

5.441,60

160,60

596.015,40

22.234,80

12.214,10

11.110,60

406.112,00

91.870,00

5.781,30

1.801,00

850,00

4.905,10

1.632,80

720,00

60.804,50

3.600,00
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Cia. Mineira de Eletricidade Fornecimento de
energia elétrica ao Aprendizado Agrícola "José
Gonçalves", em 1953 ..............

Cia. Fôrça e Luz de Minas Gerais -- Fornecimento
de energia elétrica ao Serviço de Fomento do
Algodão, em 1952 ................

Cia. Telefônica Brasileira - Assinatura de telefones
do Departamento do Fomento Industrial, (Te
outubro a dezembro de 1952, instalações de
Tinhas privadas entre a Rádio Inconfidência
e vários locais, em 1953, serviços interurba-
nos da Escola Média de Agricultura de Flo-
restal, em 1953, assinatura e serviços inter-
urbanos fornecidos ao Gabinete do Secretário,
(Te março a junho de 1953, assinatura da
mesa de ligações (Ia Secretaria no período
(Te abril a junho de 1953 e assinatura de
telefone instalado no horto Florestal de
Cataguases, de abril a junho de 1953 ....

Cr$

33,90

6.000,00

1. 816,00

1. 216,80

909,20

250,00

4.00000

885,90

17. 943,60

54 .510,20

Cia. Telefônica Brasileira Serviços Interurbanos
fornecidosôRádio Inconfidência, (Te janeiro
a fevereiro (Te 1953, irradiações diversas
pela Rádio Inconfidência, em abril de 1953
e serviços interurbanos fornecidos à Escola
Média (Te Agricultura, de Florestal, em
março (TC 1953 ..................

José Maria Pomnpeu Memória Para pagamento
de serviços extraordinúrjos no período (Te
agôsto a dezembro (Te 1953 ..........

	

4 .600,00	 Cia. Industrial Ouropretana - Assinatura de tele-
fone instalado no Instituto "Barão (Te Camar-
gos", no período (Te janeiro a dezembro de

	

162,00	 1953	........................ 321,60

3.200,00

3.600,00

32.1,00

4 . 197,70

Pedro Cruzeiro	Serviços especiais relativos aos
2.750,00 meses (te fevereiro e abril (Te 1953 e d i feren-

ça de serviços especiais no período (Te maio
a dezembro de 1953 ..............

26.198,70

9.138,00

(i .525,00

3.586. $44,00
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Cia. Carriaciali, 1ndúsria e Coiércio	Forneci-
mentos diversos à Secretaria, em 1951

Indústria Eletrotécnica Ltda. - Fornecimentos
diversos à Escola Média de Agricultura, de
Florestal, em 1953 ................

Sociedade Comercial Masefe Ltda. Forneci-
mentos diversos ao Departamento da Produção
Vegetal, em 1953 ....................

A Única Ltda.	Fornecimentos diversos ao Serviço
Especial de Algodão, em 1953 ..........

AbOio t Cia. Ltda	Fornecimentos diversos fei-
tos , i 	Média de Agricultura, (lc Florestal,
em	1052	......................

Cia. Fábio Rastos Comércio e Indústria Forne-
cimento de esguinchos ao DeparTamento da
Produção Vegetal, em 1952 ..........

Canavarro & Cia. Fornecimentos diversos ao
Departamento (Ia Produção Animal, em de-
zembro de 1952 ................

Cia. Brasileira de Comércio, Cobraco S.A. -
Fornecimento de material de acondiciona-
mento feito ao Departamento da Produção
Vegetal, em 1952 ................

Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais
Importância relativa a gastos com óleo diesel
para Patrol fornecida à Secretaria, em 1919

Granja-Escola "Joõo Pinheiro" Fornecimentos
de impressos ao Departamento Central de
Contabilidade, em 1952 ............

Sparteiro Ferrari Fornecimentos (Te madeira para
confecção de prateleiras e gavetas para o
Departamento de Economia, e raspagem e
envernizamento em 1953

Josá Ribeiro (Ia Silva Serviços diversos pres-
tados com consertosconsertos dos móveis do Departa-
mento de Economia, em 1953 ........

Cia. Fôrça e Luz de Jacutinga Fornecimento
(Te energia elétrica à Sociedade Técnica do
Serviço de Expurgo do Café, em Jacutinga,
de janeiro a dezembro de 1952 ......

Cia. Mineira (Te Eletricidade - Fornecimento de
energia elétrica à 4. C.S.lt.D.F	de Juiz
de Fora, em	1952 ..............
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Art. 2. -- Para atender às despesas decorrentes da presente
lei, fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de
crédito que se tornarem necessárias.

Art. 3•Q - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 16
de dezembro de 1954.

JUSCO1.INO KUB1TCC1IEK DE OLVE1RA
Aloisio Costa
Odilon Buhrens

*

Li ;ç	117, DL2I DE LiZLLl) DE 1014

Concede subvenção anual à Academia Mineira de Leiras

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

Art. iv - Ë comicedida, cio caráter ierinanefltc, â Acadcwm
Mineira de Letras, sociedade civil sediada em Belo iIorizone, a
subvençlo anual de Cr$ 200.000,00 (Uuzentos mil cruzeiros), que
será consignada, através (te verba própria, nos rç'aientos do Es-
tado.

Parágrafo único - Para atender ao disposto nesta lei reta-
tivameilte au exercício de 1955, fica aberto o crédito especial de
Ci-$ 280 000,00 (duzentos uni cruzeiros) com vigéncia prorrogada
até firal tie )ól, podendo o Covêrno realizar, para isso, se ncces-
atuo, operação de crédito.

Aro 2.v	lievogain-se as disposições em contrário, entran-
do CSia let CiO vigor na (lata (te sua publicaçan

Ptudo, portanto, ti lõdas as autorjdades, a quem o conheci-
incuto e execução desta lei pertencer, que a cumpram e Íaçem cwt-
prir, tão inteiramente como nela se contém

Dada no Dalúcto da Liberdade, Belo Horizonte, 23 de descai-
bro de 1954.

.leSuEotNo Ituumv-so o ou mo Omavoiii .
Odilon Belvrens
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LEI N.° 1.108, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1954

Aoee a Secretaria de Saúde e Assistência o crédito especial Ot
de Cr$ 27.423,00

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

Art. 1. - Fica aberto à Secretaria de Saúde e Assistência o
crédito especial de Cr$ 27.423,00 (vinte e sete mil quatrocentos e
vinte e três cruzeiros), para pagamento de despesas de exercícios
antertores, entoo segue

Cr$
Tavares & Cia. Ltda.	Consertos feitos em veícu-

	

los da Secretaria de Saúde em 1953 ......	8. 467,0(1
Dr. Manuel Benjamim Pável - Médico Sanitarista

da Secretaria -- Despesas com confecção (Ia
tese "Doença de 1 lein-Medin" (Epidemiologia
e Profilaxia) apresentada ao XI Congresso

	

Brasileiro de higiene, cio 1953 .........	6.853,00
De. Afonso Pena Fernandes	Chefe (te Pôsto de

	

Higiene de Natércia - Diárias vencidas em 1953
	

11.L)0,00
Companhia Lavi-ense de Eletricidade -- Fornecinien-

lo de energia elétrica ao Centro (le Saáde de

	

Lavras, eia 11)02 ..................	403,00

27. 423,u,)

AH. 2.' - Para ateisder às despesas decorrentes (lesta lei fica
o Poder Executivo autorizado a realizar as operações de crédito que
se tornarem necessárias

Art. 3.' - Revogam-se as disposições eni contrário, entran-
do esta iLl e:ti vigor na data de sua publicação.

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

Dada no Palácio (Ia Liberdade, Belo l-lorizoitte, 23 de dezetti-
firo (10 1954.

JUSCELiNO JKU!3ITSC'xFIC ?)TI, Orivumi
Antonio de Oiioeira Guimarães
Odilon Behreizs

*	 *
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1

LEI N.9 1 .180, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1954

Abre ti Secrciaria do Interior o crédito especicl de Cr$192. 332,33

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

Art. 1.' -- Fica aberto à Secretaria do Interior o cr édito es-

pecial da Cr; , 1!)2.3G2,30 (cento e noventa e dois mil trezentos e
sessenta e dois cruzeiros e oitenta centavos), para pagamento ijas
seguintes despesas:

João Monteiro Junqueira - Fotógrafo do Departamen-
to de Identificação - Adicionais de 10%,
inclusive abono (te família relativo ao pe-
ríodo de 1.1 de maio a 31 (te dezenibro de
1054	........................

	2.174,20

Francisco Emílio de Oiiveira - Motorista da Chefia
(te Policia - Adicionais de 10%, inclusive
abono de família, relativos ao período de 12
(te dczeiibi'o de 1953 a 31 de dezembro (te
1954	..........................

Domingos ilenriques (le Gusmoào Junior - Juiz Civil
do Tribunal de Justiça Militar - Adicionais

de 10% sôbre diferença de vencimentos no
ierioo de 1.', de julho a 31 tio (lezeiuibrO (te 1351

Francisco de Assis Horta Buzelion Chefe do Depuur-
taitiento de Justiça -- Adicionais de 1 0'/1 , inclu-
sive abono familiar relativos ao período de 1.

	

de julho de 1953 ......................
	li. 716,20

Joaquim Lopes	Radiotelegrafista - Adicionais de
10%, inclusive abono familiar, no período de

	

17 de outubro de 1953 a 31 de dezembro (te 1954
	G. 531,7

José Garcia da Silva Guarda Civil - Adicionais dc
10 1/e, inclusive abono de família, relativos ao
período de 20 de fevereiro de 1952 a 31 de de-
zembro de 1951 ......................

José Domingos Tuzani - Guarda Civil - Adicionais
de 10 14, , inclusive abono de família, relativos ao
período (10 4 (le dezembro de 1953 a 31 de de-
zelflbro (le 1954 ....................

Maria de Lourdes Alves Pereira - Assistente Adminis-
trativo - Adicionais de 10% relativos ao Pe-
ríodo de 14 (le julho de 1953 a 31 de dezembro
de 1954	..........................
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João Cardoso da Luz - Carcereiro da cadeia de Bra-
zília - Adicionais de 10%, inclusive abono de
iailuíiIa, 110 j1110dO de 3 de fevereiro (te 1913
.L 	de dezembro de 1953 ............	4.037,00

\bono a que têm (Preito os senhores Desembargado-
res, uefereiiles a aluguel de CCSO 1103 lilesca ioa

juilio a dezembro de 1954 e gratificação a um auxi-
liar de Gahneie do senhor Piesiden te (10 1ri-
banal de Justiça, 110 mesmo período, de acôr-
(10 com o ai P30 51, da Lei 1.098, de 22 de
junho	(te 1931	....................	148.800,00

192.362,30

Ari. 2$ - Para atender ás despesas da presente lei, C1Ca c
Laccutico autorizado a realizar as operações de, crédito (JUC

1011101,anl necessárias

Esia lei eu trará cai vigor na datO de sua pablica-
io vogadas as disposições ciii contrário.

Mau do, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-
cii tu e execução desta lei pertencer, que a cmii praia e façam ema-
o e, bo inteijaunen [e como 1i1u se cmi (CiO.

Dada no Paiíoaio da Liberdade, em Belo 1 loricon te, aos 25 de
Seae;abro de 1094.

JUSCELINO KUWCCIIEK lia Oamvaiti
Maurício (ilongas Bicallio
Odilon Belirens

*

Li: 93 Ll BEZEMERO DE 1954

(]Qi?ee' ise;uão de impostos "iider_vivos" na aquisição de iniói'cis
à Unido dos Ferre vide/os do Brasil

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

	

2.345,40	 Art. 1.0 - Fica o Govêrno do Estado, autorizado a conceder
isenção de impostos de transmissão "inter-vivos", na aquisição por
parte da União dos Ferroviários do Brasil, sediada na Capital Fede-
ral, de terrenos e prédios destinados à instalação de suas rcpre:en-

	

3. 832,50	 tações e centros recreativos em todos os pontos do Estado onde exis-
tem núcleos de ferroviários.
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Art. 2.	Esta lei entrará em vigor na data de sua publica-

ção, revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, O quem O conheci-
mento e execução desta lei pertencer, ( I LIC a cuii:prafli e façam

pri, tão inteiramente como nela se coa teia.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo ii o j zonte, aos 23 d

dezembro de 1954.

JUS(.ELINO KuluTscJ IEK DE OuvE1n

.i/iloi l3eiuens

*

LEI N. 1.191, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1954

Concede isenção do IIIIJ)ÓSIO de Iraiisinissão 'i1l1C1-VV0S " ao
"Ceniro Espii'ila de Caridade São Jorge"

O Povo do Estado de Minas Gerais, l)O C seus representantes

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

Art. 1.9 - Fica concedida ao Centro Espírita de Caridade São
Jorge, sediado em Juiz de Fora, isenção de jiupÓsto de trnsu;são
"inter-vivos", para aquisição de unia área de terreno que lhe doou
a iiiuiiicipalidade juiz-de-lorana, com 373,40 1n2, composta do lote
11. ', 5, da quadra D, na Baixada (lo Paraibuna, naquela cidade, no
valor de Cr 117.990,00.

Ai-[. 2.	0 inpôsto passará a ser devoto ao Estado no caso
de a entidade beneficiada mudar de finalidade.

Art. 3.'	Revogadas as disposições eia contrário, esta lei
entrará ciii vigor na (laia de sua publicação

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conhlec-
mento e execução desta lei pertencer, que a cuinlirain e façam cuni
prir, tão inteiramente como nela se contém

Dada no Palácio da Liberdade, ciii Pelo 1 lorizonte, aos 23 de
dezembro de 1954.

JUSCELINO KUBITSCIIEK DE Ouviiirc
Odilon Belirens

DA
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LEI N. 1.192, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1054

Extingue uni cargo da carreira de 31(c1ico-Psiquia1j.a e cria o de
Médico-Físioteiapeuj,i

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

Art. 1. - É extinto na Tabela III, Parte Permanente do Qua-
dro Geral, 1 (uni) cargo de carreira de i'iédieo Psiquiatra, Classe N.

Art. 2.' Fica criado na Tabela II, Parte Permanente do Qua-
dro Geral, 1 (um) cargo isolado de Médico Fisioterapeuta, Padrão
1-31, (te provinlento efetivo.

Art. 3•9 -- Revogadas as disposições cio contrário, esta iei en-
trará eia vigor na data de sua publicaçõo.

Mando, portanto, a tádas as autoridades, a quem o conheci-
alento e execução (]esta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramentete como nela se coa iiil

Dadu no Palácio dii Liberdade, ciii Belo horizonte, aos 23 de
dezembro (le 1954.

JUSCELINO E Uii(i' LiEK ol: Oiivnju
António de Oiivej'a Guiniíjj'J5

*

LEI N.' 1 .193, DE 23 DE DEZEMBI1,0 DE 1954

Dá nova redação aos aris. 1. 9 e 2.9 da Lei 11.9 557, de 17 de maio de 1950

O Povo do Estado de Minas Gerais, por SeUS represdn[antcs,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. - O imóvel situado na cidade de Entre Rios de Minas,
doado à Fundação Cassiano Campolina, 1)01' escritura de 14 de julho
de 1951, poderá ter destinação diversa da que foi estabelecida pela
Lei n. 557, de 17 (te maio (te 1950, Continuando porém inaliená-
vel e incorporado ao patrimônio da fundação.

Art. 2.9 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições cm contrário.
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Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conheci-
mento (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir, tão in-
teiralue n te como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte, aos 23 de
dezembro de 1954.

.JUSCELINO iJiiITSC LK 1)11 OLIVEIRA

Odilon Belirens

*

LEI N.9 1.194, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1954

Revoga dispositivo da Lei 921, de 17 /e seiembO de 1952

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

Ai-L 1. - Fica revogado o nánlero i' (uafto) do eatigo
2.Q da lei 1921, de 17 de setembro de 1052.

rt. 2.v -- Revogadas as Uisposiçües em contréIio, esa lei
4n1rará cm vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a lôdas as autocidadeu, a quem o coahei-
mento e execução ( jêsta lei pertencer, que a cumpram e façam caial-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, CIII Belo Ilorizonte, aos 23

de dezcanbro de 1954.

-

TITULO 1

Do instituto e de seus contribuintes

CAPITULO 1

Das finalidades do Instituto

Art. 1.' O Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica de direito público, com
fôro e sede na Capital do Estado, reger-se-á por êste Estatuto.

Art. 2.	O Instituto tem por finalidades:

a) garantir pensão à família do contribuinte obrigatório,
falecido;

b) garanti!- pecúlio à família do contribuinte facultativo,
falecido;

c) prestar auxílio-funeral, em dinheiro, à família do con-
tribuinte facultativo, falecido;

d) prestar auxílio-natalidade ao contribuinte obrigatório;
e) proporcionar aos contribuintes empréstimos bancários e

imobiliários, devidamente garantidos.
f) conceder aos contribuintes, que recebem do Tesouro do

Estado, adiantamentos em dinheiro;
g) prestar aos contribuintes obrigatórios assistência social,

na forma estabelecida no Regimento Interno.

Parágrafo único Mediante deliberação do seu Conselho
Diretor, poderá o Instituto adotar outras formas de previdência
e assistência para seus contribuintes.

CAPITULO II

Dos contribuintes

JUSCELINO KuBITsciSEK DE OLIvEmA
	

SEÇÃO 1
Odilon Behrcns	 Do contribuinte obrigatório

*

LEI N. 1. 195, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1954

Dispõe sôbre o Estatuto do Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado de Minas Gerais

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

Art. 3•0 - São compulsôriamente inscritos como contri-
ntes do Instituto, desde que tenham menos de cinqüenta anos
Idade:

os funcionários estaduais civis efetivos, interinos, ou
comisaoJ

b) os çxtrlluumerários;

) pS Q lnIia(tos e opeários, a serviço do Estado;
i.	rnsewWdoi'es ,do Instituto;
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e) os funcionários, extranumerários, assalariados e operá-
rios dos municípios do Estado, desde a data da lei municipal
que lhes torna obrigatória a contribuição;

f) os servidores rias autarquias estaduais, mediante con-
vênios a serem firmados com as mesmas.

Art. 49 -- A contribuição obrigatória destina-se a assegurar
a realização das finalidades gerais do Instituto, e, entre estas, o
direito de pensão ii família, por morte do contribuinte; e, em
vida dêste, sem prejuízo (Ia pensão, o (Preito de aposentadoria
do contribuinte que fôr operário do Estado ou do Município, ou
servidor do Instituto.

Art. 5•1 A contribuição obrigatória, descontável em fôlha
de pagamento, será de 4% (quatro por cento) sôbre o venci-
rnento, remunerarão ou salário mensal até Cr$ 1.000,00 e 55o
(cinco por cento) sôI)re o vencimento, remuneração ou salário
mensal de mais do Cr$ 1.000,00 até Cr$ 5.000,00, não se levando
em conta, para o cálculo cia contribuição, a parte do salário-base
que exceder esta quantia.

Art. G.° -----Para o Instituto também contribuirão mensal-
mente o Estado e o Município na razão de 100 110 (cem por cento)
do total das contribuições descontadas de seus operários, para
o fim de aposentadoria e pensão, e na razão de 50% (cin(lüenta
por cento) do total descontado dos funcionários para o fim de
pensão.

Art. 7•0 Os contribuintes, compulsàrianiermte inscritos no
Instituto, ficam sujeitos ao período de carência de 18 (dezoito)
meses, durante o qual nenhum direito à pensão adquirem, sendo
devolvidas as contribuições pagas, no caso de óbito, dentro dêsse
prazo.

Parágrafo único - Será submetido a exame médico, nor
Profissional designado pelo Instituto, o contribuinte que desejar
suprimir o período de carência; à vista do laudo, permitir-se-á
ou não a supressão requerida.

Art. 8.	A antecipação cio pagamento de cofflribuio não
reduz o período de carência a que se refere o art. 7.

Art. 9,9 - A interrupção do pagamento de ('ontJh.uiú
por mais de seis meses, obriga o devedor a nn':o período de ça-
rência correspondente aos meses em atraso, ak õhikjmo de 12

1'(doze) meses, se houver completado o período de carencia inicial.

Art.10 - É permitido ao contribuinte, qucei*ar ocai,
a função ou o serviço, manter o benefício^Ji e, cI
mensalmente até o 15. (décimo quinto) dia	 uiite,
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diretamente ao Instituto, sua contribuição, acrescida da que cor-
respondia à entidade em que trabalhava.

Parágrafo único - No caso dêste artigo o atraso no paga-
mnento cia contribuição sujeita o contribuinte à multa de 10%, ou
à eliminação cio instituto, quando o atraso fôr maior de seis
meses.

Art. 11 O servidor licenciado, sem vencimento, remu-
neração ou salário, deverá recolher, diretamente ao Instituto, a
contribuição devida, dentro do mês seguinte àquele em que o
desconto devia ser efetuado.

Parágrafo único -- No caso de atraso no recolhimento da
contribuição, aplica-se o disposto no art. 9•0,

SECÇÃO II

Do contribuinte facultativo

Art. 12 - Desde que tenham menos de cinqüenta anos de
idade e satisfaçam às demais exigências legais, é facultada inscri-
ção, para efeito (le formação (te pecúlio destinado à família, por
morte do instituidor:

a) - aos contribuintes obrigatórios;
b) -- os servertuários de justiça, escreventes, auxiliares e

oficiais, inclusive os oficiais dos registros públicos;

C) - aos advogados inscritos na Ordem (los Advogados mio
1,'U4!hlo a contribuição a que se

refere o art. 14 acrescida de 50%.

Parágrafo único - A administração do Instituto poderá ad-
mitir contribuintes facultativos pertencentes a outras entidades ou
de outra categoria, nme(liante convênio entre o Instituto e a entida-
de.

G	
Art. 13 --.- Os pecúlios 1)0(1cm ser instituídos sob uma das se-

guintes modalidades:

a) - com limite correspondente a cinco anos de vencinien-
to, remuneração ou salário, até o máximo de Cr$ 350.000,00, me-
diante comprovação (te boas condições mie saúde, atestadas por
médico ou médicos indicados pelo Instituto;

b) com limite máximo de Cr$ 200.000,00, independente-
mente de exame médico.

§ 1. - O pecúlio instituído de conformidade com o itera
"a" será exigível, por morte do instituidor, ocorrida depois do
pagamento da primeira mensalidade.

:...	1tL	-
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§ 2.° - O pecúlio instituído de conformidade com o item
"b", sàmente será exigível, se a roorie do instituidor ocorrer após
um período de carência de 36 (trinta e seis) meses.

Art. 14 ---- O contribuinte facultativo pagará uma mensa-
lidade proporcional ao pecúlio e à sua idade, de acôrdo com a
tabela anexa, arredondadas, no total, para Cr$ 1,00 as frações
desta quantia.

Pa rágrafo único -- Não há iiensalidade inferior à fixada
para os contribuintes de 21 (vinte e um) anos de idade.

Art . 15 - Para o Instituto contribuirão também o Estado,
o Município e a entidade empregadora, mensalmente, com 50%
do total arrecadado de seus servidores, correspondente aos pe-
cúlios até cento e cinqüenta mil cruzeiros (Cr$ 150.000,00)

Parágrafo único - Nos pecúlios superiores ao limite fixado
neste artigo, a mensalidade de cada contribuinte será acrescida
de 50%, pelo que exceder dêsse limite.

Art. 16 - Será permitida a elevação do pecúl i o de contri-
buinte menor de 60 (sessenta) anos de idade, em virtude de ai-
mento de vencimento, remuneração ou salário, atendidas as con-
dições estabelecidas nesta lei, e a idade do contribuinte, para o
cálculo de nova mensalidade.

Art. 17 - É facultado ao contribuinte, definitivamente afas-
tado do serviço pelo qual se inscreveu no Instituto, manter ou ele-
var seu pecúlio até o máximo permniti(lo, desde que pague sua

entidade empregadora.
Parágrafo único -- Para a elevação servirá de base o cál-

culo do novo pecúlio o rendimento constante de certidão pas-
sada pela Delegacia do Impôslo de Renda, referente ao ano an-
terior.

Art. 18 - O Instituto fornecerá ao contribuinte uma apó-
lice correspondente ao pecúlio ou sua elevação.

Art. 19 - Ao contribuinte que sofrer redução de venci-
mento, remuneração ou salário, será facultado manter o pecúlio tal co-
mo foi instituído ou reduzí-lo.

Art. 20 Será compulsôriamente eliminado da condição
de contribuinte e não terá o direito à restituição das mensalidades
pagas àquele que:

a) atrasar o pagamento das mensalidades por seis meses
consecutivos;

h) tiver sido inscrito no Instituto por meio de documen-
tação falsa.

§ l. - No caso do item "a", o contribuinte eliminado po-
derá reabilitar-se, se o requerer antes de decorridos doze meses
do pagamento da última mensalidade, desde que pague as men-
salidades em atraso, com multa de 10%

§ 2. O servidor reintegrado no Serviço Público terá
sua situação no Instituto restabelecida, mediante o simples pa-
gamento das mensalidades em atraso, dentro dos seis meses se-
guintes à reintegração.

Art. 21 - É permitido ao contribuinte facultativo, elimina-
do, inscrever-se novamente, nas seguintes condições

a) pagamento (ias seis mensalidades corrcspondente
prazo durante o qual vigorou seu pecúlio anterior;

b) pagamento de novas mensalidades, calculadas de
do com sua idade atual, observadas as demais condições
inscrição.

Art. 22 - O contribuinte reduzido ao estado de insolvencia
poderá requerer a suspensão do pagamento das mensalidades.

§ 1. —Considera-se insolvente, para os fins dêste artigo, o
contribuinte que não recebe vencimento, remuneração, salário,
provento ou 1)eflsiio dos cofres públicos nem rendimento sufi-
ciente para sua subsistência.

§ 2. --- As mensalidades suspensas, acrescidas dos juros
de 6% (seis por cento) ao ano, serão descontadas do pecúlio que
tiver de ser pago aos beneficiários, por morte (10 contribuinte.

TITULO II

I)o regime de previdência e assistência

CAPITULO 1

1)cs pensão

Art. 23 - -As peli(:	serao

1 -- Peiianen 1 e

a) mira o cónu' subrevivente do sexo fcriiinino;
h) para o cônjuge sobrevivenle do sexo masculino, se in-

váli(1o;
e) pala a mãe viúva ou pai inválido, que viva Sol) a de-

pendência econômica do contribuinte obrigatório, no caso de ser
êste solteiro ou viúvo.

II - Temporárias

a) para (l(la filho, ou enteado, de qualquer condição, até
a idade de 21 (vinte e um) anos;

ao

acôr-
para
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b) sendo o filho, ou enteado inválido, enquanto durar
invalidez;

e) para cada irmão, até a idade de 21 (vinte e um) anos
órfão de pai e sem padastro, no caso de ser o contribuinte obri-
gatório solteiro ou viúvo, se n, filho ou enteado;

d) para cada irmão inválido, enquanto durar a invalidez,
no caso de ser o contribuinte solteiro ou viúvo, sem filho ou
enteado;

e) para as filhas solteiras, que não estiverem recebendo
proventos como funcionárias ou empregadas, ou não vivam às ex-
pensas próprias.

Art. 21 - Não terá direito à pcm;ão o cônjuge desquitado
ou judicialmene separado, salvo quando haja sido assegurado o
direito à percepção de alimentos.

Parágrafo único -- Perdem o direito à pensão, em qualquer
caso, os beneficiários do sexo feminino que contrairem nupcias.

Art. 25 -- Os processos de habilitação para o recebimento da
pensão serão instruídos com os documentos exigidos pelo Con-
selho Das oa,	ando a 1rta'a tce;ds a aacOrcs entFc:Lic a
quem de direito, mediante ofício de autoridade judicial.

Parágrafo único - A invalidez de beneficiário será verifica-
da em exame médico, por profissionais designados pelo Instituto,
ou presumida aos 70 (setenta) anos de idade.

Ari. 26	O total da pensão, permanente e temporária, não
poderá, cai nenhuns caso, ser inferior a Cr$ 300,00 mensais e a
pensão individual nunca inferior a Cr$ 150,00.

Art. 27 - A importância dos benefícios (Ia pensão será cal-
culada (Te acôrdo com a tabela anexa, tendo em vista o salário base
a idade do contribuinte, fixada esta conforme aniversário mais
próximo, no momento (Ia inscrição.

Ari. 28 -- As variações (lo salário-base, sejam acréscimos ou
decréscimos, inclusive por aposentadoria, motivam alterações cor-
respondentes nos benefícios que serão calculados de acôrdo com a
iimai iàca das msinas sar çdsi e 'ciO a	,?da o iasLlujdoí, no

momento em que elas se tenham s-eiificado.
§ 1. 9	Considera-se salário-base, para efeito dos cálculos

dOS benefícios, o vencimento, remuneração ou salário, até o máxi-
010 (le Ccii 5.000,00.

A importância (Ia pensão dc cada beneficiário, de que
trato o itc ii' TI do ') 1 t. 23, será indencudenie do número (te beneficiários

aatáoaT 'a0110 o resprciva ida e, na data, do falecimento do con-
t11: ............O acajol lililelIto, quan10 cada uni atingir 6 a 12 anos,

de acátda som a tabela anexa.
§ 3•1	A pensão será irreveraível e devida desde o mês se-

guinte ao da morte (10 contribuinte.

CAPITULO II

Do pecúlio

Art. 29 - Por morte do contribuinte facultativo, adquirem
direito ao pecúlio, na razão da metade, o cônjuge sobrevivente,
e, pela outra metade, ria ordem em que vão mencionados, os se-
pinote; leitos (la 1;il 'co-e; cates, itslOhdentcil, (OfljUtO se-
brevivente e colaterais até o terceiro grau.

Parágrafo único ---- Na falta de filhos menores, e mediante de-
claração expressa, poderá o contribuinte facultativo legar tôda a im-
portância do pecúlio ao cônjuge sobrevivente.

Art. 30 O contribuinte facultativo solteiro, ou viúvo, sem
descendente ou ascendente, poderá instituir livremente os benefi-
ciários do pecúlio.

n d'ao ''-°mqmoeiie tio pecúlio o côn-
juge que, ao tempo do falecimento do contribuinte facultativo, es-
tava desquitado ou separado judicialmente.

Art. 32 - A indicação (te beneficiários será feita:

a) ---- por declaração, assinada pelo contribuinte em presen -
ça de duas testemunhas e com as firmas reconhecidas;

h) -- por testamento.
Parágrafo único A declaração, depois de aprovada pelo

Instituto, será registrada em livro próprio, para os devidos fins,
podendo ser modificada, cm qualquer tempo, pelo instituidor.

Art. 33 - O pedido de pagamento será feito pelo inventarian.
te ou beneficiário com firma reconhecida, e instruído com certidão
(te óbito, título de herdeiros, apólices do contribuinte facultativo
falecido e certidão do testamento, se houver.

Art. 34 - Na falta de declaração existindo mais de um be-
neficiário, far-se-á o pagamento do pecúlio, mediante simples au-
torização do juiz competente.

Art. 35 - O pecúlio responde pelos débitos do contribuinte
facultativo para com o Instituto e o Estado.

Art. 36 O pecúlio e auxílio para funeral são isentos de qual-
quer impôsto e de penhora, nos têrmuos da Lei Civil, e não respon-
derão por (lívida cio contribuinte falecido, salvo o disposto no arti-
go anterior.

Art. 37 - No inventário de bens de herança, ao juiz, ao escri-
vão ou a qualquer outro servidor, não se contarão, em hipotése ai-
guina, 'emolumentos, percentagens e custas sôbre o pecúlio deixa-
do por contribuinte facultativo.

Ai-t. 38 ---- O pecúlio será pago dentro de 30 (trinta) (lias (ia
entrada do requerimento, ou do oficio de autorização judicial, no
Instituto, acompanhado da comprovação estabelecida no art. 33.



CAPITULO III

Da aposentadoria

Art. 39 - É assegurado ao operário a serviço do Estado e
dos municípios, inscrito ol)rigatôrialnente no Instituto (art. 30,
item "e") o direito à aposentadoria, nos têrmos da legislação fe-
deral.

Art. 40 --- Só terá direito à aposentadoria, por conta tio Ins-
tituto, o operário que tenha completado o período de carência de
36 (trinta e seis) meses e feito o pagamento de 36 (trinta e seis)
contribuições.

Parágrafo único ---- O aposentado pelo Instituto continuará
obrigado à mesma contribuição mensal a que estava sujeito e que
será descontada (los proventos da aposentadoria.

CAPITULO IV

Do auxílio-doença

Ari. 11 - Ao operário contribuinte obrigatório, do Institu-
to, após haver realizado o período de carência de 24 (vinte e quatro)
meses durante o qual foram pagas as contribuições mensais, que
ficar incapacitado para o trabalho, por motivo (le doença, por prazo
superior a 15 (lias, será assegurado auxílio-doença, na base de 701/0
(setenta por cento) da média de seu salário-base, calculado de acôr-
do com suas contribuições no último ano.

§ 1.° --- Fica reduzido para 12 (doze) meses o período (ia ca-
rência para o segurado acometido de tuberculose ou lepra.

§ 2. - A concessão do auxílio, requerido pelo contribuinte
obrigatório, será feita enquanto durar a incapacidade, até o má-
ximo de 24 (vinte e quatro) meses ou, no caso de tuberculose eu
lepra, de GO (sessenta) meses.

§ 3.° O contribuinte deverá se submeter à inspecção médica
do Instituto, de seis em seis meses, para a comprovação da incapa-
cidade; em caso de lepra e tuberculose, este prazo será de 12 (doze)
meses.

§ 4. 9 - Só é devido o auxílio a partir da data da entrada (10
requerimento tia parte no protocolo do Instituto.

Art. 42 O contribuinte fica obrigado a se submeter aos
exames que forem determinados pelo Instituto, e ao tra

t
amento que

por êstc fôr indicado, durante todo o período com que receber o
auxílio, sob pena de suspensão (lêste.

Art. 43 Não será concedido auxílio-doença ao contribuinte
que o requerer depois que já tenha recuperado a capacidade para
o trabalho.

385

Art. 44 Findo o prazo determinado para o auxílio-doença,
caso o operário continue impossibilitado de reassumir o trabalho,
será automáticamente aposentado.

CAPITULO V

Do auxílio para funeral

Art. 45 --- A inscrição tio contribuinte facultativo confere à
sua família direito a um auxilio, correspondente a 4% (quatro por
cento) do valor (lo pecúlio, para despesas (la funeral.

Parágrafo único - A importância do auxílio será paga ao re-
presentante legal da família do contribuinte falecido, mediante re-
querimnento, instruído cota a certidão de óbito.

CAPITULO VI

Do auxílio-natalidade

Art. 46 - Ao contribuinte obrigatório do Instituto de Previ-
dência dos Servidores do Estado, conceder-se-á o anxílio-nntaflda-
(lada de Cr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros), por filho.

Art. 47 --- O auxílio-natalidade será concedido mediante
requerimento dirigido ao Presidente do Instituto de Previdência
dos Servidores do Estado, instruído com certidão de registro civil
e prova de que o requerente mantém regularmente o pneamenlo
das contribuições devidas ao Instituto, obedecido o disposto no
art.	7.°.

§ O requerimento, isento de sêlo, devera ser a p resen-
tado com a indicarão do número da carteira (te identidade, for-
necida pelo Instituto a seus contribuintes, dentro (te 90 (novrna)
(lias, contados (Ia data do nascimento, findos os quais prescreverá
o direito à percepção tio benefício.

§ 2. - A concessão tio auxílio se fará sàrnente .i mim dos
pais e, no caso de ambos serem contribuintes do Instituto, cabe
ao progenitor recebê-lo.

CAPITULO Vi!

Dos auxílios financeiros

SECÇÃO 1

Os em préstimos a longo prazo

Art . 48 -- O Instituto concederá, aos seus contriiniiulcs
facultativos, Mútuos com garantia hipotecária que não excederão
de 80 11/0 (oitenta por cento) do valor tio imóvel e cota o
não excedente de 15 (quinz(-) anos.



Art. 49 - Na concessão (lOS empréstimos a que se refere
o artigo anterior, o In s tituto dará preferência absoluta aos can-
(lidatos ;\ obtenção da casa própria, não podendo atender a outro
empréstimos hipotecários, enquanto houver contribuintes inscritos
para a compra, construção, ou reforma da casa própria.

1. 0 - Os empréstimos serão atendidos, pela ordem crono-
lógica dos pedidos, numerados no momento da apresentação

§ 2.1 - Terão preferência sôbre os pedidos referidos 110

parágrafo anterior os dos contribuintes que tenham estado na Eu-
ropa, (lurali! e a última guerra, como participantes da Fôrça Ex-
pedicionária Brasileira.

§ 3.' - -- O direito de atcn d imento é pessoal e ia transfirível,
SC1np'c' obedecida a 01(1cm o uméi-ica, referida no § 1.0.

Art. 50 --- O empréstimo não poderá exceder o valor (10
Pecúlio in s tituído e será resgalável, eia prestações mensais, coas-
tituidas do capital e juros, no prazo niáXiluO (te 15 ( q uinze) anos,
ficando o imóvel, até final do pagamento, vinculado ao Instituto,
em primeira hipoteca.

Parágrafo único --- O valor do pecúlio não poderá sei' re-
duzido, durou te a vigência do contrato.

Art. 51 - - As condições especiais para a obtenção do s hc-
neficios, de une cogita êste capitulo, serão fixados no Regimento
Interno do Instituto.

Art. 52 --- O imóvel (lado cru do empréstimo de-
verá ser segurado contra risco de fogo no próprio Instituto ou em
companhia por êle indicada.

SEC(O 11

Do,; ('fliprés hinos (1 curto prazo

Art . 53 - O Instituto fará empréstimos nos contribuintes
facultativos, ineliante consignação em fôlha, dentro das seguintes
condições:

a) os empréstimos corres ponderão a cualro meses de ven-
cimento, remuneração ou salário do servidor, até um máximo de
Cr 20.000,00 (vinte mil cruzeiros);

h) a amortização do empréstimo se fará, dentro do prazo
máximo (le dois anos, em prestações mensais;

e) não poderá ser concedido empréstimo que eleve o total
dos descontos à quantia superior de um têrço do vencimento, re-
muneração ou salário, salvo quando em vigor empréstimo hipote-
cário com o Instituto. Neste caso o total dos descontos poderá
atingir metade do vencimento, remuneração ou salários;

d) mediante aval de contribuinte facultativo que seja ser-
vi estável, quando o proponente fôr servidor interino, extra-

nuiiiet'á1iO comissionado, substituto, OU flSO reCel)a dos cofres pú-

l)1iCOS. Art. 54 — O empréstimo será realizado mediante a emiSS

(te nota 1) ronsiSS ria	
e apelo mutuário, em favor do Instituto, u-

torização irrevogável de (lesconto em fôlha, até final solução (Ia

divida Os juros (lo eml)réStiIliO serão descontados pelo

lii s iluto, no entregar a uaistia mutuada.

§ 2 . 0 O paíamefltO das prestações poderá ser feito (li-
retamente Li Tesouraria do Instituto, devendo, neste caso, o pro-
ponente (lar como avalista servidor estável, contribuinte facultativo
eu' (lia com o pagamento de sua mensalidade e, ainda, autorizar
o desconto em fôlha, na falta ile pagamento de duas prestações

mensais consecutivas.

Art. 55 Concederá O Instituto a seus contribuintes 01)1 -

galórios que recebem (10 Tesouro do Estado, adiantamentos, de-
noiflifla(loS "rápidos", no decurso do mês, correSl)0n(le1te à impor-
táncia líquida já ganha (lo vencimento, remuneração ou salário,

para desconto integral no primeiro pagamento

Art. 50 - - Os benefícios, de que tratam os arts. 53 e 55, se-

rão con i licion1d0s asc cl áusulas especiais fixadas no Regimento In-

terno do Instituto.

CAPITULO VIII

1)0 assistência ziiédicO-SOCi(1t

Art. 57 --- O Instituto prestará 0 sSíStêIC j í1 médica, dentária e

social aos seus, cofltril)Uifltes ol)rigatorios, de acôrdo com os planos,
aprovados pelo Conselho Diretor, pela forma que fôr estabelecida

no BegimentO Interno.

TITULO 111

Da adIninistraÇãO do Iii.sljtUlO

CAPITULO 1

Da organização

Art. 58 -- O Instituto coniprecnde

1 - Conselho Diretor;

ii — Conselho Fiscal
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III	Presidência;
IV - Departamento de Previdência;
V - Iepartamento de Assistência Financeira;
VI	Departamento de Assistência Médico-Social;
VII - Departamento de Administração.

CAPITULO II

Da estruturação e cOnipehncia dos Órgãos

SECÇÃO 1

Do Conselho Diretor

Art. 59 - O Conselho Diretor será constituído pelo Presi-
dente e pelos Diretores, sol) a presidência cio primeiro.

Art. 60 - Compete ao Conselho Diretor:

1 - aprovar os planos, orçamentos e balanços anuais do Ins
tituto e seu Regimento Interno;

II -- organizar o Quadro cio Pessoal do Instituto;
1H - estabelecer os pianos e modalidades (lo previdência

e assistência;

IV - fixar as taxas de juros das várias modalidades de em-
préstimo;

V	autorizar a aquisição, p(rmul a 011 alienação de imóvel
,i 	realizadas pelo Instituto;

VI - conceder férias e licença ao Presidente e aos Direto-
res;

VII	decidir os casos omissos.

Art. 61 - O Conselho Diretor reunir-se-á, ordinàriamente,
duas vêzes por mês, e, extraorclinàrjarnente, quando convocado
pelo Presidente "ex-officio", ou mediante solicitação do Conselho
Fiscal ou cio qualquer Diretor.

Art. 62 -- 	Conselho Diretor deliberará, com a presença
(Ia maioria cio seus membros.

Art. 63 - As decisões do Conselho Diretor serão tomadas por
maioria de votos.

§ 1. - Em caso de empate, a decisão cio assunto será adia-
cia para outra reunião em que compareça a totalidade dos seus
membros.

§ 2. 1 -- Deixando de votar, por motivo relevante, algum dos
membros, e, havendo empate, o Presidente terá também voto de
qualidade.

:)

SECÇÃO II

Do Corc,c'lho Fiscal

Ari. 64 -- () Conselho Fiscal será constituído de cinco mem-
bros, sendo dois nomeados ieo Governador do Estado, entie con-
tribuintes (to Instituto, e três eleitos pelos contribuintes, na forma
estabelecida no Regimento Interno, obedecidas as seguintes con-
dições:

1 - a eleição será realizada no primeiro domingo de dezem-
bro do último ano do mandato, em Belo Horizonte, cio assembléia
convocada, para êsse fim, pelo Presidente do Instituto, cora

 dias (lo antecedência;
11 -	poderão votar ap(,nas os contribuintes que apresentarem a

III -- são considerados eleitos os três mais votados e os de-
mais por decrescente cio votos, são considerados suplentes.

Parágrafo único ---- Em sua primeira reunião o Conselho Fis-
cal elegerá um de seus membros para Presidente.

Ad. 65	Compete ao Conselho Fiscal:

1 ---- emitir parecer sôbre:

a)proposta orçamentária para o exercício seguinte;
b) relatório e balanço apresentados 1)010 Presidente, com os

respectivos elementos (lo contabilidade;
c) proposta do Presidente ao Conselho Diretor para aquisi-

ção, permuta ou alienação (Te valor superior a Cr$ 100.000,00 (cem
mil cruzeiros)

II	fiscalizar a execução do orçamento aprovado;
III - - responder a consultas formuladas pelo Presidente do

Instituto;
IV ----- solicitar ao Presidente as informações e diligências se

julgar necessárias ao bom desempenho de suas atribuições;
V - opinar sôbre os aspectos financeiros, econômico orça-

mentário dos pianos e providências administrativas que lhe forem
apresentados pelo Presidente ou pelo Conselho Diretor.

Art. 66 - O Conselho reunir-se-á orclinàriarnente de dois em
dois meses, e, extraordinàriamnente, quando fôr julgado necessário,
a juízo do Presidente.

Art. 67 - Cada membro do Conselho Fiscal terá, por sessão
a que comparecer, a remuneração especial de Cr$ 300,00, até o má-
ximo de cinco por mês.
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SECÇÃO III

Diz Presidência

Art. 68 - Ao Presidente do Instituto, nomeado em somissão
pelo Governador do Estado, dentre contribuintes do Instituto, com-
pete:

1	dirigir os serviços do Instituto;
II	representar o Instinto em juízo ou fora dêle, perante

a administração pública ou ciii suas relações com terceiros;
III - executar as dcliheraçúes (lo Conselho Diretor;
IV - nomear, admitir, promover, remover, transferir, rea-

daptar, reintegrar, readmitir, aposentar, punir, exonerar, demitir
e dispensar servidores, bem corno conceder-lhes férias, licenças,
gratificações e outros direitos ou vantagens legais e praticar quais-
quer outros atos relativos à administração do pessoal do Instituto;

V - convocar e presidir ás reuniões do Conselho Diretor,
e convocar o Conselho Fiscal;

VI	determinar a instauracão de inquéI' to administrativo;
VII	decretar prisão administrativa, na forma da lei;
VIII submeter à apreciação do Conselho Fiscal na época

própria, a proposta orçamentária para o exercício seguinte, os i-e,
latórios e balanços com os respectivos elementos de contabihi-
(Lide rC dados elucidativos;

IX apresentar ao Governador do Estado o relatório e o
balanço geral do exercício encerrado, depois de aprovados pelo
Conselho Diretor;

X	expedir instruções, portarias e ordens de serviço;
XI	assinar documentos emitidos pelos Departamentos

juntamente com os respectivos diretores;
XII propor ao Conselho Diretor tôclas as medidas ne-

cessárias à administração do Instituto que dependerem (Ia apro
vação dêsse órgão;

XIII - autorizar os pagamentos em geral e os empréstimos
a que se referem osar ts. 48 e 53.

Art. 69 - O Presidente será substituído em	seus impedi-
mentos pelo Diretor por êle prêviarnente designado para êste fim.

Art. 70 - O Serviço .Jurídico, a Contadoria e a Tesoura-.
ria (to Instituto são subordinados diretamente à Presidência.

SECÇÃO IV

Dos departamentos

Art. 71 - Os departamentos compreendem Divisões e estas,
Seções, nos têrmnos do Regimento Interno.
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Art. 72 Os departamentos são chefiados por Diretores
nomeados, em comissão, pelo Governador do Estado, dentre con-
tribuintes do Instituto.

Parágrafo único -- Para o Departamento de Assistência Mé-
dico-Social a nomeação (leve recair em irlé(IiCO.

Art. 73 - Aos Diretores de 1)epartamnento incumbe:

1	superintender os serviços do resneetivo Departamento;
II - assinar apólices e outros documentos expedidos pelo

respectivo Departamento, juntamente com o Presidente;
III	conceder férias aos servidores que lhes estiverem su-

bordinados;
IV	propor ao Presidente a remoção (te servidores do De-

partamento;
V	indicar os servidores que (levem ser designados para a

chefia de Divisão ou Seção (te seu Departamento;
VI - apresentar ao Presidente, trimestralmente, relatório das

atividades do I)epariamcnto;
VII - sugerir ao Presidente as medidas que dependerem (te

solução dêste ou do Conselho Diretor.

Art. 74 Ao I)epariamnenio (te Previdência compete oes-
tudo e a execução (le trabalhos relativos a pecúlios, seguros, apo-
sentadoria e pensões.

Art. 75 -- Ao Departamento de Assistência financeira com-
pete o estudo e a execução dos trabalhos relacionados com os
empréstimos a longo e a curto prazo, a fiscalização e conservação
dos bens imóveis hipotecados ao Instituto e outras fornias de as
sistência financeira, segundo resolução do Conselho Diretor.

Art. 76 Ao Departamento (te Assistência Médico-Social
compete o estudo e a execução dos trabalhos relativos à assistência
médica-dentária e social.

Art. 77 -- Ao Departamento de Administração compete o
estu(io e a execução dos LrihaIhos relativos a Pessoal, Material, Comu-
nicações. Docum en{aeu, J'-!:dística e Poraria

CAPITULO III

Dos servidores do lnslitzzío

Art. 78 O Quadro de Pessoal do Instituto, organizado
pelo Conselho Diretor e aprovado pelo Governador do Estado, com-
preende os ocupantes de:

1 - cargos isolados, de provimento CIII comissão;
II - cargos isOia(iOS, de provimento efetivo;
III - cargos de carreira, de provimento efetivo;
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IV - cargos suplementares, providos efetivamente e supri-
midos pela vacância;

V -- funções de extranuinerários-nicnsaljstas.

§ IY - Poderá, ainda, haver pessoal contratado, por prazo
determinado, para o desempenho (te funções técnicas ou cientí-
ficas.

§ 2. - Os padrões de vencimento e asvantagens tios cgos
referidos neste artigo são idênticos aos dos cargos de carreira e iso-
lados (lo Quadro-Geral do Estado.

Art. 79 - As relações do Instituto com seus servidores são
de natureza estatutária, nos têrmos do Begulamento do pessoal,
aprovado pelo seu Conselho Diretor, obedecidas as seguintes con-
(lições gerais:

a) -- provimento, mediante concurso (le provas, e subisidià-
riamente, de títulos, dos cargos efetivos;

b) estabilidade, depois (te (bis anos de efetivo exercício
no Instituto;

e)	estabilidade, após dez anos de serviço no Instituto,
para os extranumerários-mensalistas e assalariados;

cl) limitado em doze meses a duração do provimento em
caráter interino, com exoneração automática, vedado novo pro-
viniento interino, antes de realização de concurso de provas.

Parágrafo único - Aplicam-se, subsidiàriainente•, ao pessoal
(lo Instituto o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado
e a legislação estadual, relativa aos servidores públicos CiviS

Art. 80 - Incorporam-se ao vencimento para efeito de apo-
sentadoria, os adicionais por tempo de serviço e as gratificações
recebidas por mais de seis anos.

Art. 81 A despesa anual coni os servidores (lo Instituto
não poderá ultrapassar 23Y (vinte e três por cento) da receita ar-
recadada no ano anterior.

Art. 82 O exercício de cargo em que houver responsabili-
dade pela guarda de valores, dependerá de prévia prestação de cau-
ção, pela forma estabelecida no Regimento Interno,

TITULO IV

Do regime econômico e financeiro

CAPITULO 1

Da receita

Art. 83 - A receita cio Instituto é constituída:

a)	das mensalidades pagas pelos contribuintes obriga-
tórios e facultativos;
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h) - (Ias contribuições do Estado e dos municípios, na fornia
dêste Estatuto;

-- (10 contribuição (iOS entidades que tenham servidores
ou empregados inscritos no Instituto na forma (lêste Estatuto;

d) (105 juros de elllprésL laos de civa quer natureza;
e) - do produto (las muitas sôbre mcnsal:(tades, prestações,

contribuições ciii libra;
f) - (los juros, pagos Pelo Estado, Município ou entidades

referidas na letra "e", devidos por retenção (tc saldos;
g) (los juros de apótees (Ia dívida p(!hlica pertencentes

ao Instituto;
li) - (lOS prêmios de seguros (te acidentes no trabalho, ou

contra fogo;
1) ----- (te quaisquer rendas patrimoniais 0(1 CVClitlU1iS decor-

rentes de outras atividades do Instituto.

Art . 84 - -- As contribuições devidas ao Instituto por contri-
buintes que recebam (los cofres públicos Serão arrecadadas por (ICS-
conto cm fôlima de pagamento.

Os descontos, quafl(lO feitos à bôca (10 cofre na Se-
cretaria das Finanças, serão entregues ao instituto diàriamnentc, a-
comnpanhados mIe relação noininat (LOS contribuintes.

§ 2. --- As exatorias e repartições pagadoras remeterão men-
salmente ao Instituto, ou ao estabelecimento de crédito por êste
indicado, até o dia 15 (lo mês seguinte, o produto (Ias arrecadações
que fizeram, como a relação nominal (los contribuintes e das impor-
táncias dcscondmtas ou recebidas.

Art. 85 --- A importância das contribuições (lo Estado, de que
tratam os arts, 6. 1 e 15, será apurada e entregue ao Instituto por
trimestre vencido, e as importâncias devidas pelos municípios se-
rijo apuradas e renleti(las ao Instituto, até o (tia 15 (lo Inês seguinte
ao vencido.

Parágrafo único --- Pea moraria entrega ou remessa da im-
ortância devida ao Instituto, pagar-lhe-ão o Estado e o Municí-

pio o juro mensal de meio por cento.

Art. 8G --- As rendas e fundos (lo Instituto não poderão ter
destino diferente (lo prescrito nesta lei e são livres (te ilfl pOSIOS

CAPITULO II

1)o orçamento e do exercício financeiro

Art. 87 - Anualmente, até 15 de novembro, o Conselho Diretor
submeterá à deliberação do Conselho Fiscal a proposta (te orça-
mento para o exercício seguinte, que coincidirá com o ano civil.
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Art. 88 - O Conselho Fiscal emitirá parecer sôljre o orça-
incuto até 15 (le dezembro, sugerindo ou não modificações.

Art. 89 Aprovado o orçamento, sua execução será fisca-
lazada através de balancetes e balanços sui;inctidos á análise do
Conselho FiscaL

Art. 90 - O balanço do Instituto será organizado semestral-
mente e publicado no Úrgiio Oficial, acon panh ulo (to parecer do
Conselho Fiscal

TITULO V

Disposições gerais e tiorsilárias

CAPITULO úN[C()

Art. 91 Os serviços do Instituto são c0ns1era105 esta-
(lUais para todos os efeitos, com isenção de impostos e direito de
cobrar por processo executivo fiscal qualquer COfltril)UiÇãO OU (IUílfl-
tia; neste caso, servirá de título, para instruir o processo, a certi-
dão autêntica de (lívida averbada no livro próprio (lo Instituto.

Art. 92 Os imóveis adquiridos pelo Instituto, ou pelos con-
tribuintes, por intermédio dêste, conti unam isentos do iinpôsto de
transmissão até o limite ole Cr$ 350.000,00.

	

Art. 93	Os atos de ordem normativa do Conselho Diretor,
o parecer (lo Conselho Fis ...ai, o expediente (Ia Presidência e tios
Departamentos serão publicados no Õrgão Oficial do Estado.

Parágrafo único - Será gratuita a impressão dos trabalhos
ou relatórios do Instituto e a execução do respectivo materal de
expediente na Imprensa Oficial do Estado-

Art. 94 -- As transferências de contribuintes déste para na-
tros Institutos e vice-versa obedecerão a legislação federal vigente.

Art. 95 Para a percepção de benefícios de assistência pre-
vistos nesta lei, ficam os contribuintes factiltetivos ou obrigatórios
e seus beneficiários obrigados á apresentação da carteira de identifica-
ção, fornecida pelo Instituto.

Art. 96 A primeira eleição para comtitução de lrs quin-
tos do Conselho Fiscal será realizada no prnieiro domin:o de de-
zembro de 1957, para o período de quatro anos que se iniciará em
janeiro seguinte.

Art. 97 -.- Terminará em 31 de dezembro de 1956 o manda-
to dos atuais membros (lo Conselho Fiscal ou de seus substitutos.

	

Ar!. 98	Os cargos de Diretor do i)cparlamento de Seguros
e Pensões, de Diretor do Departamento de Aplicações de Capital,
(te Diretor (lo Departamento Médico-Social e de Diretor (lo Depar-
tamento de Serviços Gerais, referidos na Lei n. 9 974, de 5 (Le agõsto
de 1953, ficam 'transformados em Diretor do Departamento de Pre-
vidência, padrão X, Diretor do Departamento de Assistência Finan-
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ceira, padrão X, Diretor (lo Departamento de Assistência Médico-
Social, padrão X, e Diretor (lo Departamento de Administração,
padrão X, respectivamente, observado o disposto nos § 1 e
do art. 1. <> da mencionada lei.

Art. 99 - Fica o Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado de Minas Gerais obrigado a, dentro do prazo de seis meses,
atualizar o cálculo atuarial (Ia Tabela 2, anexa.

Ar!. 100 - Revogam-se as disposições em contrário, especial-
mente os Decretos-leis n.' 1.416, (te 24 (le novembro de 1945, e
1.61(;, de 6 de janeiro de 1946.

Art. 101	Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publi-
cação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, eni Belo Horizonte, aos 23
de dezembro ole 1954.

Ju(;Em.iNo lKumuTsoi;Lf( 1).,' ()uivi:nt.

Odilorm fle/n'ens

*

ANEXO N.° 1	(ARTIGO 14)

Men sal i (mdc que (leve pagar o eontm-ihui ii 1 e facul tal ivo do
Instituto de Previdência dos Servidores (10 Estado de Minas Gerais,
em proporção de sua idade e do pecúlio instituído, por mil cruzeiros.

Idade CIO (IflOs, ao	 .l!CIISali(fa(!a (Cr$) por
instituir o peeúlio	 mil cruzeiros de p e-ú 1 ia

21	....................	 1,17
22	....................	 1,19
23	...................	 1,21
24	....................	 1,23
25	....................	 1,25
26	....................	 1,27
27	....................	 1,30



396 --	- 397

ANEXO N.5 2	(ARTIGO 27)

1.33

1.36

1,39

1,42

1.46

1.50

1,54

1,58

1,62

1.67

1,72

1,78

1,84

1,90

1,97

2,04

2,12

2,20

2,30

2,40

2,50

2,60

2,70

2,82

2,95

3,09

3,24

3,40

3,53

3,68

3,86

4,10

4,37

IDADE EM ANOS

DO CONTRIBUINTE

NO MOMENTO DA

INSCRIÇÃO

20
21
22	........
23
24
25	........
26	........
27
28
20	........
30	........
31
32	........
::.
34
35	........

37
38	........
39
40	........
41
42
43	.......
44
45	.......
46	.......
47	.......
43
49	.......
50	.......

Pensão mensal do be neficiário de contribuinte obrigatório:23

20.

30.

31

32.

3'3.
31.

35

36	..........................

37	..........................

38	..........................

39	..........................

40	..........................

41	..........................

42	..........................

43	..........................

44	..........................

45	..........................

46	..........................

47	..........................

48	..........................

49	..........................

50	..........................

51	..........................

52	..........................

5'3	..........................

54	..........................

55	..........................

56	..........................

57	..........................

58	..........................

59	..........................

60	..........................

I':NSÃu MiSAL POR CI1$ 100,00 DO SALÁRIO-BASE

I)() CONTRIBUINTE (CR$)

'r1',I1'uRÁRIA, SEGUNDO A iDADE DO

BENEFICIÁRIO

Até

'E M A N E',....	

(1
	Do O a 12 Do 12 e ,,ais

UI3OS
	 anos

	26,20
	

5,20
	

7,80
	

10,40

	

25,00
	

5,00
	

7,50
	

10,00

	

23,90
	

4,80
	

7,20
	

9,60

	

22,(90
	

4,00
	

6,90
	

9,10

	

21,90
	

4,40
	

6,60
	

8,81)

	

21,10
	

4,20
	

0,30
	

8,40

	

20,30
	

4,10
	(1,11)
	

8,10

	

19,00
	

3,90
	

5,90
	

7,80

	

18,90
	

:1,83
	

5,70
	

7,50

	

18,30
	

3,70
	

5,50
	

7,30

	

17,70
	

5,30
	

7,10

	

17,30
	

3,5")
	

5,20
	

6,90

	

16,80
	

3,41)
	

5,10
	

6,70

	

16,30
	

1 30
	

4,90
	

6,50

	

15,90
	

3,21)
	

4,80
	

6,40

	

15,50
	

3,10
	

4,60
	

6,20

	

15,1()
	

:1,00
	

4,00
	

6,10

	

14,80
	

3,00
	

4,40
	

5,90

	

4,4{)
	

2.0)
	

4,30
	

5,80

	

11,10
	

2,8))
	

4,20
	

5,70

	

13,80
	

2,80
	

4,10
	

5,50

	

13,30
	

2,70
	

4,10
	

5,40

	

13,23
	

2,71)
	

4,0))
	

5,30

	

13,00
	

2.63
	

3,90
	

5,21)

	

12,80
	

2.5))
	

3,80
	

5,10

	

12,53
	

2,50
	

3,80
	

5,00
2,5))
	

3,70
	

4,90

	

12,10
	

2 4(1
	

3,60
	

4,90

	

11,80
	

2 40
	

3,60	.1.70

	

1J.6{)
	

2,30
	

3.50
	

4,60

	

11,10
	

2,30
	

3.40
	

4,60
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1	(2'(	l'(

11	( '' N'('' 11 BI: 1 NTE
IA, EGUYO A 10AI1	(0)

NO M(cUNT(( DA
	

A

10	12 e r,,z,is

	11.20	2,20	3,3))	4,50
52
	

10,90	2.20	3,30
	

4,30
53
	

10,70	2.20	3,20
	

4,30
54
	 10,50	2,10	i	3,20	4,20

55 .......	10,30	2,00	3,10
	

4,10
56
	

10,10	2,00	3,00	4,1(1
57	 9,90	2,00	3.00

	
4,00

58 .......	9,70	20()	2,90
	

$90
...	9,C0	1,90	2,90

	
3,80

	

60 ........9,30	1,90	2,80	3,80

*

LEI N. 9 1.19(;, DE 23 DE DEZEMBRO 1)E 1954

Abre a Secretaria (Ias Finanças o erédilo especial de Cr$ 733.931,00

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

Ari. 1." --- Fica aberto à Secretaria das Finanças o crédito es-
pecial de Cr 733.931,00 (setecentos e trinta e lis mil novecentos e

	

11 . 111 a e 100 cruzeiros)	lar:' ' O112	20 paO:011eflP) (i( despesas dos
tenores, como segue:

Cr

l)'fvrc 11'a deali,giiel (lo (0-

elo a ocl(:((!o pela Coietonia de Mariana, no

	

(12	de OnCIrO (10 1951 a 31 de (le-

	

'(211(1) 1 1 C	1'.l	..................	 5.400,00

(lO :(i(lgllct (10 cêinodo (h'U-

la	]o PC'go i".sc:d do Patrocínio (10 Mu-
(o ((('('ledo (10 i. de laIleirO (te 10-19 a

1'. 1	(12 (lcOO(11i)('() (12 1952	............	1.800,00

Naintalia G anlus ----- Aluguei (lo prédio ocupado pela
Coletoria de Manhuo çu, no período de I., de
flOVe(llbro a 31 de (lCZeI(ll)i'O de 1952 ......

João Araújo Sobrinho ---- Aluguel do prédio ocupado
pela Coletoria (10 D 0111 i o, liO lei'ío(lO de 1 .9

de Julho a $1 de dezembro de 1951 ......
José Alvos Xavier -- - Aluguel do prédio OCUp(1(lo

pela Coletoria (te Lacra Longa, no período
(te 1 . 9 de janeiro a 31 (te (leze!IIl)ro (lo 1951

José Siqueira Calçado Aluguel (lo prédio ocupado
pela Cotcioi'ia (10 Co I1('ti nIOl, 110 1(Ci'io(iO de 15
de dezembro (te 1951 a 31 (le dezembro de
1 ,952	..........................

Ernestina Bal(azai' Ribeiro ------'luguel (lo l)rédio o-
cu pado pelo Pôsto (te Fiscal 5.0(110 (te 'resi-
dente Olegíu'io, no período de 1. (te oulu-
tubro a 111 (te (te (lezeIfltJro (te 1952 ......

Natal Franco -- - Alugue( (lo prédio ocupado pelo
Pôsto (lo F'iscali zação de "Ilorra", em Mui'iaé, no

período (te 1." de fevereiro dc 1919 a 31 (lo
dezembro (te 1952 ..................

Alvaro Laender --- Aluguel (lo prédio ocupado pela
Cotetoria de Mantena no período (te 1V (te ja-
neiro a tIO (10 ulalo de 1952 ..........

Aurélio Ribeiro da Silva - -- Aluguel (lo 1)1é(liO Ocu-
pado pela Col ('1011(1 d e t5o 11011150, 110 peno-
(to de 15 (lo novembro de 1951 a 31 (te (lo-
zen)l)ro (te 195:1	..................

Companhia Sul Mineira deEletricidade, 8 .A. -
Fornecimento de luz ao Pôslo de Fiscaliza-
ção (te Três Coraeões, durante os meses (lo
outubro e novembro de 1951 e (te janeiro
a setembro (te 11152 ................

José e Atice (te Pauto - - Aluguel (lo prédio ocupa-
pado pela Coletoria (te Visconde do Rio Bran-
co, no período (te I. Q (te janeiro (te 1950 a
31 (10 dezembro (te 1952 ............

Pauto Acedes Rêgo - - Aluguel do prédio ocupado
1)010 Pôsto (te Fiscalizac5o (te Santa lUla (to
Jacutinga, no período (te 1." (te janeiro a
31 de (lezeilihro (te 1052 ............

Antônio Boaventura Sobrinho Diferença (lo alu-
guel (10 prédio ocupado pela 1. 1 e 2. 4 Cole-
torias e Serviços (lo F'iscalizaçõo de Ara guani,
flO ano (te 1953 ..................

000,00

2.400,1)0

2.400,00

S. 00o,00

450,00

18.800,00

2. N0,00

3. 375,00

1.1)0,00

9. 000,00

3. (190 00

30.100,00
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Domingos Franco Aluguel do prédio Ocupado
pela Coletoria de Bueno Brandão, no peno-
(l0 de 1. 9 de janeiro a 31 de maio de 1951

José Vicente Ramalho --- Aluguel (lo prédio ocu-
pado pela Coletoria dc Bueno Brandão, no
período (te junho (te 1951 a 31 (te dezem-
bro de 1952	....................

Angelina (la Conceição Lopes Vieira Aluguel
do Prédio ocupado pela Coletoria de São Lou-
renço no período (te 1.0 de janeiro a 30 (te
junho de 1953 ....................

El iseu Osvaldo Macedo -- Aluguel dO prédio ocu-
pado pelo Pôsto (te Fiscalização (te Paraca-
tu, no período (te 1. ' (te maio (te 1946 a 15
de junho (te 1951	................

Antônio Satiin - Aluguel (lo cômodo ocupado pe-
la Delegacia Fiscal (te Ca-atinga, no perío-
do (te 10 (te setembro a 31 (te (lcZeIflhro de
1951	..........................

Cicero Manias Marques Aluguel (10 cômodo ocu-
pado pelo Pôslo Fiscal de A iniorés, no pe-
ríodo (te 1.' (te fevereiro de 1949 a 31 (te (te-
zenibro (te 1952 ..................

Alfredo Leite da Silva - Aluguel do cômodo ocu-
pado pelo Pôsto (te Fiscalização de AlIenas,
no período de 15 (te julho (te 1952 a 31 (te
dezembro (te 1953 ................

João Caetano Saraiva -- Aluguei do cômodo ocu-
pado pelo Pôsto Fiscal (te "Aflitos", em Alfe-
na;, no período de 10 (te junho (te 1952 a
21 (te (lezelnl)ro de 1953 ............

Gercina Alves (la Silva --- Aluguel do prédio ocu-
pado pela Coletoria (te Pedra Azul, no pe-
ríodo (te 1 .9 (te novembro de 1948 a 31 (te
julho (te 1951	....................

Etctvina Teixeira da Si a - - Aluguel do prédio
ocupado pe'a Coletoria (te Pedra Azul, no
período de 1 .' (te agôsto de 1951 a 31 (te
dezembro de 1953 ................

Alexandre de Alencar ---Atugtií'! (lo prédio Ocu-
pado pela Coletoria de Resplendor, no pe-
r í odo (te 31 (te outubro (te 1952 a 31 (te (te-
zeml)ro de 1953 ..................

- 101

cI.

Luiz Rosa de Oliveira - Aluguel ilo prédio ocu-
pado pelo Pôsto de Fiscalização de Simoné-
sia, no período dc 4 de novembro de 1951
a 31 de ilczeiubi'o ile 11152 ............	3.105,80

Mariana Cíindida da Rocha - Aluguel do prédio
oeupa(lo pelo l'ôslo dc Fiscalização de São
José da Barra, no período (te 19 (te junho

	

de 1951 a 5 (te agôsto (te 1953 ..........	2.552,80
Clemente Dei Isola - Aluguel (lo CôIiIO(lO ocupa-

(10 pelo Pôsto (te Fiscalização de Uberlôn-
(tia, no período (te 1 .Q  (te janeiro de 1950 a

	

31 (te (leZeilibro (te 1953 ............	4 .800,00
Washington Machado -- Aluguel (lo cômodo ocu-

pado pelo Pôsto de Fiscalização (te "Guar-
da-Moi` ( Paracatu) , no período dc 1. 9 de
agôsto (te 1951 a 30 (te abril (te 1953 .	 2.200,00

Vital Dornelas de Oliveira - Aluguel do cômodo
ocupado pelo Pôsto (te Fiscalização de Mon-
te Carmelo, 110 período ile 10 (te JflflC j O de

	

1951 a 31 de dezembro de 1953 ........	5.400,00
Antônio Francisco (te Oliveira Aluguel do cô-

modo ocupado pelo Pôsto Fiscal (te Antô-
nio Prado, no período (te 1.0 de janeiro de

	

1950 a 3 (te janeiro (te 1951 ..........	1 . 300.0(1
João Machado Neto ---- Aluguel (lo cômodo ocupado

Pelo Pôsto Fiscal (te Muzanll)inho no perío-
do de 1.0 (te janeiro de 1950 a 31 de dezem-

	

bro de 1952 ....................	1 .800,00
Tito Lívio Santiago de SaIes --- Aluguel (lo cômodo

ocupado pelo Pôsto Fiscal de Muzamnbinho
no período (le 1. 0 (te janeiro a 31 de dezem-

	

bro (te 1953 ......................	1.440,00
Alberto Vieira da Silva ---- Aluguel do cômodo ocu-

pado pelo Pôsto (te Fiscalização (te Botelhos,
no pem'ioilo (te 1." de janeiro de 1948 a 18
(te julho (te 1953	................	11.958,00

Fritz Von Luizow --- Aluguel do cômodo ocupado
Pelo Pôsto de F'iscalização (te "Guandu", no
período (te 1. 1 (te janeiro de 1950 a 30 (te

	

junho (te 1951 ....................	1 .440,00
Sebastião Teixeira da Silva --Aluguel do cômodo

ocupado pelo Pôsto (te Fiscalização (te "Guan-
du", no período de L'1 de julho a 31 (te de-

	

zembro de 1953 ..................	2. 160,00

2.500,00

9. 500,00

1 . 320,0

15.375,00

WlfflhIff

3.50000

6. 12.7), 0 o

2. 800,00

3.968.00

7. 250W)

3.400,00
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Salvador Leone Aluguel (10 cômodo ocupado
Pelo Pôsto dc Fiscalização de Itainonte, no
período de I. Q de janeiro de 1951 a 31 (lo
dezembro de 1953 ................

Oscar Bressane - Aluguel do cômodo ocupado pelo
Pôsto de Fiscalização de "Lava-pés", em Ubá,
no período de 1.0 de julho de 1952 a 31 de
dezembro de 1953 ................

Geraldo José da Costa Aluguel do cômodo ocu-
Pado pelo Pôsto de Fiscalização de Divino,
em Ubá, no período de 2 de abril de 1952 a
1. 9 de abril de 1953	..............

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Mara-
nhão - Aluguel do prédio ocupado pela
Coletoria, no período de 1.° a 31 de dezem-
bro de 1953 ....................

Pedro Augusto Correa Aluguel do cômodo ocu-
pado pela Coletoria de Carmo do Rio Claro,
no período de 15 de novembro a 31 (lo de-
zembro de 1952 ..................

José Benedito Lourenço Aluguel do prédio ocu-
pado pelo Pôsto Fiscal de Água Comprida,
110 período de 1. 9 de outubro (lo 1952 a 31
(lo dezembro de 1953 ..............

Floriano Saretti Aluguel do cômodo ocupado
Pela Coletoria de Jacutinga, no período de
18 de novembro de 1949 a 31 de dezembro
de 1953	........................

Vital Dornelas de Oliveira - Aluguel do prédio
ocupado pelo Pôslo de Fiscalização de Mon-
te Carmelo, no período de I. Q de janeiro a
31 (lo dezembro de 1953 .............

Rogério Arnâncio - Aluguel do prédio ocupado
Pelo Pôsto (lo Fiscalização de "Matadouro"
(\Tai.jnb ) , no período de 20 (lo abril a 20
(le junho de 1952 ..................

Joaquim Gonzaga de Figueiredo - Aluguel do cô-
modo ocupado pelo Pôslo de Fiscalização
"Túnel", de Lavras, no período de 1. 1 de de-
zembro (lo 1951 a 20 'lo junho de 1952 .

Antônio Murad - Aluguel do cômodo ocupado pelo
Pôsto de Fiscalização "Azelo", de Lavras, no
período (lo I. Q de janeiro a 20 de junho (lo
1952 ...........................

Cr$

Napoleão Storck -- Aluguel do prédio onde funcio-
na o Pôsto de Fiscalização de "Durande",
(Manliuniirimn), no período de 1. 1 de junho

	

8.600,00	 de 1951 a 31 de dezembro (te 1953 .......
Renato José do Rocha -- Aluguel do prédio ocupa-

do pela Coletoria de .Januãria, no período de
1 . 0 (te janeiro a 31 de março de 1953 ......

6.300,00 Manuel da Cruz Póvoa - Aluguel do prédio ocupa-
do pelo Pôsto de Fiscalização de Araguari,
no período de 1.0 de março de 1949 a 31 de
dezembro de 1953..................

8.000,00 Francisco de Paula Freitas -- Aluguel do prédio
ocupado pela Coletoria de Governador Vala-
dares no período (te 1.0 de janeiro a 31 de
de dezembro de 1953 .................

	

400,00	 João Batista de Bezende	Aluguel (lo prédio ocu-
pado pela Coletoria de Pimenta, no período
de 12-12-53 a 31-12-53 ................

Antônio Tibúrcio Sobrinho - Aluguel do prédio

	

600,00	 ocupado pela Coletoria de Passa Quatro, no
período de 1.0 de janeiro a 31 de dezembro
de 1953	........................

Nélson Moreira -- Aluguel do prédio ocupado pela

	

4.500,00	 Coletoria de Paul Soares no período (lo 1.0 de'
de janeiro a 19 de agôsto de 1948 ........

Camilo Ahdulmassih - Aluguel do prédio ocupado
pela Coletoria (te Tupaciguara, no período

	

41.946,10	 de 1.9 de janeiro a 31 de dezembro de 1953
José Moreira dos Santos -- Aluguel do prédio ocupa-

do pela Coletoria (te Joaimna, no período de 1,0

janeiro a 31 de dezembro de 1953 ......
1 .800,00 Prefeitura Municipal de Itamonte -- Aluguel de

cônlo(lo ocupado pela Coletoria de Itamonte,
110 período de 1.0 de abril de 1952 a 31 de
dezembro de 1953 ................

300,00 Luiz Nogueira Coalho - Aluguel do cômodo ocupa-
do pela Coletoria de São Gonçalo do Pará,
no período de 1.0 de janeiro a 31 (lo dezem-
bro de 1953......................

1 .334,00 Wagner Nogueira Aluguel do cômodo ocupado
pela Coletoria de Lagoa da Prata, no período
de 1.0 (te janeiro a 31 de dezembro de 1953

José Honorato Júnior --- Aluguel do cômodo ocupa-

	

800,00	 do pela Coletoria de Pralinha, no período

Cr$

15.000,00

900,00

8.700,00

2.400,00

234,00

2.160,00

3.052,70

1.894,00

3,600,00

8. 4 00,00

3.000,00

4.200,00
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2.400,00

300,00

9 . 289,10

638.80

20.550.00

28.323,00

18. 200.00

616,90

73.90

4.800,00

2.250,00

179,50

Cr$

874,00

120,00

1.998,70

180,00

2.400,00

828,00

2.400,00

1 .920,00

833,30

872,60

1.800,00

de 1. de outubro de 1951 a 14 de dezembro
de 1951	........................

José Carimbo dos Santos Ferreira - Aluguel do
cômodo ocupado pelo Pôsto de Fiscalização
de "Vacaria", (Jaboticatubas) no período
de 2 de agôsto de 1951 a 31 de dezembro de
1952	..........................

João Carlos da Fonseca - Aluguel do cômodo
ocupado pelo Pôsto de Fiscalização de São
João Dei-Rei, referente ao período de 1. <> de
outubro a 31 fie dezembro de 1953 ......

Clorindo Ribeiro de Castro -- Indenização do alu-
guel (lo cômodo ocupado pelo Pôsto de Fis-
calização de São João Dei-Rei, no período de
3 (te novembro de 1951 a 30 de setembro
de	1953	....................

Companhia Sul-Mineira de Eletricidade	Fome-
ciniento fie energia elétrica ao Pôsto de Fis-
( 1 7 a((0	de	U fl'1).	OCO	oioïdo	OH	1
de julho de 1951 a 30 de setembro da 1952

Onofre Vieira e Irmão	Aluguei do cômodo
ocupado pela Coletoria de Corinto 110 perío-
do de 11 de novembro de 1952 a 31 (te (iezem-
bri' (1€' 1953....................

Estrada de Ferro Sorocabana - Transportes fei-
tos era 1953 ......................

Estação Rodoviária de Belo Horizonte - Trans-
portes feitos em 1953 ..............

Companhia Mogiana de Estradas de Ferro -
Transportes feitos em 1953 ............

Viação Férrea Federal Leste Brasileiro	Trans-
portes feitos em 1953 ................

João .Joaquim de Carvalho - Aluguel de cômodo
ocupado pelo Extravio Cajuhy, em Nanuque,
no período de 1 . 0 de janeiro (iC 1952 a 31
de (leZenlhro de 1953 ................

José Luiz de Araújo - Aluguel do cômodo ocupado
pelo PAsto de Fiscalização da Ponte (lo Rio
Suaçuí Grande no período de 1. 0 de agAsto
de 1948 a 30 de abril de 1949 ..........

Companhia Sul Mineira de Eletricidade - Forne-
cimento de energia elétrica ao Pôsto de Fisca-
lização "Três Corações", nos meses (te ou-
tubro a novembro de 1951 ............

Benedito Luiz da Silva - Aluguel do cômodo
ocupado pelo PAsto Fiscal de Barreira, no
período de 1. 0 (te janeiro a 24 de junho de
1952	..........................

Ondina Rezende -- Contagem - Transportes fei-
tos em 1953	....................

Companhia Mogi au a de Estradas de Ferro -
Transportes de uma caravana de estudantes
de Uberlândia a Igarapava, cm 1953 .

Geraldo Assis	Coletor fie Martinho Campos
importância despendida com o aluguel do
cômodo ocu pado pela Coletoria, no período
de 1 . 0 de outubro a 31 de dezembro de
1953	..........................

Seme Assa(] Pereira .--- Aluguel do cômodo ocupa-
do pela Coletoria de Ipanema no período fie
1. 0 de janeiro a 31 de dezembro do 1952

Es pólio de .João Franklin França	Aluguel do
prédio ocupado pela Coletoria de Mateus Le-
me, no período de 1. 9 de janeiro a 31 de
dezembro de 1953 ..................

Nascimento e Batista Ltda. -.-- Diferença de alu-
guel do prédio ocupado pela 2. 4 Coletoria
de São João deI-Rei no período de 1.0 de
janeiro de 1951 a 16 de outubro de 1952

João Seletini Filho	Aluguel do cômodo ocupado
Pela Coletoria de Alvinópolis, no período fie
I. Q de janeiro a 31 (!C (iezeunbro de 1953

Letícia Alexandre	----	Diferença de aluguel do
eôniodo ocupado pela Coletoria de Andre-
lândia no período de 20 fie setembro a 31
de dezembro de 1953 ................

Rêde Mineira de Viação - Passagens fornecidas
a funcionários da fiscalização, em serviço
durante os meses de setembro e outubro (le
1953	........................

João Fernandes dos Santos - Aluguel do prédio
ocupado pela Coletoria de São João da Ponte
no período de 1.9 de janeiro a 31 de dezem-
bro de 1953 ....................

Iate Golf Clube - Despesas feitas em 1953 e re-
lativas a despesas com o almAço oferecido
ao Secretário do Interior e Presidente da

625,00
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Cr$

2.410,00

688,30

299.839,60

247,00

827,00

265,00

235,40

793.991,00

5.544,00

21.032,00

120,00

90,00

525,50

180,00

954,00

759,50

116,00

286,50

278,00

10.530,00

9.000,00

4.000,00

13. 5@,00

30.996,00

1.750,00

Assembléia Legislativa do Estado do Espí-
rito Santo ......................

1. B. M. World Trade Corporation Forneci-
mento de cartões para o serviço mecaniza-
do, conforme fatura n.° 539/332, de 1953

1. B. M. World Trade Corporation - Serviços
mecanizados prestados conforme fatura n.°
197/098, de 1953 ................

1. B. M. World Trade Corporation - Serviços
mecanizados prestados conforme fatura
438/272, de 1953 ..................

1. B. M. World Trade; Corporation - Serviços
mecanizados prestados conforme fatura n.9
408/245, de 1953 ..................

1. B. M. World Trade Corporation - Serviços
mecanizados prestados conforme fatura n.
343/202 ,de 1953 ................

1. B. M. World Trade Corporation - Despesas
de transportes de cartões, conforme fatura

•Q 542/335, de 1953 ................
Estrada de Ferro Santos a .Jundiaí -- Passagens

fornecidas a funcionários em 1953 ......
Departamento de Estradas de Rodagem	Trans-

portes de funcionários em serviço em 1953
Navegação Mineira do Rio São Francisco	Trans-

portes de funcionários em serviço, cm 1953
Clii. Industrial e Viação de Pirapora Passagens

fornecidas a Djalma Ribeiro, de Pirapora, em
fevereiro de 1953 ..................

Redaço dc "0 l)rio"	 )ara
a Secretaria da Educação em 1953 .

Redação de "O Diário da Tarde"	Publicidade
feita para a Secretaria da Educação, em
1953	..........................

S. A. Rádio Guarani - Publicidade feita para
a Secretaria da Educação, em 1953 .

Redação de "O Estado de Minas" - Publicidade
feita para a Secretaria da Educação, em
1953	........................

Redação de "O Diário dc Minas"	Publicidade
feita para a Secretaria da Educação em 1953

Minas Forense - Publicidade feita em dezembro
de 1953 ........................

Rêde Mineira de Viação -- fornecidas a
funcionários, em serviço, conforme conta n.9
54/1/48, como segue:

Anielo Giiglielmelli - Cr 446,00 ..........
Jair Ferreira - Cr$ 446,00 ..............
José Botelho de Faria -- Cr$ 768,00 ........
José Bastos Navarro	Cr$ 750,00	Total .
Transportes Aéreos Nacional Ltda. - Passagem

fornecida ao Sr. José Vitor Hamacek, em
1953, conforme fatura n. 9 1.488 ..........

Cia. Telefônica de Minas Gerais - Despesas tele-
fônicas feitas em 1953 ..............

Navegação Mineira do Rio São Francisco - Trans-
portes feitos em dezembro de 1953, fatura

•Q 127/53	......................
Navegação Mineira do Rio São Francisco - Trans-

portes feitos em dezembro de 1953, fatura
n. 9 129/53 ......................

Navegação Mineira cio Rio São Francisco - Trans-
portes feitos em novembro e dezembro de
1953, fatura n.	118/53 ............

Cia. Sul Mineira de Energia Elétrica Forneci-
mento de energia elétrica i Coletoria Esta-
dual de Itainogi, no período de maio de 1952
a março de 1953 ..................

Art. 2. - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar as
operações de crédito que se tornarem necessárias para atender às
despesas decorrentes desta lei.

Art. 3•9 - Esta lei entrará em vigor na (lata de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio cia Liberdade, aos 23 de dezembro de 1954—

JUSCELINO KunI'['scJI1J( DE OLIvEIRA

Odilon Behrens

*
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RAZÕES DE VETO

Ao sancionar a Proposição n.' 1.220 que se converte na lei
n.' 1.197, vejo-me forçado a opor veto parcial a dois dos seus dis-
posi Livos : à letra "a", do art. 3•9 e ao art. 4.v•

Aludida Proposição, com objetivo de favorecer as colnpa-
nhias, emprêsas e cooperativas destinadas a promover o refloresta-
Inento 110 Estado, dispue sôbre iiiatéria que envolve encargos para
o Estado, tais como garantia (te taxa de juros de oito por cento, for-
necimento de maquinaria a longo prazo e assistência por parte da
Secretaria da Agricultura.

Nessas condições, para o fim (te ser satisfeito o mandamento
do art. 157, da Constituição Estadual, acredito que desde logo de-
veriam ser indicados recursos destinados a fazer face a tais encar-
gos. No eutretan[o, o que se vê da Proposição, é a redução do re-
cursos normais de que pode dispôr o Estado, na sua receita, dadas
as pretendidas concessões de favores fiscais.

Acresce que, para gozar dos benefícios relacionados na Pro-
posição, devem as entidades interessadas possuir solidez econômi--
ca, disponibilidades financeiras e estrutura acreditada, pois do con-
trário, não estarão em condições de apresentar a organização e o
aparelhamento exigidos para o fim. Ora, desfrutando as possíveis
beneficiárias de tal situação, não pode ser argunieutado que elas
necessitem das isenções cogitadas pelos dispositivos inicialmente
mencionados.

Nestas condições - fazendo sentir que os favores fiscais (le-
vem ser restritos a casos excepcionais e suficientemente justifica-
dos, - oponho veto parcial à Proposição em causa, relativamente
às partes indicadas - alínea "a", do art. 3.1, e art. 4.1, -- certo (IC
que o interêsse público impõe a medida.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 24 de dezembro
de 1954.

JUSCELINO KuBUSCHEK DE Ouvam, Governador do Estado.

*

LEI N.v 1.197, DE 21 DE DEZEdBP() DE 1954

Concede favores à5 companhias, empresas ou cooperativas que se
organizarem pura refloreslaniento no Estado

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

409 -

Art. 1. O Govêrno do Estado auxiliará, na forma da pre-
sente lei, as companhias, enipIêSaS, inclusive cooperativas que te-
nham) por objeto promover o reflorestamento de áreas de terias ina-

ci 	no Estado
Amt. 2. - Para fazei ás aos favores de (I UC se trata a pie-

sente lei, as companhias, eiiipl'êSaS ou cooperativas deverão estai'
devidaniente organizadas e aparelhadas, com capitais disponíveis,
agiônOIlIOS e capatazes especializados eia trabalhos próprio; (C re-

tio; es[amcnto rural.
Art. 3.'	Ê, autorizado o Govêrno do Estado a auxiliar as

companhias, emprêsas ou cooperativas de reflorestamento, co;;;

a) - Vetado.
h) F(>iniação de hortos florestais e estudos necessários tio

solo e sua adaptação aos diversos plantios.
e)	Máquina e preparados próprios para extinção da saúva.
d) Garantia, pelo PiZO (te dez anos, da taxa de juros c

1 (oito por cento) para os capitais nelas empregados.
e) - Fornecimento de maquinaria, para pagamento a longo

prazo, SCI1 PCiUZ0 tios SCVÇOS agrícolas a cargo (Ia Secretaria da
Agricultura.

f) Assistência técnica e fornecimento de lIIu(laS e seilien-
tes de que dispuzer, cmii cooperação com os governos federal e
laulticipaiS

Art. 4.'.' - Vetado.
Art. 5.' - As áreas reflorestadas não poderão ser inteira-

111C11tC (lerrUbadas senão co;; scrvando sempre intactas um quarto
delas, e, iaesmilo assim, procedendo-se ao refiorestunento (las sEcas
destruídas.

Art . 6.' - A Secretaria da Agricultura do Estado promoverá
a regulamentação da Presente lei, dentro de 60 (lias de sua publica-
ção.

Art. 7. 9 .	Esta lei entrará em vigor na data de sua publica
ção revogadas as disposições eia contrário.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o conl;eç
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram  façam cum,
Omir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo horizonte, aos 24 (2
'ieZciTlI)i'o de 1954.

JuscuLINo KUBITSCI 1 EK DE Oi.ivEmA
Aloíso Costa

*
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I1AZÕES DE VETO

Sancionando a Proposição a. 9 1,223, que passa a Constituir a
lei a.9 1.198,  (lesta (lii Li, não poe;o fugir ao (levei', ditado pelo in te-
rèsse público, de opor-lhe veto parcial, incidindo sôbre seus art5.
26 e 27 e parágrafo único.

Quanto ao art . 26, que Cuida das gral ificaçõt's por qd inqiiê-
fios, (levo salientar que o benefício já foi concedido a todos os ser-
vidores do Estado, estando assim por êle amparados os funcioná-
rios da arrecadação de rendas, na base uniforme com que foram coa-
ernp1actos todos os servidores (lei ns 1.172, de 7-12-1951 arts. 16

17 e 20)
Não se justifica, pois, a Concessão pretendida, cuja legitimi-

dade mais se torna precária afllc a cii'cuiii5c'ia de une a caricia
dos exatores, pelas suas atribuições peenl iares, obteve vantagens
bem mais substanciais que as concedidas ao restou te do funciona-
lismo.

Relativamente ao art. 27 e seu parágrafo único, criaria Sie
urna situação, que ficaria em evidente choque com OS motivos de-
terminantes da remoção.

Realmente, para efeito (te remoção, (leve ser obedecida, tão
sèmen te, a classe da exatoria em que estiver lotado o funcionário

Além disso, na realidade, a renda líquida das coletorias varia
de urna para outra repartição, e, assim, a manutenção do parágrafo
viria, na prática, imupossibili lar e tornar inviável a remoção que o
próprio artigo preceitua feita no interêsse da Adniin islraç)o

Frente às razões expostas, ('01110 ficOl! dito ia L:iiilnen te, iiiio
Posso deixar de opor veto às disposições citadas.

Pjbício (LI Liberdade, cm Belo Horizonte, aos 24 (te dezembro
de 1954.

JIJSCELINO KUBÍTSC1EK DE Ouvnm
Gove,'rnjcjor (10 E'Sl'(T(jO

1 J1 N." 1 19$, DE 24 DE DLZEMlmo DE 1954

RCOJ (f,itliii (e: <oleloi'ius ('sta(Iueis e dd outrOS providiju:
O Povo do Estado de Minas Gerais, por, seus representantes,

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

CAPITULO 1

Dis CO1CIOi jis e;!tuluois

Art. 1. -- As co l etorias estaduais, diretamente subordinadas
à SecreLuia das Finanças, representam a Fazenda Estadsal no têr-

411

ritório de sua jurisdição, incumbindo-seudo-se da coleta (te tributos e (te
outras rendas, bem corno do pagamento de despesas devidamente
autorizadas

Art. 21 -- As cotetorias distribuir-se-ão cm cinco (5) c!asses,
segundo as respectivas lotações e de acôrdo com a tabela n.° 1, ause-
Xi) à	lei.

Art. 31 --- An lotações serão feitas trienaliiiente, com base
na iiédia da renda líquida apurada nos três exercícios, anterIores

Parágrafo único -- Nos municípios dotados dc mais <te uma
coleirnia, terão tôdas igual classificação, observando-se, para isto,
a inédiii extraída rio iflouiianle das i'e:pcti vas arrecadações.

Art . 41 -- A jurisdição (1:15 coletorias estaduais coincidirá
(OIn O:; limites geográficos dos ennicipie; abrangidos pelas
mesmas.

12 -- As ectelarias fuuc'iiiic.o na sede dos respectivos
municípios n,i cio ouia lscaiid:aie designada pelo Secrelirio (Ias
Finanças, lendo-se i.; viS!i ti conveniência do serviço e o inte-
rêsie dos coa t ri huia les.

23 --Nes municípios (te limite,; eia t:tigio, bem cono na-
queles dotados (te me is de unia coletoria, a respectiva jurisdição será
determinada pelo Secrei ário das Finanças.

Art . 52 As coletorias poderão, depois da iunprese ind ReI
u1oriea »ão do Secretái-i o das Finanças, arrecadar tributos e demais

rendas de outros poderes ou ('HEi nades, excetuando tomt)éitl o:; ser-
viços relativos às despesas autorizadas.

AR. 63 -- Coru'ei:n 1)0V conta (lO Estado tônla a despesa com
a mnsiatição e ro:inuteação das coletorias e POStOS (te colet;i (te tri-
buios às mesmas subordinadas.

Art . 5Y Ser; prejuízo de suas funções, ocoletor e d:mais
funeionár:o; di coletoria prestarão à Fisuaiizaç b o de Ileade; do
Estado a assistência que s,' fizer necessária no sentido (te reprimir
fraudes e possibilitar a integral coleta das contribuições exigíveis.

Art. 8.' - oi) a rest'onseiot:d:,cie dos coletores, oiinrá o
Secretário rias Finanças :iuton'i :t. ....i instalação (te Postos (te <'oletas
de tributos, cm tocais que facilitem a arrecadação.

11	Cada pôsto será gemido por ruo funcionário do qua-
dro de Coletoria, designado pelo coletor.

2. ---- O fun:cn5r10 (lcs gnanio terá direito a Ufla gratifi-
cação correspondente a uni lêrço de seus proventos.

§ 3,9 - Se a designação recair sôbre o escrivão, sua pra Ii fi-
cação não poderá ser superior a que teria direito o auxiliar da
coletoria.
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CAPITULO II
Do js:;oai

Art. 9Y - O pessoal das coletorias integra a "carreira dos
exatores', observada a nova denominação dos cargos, prevista nes-
ta lei.

Al-I. 10 Eia cada coleloria serão lotados um coletor, coiao
chefe, uai escrivão e os auxiliares técnicos de arrecadação enuine-
indos no art. 11

Art. 11 - Na coletoria de ceada-média líquida trienal aEé
Cr$ 500.000,00 será lotado uni auxiliar técnico dc arrecadação; na
ie renda superior a Cr 500.000,00 até Cr$ 1 .500.000,00 serão lo-
tados dois (2); na de renda superior a Cr$ 1 .500. 000,00 até Cu
2.000.000,00 serão lotados três (3) e na de renda superior a Cr
2.000.000,00 serão lotados quatro (4) auxiliares Eccuico (IC arreca-
dação.

Parágrafo único	Na coletoria de novo lnunicíl)io, será lo-
tado um auxiliar técnico de arrecadação, até que se possa apurar
,i 	de renda líquida trienal para efeito da lotação indicada na
forma dêste artigo.

Art. 12 - O cargo de auxiliar técnico de arrecadação é o ini-
cial da "carreira dos exatores" e o seu provimento far-se-á median-
te concurso de provas, e subsidiaijaniente, de 11111105

Parágrafo único -- Eia igualdade de condições, o canddato
habilitado que já esteja ocupando o cargo, interinamente ou em subs-
tituição, terá preferência pala a nomeação.

al. 13 - 1:, facotIo(lo aos colcores e escrivães tCI'fl1 auxi-
liares ou serveum Les por (Oi la lnoE r a, lUe(tiarltc prévia auori zação
do Secretário (Ias Finanças.

Art. 14 - Não podem ter exercício, na mesma coletoria, co-
letor, escrivão e auxiliares técnicos de arrecadação que sejam catre
si ascendentes, descendcnt(s e parentes consangüineos até o terceiro
grau, heni assim, os afins até o segundo grau, inclusive cunhados du-
rante o cunhadio.

Parágrafo único - O irnpe(iinuento superveniente prejudicará
aquêle que Itue deu causa.

Art. 15 - Não poderão os coletores, escrivães e auxiliares
técnicos de arrecadação exercer quaisquer atividades incompatíveis
com suas funções, especialmente no que concerne à indústria, ao
comércio e à corretagem imobiliária.

Art. 16 - Os funcionários das coletorias sômente poderão
ser removidos "ex officio", por nesseci(Iade do serviço público, de-
vidamente comprovada pelos órgãos próprios da Secretaria das
Finanças.

Art. 17 O coletor é o chefe da repartição. Em sua falta ou
impedimento, será substituído pelo escrivão, que por sua vez, o
será pelo auxiliar técnico de arrecadação designado pelo coletor em
exercício, atendendo-se ao critério (te rodízio, que começar de prefe-
rência pelo mais antigo da coletoria, dentre funcionários efetivos
capazes para o desempenho do cargo.

ArE. IS - Nos casos de substituições, perceberão os substi-
tutos o padrão de vencimentos e a porcentagem do substituído (te
que tratam os artigos 19 e 20 detn lei, observando-se o que dispõe
a respeito o Estatuto (los Funcionários Públicos Civis do Estado.

CAPITULO III

Das vantagens

Art. 19 - Os funcionários da "carreira de exatores" passam
a perceber os padrões (te vencimento constantes da tabela número
2, anexa à presente lei.

Art. 20 - Além dos vencimentos constantes do artigo an-
terior, os exatores perceberão, as porcentagens fixadas na tabela
n. I 3, calculadas sôhi'e a renda líquida anual da Coletoria, observado
o critério duodecimal.

Parágrafo único - As porcenlagens atribuídas ao coletor e
ao escrivão se distribuem na proporção de 60% e 40 1/c, respecti-
vamente.

Art. 21 --- Da aplicação das novas taxas constantes da Tabela
n.° 3 anexa à presente lei, não poderá resultar, em 1955, aumento
inferior a 10 1A sôl)re a porcentagem anual auferida pelos cole-
ores, csem'ivães e amxitjarc s Rua uns de m(rrc(a(ta(ãO 1H) corrente

('xercícjo.
Art . 22 - Considera-se renda líquida, para os efeitos (lesta

lei, aquela constituída pelas contribuições fiscais do Estado, inclu-
sive pela cobrança da dívida ativa.

Parágrafo único --- A arrecadação proveniente da ação
(],i de rendas, exercida na forma regular, se incorpora
a renda líquida apenas para classificação da respectiva coletoria,
ficando ressalvado o disposto no art . 4•9 e seu parágrafo, (Ia Lei
Estadual 11,0 853, de 26-12-1951.

Art. 23 - Nos municípios (lotados de mais de urna coletoria,
a renda liquida de cada urna será apurada pela média aritímélica
das rendas líquidas de tâdas elas.

Art. 24 No caso de desdobramento de coletorias ou de
(tesmembramnento (te área territorial do município ficam assegurados
aos coletores, escrivães e auxiliares técnicos de arrecadação os
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direitos e os proventos dos respectivos cargos equivalente á média
dos doze últimos meses anteriores ao desdobramento ou desmen -
brainento.

Parágrafo único O funcionário que recusar remoção ou
promoção para outra coletoria de renda equivalente á da coletoria
desdobrada perderá as vantagens concedidas neste artigo.

W. 25 - Para efeito de aposentadoria, os proventos (lOS co-
letores, escrivães e auxiliares técnicos de arrecadação, serão obtido;
adicionando-se ao padrão (te vencimentos de seus cargos a verem-
taieei i);lSea(la na média (Ias r= das liquidas apuradas nos três
(3) exercícios im ediatamente  anteriores ao pedido de aposen adoria
ou do despacho ((fle "ex-officio" a tleerm miar, anil eancto-se, se; orea taxa p :'rciituai vigorante ao leoqei da	cao oria.

Art. 2(i - Vetado
Art. 27
Parágrafo único	Vetado.
Art. 28 O abono de família relativo a filhos e espôsa (los

funcionários da "Carreira de exatores", (piando percentual, incidirá
sôlire o vencimento e a porceliiageiit, inclusive sôbre gratificação
adicional de 10% quando contarem mais de trinta (30) anos de ser-
viço efetivo.

Art. 29 -- Fica assegurado aos coletores em exercício, a
título (te quebra de caixa, unia gratil icação Itiensal (te Cr$ 200,00
nos têrinos do art. 131 do Estatuto d os Funcionários Públicos doEstado.

CAPITULO IV

1)us Finanças

Ar[. 30 	Os coletores foa;n sujeitos ás seguintes fianças:

Cr$
a)	nas coletorias de l. classe ............50.000,00

i1a:i culetomia; de 2. ClaSse	............40.000,00
e)	nas colelorias de 3. classe ............30.000,00
0)	ISOS c0ieloria5; de 4 . classe ............20.000,00
e)	na'; coletorias de 52 classe ............10.000,00

-- As fianças dos escrivões corresponderão
a	':,,ct5	; (3)', coeiuies, e;n ('alia coletoria.

Ati. 31 - As fianças SCFSO Pi'eStauas (1C Conformidade com
a classe de exatoria a que pertencerem os coletores e escrivães.

-11 :

Parágrafo único - - Sem a prestação ou o refôrço da fiança
não poderão êsses funcionários entrar em exercício.

Art . 32	As fianças dos coiearc;; e escriviies só poderão
ser prestadas.

a) em dinheiro, que vencerá os juros (te 5'3í ao ano;
h) ('1h apahccs (ia Divida Pública (lO Estado, PC1O valor no-

imunal, cabendo os respectivos juros ao funcionário, e
e) cm caderneta da Caixa Econômica Estadual.

§ 1. ---- Não poderá ser autorizado o levantamento da fiança
antes de tomadas as con ias do funcionário.

23 - O responsável por alcance ou desvio de material não
ficará isenlo da ação administrativa e criminal que couber, noma
que o valor da fiança seja superior ao prejuízo causado à Fazenda
Pública

Ari. 33 ----As fianças serão prestadas no prazo de trinta (30)
(lias contados (1:1 (lata da publicação do ato de promoção podendo
êsse prazo ser prorrogado por mais trinta (30) (lias, a juízo do Se-
cretário das Finanças.

Parágrafo único - Terminado o prazo para a prestação da
fiança e não havendo Prorrogação ou esgotado o prazo (lesta sem
que a fiança tenha sido prestada, será o funcionário promovido,
suspenso, autoniàticamente, de exercício, até que regularize a sua
situação.

Art. 31 - O reôrço das finanças de ( l UO trata o art . 30
deverá ser prestado (teatro (te trinta (30) dias, contados da (lata
(Ia publicação (lesta lei, PO(lefl(IO csse prazo ser prorrogado por
mais trintala (30) dias, a juízo do Sccrelário das Finanças.

CAPITULo V

Das promoções

ArE .35-- As pi'niimoçi'íes serão Mias cio junho e eia de-
zembro (le malta alio, :il iernad amuenie, uma 1)01' antigiiida(le e outra
por niercci meu lo, dentro tia mestria classe (te coletores, (le auxiliar
técnico (lo arrecadação a escrivão e (lêsie a coletor, assim como
também, alternadamente, unia por inti; rb Idade e outra por mere-
cimento, dentro da iiies 010 função (lOS padrões inferiores aos ime-
diatamente superiores, nos mesmos meses.

Parágrafo único ---- Em caso de elevação (lo classe da repar-
tição ond ee estejam lotados os funcionários da "carreira de exatores",
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o coletor, o escrivão e os auxiliares técnicos de arrecadação, terão
acesí, à classe nova, desde que contem dois anos de exercício
efetivo na classe anterior.

CAPITULO VI

Disposições gerais

Art. 36 Pelas certidões de intcrêsse das partes, extraídas
de livros e papéis das coletorias qualquer que seja o tempo a que
se referirem, perceberão os coletores e escrivães os emolumentos
de Cr$ 5,00, em partes iguais, exceto as que se referirem à vida
funcional dos servidores do Estado.

Art. 37 Os coletores e escriviles que deixarem de assinar
o balancete mensal da exatoria, quando em exercício (los respectivos
cargos, ficarão sujeitos à multa de Cr$ 200,00; igual omissão quanto
aos conhecimentos de arrecadação será punida com a multa de
Cr 20,00, por assinatura que faltar.

Art. 38	Nenhuma porcentagem poderá auferir o funcio-
nário sôbre multas.

Ar!. 39	A juízo (10 Govêrno, poderão ser desdobradas as
eoletorins cuja renda líquida anual atingir a importância de Cr
25. 000 000 ,00

40 Os coletores requisitarão de qualquer juízo, Tri-
bunal, repartição pública ou cartório os documentos necessários
à defesa cia Fazenda que representam, os quais lhe serão forneci-
dos sem despesa alguma.

CAPITULO VII

Disposições Transitórias e Finais

Ar!. 41 -- O Poder Executivo promoverá a classifica-
ção<Ias coletorias estaduais, apostilando-se os títulos dos fim-
cionárjos cia "carreira de exatores" no padrão correspondente ao
(Ia repartição em que estão lotados.

Art. 42 É, assegurado aos atuais coletores, escrivães € au-
xiliares-técnicos de arrecadação o direito à classificação em vigor
na data desta lei.

Parágrafo único - Enquanto não forem removidos para co-
letoria (le classe igual ou promovidos para coletoria de classe suf)erio-
nos têrinos da legislação, receberão os referidos funcionários os
padrões de vencimentos e a porcen lagemu fixados nesta lei, calculada
esta sôbre a renda da coletoria onde estiver lotado.

Art. 43 - Para os efeitos do artigo anterior, serão de ,,,
mente apostilados os títulos (los funcionários de que trata o rrtigo
anterior.

Ar!. 44 - O escrivão e o auxiliar-técnico de arrecadação,
classificados na forma dos artigos 42 e 43, poderão ser também
transferidos respectivamente, para o cargo de coletor ou escrivão
da coletoria onde estão atualmente lotados, quando êstes se vaga-
re-iii, embora passem a ser classificados mci classes e padrões dife-
rentes.

Parágrafo único	A transferência se fará a requerimento
do interessado.

Art. 45 - Dentro de noventa (90) dias, a contar da data
da publicação (lesta lei, será realizado o concurso próprio para
provimento das vagas do cargo de auxiliar-técnico de arrecadação.

Ar!. 46	Fica o Poder Executivo autorizado a baixam' o Re-
gulameito da presente lei, na parte que fôm' necessária.

Ari. 47 - Revogam-se as disposições ciii contrário, entrando
esta lei em vigor a l.1 de janeiro de 1955.

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, a quem o (-saber 1-

alento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum
prir, Lio inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 24 dc
drcmhro de 1934

JUSCEI.INO KUn(TSCIiEK DE OI.IvEIRA

Odilon, Belirens

*

TABELA N. 9 1

Lotação trienal

Até Cr 2.000.000,00 de renda líquida anual .
De mais de Cr$ 3.000.000,00 até Cr$ 4.000.000,00

	 43

De mais de Cr$ 4.000.000,00 até Cr$ 6000.000,00 -
De mais de Cr$ 6.000.000,00 até Cri 8.000.000,00 -	 '4 3

Acima d4e Cr$ 8.000.000,00 ................



TABELA N. 2

\i iores

Ai

a	rrtir i'	A portir de	A	ir de

	

1	 li

	Cr$	Cr	Cr

	

500,05	. 3(10,00	so .

	

2.401,00 2. 70J,oi

	

2. i10,0; 2 . (100,0) 27 .1100,00

	

2. 200,00 2. 500,0u 25. 400,oU

	

2. 100,uo 2.400,0

	

2.400,00 2. 7U0,0 . SoO,05

	

2 .300,01 2. tiuO,oO 27 .

	

2. 200,00 2. 500,00 .100,0.)

	

2.1 00,00 2.400 ,00 25.200,00

	

2. 000,00 2. 30U,0,) 24.000,00

	

2. 100,00 2.400,00 25. 200,00

	

2. 000,01) 2. 300,0 'j 24. 000,00

	

1. 900,00 2.200,00 22. 800,00

	

1.800,00 2.100, 00 21.600,00

1.700,00
1

	

00000  20.400,00

Co ieio res

C-1

2.'

4 • ; (:-1

F.scrivües

1.'
 

E-1

3.,
 

1 -.1

4.;
 

E-4

AllxiIil,re,

1.	A-1
o	A-2

A-3
4•3	A -4
5 .

Os o

32.400,00
.11. 200,00
30. 0u0,03
25 .

31 . 200,Os
30.000,01)
28. 800,00
27.600,00

28. 300,0o

27. 600,00

26.400,00

25.200,0()

24.000,(0

TABELA N.9 3

Porcentagens sôbre a Iefldu líquida mnt:al

(Art. 20)

60% ao coletor e 40% ao escrivão

Até Cr$ 1.000.000,00 ......................
Sôbre o excesso até Cr$ 3.000.000,00 ..........
Sôbre o excesso até Cr$ 5.000.000,00 ..........

o excesso até Cr$ 10.000.000,0O ..........
Sôbre o excesso até Cr$ 20.000.000,00 ..........
Sôbre o excesso até Cr$ 40.000.000,00 ..........
Sôbi'e o excesso até Cr$ 40.000.000,00 ..........

4 , 5,

0,2 O

0,1

0,05 .O

II_)
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A cada auxiliar-técnico de arrecadação

Até Cr$ 1 . OOt) .000,00 ......................	0,6%
Sôbre o excesso até CrO 3.000. 000,00 ..........	0,3%
Sôbre o excesso até Cril 5.000.000,00 ..........	0,2%
Sôbre o excesso até Cr$ 10.000.000,00 ..........
Sôbre o excesso até Cr$ 20.000. 000,0() ..........	0,03%
Sôbre o excesso até Cr$ 40.000. 000,00 ..........	0,03%
Sôbre o excesso até Cr 12 40.000.000,00 .......... 0,015%

IIAZÕES DE VETO

saos motivos sal i(-11 	quanto ao veio parcia l 01)0510
à Proposiçáo n.' 1.223, que reorganiza as coletorias estaduais e
outras provlclêncas, levam-fie a também vetar, na Proposição n.
1.224, o seu art. 13.

Realmente, o abono por qüinqüênio, ria lei geral, de n.' 1.172,
de 7112 1,1954, já abrange o pessoal da fiscalização (te rendas na base
un 'foi cm que foi concedido a todos •os servidores (arts. 16, 17 e
20, cio invocado ciip1oiia

Não se legítima, assim, o favor pretendido, ainda mais se fôr
considerada a relevante circunstáncia (te que o pessoal do quadro
da fiscalização de rendas do Estado, pelas tarefas peculiares que lho
cabem, foi di stiuguI(Io com melhorias cm proporção bem mais van-
tajosa que as obtidas pelo restante do funcionalismo.

Impõe o in terêsse público, "sim, o veto ora oposto ao art. 13.
da Pi'oposi ão cio causa.

Palác i o da Liberdade, em Belo horizonte, aos 24 (lo dezein
Oro de 1951

,JusCuI,iNo KuimIrsclmuk nu Oi,ivunu
Governador dO Estado

*

LEI N. 1 . 199, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1954

Reíj iila os proventos (lopessoal (la fiscalização de rendas e dó
outras providézicias

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

Art. la' - Ficam estabelecidos os seguintes	vencimentos
para o pessoal do quad co cia fiscalização de rendas do Estado:
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Auxiliar Técnico de Fiscalização

Sôbre o excesso até Cr 300.000.000,00 ..........

Sôbre o excesso de Ccci 300.000. 000,00 : dê
	500. ()00.000,00	....................

Sôbre o excesso de Cr,`, 500.000.300,00 até Cr$
1 .	.100).	,d,U0	.............

SAOce o CXCCSO suaerior a Cr$ 1.000.000.00040

0,6032%

0,0012%

0,0304%
0,06005 O

420

CAIIGOS

VENCIMENTOS

A partir de A partir de

	

1.j1I1955	1.51111956

	

(r$	Cr$

	

5.000,00
	

5.300,1)0
	4 .600,00

	
4. 900,00

	

3. 680,00	3. 030,00

	

2.360,00
	

2.650,00

Inspetor de rendas
F'iscal (te Rendas
Agente Fiscal	 .
Auxiliar Técnico de Fiscalização .

Art. 2. --- A porcentagem indireta estabelecida cai favor do
pcssol da fiscalização de rendas (lo Estado continuará tendo corno
Lase o excesso da receita tributária do á! thno exercício cai coro
paração com a do imediato anterior, incluidas no cômputo geral as
Parecias relativas A taxa de ocupação de terras devolutas, à dívida
ativa e à receita de exercícios anteriores, feitos os cálculos de
acôrdo com a tabela seguinte:

de Rendas 011 Fiscal de Rendas

Oôbre o excesso até Cr$ 300.000.000,00 ........

Sôbre o excesso de Cr 300.000.000,00 até Cr

	

500.000.000,00 ....................	0,003%
Sôi:c o excesso de Cri 500.000. 000,00 até Cr

1.000.000.000,00 ..................

Sôbre o excesso superior a Cr$ 1,000,000.00030	(1, tOdO Ç

Agente Fiscal:

	

Sôbre o excesso até Cr$ 300 .000.000,00 ........	0,010%
Sôbre o excesso de Cr 300.000.000,00 até Cr$

	

Cr$ 500.000.000,00 ................	0,1102 í
SAbre o excesso de Cr$ 500.000-000,00 até Cr

	

1 . 0() .000.000,00 ..................	0,001%
Sôbre o excesso superior a Cr$ 1 .000.000.00,60	0,0006%

ISrAgrafo únro	Fica abolido o limite fixado no art. 3.,'
de Lei a." 053, de 26 de dezembro de 1951

Art. 3.° Continuará sendo abonada ao pessoal da fiscalização
de rendas a Vorcenogem direta pi'evisla em leis e regulamentos vi-
gentes.

AiO. 1."	A porcentagem referida no artigo anterior caberá
ia 1 ,:ni cuieuc ro fua ciou ócio que efetuar a arrecada(,'-w.

51 .-- Só terá (ilreito a porcentagem o funcionárIo da
carreira de fiscalização de rendas que, não exercendo função se-
'teci! Oria, reai izar haiclu:clmusente inspeções junto ao contribuinte ou
nas exotorias, observadas, ainda, as prescrições	de lei e regula-mentos 

em vigor.
ArO 3. -- - (Os ete';oios fic;cais se incai.il*Co de orieniclr e

fie aii:'a- os farcaoaócaoc; de sua circunscrição, no podendo frzer
a rrecad a ','õ es

irá rato único	Atém da pürccula:ie!ii indireta, o
gado fic'l percelwróa'.cicsai incute, sAbre a soma dos tribuios ar-
recadados pelos funcionários de sua circunscrição, as seguintes por-
ecatagens

IO:JoI,)I'

Até Cml 250 306,00 ....................0,5%
Sôbre o excesso ......................0,6%

Ao. 72 -- Os funcionários da fiscalização de rendas só pode-
rão cí'cl;mararrecadações ao forma: ,, do i)ccrcto a. : . suo, de 1 0 (Ic._

unaco de 1951, e na hipótese prevista no ao. 18 da Lei a.° 760, de
16 de outubro de 1951.

Pará::m'afo único	(tua e dO ü contribuinte não Ic o unlar Pron-
la;nen te a notificação e quimo cio a:; arrecadações se fizerem;i nas
póleses ressalvadas no Decreto a." 3.568, de 10 de maio de 1051,
a porcentagem será paga ao fiscal notificante ou arrecadador por
iniermncbt io do Serviço con;pctcnte mia Secretaria dos Finanças.

Art. 3 1 - Cada funcionário fiscal organizará uni balanceLe
mensal, no qual serão discriminados, S(;l) as espígrafes próprias, OS

tributos e as multas arrecadadas durante o mês. Depois de dedu-
zidas as porcentagens de que trata o ar . 3., será o saldo recolhido
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a qualquer coletoria de sua jurisdição até o dia 5 (cinco) do mês
seguinte, e o balancete, acompanhado (los conhecimentos, remeti-
do à Secretaria das Finanças.

Parágrafo único - No caso de não ter havido arrecadação,
será apresentado balancete negativo.

Art. 9.'1 Para efeito de aposentadoria, incorporam-se aos
vencimentos as porcentagens a que se refere a art. 2. 9 sem prejuízo
de outras vantagens consignadas no Estatuto dos Funcionários Pú-
blicos Civis do Estado, ainda que o funcionário não esteja no exer-
cício da função fiscalizadora.

Art. 10	Fica extinto o cargo (Te Inspetor Técnico (Ia Fa-
zenda.

Art. 11 - Os Assistentes Jurídicos, lotados atualmente na
Secretaria das Finanças para o fim especial (Ia fiscalização (los im-
postos, taxas e selos devidos ao Estado nos processos judiciais em
primeira e segunda instâncias, terão direito à porcentagem (te 0,0%
(seis décimos por cento), calculado exclusivamente sôbre a arreca-
dação do impôsto (Te transmissão causa-mortis que fôr recolhida por
seu intermédio, nos feitos processados na Capital.

Art. 12 - O abono familiar dos funcionários da fiscalização
(Te rendas, quando percentual, incidirá sôl)re o vencimento, a por-
centagem indireta e a gratificação adicional (Te 10%, nos têrmos (Ia
legislação própria, por tempo de serviço.

Art. 13 - Vetado.
Art. 14 - Esta lei entrará em vigor a 1. (Te janeiro de 1955.
Art. 15 - Revogam-se as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo horizonte, 24 de de-
zembro de 1954.

JUSCELINO l(UBJTSCIIEJç ou Ouvim1

Odilon Behreiis

*

LEI N. 9 1.200, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1954

Concede isenção de impostos

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

Art. l. - Fica isenta do pagamento do impôsto de vendas
e consignações, Pelos produtos (Te sua fabricação ou manufatura,
a Escola Profissional Delfim Moreira, de Pouso Alegre.

	

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte, aos 23
(Te dezembro (Te 1954.

JUSCELINO KUIm1TSCIIEK DE 01.1vEuIL
Ocllion J?ehies

*

LEI N. 1.201, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1954

Concede subvenção à Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte
e dá outras pro,'idéncias

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

Art. 1 .1 Fica concedieta a Sania Casa de 1\lisericór(lia de
Belo Horizonte, uma subvenção especial de, Crí5 10.000.000 00
(dez milhões (te cruzeiros) para atender às despesas com a coris-
trução de sua nova sede nesta Capital.

Art. 2. - Fica aberto à Secretaria das Finanças o crédito
especial da ilapoi'táiicia referida no art. 1 .9 com vigência até 31
de dezembro (te 1955.

Art. 3. -- - O Poder Executivo realizará as operações (te crédi-
to que se tornarem necessárias para a execução da presente lei.

	

Art. 49	Revogam-se as disposições ciii contrário.

Mau do, porta aio, a tôdas as acoridades, a iacam o conheci-
mento e exeeuçéo (testa lei pertencer, que a eumnprani e façam cum-
prir, tão in1eireeenc como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade. em Pelo Horizonte, aos 23
de dezembro (te 1951.

JUSCELIN() KUIII'iSCiIEIIL ElE Oiiviimn
Odilon Belircus

*
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LEI Nf 1.202, DE 23 DE DEZE9flflQ E 1934

(1 Vi'/êj(CIU do	él;!o espccal (!!),!:','0 d Sere!cu:-, (ia.4 jiieif Ur.7, ir!, idz1ra,	!'r('fo 1! Trabalho, ;ea lei ri.' 446,
de 7 de oaljrbzo de 1919

O Povo (lo Estado de Minas Gerais, por ia e; cprc c;ltaaiys.
tic';'c' na e ce. em ('a	(a;[.y, saucoI)o a seguinte 1CI

Art. 1.' - Fica prorrogada para 31 de dezembro de i 990
a V(êl1cja (10 rr.(jiio eSpecial n9rlo	; 9( e» 1i	(15 A'.;Vl(,.'(),
in; éatria, Coa; rcio e Tr;j;o, pela Le; o . 446. de 7 de u	Oiro
e 1949.

Ai't. 2.' -	Para alcaíler	s	espe;a';
fica o Poder Executivo atOo;;a9	a eec ii' .SOpe raçrcs
c iéd 1 to que se tornarem nec css1ri as

Art.	Bevogaji-se a,,; ii;: :ill&'s eia cc :O'1i0o, ea9 1:;,If
esta lei cio vigor lia (lata (Te sua puliiica.o

Mando, portanto, a tôdas as au[oridn, leS a qacin O coe
cimento 00acciiç90 desia lei lMencev Pi a gc .i Cdfllp
laçara cumprir, ião inteira:;ear' conio nela cc contém.

Dada no Palácio d a Liberdade, eia Belo 1 lo conte, ao, 2S
de (lezclnbro de 1954.

JUSCELÍ':O Kuni'r,c l(!iF 1)0 OLIVEIRA

Aloísio Costa
Odilon Behrens

*

LEI N, 1.203, DE 90 DE i)Zi:9i1Lo DII 1R5,1

.4 lo' (1 Scero'!n;'ia da Afíricnlinra, inilOs (ria, (]o;r9rcio e Trabalho
o crédito ('SPCCUil (1C (1r 400.00001)

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

Art. 11 - Fica aberto 5 Secretaria da A gr cultura, Indústria,
Comércio e Trabalho o crédito especial de Cr '100.000,00 (qoatro-
centos mil cruzeiros) para atender, no corrente ano, lis despesas
com a instaiaçiio de uma Escola Agro-Técnica no munieíp!o de
Machado, de acôrdo com o convénio celebrado entre os governos
da Uniõo e do Estado de Minas Gerais.
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Ait . 23 . Fica o Poder Executivo autorizado a realizar as
operações de Clé(lilO que se toi'narein nccessíirias para a execução
;lo presente lei.

Art. ..........Esta lei cuti'aríi eia vigor na (lata de sua publi-
caçtio, revogadas as disposições ciii coatritrio

Mando, portanto, a todas as autoridades a queni o coube-
ciiriutO e CXCCU(aO (lesta . lei pertencei, que a cumpram e façam
cumprir, Cio intel rameni e como nela se contém.

Dada no Palácio da 1,rad;i;lc, cio Belo Ilorizonte, aos 30
de dezembro de 1951.

JusceLlxo KuIIL'rscurK ou Oi.ivuiiu

Aloísio Cosia
Odilon iiehi'ezis

*
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col!:

	

e	i (o'oort.iloiiti	,Ii'Alfi'i'.<o;	........
1-12-SI - - Airloria< O (5,s-écuio tio Estado ti adquirir

l no ?,tuior:cípiv de 1)(;iinirtina
1,I'tI	o.'-'	1. IS!,	5 ' '	3._14_3 )	-/1tuto,'-io':iuu)u < siã1	il<' iu'iê','el, ,'in	J,eopiil-

i'ouu'eile i;iixili,, e	il:'i i'uli'as 1ir'ovidêrrcias,,..
1.1:1	u."	1.155,	rio 2-54-5! -- (t,,nc,-'t<' isi'ui;iio (li, Irilpi'tsIh) Sõlci'e Trans-

41 ¶-ii,i'it',laile Musical Carlos Goisies,
ii'	15< )	tIt)ciah,nt , '	........................

1.1(1	ti.'.'	1.	2- 2-.-A -- 1 1 1<1 00' s'lu-e io.':rçOrir d<' impostos

	

107,	5<' 2-12-5-1 --- (1,r<ie',b' is<-iiçi'io di' 1iiipõto ti' Transruis-
a,, 5,a<rlu.t Votei Clube, <te Belo ltoi'i-

''<((1<'	................................
1,1)1	ei,'.'	1,153,	5' 1ISSI --_ (3,i,cc'd<' iocuo-ão de irrpôsto de Ti'ausiuis-

	

"i<r('i'vivi 5 '	1<	Gi'C<o,io I-tsuviirlivo	(tar-niolitan,i,	ii'
li,,

Págs.

193

193

19-1

193

190

155

197

198

199

200

200

201

225

230

231

232

2112

2tttt

234

235

235

238

239

239

219

240

Págs.

241

242

242

243

216

217

248

218

249
23))

250

251

232

252

2511

25-1

254

235

256

239

239

261)

2)11

2(12

2Ott

211-1

21)4
2)35

2)iG

2)113
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LEI n,Q 1,192. (te 23-12-34 -- Extingue um cargo da carreira de Mé-
di c),-Ps 1(1(1 iata e cria o de Médico-Fisioterapeuta

LEI N.9 1,193, de 23-12-114 - Dá nova redaçiio aos Arts. 1. 9 e 2.9 da
Lei ie s 557, de 17 ele n,iuio de 1950

lEI n,Q 1.194, de 23-12-5I --- Revoga dispositivo da Lei 921, de 17
(le seli'iichi'o de 191,2

LEI n,51.195, (te 2:3-12-51 - Dispõe sObre o Estatuto do Instituto
(ii' Previdência dos Servidores do Estado de Minas
Gerais

LEI 75,5 1,196, de 23-12-54 -	Abre à Secretaria elas Finanças o cré-
dito especial de Cr$ 733.931,00

LEI 26,9 1,197, de 24-12-54 - Concede favores -,is Companhias, Ernprê-
SflS ((ii Cooperativas que se organizarem para reflores-
tamento 710 Estado

1,ltI li. 1.198, ele 21-12-51 -. - Reorganiza as Coletorias Estaduais e da
outras ) rov hlênc ias

LEI n,5 1,199, de 21-12-51 - Regula os proventos do pessoal da Fis-
cia li Z)( çiuc de Belidas 	e clt outras  pi'oviciências,,.,

lEI n.Q 1,200, de 231-12-5,1 - Concede isenção de impostos
LEI 11.9 1.201, de 28-12-5I --- Concede subvenção à Santa Casa de

Mi se rir', id (cc de Belo Ito ri z)(iit e e dá oi.itras provi (lênci as
LEI n.Q 1.202, (te 28-12-5I -- Prorroga a vigência do crédito especial

a he tIoà Secreta ri a da Agricultura, Indústria, Comé r-
cio e Trabalho, pela I,c'i nu 4-16, ele 7 (te outubro de 1949

LEI n,9 1,203, de 10-12-SI -- Abre à Secretaria cia Agricultura, In-
dústrici, Concércio e 'l'rabalho o crédito especial ele
Cr$ '14)0.01)(1,00

Págs.

267

267

268

269

270

271

271

272

273

274

284

290

296

307

316
1119

Págs.

375

375

376

376

398

408

410

419
422

423

424

424

320

322

330

:1:12

335

336

:137

:1:18

1139

340

311

357

:170

371

172

1)73

374
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LEI na	1. 1S,	
'a 2-19-5- l'oi'r'i'ga a v11iicia (ti' erJit'i especiale herto o T) Ji'liuenío Jurídico dO Estado

LEI ii.v l 1110, iL' 2-12-:, i --. Prorroga a V;	(10 de cr11dito aberto àSrcrc'tai'i ii (1115 11 (ias ................................1.111	ii.a	,; 1,	iii' 2-12-5 --- 1) 50 SI' SI'ihÍ'í'	5)11)5)) (( e Inc P"sto de Tia as-nu' e-Vi vos" 5 Co 111 regacfl o do Espírito Sciito° do J '(lado CoraçSo (1)' Maria ...............LEI
	ei 1, io2, de 2-12-5) -- l)isoõe súhri' a organizarúo do Serviço deASS I SIOfl aC	aos 1"li ri) i, c',' ,i ti C'I	e (lá 1)1) leI) 5 I 10V tIl SiiciasLEI o." 1	.:, (II' f-12-.s4	Au3orea l'('rncuta de terrenos coni a Pre.-fritura (ii' Cxl r''ni'c ..........LEI...........................

na 1 . 1111, d » 0 1 254 -	(:onrede isi'neüo (1' IiIoôsto de Triiisinjs-5111) ''Inter-vivos'' 1)0 Clii lIe I,('0pollt, da cidade dofl iCSfli O 11001 .. .......................... 
LEI	.'	1. lIS, di' 0-12-54	Auloriza a aliilisie5o de imóvel em Ubei'-

landia (' dl )Oiti'IIS Providencias ..................LEI	.,	1. 1:::, de 0-12-51 -- Coarei'.' iaI'iição de IIi(tióStO de Trans p us-siSo "inter-vi vos" 5 Asuc a cO o AI 1111 leu Glóra, de Juiz
de 1Fora..................................	

i
....................LEI ii." 1. 1117, de 11-12-54	Dispõe sóhi'c' pernuil i de terrenos, naEstOu('i0 de Araxfi

LEI ci."	1 . 1 1,	dl,(1-12-54 - Abre O S('(')'riíi r . hc (lI) ItilUrI))'Oo O crédito('SDeciel	de Cc'11 SI;! .0:17,2(1 ........................LEI ri.'	1.1::), de ' 11-12-SI --Ah'e i Scrriiri'1 da ViarSo e Obras Pó-
(bens o ('111)1110 ('spi'cial cl'' Cr; 1 1)95 1114.10	.-. 13-À iii 1. 170, de 0-12-51 -- Abre à Sec',''ia ria de Saúde e Assistência
1) ('i'11)iii.( especial de (1u'i 1011,21 1 ,1(1	...............LEI n.

	

	1.171, de 0-12-51 - Abre ti S"er'i' riu de Saúde e AssistênciaO crêl) lo especial de Cr$ 9. 388. 873,60 ............LEi	ii."	1,172,	de 7-12-SI	C.'u]i'u')iu'auro..,lt,) cl)' vu:,):Ii',entO5 (,s1,.l,')i,ios1(05	 lores (11,5 (1,) Eslail), 1' dá outras providneiasLEI n.v 1.17:1, (1 ,' 9-12-54	Orsa cc Receita e fixa a l)u'Spesa do Esta-
to d,'SEcas Giras, para () exercício ik' 11(55 ........LEIi.a 1. 17!,	k 9-12-51 - Cooredíu pensão 31 Sai Ida rIa dc Luz MetoLEI ii.'	1, ES, de 11-12-5I - -,".l>,'e ic Secretaria ua Agricultura, Indús-

tria. 'Suipo"rcio e 'i'raballco o rrí ' dilo e'pecia1 de Cr$2. 7,5. li 1,5()	........................................
--	lEI	ic."	1.17,	1' 9-1:1_51 -- Abrel)S(')'I'i'iari, ( di' Saúde e Assistência

O er11diio especial de (:S 799.4o5,90 .........
LEI n.v 1. 177, d' 15-12-54 -- Fixa o efetivo do	

.

	

Polícia Militar
.	.

para oe:ec'ctcio de 1955 e dá 0(l1r,s PI'0V3)i 1 nciaS ........LEI N.'i 1. 178, de 15-12-51 -- Dispõe sôbre os veilrincentos e vanIa-gens do pessoal (ii Policia :1:131)11'LEI ai	
1.179, de 15-1254 - Abre à Sí'ci'etícriuc Ou .\uZi'(culiiir li , Inilús-

ria, Conié reto e Trabalho, o e c'td ito es p('('i)cl (te (1 c'$4,206.952,00	........................................
LEI n.v 1.180 , (te 15-12-54	Autoriza aquisiçiio ele imóvel destinado

à Loicria cio Estudo de Minas (ki',-cis ...........LEI N, s 1,181, de 15-12-51 -- 51 .')difica a Lei 852, (te 26-12-951, e da
outra ; providências .....................

LEI n,s 1.182, di' 1S-12-51	(tocicede isençíii, do Impôsto de Trans-ic,issã ),	''iuier-'ivia"	50 CiciE'	(II'	Acl)ir('lândil(LEI n.Q 1,181, (te 15-12-54	Abre ii Si'cretai'ia cio Interior 1) créditoespecial de Cr	28. 511,00 ............LEI 11.9	1.101, di' 15-12-51 ---- (:'nc)')te nnxtlio financeiro ao \'I Cou-
gesso No'iorcei	de ,tornal istas ..............

LEI ou 1.105, de 111-12-54 -- Abre 1) Suereinri )) (li) Agrtculito'u', In-t1'istr,a, Concérrio 1' 'trabalho o crédito eSpecial de
Gi$ 5,4411.7:111,51)	...............................

-	LEI n,v 1.1811, de 16-12-114 --- Alui' ii Secretaria da Agricultura, tu-
dúsiria, Coicii1 i')' o	e	Tc'ahi'liio	o	créil lo	('spi'('iI!l	(1)'(Ir	3.586,8-14,So	...............................LEI ii."

	

	1. 107. d » 2:1-12-si --- (5,ac,'ik s)ii)vrrci'ào anual à Aeadeiuici
7iiiieir'i	d'' Lelr's	.................LEI n.v	1 . 1:15', de 2:1 i 1111 1	Abre ii Secn'('ticriIl de Saúde e Assistênciao e'r."Co	'upi'ci i l d' C'	27.12:1,00LEI	a.s	1. 150,	'e 7:-- 35t	Ah "" í'	OrCi'(i(r i c (1,) Ifllc')'lor o ci'S'lito

Crt	11(25, 2 111)LEI	N.0	1,1110,	di'21-i2, 3--- Coucc,tr a' 1"Si> (1' iiiidostos "iflhi'r-v, vos"
na	aquisição	de iiióvc';s à I.'ciüo	dos l"erc'ovii'Irios(t) 13;'asil

LEI n.s 1.191, de 2:1-12-54 .-- Co,, 	do Iclipôsio de Trans-
niiss5o "ifltei'-y,5 '5" ai "C'iitr, itsgíi'iia de Cartilole
São Jorge"
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