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ERRATA

Na Lei n.9 6.045, de 30 de novembro de 1972, artigo 18, § 2.1,
publicada na "COLEÇÃO DAS LEIS DE 1972", p. 331 a 332, deixou
constar a promulgação cia parte vetada pelo Senhor Governador.

LEI N.° 6.045, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1972

Dispõe sobre o Conselho de Criminologia e Direito
Penal, alterando disposições da Lei n. 2.877, de
4 de outubro de 1963, e dá outras providências.

Considerando que o Povo do Estado de Minas Gerais, por seus
representantes, rejeitou o veto parial aposto ii Proposição de Lei
n.° 6.593, incidente na expressão "um representante da Assembléia
Legislativa, designado pela respectiva Mesa (la Assembléia" contida
no artigo 18, 2., da Lei n. 9 2.877, de 4 de outubro de 1963, com
a redação çiue lhe deu a Lei n.' 6.045, (le 30 (te novembro de 1972,
promulgo, nos termos do 4., do artigo 44, da Constituição Estadual
a disposição velada:
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§ 2.' Compõem ainda o Conselho um represen-
lante do Tribunal de Justiça, que será um dos Desembar-
gadores de Câmara Criminal, um representante da Assem-
bléia Legislativa, designado pela respectiva Mesa da
Assembléia e um da Seção Estadual da Ordem dos Advo-
gados do Brasil."
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ERRATA

A Lei n. 0 6.540, dê' 17 de dezembro de 1974, publicada na "CO-

LEÇÃO DAS LEIS DE 1974", p. 304 a 305 tem a seguinte redação:

LEI N.9 6.540, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1974

Suprime o artigo 2. 1 da Lei n. 9 4.706, de O h de
abril de 1968, e dá outras providências.

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

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

Art. 1.0	 Fica su primidoo art. 2. 9 da Ii n. 4.705, de 04

(le abril de 1968.

Art. 2 . 0 - - Os vencimentos mensais do cargo de Consultor

Jurídico, a que se refere a Lei n. 0 1.244, de 28 (le maio de 1955,

inclusive dos inativos, são os fixados pelo símbolo PE-19 do Anexo

II, mia lei que dispõe sobre o Quadro (Ia Polícia Civil.

Art. 1" ----Os funcionários efetivos vue estiverem exercendo,

comprovadamente, há mais dc dois anos, no Departamento Jurídico

do Estado, as funrões correlatas ou afins Í1 classe de Advogado, p0-

(lrão concorrer à seleção competitiva interna destinada ao pri-

meiro provimento na classe mio Quadro Permanente, conforme o que

dispõe o art. 39 do Decreto n. 0 16.409, (te 10 de julho de 1974.

- 1 . 0 A comprovação (lo exercício far-se-á através da apre-
sentação do ato de lotação e designação parao cargo ou por decla-

ração do titular do órgão.

§ 2. -- É prova, também, a certidão do exercício da função

em defesa do Estado, passada por Juiz dc Direito ou Juiz do Trabalho.

Art. 40	 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação

Art. 5." - Bevogani-se as disposições em contrário.
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Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 17
de dezembro de 1974.

RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
Agnelo Créa Vianna
Odelmo Teixeira Costa, Cel.
Lúcio de Souza Assunipção
José Comes Domingues

LEI N.9 7.457, DE 2 DE JANEIRO DE 1979

Declara de utilidade pública a Associação de
Amigos do Parque São João, com sede ria Cidade
de Contagem.

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

Art. 1.0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação
de Amigos (lo Parque São João, com sede na Cidade de Contagem.

2 . 0 -----Esta lei entra cio v gor na (lata de sua publicação.

Art. 3• 1 - Revogani-se as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 02
de janeiro de 1979.

LEVINDO OZANAM COELHO
- Eduardo Levindo Coelho

Elias Souza Carmo
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LEI N. 9 7.458, DE 2 DE JANEIRO DE 1979

Declara de utilidade pública a Loja Belo Ho-

rizonte - --AMORC, com sede em Belo Horizonte.

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

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

Art . 1. v --- Fica declarada de utilidade pública a Loja Belo

Horizonte - AMORC, com sede em Belo Horizonte.

Art . 2.	 Esta lei entra em vigor na (lata de sua publicação

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

Mando, portanto, a todas as autoridades, a oucin 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 02

de janeiro de 1979.

LEVINDO OZANAM COELHO

Eduardo Levindo Coelho

Elias Souza (;rino

LEI N. 7.459, DE 2 DE JANEIRO DE 1979

Declara de utilidade pública a Associação de

Pais e Amigos dos Excepcionais de Bicas, com

sede na Cidade de Bicas.

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

decretou ( eu, (Ifl seu nome, sanciono a seguinte lei

Art . 1 .	 F(a (lelJiUli (te utiitade pública a Associação

le Pais e Amigos dos Excepcionais de Bicas, com sede na Cidade

(te Bicas.

Art. 2. 1	 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

—7—

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

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

cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 02

de janeiro de 1979.

LEVINDO OZANAM COELHO

Eduardo Levindo Coelho

Elias Souza Carmo

LEI N.9 7.460, DE 2 DE JANEIRO DE 1979

Declara de utilidade pública o Hospital de

Itanzarandiba, com sede na Cidade de Itamaran-

diba.

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

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

Art . 1. --- Fica declarado de utilidade pública o Hospital de

Itamaran(liba, (0111 sede na Cidade de Itamarandiba

Art. 2. - - Esta lei entra em vigor na (lata de sua publicação.

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

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

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

cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 02

de janeiro (te 1979.

LEVINDO OZANAM COELHO

Eduardo Levindo Coelho

Elias Souza Carmo
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LEI N. ç, 7.461, DE 2 DE JANEIRO DE 1979

Declara de utilidade pública o Centro Espírita
Eurípedes Bcwsanulfo, com sede no Distrito de
Tobali, Município de Ibiá.

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

Art. 1 Fica declarado de utili ciade pública o Centro Espí-
rita Eurípedes Barsanulfo, com sede no Distrito de Tobati, Município

de Ibiá.

Art. 2.

	

	 - Esta lei entra em vigor na (lata de sua publicação.

Art . 3 • 1 -- Bevogain-se as disposições em contrário.contrário

Mando, portanto, a todas as autoridades, a cuem O conheci-

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

cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Uberdade, em Belo Horizonte, aos 02

de janeiro de 1979.

LEVINDO OZANAM COELHO
Eduardo Levijido Coelho
Elias Souza Carmo

LEI N. 9 7.462, DE 2 DE JANEIRO DE 1979

Declara de utilidade pública o Bola de Ouro
Futebol Clube, com sede em Belo Horizonte.

O Povo do Estado (1v Minas Gerais, por seus representantes,
(iccrLtou e (.ti, em 

SCU nome, sanciono	 seguinte lei

Art.  1 . ---- Fica declarado (te utilidade pública o Bola de
Ouro Futebol Clube, dom sede cm Belo Horizonte.

Art. 2.  -. Esta lei entra em vigorvigor na data de sua publicação.

Art.	 Revogam-se as disposições em contrário.

(3 - -

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

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

cumprir, tão inteiramente como nela se (ofltéflL

Dada no Palácio cia Liberdade, em Belo Horizonte, aos 02

de janeiro de 1979.

LEVINDO OZANAM COELHO

Eduardo Levindo Coelho

Elias Souza Carmo

LEI N. 9 7.463, DE 2 DE JANEIRO DE 1979

Dá denominação à Escola Estadual 1.' Grau

do Distrito de Costa Sena Município de Concei-

ção do Mato Dentro.

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

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

Art. 1.	 Passa a denominar-se Escola Estadual Leandro

Pereira Mulaquias	 1.1 Grau, a Escola Estadual 1.' Grau do Distrito

de Costa Sena, Município de Conceição do Mato Dentro.

Art. 2. - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

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

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

cumprir, tão inte i ramente corno nela se (Ofltefli

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 02

de janeiro de 1979.

LEVINDO OZANAM COELHO

Eduardo Levindo Coelho

Eugênio Klein Dutra
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LEI N. 7.464, DE 2 DE JANEIRO DE 1979

Dá a denominação de José Henrique Filho à

Escola Estadual - 1.' Grau, de São Sebastião da

Vala - - Distrito de Aimorés.

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

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

Art. 1. -------l)enominar-se-á José Henrique Filho a Escola Esta-

dual	 1.9 Grau, de São Sebastião da Vala, Distrito de Aimorés.

Art. 2. --- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3 • 1 - Revogam-se as disposções em contrário

Mando, portanto, a todas is autoridades, a 
q

ue
m o conheci-

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

cumprir, tão inte;ranienle como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 02

de janeiro de 1979.

LEVÍNDO OZANAM COELHO

Eduairdo Levindo Coelho

Eugênio Klein Dutra

LEI N.? 7.465, DE 2 DE JANEIRO DE 1979

Dá denominação à Escola Estadual - 1.

Grau, da Cidade de Carlos Chagas.

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

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

Art. 1 . - - - Passa e denominar-se Escola Estadual Geraldo

de Souza Norte ----- 1.1 Grau, a Escola Estadual 1.9 Grau, da Cidade

de Carlos Chagas.

Art. 2. --- Esta lei entra cm vigor na data de sua publicação.

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

11

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

cumprir, tão int&ramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 02

de janeiro de 1979.

LEVINDO OZANAM COELHO

Eduardo Levindo Coelho

Eugênio Klein Dutra

LEI N.9 7.466, DE 2 DE JANEIRO DE 1979

Dá denominação a ponte sobre o Rio Freire

na Cidade de Barroso.

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

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

Art. 1 . 9 ------Passa a denominar-se Ponte Ângelo Meneghin a

ponte sobre o tUo Freire, ligando a região do Bom Jardim  região

da Vieira, no Município de Barroso.

Art. 2. - - Esta lei entra em vigor na (lata de sua publicação.

Art. 3.'	 Revogam-se as disposicões em contrário.

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

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

cumprir, tão inteiramente eomo nela se contem

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 02

te janeiro de 1979.

LEVINDO OZANAM COELHO

Eduardo Levindo Coelho

Gilberto Aritunes Almeida
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LEI N. v 7.467, DE 2 DE JANEIRO DE 1979

Autoriza o Podei' Executivo a Permutar imóvel
('010 a Fundação Servieos de Saúde Pública e dá
Otitl'(iS protiidêiicias

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

Ai - [ . 1." Fica o Poder Executivo autorizado a permutai,
seu! torna, com ii Fundação Serviços d e S:U(le Publica - FSES1,
Diretoria Heiona1 de Minas Gerais, ent id ade vinculada ao Ministé-
rio  cia Saúde, o imóvel de propriedade tio Estado, com 4.325 un2
ole área, colilposto ii. , um terreno reiiianesccnte tia área anterior-
mente ocupada pelo campo (lo Alvorada Futebol Clube, formado por
um polígono irregular com 3.280 m 2 de área, e cio terreno rema-
nescente da área anteriormente oeupada pelo Grupo Escolar Rotari Clu-
be cio Oeste, formado por uni polígono irregular com 1.045 m2 de
área, ambos (leslnembl'adOs de urna área maior, adquirida pelo Estado,
por escritura (le compra e venda, lavrada no livro 24, ás lis. 6 a
do Cartório (lo 2." Ofício de Notas de Belo Horizonte, e transcrita sob
o n." 1.803, cm 10 de abril de 1907, no livro 3, às fis . 264, cio Cartc
rio do 1. ••' Ofício de Registro de Imóveis (E' Belo Fiorizonte, avaliado
ciii Cr$ 86.00000 (oitocentos e sessenta e cinco mil cruzeiros),
pelo imóvel (te propriedade  da Fundação Servicos de Saúde Pública

FSESP, caracterizado por um polígono irregular com 1.430 m2
de área, com benfeitorias, olesiiieinhrado de unia área maior, adqui-
rida pela Ilieslila Fundação, 1)0r escritura publica (le doação, lavra-
da no livro 163-13, às fis . 130/132-V, cio Cartório do 5. 1 Oficio de
Notas de Belo Horizonte, ciii 10 de agosto de 1961, e transcrita sob
o n:' 34.449, às fls. 207, do 6vro 3-AL, do Cartório do 3. 1 Oficio

de Registro de Imóveis de Belo Horizonte, em 30 de agosto de 1961,
avaliado ciii Cr$ 897.711,00 (oitocentos e noventa e sete mil, sete-
centos e (onze cruzeiros)

Art. 2.' O terreno permutado pelo Estado destina-se
à imiiplantaçã() da Via Urbana Leste ---- Oeste de Belo Horizonte, fican-
do, desde já, o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas

Gerais	 DER/'.\R;, autorizado a demolir as benfeitorias nele exis-
tentes, pa raac oflSccucáo dos fins, a (tt!' se prOpOe.

Art . 3.	 Esta lei entra cmii vigor na data de sua publicação

13

Manro, par ne. a tod:c es :Ulo:'ici:uies. e 'l(1ii a "onlieci-
mncnt() e eXecuc'ão (l(SI a lei pert en cer. que a cumpram e façam

cumprir, tão i n lei ramen te como n ela se ( onténi

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo horizonte, aos 02

de janeiro de 1979.

LEV1NI)() OZINAM COELHO

Eduardo Lc'viim (1(1 Coei/ia

José .1 'idíi io de 1 usc'o ioelos (:osia

LEI N. 9 7.468, DE 11 DE ABRIL DE 1979

.ierescenta paiágro,fo (10 artigo 1. da Lei iu
6.572, de 29 de abri (IL' 1975, mie autoriza o Poder

Executivo a doar imóvel de pro priedade do Estado

à Associação dos Amigos do Hospital M'r,rio Penou.

O Povo do EsI :o o de Minas Ceia is, por seus representantes,

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

Art. l.e - - Fica acrescentado ao artigo 1.' (Ia Lei n. 6.572, de

29 de abril de 1975, o seguinte passando o seu parágrafo único
para § 1.

"Art.	 1.	 ............................

§	 1.	 --	 ............................

§ 2.' Pai-a o fim exclusivo da construção e insta-

lação do Instituto Mineiro de Oncologia, poderá o imóvel

de que trata este artigo ser dado em garantia hipotecária

a instituicões ofcjais (le crédto, pt'm'mintida, ainda, se

necessário. a sua alien:oão a terceiros, para sOiUciio de

débito hipotecário.,'

Art . 2, - - Esta lei entra em vigor na data (lc sua publicação

Ari 4."	 Revogam-se :s (lis}asiçôeS em contrário. 	 Art. 3."	 Revogam-se Is disposições ciii c'oflti'ái'io
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Mando, portanto, a todas os autoridades, a c'uem o conheci-
flicilto e execucão (lesta 1 ei pertencei', que a cumpram e façam
cumprir. tão iii te; i'afliente ('00(0 nela se uonteiU

Dada no Palácio da Liberd a (te, cio Belo Horizonte, aos

11 dc abril de 1979.

I"RANCELIN() PEREIRA DOS SANTOS
humberto de Almeida
José Machado Sobrinho

LEI N.° 7.469, DE 17 DE ABRIL DE 1979

i)ú 1(0011 redaeão ao artigo 2. da Lei 11. 9 7.433,
de 19 de dezembro de 1978, aue autoriza o Poder
Executivo (1 doar imóvel d Prefeitura Municipal de

Piranquçu

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

Ai-I. 1.'	 O artigo 2. da Lei ii.' 7.433. de 19 de dezemhi'()

de 1978. passa  vigorar ('((TU a seguinte redaçao

"Art . 2.' O imóvel mencionado no artigo ante-
rior, com área de 2.007,50 111 2, e que confronta, pela
frente, numa extensão de 47,00 m, com a Rua da Matriz;
pelos fundos numa extensão de 47,00 m, com o imóvel
(te propriedade (te ,João Joci(,uiifl (ii' Meio; pela direita,
numa extensão (te 43,00 m, com a Rua Sebastião Antunes
Siqueira, e, pela esquerda, numa extensão de 46,00 m,
com a Hua (lo Meio, foi havido pelo Estado de Minas
Gei'a s em doarão feita pelo Ilispad o (te Pouso Alegre,

conforme a escritura pública lavrada em 19 de (tezem-

l)ro (l(' 1960,P pelo Tabelião .José Corrêa (te Carvalho, e
registrada no Cartório de Registro de Imóveis (la Co-
marca de Itajubá, às folhas 206, (10 Livro 3-1, sob O

n; 17.381, em	 12 de março de 1970."

Art. 2.' - Esta lei entra cm vigor na data de sua publicação.

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

15

Mando, portanto, (4 todas as autoridades, a auem o conheci-

mento e execução desta lei pertencer, que cunipram e façam

cumprir, tão nteiramente ('orno fl('la se contí'm

Dada no Palácio da Liberdade, em Reto Horizonte, aos

17 (te abril (1(' 1979.

I'R.'INCELINO PEREIRA 1)05 SANTOS

hIumbcrto de Aliiicida

José Machado Sobrinho

LEI N. ç, 7.470, DE Í1 DE ABRIL DE 1979

Concede (1 Maria do Carmo Meio Franco Nabu-

co o título de Cidadã Honorária do Estado de Mi-

nas Gerais.

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

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

Art . 1.' --- Fica concedido a Maria do Carnio Meio Franco

Nabuco o titulo de C (ladã 1ionorái'ia do Estado de Minas Gerais.

2 () título, i'epresentado p01' (tiploifla especialmente

confeccionado, será entregue à homenageada em reunião especial

(ia Assembléia Legislativa

	

Art . 3.	 Esta lei entra cm vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a (ruem O conheci-

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

cumprir, tão inteiramente como 11(1:4 5(' c((ntí'n(

Palácio do Governo, em Ouro Preto, aos 21 de ahr:l de 1979.

PRA NCELINO PEREIRA DOS SANTOS

1-lum b crIo de A (me ida
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LEI N. 9 7.471, DE 23 DE ABRiL DE 1979

A uloriza o Poder Executivo o perniiilur iam-
veis com o Município de Bordo de Cocais

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

decretou e eu, cia seu nome, sanciono a seguinte lei

A rt.  1." Fica o Poder Executivo autorizado a perniut ar os

móveis de prop ed:ide do Estado de Minas Gerais, com as áreas
de 6.192,00 m 2 (seis mil, cento e noventa e dois metros quadrados)
e de 246,00 m 2 (duzentos e quarenta e seis metros quadrados), si-
tuados na Vila Brandão e na Avenida Getúlio Vargas n. 0 1.475,

ambos na área urbana di' Barao de Cocais, e resnectivas benfeito-
rias, par outro de propriedade do Município de Barão de Cocais,
com área de 1.621,51 1112 (um mil, seiscentos e vinte e um metros
e cinqüenta i' U111 decímetros quadrados), e respectivo prédio, onde
se acha instalada a Escola Estadual "Odilon Behrens", tendo os se-
guintes 1 im te e confrontacoes : pela frente, com a Rua Monsenhor
llorta pelo lado direito, com a Rua Sáo Manoel, pelo lado esquer-
(lo, com a Avenida Getúlio Vargas pel')S fundos, com imóveis (te

propriedade de \Vilson Alvaren:i de 0 1 veira c de Joaauim Alva-

renga (l(' Oliveira

1:? - O illl(')v('l, de propriedade lo Estado, com a área de

6.192,00 1112 (seis mil, cento e noventa e dois metros quadrados),
foi havido pelo Estado de Minas Gerais, mediante (lOacãO, na con-
formidade da escritura pública lavrada em 12 de agosto de 1953.
no Cartório Niza Catarina Comes. (lo Milo icípio de Barão de Cocais,
às folhas Ir) V a 48 v, do Livro 33, transcrita no Cartório do Begis-
ro de Imóveis  ila Comarca de Santa Bárbara, Sol) -o fl.° 14.854, às
Folhas 138, do Livro-3 Y, em 27 de agosto de 1953, tendo os seguin-
tes limites e ('011 fi'on tações : pela frente, numa extensão de 72,00
setenta e dois metros), com a Rua n.° 3; pelo lado direito, numa

extensão de 86.00 m (oitenta e seis metros), com a Rua n.° 2; pelo
lado esquerdo, numa extensão (te 86,00 in (oitenta e seis metros),
com a Rua n.-' 8; pelos fundos, numa extensão de 72,00 m (setenta

dois mni'ti'os) , com a Rua n.° 7

§ 2." O móvel, de propriedade do Estado, com área de

246,00 m2 (duzentos e quarenta e seis metros quadrados), também

havido 1)01' loa ão. lia conformidade de escritura pública lavrada
em 1() de outubro di' 1955, no Cartório Nilza Catarina Gomes, do
Município de Bai-ão de Coca s, às folhas 57 a 58 v, do Livro 33,
transcrita no Cartório (lo Registro (te Imóveis da Comarca de Santa
Bárbara, sob o n. 16.360, às folhas 139, (lo Livro 3-Z, tem os
seguintes lin tes e confrontações: pela frente, numa extensão de
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14,60 m (quatorze metros e sessenta centímetros), com a Avenida
Getúlio Vargas; pelo lado direito, numa extensão de 16,45 m (dezes-
seis metros e quarenta e cinco centímetros), com terrenos de sucesso-
res de Olivier da Costa Lage; pelo lado esquerdo, numa extensão
de 16,40 m (dezesseis metros e quarenta centímetros), com a Praça
Dr. Alencar Peixoto; pelos fundos, numa extensão de 15,40 m (quin-
ze metros e quarenta centímetros), com terrenos da Mitra Dioce-
sana de Mariana.

Art. 2.° A permuta, a que se refere esta lei, far-se-á sem
torna para qualquer das partes, ficando, todavia, assegurada, me-
diante cláusula a ser inscrita na escritura, a permanência dos
serviços forenses (Ia -Comarca de Barão de Corais no prédio situado
na Avenida Getúlio Vargas n.° 1.475, daquela cidade, até que o
Estado de Minas Gerais disponha de prédio próprio para abrigar
esses serviços, construído em área a ser doada pelo Município de
Barão de Cocais.

Art. 3.9	Esta lei entra em vigor na data (le sua publicação.

Art. 4. 9	Revogam-se as disposições em contrário, especial-
mente as da Lei n.° 2.619, (te 18 de julho de 1962.

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

Dada no Palácio (Ia Lil)eI'(la(le, em Belo horizonte, aos
23 de abril de 1979.

FRANCELINO PEREIRA DOS SANTOS
Humberto de Almeida
José Machado Sobrinho

LEI N.9 7.472, DE 23 DE ABRIL DE 1979

Autoriza doação de imóvel do Estado ao Mu-
nicípio de Ubá.

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

Art. 1 . 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Mu-
nicípio de Ubá o imóvel de propriedade do Estado, com a área de
5.000 m2, adquirido por doação, conforme escritura pública lavrada
em 6 de fevereiro de 1928, às folhas 28 e 29 v, do livro de notas

1.
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n.° 119, do Cartório do 2. Ofício da Comarca de Ubá, registrada em

14 de fevereiro de 1928, à folha 129, (10 livro 3-AA, do Registro de

Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Ubá.

Art. 2.Q	 Esta lei entra em vigor na data de sua ,ublieação.

Art. 3 • 9 	Revogam-Se as disposiÇães em contrário.

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

to e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir,

tão inteiramente corno nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 23 de

abril de 1979.

FUANCELINO PEREIRA DOS SANTOS

Humberto de Almeida

José Machado Sobrinho

LEI N. 7.473, DE 27 DE ABRIL DE 1979

Altera as Leis n.°s 4.788, de 29 de maio de

1968, 4.825, de 12 de junho de 1968, 4.874, de 23

de julho de 1968 e 4.959, de 1. 0 de outubro de 1968-

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

decretou a seguinte lei:

Art. 1. Fica suprimida a expressão "sem ônus para o

Estado", constante dos artigos 3. 9 tias Leis n.s 4.788, de 29 de

maio de 1968, 4.825, de 12 de junho de 1968 e 4.959, de 1.o de

outubro de 1968.

Art. 2. --- Fica revogado o parágrafo único do artigo 3. da

Lei n.Q 4.874, de 23 de julho de 1968.

Art. 3•0	 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4.' - Revogam-se as disposições em contrário.
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Mando, portanto, a todas as autoridades, a quein o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente como nela se contém.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 27 (te abril
de 1979.

O Presidente: (a) João Navarro
O 1.9 Secretário: (a) Narcélio Mendes
O 2.' Secretário: (a) Neif .Jabur

LEI N,' 7.474, DE 7 DE MAIO DE 1979

Autorizo a abertura de crédito suplementar a
dotações cio orçamento do Poder Judiciário 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. 1.9 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir o crédito
suplementar de Cr$ 2.958.282,00 (dois milhões, novecentos e cin-
qüenta e oito mil, duzentos e oitenta e (tais cruzeiros) a dotações do
orçamento da Justiça de Primeira Instância, para o atendimento de
despesas com vencimentos e vantagens relativas a 9 (nove) cargos
de Juiz de Direito de Terceira Entrância, necessários à instalação de
2. 1 Vara nas Comarcas, respectivamente, de Carangola, Cataguases,
Itabira, Itaúna, Lavras, Leopoldina, Pará de Minas, Passos e Pirapora.

Parágrafo único Para atender á despesa prevista neste ar-
tigo, fica o Poder Executivo autorizado a anular, total ou parcialmente,
até o limite do crédito cogitado, (lotações do orçamento vigente do
Estado.

Art. 2.9 --- Esta lei entra em vigor na (lata de sua publicação.

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

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

Dada no Palácio (Ia Liberdade, cni Belo Horizonte, aos 07 de
maio de 1979.

FRANCELINO PEREIRA DOS SANTOS
Humberto de Almeida
Paulo Roberto Haddad
Márcio Manoel Garcia Vilei
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LEI N.9 7.475, DE 7 DE MAIO DE 1979

Concede a pensão da Lei n.° 71t15, de 15 de
dezembro de 1978, a luete Camargos Barreto e Alba
de Lima Leite Guimarães.

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

Art. 1.' - Fica concedida às Senhoras Ivete Camargos Bar-
reto e Alba de Lima Leite Guimarães, viúvas, respectivamente, dos
ex-Deputados Alberto Deodato Maia Barreto e Aloysio Leite Guima-
rães, a pensão de que trata a Lei n. Q 7.415, de 15 de dezembro de

1978.

Art. 2.' - As despesas decorrentes da execução desta lei cor-
rerão à conta de dotação própria do orçamento do Estado.

Art. 3.' - Esta lei entra cm vigor na data de sua publicação.

Art. 4.9 - Revogam-se as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 07 de
maio de 1979.

FRANCELINO PEREIRA DOS SANTOS
Humberto de Almeida
Paulo Roberto Haddad
Márcio Manoel Garcia Vilela

LEI N.9 7.476, DE 7 DE MAIO DE 1979

Concede pensão especial a Creuza Maria Bar-
bosa Boarato.

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

Art. 1.' - Fica concedida pensão especial a Creuza Maria Bar-
bosa Boarato, ex-Professora contratada na Escola Estadual São Si-
meão, de Itueta, invalidada no exercício da função.

Art. 2.' - A pensão especial concedida pelo artigo anterior,
é fixada em Cr$ 3.000,00 (três mil cruzeiros) mensais, reajustável na
mesma proporção em que for elevado o valor do vencimento cor-
respondente à classe de Professor, nível 1, Grau A, do Quadro do
Magistério, a que se refere a Lei n. 9 7.109, de 13 de outubro de 1977.

Art. 3.' - A pensão concedida nesta lei é de natureza pessoal,
intransferível e inacumulável com qualquer outro benefício ou direito.

Art. 4.' Para atendeis despesas resultantes (lesta lei, no
corrente exercício, fica o Poder Executivo autorizado a abrir o crédi-
to especial de Cr$ 30.000,00 (trinta mil cruzeiros), podendo, para
tanto, anular, total ou parcialmente, (lotações do orçamento do Estado.

Art. 5.9	 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6.' -- Revogam-se as di s posições eni contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 07 de maio de
1979.

FRANCELINO PEREIRA DOS SANTOS
Humberto de Almeida
Paulo Roberto Iladdad
Márcio Manoel Garcia Vilela

LEI N. 9 7.477, DE 7 DE MAIO DE 1979

Declara de utilidade pública a Loja Maçônica
Estrela do Oeste de Minas, com sede na Cidade de
Divinópolis.

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

Art. 1.' - Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçônica
Estrela do Oeste de Minas, com sede na Cidade de Divinópolis.

Art. 2.' - Esta lei entra ciii vigor na data de sua publicação.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 07 de
maio de 1979.

FRANCELINO PEREIRA DOS SANTOS
Humberto de Almeida
I)énio Moreira de L'cirvaho

LEI N. 9 7.478, DE 15 DE MAIO DE 1979

23

§ 2.9 - O imóvel de propriedade do Município de Pará de
Minas é o descrito na Lei Municipal n.° 1.839, de 20 de fevereiro
de 1979, registrado no Cartório do Registro de Imóveis de Pará de
Minas, em 23 de agosto de 1976, às fis. 133, do livro 2 D, sob a ma -
trícula n.s 1.029, com a averbação AV-2 -- 1.029, e confronta por
seus diversos lados com terrenos de propriedade da Cia. Industrial
Paraense, de Guilherme Alves Moreira, (te João Ferreira de Oliveira
e com a BR-262.

Art. 2.	 A permuta for-se-á sem torna para qualquer das
partes.

Art. 3•9	 Esta lei entra em vigor na (lata de sua publicação.

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

Autoriza o Poder Executivo a permutar imó-
vel com o Município de Pará de Minas.

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

Art. 1. - Fica o Poder Executivo autorizado a permutar imó-
vel de propriedade (lo Estado (te Minas Gerais, situado no Bairro
São Francisco, na Cidade de Pará de Minas, com a área de .
195. 600,00 m 2 (cento e noventa e cinco mil e seiscentos metros
quadrados), por outro de propriedade (lo Município de, Pará de Mi-
nas, localizado no lugar denominado Serra das Piteiras ou Pasto da
Câmara, na zona urbana daquela cidade, c011StitUí(l() de terreno com
a área de 172.000,00 m 2 (cento e setenta e dois mil metros qua-
drados), e respectivas benfeitorias, perfazendo uma área construída
de 330,00 m 2 (trezentos e trinta metros quadrados), imóvel este em
que se encontra instalada a 1. 4 Companhia do 7.9 Batalhão da Polícia

Militar.

§ 1. O imóvel de propriedade do Estado de Minas Gerais
foi havido por compra, na conformidade da escritura pública lavra-
da pelo Cartório do 3,9 Ofício de Notas da Comarca dc Pará de
Minas, em 6 de dezembro (te 1938, às fls. 151, (lo livro 10, transcrita
no Cartório (lo Registro de Imóveis de Pará de Minas, em 8 de no-
vembro de 1963, às fls. 127, do livro 3-AP, sob o n. 37.130, confron-
tando por seus diversos lados com terrenos da Sociedade Civil Pro-
vidência, da Prefeitura Municipal (te Pará de Minas, com as Ruas
Santa Clara, Cardeal Hugolino e Inoeêncio III, e com a Avenida Pre-
sidente Vargas.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 15 de
maio de 1979.

FRANCELINO PEREIRA DOS SANTOS
Humberto de Almeida
José Machado Sobrinho

LEI N. Q 7.479, DE 15 DE MAIO DE 1979

Autoriza a doação de terreno situado no Mi,-
nicípio de Rio Novo.

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

Art. 1. Fica o Poder Executivo autorizado a doar a Silas
de Oliveira Costa terreno situado no Município de Rio Novo, Distrito
de Goianá, com área (te 2.399,08 m 2, confrontando, pela frente, nu-
ma extensão (te 8,80 m, com o antigo leito ferroviário; pelo lado di-
reito numa extensão de 75,20 m, com terrenos do Estado de Minas
Gerais, pelo fundo, numa extensão de 54,20 m, com terrenos do do-
natário; e, pelo lado esquerdo, numa extensão (le 87,25 m, com o
Ribeirão do Limoeiro.

Art. 2. - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3,9 - Revogam-se as disposições em contrário.
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Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-

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

prir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 15 de

maio de 1979.

FRANCELINO PEREIRA DOS SANTOS
Humberto (te Almeida
José Machado Sobrinho
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LEI N.9 7.481, DE 15 DE MAIO DE 1979

Declara de utilidade pública a Fundação Bra-
sileira (te Direito Econômico, com sede em Belo
Horizonte.

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

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

Art . 1.v	Fica declarada (!C utilidade pública a Fundação
Brasileira de Direito Econômico, com sede em Belo 1-lorizonte.

Art . 2.1	 Esta lei entra viu vigor na (lata dc sua publicação

LEI N.° 7.480, DE 15 DE MAIO DE 1979

Declara de utilidade pública o Conselho Parti-
cular de Itanhomi da Sociedade de São Vicente de
Paulo, com sede na Cidade de Itanhomi

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

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

- Art. 1. 1 Fica declarado (lv utilidade pública o Conselho

Particular de Itanhomi da Sociedade de São Vicente de Paulo, com

sede na Cidade de Itanhomi.

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

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

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

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

prir, tão inteiramente como mula se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 15 de

maio de 1979.

FRANCELJNO PEREIRA DOS SANTOS
Humberto de Almeida
Dênio Moreira de Carvalho

Art . 3.y	 Revogam-se as (liSt)((SiÇõeS (1(1 contrário.

Mando, portanto, a todas as uutori(ladcs, 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, cm Belo Horizonte, aos 15 de
maio de 1979.

FRANCELINO PERFIl?, 1 1)05 SANTOS
Humberto de Almeida
Dênio Moreira de Carvalho

LEI N.° 7.482, DE 15 DE MAIO DE 1979

Declara de utilidade pública a Sociedade de
São Vicente de Paulo, com sede na Cidade de
Perdões.

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

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

Art. 1. -• - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade

de São Vicente de Pulo, com sede na Cidade de Perdões.

Art. 2.	 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

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

incuto 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 15 de

maio de 1979.

FRANCELINO PEREIRA DOS SANTOS

Humberto de Almeida

I)ênio Moreira de Carvalho

LEI N. 7.483, DE 31 DE MAIO DE 1979

Declara de utilidade pública a Associação dos

Servidores Municipais de Inotinga --- ASSEMIPA,

com sede na (.'idc1e de Incrtinga.

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

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

Art . 1.------Fica declarada dc utilidade pública a Associação

dos Servidores Municipais de Ipatinga -- ASSEMIPA, com sede na

Cidade de Ipatinga.

Art. 2. --- Esta lei entra em vigor na data (te sua publicação.

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

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

mento e execução destu lei pertencer, que a cumpram e façam cum-

prir, tão inteiramente como nela se contém

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 31 de

maio de 1979.

FRANCELINO PEREIRA DOS SANTOS

Humberto de Almeida

Dênio Moreira de Carvalho

LEI N. 7.484, DE 31 DE MAIO DE 1979

Declara de utilidade pública a entidade Obras
Sociais da Paróquia de Lagamar OSPALA, com

sede na Cidade de Lagamar.

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

Art . 1.- - Fica declarada de utilidade pública a entidade Obras
Sociais da Paróquia de Lagamar •- OSPALA, com sede na Cidade de
Lagamar.

Art. 2. ---- Esta lei entra em vigor na (lata de sua publicação.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 31 de
maio de 1979.

FRANCELINO PEREIRA DOS SANTOS

Humberto de Almeida

Dênio Moreira de Carvalho

LEI N.9 7.485, DE 31 DE MAIO DE 1979

Declara de utilidade pública a Fundação Ma-

ria Ambrozina Guimarães, com sede em Belo Ho-
rizonte,

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

Art . 1. -- - Fica declarada de utilidade pública a Fundação

Maria Ambrozina Guimarães, com sede em Belo Horizonte.

Art. 2. ---- Esta lei entra em vigor na (lata de sua publicação.

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



28
	 Mi	 - 29

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

to e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir,

tao inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 31 de

maio de 1979.

FRANCELINO PEREIRA DOS SANTOS

Humberto de Almeida

Dénio Moreira de Carvalho

LEI N.9 7.486, DE 31 DE MAIO DE 1979

Declara de utilidade pública a Associação Pro-

fiSSiOnalizuflt(' do Menor ASS!'ROM, com sede em

Belo horizonte

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

decretou e eu, ciii seu nome, sanciono a seguinte lei

Art. 1.` -	 Fica declarada de utilidade pública a Associação

Profissionalizante do Menor	 ASSPJtOM, com sede em Belo Ho-

rizonte.

Art. 2. --- Esta lei entra cm vigor na data de sua publicação.

3. Revogamo-se as disposições em contrário.

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

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

cumprir, tão inteiramente (orno nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 31 de

maio de 1979.

FRANCELINO PEREIRA DOS SANTOS

Humberto de Almeida

Dênio Moreira de Carvalho

LEI N.9 7.487, DE 31 DE MAIO DE 1979

Declara de Utilidade pública (1 entidade Fun-
dação Serviço de Obras Sociais FUSOBR1S, com
sede na Cidade de Governador Valadares.

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

Art. 1. -- Fica declarada (li utilidade pública a entidade Fun-
dação de Obras Sociais FUSOItUAS, com sede na Cidade de Go-
vernador Valadares.

Art . 2. 1	Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3.	 Revogam-se as disposições ciii contrário

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 31 de
maio de 1979.

FRANCELINO PEREIRA 1)05 SANTOS
Humberto de Almeida
Dénio Moreira de Carvalho

LEI N.9 7.488, DE 31 DE MAIO DE 1979

Declara (Ir utilidade pública o Asilo de Velhos
Jesus Nazareno -AVEJEN,1, com sede na Cidade
de Aimorés.

O Povo (lo Estado (te Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, cm seu nome, sanciono a seguiu te lei

Art. 1.0 - Fica declarad o de utilidade pública o .\silo de ve-
lhos Jesus Nazareno - - AVEJENA, colo sede na Cidade de Aitnorés.

Art . 2. --- Esta lei entra eia vigor na (lata (te sua publicação

Art . 3• -	 Bevogamn-se as disposições ciii contrário.



30 -	 31 -

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

J)acla no Palácio da Liberdade, em Belo TIorizonte, aos 31 de
maio (le 1979.

FRANCELIN() PEREIRA DOS SANTOS
Humberto de Almeida
Dénfo Moreira (te Carvalho

LEI N. 7.489, DE 31 DE MAIO DE 1979

Declaro (te utilidade pública a entidade Jovens
com uma Missão -- ,IOCUM, com sede na Cidade de
Contagem.

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

Art. 1. -- Fica declarada de utilidade pública a entidade J0-

vens com uma Missão	 .IOCUM, coni sede na Cidade de Contagem.

Art. 2.	 - Esta lei entra em vigor na (lata de sua publicação.

Ari 3.	 Revogam-se as disposições em contrário

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

Dada no Palácio da Liberdade, Ciii Belo Floi'izonte, 1109 31 (iv
maio de 1979.

FRANCELJN() PEREIRA DOS SANTOS
Humberto de Almeida
I)énio Moreira um . (r(,aj/i()

LEI N.' 7.490, DE 31 DE MAIO D 1979

Declara de ulilidale pública o Rexmnel Cliib
do Estado (te Minas Gerais, com sede em Belo
Horizonte.

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

Art. 1.9	 Fica declarado (1v utilidade pública o Kennel Club
do Estado de Minas Gerais, com sede em 13elo Horizonte.

Art . 2. Q	Esta lei entra em vigor na (lata de sua publicação
Art . 3•0	 Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autorjda(les, a quem o conhecinien-
to e execução (lesta lei pertencei-, que a cumpram e façam cumprir,
tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 31 de
maio de 1979.

FRANCELINO PEREIRA DOS SANTOS
Humberto de Almeida
Dénio Moreira de Carvalho

LEI N. 9 7.491, DE 31 DE MAIO DE 1979

Declara de utilidade pública o Conselho Central
de Montes Claros, da Sociedade de São Vicente de
Paulo, com sede na Cidade de Montes Claros.

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

Art . 1.9 -- Fica declarado de utilidade pública o Conselho
Central de Montes Claros, da Sociedade de São Vicente de Paulo, com
sede na Cidade de Montes Claros.

Art . 2. Q	Esta lei entra em vigor na data (lv sua publicação.

Art. 3•5	 Revogam-se IIS disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as au tori dad es, a uuem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio mia Li herd mlv, em Belo 1-1 orizon te, aos 31
de maio de 1979.

FRANCELINO PEREIRA 1)05 SANTOS
Humberto de Almeida
Dênio Moreira de Carvalho
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LEI N. 9 7.492, DE 31 DE MAIO DE 1979

Dá a (Ienolnhllaçao de Dr. José Esteves ao Fórum

da Comarca de Coração de Jesus.

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

Art. 1. - Passa a denominar-se l)r. José Esteves o Fórum

da Comarca de Coração de Jesus.

Art. 2. 1' - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

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

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

cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, aos 31

de maio de 1979.

FRANCELIN() PEREIRA !)OS SANTOS

Humberto de Almeida

Dérjio Moreira de Carvalho

LEI N.' 7.493, DE 31 DE MAIO DE 1979

Concede o título de Cidadão Honorário do

Estado de Minas Gerais a Robert Raymond Ruggles.

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

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

Art. 1. -- Fica concedido o título de Cidadão Honorário do

Estado de Minas Gerais a Bohert Baymofl(l Ruggles.

Art. 2.Q = O titulo, representado por diploma especialmente
confeccionado, será entregue ao agraciado em reunião especial da

Assembléia Legislativa.

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

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

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

cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 31
de maio de 1979.

FRANCELINO PEREIRA DOS SANTOS

Humberto de Almeida

LEI N.9 7.494, DE 4 DE JUNHO DE 1979

Declara de utilidade pública a Associação das

Igrejas Cristãs Evangélicas de Belo Horizonte -

AICEBH, com sede em Belo Horizonte.

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

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

Art. 1.' - Fica declarada de utilidade pública a Associação

das Igrejas Cristãs Evangélicas de Belo Horizonte -- AICEBH, com

sede em Belo Horizonte.

Art. 2. - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação

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

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

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

cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 04

de junho de 1979.

FRANCELINO PEREIRA DOS SANTOS

Humberto de Almeida

Dênio Moreira de Carvalho
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LEI N.Q 7.495, DE 5 D JUNHO DE 1979

Confere o direito de opção a funcionário Pú-

blico estcrlual à disposição do Instituto Estadual de

Saúde Animal, lESA

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

Ari. 1.0 - Ao funcionário público estadual posto à disposição
cio Grupo Executivo de Erradicação da Febre Aftosa cio Estado de
Minas Gerais, GERFAMIG, com ônus para o Estado, nos termos do
artigo 11 da Lei n.o 5.844, de 13 de dezembro (te 1971, e que, em
continuidade, se encontre prestando serviço ao Instituto Estadual
de Saúde Animal, lESA, é facultado optar, até 31 de dezembro de
1979, pela sua integração 00 quadro de pessoal do Instituto, em
categoria profissional correspondente às atividades que ali estiver

exercendo.

Art. 2. O lESA contará o tempo de serviço público estadual
do optante, para que ele goze de tO(lOs os direitos e vantagens asse-
gurados aos seus servidores, inclusive o de estabilidade, nos termos
da. legislação trabalhista em vigor.

Art. 3•o --. A opção será feita por escrito, com a firma reco-
nhecida, e equivalerá a pedido de exoneração do cargo público de

que o optante for titular.

Art . 4•0	 Esta lei entra cm vigor na data (Ir sua publicação

e revoga as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 05

de junho de 1979-

FRANCELINO PEREIRA DOS SANTOS

Humberto de Almeida
Gerardo Henrique Machado Renault

José Machado Sobrinho

1
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LEI N.9 7.496, DE 20 DE JUNHO DE 1979

Declara de utilidade pública a Escola Infantil

Casinha Feliz, com sede em Belo Horizonte.,

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

Art. L°	 Fica declarada de utilidade pública a Escola Infantil
Casinha Feliz, com sede em Belo Horizonte.

Art. 2°	 Esta lei entra cm vigor na data de sua publicação.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 20
de junho de 1979.

FRANCELINO PEREIRA DOS SANTOS

Humberto de Almeida

Dénio Moreira de Carvalho

LEI N.o 7.497, DE 20 DE JUNHO DE 1979

Declara de utilidade pública a entidade Grupo

Jovem de Viçosa, com sede na Cidade de Viçosa.

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

Art. 1. -- Fica declarada de utilidade pública a entidade
Grupo Jovem de Viçosa, com sede na Cidade de Viçosa.

Art. 2.9 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
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Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-

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

cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 20

de junho de 1979-

FRANCELINO PEREIRA DOS SANTOS

Humberto de Almeida

Dénio Moreira de Carvalho

LEI N.9 7.498, DE 20 DE JUNHO DE 1979

Dá a denominação de Eloino de Matos ao Centro

Social Urbano da Cidade dei Teófilo Otoni.

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

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

Art. 1.0 -- Passa a denominar-se Eloino de Matos o Centro

Social Urbano da Cidade de Teófilo Otoni.

Art. 2. -- Esta lei entra cm vigor na (lata de sua publicação.

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

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

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

cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 20

de junho de 1979.

FRANCELINO PEREIRA DOS SAN7 OS

Humberto de Almeida

Pau tino Cícero de Vasconcelos
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LEI N. Q 7.499, DE 21 DE JUNHO DE 1979

Declara de utilidade pública o Diretório Aca-
démico Professor Lecyr Ferreiro da Silva, com sede
na Cidade de Pouso Alegre.

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

Art. 1.0 -- Fica declarado de utilidade pública o Diretório
Acadêmico Professor Lecyr Ferreiro da Silva, com sede na Cidade
de Pouso Alegre.

Art. 2.0	 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, qu2 a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada np Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 21
de junho de 1979.

FI?ANCELINO PEREIRA DOS SANTOS
Humberto de Almeida
Dêjo Moreira de Carvalho

LEI N.° 7.500, DE 21 DE JUNHO DE 1979

Declara de utilidade pública o Consórcio de
Entidades de Assistência e Promoção Social -
CEAPS, com sede na Cidade de itajubá.

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

Art. 1. - Fica declarado de utilidade pública o Consórcio
de Entidades de Assistência e Promoção Social -- CEAPS, com sede
na Cidade de Itajubú.

Am-t. 2.9 	 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3•1' - Revogam-se as disposições em contrário.

1
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Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-

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

cumprir, tão inteiramente corno nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 21

de junho de 1979.

FRANCELINO PEREIRA DOS SANTOS

Humberto de Almeida

Dênio Moreira de Carvalho

LEI N.9 7.501, DE 21 DE JUNHO DE 1979

Declara de utilidade pública o União Textil

Esporte Clube São Geraldo., com sede no Município

de Contagem.

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

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

Art. 1.'	 Fica declarado de utilidade pública o União Textil

Esporte Clube São Gemido, com sede no Município de Contagem.

Art. 2.°	 Esta lei entra ciii vigor ria data (te sua publicação.

Art . 3. = Revogam-se as disposições era contrário.

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

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

cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio cia Liberdade, ciii Belo Horizonte, aos 21

de junho de 1979-

FRANCELINO PEREIRA DOS SANTOS

Humberto de Almeida

Dênio Moreira de Carvalho

LEI N. 7.502, DE 22 DE JUNHO DE 1979

Concede o título de Cidadão Honorário do
Estado de Minas Gerais ao General-de-Divisão Ênio
Gouvêa das Santos.

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

Art. 1. = Fica concedido o título de Cidadão Honorário do
Estado de Minas Gerais ao General-de-Divisão Ënio Gouvêa dos
Santos.

Art. 2. O título, representado por diploma especialmente
confeccionado, será entregue ao agraciado cnn reunião especial da
Assembléia Legislativa.

Art. 31	 Esta lei entra ciii vigor na data (le sua publicação.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 22
de junho de 1979.

PRA NCELINO PEREIRA DOS SANTOS
Humberto de Almeida

LEI N. 9 7.503, DE 25 DE JUNHO DE 1979

Dispõe sobre a doação de terreno situado no
Município de Uberaba ao Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial --SENAC, Departamento
Regional 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.s -- Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC, Departa-
mento Regional de Minas Gerais, terreno de propriedade do Estado,
situado no Município de Uberaba, com a área de 1 .996,70 m2, limi-
ando, na frente, numa extensão de 31,60 ITI, com a Rua Capitão
latista Machado; nos fundos, numa extensão de 32,8 m, com a Rua
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José Borges de Moraes; pela direita, numa extensão, respectivamente,
de 30,00 m com imóvel (te propriedade de José Carneiro da Silva,
de 12,00 m com imóvel de Maria Iraci Jornalo, de 14,00 m com terreno
baldio; e, pela esquerda, numa extensão de 64,00 m, com imóvel de

propriedade ignorada.
Parágrafo único - O imóvel de que trata este artigo foi havido,

mediante doações de áreas contíguas feitas por Santos Guido, José
Carneiro da Silva e sua mulher, Vilma Alves Carneiro, e pelo
Município de Uberaba, conforme escrituras registradas sob os n.s
57.455, 57.456 e 57.924, respectivamente às folhas 139, 140 e 297
do Livro 3-BH, do Cartório do 1. 9 Ofício cio Registro de Imóveis,

e sob o n. 9 1.489, às folhas 221 (lo Livro 3-A, do Cartório do 2.9
Ofício do Registro de Imóveis, ambos da Comarca de Uberaba.

Art. 2. - O terreno a ser doado se destina à construção do
Centro cie Formação Profissional cio SENAC na Cidade de Uberaba.

Art. 3. - A escritura de doação conterá cláusulas:

1 -- obrigando o donatário a utilizar o imóvel somente para
a finalidade prevista nesta lei;

II fixando o prazo de 5 (cinco) anos, contados da data
da assinatura da escritura, para o cumprimento do encargo previsto
nesta lei;

III -- estabelecendo a reversão tio imóvel ao patrimônio do
Estado, no caso de descumprimento das disposições constantes dos
incisos anteriores.

Parágrafo único O Poder Executivo poderá fazer constar
da escritura outras cláusulas e condições que julgar conveniente ao
resguardo cio interesse público.

Art. 4 • Y -A escritura de doação será outorgada com a
interveniência de Santos Guiclo, (te José Carneiro da Silva e sua
mulher Vilmna Alves Carneiro e do Município de Uberaba.

Art. 5•9 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 25
de junho de 1979.

FRANCELINO PEREIRA DOS SANTOS
Humberto de Almeida
José Machado Sobrinho
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LEI N. 7.504, DE 6 DE JULHO DE 1979

I)ecicjra de utilidrile pública a Campanha do
Natal do Cr?ança Pobre do Parque Riachuelo, com
sede em Belo Horizonte

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

Art . 1.' - Fica declarada de utilidade pública a Campanha
(lo Natal da Criança Pobre do Pai-que Iliachuelo, com sede em Belo
Horizonte.

Art. 2.9	 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 06
de julho de 1979.

FR.4 NCELINO PEREIRA DOS SANTOS
Humberto de Almeida
Dêniú Moreira de Carvalho

LEI N. 9 7.505, DE 6 DE JULHO DE 1979

Dá a denominação à Unidade de Saúde da
Cidade de Ewbonek da Cômarti.

O Povo do Estado de Minas Gerais, 1)0! seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei

Art. 1.9 - -- Passa a denominar-se Farmacêutico Libero Cunha
a Unidade de Saúde da Cidade de Ewhanck da Câmara.

Parágrafo único - - A denominação de que trata o artigo será
inscrita em placa a ser inaugurada no referido estabelecimento, em
solenidade pública.

Art . 2. - Esta lei entra cmii vigor na data de sua publicação.

Art. 3. - Revogam-se as disposições em contrário.
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Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-

mento e execução desta lei pertencei', que a cumpram e façam

cumprir, tão inteiramente como nela se contem

Dada no Palácio tia Liberdade, em Belo Florizonte, aos 06

de julho (lei 1979

FRANCELINO PEREIRA DOS SANTOS

Humberto de Almeida

Eduardo Levindo Coelho

LEI N.' 7.506, DE 6 DE JULHO DE 1979

J)t'clora de utilidade pública a SOBEM So-

tieda!e tio Bem-Estar do Menor, com sede na Cidade

(19 BaI'ÜO (ir Cocais

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

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

Art. 1.' Fica declarada de utilidade pública a SOBEM -

Sociedade do Bem-Estar tio Menor, com sede na Cidade (le Barão

de Cocais.

Art . 2.°-- Esta lei entra em vigor na dat:i de sua publicação.

.-Art . 3°	 Itevogam-se as disposições em contrário

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

mento e execUÇão desta lei pertencer, (lu ( , a cumpram e façam

cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Florizonte, aos 06

dejulho dei 1979.

FRANCELIN() PEREIRA I)OS SANTOS

Humberto (19 Almeida

Dênio Moreira (te Carvalho

- 43 --

LEI N.° 7.507, DE 6 DE JULHO DE 1979

Declara (/9 utilidade pública o Teatro Experi-
mental de Uberaba TEU, com sede na Cidade de
Uberaba.

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

Art. 1.' --- Fica declaraol tj de utilidade Pública o Teatro
Experimental de Uberaba	 TEU, com sede na Cidade (te Uberaba

Art . 2.' --- Esta lei eu ira em vigor na (lata de sua publicação.

Art. 3." -	 Hevogain-se as disposições em contrário

Mando, portanto, a todas as atitOl'i(lades, a quem o conheci-
mento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, to inteiramente como nela se contém

Dada no Palácio da Liberda(te, em Belo Horizonte, aos 06
de julho de 1979.

FRANCELIN() PEREIRA 1)05 SANTOS

Humberto de Almeida

i)ênio Moreira (te Carvalho

LEI N. v 7.508. DE 6 DE JULHO DE 1979

Declara <te utilidade pública o Centro Espírita

Deus, Cristo e Caridade, com sede na Cidade de
.4 rcos

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

Art. 1."	 - Fica declarado de utilidade pública o Centro
Espírita Deus, Cristo e Caridade, com sede na Cidade (te Arcos.

Art . 2."	 Esta lei entra ciii vigor na data de sua publicação.

Art. 3.' -- Bevogamn-se as disposições em contrário.
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Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se conlélri.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 06
de julho (lC 1979.

FRANCELIN() PEREIRA DOS SANTOS
Humberto de Almeida
Dênio Moreira de Carvalho

LEI N. Y 7.509, DE 9 DE JULHO DE 1979

Declara de utilidade pública o Hospital Muni-
cipal José Vilar de Paula, com sede na Cidade de

Pocrane.

O POVO do listado (te Minas Gerais, por seus representantes,
decretou a seguinte lei:

Art. 1. -li ira declarado de utilidade pública o Hospital
Municipal José Vitor de Paula, com sede na Cidade de Pocrane

Art. 2. -- -- Esta lei entra em vigor na (lata de sua publicação.

Art . 3. - - Revogam-se as (liSpoSiçõ 5 ciii contrário.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 09 de julho
dc 1979.

O Presidente: (a) João Navarro

O Ly Secretário: (a) Neif Jabur

O 2. Secretário: (a) Fábio Vasconcellos

LEI N. 9 7.510, DE 19 DE JULHO DE 1979

Declara de utilidade pública o Conselho Mu-

nicipal do Bem-Estar do Menor - COMBEM, com
sede .na Cidade de Uberaba.

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 declarado de utilidade pública o Conselho
Municipal do Bem-Estar do Menor 	 COMBEM, com sede na
Cidade de Uberaba.

Art. 2. 9	Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

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

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

Dada no Palácio cia Liberdade, em Belo Horizonte, aos
19 de julho de 1979.

ERA NCELINO PEREIRA DOS SANTOS
Humberjo de Almeida
Jiénio Moreira de Carvalho

LEI N.9 7.511, DE 19 DE JULHO DE 1979

Declara de utilidade pública o Clube de Jovens
São Cristóvão, com sede na Cidade de Governador
Valadares.

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

Art. 1. ---- Fica declarado de utilidade pública o Clube de
Jovens São Cristóvão, com sede na Cidade de Governador Va-
ladares.

Art. 2. - Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Art. 3•1' - Revogam-se as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
19 de julho de 1979.

FRANCELINO PEREIRA DOS SANTOS
Humberto de Almeida
Dênio Moreira de Carvalho
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LEI N.° 7.512, DE 19 DE JULHO DE 1979

Declara de utilidade pública o Centro Comu-
nitário Altixzo Barbosa, com sede na Cidade de
Teó filo Otoni.

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

Art. 1.	 Fica declarado de utilidade pública o Centro
Comunitário Altino Barbosa, com sede na Cidade de Teófilo Otoni.

Art. 2. Q	Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte, aos
19 de julho de 1979.

PRA NCELINO PEREIRA DOS SANTOS

Humberto de Almeida
Dênio Moreira de Carvalho
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no inciso 1 do art. 90, ou nas alíneas "a", "b" ou "c"
do inciso 1 do art. 151 da citada lei, bem como o exer-
cício de mandato legislativo municipal.

§ 1. - Os atuais servidores cm exercício de di-
reção de escola estadual que, na (lata desta lei, ocupem
outro cargo ou função pública federal, estadual ou mu-
nicipal, cuja acumulação seja permitida, não se su-
jeitam ao regime de dedicação exclusiva.

§ 2. - Constitui falta grave a inobservância da
jornada de trabalho a que estiver sujeito o servidor no
exercício de direção de escola."

Art. 2. 9	Esta lei entra em vigor na (lata de sua pu-
blicação.

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

Mando, portanto, a to(la 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
19 de julho de 1979.

FRANCELINO PEREIRA DOS SANTOS
Humberto de Almeida
Paulino Cícero de Vasconcellos

LEI N.9 7.513, DE 19 DE JULHO DE 1979

Altera a redação do ar!. 29 da Lei n.° 7.286,
de 3 de julho de 1978, 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 - O art. 29 da Lei n. Q 7.286, de 3 de julho de

1978, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 29 - O exercício de direção de escola de
que trata o TITULO IX da Lei n.9 7.109, de 13 de
outubro de 1977, será em regime de dedicação exclu-
siva, ressalvada a participação em atividade prevista

LEI N.9 7.514, DE 19 DE JULHO DE 1979

Declara de utilidade pública a Cruzada Femi-
nina de Assistência, com sede na Cidade de Es-
meraldas.

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

Fica declarada de utilidade pública a Cruzada Feminina de
Assistência, com sede na Cidade de Esmeraldas.

Art. 2. - -- Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

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



-p
—48—	 —49

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

cumprir, tão inteiramente como nela se contém

Dada no Palácio (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, aos
19 de julho de 1979.

FRANCELINO PEREIRA DOS SANTOS

Humberto de Almeida

Dénio Moreira de Carvalho

RAZÕES DO VETO

Ao considerar os termos da Proposição de Lei n.° 8.105, que
altera a Lei .n.° 7.109, de 13 de outubro de 1977 (Estatuto do
Magistério), sou levado, por motivo de interesse público, a opor-
-lhe veto parcial.

O Projeto, de minha iniciativa, objetivou permitir o pa-
gamento da gratificação de incentivo à produtividade ao Professor
e ao Especialista de Educação quando, por motivo de licença para
tratamento de saúde ou após vinte e cinco anos de regência, na
hipótese do art. 152, cio mencionado Estatuto, tiverem de se
afastar do exercício de seus cargos. É certo que, assim estabele-
cendo, o projeto guarda conformidade com a regra do art. 147
da citada lei, segundo o qual a referida gratificação é devida ao
Professor e ao Especialista de Educação enquanto no exercício
de atribuições específicas de magistério.

Ocorre que, no curso do processo legislativo, foi acrescen-
tada ao Projeto disposição que assegura, também, a percepção
daquela gratificação ao ocupante de cargo (10 magistério que vier
a ser readaptado.

Ora, a readaptação, tal como prevista na Lei n.° 7.109,
de 13 de outubro de 1977, pode ocorrer para o cargo não perten-
cente ao Quadro do Magistério, sendo certo que a nova situação
que resultasse dessa readaptação contrariaria frontalmente a dis-
ciplina instituída para a concessão do benefício, cujo destinatário
exclusivo é o ocupante de cargo do magistério.

Pelos motivos expostos, fundados no interesse público,
oponho veto parcial à Proposição de Lei n.° 8.105, para dela
excluir o item 7 constante (li' seu art. 2 1, e a devolvo à Egrégia
Assembléia Legislativa do Estado, para o seu indispensável exame.

Palácio da Liberdade, ciii Belo Horizonte, aos 	 de
de 1979.

FRANCELINO PEREIRA DOS SANTOS
Governadot' do Estado de Minas Gerais

LEI N.° 7.515, DE 23 DE JULHO DE 1979

Altera a Lei n.° 7.109, de 13 de outubro de
1977, que contém o Estatuto do pessoal do magis-
tério público 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.' - O 11cm 5 do § 1.' do art. 147 da Lei n.' 7.109,
de 13 de outubro de 1977, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 147

§ 1.'

5 - licença para tratamento de saúde ou período
de afastamento da gestante em virtude de surto de ru-
béola em seu local de trabalho;"

Ari. 2. - Fica acrescentado ao § 1.' do art. 147 da Lei
n.' 7.109, de 13 de outubro de 1977, o itein 6, com essa redação:

"Art.	 147 - ........................
§ 1.' -	 ....
6 - dispensa (Ia regência prevista no art. 152

desta lei;

7 -- (Vetado)."

Art. 3.' --- Se, até 31 de dezembro de 1979, não for reali-
zado concurso público para a classe do magistério, o atual servidor
convocado para o magistério estadual de 1. 9 grau, possuidor de
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habilitação específica, será efetivado no grau inicial da classe do
Professor corre spo.fl(lente à habilitação mínima exigida para o nível
de ensino em que atua, desde que:

1 - - prove ter 5 (Cinco) anos de exercício no magistério esta-

(mal até 31 de julho de 1979;

II --- - regularmente convocado, tenha exercido a função até
a data (lesta lei.

Parágrafo único	 Caso não possua habilitação específica,

o .crvidor será efetivado:

- como Regente (te Ensino 1, grau A, quando na regên-
cia de turma das quatro primeiras séries de ensino de 1.s grau;

2	 ('Olfl() Begeflte de Ensino 3, grau A, quando na regên-
cia de aulas (Ias quatro séries finais do ensino de 1. 0 grau.

Art. 4,1	 Esta lei entrará em vigor após a nova sistemá-
tica a ser implantada para a concessão de licença para tratamento

(te saUde

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

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhe-
cimento e execUÇão testa lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente corno nela se contém.

Dada fl(( Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos

23 de julho de 1979.

1RANGELIN() PEREIRA DOS SANTOS
Humberto (/C Almeida

RAZÕES DO VETO

Ao considerar os termos da Proposição de Lei n.° 8.112,
que concede abono, reajusta os valores dos símbolos, níveis dc
veneirnentos, soldos e proventos do pessoal civil e militar cio Poder
Executivo e dá outras providências, vejo-me na contingência de
opor-ll)e veto parcial incidente sobre os seus arts. 17, 18, 19, 20,

21 e 23, resultantes de emendas apresentadas ao Projeto de minha

iniciativa.
Com efeito, o ar!. 17 visa assegurar o pagamento da gra-

tificação de estímulo à produção individual, de que trata o art.
20, inciso 1, da Lei n.' 6.762, de 23 de dezembro de 1975, ao
servidor que a recebe na ativa e vier a se aposentar, no período
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compreendido entre a data de sua a posentadoria e a da respectiva
homologação pelo Tribunal de Contas. Pretende-se, com esse texto,
evitar que o servidor, passando à inatividade sofra recluçiio no
valor mensal (te sua remuneração nesse período

Ora, essa matéria já foi objeto de específico tratamento na
Lj n,9 2.202, de 2 (te agosto de 1960, ainda em vigor, cuja fina-
lidade é, exatamente, a (te asse gurom' a continuidade cio pagamen-
to dos vencimentos e vantagens do servidor até a regularização de-
finitiva do respectivo) título (te aposentadoria

Trata-se, portanto, de (I1spositivo) inócuo, pelo fato de pre-
tender introduzir disciplina já objeto de regulação expressa.

Excluo, tamnhélll, da sanção o art. 18 da referida Proposi-
ção, que assegura preferência, na primeira Promoção por acesso,
ao professor que, na ( ] a ta da Lei n.° 7.109, ou seja, em 13 de
outubro (te 1977, ocupava, cm caráter efetivo, cargo de magistério
de 1. 1 a 41 Séries cio ensino de l. 9 grau, relativamente àqueles queforam efetivados P01' força (10 Seu art . 100.

Trata-se de dispositivo que não deve ser acolhido por seu
sentido restritivo, uma vez que não beneficia todos os professores
(10 ensino de 1.' grati do Quadro (lo Magistério, que na referida
(lata também ocupavamim cargos ciii caráter efetivo, mas apenas os
ocupantes efetivos de cargo (lc Professor 1

A exclusão do art . 19 impõe-se como medida destinada a
evitar situações que beneficiam apenas OS integrantes do quadro
especifico do pessoal fazendário, por força da p retendida aplica-
ração do art. 10 da Lei fl,Ç' 6.565, (te 17 de abril de 1975.

O citado dispositivo teve por objetivo permitir a comunica-
ção do tempo (te exercício( de cargo de provimento em comissão,
da sistemática da Lei n.' 3.214, ole 16 de outubro de 1064, com
O de cargo do Quadro Permanente, a que se refere o Decreto n.°
16.409, de 10 ole julho (te 1974.

Trata-se (te nornia que, no entanto, 
exauriu os seus efeitos

em 17 (te abril ole 1975, (lata (Ia(la Lei n. 9 6.565, que a instituiu.

Ora a pl'ot'roação dessa (lata pala 23 de (leZeimml)m'o de 1975,
commm o intuito de beneficiai' apenas os servidores fazendários, não
condiz com a igualdade de tratamento que deve ser dispensado aos
ocupantes de cargos de todos os quadros (te pessoal da Adminis-
tração. Todavia, para que isso ocorra, a adoção da medida pro-
posta (leve ser precedida de prévio exame de Seu alcance e de
Lua repercussão financeira o que poderá ser objeto oportunamen-
te, de providências apropriadas do Governo

1
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Os artigos 20 e 21 da proposição, por sua vez, embora man-
tenham a opção facultada ao inativo pela Lei n. 9 7.286, de 3 de
julho dc 1978, excluem do texto vigente a renúncia a todo siste-
eia de remuneração decorrente de regime anterior. Se a altera

Ç,~10 
proposta for aceita, dela resultará, forçosamente, tratamento

discriminatório em relação ao servidor inativo que já optou, im
-pondo-se, por essa razão, a sua eliminação do texto.

Finalmente, o art. 23 da Proposição cuida de assegurar ao
funcionário o recebimento do vencimento do cargo em comissão
que ocupa, se, ao aposentar-Se, estiver no seu exercício há pelo
menos, quatro anos.

O dispositivo em apreço inova profundamente O regime

legal sobre a matéria, vigente no Estado, que assegura ao funcio
nário o direito de continuar a perceber o vencimento do cargo
ciii comissão, desde que o tenha exercido, de modo contínuo ou
naO, no período de, no nínimo, dez anos.

Esse tratamento, dado ao asiinto, é o que se tem revelado
mais condizente com os interesses (la Administração, não sendo
recomendável, portanto, a sua alteração nos termos propostos.

São essas as razões de interesse público e pelas quais opo-

nho veto aos arts. 17. 18, 19, 20, 21 e 23 da Proposição de Lei
n. 8.112, e a devolvo a essa egrégia Assembléia Legislativa pari
o seU indispensável exame.

Palácio da Liberdade, em Belo 1-lorizonte, aos 30 de

(lo 1979.

FRANCELINO PEREIRA DOS SANTOS	 Governador

Estado de Minas Gerais

LEI N. Q 7.516, DE 30 DE JULHO DE 1979

Concede aborto, reajusta os valores dos sirr
los, níveis de vencimentos, soldos e proventos
pessoal civil e militar do Poder Executivo e
outras providências.

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

Art. 1.9	Fica concedido um abono, a partir de 1.'
maio de 1979 até 30 de setembro de 1979, para o servidor civi li

e militar do Poder Executivo, ocupante de cargos de classes iden-
tificados pelos níveis ou símbolos de vencimentos, e de posto ou
graduação mencionados nos .\nexo 1 a VII, XXI e XXIII, no valor
neles indicado.

§ 1. --- O disposto neste artigo aplica-se ao inativo, pensio-
nista e ao pessoal do Quadro de Auxiliares da Justiça de Primei-
ra Instância.

t 2. - O abono a que se refere este artigo não servirá de
base para cálculo de vantagem, gratificação e adicional, conce-
didos a qualquer título, hein como de desconto previdenciário.

Art. 2.° Os valores dos símbolos, níveis de vencimentos e
soldos, do pessoal civil e militar do Poder Executivo, são os cons-
tantes (lOS Anexos VIII a XX, XXII e XXIV.

Parágrafo Único - -- vencimento e a gratificação de incen-
tivo à produtividade, constantes das Tabelas A, B e C, que inte-
gram os Anexos XVIII e XX, serão pagos:

nos meses de outubro, novembro e dezembro de 1979,
pelos valores constantes da Tabela B;

2 - nos meses de janeiro, fevereiro e março de 1980, pelos
valores constantes da Tabela A, acrescidos das respectivas dife-
renças devidas em relação aos meses de outubro, novembro e de-
zembro de 1979, indicadas na Tabela C;

3 ---- a partir de abril de 1980, pelos valores constantes da
Tabela A.

Art. 3. -- Os valores dos símbolos de vencimentos dos
Cargos previstos no l)ecreto n. 19.781, (te 16 de fevereiro de
1979, são OS constantes do Anexo VIII.

A"[. 4.	 - O valor do abono de família fixo passa a ser de
Cr$ 100,00 (cciii cruzeiros) por dependente.

Art . 5•0 - Os funcionários que percebem vencinientos pela
sistemática da Lei n. 9 3.214, (le 16 de outubro de 1964, sujeitos
à jornada de trabalho de 6 (Seis) horas, podem optar pela jornada
de 8 (oito) horas, passando a perceber os vencimentos dos respec-
tivos níveis constantes dos Anexos XXI a XXIV, nas datas de vi-
gência neles previstas.
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Parágrafo único . A opção dc que trata este artigo produ-
zirá efeito a parti! de 10. 0 (décimo) dia da sua apresentação, ob-
servadas as normas baixadas cm decreto.

Art. IL' Fica instituída a Tabela de Proventos a que se
refere o art. 35 da Lei ii. Q 7.286,, (te 3 de julho (le 1978, na forma
do Anexo XXV.

Art. 7. 1 Os proventos dos servidores aposentados, já ajus-
tados ou que o forem na forma do art . 8., na Tabela de Venci•
iiientos (lo Quadro Permanente, a que se refere o Decreto n.° 16.409,
de lI) de julho ole 1974, serão ajustados para os símbolos de igual
valor ota Tat)('hO de Proventos a (jUe se refere o artigo anterior.

1 -- O ajustamento (te proventos de servidor aposentado
no período compreendido entre 1 de maio e 30 de setembro de
1979, Será ('fctlla(l() após a aplicação (lo disposto no art. 8. da Lei
n. 6.981, de 26 de abril de 1977-

2.' - - Os proventos de valor superior ao do último sím-
1)010 da Tabela de Vencimentos (lo Quadro Permanente, a que se
o'o'f( , re o 1) crie to n. 16.409, de 10 de julho de 1974, serão ajus-
tados,  de Proventos, após a aplicação do disposto no pa
rágrafo único do art. U. da Lei o-. 6.981, de 26 (te abril de 1977.

§ 3.	 - O valor do abono concedido no art. 1. 1 desta lei

não será coa Si olem'a olo para efeito (Ia aplicação (lo disposto neste

artigo.

Ar!. 8 . 0 O servidor aposentado no período compreendi
(li) entre 1 . ole outubro de 1978 e 30 de abril de 1079 terá seus
proventos ajustados, a partir (lesta última (lata, a um dos simbo
los da Tabela a que se refere o Anexo 1 da Lei n. 0 7.286, de 3
de julho de 1978, cujo valor com eles coincida ou seja o seu su
perior mais próximo. fazendo ius ao ',dono que lhe corresponda,

Art. 9. 1	Aplicam-se ao servidor aposentado em cargo do
linisI'iio Público os valores constantes do Anexo XVII.

Ari . 10 -- Os valores das pensões pagas pelo Tesouro ficais
reajustaotos eia 45 (quarenta e cinco por cento), exceto quando
vinculados a  valores (te vencimento ou de subsídio.

Art. 11 - Os valores da gratificação de incentivo à produ.
tividaole, prevista no art. 147 da Lei n.Q 7.109, de 13 de outubro
de 1977, são os constantes do Anexo XVIII, que correspondem
olHa variação ole 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento)
do respectivo vencimento.
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Art. 12 --- A situação nova dos símbolos dos cargos em co-
missão de Diretor, da sistemática de classes da Lei n.° 6.277, de
27 de dezembro de 1973, em relação aos níveis dos cargos em co-
missão a que se refere o Anexo II da Lei n. 0 7.109, de 13 de outu-
bro de 1977, é a prevista no Anexo XXVI (lesta lei, reti-oagjndo
SeUS efeitos a 1.0 de outubro de 1978.

Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica a
quem tenha s i do aposentado até 30 de setembro de 1978.

Art. 13 -----Nos cálculos decorrentes (Ia aplicação desta lei,
inclusive com rela ção às vantagens fixadas com base nos valores
(te níveis, símbolos de vencimentos, soldos e nos descontos eia
folha, desprezar-se-ao as frações de cruzeiro.

Art. 14	 Fica o Podei- Executivo autorizado a abonai- as
faltas dos servidores do S istema Estadual de Ensino, nos meses
de maio e junho de 1979.

§ 1.'	 O abono das faltas ole que trata este ai-Ligo preva-
lecerá desde que seja feita a reposição (Ias aulas necessárias ao
cumprimento do calendário escolar.

§ 2 -- A Secretaria de Estado) da Educação estabelecerá os
critérios para a recomposição do calendário a que se refere o
parágrafo anterior.

Art. 15	 O n. 5 (cinco) do § 1 do art. 23 do Decreto
n 16409, de 10 de julho de 1974, passa a vigora " com a seguinte
redação:

"Art. 23 -

§ 1.

5 - licença decorrente ole gestação ou acidente de
sem-viço ou para ti-atamento d e saúde, até 180 (cento e
oitenta) dias."

Art . 16 -- A gratificarão de eshínlul() á produção indivi-
dual de que trata o art. 20. inciso 1, da Lei n.'-' 6.762, ole 23 de
dezembro de 1975, será devida ao servidor que a ela faz jus, nos
períodos (Te férias regulamentares, férias-prêmio e de licença para
tratamento de saúde.
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Art. 17 - (Vetado)

Art. 18	 (Vetado).

Art. 19 - (Vetado).

Art. 20 - (Vetado).

Ari. 21 -- - (Vetado).

Art. 22 - -- Ficam efetivados os servidores contratados que
contem, pelo menos, 5 (cinco) anos de exercício na função de ser-
vente escolar, até 31 de dezembro de 1979.

Art. 23 --- (Vetado).

Art. 24 - - Para atender às despesas decorrentes da execução
desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suple-

mentar até O valor (te Cr$ 1 .970.000.000,00 (um bilhão, novecentos
e setenta milhões (te cruzeiros), observado o disposto no § 1.,
do art. 43, da Lei Federal n. 4.320, (Te 17 de março de 1964.

Art. 25 Esta lei entra em vigor na (lata de sua publicação,
pro(Iuzin(l() efeitos nos prazos e datas mencionados nos respectivos

dispositivos e anexos.

Ari. 26 -- Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, 1)Ortan lo, a todas as autoridades, a quem o conhe-

e iI(Icnt() 1' cx(('UÇao (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam
( . umprir, tS() inteiramente como nela se contém.

I)ada no palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos

30 de julho de 1979.

FRANCEJJN() PEREIRA I)OS SANTOS

humberto (te A lnieid

A r,naio-/o A,naral, Ccl. R11
(;r1os Eloy Carvalho Guimnarães

/)ênio Moi-eira de Carvalho
E(/uiardo Leviiulo Coelho

i'ernniulo Jorqe Fagundes Nelto

(;erar(I() Ilen rique MUClI(l(lO Renault

.10(10 Pedro Gustin
José i-!aeha10 Sobrinho
José Romualdo Cnn çado Bahia

i%Iúreio Manoel Garcia Vilela
l'aulino Cícero de Vasco,'.cetlos
Paulo Roberto Haddad

ANEXO 1 DA LEI N.' 7.516, DE 30 DE JULHO DE 1979
(Art. 1.')

VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 1. 9 DE MAIO A 30 DE SETEMBRO
DE 1979

Símbolo
	 Valor Mensal	 Abono

Cr$
	

Cr$

V-1	 ............	 1.716,00
	

686,00

V-2	 ...........	 1 .837,04)
	

734,00

V-3 ............	 1. 966,00
	

786,00

V-4	 ............	 1) . 103,00
	

841,00

V-5 ..	 2.24 7,00	 898,00

V-6 ............	 2.399,00
	

939,00

V-7	 ............	 9.17)3!),()()
	

980,00

V-8	 ............	 2. 726,0()
	

927,00

V-9 ............	 9 . 901,00
	

870,00

V-10 ............	 3.084,00
	

811,00

V-ll	 ............	 3. 275,00
	

749,00

V-12 ...........	 3.473,04)
	

686,00

V-13 ...........	 3. 678.00
	

619.00

V-14 ............	 3. 892,00
	

330,00

V-15 ............	 4.113,00
	

479,00

V-16	 ............	 4.341,00
	

406,0(1

V-17 ...........	 4 .578,4)4)
	

329,00

V-18 ............	 4.822,04)
	

250,00

V-19 ............	 5. 073,00
	

169,00

V-20 ............	 3. 333.00
	

86,00

1
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ANEXO II DA LEI N. 9 7.516, DE 30 DE JULHO DE 1979
	

ANEXO III DA LEI N. 7.516, DE 30 DE JULHO DE 1979
(Art. 1.9)
	

(Art. 1.9)

VIGÊNCIA NO PERIOI)() DE I. Q DE MAIO À 30 DE SETEMBRO
	

VIGÊNCIA NO PERÍODO 1)E 1. DE MAIO A 30 DE SETEMBRO
DE 1979
	

DE 1979

Símbolo
	

Valor Mensal	 Abono
JORNADA DE 6 HORAS 	 Cr$

	
Cr$

Níveis	
Valor Mensal	 Abono

Cr$	 Cr$

1 .............1.287,00	 514,00

II ............. 1 .308,00	 523,00

III ............ 1.329,00 	 531,00

IV ............1 .352,00	 540,00

V .............1 .372,00	 548,00

VI	 ............1 .394,00	 557,00

VII ............1.430,00	 572,00

VIII ............ 1.501,00 	 600,00

IX	 ............1 .550,0(1	 620,00

X .............1 . 670,00	 668,00

XI ............. 1 . 828,0()	 731,00

XII ............ 2.018,00 	 807,00

XIII ............2.200,00	 880,00

XIV ............ 2.405,00 	 962,00

XV ............2.781,00	 909,00

XVI ............ 3. 263,0()	 753.00

XVII ............ 3.581,00 	 651,00

XVIII ........... 3.934,00 	 537,00

XIX ............ 4.345,00 	 404,00

XX ............ 4.831,00 	 248,00

XXI ............ 5.376,00 	 72,00

PE-1	 ............
PE-2	 ..........
PE-3	 ............
PE-4	 ............
1>E-5	 ...........
PE-6	 ............
PE-7	 ............
PE-8	 ............
PE-9	 ............
PE-10	 ........
PE-Il	 ...........
PE-12 .	 . .
PE-13	 ...........
PE-14	 ...........

JORNADA DE 6 HORAS

Símbolos 101' Mensal	 Abono
Cr.	 Cr$

C-1	 ............ 1 .560,0))	 62400
C-2	 ............ 1 .897,1)0	 758,00
C-3 ............2.367,00	 946,00
C-4	 ....... . 2.851,0))	 885,00
C-5	 ............3. 327,Q()	 733,00
C-6	 ............ 3.801,00 	 580,00
C-7	 ............ 4.277,00 	 426,00
C-$ ............ 4.757,))))	 271,00
C-9	 ............ 5.229,)))) 	 118,00

1. 684,0()
	

673,00
1. 786,00
	

714,00
1.894,00
	

757,00
2. 008,00
	

803,0o
2. 129,00
	

851,00
2.257,0(1
	

902,00
2. 356,0))
	

942.0))
2. 733,00
	

924,00
3. 171,00	 783,00
3. 679,00	 619,0))
3. 872,00
	

557,00
.1. 105,0))
	

482,00
4 .352,00
	

402,0))
4. (;14.00
	

318,00

ANEXO IV DA LEI N. 9 7.516, DE 30 DE JULHO DE 1979
(Art. 1.9)

VIGÊNCIA NO) PEI4IODO) DE 1. DF: N IAIO A 30 DE SETEMBRO
DE 1979
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ANEXO V DA LEI N. 9 7.516, DE 30 DE JULHO DE 1979
(Art. 1.9)

VIGÊNCIA NU PERÍODO DE 1. 9 DE MAIO A 30 DE SETEMBRO
DE 1979

Gratificação
Valor Mensal	 de Incentivo	 à	 Abono

Classe	 Nível	 Grau Cr$	 Produtividade	 Cr$
em Cr$

Professor	 1	 A	 2.500,00	 500,00	 1 .000,00

B	 2.622,00	 524,00	 960,00

C	 2.772,00	 554,00	 912,00

D	 2.932,00	 586,00	 860,00

E	 3.100.00	 620,00	 806,00

Professor	 2	 A	 3.278,00	 655,00	 749,00

B	 3.467,00	 693,00	 688,00

C	 3. 665,00	 733,00	 624,00

D	 3.876,00	 775,00	 556,00

E	 4.099,00	 819,0()	 484,00

Professor	 3	 A	 4.334,00	 866,00	 408,00

B	 4.582,00	 916,00	 328,00

C	 4.846,00	 969.00	 233,00

D	 5.124,00	 1,024,00	 153,00

E	 5.419,00	 1 .083,00	 58,00

ANEXO VI DA LEI N. 9 7.516, DE 30 DE JULHO DE 1979
(Art. 1.9)

VIGÊNCIA NO PERIO1)() 1)E 1. 9 DE MAIO A 3)) I)E SETEMBRO
DE 1979

Valor Mensal	 Abono
Cargo	 Nível	 Grau Cr$	 Cr$

Regente de Ensino	 1	 A	 2.176.00	 870,00

Regente de Ensino	 3	 A	 4.450,00	 370,00

Regente de Ensino	 4	 A	 5.340,00	 83,00

- 61 -

ANEXO VII DA LEI N.9 7.516, DE 30 DE JULHO DE 1979
(Art. 1.9)

VIGÊNCIA NO PERÍODO 1)E 1.° DE MAIO A 30 I)E SETEMBRO

DE 1979

Posto ou Graduação	
Valor Mensal	

Abonodo Soldo

	

Cr$	 Cr

2.' Tenente ........5.059,111)	 169,00

Aspirante ................4 .1)67,00	 489,00

Subtenente	 ..............4.1)67,00	 489,00

1.' Sargento ................3.867,00	 557,00

2.' Sargento	 ..............3.321,01)	 733,0

3.' Sargenl11	 ..............3.057,00	 818,00

Cabo	 ..................2.320,0))	 928,00

Soldado de 1.' ..............1 .73800)	 69500

Soldado de 2.' ......1.292,0))	 516,00

	

Aluno (último ano) ..........1 .565,00	 626,00

	

Aluno (demais anos) ..........987,00	 394,00



v-i	 ...... . 2.488,1(l)

V-2 .......2.664,00

V-3	 2. 852,00

3.051,00

3. 260,00

V-6 ...... . 3.481,00

3. 713,00

V-8 ...... . 3.956,00

V-9 ...... . 4.209.00

V-10	 ..... . 4.474,00

v-ii	 ..	 ..	 ..	 4. 750,00

V-12	 5. 037,00

V-13 ..... . 5.335,00

V-14	 5. 644,00

\r5 5.964,00

6.29500

6.636,00

	

V-18	 ..... . 6.990,00

7.354,00

	

V-20	 ..... . 7 .729,00

8.115,00

	

V-22	 ..... . 8.512,00

	

V-23	 ..... . 8.920.00

	

V-24	 ..... . 9.339,00

	

V-25	 ..... . 9.769,00

	

V-26	 ..... . 10.210,0()

	

V-27	 ..	 ..	 ..	 10 . 663,00

11.126,0(1
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ANEXO VIII DA LEI N. 9 7.516, DE 30 DE JULHO DE 1979

(Arts. 2.9 e 3.9)

VIGÊNCIA A PARTIR DE L Q DE OUTUBRO DE 1979

Símbolos
Valor Mensal	 Valor Mensal

C	
Si ni boi os

r$	 Cr$

- 63 -

Valor	 r MensalMensal	 ValoSimbolos	 SimbolosCr$	 Cr$

	V-29 	 ..... . 11 .600,00	 V-53	 ..... . 26.291,00

	

V-30 ..	 ..	 ..	 12.086,00	 V-54	 27,041,00

	

V-31	 ..	 ..	 ..	 12. 582,00	 v-ss	 ..	 ..	 ..	 27.801,00

	

V-32 ..... . 13.089,00	 V-56 ..... . 28.573,00

	

V-33	 ..... . 13.608.00	 V-57	 29.356,00

	

V-34V-34	 ..... . 14.137,00	
V-58	 ......."o. 150,00

	

V-35	 ..... . 14.678,00	
V59	 ...... .30.955,00

	

V-36	 ..... . 15.229,00	
V-60	 ...... .31.771.00

	

V-37	 ..... . 15.791,00	
V-61	 ......... . 99,00

	

V-38	 ..... . 16.365,00	
V-62	 ...... .33.437,00

	

V39	 ..... . 16,950,00	
V-63	 ..	 ..	 ..	 34.286,00

	

V-40 ..... . 17.545,00	
V-64	 35.146,00

	

V-41 ..... . 18.152,00	
V-65 .	 36.017,00

	

V-42	 ..... . 18.769,00

	

V-43 ..... . 19.398,00	
36. 899,00

	

V-67	 ............3,00
V-44 ..... . 20. 038,00

	

V-68	 ...... .18 .697,00
20.688,0(1

	

V-46 ..... . 21 .350,00	
612,00

	

V-70	 40.538,00

	

V-48

V-47	 ..... . 22. 023,00

V-71	 41.476,00

	

V-49

V-48	 ..... . 22. 7(16,00

	

V-49	 ..... . 23.401,00	 V-72	 ..	 ..	 ..	 42.424,00

V-50 ,....,	 24.107,00	 V-73	 43.384,00

V-51V-51	 .. ... . 24.824.00	 V-74	 ..... . 44. 354,00

	

V-52 ..... . 25.552,00	 V-75	 ..	 ..	 ..	 45.335,00



aior Mensal
Cr$

2.441,00
2.589,00
2. 746,00
2.911,0))
3.1)87,00
3.272,00
3. 416,00
3. 9(12.00
4.597,0))
5.334,00

s III boi os

I'E-ll	 ......
PE-12
PE-13	 .....
PE-14 ....
PE-15 .....
PE-16	 ......
PE-17	 ......
PE-18	 ......
PE-19 ....
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ANEXO IX DA LEI N. 9 7.516, DE 30 DE JULHO DE 1979

(Art. 2.9)

— 65 —

ANEXO X DA LEI N. 9 7.516, DE 30 DE JULHO DE 1979
(Art. 2.9)

VIGÊNCIA A PARTIR DE 1. ° 1)E OUTE'Ufl() 1)E 1979
VIGËNCIA A PARTIR DE 1. 1 DE OUTI'BB() DE 1979

CLASSE
	 Valor Mensal

JORNADA DE 6 HORAS
	 Cr$

1 .866,00

1 . 896,04)

1 .927,00

1. 960,00

1.989,00

2.021,00

2.073,00

2.176,00

2 . 247,0))

2.421,00

2.650,00

2. 926,00

3. 190,00

3.487,00

4.032,00

4.731,00

5.192,00

5.704,00

6. 300,00

7 . 004,0()

7.795,00

9.349,00

1	 ................................

II..............................

III..............................

IV..............................

V..............................

VI............................

VII..............................

VIII	 ..............................

IX..............................

X..............................

XI..............................

XII..............................

XIII..............................

XIV..............................

XV..............................

XVI..............................

XVII..............................

XVIII.............................

XIX..............................

XX .............................

XXI ..............................

XXII ............................

Advogado Consultor ...........	 20 ..)S4,00

Assistente JUI'i(lic() 1 ...........	 13.719,00
Assisten t"	 Jurid ic() II	 ..........	 14. 862,4)0
Assistente .1 utídico	 III	 .........	 1(1.1)06,0))
Advoga(to .j u(Ijcjslj() 1	 ............	 13. 71 9,00
Advogado Judiciário1(15110 11 ..........	 14 .862,44))

Advogado Judiciário III .......... 	 16. 006,00
Consultor Técnico .	 20.584,04)
Auxiliar de Consultor T&' CfliC() ......	 16.006,00

Advogado de Ofício da justiça Militar 	 G. OUGOu

ANEXO XI DA LEI N.9 7.516, DE 30 DE JULHO DE 1979
(Art. 2.9)

A PARTIR I)E 1. DF: OETTI BI() DE 1979

valor Mensal
(

PE-1	 ......
PE-2	 ......
PE-3	 ......
PE-4
PE-5	 ......
PE-6	 ......
PE-7	 ......
PE-8	 ......
PE-9	 ......
PE-10 ......

Valor Mensal
Níveis
	 Cr$

Símbolos

5. 614,4)))
5.952,00
li. 310,00
6. 69000

11 .008,(4)
12. 549,00
14.34)7,00
16. 311.00
18.594,00
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ANEXO XII DA LEI N.9 7.516, DE 30 DE JULHO DE 1979 	 ANEXO XIV DA LEI N.' 7.516, DE 30 DE JULHO DE 1979
(Art. 2.9)	 (Art. 2.ç-)

VlGiNClA A PAB 'l' IB DE 1." 1)E OUTUBRO DE 1979 	
A iAHTlfl 1)E 1 l)E (UT[IIB() DEI 1979

Valor Mensal
Cr$	

JORNADA DE C, HORAS
Símbolos	

-

	

9.741,00	 Símbolos	
--

Valor Mensal	
Valo,' Cr$

PC-3

	

	 MensalSniiho!osPC-1	 ............................12.587,00
	 -	 ---PC-2	 ............................14.700,00

	

...........................	
..	 17.585,00	 c-i	 ........2.268,00	 ........6.	 (0PC-4	 ............................20.739,00
	 ( 8	 897	 )

PC–r,)	 .......................	
30.203,00	 C-2 ........2. 750 00

	

,	 C-9PC-6	 .............................38.728,00
PC-7	

8.278.00
C-3 ........	 .

ANEXO XIII DA LEI N.

	

	
............(:-1()

7.516, DE 30 DE JULHO DE 1979 	
C4 ........4.133,00	 (,-11..	 8. 963,()0(Art. 2. )

vI(;iNclA A PABTIH DE' 1: ? DE OUTUBRO I)E 1979	 c-5 ........4.824.00	 C12 .	 .	 o 655,01)

	

Valor Mensal	 C.6 ........5.511,00	 C- 13 ........10 . 350,00Indice	 do Soldo
Posto OU Graduaçaa	 -	

C-7 ........6. 201 .00	 C- 14	 . .	 13 . 035.00-	 -	 -- -- -- -	
-	 15.786,00Coimiridante(ieral	 15.786,00

Chefe 	 14. 995,00Chefe (10 Estado-Maior14 .207,00
Chefe (10 Gabn	 Mitie	 ilitai
Coronel	 100,0	 13.195,00	

ANEXO XV DA LEI N. 7.516, DE 30 DE JULHO DE 1979
Tenente-Coroflei

.................... 
1	 93,2	 12.297,00

	

88,5	 11.677,00	 (Art. 29)
.............. 

Major..................'.	
76,3	 10.067,00Capitão	 B

	

VIGÊNCIA A l'ATIH DE 1. DE OIJTETRH() DE 19791 . 0 Tenente	 61,7	 8.141,00

	

..................
55,6 	7.336,002. Tenente ...................44,7
	 5.898,00	

Símbolos	 Valor Mensal	
Síiih,l,s	 Valor Mensal	44,7	 5.898,00Aspirante	 ..............

Subtenente .
1 . 0 Sargento	 42,5	 5.607,00

	

..................36,5
	 4.816,002. Sargento	 FG-I ......297,00	 FG-6

3,0 Sargento	
930,00

	

..................33,6
	 4.433,00	

FC2	 427 00

	

..................25
	 3.364,00	 '	

FG-7	 ......1 . 116.0(1Cabo .......................19 1
	 2.520,00	 FG-3	 ......551,00Soldado de 1.' ................14,2
	 1.873,00	 FG-4	 ......68(1,0(1	 F(;-8	 ......1.555,00Soldado dt 2 . 0 	.............17 2
	 2.269,00Aluno (último ano) ............10:3
	 1 .358,00	 FG-5 ......809,00	 F(;-9......	 5.575,00Aluno (demais anos) ............

1
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ANEXO XVII DA LEI N. 9 7.516, DE 30 DE JULHO DE 1979

(Art. 2.Y)

VIGÊNCIA A PARTIR 1)E 1. 1 DE O1JTE I BR() 1)E 1979

	

Def101flflação	 Valor Mensal
Cr$

Procurador Geral da Justiça ............ 	 74. 495,00

Procurador Chefe do Tribunal de Contas .	 74.495,00

Procurador da Justiça ................ 	
06.482,00

Procurador do Tribunal de Contas 	
182,00

Procurador da Justiça Militar ...	 06.482,0))

Promotor da Justiça Militar .........	 55. 872,00

Promotor de Justiça de Ent. Especial e

Promotor Substituto ..................	 55.872,00

Promotor de Justiça de 3•C Enti'âneiu ........	 48. 588,00

Promotor de Justiça (te 2. 4 Entrn(-ja .......	 42.251,00

Promotor (te Justiea (te 1	 Fntr5n

Promotor Substituto .................. 	 36. 741,00
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ANEXO XIX DA LEI N.9 7.516, DE 30 DE JULHO DE 1979

(Art. 2.?)

1VIGÊNCIA A PARTIR 1)E 1. 1)E OUTUBRo DE 1979

Valor Mensal

Cargo	 Nível	 Grau	 Para 40 horas
cm Crs

A
	 11.707.00

Diretor	 ...........

B
	

12.007.00

c
	 12.333,00

D
	

12.617,00

E
	 13.631,00

2	 A

E

c

D

E

14 . 326.00

i. 146,00

16.019,00

16. 937,00

17.911,00

Direto!...........

3
	

A
	 24.722.00

Diretor	 ..........

B
	 25.190.00

c
	

25. 656,00

D 26.121,00

E
	 26.587,00

CLASSES	 TABELA A	 TABELA 8	 TABELA C

NIVEL GRAU VIGÊNCIA A PARTIR DE 19/10/1979 VENCIMENTOS A SEREM PAGOS NOS MESES DE DIFERENÇAS A SEREM PAGAS NOS MESES DE JANEIRO
DEZEMBRO DE 1979 FEVEREIRO E MARCO/1 	 , JUNTE D 8OAMENTE COM (A)

Professor Administrador inspetor Orientador Supervisor 	 OUTUBRO, NOVEMBRO  

	

Educacional	 Escolar Educacional Pedag6gico	 Vencimento Produtividade 	 Total Vencimento	 Produtividade	 Total	 Vencimento	 Produtividade	 TotalProfessor	 -	 -	 -	 -	 1	 A	 4.616,00	 1.384,00	 6.000.00	 4.230,00	 1.270,00	 5.500,00	 386,00	 114,00	 500,00
8	 4.786,00	 1.436,00	 6.222,00	 4.394,00	 1.311,00	 5.705,00	 392,00	 125,00	 517.00

	

C	 4.964,00	 1.489,00	 6.453,00	 4.590,00	 1.361,00	 5.951 00	 374,00	 128,00	 502,00
O	 5.148,00	 1.544,00	 6.692,00	 4.793,00	 1.412,00	 6.205,00	 355,00	 132,00	 487,00

	

E	 5.339,00	 1.601,00	 6.940,00	 4.999,00	 1.463,00	 6.462,00	 340,00	 138,00	 478,00
Professor	 -	 -	 -	 2	 A	 5.539,00	 1.661,00	 7.200,00	 5.209,00	 1.514,00	 6.723,00	 330,00	 147,00	 477,00

	

B	 5.723,00	 1.717,00	 7.440,00	 5.423,00	 1.565,00	 6.988,00	 300,00	 152,00	 452,00

	

C	 5.915,00	 1.774,00	 7.689,00	 5.637,00	 1.615,00	 7.252,00	 278,00	 159,00	 437,00

	

D	 6.113,00	 1.833,00	 7.946,00	 5.854,00	 1.665,00	 7.519,00	 259,00	 168,00	 427,00

	

E	 6.316,00	 1.894,00	 8.210,00	 6.070,00	 1.714,00	 7.784,00	 246,00	 180,00	 426,00
Professor	 -	 -	 -	 -	 3	 A	 6.529,00	 1.959,00	 8.48b,00	 6.284,00	 1.762,00	 8.046,00	 245,00	 197,00	 442,00

	

B	 6.876,00	 2.062,00	 8.938,00	 6.643,00	 1.840,00	 8.483,00	 233,00	 222;OO	 455,00

	

C	 7.240,00	 2.172,00	 9.412,00	 7.026,00	 1.920,00	 8.946,00	 214,00	 252,00	 466,00

	

D	 7.623,00	 2.286,00	 9.909,00	 7.429,00	 2.002,00	 9.431,00	 194,00	 284,00	 478,00

	

E	 8.026,00	 2.407,00	 10.433,00	 7.857,00	 2.085,00	 9.942,00	 169,00	 322,00	 491,00
Professor Administrador Inspetor 	 -	 Supervisor	 A	 8.453,00	 2.536,00	 10.989,00	 8.307,00	 2.169,00	 10.476,00	 146,00

	

Educacinal	 Escolar	 Peda969ico	 367,00	 513,00
B	 8.883,00	 2.664,00	 11.547,00	 8.785,00	 2.254,00	 11 .039,00	 98,00	 410,00	 508,00

	

C	 9.335,00	 2.800,00	 12.135,00	 9.288,00	 2.338,00	 11 .626,00	 47,00	 462,00	 509,00

	

O	 9.822,00	 2.946,00	 12.768,00	 9.822,00	 2.423,00	 12.245,00	 -	 523,00	 523,00

	

E	 10.386,00	 3.115,00	 13.501,00 10.386,00	 2.506,00	 12.892,00	 -	 609,00	 609,00
Professor Administrador Inspetor Orientador Supervisor	 5	 A	 10.844,00	 3.253,00	 14.097,00 10.844,00	 2.570,00	 13.414,00	 -	 683,00	 683,00

	

Educacional	 Escolar Educacional Pedag69ico	
B	 11.049,00	 3.314,00	 14.363,00 11.049,00	 2.597,00	 13.646,00	 -	 717,00	 717,00

	

C	 11.253,00	 3.375,00	 14.628,00 11.253,00	 2.623,00	 13.876,00	 -	 752,00	 752,00

	

O	 11.457,00	 3.437,00	 14.894,00 11.457,00	 2.648,00	 14. 105,00	 -	 789,00	 789,00

	

E	 11.662,00	 3.498,00	 15.160,00 11.622,00	 2.673,00	 14.335,00	 -	 825,00	 825,00Professor Administrador Inspetor Orientador Supervisor 	 6	 A	 11.866,00	 3.559,00	 15.425,00 11.866,00	 2.696,00	 14.562,00	 -

	

Educacional	 Escolar Educacional Pedag6gico	 863,00	 863,00

	

B	 12.071,00	 3.671,00	 15.692,00 12.071,00	 2.719,00	 14.790,00	 -	 902,00	 902,00

	

C	 12.275,00	 3.682,00	 15.957,00 12.275,00	 2.741,00	 15.016,00	 -	 941,00	 941,00

	

D	 12.480,00	 3.744,00	 16.224,00 12.480,00	 2.763,00	 15.243,00	 -	 981,00	 981,00

	

E	 12.684,00	 3.805,00	 16.489,00 12.684,00	 2.783,00	 15.467,00	 -	 1.022,00	 1.022,00Professor Administrador Inspetor, Orientador Supervisor 	 7	 A	 12.885,00	 3.865,00	 16.750,00 12.885,00	 2.803,00	 15.688,00	 -

	

Educacional	 Escolar Educacional Peda96gico 	 1.062,00	 1.062,00

	

B	 13.093,00	 3.927,00	 17.020,00 13.093,00	 2.822,00	 15.915,00	 -	 1.105,00	 1.105,00

	

C	 13.297,00	 3.989,00	 17.286,00 13.297,00	 2.840,00	 16.137,00	 -	 1.149,00	 1.149,00

	

D	 13.502,00	 4.050,00	 17.552,00 13.502,00	 2.858,00	 16.360,00	 -	 1.192,00	 1.192,00

	

E	 13.706,00	 4.111,00	 17.817,00 13.706,00	 2.874,00	 16.580,00	 -	 1.237,00	 1.237,00Professor Ad ministrador Inspetor Orientador Supervisor 	 8	 A	 13.911,00	 4.173,00	 18.084,00 13.911,00	 2.890,00	 16.801,00	 -	 1.283,00

	

Ed ucacional	 Escolar Educacional Pedag6gico	 1.283,00
8	 14.115,00	 4.234,00	 18.349,00 14.115,00	 2.905,00	 17.020,00	 -	 1.329,00	 1.329,00

	

C	 14.320,00	 4.296,00	 18.616,00 14.320,00	 2.919,00	 17.239,00	 -	 1.377,00	 1.377,00

	

D	 14.524,00	 4.357,00	 18.881,00 14.524,00	 2.933,00	 17.457,00	 -	 1.424 00	 1.424,00

	

E	 14.729,00	 4.418,00	 19.147,00 14.729,00	 2.945,00	 17.674,00	 -	 1.473,00	 1.473,00
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ANEXO XX DA LEI N. 9 7.516, DE 30 DE JULHO DE 1979
(Art. 2.9)

TABELA B

Vencimentos
a serem

pagos nos
meses de
outubro,

novembro e
(lez(nlbro
(Ir 1979

TABELA C

Diferenças
a serem

pagas nos
meses de
janeiro,

fevereiro e
"tarço/1980,
iii ntaniente

com a
tabela A

TABELA A

Vigência a
Cargo	 Nível Grau	 partir de

1.91O-79

Regente

Ensino	 1	 A	 4 .439,0o	 4.000,00
	

439,00

Regente

Ensino	 3	 A	 G. 807,00	 6.453.00	 354,00

Regente

Ensino	 4	 A	 8.131,00	 7.744.00	 387,00

Valores em Cr$
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V1GENCIA NU 1EHÍUD() i)F 1." DE MAIO A 30 1)E SFTE\IBHO

DE 1979

ANEXO XXI DA LEI N. 9 7.516, DE 30 DE JULHO DE 1979

(Arts. 1.0 e 5.9)

ANEXO XXII DA LEI N.9 7.516, DE 30 DE JULHO DE 1979
(Arts. 2.9 e 5.9)

VI GÊNCIA A I'ABTJH DE 1 . UE ÜUTIJIIH() 1)E 1979

JORNADA DE 8 HORAS

Valor Mrnsal	 ,, .
	 Va l o r.	 Niveis(.r$	 r Mensal

Cr$

	2. :149,00	 XII	 3. 656,00

	

11 ........ 2 . 370,0()	 xiii 3. 987,00

	

111 ....... . 2.41)8,0))	 Xiv ......... .358,00

	

IV ....... . 2.450,0))	 xv	 .........1)40,0))
.

	2.486,00	
xvi ........... ,00	VI ... . 2.526,00	 X\'JJ	 ..... . 6.490,00

	

VII ...... . 2.591,00	 X\'[iI ..... . 7.129,00VIII	 2. 720,00	 xix	 7.874,00

	

IX ....... . 2.808,0))	 XX	 8. 755,00X	......... .26,00	 ...........
1.744,))))

	313,0o 	 ... .
11 (587.4)))

ANEXO XXIII DA LEI N.9 7.516, DE 30 DE JULHO DE 1979
(Ar.ts, 1.9 e 5.9)L.

VIG1NC1A NU PEIIIUI)() 1)E 1.' 1)E MAIO A :10 DE SETEMIIHO)
Di .: 1979

JORNADA DE 110l1AS

Valor MiiisaJSi,,1 liol os

	

C-1	 ..............
1 . 950,00

	

C-2	 ..............
2

	C-3 	 .	
2.958,0))

	

C-4	
..	 . . 3. 563,0o

4.158.00

	

C-6	 ..... .
4.751,0))

	

C-7	 ..... .
514(50))5.94o,o))

6.536,00

(:-10 ..7. 136.Oo

	

o:-ii	 ..............
	C-1 2 	

7.727,00
8.323.0......))

	C-i: 	 ......

	

(:- 11	 8.918,00..
11 2370))

JORNADA DE, 8 HORAS

	

Valor Mensal
	

Abono
Níveis	 Cr$

	
Cr$

1	 .................. 020,00
	

648,10)

li	 ................ 1 . 635.00
	

(554,0

iii	 ................ 1. 661,0()
	

6(54,0))

IV	 ................ 1.690.l)))
	

676.0(1

V	 ................ 1.715,00
	

68(5,00

VI	 ................ 1 .742,1)1)
	

697,00

VII	 ............... 1 .787.0))
	

715,00

Viii	 ............... 1 . 876,0))
	

750,00

IX	 ................ 1 .937,))))
	

775,00

x	 ................ 2.187,111)
	

835,00

xi	 ................ 2 .285.00
	

914,00

	

xii ................ 2 .52200
	

992,00

xiii	 .............. 2.750,00
	

919.00

XIV	 .............. 3.106.0))
	

832,0))

xv	 ............... 3.476,0))
	

686.00

XVI	 ............... .1178.1)1)
	

489.0))

XVII	 .............. 4.476,))))
	

359,0))

Xviii	 .............. 4.917,0))
	

216,00

XIX	 .............. 5.431,))))
	

1 9.00

XX	 ................ 6.038,))))

xxi	 .............. 6.72)).))))

Xxii	 .............. 8.060.))))

Abono

Cr$

780.00
94 8, 1)0
851,0))
1551,00
407,00
27 1,00



ANEXO XXIV DA LEI N.9 7.516, DE 30 DE JULHO DE 1979
(Arts. 2. e 5.9)

VIGÊNCIA A PARTIR DE 1.° DE OUTUBRO DE 1979

JORNADA DE 8 HORAS

	

Valor Mensal	 Simbolos
Valor Mensal

Cr$	 Cr$

	2.835,00	 C-8	 S. 621,00

	

3.437,00	 C-9	 ..... . 9.477.00

	

4.290,00	 C-10 ..	 ..	 ..	 10.347,00

	

5.166,00	 C-11	 11.203,00

	

030,006.030,00	 C-12	 ..... . 12.068,00

	

6. 888,00	 C-1 3	 12.937,00

	

7.751,007.751,00	 C-14	 ..... . 16.293,00

Símbolos

c-I	 ........
C-2	 ........
C-3	 ........
C-4	 ........
C-5	 ........
C-6 ........
C-7	 ........

ANEXO XXV DA LEI N.9 7.516, DE 30 DE JULHO DE 1979
(Arts. 6.9 e 7.9)

VIGÊNCIA A PARTIR DE L I, l)E ()UTt'Bfl() DE, 1979

(Tabela a que se refere o art. 35 (la Lei n. 5 7.28(;, de 3 de julho

de 1978)

Símbolos

P-1
P-2
P-3
P-4
P-5
P-6
P-7
P-8
p- q	.....
1)-10	 ......
1-11	 ......
P-12	 ......
P-13	 ......
P-14	 ......
P-15	 ......

Valor Mensal
ci.$

2 . 488,00
2. 664,00
2.852,00
3. 051,06
3 .260,00
3.481,00
3.713.00
3. 95C.00
4. 209,00
1.474,00
4.750,00
5. 037,00
5. 335,00
5.644,00
5.964,00

P-16	 ......
1-17	 ......
1 1-18	 ......
p-l q	......

P-21
1 1 -22	 ......
P-23	 .....
P-24	 ......
P-25	 ......
P-26
1 1 -27	 ......
P-28	 ......
1 1 -29	 ......
P-30	 .....

(i.295,00
6.636,00
6.990,00
7.354,00
7 .729.00
8.115,00
8. 512,00
8.920,00
9.339.0(1
9.769,1(t)

10 .210,00
10.663.0(1
11.126,00
li. 600,0)
12.086,00

Valor Mensal
Símbolos	 Cr$

74

	 Mi	 - 75

Sinibolos

P-57	 ......

I >-59	 .....

I-60	 ......

P-61

P-63	 ......

1 65

P-66

P-67

	

P-68	 ......

	

l-09	 .....

	

P-70	 .....

I'-71	 ......

P-72 .

	

P-74	 ......

11_77

	

P-78	 .....

	

P-79	 .....

P-81

	

1 1 -82	 ......

Símbolos	 Valor Mensal

	P-31 	 ..... . 12. 582,))))

	

P-32	 ..... . 13.1(89,01)

P-33 ..... . 1 3 . 608,00

	

13-34	 ..... . 14.137,1)))

	

P-35	 .. ... . 14. 678.0))

	

1-06	 .. ... . 15. 229,46)

P-37	 .. ... . 15. 791,0))

P-38 ..... . 16 . 365,00

1 1 -39	 . .....16. 95(1,1)0

11-40	 ..... . 17.545,))))

1 1 -41	 .. ... . 18. 152,00

P42 .. ... . 18. 709,)o

P-43	 ..... . 19. 398,))))

1144

P-4.5 ..... . 2o. 688,40

P-46	 ..... . 21 .

1 1 -47	 ..... . 22 .023,))))

P-48 .. ... . 22. 706,00

23.4))Imo

1 1-50	 .. ... . 24. 10 7, 0 o

P-51	 9-4. 824,00

P-52	 ..... . 25.552,0))

1 1-53 ......26.291.00

P-54 ......27.041,00

27.801,0))

P-56 ......28. 573,00

Valor Mensal
Cr$

29. 356,00)

3)) . 1 5)1,00

3)) .955,00

31.771,00

32. 599,0()

33. 437,00

34. 286,00

35. 146,00

36.017,00

3(;. 899,00

37. 793.00

38. 697,00

39. 612,01)

4)). 538,0))

41 .476,))))

42. 424,1)))

43. 384,1)1)

44.354,0))

4;). 335,00

46. 328,00

47:331,00

48.346.00

49. 371,00

50.408,00

51 .455,))()

52.514,00



p-83 ......53.584,00

	

P-84	 ,00

P-85 ......55.756,00

1 1-86 ......56 .859.00

P-87 ...... 57. 972,00

1-88 ...... 59. 097,00

13-89 ......60.233,00

P-90 ......61 . 380,00

P-91 ......62.538,00

	

P-92	 (;3 .7()7,()()

P-93 ...... 64. 88(;M0

P-94 ...... 66. 077,00

POS ...... 67 .279,00

1 ,-96 ..........492,00

	

13-97	 69. 716,00

P-98 ......70.951,00

99	 ......72.197.00

P-100 ......73.454,00

P-101 ...... 74. 722,00

1 1-102 ......76.001,00

P-103 ......7 7 .292,00

P-104 ...... 78. 593.00

P-105 ......79.705,00

P-106	 81.228,00

P-107P-107 ......82 . 562,0()

P-108 ...... 83. 908,0()

P-109 ...... 85. 264,00

I'-llO	 86.631,00

p_111P-111 ......88.010,00

P-112 ......89 . 399,00

P413 ......90.799,00

I'-114 ......92.211,00

P115 ......93.633,00

P416 ......95.067,00

I117 ......96.511,00

P418	 97.967,00

p_119 99.433,00

P-120 ......100.911,00

P121 ......102.239,00

P422 .. .. ..	 103. 899,00

P-123 .. .. ..	 105.409,00

1 1-124 .. .. ..	 106.931,00

l'-125	 108. 4(;4,00

1 1-126 ......11 0. 0(17,00

P-127 ......111.562,00

P428 ......113.128,00

1'-129 ......114.705,00

P-130 ......116.293,00

('-131 . . . .	 . .	 117. 891,00

1 1 -132 ..... . 119.501,00

P-133 ......121 .122,00

P-134 ......122.754.00

P- 135	 124. 397,00

P-136	 12(;. 051,00

P137 ......127.716,00

P-138 ......129.392.00

P439 ......131.079,00

P440 .. .. ..	 132.777,00
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ANEXO XXVI DA LEI N. 9 7.516, DE 30 DE JULHO DE 1979
(Art. 12)

Caros	 !'ef('I'('flt('S	 5	 Lei	 fl.°	 (lI(i5	 I1staJll('S do Anexo Ii
6.277, de 27 de dezenhl)ro de	 tia Lei n.' 7.109. de 13 de

1973	 011ttTl)l'o de 1977

Situação Anterior	 SiltiaçSo Nova

Classe	 Símbolo	 Grau	 Cargo	 Nível	 ('. ri, o

Diretor'	 1)1	 A	 A
B	 c
c
	

D
1)2	 A
	

9	 A
C

C
	

9	 1)
D3	 A	 ¶1

	

A
B
	

2
	

c
c	 1)

D4	 A	 2
	

A
B	 2

	
c

C
	

9	 1)
D5	 A	 A

B	 3
	

c
C	 3

	
D

LEI N.9 7.516, DE 30 DE JULHO DE 1979

Concede abono, reajusta OS valores dos síin-
bolos, niz'eis de vejii'inuj,to.' 50/1/Os (' prove jí/o.s
do pessoal civil e inililvres do I'oder Executivo e
dá outras PIO vidéiícis

Considerando que a Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais rejeitou o veto Oposto aos artigos 18, 20 e 21 da
Proposição de Lei n. 0 8.112, que se converteu na Lei n.0 7.516, de
30 de julho de 1979, promulgo, nos termos do artigo 44, § 4., da
Constituição do Estado, Os seguintes dispositivos da referida lei:

"Art. 18 - Ao professor que, CIfl 13 de outubro de
1977, era ocupante, em caráter efetivo, de cargo de ma-
gistério correspondente ao ensino de 1.' a 4.' série do 1.'
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Valor Mensal..	 Valor Mensal
itiS bolos	 Si o bolos

Cr$	 Cr$



Grau, não beneficiado pelo artigo 190 da Lei n. 7.109, de
13 de outubro dc 1977, será assegurada preferência na
primeira promoção por acesso.

Art. 20 - O capui do artigo 17, da Lei n. 9 7.286, de

3 de julho de 1978, passa a ter a seguinte re(IaÇão

"Art. 17 -- - O servidor inativo, cujos proventos fo-
ram ajustados na forma do artigo 3.", da Lei n.° 6.981, de
26 de abril de 1977, pode optar, a qualquer tempo, sem

cofl(liÇã() C CIII caráter definitivo, pelo sistema (te remu-
neração previsto nesta lei, seUfl(lo os nOVOS simbolos de
(OrrCSPOfldêllCia constantes dos Anexos XVIII a XXIII".

Art. 21 - - Fica reVO0(lO o 	 2.' do artigo 17, da Lei n. Q 7.286.

de 3 de julho (le 1978."

I l zilácio da Lil)(l(ia(lC, (111 Ililti Horizonte, aos 20 de setembro

de 1979.

I'RANCELiN() PEREIRA DOS SANTOS

I-Iurnberlo de Almeida
Amando Amoral, Cel. R/I
Carlos Eloy Carvalho GuinlOrãeS
J)âiio Moreira de Carvalho
Eduardo Levindo Coelho
Fernando Jorqe Fagundes Nelto
Gerardo Henrique Machado Renault
João Pedro Gustin
José Machado Sobrinho
José ROmlI(Ildo Cançado Bahia
Márcio Manoel Gare ia Vilela
Paulino Cícero de Vasconcellos
Paulo Roberto !-Jaddad

LEI N.9 7.517, DE 31 DE JULHO DE 1979

Concede o título de Cidadão IiOiIOrári() (/0 Es-

tudo de Minas Gerais a l7alfi'ido Salmito Filho.

O Povo (lo Estado de Minas Gerais, 1)01' SeUS representantes

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

Art. 1. ----- Fica concedido o título de Cidadão Honorário do
Estado de Minas Gerais a Vaifrido Salniito Filho.

- '79 -

Art. 2. - - O título, representado por diploma especialmente
confeccionado, será entregue ao agm'itcia(i() em reunião especial da
Assembléia Legislativa.

Art . 3. -- Esta lei entra em vigor lia (lata de Sua l)ul)licação

Mando, portanto, a todas 'as autoridades a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente (orno nCht se couitém

Da (til rio Paiíto i o da Liberda de, (III Belo Horizonte, aos
31 de julho de 1979.

FRANCELINO PEREIRA DOS SANTOS
Humberto de Almeida

/LEI N.' 7.518, DE 31 DE JULHO DE 1979

Declara de ulilidadi pública a Associação
Pró-Melhora,nen los do Bairro Jardim Industrial
ASPROMBAJI, com sede na (Jida(/( de Contaqem.

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

Art. 1. - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Pró-Melhoramentos tio Bairro .Jardim Industrial -- ASPROMBAJI,
com sede na Cidade de Contagem.

Art. 2.9	Esta lei entra em vigor na data de sua Publicação

Art. 3.	 - Revogalflse as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as aut0li(Iaçles a quem o conheci-
mento e execução desta lei 1)(Iteflcvr, une a cumpram e façam
cumprir, tão ml eiranlenfe C011l() n tia se contém

Dada no Palácio da LiJ)er(la(Je 	 euil Belo Horizonte, aos
31 de julho de 1979.

FRANCELINO PEREIRA DOS SANTOS
Humberto de Almeida
Dênio Moreira de Carvalho
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LEI N. 9 7.519, DE 31 DE JULHO DE 1979

Declara de utilidade pública a Ação Social

Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, com sede na

Cidade de Contagem.

O povo lo Esta (1(1 de Min((s Ceia is, por SeUS repi'CSCfl la o les,

decretou e eu, p 111 SCU nome, sanciono a seguinte lei

Art . 1.' - - Fica declarada (te utilidade pública a Ação Social

Nossa Senhora (lo Perpétuo So('oI'ro, colo sede na Cidade de Con-

tagem.

Art. 2.1 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

^rt. 3.° - - Revogam-se as (liS)oSiÇõ'S ('lfl contrái'iO

Mando. 1)011 ao lo, a 1w as as aUlOii(la(lPS, a (IU('m o conheci-

mento e execução (lesta lei 1)(l'tCIU'e i', que a cumpram e façani

cumprir, ti-to inteiramente (01110 nela se i'ontelii

Dada no Palác io da Liberdai te, co, Belo Horizonte, aos

31 de julho de 1979-

PRANCELJN() PEREIRA DOS SANTOS

humberto de Almeida

flénio Moreira de Carvalho

LEI N.9 7.520, DE 31 DE JULHO DE 1979

I)eclai'a de ii tiliilule JnIlilica o Centro de Pes-

quisas Geológicas, com sede na Cidade de Nova

Lima.

O Povo do Estado de Minas Cei'ais, por seus representantes

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

Art . 1. 9 - Fica declararia de utili(la(IC pública o Centro de

Pesquisas Geológicas, com sede na Cidade de Nova Lima.

Art. 2. - Esta lei entra em vigor na (lata (te sua publicação.

Art. 31 - Revogam-se as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio (Ia Liberdade, ('111 Belo Horizonte, aos 17 de
setembro de 1979.

FRAiVCELINO PEREIRA 1)05 SANTOS
Humberto de Almeida
flénio Moreira de Carpa//ia

LEI N. 9 7.544, DE 18 DE SETEMBRO DE 1979

Ai/era dispositivos da Lei iz. Q 6.763, de 26 de
dezembro de 1975, que consolida a legislação tri-
hixtória do Es/mio de Minas Gerais.

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

Art. 1. O artigo 27, o inciso VI (1(1 artigo 54, o inciso 111
do artigo 56, os artigos 212, este acrescido do § 3., 213, 214 e 215
da Lei n. 6.763, de 26 de dezembro (te 1975, passam a ter a seguinte
redação:

"Art. 27 Os dados relativos ao lançamento serão
fornecidos ao Fisco através de documentos conforme mo-
delos instituídos em Regulamento ou Resolução do Se-
cretario de Estado (la Fazenda.

Art.	 54	 --	 ......................................

VI --- 1)01' em itir documento com falta de qualquer
indicação exigida em regulamento: 1/20 (um S'igéSilllo)
da UPFMG a 1 (uma) UPFMG, por documento.

Art. 56

III - por deixar (te cobrar Oti de recolher 0 produto
(Ia cobrança do imposto recebido em decorrência de
substituição tributária, 2 ((luas) vezes o valor do imposto,



li

cutiva, será reduzida a 10% (dez por cento) de seu valor,
se verificado que as operações realizadas no período res-
pectivo estão registradas regularmente."

Art. 3•1	 Esta lei entra em vigor na (lata de sua publicação

Art. 4.-- - Bevoam-se as disposições em contrário.

9,9 -

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução 41 csta lei pertencer, djUe a ( , UilipI-am e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palóci( ) da Lii)er(la(te, (mmi Belo) Florizontc. , aos 18 de
setembro de 1979.

FRANCELJN() PEREIRA 1)05 S.IN1'Os
Humberto de Almeida
Mdrcjo Matmoel Garcia Vilela
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aplicando-se sobre a multa as reduções previstas no in-
ciso II deste artigo e sem prejuízo das sanções penais

cabíveis.

Art. 212 - - É facultado ao contribuinte, durante a
trainitação do processo tributário-administrativo, garan-
tir a execução do crédito tributário através de depósito
administrativo cio valor impugna(iO

§ 1. -- Nos casos (te impugilaÇão parcial do crédito
tributário, o depósito corresponderá ao valor impugnado,
produzindo a defesa os efeitos regulares se o contribuinte
ou responsável promover o recolhimento da importância
que entender devida até o término (lo respectivo prazo.

§ 2 -- Para OS efeitos (leste artigo, o valor impugna-
cio compreenderá o tributo, monetariamente corrigido,
acrescido das penalidades cabíveis, no momento (Ia efe-
tivação do depósito.

§ 3. - -- O depósito será efetuado, em dinheiro, em
agência bancária autorizada a arrecadar tributos e de-
mais receitas estaduais.

LEI N.° 7.545, DE 18 DE SETEMBRO DE 1979

Art. 213 - Após decisão irrecorrível na instância
administrativa serão restituídos, com correção monetá-
ria, o valor depositado, se indevido, ou a diferença, se
excessivo.

Art. 214	 Se a decisão for favorável ó Fazenda
Pública, será observado o seguinte:

1 - o saldo devedor porventura existente será ime-
diatamente inscrito cm dívida ativa;

II - o valor depositado será convertido em renda
ordinária.

Art 215 - O depósito poderá, também, sei- efetuado
durante a tramitação de processo judicial, observadas as
normas contidas nesta Seção."

Art. 2.	 O pai-ágrafo único do artigo 54 da Lei fl.9 6.763,

de 26 de dezembro de 1975, acrescido pelo artigo 1. 9 da Lei n.°

7.268, de 19 de junho de 1978, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 54 -. ...

Parágrafo único -- Quando o contribuinte deixar de
entregar documento exigido pelo fisco, na hipótese do
inciso III, a multa, a partir da segunda infração conse-

Declara de utilidade pública a Liga Poçoscal-
deimse de Falcão!, com sede fui Cidade de Poços de
Caldas.

O Povo olo Estado de Minas Gerais, por Seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei

Art . 1:	 Fica declarada (te utilidade pública a Liga Poços-
caldense de Futej)o!, com Sede na Cidadc. de Poços de Caldas

Art . 2.°	 Esta lei entra em vigor na (lata de sua publicação
Art. 3	 Revogam-se as (1 lsl)osições dili contrário.

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

Dada no Palácio cia Liberdade em Belo Horizonte aos 18 de
setembro de 1979.

FRANCELINO PEREIRA DOS SANTOS
Humberto de Almeida
Dénjo Moreira de Carvalho

AhL



1 mento e execução (lesta lei Pertencer, que a cumpram e façam
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-

cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

FRANCELINO PEREIRA DOS SANTOS
Humberto de Almeida

Dênjo Moreira de Carvalho

LEI N. 9 7.548, DE 1.' DE OUTUBRO DE 1979

Declara de utilidade pública a Tenda Espírita

de Umbanda Cavalheiros de São Jorge, com sede
no Cidade de Ouro Preto.

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

Art. 1 -- Fica declarada (!c utilidade pública a Tenda Espírita
de Umbanda Cavalheiro de São Jorge, com sede na Cidade de Ouro
Preto.
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LEI N.9 7.546, DE 1.' DE OUTUBRO DE 1979

Dó a denominação de Jose Pinto de Souza ao

Fóram da Comarca de Conceição das Alagoas.

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

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

Art. 1.	 Passa a denominar-se José Pinto de Souza o Fórum

da Comarca de Conceição das Alagoas.

Art. 2.9 - Esta lei entra era 	 na data de sua publicação

Art. 3•1	 Revogam-se as disposições em contrário

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

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

cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo 1 Iorizont.', :os 1. 1 de

outubro de 1979.

FRANCELINO PEREIRA DOS SANTOS

Humberto de Almeida

Dênio Moreira de Carvalho
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Art. 2.' - Esta lei entra em vigor na data de, sua publicação.
Art. 3ç'	 Revogam-se as disposições em contrário.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 1. de
outiihr- ,1	 mia

1
LEI N.ç, 7.547, DE 1. DE OUTUBRO DE 1979

Declara d utilidade pública o Instituto D. Sel-

va, com sede na Cidade de Guararó.

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

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

Art. 1. - Fica declarado de utilidade pública o Instituto 1).

Selva, com sede na Cidade de Guarará.

Art. 2. 9	 Esta lei entra ciii vigor na (lata de sua publicação.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade em Belo Horizonte, aos 1. 9 deoutubro de 1979.

FRANCELINO PEREIRA DOS SANTOS
Humberto de Almeida

Dênjo Moreira de Carvalho
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LEI N.9 7.549, DE 02 DE OUTUBRO DE 1979

Concede o título de Cidadão FloiioflhriO (10

Estado de Minas Gerais a Camilo Cola.

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 o título de Cidadão Honorário do

Estado de Minas Gerais a Camilo Cola.

Art. 2. - O título, representado por diploma especialmen-

te confeccionado, será entregue ao agraciado em reunião especial

da Assembléia Legislativa.

Art. 39 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a todas as autorida des, a quem o conheci-

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

cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos

02 de outubro de 1979.

PRANCELIN() PEREIRA DOS SANTOS

Humberto de Almeida

LEI N.9 7.550, DE 02 DE OUTUBRO DE 1979

Declara de utilidade pública o Movimento Co-

munitário da Vila São Gabriel, com sede em

Belo Horizonte.
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Art. 2.v 	 Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
02 de outubro de 1979.

PRA NCELINO PEREIRA DOS SANTOS
Humberto de Almeida
Dênio Moreira de Carvalho

LEI N.9 7.551, DE 02 DE OUTUBRO DE 1979

Declara de utilidade pública o Internato Rural
da Comunidade Evangélica de Teófi(o Otoni, com
sede na Cidade de Teófilo Otoni.

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

Art. l. -- - Fica declarado (te utilidade pública o Internato
Rural da Coiiiuniil ide de Teóf il o ()toni, com sede na Cidade de
Teófilo Otoni.

Art. 2.
	 - Esta lei entra cmvigor na data de sua pu-

blicação.

Art. 3.1	Revogam-se as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos

	

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representan 	 02 de outubro de 1979.

tes, decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:
PRANCELINO PEREIRA DOS SANTOS

	Art. 1. - Fica declarado de utilidade pública o Movirnen- 	 Humberto de Almeida

	to Comunitário da Vila São Gabriel, com sede em Belo Horizonte. 	 Dênjo Moreira de Carvalho
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LEI N.9 7.552, DE 02 DE OUTUBRO DE 1979
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Art. 2,	 Esta lei entra em vigor na (lata de sua pu-
blicação.

Declara de utilidade pública a Igreja Evan-

gélica Assembléia de Deus, com sede na Cidade

de Coronel Fabriciano.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representan-

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

Art. 1' Fica declarada ote utilidade pública a Igreja Evan-

gélica Assembléia de Deus, sociedade civil, com sede na Cidade

de Coronel Fabriciano.

Art . 2.'	 -- Esta lei entra em	 vigor na (tala de sua pu-

blicação.

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

Mando, portanto, a to ( iasasautoridade s , a quem o conheci-

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

cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio tIa Liberdade, cm Belo Horizonte, aos

02 (te outubro de 1979.

l'I?ANCELlN() PEREIRA DOS SANTOS

Humberto de Almeida

Dênio Moreira de Carvalho

LEI N.° 7.553, DE 02 DE OUTUBRO DE 1979

Dá a denominação de Dr. Nelson de Paiva ao

Centro Social Urbano da Cidade de Poços de

Caldas.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representan-

te • . decrcto.m e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. -- Passa a denominar-se Dr. Nelson de Paiva o

Centro Social Urbano da Cidade de Poços de Caldas.

rt .3.	 Revogam-se as disposições ciii contrúrio

Mando, I)0ltUfllo, a todas as autoridades, a quem o conheci-
bento c X1'dU('O (testa lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, Iflo inteirnnmc'nt t' como nela Se contém.

l)a(Ia no Palácio) tia Liberdade , em Belo Horizonte, aos
02 (te OUtJbro) (te 1979.

FRANCELJN() PEREIRA DOS SANTOS
IIz:mh crio de Almeidacicia
João Pedro Gustin

LEI N. v 7.554, DE 05 DE OUTUBRO DE 1979

Dá a denominação de Dr. Edson Silveira ao

Centro Social Urbano da Cidade de Caralinga.

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

Art. 1."	 Pica atribuída a denominação (te l)i- . Edson Sil-
veira ao Centro Social tIrbano da Cidade de Cam-atinga

Ai-E. 2."	 Esta lei entra eni vigor na (lata de sua pu-
blicação.

Art. 3.'	 Revogara-se as disposições ermo contrário

Mando, pom't:onto, a todas as autoridades, a CI U NO o conheci-
mento c x'ru-áo) (leSE:o lei pem-to'ru-cr. que a cumpram e façam
cumprir, to inteiramente como nela se contém

Dada 110 Palácio ) (ia Liberdade, em Belo Horizonte, aos
05 de outubro de 1979.

I"I?.t,\'CELLVj PEREIRA DOS SANTOS

humberto de Almeida

João Pedro Gustin
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LEI N.Y 7.555, DE 12 DE OUTUBRO DE 1979

Reajusta os valores do vencimento e da verba
de representação do cargo de Secretário de Esta-
do, de outros mie menciona, e dá outras provi-
dências.

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

Art. 1. - A soma dos valores do vencimento mensal e do
duodécimo da verba anual de representação pelo exercício do
cargo de Secretário de Estado, previstos nos arts. 5•9 e 7•Q, inciso 1,
da Lei n. 7.286, de 3 de julho de 1978, fica acrescida de 45%

(quarenta e cinco por cento)

Parágrafo único - - A importância resultante da aplicação do
disposto neste artigo será dividida cm 2 ((luas) parcelas iguais,
pagáveis mensalmente, referente a vencimento e verba de re-

presentação.

Art. 2.9 --- A soma dos valores (lo vencimento mensal e do
duodécimo da verba anual (te representação pelo exercício dos
cargos de Secretário-Adjunto, Advogado Geral do Estado, Consultor-
-Chefe (Ia Assessoria Técnico-Consultiva do Governador, Diretor da
Imprensa Oficial, Diretor do Departamento de Representação do Go-
verno do Estado de Minas Gerais cm Brasília, Coordenador de Cultu-
ra e Secretário Particular do Governador, previstos nos arts. 6. 1 e 7•Q,

inciso li, da Lei n. 7.286, (le 3 de julho de 1978, fica acrescida

(te 45% (quarenta e cinco por cento)

Parágrafo único - - A importância resultante da aplicação
do disposto neste artigo será dividida em 2 (duas) parcelas, pa-

gáveis mensalmente, sendo:

-	 65 1/c (sessenta e cinco por cento), referente a venci-

mento; e

ii	 35% (trinta e cinco por cento), a título de verba de

representação.

Art. 3. - A verba de representação dos cargos de Coman-
dante Geral da Polícia Militar, Chefe do Gabinete Militar (lo Go-
vernador do Estado e Chefe do Estado-Maior da Polícia Militar,

será igual à devida aos ocupantes (los cargos mencionados no arti-
go anterior, observado o mesmo critério quanto a sua forma de

pagamento.

Id vida ao titulam' enquanto permanecei, no efetivo exercício do cargo,

A-t. 4• -- A verba de representação prevista nesta lei é de-

não se incorporando ao vencimento, ao soldo, ou aos proventos
da inatividade.

Art. 5,1 - Nos cálculos decorrentes (Ia aplicação desta lei,
inclusive com relação às vantagens fixadas com base nos valores
dos vencimentos e nos descontos em folha, desprezar-se-ão as fra-
ções de cruzeiro.

Art. 6. ---- Para atender às despesas decorrentes da exe-
cução (lesta lei, fira o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
Suplementar até o valor (te Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões de cru-
zeiros), observado o disposto no 1. 9 do art. 43 da Lei FederalflY 4.320, de 17 (le março de 1964.

1979. Art. 7.Y 	 Esta lei entra emvigor em 1. 1 de outubro de

Ítl-

Art. 8-'-- Revogam-se as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade cio Belo Horizonte, aos
08 de outubro de 1979.

FilA NCELIZÇO PEREIRA DOS SANTOS
Humberto de Alnkjd
Paulo Roberto Haddad
Márcio Manoel Gare ia Vilela

LEI N. 9 7.556, DE 12 DE OUTUBRO DE 1979

Concede abono e reajusta os valores dos sím
bolos de vencimentos do pessoal dos Serviços
Auxiliares e os proventos dos inativos do Tribu-
nal de Contas do Estado.

O Povo do Estado de Minas Cem-ais, por seus representan -
tes, decretou e eu, (10 seu fl((mfle-, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. •- Fica concedido uni abono, a partir de 1.' de
maio de 1979 até 30 (le setembro de 1979, para o ocupante de
cargo identificado pelo símbolo de vencimento mencionado no
Anexo 1, no valor nele indicado.
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1. - O disposto neste artigo aplica-se ao inativo.

2.' - O abono a que se refere este artigo não servirá de

base para cálculo de vantagem, gratificação e adicional, concedi-

(tos a qualquer titulo, bem como de desconto previdenciário.

Art. 2.' --- Os valores dos símbolos de vencimentos dos cargos

integrantes cio Quadro Permanente cio Tribunal de Contas do Es-

tudo. a partir de 1.' dc outubro de 1979, são OS constantes (10

Aenxo II.

Art . 3.' -- O valor fixo cio abono de família passa a ser de

Cr$ 100,00 (cem cruzeiros), por dependente, a partir de 1.' de

julho de 1979

Art. 4.' -Aplica-se aos servidores inativos dos Serviços

Auxiliares do Tribunal de Contas do Estado a Tabela de Proven-
tos a que se refere o Anexo XXV (Ia Lei n.' 7.516, de 30 de

julho de 1979

Art. 5.' --- Os proventos dos servidores aposentados, já ajus-

tados dc acordo com a Lei n.' 7.098, de 5 de outubro de 1977, ou

que o forem na forma do art. 6. 9 , serão ajustados para os símbolos

de igual valor da Tabela de Proventos a que se refere o artigo

anterior.

§ 1.' -- O ajustamento de proventos de servidor aposentado

no período compreendido entre 1.' de maio e 30 de setembro de

1979, será efetuado após a aplicação do disposto no art. 8.' da

Lei n. 6.981, de 26 de abril de 1977.

§ 2.' -- Os proventos de valor superior ao do último sim-

1)010 da Tabela de Vencimentos do Quadro Permanente, a que se
refere a Resolução n.' 8, (1C 13 de agosto de 1974, modificada pela

Resolução n." 2, (te 18 (te março (te 1975, serão ajustados à Tabela

de Proventos, após a aplicação do disposto no parágrafo único do

art. 9.' da Lei n.' 6.981, de 26 de abril de 1977.

3.' --- O valor do abono concedido no art. 1.' desta lei

não será considerado para efeito da aplicação do disposto neste

artigo.
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Art. 6.' - O servidor aposentado no período compreendido

entre 1.' de outubro de 1978 e 30 de abril oic 1979 terá seus pro-

ventos ajustados, a partir desta última data, a um dos símbolos

da Tabela a que se refere o Anexo Único da Lei n.' 7.378, de 24

de outubro de 1978, cujo valor com eles coincida ou seja o seu su-

perior mais próximo, fazendo jus ao abono que lhe corresponda.

Art . 7'	 - Nos cálculos decorrentes (Ia aplicação desta lei,

inclusive com relação ás vantagens fixadas com base nos valores

de símbolos de vencimentos nos descontos em folha, desprezar-

-se-ão as frações dc cruzeiro.

Ar[.	 .' -	 ij nlc11 cc	 s dcs i; usa	 lccw'rcntcs(Ia cxcctiÇao

desta lei, fica o l'o(lcr Executivo autorizado a abrir crédito su-

plementar até o valor de Cr$ 12-200.000,00 (doze milhões e du-

zentos mil cruzeiros), observado o disposto no § 1. 0 do art . 43
(la Lei Federal n.' 	 de 17 de março de 1964.

Art. 9.' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,

produzindo efeitos nos prazos e datas mencionados nos respectivos

(lispositivos e Anexos.

Art. 10 -	 Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as aUtOri (la (les, a quem o conheci-

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

cumprir. tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio (la Liber( 1 ad e. cio Belo Horizonte, aos
12 de OutUbro de 1979.

l'JL4NCELJN() PEREIRA 1)05 SANTOS

Jitimb crio de A/incida

Paulo Roberto Iladdqd

Múrcio Manoel Garcia Vilela
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ANEXO II DA LEI N. 9 7.556, DE 12 DE OUTUBRO DE 1979
(Art. 2.9)

\'IGi,N CIA .\ PAB'FTfl 1)1; 1. 1)E ()UT[J1fl() DE, 1979

or MiisaSímbolos

2.448,00

V-2 ...... . 2.664,00

V-3 ...... . 2.852,00

V-4 .......3.051,00

V-5 .......3.260.00

	

V-6	 ...............(0

3.713,00

V-8 .......3.956,00

	

\T9	 4.209,00

	

V-10	 ..... . 4.474,00

	

V-11	 ..	 ..	 ..	 4.750,00

	

V-12	 5. 037,00

	

V-13	 5. 335,00

	

V-14	 ..	 ..	 ..	 5.644,00

V-15 ).964,00

	

V-16V-16	 ..... . 6.295,00

	

V-17	 6.636,00

V-18V-18 ..... . 6.990,00

	

V-19	 . .	 . .	 . .	 7.354,00

	

V-20	 ..	 ..	 ..	 7.729,00

	

V-21	 . .	 . .	 . .	 8. 115,00

	

V-22	 ..	 ..	 ..	 8.512,00

	

V-23	 . .	 . .	 . .	 8.920,00

V-24	 ..	 ..	 ..	 9.339,00

V-25 ..... . 9.769,00

Simbolos	 Valor Mensal
(:r$

V-26	 10.210,00

V-27V-27 ..... . 10.663,00

11.126,00

\r29	 ..	 ..	 ..	 11.600,00

V-30	 ..	 ..	 ..	 12.086,00

V-31	 ..... . 12.582,00

V-32	 ..	 ..	 ..	 13.089,00

V-33	 ..... . 13. 608,00

14.137,00

V-35	 14.678,00

V-36V-36 ..... . 15.229,00

15.791,00
V-38	 16.365,00

V- ir,. g:-,0,00

V-40	 ..... . 17.545,00

V-41	 ..... . 18.152.00

\r4218.769,00

V-43	 ..... . 19. 398,00

V-44	 ......o . ((38,00

V-45	 ..... . 20. 688,00

\T4621 .350,00

22.023,00

V-48	 22.706,00

V-49\r-49	 ..... . 23.401,00

V-50	 ..... . 24.107,00

110 -

ANEXO 1 DA LEI N. 9 7.556, DE 12 DE OUTUBRO DE 1979
(Art. 1.2)

VIGÊNCIA NO PERIODO 1)E 1. v DE MAIO A 30 DE SETEMBRO

1)E 1979

	

Valor Mensal	 Abono
Simbolos Cr$

v-i	 ..............1. 716,00	 686,00

V-2	 .............. 1 .837,00	 734,00

	

1 .966,00	 786.00

V-4	 .............. 2.103,00 	 841,00

V-5	 .............. 2.247,00 	 898,00

V-6	 .............. 9.399,00 	 059,00

	

2. 559,00	
980,00

V-8	 .............. 2.726,00 	 927,00

yq	 .............. 2.901,00 	 870,00

V-10	 .............. 3.084,0(1 	 811,00

V-i 1	 .............. 3.275,00 	 749.00

	

V-12 .............. 3.473,00 	 686,00

	

3.678,00	
619,00

V-14	 .............. 3.892,00 	 550,00

	

v-15 .............. 4.113,00 	 479.00

	

Y-16 .............. 4.341,00 	 406,00

V-17	 .............. 4.573,00 	 329,00

	

V-18 .............. 4.822,00 	 250,00

	

v-io ..............5.073,00	 169,00

V-20 . .	 .5. 333,00	 86,00
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Valor Mensal	 Símbolos	
Valor Mensal

Cr$	 Cr$

24. 824,00
25. 552,00
26.291,00
27.041,00
27 . 801.00
28.573,00
29 . 356,00
30. 150.00
30. 955.00
31 .771,00
32 . 599,00
33.437,00
34. 286,00

LEI N.° 7.557, DE 12 DE OUTUBRO DE 1979

l)ispõe sobre os vencinienlos dos cargos cio

Magistratura, de Conselheiro e de Auditor do Tri-
bunal de Contos e dá outras oro(,idéncias

O Povo (lo 1stado de Minas Cerais, por seus representan-

tes, decretou e eu, em seu tiomi , . sanciono a seguinte lei:

Art. 1. - Os valores (los vencimentos mensais (los cargos
(Ia Magistratura, de Conselheiro e de Auditor (lo Tribunal de Contas,
constantes do Anexo único da Lei n.v 7.287, de 3 de julho de
1978, ficam acrescidos de 45 1/c (quarenta e cinco por cento)

Art. 2." Ig ratificação de representação do Corregedor de
Justiça o' a gratifica( ao devidaa nieilil)io do Conselho Superio;
ola Magistratura, referidas no art. 2. e em seu parágrafo único
da Lei n.° 7.287, de 3 de julho de 1978, ficam extintas a partir

lo início da vigência da lei que adaptar a organização judiciária
do Estado aos preceitos estabelecidos na Lei Complementar n.
35, de 14 de março de 1979, e aos constantes da Constituição

Federal.

Art. 3•Q	 É vedado ao Juiz Militar receber qualquer vanta-
gem atribuida especialmente ao pessoal da Policia Militar
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Art. 4.' - Os proventos da 
aposentacj oi-i .o e os v encimentosde Juiz Municipal em disponibilidade cujo cargo foi extinto peloart. 227 da Constituição do Estado, 

SSo) os mesmos (los Juizes deDireito das respectivas coniai'c

Art. 5. Os proventos de aposentador
ia de ma

gistrado, de
Conselheiro e de Auditor do Tribunal de Contas são Constituídos
Pelos adicionais por tempo de serviço, pelo abono de família e
Pel

os vencimentos fixados para os cargos de igual categoria ematividade.

Art. 6.' -_ O valor fixo do abono de família Passa a ser
de Cr$ 100,000 (Ceili cruzeiros) por dependente devido a partir
de 1.' de julho de 1979.

Art. 7." Ao magistrado que, ciii 14 (te iilai() de 1979, tinha
título (leclaratório (te percepção da 

gratificação de adicional de
10% (dez por cento) prevista no art. 1.' da Lei n.

9 134, de 28 dedezembro de 1947, e no art. 128, inciso 1, da Resolução n. 9 61/75-•TJMG, de 8 de dezembro de 1975, e da 
gratificação por qüinqüênioinstituída pelo art. 16 da Lei n. 9 1.172, de 7 de dezentiji-o de1954, combinado com o art. 59 da Lei n. 2.001, (te 17 de no-

vembro (te 1959
1 é a sseg ui-aolo o direito à COflt jnui(1ide de percep-ção daquelas g1 'a1ificaçõe 5 segundo o estabelecido nos respectivostítulos (leclai'a tórjos

Art. 8. -- J'aI'a atendei- às despesas decorrentes da exe-
cução desta lei, fica o Podei- Executivo autorizado a abrir crédito
suplementar até o valor de Cr$ 

122 .000.000,00 (cento e vinte edois milhões de cruzeiros)
 Observado o disposto no § 1.' do ai-t.

43, da Lei Federal n.° 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 9.-	

-- Esta lei en ti'a ciii vigor na data ole sua 1)Uhli-ração, retroagindo OS seus efeitos a 
1-' de oi?tiih i'o (te 1979, salvoO disposto no alt.

Art. 10 --- - Hevoganos as disposições cio contrário

Mando, portanto a todas as alilorid:oles a queiii 
O Conheci-mento e execueáo (leslo lei Pei'teiio'e i -, que o euiiipi'au i e façanicumprir, lo i.ntei('aiflen[e como neto se rofltéiii

1)0(10 no Palácio da Liberdade 
(iii llelo Horizonte, OOS12 (te outubro (te 1979,

l"RA NCELJX() l'EI?EJJ-L-I I)OS SL\7'J'Q.ç
!fIllTibcjto de -t11ncjd0
Paulo Roberto lladdod
Moreia Mw(oc'( Garcia Vilela

Símbolos

V-Sl
V-52
V-53
V-J4
V-55
V-56

V-58

V-60
V-61

V-63

\-(i4
	

35. 146,00

\'-GS
	

36.017,00

\'-GG
	

36.899,00
37.793,00

V-68
	

38.697,00

V-69
	

39. 612,00
40.538,00

V-71
	

41.476,00
42. 424,00

V-73
	

43. 384,00
\74
	

44.354,00
\--75
	

4.). 33,5,00

hL



Co,iced(' (11)0110, IcOjIlSIU OS i)(IIOFCS dos Sim-

bolos de i,ene jmenlos elos Quadros Perniaiientes

elas Secretarias e dos Serviços Auxiliares dos Tri-

lti,nai.s (/(' Justiça e de Alçada do Estado de Minas

Gerais, e dd outras providencias.

13
Art. Ficam criados 2 (dois) cargos, na classe de Agen-

te te Seguranea sínd)oto V-17 ('1'J-PU-04) constante (lo Anexo J
(la llesoluçiio 11 ." 58/74-Tjq(

Parágrafo único - Os fti fl('iofl A rb s a tiialmiiemi le
 ",1 

disposição
(lo 'l'ri bunal (l(' .J(Isticii (Iti(' ali ('Xerçalll as ftiiieões ('e motorista,
poderão sei' aI)i'oveitados 1105	 ()s de (I d e trata este artigo.
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LEI N. 9 7. 558, DE 12 DE OUTUBRO DE 1979
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O Povo do Estado teMinas ( ei'ais, por seus representan-

teS. decretou e eu, CIII SeU IIOIHC, sanciono a seguinte lei:

Art. 1." - Fica concedido tini ai)OflO, a paithi de 1.' de

111am de 1979 até 30 de seteinbVO de 1979, para os funcionários

ocupantes de cargos de t'1ISSCS i(lentificados pelos símbolos de

vencimentos i11enciofla(lS no Anexo 1, d
est a lei, inclusive para

os inativos, no valor nele indicado

Parágrafo único - - O abono a que Se refere este artigo não

serv irá de base para cálculo de vantagem, gratificação e adicional,

concedidos  qualquer título, bem como de desconto previdenciáriO.

Art. 2." - Os valores dos símbolos de vencimentos dos

Quadros Permanentes das Secretarias e Serviços Auxiliares dos

Tribunais de Justiça e tie Alçada do Estado de Minas Gerais, a

(1 11 ' Se refereili, respectivamente, as Resoluções 11. 9 58/74-TJMG,

it' 13 de novembro de 1974, e n.'-' 3/74-TAMG. dc 14 de novem-

bro de 1974, são os constantes elo Anexo II desta lei.

Art. 3."	 () valol' lixo	 Itt	 dmno (te faniília passa a ser

tie Cr$ 100,00 (cem cruzeiros), por dependente, a partir de 1.

(te julho de 1979.

Art. 4." --- Os cargos (le Motorista de símbolo V-13 e sim-

10)10 V-14, da classe de igual denominação ( TJ-NE-04 e TA-NE-01)

(lo Grupo de Nível Elementar (te Escolaridade, previstos nos Anexos

1 das Resoluções n." 53/74-TJMG e 11. 9 8/74-TAMG, são transfor-

inados em cargos de Agente de Segurança (TJ-P(',-04 e TA-PG-03),

ficando os seus atuais ocupantes posicionados, respectivameflt

110 símbolo \'-17 e símbolo V-18 desta classe.

ratifieaç5 (( prevista nos arts, 3. v e 4. Q da Lei
n,' 7.070, de 28 d e seteirjbj'o de 1977, é devida desde a (lata da
ilnplantaeão do Quadro Permnanen te da Secretaria e Serviços Auxi
iates do 1) , i b1111;11 de Justiça, através da Resolução n, 9 58/74-TJMG.

	

Art. 7."	
Nos cálculos decorrentes da aplicação desta lei,

inclusive com rela ç ál o a vantagens fixadas (- 0111 base nos valoresdos símbolo 5
 de vencimentos e nos descontos ciii folha, despre-

zar-se-ão as tra('bes li' cruzeiro

	

Art. 8."	
- l'aI'a atendei' As despesas decorrentes (Ia exe-

cução (lesta lei, fica o Po(Ier Executivo autorizado a abrir crédito
SllPl('illentar até o valor de (r 10 . 

135.000,0() (dez milhões e
cento e trinta e cinto mil cruzeiros) sendo Ci-$ 8.061 .000,00 (oito
Milhões e S('Ssenti e uni liiil (.ruzeiros) para o Tribunal (te Justiça

e Cr$ 2.074.00o,()() (dois iiiilhes e setenta e quatro mil cruzeiros)

para o Tribunai de Alçada obs('l'va(l() o disposto no	 1.0, do
art. 43, da Lei Federal nY 4.320, de 17 de março de 1964.

	

Art . 9." -	 Esta lei entra e'mii vigor na data 
de sua publi-cação, produzindo 

efeitos nos prazos e (latas lllenejon)idos nos
respectivos (1 ispos i ti Vos e Anexos.

	

.rt, 10	 Hevogam_s	 as disposições em contrário.

Mando, portanto a tmtas as autoi'idadt's a quem o conheci-
mento ' ('Xeetl('Ao (lesta lei pertencei', que a cumpram e façam
cumprir, tíi(( untei i'aill('n tt coiii	 nela se contém.

l)ola no lalário (Ia Litei'dadc	 ela Belo Ilorizonte, aos
12 de outubro de 1979.

l"R.IA'(,'EL[,\'() VEREI!?. 1 I)OS S.lA'7',ç

Humberto de .1 lia cida

Paulo Roberto 11(111(1(1(1
M(j i(' jo Manoel Gureia Vilela

1



Valor Mensal
Cr$

1.716,00

1 .837,00

1 .966,00

2.103,00

2.247,00

2.399,00

2.559,00

2.726,00

2.901,00

3. 084,00

3.275,00

3.473,00

3.678,00

3.892,00

1.113,00

4.341,00

4578,00

4.822,00

5.073,00

5.333,00

Abono
Cr$

636,00

734,00

786,00

341,00

898,00

959,00

980,00

927,00

870,00

811,00

719,00

686,00

619,00

550,00

479,00

406,00

329,00

250,00

1 69,00

86,00

Símbolos

V-2	 ...............

........

v-5	 ...............

.......

.............

	

V-10	 ..............

	

V-11	 ..............

	

V-12	 ..............

..............

	

V-14	 ..............

	

V-16	 ..............

\T17

	

V-18	 ..............

v-i q	..............

.......

1 f
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ANEXO 1 DA LEI N." 7.558, DE 12 DE OUTUBRO DE 1979
(Art. 1.)

V1GNCI,\ No	
1!(lOm() DE 1: 1)E MAIO 1)E Igig A 30 DE

SETEMIIR() DE 1979

=
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ANEXO II DA LEI N.° 7.558, DE 12 DE OUTUBRO DE 1979
(Art. 2.9)

\T 1Gi:NCIA A PAF1'!'IH DE 1." DE ()tT[l1flo) 1)E 1979

Valor Mensal	 ValorSímbolo smbolosCr$	 Cr$

V-1 .. .....2.488,00	 \'-26	 ..	 ..	 ..	 10.210,00
V-2 .. .....2.664,00	 \'-27	 . .	 . .	 . .	 10. 663,00
V-3 .......2.852,00	 \'-28	 ......11 . 126,00
V-4	 3. 051,00	 \'-29	 ......11 .
V-5	 3. 260,00	 \'-30	 12.086,00
V- 6V-6 .......3.4. 1,00	 V-31	 12. 582,00
V-7 .. .....3.713,00	 V32	 ..	 ..	 ..	 13.089,00
T8	 ....56,0()	 V-33 ......13. 608,00

4. 209,00	 V-34	 ......11.
V-10 .. ....4.474,00	 V-35	 14.678,00
V- 11V-11	 ...... ,1 . 750,00	 \'-36	 ......15. 229,00
V-12 .......5.037,00	 V-37	 ..15.791,00
'1-13 ...........,00	 V-38
V-14	 .........44,00	 \T_3(( 16.950,00
V-15	 .... ...5.964,00	 V-40	 ......17. 545,00
'1-16	 ..	 ..	 ..	 6.295,00	 \'-41	 ......18.152,00
'1-17 .. ....6.636,06	 '1-42	 18.769,00
V-18V-18	 . .....6.990,00	 '1-43	 ......11). 398,00
'1. 19	 7.35-1,00	 \'44	 ......20. 038,00
'1-20	 .. ....7.729,00	 V-45	 ......20. 688,00
'1-21	 ......3 . 1 15,00	 V-16	 ......21 . 350,00
\r22 8.512,00	 '1-47 .	 22 023,00
'1-23 .. ....8.920,00	 '1-48 ......22. 706,00
'1-24 ......9.339,00	 23.101,00
'1-25	 .. ....9.769,00	 V-50	 ......24.107,00
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Valor Mcnsal	 V* lor Mensal
Símbolos	 Símbolos

Cr$	 Cr$

V-51	 .	 24. 824,0k)	 V-61	 .	 35. 146,00

V-2	 25.552,0	 36.017,00

	

26.291.00	 'çq	 ....36.899,00

	

27.04100.	 --	 \	 .......	 3,/9300
27 .801,00 \-	 -3,0	

-68	 ..... . 38.697 00
\ -a 6	 ......28. a0
V-7	 .	 29. 356,0))	 .	

:)9612,00

V-58	 :io. 150,00	
V7))	 ......40.538,00

...... 

	

V-7 1	 ..... . 41 .476,00
V-59	 :o .955,00 
V-60	 .......t i .771,00	 V-72	 42). 424,00

V-61	 ..	 32. 599,00	 V-73	 ..... . 43. 384,00

V-62	 ......33.437.0k)	 \'-74	 ..... . 44 .354,00

V-63	 ......3 4 . 286,00

LEI	 7.559, DE 15 DE OUTUBRO DE 1979

Aprova O III .1 (Ii/(lfliCil (O ((O Acordo de Co-

munhão de interesses entre o Estado de Minas

(;exais e (1 S .1 . , e o II Acordo de Acio-

nistas entre as mesmas partes e os demais acio-

JliSt(iS (1(1 / ' i(li ,t,i/oniói'eis S.A. 	 FIASA

() Povo do EstLi(l() de Minas Gerais, oor seus repi'esentan-

les, decretou e eu, em seu 110110, sanciono a seguinte lei:

Art. 1 .1 
Ficam aprovados o III Aditamento ao Acordo de

Coniu,nhõo de Interesses cetehr:ido entre o Estado de Minas Gerais

e a FIAT S .p. A . . de Tui'iin. Itália, e o Banco lo Estado de Minas

Gerais S.A. . IIEMGE, o Banco te Desenvolvimento de Minas

Gerais .....IIDMG, a Caixa Econômica lo Estado de Minas Gerais,

o Banco de (rulito Beal de Min:is Gerais S.A . . 1k um lado e a

FIAT S . i . A . a Interriazionale iIoI(ling FIA1' S.A.,  (1(1 outro lado

C o II Acordo de Acionistas entre as mesmas partes e OS demais

aeiOiliStlS da FIA'I' Automóveis S.A. 	 FIASA, os quais ficam fa-

zendo parte integrante desta lei.

Art. 2.	 . Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Art .3.	 1itvogam-sc as disposições cm contrário

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

Dada no Palácio da Liberdade. cio Belo Horizonte, aos
15 de outubro de 1979.

FRANCFJJNO PEREIRA 1)05 SANTOS
Humberto de Almeida
José Romualdo Cançado Bahia

III ADITAMENTO ao Acordo de Comunhão de Interesses
entre o Estado de Minas Gerais e a FIAT S. p. A., para a
instalação de uma indústria automobilística no Estado de Minas

Gerais

Pelo presente III ADITAMENTO, o i't:olo de tluias Gerais.
adiante (1 esignado sinmplesmimcn te ES .....1 )( ), e a Fia 1 S . ii . . A. , CorO
sede em Turimn, Itália, adiante designada sirmmplesmmlem) te ELAT, o
ESTADO e aFIA'!' também(lesign:otos, ([ilando (1(1 conjunto, as
PARTES, 011 isoladamente PARTE, têm entr	 aue si	 stado ( seguinte

1.1 - Na express5o "Acordo de Coim1u1i1i5o de Interesses"
citado no preâmbulo iteste III AI)l'l'Aili"....() e ciii seus itt'mis 5116-
seqüentes, estôo incluídos, o Acordo de Conmunl)âo de Interesses (te
14 de março de 1973, os Aditanien los ao i'eferido Acordo Firmn:otos,
em 17 de outubro de 1974 (o 1 Aditamento) e eia 17 CIi' :(gost() (te
1975 (o li Aditaimiento) os p rotocolo.,;de Exceuç5o firmados mmm 3))
de janeiro de 1975 (o 1 Protoc(llo) 1' eia 8 de março de 1976 (o ti
Protocolo), todos es, es documentos firiimados j'tas PAII'I'ES ora
signatárias, cmii Belo horizonte, Estado te Minas Gerai, Brasil. e re-
lativos à instalação de unia indústria aiitoiimot)ilística nu .\ltmnicipio
de Betimn, no referido Estado.

1.2 -- - Convenciona-se, igual nicn te, que as expi'essões aqui
empregadas em mnaiúsculas, têm idêntico sigo ific:oto àquele 

(I nc limes
foi especificado no "Acordo de Comun Imõti de Interesses", e ainda
que, por EMPRËS'l'IMU EXTERNO, se eonmpreende o contrato de
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emp ré s tiiiio, no valor principal ii. 1S	 2i9,0(d,0I)0 .00 (duzentos e
(leZ IIiiil1O15	 (11' (l()IiiICS)	 111111:010	 entre	 o	 FOit	 Alitoi:iuviis S.A.

1"IASA) (0110) tOi(iad()i. ; a nteinazionale 1-Tolding F'iat S.A.,  e o
Estado de (ií11as Gerais, (01)1(1 i ranhilloles; e o (ieiIit Suissu White
\Veld Liiiiited e (loiros 13afl(((5, (((1111.) chipre lailoivs, assinado em 12
de março de 197U, na cidade de Londres, lnIaterra, e seus acordos
suplement:i'es. fuiiiados na cidade Ir Londres entre as mesmas
partes, riu 29 de julho de 1977 (ii rOiiiIO Suplementar) e em 29
de seteiiiliro ile 1976 (111 Aeoiilo Siiideiurnlai) , e, finalmente, o
CONTHATO -	 tio oiainid ela in;iês ileh101ilill)0I0	 ''\arialion Agre-

eiiient' ' - - íil'llUUI0 ii:i	 idade de Loiidi'e	 iiii 21 (Ir nialço elo cor-
rente ano de 1979: e por A(1)11I)() DH, ACIONISI' ,\S, e lesinailo

o Acordo de Acionistas fiiiiiado p0	 l'i(it S I) . A., Eniainfin Rol-
dings Soeieté Financhre 5—A., lnteinazionule llolding Fiat S.A.

e o Estado de Minas Girais. lia qualidade de juristas da FIASA,
em 28 de jun 1w Ir 1U78, lia cidad e de Gelo Mui-4~ e por 11 ACOR-
DO DE \C10N1S'l'AS, o ilO(llIli(ili,( filIlla(.i() confornie o ilein IV
(leste ADITAMENTO.

1.3 ---- Convenciona-se. ainda. qUe Pi O- efeilos (leste III
A1)ITA\IENT0, compreende-se como ESTADO -- () Estado de
Minas Gerais e as d u sua oIlOIillstIaço descentralizada e,
como F'IA'l------'( Ind S.p.A . e inipresas do (iFt11lo FIA't'.

11	 CONSII)l'IIANI)()

II. 1 - Que 1 j nipliiilaçao (II iniciativa !'IrSSA conduziu IS

1\H'l'LS a livre i. iimutua are ilaçao (te (crias alteiiçoes no:; termos
o condições pelas quais se OI(hi9lhl1 110 ACOIWO DE COMUNHÃO

1)E INTEBESSES. e (tI1C as (O11)L1ntlll(5 ii lemuaeionl e llaeiO11(I1 (teta-

ram certas previsos do pl)llel1l1e1110, 11110) 110 5111 plolo ((O1lOIfllCO

('0111)) no seu 1)1(11(1 industiial

11.2 - - Que a 1IAS:\ ;ipreaenlou às PAGTFS uni plano decenal

1979-19$8 (Uji (Xeellço o GSTAI)() v a i"IA'l' eoasideiaraoi de fun-

damental iillpoFISlleia pari 1) le:-;ellvoIvimllento Ia FEAS.-\ e, portanto,
neceSSarla ii pieseviÇa0 dus lii desses e011lliFi- (lis l'.\ H'IhS, 101110

iCiOfliStilS da FIASA;

11.3 ()lle:ie xeiiiça la plano decunaL soh as condições e
premissas nele eOnsOJera(hs, (lenlinda (hill aporte :1 iei011al (I( me-
CUrSOS ó FIASA, li*m colho (l1hhlahlidOU, laiiiliéin, a renegociação de

alguns iloiis do iCdldti:S'l!l() IXTElN() conforme estipulaçocs do

CONTRATO;
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III - -- CONVENCIONAM l- I)ECLAI1AM O QUE SEGUE

III . 1 --- -Novos aportes de Capital e (apit:llizaçõo empréstimos

1.1 -	 O ES'I'Al)() e a FIA'l' concordam ciii lIhhhhIohltai- o capital
social da FIAS,, lia  importância correspon dente, em cruzeiros, i
quantia fixa de US 1(lOdiOO,001) .00 Gemo ;iolliões de (lidares) a ser
aportada nas con d içõesiões e p razos IS taheler I(IOs nos subitens 1.2.1 a
1.2.4 e õ quantia (Olhespio dente, (III cIhlZeiros, II) principal (Ir US14
60,000,0(10 00 (sessenta niilhóes de (l('(lales) mais encargos finan-
Ceiros, dc emmpréstiihmos realizados pela 1" LASA, relacionados no III
ACOHi)() S1JPLE,1EN'l'\fl Ao EMiHCS'J'J,j() EXTEIiN() (os EM-
1 31ÉSTIM05 SIJBORI)JNAI)OS)

1.2 - O auniohilo (te capital refe menleà parcela equivalente
o US 100,000,000 01) (cciii niilliões de dólares), a ser delidciado com
Unia ou várias asseinhi(ias gerais da FIASA, será suhscritl( pelo ES-
TADO, no hhiontinte equ iv alente i US; 40,í(I)0,((1h) .0(1 (qiro . ..uta mi-
lhões de (lólames) e, pela FIA'l', 110 l(iohllan te equivalente a US
60,000,00(1.1(0 (sessenta imhillmõis dv (lólales) c lntrcj r,liyaoo rum par-
ceias, da seguinte forma

1.2.1 -	 Em 29 (Ir junho (te 1979, II equivalente a US$
27,500,000.00 (vinte e sete milhões e quiiilien[os mil dólares), sendo
US$ 12,000,00)))))) (doze immilliíici, (tc toIir,' ) polo ES'}'ÂI)() e US
15,500,0(10. li)) (quinze immllmões e quinhentos iiil (lolai os) pela FIAT;

12.2	 Em 30 de janeiro de 1980, o eqllivderile m US.
27,500,100)0(1 (vinte e sele iidlloe, r. 	 11111 il( ')Iire.;), sendo
US$ 12,000,000.00 ( ( loLC milhões (ir (l('dires) pelo lS'l'AI)() e US
15,500,000.110 (quinze ilulllõcs e (Iuinllro los mil d ó l ares) pela F'IAT;

1.2.3 -- - Fui 28 de jaiilio te 19$)), o eiuivdente a USi
36,5)1(1,000.00 (tinta e seis nmillii)( a e quinhentos mil dólares), sendo
IJS$ 16,000,00)) .00 (dezesseis hllitlIõ(S Ir itólai'es) pelo iS'i'AI)() e USti
20,500,800.00 (vinte milhões e quinliomi)os mil (IóIOeS) pela EIAT;

1.2.4 --- E, fina(iimenle, a iIljioilâiici;i (quivilonle Clii cruzei-
ros, de US$ H.500.000,00 ( M) iii ilhões o quinhentos mil dólares)
apol-tóvel mm 8 (oito) parcelas :oimmestra is, a III rtir de junho de 1981,
a prihhleila 110 valor de US) 809,522.2(1 ( oilocentos e ilove mil, (Jihi-
nhcntos e vinte e iloli dólares), as O (sois) imediatamente subse-
qüentes, no valor cada uma, equivalente 1 US 1,214,286,00 (hum mi-
lhão, duzentos e quatorze ;uil e II 117.Cntos ( oitenta (1 seis dóllIl(5) e,
a última, no valor equivalente a US$ 401 762.00 ((l tiil l'ocerjlos e qua-
tro ruil e setecentos e sessenta e dois dólares)
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1 .3	 A (manha 1' i'i'esponilente ao principal de US	 .

60,000,000 .00 (sessenta niilliõe's de dólares) mais encargos financei-

ros dos EMPBSTIMOS SUIIOH1)INADOS realizados por U'IASA, re-
feridos no III ACOHD() SUILEMENTAB ao Empréstimo Externo, se-

rá subscrita ei" partes iguais de tTS 301M000.00 (trinta milhões
de dólares) cada uma, mais encargos financeiros correspondentes,
pelo ESTADO e pela FIA1'. devendo as subscrições e integralizações
serem realizadas ciii datas que proporcionem  MASA efetuar os
pagamentos de encargos financeiros e aiiiortizações de acordo com
o ora estabelecido e independenteniente do avençado nos conlratos
de EMPRÉSTIMOS SUBOIII)INAI)O:

1 .3.1 - Empréstimo 1"IAT, no valor de US$ 20,000,000-00
(vinte milhões (le (Iólares), pagável cio 7 (sete) prestações semes-
trais, a primeira vencível t'ni junho de 1981 juros de 1.31251 sobre

a taxa LIBOR. e ('olnissao ele 2,5% 'ao ano;

1.3.2 --- Einpréslinio Intel'nazion(ile Ilolding Fial S.A.,  no

valor de US 10, 0 0 0 , 000.00.0)) (dez inilhAs de dólares), pagável clii 7

(sete) parcelas semestrais, (1 prlliieil'ii vencível em dezembro de 1981,

j u ros de 105	 sobre a i.IBOB, e comissão de 234 ao ano.

1.3.3 - •- Empréstimo de I_'S	 10,00)1,0)))) .0)) (dez milhões de

dólares), celebrado ('0111 o Ban ('O de Crédito Beal de Mi nas Gerais

S.A.,  pagável em  (sele) aiiioi'tizações semestrais, ,i ve'fle'í-
vel cm junho de 1981, juros de 1.25% sobre LIlIOB, i'oillissao ele

2,5% ao ano;

1.3.4 - Empréstimo de LT S$ 10)0)0,000.0)) (dez milhões de

dólares) celebro o com o Banco lo Estado de Minasnas Gerais S.A.,
pagável em 7 (sete) prestações semestrais, a primeira vencível em
junho de 1981, juros de 1,375v sobre LIBOR, e comissão de 2,5%

ao ano;

1.3.5 - Empréstimo dc t'S 10,00011)00,0(1 (dez milhões de

dólares) celebl'ei(lei con , o Banco (Id' Crédito Heat de Minas Gerais
S.A.,  pagáve'l em 7 (sete) pa'elas seineslm'ais, a primeira vencível
em elezenibro de 1981, juros (te 1,125 95 sobre Lll1( )B, e comissão de

2,5% ao ano;

1.3.6 -- O ESTAI)() e a l"IAT se eomiiproineteiii a envidar es-
forços junte) às entidades e'inpi'estadoi'aS dos EMPUÊS'l'IMOS SUBOB-
DINADOS, a fim de estabelecem., () quanto possível, a igualdade cio-
nológica dos 1}a4anie11tos de amortizações e. encargos financeiros e
a equalização destes, de forma a ('Vital' ou nmininiizam' (1 if('i'e'nÇ'as nos
valores (Ias subscrições em C1'tiZ('ii'OS

1.4 -- As subscrições e as realizações das parcelas de aumen-
to de capital serão feitas cmli cruzeiros, no valor correspondente às
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parcelas eXl)i'essíiS ciii d ó!am'e.s, tanto as referentes à (l
uant ia fixa

correspondente a USS 100.0ffl),0o .1))) (cem fliilhiões de dólares), itens

1.2.1 a 1.2,4, como as eorl'e'spomm(lefites às parcelas de principal e en-
cargos financeiros referen Les ii quantia 110 valor P rincipalmi e'ipal e(Iuivalente
a US (i0,00)),000 .1))) (sessenta Ohilhiõe's de dólares) () valor em cru-

zeim'os será eale'ulado, para as subscrições previstas nos itens 1.2.1

a 1.24 á taxa de compra do dólam' e'. para as previstas nos itens
1.3 e seus incisos, à taxa ele vencia lo dólar, ambas fixadas pelo

Banco Central nas datas cmii que' deverão as ('A BTES ei'etuar os
aportes l'espectjvos

1.4.1 Pode'i'ã, e) ES'l'Ài)() e a l"IA'l' c'oiie'oi'dim' em que,
alguma ou algumilas das subscrições de aumente) ((e capilal, conl'om'-
inc previsto neste III ADI TAMENTO, sejam substituídos (mm' depósitos
efetuados pelas PAH'l'ES e contabilizados ciii ('OH la corrente viii-
culada a futuro lUniento de ('apita), eslibe'lecj(le ) entl'clo,to que o
prazo de trInsfoi'niação de toS depósito, à conta de capital flãO ex-

cederá a 6 (seis) llicses, nem, clii qualquer liipóle'se', t ransporá ele
Ulil para oi,iti'o ('xc'l'e'íe' j o financeiro da Soe'iee(ofe

1.4.2 Fica estabelecido (jti(', Se a ([(iilquem' tempo e i'nl itr'-
corrêne'ia ele variações rimimbiais, Os Valores subscm'iLos e inhegm'aIiza-
dos Cio e'ruzeii'os pi'lo ES'l'AD() e pela l"IA'l' nào L'om'eoi suficiente,
para aniom'tizaçõi's ()ti das j)ii'ce'lee,, de principal e encargos

dos ElPfl5TJ\IOS StJll()11l)jN\J)05 para cujo resgate ou iiilom'tiza-
ção foi deliberado (e itimilemito do o'apilil sO('ial, oo 

ESTAD O e a FIA'l'
se coliipi'omfletemmi e ohm'iamu a aportam', 1e111p estiv(u . n	 e e'ui partes
iguais, os m'eeilm'so, adicionais mie e'eS.sái'ieis	 O ('Oflipe'i]'am' ii \'ai'iição
caniblil . o, mi000lamite's o'xceol('mites assimii aportados à ("LASA serão

esem'itui'ido, ('1(1 ('omita espei'ial, vineolaola a t'utum'0 nmmiiento de capi-

tal, a crédito i'eSpee'tjvejite das l'All'i'ES, comi a consequente ca-
pitalização sendo pi'oec'dida co- otosei'váneja do (tiSj)osteo no iteni
1.4.1 S1IJ)i'(!

1.4,3 --- I)eelam'amii as PARTES OCO' Ci (1(1(11 Posição percentual
das participaçõe. s i('l(iflái'jas dei l"lAi' e d, ES'l'Ai)() miei capital social
ela FIAS!" resp ecti,'imfl('ml te de 56,2137 por cento> e 43,7863 por cen-to, corresponde (OS e'n t('nelinientos milantielos como m'e'fe'rêIi ( 'j i á exe-cução do previsto no 11 Al) I'FAMEN'l'() ficando o ESTADO, sem pm'e-
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juízo de quaisquer direitos e Ohi'ig ÇO('S nele assegurados no ACOR-

DO DE COMUNILO DE INTERESSES, no II ADITAMENTO e no II

ACORDO 1)E ACIONISTAS desobriga(t() de quaiS(IUCV aportes de ca-

pital referentes a diferença ,; cambiais verificadas no passado, com

o que manifestam  intenção de revogar o contido no subitem 1.2.1

do II ADITAMENTO.

1.4.4 -- -- Concor(laiii as PAHTES cai que o ESTADO, sem pre-

juízo tias subscrições de uniento (lo capital social ela FIASA, con-

forme ajustado neste III ADITAMENTO, se reserva (observado o di-

reito de opção de FEAT conforme previsto nos ACORDOS entre as

PARTES), o direito (te não exercer, e se lhe convier, o de ceder, o

direito de preferência na subscrição te quaisquer outros futuros au-

mentos de capital da FIASA, heoi assilil o (le alienar as ações que pos-

sui do capital da empresa, preservada a posição percentual mínima

de 10% (dez por cento) a que se oi)Fi.P)u manter de acordo com as

normas do EMPRÉSTIMO EXTERNO, lo CONTRATo e (lo II ADI-

TAMENTO ao ACORDO 1)E COMUNI 1 Ao DE INTERESSES. Em qual-

quer das hipóteses seja pelo não exercício do direito de subscrição,

seja pela cessão tio exercício (te a1 direito, seja pela alienação de

ações, serão mantidos íntcgno; 05 (lhritOS e obrigações assegurados

ao ESTADO no ACOHI)() D E (E)MUN1IÃO DE INTERESSES e no seu

II ADITAMENTO, enquanto o ESTADO for detentor, direLamente, da

percentagem mínima (te li),' do capital da FIASA

111.2 -	 Recursos Adicionais

2.1 -- Caso a cxecuÇo do piano de< venha a exigir que

FIASA disponha (te recursos próprios atem (los LIS 1G3 ' 000 '000 .00

(cento e sessenta milhões de (lóluies) mais os encargos financeiros

a serem aporta(los t conta (te capital, conforme convencionado no

item 111.1 e seus sui)itcfls, FIAT assume a obrigação e responsabili-

dade, sem contra partida (te qualquer co-responsabilidade, ou co-

-obrigação direta ou indireta (lo ESTADO, de prover à. FIASA os
recursos adicionais eventualmente necessários á implantação total

do projeto, até o montante de US$ 0,000,000 .0)0 (vinte milhões de

dólares).
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111.3	 Renegociação do EMPRÉSTIMO EXTERNO e Manu-
tenção de Garantias Prestadas pelo ESTADO

3.1 -- As PARTES consideraiii e icconheceni que as opera-
ções de financiamento já realizadas pela IIASA constituem o cumpri-
mento das obrigações constantes tio il(ni 4.4 do ACOIMO DE CO-
MUNHÃO DE INTERESSES, tal (01(10 (lisposLo no lI PROTOCOLO
(item IV. 1) . Assim, reconhecendocccii lo qu ele li egociação (to EMPRÉS-
TIMO EXTERNO, visando a extensão do prazos de pagamento, a
redução dos Juros e a fixação mi; favorável dos índices financeiros
e econômicos, constitui interesseda F'IASA, com benefício, portanto,
das PARTES, (01110 acionistas da Emipiesa, o ESTADO mantem a
garantia prestada nos níveis requeridos no CONTRATO.

3.2 -- Em conseqüência, declaram as PAIII'ES (jflC o ESTADO
não se obriga a prestar à FIASA, (li1cta ou indiretamente, quaisquer
garantias a novos empréstimos, internos ou externos, que a Empresa
eventualmente faça pala a execução (lo projeto, Í1 exceção de nova-
ções, reformulações e prorrogações ou aditamentos dos contratos vi-
gentes e dos quais o ESTADO já participe como garante, ao nível das
garantias existentes à época daquelas alterações e oi)Servados, quan-
to à execução de tais garantias, já prestadas e imlanti(las na forma
do disposto neste subiteni, ims procedimentos de execução estabeleci-
dos no 1 PROTOCOLO.

IV - -- ESTRUTURA ACIONÁRIA 1)0 CAPITAL SOCIAL DA
FIASA

As PARTES, nesta (imita e Juntamnen [e com este ADITAMENTO,
estão firmando um II ACORDO DE ACIONISTAS (anexo 1) em que
estabelecem convenções, dentre elas, unia nova estrutura de capital
para a FIASA, e as quais deverão, no nue eouhei, ser votados em As-
sembléia Geral Exti-aordinmmrja em prazo ([e quinze dias da data em
que entrar em vigor este ADITAMENTO,

V --- OUTRAS DISPOSIÇÕES

5-1 - Reiteram as pmirtts o a l to grau (te prioridade que con-
ferem ao disposto no item 2.5 0) li ADITAMENTO, com o objetivo
de tornar cada vez maior o efeito multiplicador do empreendimento,
especialmente no território do Estado de Minas Gerais.
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5.2 - Considerando a relev)cn te importfcn eia (lis exportações

na execuç5o dcc Plano 1 )eeenai (Rir a FÍASA apresentou ás PARTES,

que é de fun (lainental sign ifi caçãcc para o clesenvolviiiiento da F'IASA

(', portanto, fleCes5)tl'I() -"i preserVaçac) los interesses COmUnS (Ias

PARTES, (0111)) acionistas, o ESTADO se empenha rã eni coadjuvar à

Sociedade na oI)tenÇao dos incentivos fiscais e CFe(li1i(ios previstos

para a exportação.

5.3 --- Exceto cmii relação aos dispositivos expi-essainente mo-

dificados por este III A I)1TAMENT() e, exeetcc ciii c-elaçao a disposi-

tivos que tenliaimi recebido, taicihémii por força deste III ADITAMENTO,

disciplina diversa, todos os cleiiiais dispositivos do ACO11l)0 DE CO-

MUNHÃO DE INTEBESSES, cio seu II ADITAMENTO e dos ACORDOS

DE ACIONISTAS r cio II AC,01MO DE ACIONISTAS pci'1]n((emTi em

vigor, semi) qualquer alteraçacc, aplicando-se por eccnsetiinte, inclusive

a este III ADITAMENTO.

5.4	 I)cc plano referido m) iteii) 11 (11.2) transcreveram-se

em documentos ( anexo li) parte integrantete deste III Al)ITA7\1EN-

T0 os dados, eleiiientos e inclicaciccies que (lefinen) e diiciensionam

os objetivos coliiiiados e para cuja exeeUçacc as P.\l'FES eonti'ihuírao

com recursos miiunetáriccs que se conipromneteiii a aportar à FIASA,

conforme estipulado neste Mo.

5.5 () pres ( , uteIII A l)ITAMENT() s(diu(mlte entrará em vigor

se e quando foi- aprovado em sua integralidade pela ASseilihI('ia Le-

gislativa tio Estado de Minis Gerais

Este III ADITAMENTO é tii'mnado ciii Belo Horizonte, Capital

do Estado de Minas Gerais, cia quatro exemplares, sendo dois em

língua portuguesa e dois cmii língua italiana, todos revestidos de

igual valor legal.

Belo Horizonte, MC. 26 de junho de 1979

ESTADO DL MINAS GERAIS	 rmA.r 5.... .5.

Mil ton Fernandes	 ( icss iva! uru ileq ivel
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II ACORDO DE ACIONISTAS

Pelo presente iii si rumilen to, de ummi lado, a FIAT, S . p . A . com

sede cmii Turim, Ilália, e IN'I'EBNAZIONALE JIOLI)ING FIAT S.A.,
('0111 sede em Luano, Suíça, integrantes do Grupo FIAT todas adian-

te designadas simpi esimiente a FIAT, e, (te outro fado o ESTADO DE
MINAS GERAIS, o BANCO 1)0 ESTAI)() DE MINAS GERAIS S.A., o

BANCO DE DESENVOLVIMENTO l)E MINAS GERAIS, a CAIXA ECO-

NÔMICA 1)0 ESTAI)() l)E MINAS o;EBAIS e cc BANCO DE ('Bil)IT()

REAL DE MINAS (;EHAIS S.A., adiante designados simplesmente o
ESTADO, - - a FIAT e cc ESTAI)O aqui denoininados, quando

em conjunto, PAB'l'ES e, isol ccl amen te, 1 'A ITE, e.

CONSIDERANDO

1) Que ;i e o ESTAI)O, atrav's cli um Acordo de Co-

munhão de Interesses, ilatcclo de 11 de moa rç(c cli' 1973, do 1, do II e

do III Aditamentos ao referido Aeorctcc, reslceetivanhinte de 17 de
outubro de 1974, 11 cli )cgoslcc de 1975 e desta data, dos Protocolos
de Execução fii-mac]ccs cmii 30 dc j)cmiciro de 1975 e cmli 8 de março de

1976, de uni Aeorcluc dc Acionistas (l)ct)cdlc( de 28 (te junho de 1978,

cjustaraimi a instalaç)c(c de umica indústria (utccmndchilístiea no Estado

de Minas Gerais (Iniciativa FJAS.•\ ) e a constituição da Fiat Auto-
móveis S . A.,  ( FIASA) , da ( 1 11)11 S5O )dltialimiefl te ii'iofl istis, e ('onven-

cionaraiii diversos di mci hcs e ohm'igaçães rc la livanien te à Iniciativa
FIASA e a )i'Ópi'ia FIASA;

(2) Que a Lei n. li .404, de 15 de clez pmlcrcc de 1976, conferiu
aos acordos dc acionistas a gi rcn tia (1a  eX(('UÇào específica às esti-

pulações e convenções neles ui'ençodts;

Acordam as I'AHTES estatuii (ioeumicento formalizado nos ter-

mos daquela Lei, contendo ncrmnas que mefl cl ciii as convenções ajus-
tadas pelas PABTES no ACOIMO l)1 COMt'NIIA() 1W INTERESSES

e nos seus ADITAMENTOS reler) mi tc.s à estrutura acionária, ao di-
reito de preferência na vrmi (li cl ' ações (coto as nmod i ficações intro-
duzidas neste ACOI-{I)() 1)E ACIONISTAS), ao exc'meícidc do direito de
Voto e ,'i adniinisti-açõo (l)) Sceicdade
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1 - DEFINIÇÕES

As expressões aqui ('iii pregadas cio 01 a iúsculas, ou iniciadas

com maiúsculas, tem idêntico significado àquele que 11  s foi especi-

ficado no ACOBI)() DEI (1)SII 1 NIl\() DE 1NTE!ESSES

11	 ESTRUT[I1.\ l)() C.\i'I'I'\L SO(1. 1,1, 1)\ FIAS A

(1) A atual estrutura du capital social da FIASA, cm correspon-

dência à posição 1) eIcc ntua! (la participação vigente nesta (lata, é a

seguinte:

Espécie e Ciasse ,ias Ações	 Tola	
Partici

FINTAD(I.

	Ordinárias ..........78.6724	 43.6724	 35.000

Preferenciais "A"	 12.5113	 12.5413	 -

Preferenciais "II"	 8.6724
	

8.6724

Preferenciais "C"	 (1.1 139	 -	 0.1130

	

100.0000	 56.2137	 43.78G3

(2) Convencion ani as PAlITES q ue, ciii SUI)stittliça(( a estru-

tura acionaria referida nu item II (1) anterior, (1 capital social da

FIASA passará a ser (xctusival(Ien te representado por ações ordiná-

rias de unia única classe, todas nununativas e inconversíveis em ao

portador, (Ias quais a FEAT será (tetLnIuia de 5C.21375( e o ESTADO

de 43.7863% ciii virtude da c0iiVel(U( (Ias :uões preferenciais Ciii

ordinárias.

(3) A nova estrutura do c:(1(ltd soed (Ia PIASA, na foriiia

tipulada no itein 11 (2) precedente, será adotada e passará a vigorar

a partir da AGE da FIASA, que deverá realizar-se no 1)nizo (te 1)

(quinze) dias da vigência do III ADITAMENTO
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III -- TRANSFERÊNCIA DE AÇÕES DA FIASA	 DIREITO
DE 1REFERËNCIA PARA ADQUIRI-LAS

Ressalvadas as obrigações (te sul)scriçã() e integralizaçijo de
ações assumidas pelas 1A1ITES no III ADITAMENTO, a alienação de
ações e a cessão do direito de preferência à subscrição de futuros
aumentos do capital social da FIASA, que as PARTES, (te comum
acordo, venham a deliberar, somente produzirão efeitos observadas
as seguintes normas:

(1.1) Alienação de ações e cessão de direito de preferência
J)e1O ESTADO

(1.1 .1) O ESTADO poderá, a qualquer tempo, alienar as ações
que possua, ou ceder os direitos de subscrição de novas ações, res-
ponsabilizando-se, neste caso, pelas obrigações de integralização

(a) livremente, a entidades públicas brasileiras e a entidades
controladas pelo ESTADO;

(b) assegurando direito de preferência à FIAT, a terceiros,
pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, que não sejam con-
correntes da FIAT em qualquer dos setores relacionados no Anexo
II ao II ADITAMENTO

(1.1.2) O ESTADO, a fim de permitir à FIA'l' o efetivo exer-
cício do direito de preferência para, em igualdade de condições
com terceiros, adquirir ações ou direito (te subscrição, deverá noti-
ficá-la, por escrito, indicando o nome do pretendente à aquisição, o
preço e as condições de pagamento, a quantidade de ações ou de di-
reitos a serem negociados, bem como toda e qualquer condição a que
tiver submetido a alienação das ações ou direitos.

(a) Em se tratando (te alienação de ações, a F'IAT terá o
prazo de 90 (noventa) (tias, contados do recebimento da notifi-
cação, para exercer o direito (le preferência para a aquisição da
totalidade (Ias ações, objeto da notificação. Se a preferência não
for exercida t empestivamente, o ESTADO poderá alienar as ações
ao terceiro indicado, desde que o faça nos 60 (sessenta) dias sub-
seqüentes ao término do prazo assegurado à FIAT, ou de uma sua
resposta negativa, respeitadas as condições constantes da notificação;

(b) em se tratando (te cessão de direitos de preferência à
subscrição (te ações em aumentos de capital --- que serão obriga-
toriamente votados pela Assembléia Geral com o prazo mínimo de
90 (noventa) dias para seu exercício - a notificação à FIAT de-

1
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verá ser feita pelo ESTADO dentro cio prazo de 30 (trinta) dias
a contar da data da realização da AGE em que se deliberar o res-
pectivo aumento de capital; o prazo para efetivação da aquisição,
por parte da FIAT, será de 30 (trinta) (lias e o prazo para a CCSSlO

a terceiros, no caso de não exercíc i o da preferência pela FIAT, será

de 30 (trinta) dias.

(1.2) Alienação de ações e cessão de direitos de preferência

pela FIAT

(1.2.1) Poderá a FIAT, a qualquer tempo, e livremente, ne-
gociar ou por qualquer modo alienar, as ações que possua no capital

social da FIASA a terceiros, OU niesmo, e neste caso sob sua respon-

sabilidade transferir a terceiros o direito de subscrição, em nume-
rário, de ações cm relação a futuros aumentos de capital social da

FIASA (SIlO 
as PARTES, (lo comum acordo, venham a deliberar, res-

peitadas as seguintes condições:

(a) a FIAT manterá, até a liquidação dos empréstimos exter-

nos referidos no III ADITAMENTO, (item 111 . 1 , inciso 1.4.4), uma

participação mínima no capital social da FIASA não inferior a 40%

(quarenta por cento);

(b) no caso de alienação de ações ou transferências de di-

reitos de subscrição, a alienação ficará condicionada, se o ESTADO
assim desejar, à simultânea aquisição, nas mesmas condições, de
ações ou direitos de subscrição de que o ESTADO seja possuidor, até
a mesma quantidade de ações ou de direitos de subscrição oferecidos

pela FIAT ao adquirente.

(1.2.2) A FIAT notificará o ESTADO, por escrito, indicando
o nome do pretendente, o preço e as condições de pagamento, a quan-
tidade de ações objeto da alienação ou do direito de subscrição, bem
como toda e qualquer condição a que tiver submetido a operação, a
fim de que o ESTADO, no prazo de 90 (noventa) dias, indique à
FIAT, por escrito, a quantidade de ações de sua propriedade e/ou
direito de subscrição que deseja sejam adquiridos pelo terceiro pre-
tendente. Se no referido prazo de 90 (noventa) dias o ESTADO dei-
xar de se manifestar, na forma aqui prevista, a FIAT poderá alienar
suas ações e/ou transferir o direito de subscrição ao terceiro preten-

dente, desde que o faça flOS GO (sessenta) dias subseqüentes ao tér-

mino do prazo (le 90 (noventa) dias acima referido, ou da resposta
negativa do ESTADO respeitadas as condições constantes da noti•
ficação, e os terceiros, que adquirirem por instrumento firmado desta
data em diante, sub-roguem-se previamente à alienação e/Ou à cessão

do direito à subscrição em todas as obrigações contempladas neste
ACORDO DE ACIONISTAS e nos demais acordos citados nos coa-
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sideranda deste instrumento. A FIAT, neste caso, não só se respon-
sabilizará pelas obrigações (Te integralização (lo capital social pela
FIAT cedidas e transferidas a terceiros., (t'(VéS cia cessão de direitos
à subscrição, como, ainda, continuará durante toda a vigência deste
ACORDO DE ACIONISTAS, obrigada perante o ESTADO por todos
os encargos assumidos neste e nos (tomais acordos acima meneio-
nados.

(1.3) As notificações do ESTADO e da FIAT referentes à
alienação de ações e cessão de direitos de subscrição, serão feitas
por intermédio da Diretoria da FIASA, conforme disposto no Esta -
tuto Social. Convencionam as PARTES que as regras estabelecidas
neste II ACORDO DE ACIONISTAS (itens 1.1 e 1.2 e seus subitens
acima) prevalecerão sobre as normas tio Estatuto Social.

(1.4) O prazo de 90 (noventa) (tias estabelecido na letra
(b) do inciso (1.1.2) não se aplica ás Assembléias Gerais Extraordi-
nárias que deliberarem os aumentos (te e'(pita1 da FIASA Objeto do
III ADITAMENTO.

(1.5) Não se aplicam as restrições objeto da letra (b) (lo in-
ciso (1.2.1) às alienações de ações ou de direitos de subscrição
por parte da EURAMFIN HOLDINGS SOCIÊTÉ FINANCIÊRE S.A,
ou por parte da FIAT à EURAMFIN lIOLl)INGS SOCIÉTÊ FINAN-
CIÊRE S.A., (Te Luxemburgo, respeitada sempre a participação
mínima da FIAT, prevista na letra (a) 10 mesmo inciso.

(1.6) Até a liquidação do EMPRÉSTIMO EXTERNO referido
no III ADITAMENTO, ( item 111 -1,111.1, inciso 1.4.4), o ESTADO e a
FIA'r manterão participações acionárias mínimas de 10% (dez por
cento) e de 40% (quarenta por cento), respectivaniente.

(1.7) Serão nulas e de nenhum efeito as alienações de ações
e/ou transferências de (til-eito de subscrição realizadas sem obser-
vância das normas previstas neste item III, em razão do que a F'IASA
não reconhecerá qualquer operaçãooperação que infrinja aquelas normas.

IV - DELIBERAÇÕES SUBORDINADAS AO PRÉVIO ACOR-
DO ENTRE A FIAT E O ESTAI)()

(1) Dependerão obrigatoriamente ilo prévio acordo entre a
FIAT e o ESTADO a deliberação, ou quando não precedida de deli-
beração, a prática, pela FIASA, de quaisquer atos que importem em:

(a) fusão, incorporação, cisão, dissolução ou liquidação da
sociedade;

(b) alteração do Estatuto Social;
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(c) diversificação das atividades industriais e a expansão
dessas atividades, esta, pela produção de novos veículos ou pelo au-
mento dos volumes de produção descritos no ACORDO DE CO-
MUNHÃO DE INTERESSES, bem como a fixação do montante dos
investimentos necessários para atender a esses objetivos. Excluem-
-se dessa restrição as diversificações decorrentes do aproveitamento
de vantagens, benefícios e incentivos fiscais implantáveis no territó-
rio do Estado de Minas Gerais. O acordo prévio entre a FIAT e o
ESTADO será dispensável na hipótese de a expansão das atividades
industriais ser efetivada com recursos próprios, ou obtidos de tercei-
ros sem prestação de garantias, e desde que tal expansão ocorra no
território do Estado de Minas Gerais. Na hipótese de ser efetivada
a diversificação das atividades industriais, ou a xpansão, a FIAT
compromete-Se, quando itular da respectiva propriedade imaterial,
a elaborar os projetos correspondente s, a conceder as respectivas
licenças de marca, montagem, produção e venda e, bem assim, a
prestar à sociedade a assistência técnica necessária, nos termos e con-
dições a serem ajustados de comum acordo entre as PARTES, obser-
vada a legislação então em vigor;

(d) alienação de bens do ativo imobilizado e (le investimen-
tos permanentes da Sociedade e cujo valor, em um mesmo exercício,
exceda a 0,5% (meio por cento) cio seu capital social;

(e) aquisição e oneração de bens do ativo imobilizado da
Sociedade cujo valor, em um mesmo exercício, exceda a 3% (três
por cento) do seu capital social. Não se compreendem nas restri-
ções deste subitem as aquisições de bens do ativo imobilizado em
fase de contratação, previstos no projeto industrial relativo à im-
plantação do estabelecimento e complementação da Iniciativa FIASA;

(f) concessão de empréstimos, financiamentos, avais e fi-
anças, em operação de valor superior a 0,1% (um décimo por cento)
do capital social, excetuados os que forem concedidos a revendedo-
res e concessionários no estrito interesse da política de comercializa-
ção dos produtos fabricados pela Sociedade;

(g) assunção dc lívida (le valor excedente a 3% (três por
cento) do capital social, ressalvadas, no entanto, as decorrentes de
giro normal dos negócios sociais, como, por exemplo, as configuradas
no desconto, caução ou ciii qualquer outra modalidade de negociações
das duplicatas emitidas pela Sociedade;

(h) celebração de contratos ou acordos cmii geral, com as
PARTES e com empresas que, direta ou indiretamente, controlem as
PARTES, ou das quais as PARTES, também direta ou indiretamente
detenham o controle ou possuam mais de 25% do respectivo capital
social. As PARTES se empenham em não manifestar discordâncias

133

irrazoáveis ou injustificadas, comprometendo-se a examinar as pro-
postas dessas estipulações contratuais segundo as regras de boa fé e
eqüidade e os princípios que informam o ACORDO DE COMUNHÃO
DE INTERESSES;

(i) alteração da política de distribuição de dividendos, fi-
xada no item VIL2 deste ACORDO l)F ACIONISTAS;

(j) participação em outras empresas. Ressalva-se, entre-
tanto, a participação em enij)m-csas fabricantes de autopeças ou me-
diante utilização de fundos oriundos de incentivos fiscais, desde
que, em qualquer caso, as empresas (Ias quais a Sociedade participe
estejam localizadas no território do Estado de Minas Gerais;

(1) realização de negócios alheios aos objetivos sociais,
definidos no Estatuto;

(ni) alteração das características, dimensões e volumes ge-
rais (lo projeto industrial de implantação do estabelecimento objeto
da Iniciativa FIASA, inclusive as diversificações ou expansões re-
feridas no subitem (e) anterior.

(2) O prévio acordo entre a FIAT e o ESTADO, que subor-
dina as deliberações e/ou a prática dos atos enumerados no item IV
(1) anterior, se formalizará através de deliberação da Assembléia
Geral da FIASA. Para esse fim, a FIAT se obriga a exercer seu comi-
trole de voto na F'IASA no sentido de que nenhuma deliberação ou prá-
tica de qualquer daqueles atos seja aprovada ou adotada sem que pre-
cedida do acordo do ESTADO. Será dispensável, entretanto, a con-
vocação (Ia Assembléia Geral quando as matérias previstas nas alí-
neas "d", "e", "f", "g" e "h" (lo item IV (1) acima forem previamente
aprovadas por deliberação unânime da I)ii-etoria. da FIASA, em reu-
nião que conte com a presença de todos os Diretores.

V ADMINISTRAÇÃO DA FIASA

(1) As PARTES convencionam que seja reservado:

(a) ao ESTADO, o direito de indicam-, eleger e destituir o
Diretor-Presidente da FIASA, com os poderes e atribuições abaixo
referidos, e, além disso, quando a Diretoria da FIASA foi- composta
de sete Diretores, um dos demais Di retores. Para este fim, a FIAT
se obriga a exercer seu controle de voto no sentido de que seja efe-
tivada a eleição e/ou destituição dos referidos l)irelores, estritamen-
te de acordo com a indicação que a respeito vier a receber do
ESTADO;
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(b) à FIA'f o direito de indicar e eleger o Diretor Vice-Pre-
sidente, o l)iretorSuperinten(tente e os outros membros da Direto-
ria da FIASA, o que lhe é assegurado pelo exercício do direito de

voto majoritário que detém nana Sociedade, comprometendo-se o ES-

TADO a votar nos nomes indicados.

(2) Os poderes e atribuições (lOS membrOs (Ia Diretoria da

FIASA, abaixo indicados, serão OS seguintes:

(a) Diretor-Presidente:

(a.1) convocar e presidir as Assembléias Gerais;

(a.2) convocar e presidiu' as reuniões de Diretoria;

(a.3) controlar, em geral, a observância das leis do Brasil,
no âmbito (Ia atividade social, bem como do Estatuto, e ainda a exe-
cução das deliberações da Assembléia Geral e da Diretoria;

(a.4) assinar, conjuntamente com outro Diretor, os títulos

acionários e os documentos de vínculos de caução:

(a. 5) representar a Sociedade em juízo, seja ela autora ou
ré na conformidade das deliberações Ia Diretoria

(a. (i) representar a Sociedade, ('num observância mio dispos-
to no artigo 20 do atual Estatuto, quando se tratar de aSSUnÇãO (te
obrigações, perante qualquer autoridade ou entidade federal, esta-
dual, municipal, da Administração Pública em geral, autarquia, so-
ciedade de economia mista, entidade para-estatal, sindicatos, asso-

ciação e órgão de classe;

(a. 7) obrigar a Sociedade, na prática de quaisquer atos, em
conjunto Com o Diretor Vice-Presidente ou co- o Diretor-Superinten-

dente, ou colo 	 investido (te poderes bastantes;

(a .8) apresentar -"o Assembléia Geral Ordinária o relatório
(Ia Diretoria, o balanço, o parecer do Conselho Fiscal, e os demais
documentos contábeis que deveni ser apresentados a mesma Assem-

bléia por força da lei;

(a.9) controlar a execução da política geral da Sociedade

estabelecida pelos acionistas;

(a.lO) manter e supervisionar auditoria interna na Socie-
dade, que terá acesso a todas as informações e documentos em todos
os setores (Ia mesma;

(a. 11) manter e supervisionar as atividades (le relações pú-
blicas e de propaganda institucional da Sociedade, ressalvada a pu-
blicidade (le produto e de marca, que é da responsabilidade do Di-
retor-Superintendente;
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(a. 12) admitir e demitir os funcionários dos quadros corres-
pondentes à Auditoria Interna, a sua Secretaria e a sua Assessoria,
louvando-se nos parâmetros usualmente adotados no Brasil, pelas em-
presas congêneres. Os assessores da Presidência, no exercício das
suas funções, que não terão caráter executivo, manterão relaciona-
mento direto com o Diretor-Superintendente e, quando por indicação
deste, com funcionários da empresa.

(b) Diretor Vice-Presidente:

(bl) supervisionar os métodos e sistemas necessários para
a transferência da tecnologia objeto dos contratos de assistência téc-
nica firmados pela Sociedade, pala Sua adequada e integral absor-
ção pelos setores competentes da Sociedade, bem como os necessá-
rios ao treinamento, preparação profissional e aperfeiçoamento de
técnicos brasileiros que atuem em tais setores;

(b.2) obrigar a Sociedade, em conjunto com outro Diretor ou
procurador (Ia área competente, nos atos que se refere o Artigo 20
do atual Estatuto da FIASA.

(e) Diretor-Superintendente:

(e. 1) executar e fazer executar, (01110 principal responsável,
os objetivos de gestão aprovados peta Diretoria, controlando e su-
pervisionando as atividades desenvolvidas J)CIOS diversos setores da
Sociedade, e bem assim deliberando sobre as matérias que não sejam
expressamente reservadas à competência da Assembléia Geral, do
Diretor-Presidente e de deliberações colegiadas da Diretoria;

(c.2) sem prejuízo das prerrogativas conferidas ao J)ii-etor-
-Presidente, manter contatos com as entidades referidas no item V
(a.6), com o objetivo de entabolar negócios necessários à consecução
dos objetivos sociais;

(c.3) reportar ao Di retor-Presidente tudo quanto necessário
para lhe assegurar o pleno desempenho de suas funções relativas ao
controle da execução da política geral da Sociedade, estabelecida
pelo ESTADO e pela FIAT;

(c.4) ressalvado o previsto no item V (a.12) deste ACORDO
e com observância (Ia política geral de pessoal e (te salários, promno-
ver a contratação, a admissão e demissão (los responsáveis p01- todos
os setores da Sociedade, podendo, nesse sentido, delegam- aos respon-
sáveis por tais setores as atribuições aqui previstas;

(c.5) aprovar as requisições (te compra e de alienação de
materiais, insumos e produtos necessários às atividades sociais, ajus-
tando e firmando, em conjunto com outro Diretor ou procurador

1
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da área competente, OS respectivos instrumentos contratuais, nos ter-

laos do caput do Artigo 20 do atua! Estatuto, e, unia vez obtida,
quando necessária, a provação da Assembléia Geral ou da Diretoria;

(c.6) sem prejuízo de igual prerrogativa conferida ao Dire-
tor-Presidente, propor ii deliberação colegiada (Ia Diretoria e, quando
for o caso, para a prévia submissão por esta à Assembléia Geral, a
prática dos atos indicados nos itens "e", "e" e "g" do Artigo 10 do
Atual Estatuto, implemnentando sua execução, unia vez obtidas as

autorizações necessárias;

(c.7) convocar as Assemiibléias Gerais da Sociedade, na
pótese de não terem sido as mesmas convocadas tempestivaiiicnte,
pelo Diretor-Presidente;

(c.8) propor ao convocaÇõ0 das reu-
niões de Diretoria para as deliberações colegiadas a que refere o pa-
i-ágrafo único do Artigo 20 do atual Estatuto, podendo efetuar direta-
mente essas convocações caso as mesmas (ICix(-111 de ser feitas pelo

Diretor-Presidente;

(c.9) presidir as Assembléias Gerais e as reuniões de Di-
retorias nas ausências ou impedimentos temporórios do Diretor-Pre-

sidente.

(3) Se, e quando eleitos, aos demais 1) i retores (Ia Sociedade,
em número de 4 (quatro), serão atribuídas as funções determinadas
em reuniões (te Diretoria, aos quais corresponderao as Diretorias In-
dustrial, Financeira e Administrativa, Comercial e de Relações In-
dustriais, respectivamente. Na atribuiçõo dessas funções, a Dire-
toria louvar-se-á nos parâmetros usualmnen te adotados, no Brasil, pelas

empresas congéneres.

(4) Os poderes e alribuições enumerados nos subitens (2)
(b) e (2) (e) anteriores poderão ser redistribuídos entre os demais
Diretores da Sociedade por (leliheraçao da l)iretoria

(5) Os procuradores, por deliberação colegiada da Diretoria
serão investidos por prazo certo, (te Ioo!eres específicos, cujo exer-
cício, em conjunto com mnemnbros (letcrmninados (Ia Diretoria ou conm
outro procurador, será tamt)éil( precisa nicnte regulado nos respectivos

instrumentos de mandato.

(6) A FIAT e o ESTADO, relativamente aos membros que
cada um deles indicará para conipor a i)iretoria da Sociedade, com-
prometem-se a zelar para que as funções pelos mesmos desempenha-
das, na área de suas atribuições, sejam feitas sempre de acordo com
os melhores e mais elevados padrões de administração empresarial,
no melhor e mais legítimo interesse da Sociedade, e bem assumi com
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plena observância ( Ias obrigações assumidas entre as PARTES neste
ACORDO DE ACIONISTAS, no ACORDO DE COMUNHÃO DE INTE-
RESSES, seus ADITAMENTOS e demais ACORDOS citados nos con-
sideranda (leste instrumento, nesse sentido assumindo a FIAT e o ES-
TADO, pessoalmente, inteira responsabilidade pelo desempenho e
atuação de tais Diretores.

Pd

(7) Sem prejuízo de ausências e de viagens necessárias ao
interesse a Sociedade, os muembros (Ia Diretoria exercerão suas fun-
çõs permanentemente na sede social, de forma a ali concentrar a
administração e direção dos negócios da Sociedade. Essa regra não
se aplica ao Diretor-Comercial com atribuições exclusivamente de
vendas, enquanto julgado oportuno pela Di re toria no interesse social,
e ao Diretor Vice-Presidente sempre que sua eleição recaia, por in-
dicação da FIAT, em pessoa que, embora residente no Brasil, tenha
atividade e funções cru 	 Itália, observado o Estatuto quanto
à sua substituição.

Vi ESTATUTO DA FIASA

As PARTES desde já se obrigamim a Promover, através (Ia Assem-
bléia Geral de Acionistas, a ser realizada dentro de 15 (quinze) dias
da entrada em vigor do III AD ITAMENTO, alteração do Estatuto So-
cial da FIASA, o qual passará a vigorar como o teor da minuta que
constitui o Anexo 1 que, rubricado pelas PARTES, passa a integrares-
te instrumento para todos os efeitos (te dim-pito

As PARTES reconheceni a imnpossibiliilade de fazei- refletir
no Estatuto Social da F'IASA todas as (lisp.osições constantes deste
instrumento, motivo pelo qual convencionami m que as disposições ali
não expressamilente (ontemupladas serão havi(laS e respeitadas pelas
PARTES colHo se flC!( estivessem (Oflti(las

As PARTES reconhecem que o presente ACORDO DE ACIO-
NISTAS, por sua própria n a t ureza, não comupom-ta composição atra-
vés do pagamento ele perdas e danos, pelo que se coniprometemim a acei-
tar a execução específica das obrigações aqui assumidas, na forma
do disposto no Artigo 118, § 3., da Lei n.° 6404, ele 15-12-76, inclu-
sive mediante o suprimento judicial de (teciam-ações de vontade a que
estejam obrigadas por força (las disposições elo presente ACORDO
DE ACIONISTAS.
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X - DISPOSIÇÃO COMPLEMENTAR

A partir de 01 de janeiro de 1989, desde que o Estado mantenha

uma participação mínima (te 10 tio capital social de FIASA e esta

por sua vez permaneça sob o controle de FIAT, FIAT se compromete

a exercer seu direito de voto no sentido de que seja efetivada a eleição

ou destituição da pessoa que para o cargo de Diretor-Presidente o

ESTAI)() venha a indicar ou dele destituir, ficando ao razoável cri-

tério das Partes (ESTADO e FIAT) em conjunto, a definição dos po-

deres que permnanee( . rijo atribuídos ao re ferido cargo de maneira a

assegurar não só o reconhecimento da peculiar situação (10 ESTADO

corno sócio fundador de F'IASA, mas tamlain urna equilibrada relação

entre os direitos, as obrigações e o montante da participação.

E, por terem assim ajustado, assinain o presente cru Belo Ho-

rizente, Estado de Minas Gerais em quatro exemplares, sendo dois

em língua portuguesa e dois em língua italiana, de igual valor legal,

perante as testemuunluis taIIil)éIii abaixo firiiiadas.

Belo Horizonte, MG, 26 de junho de 1979.

ESTADO DE MINAS GERAIS

Millon Fernandes

INTEIINATI0NAI,E HOLDINO
FIAT S.A.

(assinatura ilejivel)

BANCO 1)0 DESENVOLVIMENTO DE
MINAS GERAIS S.A.

(assinatura iteiltuel)

FIAT S.p.A.

(assinatura ilegível)

BANCO DO ESTADO DE
MINAS GERAIS

(assinatura i legível)

CAIXA ECONÕMICA 1)0 ESTADO DE
MINAS GERAIS

(assinatura ilegível)

BANCO DE CRÉDITO REAL DE
MINAS GERAIS S.A.

(assinatura ilegivel)
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VII OUTRAS CONVENÇÕES

As PARTES, outrossim, convencionam exercer o seu direito

de voto na FIASA no sentido de que sejam observadas em especial,

os princípios e normas do ACORDO DE COMUNHÃO DE INTERES-

SES e seus ADITAMENTOS, especialmente os enunciados nos itens

(2.4); (2.5); (2.7); (2.12); (2.13); (3.3) e (3.7) do II ADITA-

MENTO.

VIII - VIGÊNCIA

(1) O presente ACORI)() DE ACIONISTAS somente entrará

em vigor se e quando for aprovado eni sua integralidade, pela As-

sembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. A partir da data

da referida aprovação, o presente ACORDO DE ACIONISTAS per-

manecerá em pleno vigor até 31 de dezembro de 1988 e enquanto

o Estado for detentor de ações na FIASA cm montante não inferior

a 10% (dez por cento) da totalidade do seu respectivo capital social,

prorrogado, portanto, o prazo fixado no inciso 1.3.1.7 do II ADI-

TAMENTO, e no ACORDO DE COMUNHÃO DE INTERESSES e seus

ADITAMENTOS.

(2) Outrossim, o presente ACORDO DE ACIONISTAS será

levado a arquivamento na sede da FIASA e averbado em seus livros

e registros e certificados de ações, nos termos do Artigo 118, da Lei

n. 6.404/76, para que produza os efeitos legais e particularmente os

previstos no § 3. do referido dispositivo.

IX - PREVALÊNCIA DE OUTEAS CONVENÇÕES

Exceto em relação a dispositivos expressamente modificados

por este ACORDO DE ACIONISTAS, e a dispositivos que tenham

recebido, também por força deste ACORDO DE ACIONISTAS, disci-

plina diversa, todos os demais dispositivos do ACORDO DE CO-

MUNHÃO DE INTERESSES, seus ADITAMENTOS e demais ACOR-

DOS referidos nos considerando deste instrumento continuam inal-

terados e em pleno vigor.
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LEI N.9 7.560, DE 15 DE OUTUBRO DE 1979

Aprova o IV Aditamento ao Acordo de Co-
munhão de Interesses entre o Estado de Minas
Gerais e a FIAT, S.p.A., para a instalação de uma
indústria ,netalúigica no 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 aprovado o IV Aditamento ao Acordo de Co-
inunhão de Interesses entre o Estado de Minas Gerais e a FIAT,
S.p.A, para a instalação (te uma indústria metalúrgica no Estado de
Minas Gerais, que fica fazendo parte integrante desta lei.

Art. 2» - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 15 de

outubro de 1979.

FRANCELINO PEREIRA I)OS SANTOS
Humberto de Almeida

IV ADITAMENTO ao Acordo de Comunhão de Interesses
entre o Estado de Minas Gerais e a FIAT S. p . A., para a
instalação de uma indústria metalúrgica no Estado de Minas

Gerais

Pelo presente 1V ADITAMENTO, o Estado de Minas Gerais
adiante designado simplesmente ESTADO e a FIAT S.p.A., com sede
em Turim, Itália, adiante designada simplesmente FIAT, o ESTADO
e FIAT também designados, quando em conjunto, as PARTES, ou iso-
ladamente PARTE, têni entre si ajustado o seguinte:

1.1 - Na expressão "Acordo de Comunhão de Interesses" ci-
tada no preâmbulo deste IV ADITAMENTO e em seus itens subseqüen-
tes, compreendem-se o Acordo de Comunhão (te Interesses de 21 de
dezembro de 1973, os Aditamentos ao referido Acordo firmados em
3 de junho de 1974 (o 1 Aditamento), 8 de março de 1976 (o 11 Adi-

tamento) e em 20 de maio de 1977 (o III Aditamento), os Protocolos
de Execução firmados em 30 de janeiro de 1975 (o 1 Protocolo) e em 8
de março de 1976 (o II Protocolo), todos esses documentos firmados
pelas PARTES ora signatárias, em Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais, Brasil, e relativos à instalação de uma indústria metalúrgica
no Município de Betim, no referido Estado.

1.2 - Convenciona-se, igualmente, que as expressões aqui em-
pregadas em maiúsculas, OU iniciadas eni maiúsculas, têm idêntico
significado àquele que lhes foi especificado no "Acordo de Comunhão
de Interesses", e ainda que, por EMPRÉSTIMO EXTERNO, se compre-
ende o contrato de empréstimo, no valor principal de US$ ......
90,000,000.00 (noventa milhões de dólares) firmado entre a FMB
S.A. - Produtos Metalúrgicos, como lomadora; a Internazionale
Holding Fiat S.A. e o Estado de Minas Gerais, como garantidores; e
o Credit Swiss White Weld Ltd. e outros Bancos, como emprestado-
res, assinado em 12 de março de 1976, na cidade de Londres, Ingla-
terra, e seus acordos suplementares, firmados na cidade de Londres
entre as mesmas partes, em 29 de julho de 1977 (II Acordo Suplemen-
tar) e em 29 de setembro de 1978 (III Acordo Suplementam') e, final-
mente, o CONTRATO, no original inglês denominado "Variation
Agreement" firmado na cidade de Londres em 21 de março do cor-
rente ano de 1979.

1.3 - Convenciona-se, ainda, que para os efeitos deste IV
ADITAMENTO, compreende-se como ESTADO, o Estado de Minas
Gerais e as entidades da sua administração descentralizada e, como
FIAT, a FIAT S.p.A. e empresas do grupo FIAT.

2.1 - Considerando que a implantação (tu Iniciativa FMB
conduziu as PARTES à livre e mútua aceitação de certas alterações
nos termos e condições pelas quais se obrigaram no "Acordo de
Comunhão de Interesses" e que as conjunturas internacional e nacio-
nal afetaram o planejamento tanto no seu plano econômico como no
seu plano industrial;

2.2 - Considerando que a FMB apresentou às PARTES um
plano decenal 1979-1988 cuja execução o ESTADO e a FIAT consi-
deram de fundamental importância para o desenvolvimento da FMB
e, portanto, necessária à preservação dos interesses comuns das PAR-
TES, como acionistas da FMB;

2.3 - Considerando que a execução (lo plano decenal, sob as
condições e premissas nele consideradas, miemnanda um aporte adicio-
nal de US 20,000,00000 (vinte milhões de dólares) ao capital so-
cial da FMB, bem como demandou, também, a renegociação de al-
guns itens do EMPBÉS'l'IMO EXTERNO conforme estipulações do
CONTRATO;
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3.1 - O ESTADO e a FIAT concordam em aumentar o capital

social da FMB S.A. - ProdutosMetalúrgicos; na importância cor-

respondente, em cruzeiros, à quantia de US$ 20,000,000.00 (vinte mi-

lhões de dólares) a ser aportada nas seguintes condições em prazos:

a) em 30 de novembro de 1979, o equivalente a US$ .

10,000,000.00 (dez milhões de dólares), sendo US$ 2,000,000.00 (dois

milhões de dólares) pelo ESTADO e US$ 8,000,000 .00 (oito milhões

de dólares) pela FIAT;

b) em 30 de novembro de 1980, o equivalente a US$ .

10,000,000.00 (dez milhões de dólares), sendo US$ 2,000,000.00 (dois
milhões de dólares) pelo ESTADO e US$ 8,000,000.0() (oito milhões

de dólares) pela FIAT.

3.2 - Do plano referido no item 2.2, transcreveram-Se em
documento anexo, parte integrante deste IV ADITAMENTO, os (lados,
elementos e indicadores que definem e dimensionam os objetivos co-
limados e para cuja execução as PARTES contribuirão com os re-
cursos monetários que se comprometem  aportar à FMB, conforme

estipulado neste ato.

3.3 O presente IV ADITAMENTO somente entrará em vigor

se e quando for aprovado em sua integralidade pela Assembléia Le-

gislativa do Estado de Minas Gerais e, exceto em relação aos dispo-
sitivos expressamente modificados por este IV ADITAMENTO, todos

os demais dispositivos do "Acordo de Comunhão de Interesses" e

dos seus ADITAMENTOS permanecem eifl vigor, sem qualquer alte-

ração, aplicando-se, por conseguinte, inclusive a este IV ADITA-

MENTO.

Este IV ADITAMENTO é firmado em Belo Horizonte, capital
do Estado de Minas Gerais, cm quatro exemplares, sendo dois em

língua portuguesa e dois ciii língua italiana, todos revestidos de

igual valor legal.

Belo Horizonte, MG, em 26 de junho de 1979.

ESTADO DE MINAS GERAIS	 FIAT S.p.A.

Milton Fernandes	 (assinatura ilegivel)

LEI N.9 7.561, DE 19 DE OUTUBRO DE 1979

Institui o "Dia 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. 1.9	 Fica instituído, no Estado de Minas Gerais, o "Dia

do Estado de Minas Gerais", a ser comemorado anualmente na data
de 16 de julho.

Parágrafo único - O Poder Público Promoverá reuniões e so-

lenidades cívicas alusivas à data a que se refere o artigo, nas quais

deverão ser realçadas as tradições sócio-históricoculturais de Minas
Gerais.

Art. 2.°	 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente CO3110 nela se conténi

Dada no Palácio da Liberdade, Clii Belo Horizonte aos 19 de
outubro de 1979.

FRANCELINO PEREIRA !)OS SANTOS
Humberto de Alnejdj

LEI N.9 7.562, DE 19 DE OUTUBRO DE 1979

Declara de utilidade pública o Patronato Bom

Pastor, com sede lia Cidade de Diviitópolis.

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

Art. 1.9 - Fica declarado de utilidade pública o Patronato Bom
Pastor, com sede na Cidade de Divinópolis.
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Art. 2.° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

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

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

cumprir, tão inteiramente colou nela se contem

Dada no Palácio da Liberdadv, em Belo Horizonte, aos 19 de

outubro de 1979-

FRANCELINO PEREIRA I)OS SANTOS

Humberto de Almeida

Dênio Moreira de Carvalho

LEI N.9 7.563, DE 19 DE OUTUBRO DE 1979

Declara de utilidade pública a Igreja Evangé-

lica Assembléia de Deus, COW sede na Cidade de

Leopoldina.

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

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

Art. 1. - - Fica declamada (1v utilidade pública a Igreja Evan-

gélica Assembléia de Deus, sociedade civil, com sede na Cidade de

Leopoldina.

Art. 2.Q - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3•0	 . Bevogani-se as (11s1)osiçoes em contrário.

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

mento e execução desta lei pertencer, que a cumprame façam

cumprir, tão inteiramente como nela se contelil

Dada no Palácio da Liberdade viu Belo Horizonte, aos 19 de

outubro de 1979-

FRANCELINO PEREIRA D OS 5.1 N1'OS

Humberto de Almeida

Dnio Moreira de Carvalho

LEI N. 9 7.564, DE 19 DE OUTUBRO DE 1979

Declara de utilidade pública a Fundação Lar

Esperança, com sede em Belo Horizonte.

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

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

Art. 1.0 - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Lar
Esperança, com sede em Belo Horizonte.

Art. 2.1 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

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

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

cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

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

outubro de 1979.

FRANCELINO PEREIRA DOS SANTOS

Humberto de Almeida

Dênio Moreira de Carvalho

LEI N. 7.565, DE 19 DE OUTUBRO DE 1979

Declara de utilidade pública a Loja Maçônica

Deus, Justiça e Trabalho, com sede na Cidade de

Coronel Fabriciarmo.

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

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

Art. 1.0 - Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçô-

nica Deus, Justiça e Trabalho, com sede na Cidade de Coronel Fa-
briciano.

1.
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Art. 2.9	 Esta lei entra em vigor na (lata de sua publicação

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrário.

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

mento e execução desta lei pertencei', que a cumpram e façam

cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

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

outubro de 1979.

FRANCELINO PEREIRA DOS SANTOS
Humberto de Almeida
Dênio Moreira de Carvalho

147

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

Art. 1. Fica declarada de utilidade pública a entidade

Obras Sociais da Paróquia do Sagrado Coração de Jesus, com sede
na Cidade de Conselheiro Lafaiete.

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

Art. 2.0 -- Esta lei entra em vigor na (lata de sua publicação.

LEI N.9, 7.567, DE 19 DE OUTUBRO DE 1979

Declara de utilidade publica a entidade Obras
Sociais da Paróquia do Sagrado Coração de Jesus,
com sede na Cidade de Conselheiro La! afete.

LEI N.9 7.566, DE 19 DE OUTUBRO DE 1979

Declara de utilidade pública a Academia Moa-
tesclarense de Letras, com sede na Cidade de Mon-
tes Claros.

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

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

Art. 1. - Fica declarada de utilidade pública a Academia

Montesclarense de Letras, com sede na Cidade de Montes Claros.

Art. 2	 Esta lei entra em vigor na (lata de sua publicação.

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

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

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

cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte, aos 20 de

outubro de 1979-

FRANCELINO PEREIRA DOS SANTOS
Humberto de Almeida
Dê rifo Moreira de Carvalho

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

Dada no Palácio da Liberdade, cru Belo Horizonte, aos 19 de
outubro de 1979.

ERA NCELJNO PEREIRA DOS SANTOS
humberto de ,4l',neidcj
Dênio Moreira de Carvalho

LEI N.9 7.568, DE 19 DE OUTUBRO DE 1979

Dectara de utilidade pública a Igreja Evangé-
lica Asse,flbféj (J de Deus, com sede na Cidade de
Conselheiro Lafaiele.

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

Art. 1 - Fica declarada (te utilidade pública a Igreja Evan-

gélica Assembléia de Deus, sociedade civil, com sede na Cidade de
Conselheiro Lafajete.
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Art. 2. - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

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

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

outubro de 1979.

FRANCELINO PEREIRA DOS SANTOS
Humberto de Almeida
Dênio Moreira de Carvalho

LEI N.° 7.569, DE 19 DE OUTUBRO DE 1979

Declara de utilidade pública a Associação dos
Funcionários da Companhia de Distritos Industriais
de Minas Gerais	 AFCDI-MG, com sede em Belo

Horizonte.

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

Art. 1. - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos
Funcionários da Companhia de Distritos Industriais de Minas Gerais

AFCDI-MG, com sede em Belo Horizonte.

Art. 2. - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

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

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

outubro de 1979.

FRANCELINO PEREIRA DOS SANTOS
Humberto de Almeida
Dênio Moreira de Carvalho
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LEI N.° 7.570, DE 19 DE OUTUBRO DE 1979

Dá denominação à Unidade de Saúde da Ci-
dade de Governador Valadares.

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

Art. 1. - Passa a denominar-se Francisco de Paula Freitas a
Unidade de Saúde da Cidade de Governador Valadares.

Art. 2. - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39	 Revogam-se as disposições em contrário.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 19 de
outubro de 1979.

FRANCELINO PEREIRA DOS SANTOS
Humberto de Almeida

Eduardo Levindo Coelho

LEI N 7.571, DE 24 DE OUTUBRO DE 1979

Declara de utilidade pública a Organização das

Cooperativas do Estado de Minas Gerais - OCEMG,
COM sede em Belo Horizonte

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

Art. 1. - Fica declarada de utilidade pública a Organização

das Cooperativas do Estado de Minas Gerais - OCEMG, com sede
em Belo Horizonte.
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Art. 2. - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3 • 9	 Revogam-Se as dispo SiçõeS em contrário.

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

cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 24 de

outubro de 1979.

FRANCELINO PEREIRA DOS SANTOS
Humberto de Almeida
Dênio Moreira de Carvalho

LEI N.9 7.572, DE 24 DE OUTUBRO DE 1979

Concede o título de Cidadão Honorário do Es-
tado de Minas Gerais "Pos (-mortem", a Miguel Theo-

dorovitch Chquiloff.

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

decretou e eu, em seu nome, sanCiOfl() a seguinte lei:

Art. 1.	 - Fica concedido o título de Cidadão Honorário do
Estado de Minas Gerais, "post-moitem", a Miguel TheodorovitCh

Chquiloff . -

Art. 2.9 O título, representado por diploma especialmente
confeccionado, será entregue à família do agraciado em Reunião

Especial da Assembléia Legislativa.

Art. 39 - Esta lei entra em vigor na data (te sua publicação.

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

cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 24 de

outubro de 1979.

FRANCELINO PEREIRA DOS SANTOS
Humberto de Almeida

1.
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LEI N.' 7.573, DE 30 DE OUTUBRO DE 1979

Declara de utilidade pública o Lar da Criança

de Patrocínio, (Olfl sede jia Cidade de Patrocínio.

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

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

Art. 1.0 -- Fica declarada de utilidade pública o Lar da Crian-
ça de Patrocínio, com sede na Cidade de Patrocínio.

Art. 2.9 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3 • 9 - - Revogam-se as d isposições em contrário.

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

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

cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

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

outubro de 1979.

FRANCELINO PEREIRA DOS SANTOS

Humberto de Almeida

Dênjo Moreira de Carvalho

LEI N.9 7.574, DE 30 DE OUTUBRO DE 1979

Declara de utilidade pública (1 Igreja Evangé-
lica Assernblékz de Deus, com sede na Cidade de

A (aléia.

O Povo do Estado de Minas Gerais, 1)01- seus representantes,
decretou (' eu, (10 Seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. - Fica declarada de utilidade pública a Igreja Evan-

gélica Assembléia de Deus, sociedade civil, com sede na Cidade de
Ataléia.
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Art. 2.	 Esta lei entra em vigor na (lata de sua publicação.

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

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

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

cumprir, tão inteiramente corno nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte, aos 30

de outubro de 1979.

FRANCELJNO PEREIRA DOS SANTOS

humberto de Almeida

Dênio Moreira de Carvalho

LEI N.9 7.575, DE 30 DE OUTUBRO DE 1979

Declara de utilidade pública o Grupo Teatral

Leão XIII, com sede na Cidade de Divinópolis.

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

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

Art. 1. - Fica declarado de utilidade pública o Grupo Teatral

Leão XIII, com sede na Cidade de Divinópolis.

Art. 2.	 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

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

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

cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 30

de outubro de 1979.

FRANCELINO PEREIRA DOS SANTOS

Humberto de Almeida

Dénio Moreira de Carvalho
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LEI N.t' 7.576, DE 30 DE OUTUBRO DE 1979

Declara de util idade pública a Igreja Evangéli-
co Assembléia de Deus, com sede na Cidade de

Santa Rita do Sapucui,

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

Art. 1. - Fica declarada de utilidade pública a Igreja Evan-

gélica Assembléia de Deus, sociedade civil, com sede na Cidade de
Santa Rita do Sapucaí.

Art. 2.1	Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3. 1	Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, Portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumpri!, tão inteiramente corno nela se contém

Dada no Palácio da Liberdade. em Belo Horizonte, aos 30
de outubro de 1979.

I"RANCEL1NO PEREIRA DOS SANTOS

Humberto de Almeida

/)énio Moreira de Carvalho

LEI N. v 7.577, DE 30 DE OUTUBRO DE 1979

Declara de utilidade pública a Igreja Evan-
J('li('(J A ssembléia de Deus,, com sede na Cidade
de Mantejl((

O Povo do ESta(lo de Minas Gerais, por seus representantes,
deel' ef011 e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1.0 -- Fica declarada de utilidade pública a Igreja Evan-

gélica Assembléia de Deus, sociedade civil, com sede na Cidade de
Mantena.

A



154 -

Art. 2.	 Esta lei entra em vigor na (lata de sua publicação.

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

Mando, portanto, ii todas as aUtOri(kI(lCS, a (lUclil o conheci-
mento e execuçao (l(sta lei pertencei', (IUC a cunipram e façam

('Uffl pi'ir, tao i n te iramncnte ('0100 netO S(' contem

)ada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 30

te outubro de 1979.

FRANCELINO PEREIRA DOS SANTOS
Humberto de Almeida
Dênio Moreira de Carvalho

LEI N.9 7.578, DE 30 DE OUTUBRO DE 1979

Declara de utilidade pública a Conferencia
de Nossa Senhora (J(ls Dores, das Obras Sociais da
Paróquia de Piedade do Rio Grande, com sede na
Cidade de Piedade (10 Rio Grande

() Povo do Estado de Minas Gerais, 1)01' seus representantes,

decretou e eu, (01 seu nome, sanciono a seguinte lei

Art. 1 . - Fica declarada de utilidade pública a Conferência
de Nossa Sanhora das Dores, das Obras Sociais da Paróquia de Pie-
dade do Rio Grande, com sede na Cidade de Piedade (lo Rio Grande.

Art. 2. - - Esta lei entra em vigor na (lata (te sua publicação.

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

Mando, l)ort ln1o , a todas as autoridades, a (Iu ( ' IiI o conheci-
mento e exccUçao desta lei pertencer, que a eUioPi'afl) e façam
euniprir, tão inteiramente como nela Si' contefli

1)ada no Palácio (ia Liberdade. em Belo Horizonte, aos 30

de outubro de 1979.

ERANGELINO PEREIRA DOS SANTOS

Humberto de Almeida
Dênio Moreira de Carvalho
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LEI N.9 7.579, DE 30 DE OUTUBRO DE 1979

I)eeíara de utilidade pública a Igreja Evan-

t/élieu Assembléia de Deus, com sede ima Cidade

de Guuxzzpé

1 flV0 (') lstado ile Minas Gerais, por seus representantes,

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

Art. 1. - Fica declarada de utilidade pública a Igreja Evan-

gélica Assembléia de Deus, sociedade civil, com sede na Cidade de

Guaxupé.

Art. 2.	 - Esta lei entra em vigor na (lata de sua publicação.

Art.	 --- Hevogammi-se as disposições clii contrário

Mando, portanto, a todas as aUtúri(liI(leS, a quem o conheci-

iiiinto e eXecUçao desta lei Pertencer, que a eUlmlprafli e façam

c u
m

p
rir, tí'io inteii'aiiiente (0100 nela se conteimi

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 30

de outubro de 1979.

I"RANCELINO PEREIRA DOS SANTOS

Humberto de Almeida

Dênio Moreira de Carvalho

LEI N.9 7.580, DE 30 DE OUTUBRO DE 1979

I)eclar(, de ii jiIi(lade pública a entidade Minas

.1 lumn i .-tssoeiation, com sede na Cidade

de Belo horizonte

O Povo (lo Estado de Minas ( '.erais, por seus representantes,

iberetou e eu, em seu flonie, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. Fica declarada de utilidade pública a entidade

Minas Gerais Alumni Association, com sede na Cidade de Belo

Horizonte.
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Art. 2.	 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 30
de outubro de 1979.

FRANCELINO PEREIRA DOS SANTOS

Humberto de Almeida

Dênjo Moreira de Carvalho
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LEI N. ç, 7.582, DE 30 DE OUTUBRO DE 1979

Declara de utilidade pública a ,1ssociaeão dos

Servidores Públicos de Itajubá (ASPI), com sede

na Cidade de Itajabá.

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

Art. 1.0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação

dos Servidores Públicos de Itajubá (ASPI), com sede na Cidade de
Itajubá.

Art. 2.0	 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3' - -- Hevogam-se as disposições em contrário.

LEI N. 7.581, DE 30 DE OUTUBRO DE 1979

Declara de utilidade pública o Círculo Operá-
rio de Divinópoils, com sede na Cidade de Divi-
nópolis.

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

Art. 1.0 .__ Fica declarado de utilidade pública o Círculo Ope-
rário de Divinópolis, com sede na Cidade de Divinópolis.

Art. 2.' --- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

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

mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente conto nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 30
de outubro de 1979.

FRANCELINO PEREIRA DOS SANTOS

Humberto de Almeida

Dénio Moreira de Carvalho

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

Dada no Palácio da Liberdade, (iii Belo Horizonte, aos 30
de outubro de 1979.

FRANCELINO PEREIRA DOS SANTOS

Humberto de Almeida

Dénio Moreira de Carvalho

LEI N. 9 7.583, DE 30 DE OUTUBRO DE 1979

Declara de utilidade pública a Conferência
Bom Jesus da Sociedade São Vicante de Paulo,

(00( sede na Cidade de Bom Jesus do Galho.

() Povo (lo Estado (te Minas Gerais, por seus representantes,

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

Art. 1.' - Fica declarada de utilidade pública a Conferência

Bom Jesus da Sociedade São Vicente de Paulo, com sede na Cidade
de Bom Jesus do Galho.
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Art . 2. 0 -- Esta lei entra ciii vigor na data di' sua publicação

Art. 3. -fle voaani-se as itis1)osicões cal conlrãrio

Mando, porianio, a todas as :tltol'i(lflil('S. 1 vUeiii o conheci-

minto e execiiçoo ('((ia lei l)eI't('nei' r , (tIe a , (ohipI'(iIIi e façam

cumprir, tão iflteil':illI('flte ('010(1 nela se cOnleili

l):ola 110 P:iiaeio	 la l,ito'riladi'.	 'iii Udo horizonte, aos 30

(te outubro de 1979.

FR.1NCELLV() PEREIRA DOS SANTOS

11111111) ir! O d(' .1 liiieiilu

J)é aio JtIoi'eirçi de Carvalho

LEI N.9 7.584, DE 30 DE OUTUBRO DE 1979

Declaro de ulili ia/e )úbliea (i i'laiIieilfJo Fu-

tebol Cliili i', ('1)111 sede i'ii Belo Ilorioi,le

O 1 1,ovo li Estado dv i i nas Gerais,  por seus representantes,

decretou e eu. (lii seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. - - Fica declarado de utilidade pública o Flamengo

Futebol Clube, agremiação esportiva COlfl SC(Ie em Belo Horizonte.

Ai't	 2.	 Esta lei entra ciii vigor na ilat,i (Id' sua publicação.

lii. 3.' --	 flevogani-se as ilisposicoes em contrario.

\iando, portanto, a todas (is dil_itOI'i(IRleS, a (!ueIil () conheci-

niento e execuço lesta lei pertencer. (!UC a euIlipl'am e façam

(-umprir, tão inteii'auieflte ('01110 nela se contém.

l):ola no Paiacio la Liberdade, ciii Belo l-loi'izonte, (lOS 30

de outubro (te 1979.

i'I?ANCEL!N() PEREIRA DOS SANTOS

Humberto de Almeida

I)énio Moreira de Carvalho
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LEI N.9 7.585, DE 30 DE OUTUBRO DE 1979

Declaro de utilidade pública o Conselho Par-
ticular São Vicente de Paulo da Gameleira, da So-
ciedade de São Vicente de Paulo, eo,uu sede em
Belo licirizont('

O Povo do Estado de Minas Gerais, Joo' seus representantes
decretou 1' eu, elo seu nome, sanciono i seguinte lii:

Art. 1.0 Fica declarado de utilidade pública o Conselho Par-
ticular São Vicente de Paulo cia Gamelcira, da Sociedade São Vicente
de Paulo, com sede em Belo Horizonte.

Art. 2.	 Esta lei entra CIII vigor " ;i 	 de sua publicação

Ai'l	 3. , 	fli'vogaln-se as ilisposições elo contrário.

Mando, poi'tiiito, a todas as autoridades, a ( qli'Ili ii ('onheci-
Iii cli to e ('XeeUcão ([(, SI ;i lei pertencer, utie umprani e façam
cumprir, tão inteiramente como 11(10 MC ('ontãlll

l)ail:i no P:i:'o'io	 la l.jliei'il:ide	 elo lli'lo llorizontc', aos 30
de outubro de 1979.

I'R.1N(]EJ,JN() PEREIRA 1)05 SAN1'OS
J!umb crio de Almeida
I)énio Moreira de Carvalho

LEI N.' 7.586, DE 30 DE OUTUBRO DE 1979

Concede abono,, reajusta vencimentos do pes-
soal do Quadro Permanente da Secretaria da
.4ssenibléic, Legislativa cio Estado de Minas Gerais
e dá outras providêiieas.

O Povo tio Estado de Minas Gerais, joir seus representantes,
decretou e eu, em seu noule, sanciono a seguinte lei:

Art. 1.0 - Os valores dos símbolos da Tabela de Vencimentos
do pessoal cio Quadro Permanente da Secretaria da Assembléia Legis-
lativa do Estado de Minas Gerais são os constantes do Anexo VIII
da Lei n:' 7.516, de 30 de julho (te 1979.
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Art. 2." - O valor do abono de família fixo fica reajusttdo em

45% (quarenta e cinco por cento).

Art. 3." - Fica concedido um abono, a partir de 1." de maio

de 1979, até 30 de setembro de 1979, para os funcionários do Quadro
Permanente da Secretaria da Assembléia Legislativa do Estado de

Minas Gerais, ocupantes de cargos identificados pelos símbolos de
vencimentos, conforme Anexo 1 da Lei n.' 7.516, de 30 de julho de

1979.

Parágrafo único O abono a que se refere este artigo não ser-

virá de base para cálculo de vantagem, gratificação e adicional, con-

cedidos a qualquer título, bem como de desconto previdenciário.

Art. 4." -	 Os proventos do pessoal inativo da Secretaria da

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais ficam ajustados

de acordo com esta lei.

Art. 5." -- Nos cálculos decorrentes da aplicação desta lei são

desprezadas as frações de cruzeiro, inclusive em relação às vanta-

gens fixadas com base nos valores de símbolos de vencimentos.

Art. (1." - Para atender às despesas decorrentes da aplicação

(lesta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suple-
mentar de Cr$ 6.148.558,00 (seis milhões, cento e quarenta e oito

mil, quinhentos e cinqüenta e oito cruzeiros), observado o disposto no

§ 1.° - mio artigo 43 da Lei Federal n." 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 7." -- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação

e seus efeitos retroagem a partir de 1." de outubro de 1979.

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

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

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

cumprir, tão ifltcira!1UfltC como nela se contém

Dada no Palácio da Liberdade, cio Belo Horizonte, aos 30

(lC outubro de 1979.

FRANCELIN() PEREIRA DOS SANTOS

!Junmbcrto de Almeida

Paulo Roberto Haddad

Márcio M. G. Vilela

LEI N. I 7.587, DE 30 DE OUTUBRO DE 1979

J)ú a denominarão de Escola Estadual Regina
Vitalino Botelho à Escol([ Estadual de 1." Grau do
Distrito (le Silva Xavier, Município de Sete Lagoas.

O PUVU (lO Estado (te Minas (;elais, por SCUS representantes,
decretou e eu, elo Seu nonie, sanciono a seguinte lei:

Art. 1." - Fica denominada Escola Estadual Regina Vitalino
Botelho a Escola Estadual de 1." Grau do Distrito (te Silva Xavier,
Município de Sete Lagoas.

Art. 2." - Esta lei entra ciii vigor na (lata de sua publicação.
Art. 3."	 Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todasas autoridades, a quem o conheci-
bento e execução (lesta lei l)eI'teflcer, (Pie a cumpram e façam
rum pi'ir, tão i fl teiramnen [e como nela se contém

Dada no Palácio mia Liberdade (i), Belo Horizonte, aos 30
(te outubro de 1979.

FRAN(;ELJNQ PEREIRA DOS S.4N7'Os
Humberto de Aline ida
Pajilino Cícero de Vasco ncellos

LEI N.' 7.588, DE 31 DE OUTUBRO DE 1979

Cria o Fundo de Apojo à Microejjippesa e o
Fundo de Garantia de Financiamento e dá outras
providéncias

O Povo mtmm Estado (te Mi Ii(5 Gerais, Pfll' SeUS representantes,
decretou e eu, eia SU nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. - Ficam criados o Fundo de Apoio à Microempresa
- FUMICRO e o Fundo de Garantia de Financiamento - FGF.

Art. 2."	 O Fundo de Apoio ã Microempresa - FUMICRO e
o Fundo de Garantia de Financiamento - FGF, de caráter rotativo
e contabilidade individualizada, constituir-se-ão de:

1 - recursos do Tesouro do Estado;

1
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11 - recursos provenientes de empréstimos autorizados e con-
traídos pelo Estado, inclusive os previstos no artigo 2., inciso IV,
da Resolução n.9 2.111, de 13 de junho de 1979, da Assembléia
Legislativa do Estado;

III	 retorno de suas aplicações;

IV - rendimento resultante (te aplicacão temporária de suas
disponibilidades;

V	 recursos de qualquer outra origem.

Art. 3 , 1 -- Os recursos do Fundo de Apoio à MicroenipreSa -
FUMICRO destinam-se a 11111 locilipresas industriais, comerciais OU

de serviços, que tenham sede no Estado, e serão aplicados:

i --- ciii financiamento e empréstimo pala investimento fixo e

capital de giro;

II	 como conlmaprlida do Estado, estabelecida eia programa
de apoio a iiiicroenipmle;as, de ent i dade federal ou estrangeira

III -- para cobri;' a diferença de custo financeiro em operação
de repasse de recurso mie outra fonte, para compatibilizá-lo com os
eneargOS aplicáveis à niicroemiipresa, conforme for definido em re-

gulamnento

Art . 4. -- Os recursos do Fundo de Garantia de Financiamento
FGF, destinam-se a coilipor, em caráter complementar e facultativo,

as garantias oferecidas pelo interessado em operação coin o Fundo
de Apoio à Microempresa --- FUMICRO, para o fim de manter a inte-
gridade deste e a perfazer o coeficiente mínimo de garantia estabe-

lecido na legislação bancária.

Art. 5. - O Fundo de Apoio à Microemnpresa - FUMICRO
e o Fundo de Garantia de Financiamento -- FGF, serão geridos pelo
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais BDMG, nos termos do

regulamento (lesta lei.

Parágrafo llflic() -- O Conselho Deliberativo do Banco de De-
senvolvimento de Minas Gerais --- IIDMG aprovará, eni cada exerci-

C iO, O pro grania de aplicações do Fundo de Apoio à Microemupresa -
F'UMICRO, estabelecendo as prioridades cm nível regional e setorial,
de conformidade com as diretrizes estaduais de desenvolvi nento eco-

nônmico e social.

Art . (IY	 Serão consignados, anUalmnenle, no O I'(011lefltO (10

Estado, recursos destinados o fundos criados por esta lei, a serema 
transferidos ao Banco de Desenvolvime nto de Minas Gerais - BDMG

pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Parágrafo Único - O Banco de Descnvolvjmmmc . mi to (lf , Minas
Gerais - BDMG remeterá, à Secretaria de Estado do Planejamento
e Coordenação Geral, até 30 (Te julho (te cada ano, a estimativa dos
recursos necessários para o exercício seguinte.

Art. 7,9 O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais -
BDMG apresent'á à Secretaria (te Estado da Fazenda, até 31 de
janeiro de cada ano, o haiamiço (1(1 Fundo de Apoio à Miecoenipresa

FIJMICHO e do Fundo de Garantia de Financiamento -- FGF, re-
lativo ao exercício anterior, acompanhado das denionstrações sobre
8S aplicações, resultados financeiros obtidos e o saldo da conta.

Parágrafo Único --- A qualquer tempo, o Banco de Desenvol-

vimento de Minas (leiais - BDMG permitirá e facilitará aos servido-
res cio órgão próprio da Secietimm'ja de Estadoda Fazenda a inspeção
e auditoria nas operações vinculadas ao Fundo (te Apoio à Micro-
empresa - - FU\lJCJ() e ao Fundo de Garantia de Financjaiimento -
FGT, prestando-lhes as informações solicitadas.

Art. 8.	 A aplicação dos recursos dos fundos criados por
esta lei sujeita-se à fiscalização do Tribunal de Contas do Estado.

Art. 0. - Fica ,o Poder Executivo autorizado a abrir os créditos
especiais de Cr 30.000.000,00 (trinta milhões de cruzeiros) para o
Fundo de Apoio à Alie roem presa - FUMICRO e de Cr$ 3.000.000,00
(três milhões de cruzeiros) para o Fundo de Garantia de Financia-
mnento - FGF, podendo anular, total ou parcialmente, até o valor
(los créditos referidos, dotações do orçamento do Estado.

Art. 10 -- 	 lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 11 - Revogammm-se as disposições cm contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
bento e ('Xm'cuçíio desbm lei pemtenm'ci', (I W ' a vUmnpm'mn e façam
CUlflpm'ir, tão inteirammmcnle eummmo nela se contémmm

Dada no Palácio da Liberdade, emn Belo Horizonte, aos 31
de outubro de 1979.

I"I?ANGELIN() PJl?E!Jt.t l)QS SLVT()s'
!Iunmberlo de _1lineide
Paulo Roberto Haddczd
Márcio Man oel G. Vilela
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LEI N.9 7.589, DE 7 DE NOVEMBRO DE 1979

Aprova o Segundo Acordo de Acionistas, fir-

mado cru 19 de fevereiro de 1979, entre o Estado

de Minas Gerais, a Siderurgia Brasileira S.A. -

SIDERBRÁS, a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora,

a Sociedade Mineira de Participações Siderúrgicaa

S.A. e a Construtora Mendes júnior S.A.

O Povo (lO ESta(I() de Minas Gerais, por SeUS representantes,

(1(1'etOU e (ti, Cm S'U nome, SOOCiOflO a seguinte lei:

Art. 1. Fica aprovado o Segundo Acordo de Acionistas,

firmado em 19 de fevereiro de 1979, entre o Estado de Minas Gerais,

a Siderurgia Brasileira S.A. - SIDERBRÁS, a Prefeitura Municipal

de Juiz de Fora, a Sociedade de Participações Siderúrgicas S.A. e a

Construtora Mendes Júnior S.A.

Parágrafo único --- O Acordo, a que se refere este artigo,

integra esta lei e com ela é publicado.

ArE. 2.° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

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

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

cumprir, tão inteiramente como nela se contém.
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Segundo Acordo de Acionistas entre o Estado de Minas Gerais,
Siderurgia Brasileira S.A.	 SIDERBRÁS, Prefeitura Muni-
cipal de Juiz de Fora, Sociedade Mineira de Participações

Siderúrgicas S .A.  e Construtora Mendes Júnior S.A.

ANEXO	 1 - - - Protocolo entre Siderurqi	 Brasileira S. A.
SIDERBBÁS e a Construtora Mendes Júnior S.A.

ANEXO II -- Protocolo entre o Estado de Minas Gerais, a Pre-

feitura Municipal de Juiz de Fora e a Siderúrgica
Mendes Júnior Ltda.

ANEXO III Contrato de Fornecimento de Semi-acabados entre

a Açominas e a Siderúrgica Mendes Júnior S.A.,
com a intervenção da SIDEBIIRÁS

ANEXO IV - Linhas de Produção, suas Capacidades e Faixas
Dimensionais

ANEXO	 V ---. Plano de Financiamento do Investimento Estimado
para o Primeiro Estágio (li) Projeto

ANEXO VI - Estrutura Previsional do Capital da Siderúrgica
Mendes Júnior S.A.

ANEXO Vil	 Crono4raula de Inleipalização do Capital Social.

Dada no Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte, aos 7
	

ANEXO VIII
	

Estatuto Social da Siderúrgica Mendes Júnior S.A.

de novembro de 1979.
ANEXO IX
	

Resoluções do Consider.
FRANCELIN() PEREIRA DOS SANTOS

111 iv!' ('rio de Almeida

Jose Ronniaido (1ançwlo Bahia

Márcio Maiioel (;arcia Vilela

ANEXO X -- Contrato de Concessão de Incentivo Fiscal que

entre si fazem o Estado de Minas Gerais e Siderúr-
gica Mendes Júnior Ltda.
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Segundo Acordo de Acionistas entre o Estado de Minas Gerais,
Siderurgia Brasileira S.A. - SJDERBRÁS, Prefeitura Muni-
cipal de Juiz de Fora, Sociedade Mineira de Participações

Siderúrgicas S.A.  e Construtora Mendes Júnior S.A.

ACORDO

OS ABAIXO-ASSINADOS,

1.' ESTADO DE MINAS GERAIS, doravante designado
ESTADO, representado por seu Governador Dr. Levindo Ozanani
Coelho,

2.' - - SIDERURGIA BRASILEIRA S.A. SIDERIIRÁS, dora-
vanle designada SIDERIIItÁS, cmii sede ciii Brasília, Distrito Federal,
no Setor de Autarquias Sul Quadra 2, Lote 3, Bloco K, repre-
sentada por seu Presidente Dr. 1-lenrique Itrandiio Cavalcanti,

39 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ 1)E FORA, dom-
ante designada PREFEITURA, representada ImI' seu Prefeito Prof.

Francisco Antônio de Mello Reis,

4•Q SOCIEDADE MINEIRA DE PARTICIPAÇÕES SIDERúR-
GICAS S.A., doravante designada PARTICIPAÇÕES SIDERÚRGICAS,
com sede ciii Belo 1-loriz-onte, na Av. .Joõo Pinheiro, 146, 18. 1 andar,
representada por seus Diretores Drs. Josafá Martins Moreira e
Alberto Laborne Vaile Mendes, e

5,Q -- CONSTRUTORA MENDES JÚNIOR S.A., doravante
designada MENDES JúNIOR, com sede em Belo Horizonte, na Av.

.ioão Pinheiro, 14(;, representada pelo seu Presidente De. José Men-
des Júnior e por seu Diretor Sr. Alberto Laboene Vadie Mendes,

CONSIDEItANI)O:

- que, dada a expansão do mercado brasileiro e as recomnefl-
dações sobre as diretrizes (lo Governo Brasileiro no que se refere
ao subsetor de no-pianos comuns leves e médios, ii MENDES JúNIOR
propõs-se a liderar e implantar o projeto de unia usin a siderúrgica
(doravante designado PROJETO), no Município de Juiz de Fora,
Estado de Minas Gerais, destinado à produção de aço em produtos

acabados na categoria de não-planos;
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- que, para esse fim, a MENDES JÚNIOR Constituiu uma so-
ciedade denominada SIDERÚRGICA MENDES JÚNIOR LTDA. trans-
formada, em 19 de outubro de 1976, cm uma sociedade anônima de
capital autorizado, com sede em Juiz de Fora, denominada SIDE-
RÚRGICA MENDES .JúNIOI-t S.A.;

- que as autoridades governamentais brasileiras e agentes
financeiros aprovaram um estudo de viabilidade técnico-econômico
do PROJETO, datado de janeiro de 1975;

que, para implementação do PROJETO, a MENDES JÚNIOR
solicitou a colaboração da SIDELIBRÁS que, amparada no itemn III, do
artigo 2., e no artigo 3.', da Lei n.' 5.919, d(, 17 de setem	 dee 1973,com as redações dadas, respecljvanjente pelos artigos 1.' e 2.', (Ia
Lei o.' 6. 159, (le 6 de (le	 dee 1974, e na letra "a", do item 4. 1,
da Rcsoução 31/75, do Conselho de Não-Ferrosos e de Siderurgia
- CONSIDER, decidiu emprestar ao PROJETO sua colaboração
administrativa, técnica, econômica e financeira

- que os princípios básicos dessa colaboração foram defi-
nidos Clii PROTOCOLO a55ina(Jo entre a SIl)EBIlBAS e a MENDES
JÚNIOR, cm 17 de fevereiro de 1976;

- que, por outro lado, a MENDES JÚNIOR, reputando indis-
pensável a colaboração e participação do ESTADO e da PREFEITU-
RA para o lançamento e implantação do PROJETO, promoveu a
celebração, cm 27 de maio de 1974, de um PROTOCOLO entre o
ESTADO, a PREFEITURA e a MENDES JÚNIOR, com intervenção
da Siderúrgico Mendes Júnior Ltda., no qual se definiram os com-
promissos recíprocos então assumidos pelos signatários com vista
à execução do PROJETO;

que aquele PROJETO foi aprovado elo 22 de agosto de
1973, por resolução do Conselho de Não-Ferrosos e de Siderurgia
- CONSIDER;

- que o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico
BNDE, após analisar o referido estudo de viabilidade técnico-
econô-mico do PROJETO, datado de janeiro de 1975, aprovou cm 27 de
novembro de 1975, a favor da Siderúrgica Mendes Júnior S.A., um
financiamento em moeda nacional no valor equivalente a até
13.501 .000 (treze milhões, quinhentas e uma mil) Obrigações Rea-
justáveis do Tesouro Nacional;

- que, tendo em vista as considerações supra, o ESTADO, a
SIDERBRÁS, a PPFFEfl'U11A e a MENDES JÚNIOR celebraram,
em 14 de outubro de 1976, um primeiro ACORDO DE ACIONISTAS,
rerratificado em 30 de janeiro de 1978 com a intervenção (Ia PARTICI-
PAÇÕES SIDERÚRGICAS;
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CONSIDERANDO, AGORA:

- que a evolução da conjuntura econômica do País indicou
a necessidade (Ir Urna ITViSii() (los flÍVCIS de investimento tio PRO-
JETO;

que os estudos de mercado e das fontes de CCUSOS leva-
dos a efeito indicaram a conveniência de urna reprogramação do
empreendimento;

que é vantajoso, em termos de otimnizaçiio dos recursos para
investimento no setor siderúrgico, aproveitar as disponibilidades
existentes de produtos siderúrgicos semi-acabados em empresas
do Sistema SIDERBRÁS;

-- que o aproveitamento (l(SSIIS disponibilidades contribuirá,
de forma decisiva, para otimizar o empreendimento;

- que o CONSIDER, através da Resolução n.° 101 de 06 de
fevereiro de 1979, coinplernentando as referidas Resoluções anterio-
res, aprovou a implantação do PROJETO em estágios distintos,
prevendo um Primeiro Estágio em que a usina será semi-integrada.

CONSIDERANDO, AINDA MAIS:

- que, do ponto de vista econômico-financeiro, o esforço
atualmente desenvolvido é no sentido (te afastar os aspectos que,
de alguma forma, possam prejudicar a execução do empreendimento;

- que, nesse particular, uni dos fatores que oneram o exigi-
vel do empreendimento, comprometendo seus resultados, é a pre-
visão de pagamento de dividendos cumulativos às ações prefe-
renciais;

- que a regra geral da Lei das Sociedades Anônimas prevê
a distribuição mínima obrigatória (te 25 1/o do lucro líquido a título

de dividendos;

CONSII)ElIANI)O, 1 1 0fl ()UTH() LAI)()

- que a intenção das partes é a implantação de um projeto
siderúrgico com gerenciamento privado, cabendo especialmente aos
setores públicos participantes prestar o necessário apoio ao empre-
endimento, inclusive sol) o aspecto financeiro, conforme as diretri-
zes do Governo Federal para o sub-setor de aços não-planos;

- que, em tais casos, as entidades governamentais devem
se fazer representar de preferência no Conselho de Administração,

e não na Diretoria.
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CONSIDERANDO, FINALMENTE:

que as partes signatárias e as autoridades governamentais
aprovaram a reprogranlaçã.o do PROJETO, consubstanciado no estu-
do (te viabili dade técnico-econômico datado de janeiro de 1979;

RESOLVEM CELEBRAR ENTRE SI, como principais acionis-
tas que, direta ou indiretamente, são da SIDERÚRGICA MENDES
.JÚNIoi S.A., o SEGUNJ)() ÀCOIII() DE ACIONISTAS, com asas se-
guintes cláusulas e condições:

1 - DO PIIOJE'I'O

CLÁUSULA PRIMEIRA	 Coroei ('ríSi jeas Gerais do PROJETO

1 - 1	 O PROJETO consiste l)aSicammleflte na iiiiplan tação de
unia usina siderúrgica, em local distante 23 kiim ao norte de Juiz
de Fora, em Minas Gerais, em terreno parte (te propriedade (Ia Si-
derúrgica Mendes Júnior S.A., e parte (48.720m 2 ) em fase de de-
sapropriação, como Uma área total ile aproxiri1adaiiielite 20 milhões
de metros quadrados (los quais cerca dc 10 mmollmõcs de metrosquadrados c111 área i'elativamliente plana

1.2	 O PROJETO será i'nplcnien[a(lo em estágios distintos,
commlpreenilenclo o Primeiro Estágio a produção própria de 200.000
toneladas/ano (te aço líquido, a qual deverá ser co1ilpIernentl

i porsemi-acabados fornecidos pela SII)ERBRÁS, de 
111(1(10 a abastecerplenamente Urna l aminação cOlo a capacidade iflst1ila(lu de 540.000

t/ano de produtos laminados, o que corresponde a cerca (te (;o0.000
t/ano de aço líquido.

A usina deverá ser integrada, nos estágios s eguintes, e a sua
capacidade final, considerando as atuais perspectivas ote mercado,
as condições dii álea destinada à sua ilflpl:lntação e o processo tec-
nológico ad ota lo, está (SI imiiada em 2.0o0.000  toneladas/ano de
aço líquido, passando por 11111 estágio iflt('rflIe(j iário riu que a refe-
rida capacidade está estimada em 1.200.000  toneladas/ano

1.3 -- presente ACOHI)() refere-se :io Primeiro Estágio do
PHOJET() . 1 ifllemlçã() (1:15 partes, exclusive a PREFEITURA, parti-
cipar nas mesmas condições previstas neste instrumento até a efe-
tiva interaçáo da usina na capacidade de 600.000 [/ano, ciii termos
de aço líquido.

1.4 - Em relação à ilmiplemilentação dos estágios subseqüentes
à integração do PROJETO, fica desde já convencionado que as partes
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se reunirão (Ifl época julgada opoI una e deliberarão SOI)re a viabi-

lidade, conveniência e obtenção (los recursos necessários à sua

CxCCUÇSO, sem que isso importe obrigatoriedade de participação em

etapas subseqüentes.

1.5 O fornecimento dos semi-acabados complementares e

necessários para abastecer integralmente a laminação será feito

pela SIDERBRÁS, enquanto não forem implantados os estágios ne-

cessários para que o aço possa ser obtido, integralmente, por produ-

ção na própria usina. As condições do fornecimento deverão ser

estabelecidas de maneira a assegurar a necessária viabilidade do

empreendimento, segundo OS termos do contrato em anexo, que cons-

titui o Anexo III deste ACORDO

CLÁUSULA SEGUNDA - Linhas de Produção

As linhas de produção, suas capacidades, tipos e faixas dimen-

sionais são os discriminados no Anexo IV deste ACORDO.

II -- DO INVESTIMENTO

CLÁUSULA SEGUNDA - - Linhas (te Produção

Estágio do PROJETO

Os montantes olo investimento fixo, bel11 como das despesas

de engenharia, a(iministraçao, juros durante a construção e outras

despesas pré-operacionais foram estimados com base no estudo de

viabilidade técnico-econômico Iom Primeiro Estágio (1 .0 PROJETO.

Os referidos montantes são:

Investimento fixo: US$ 396.419.000,00.

Despesas de administração, juros durante a construção, demais

despesas pré-operacionais e capital ole giro referente ao primeiro

semestre de operação: US$ 85.794.000,00.

O investimento acima referido, a preços de dezembro de 1978

totaliza US$ 482.213.000,00 (quatrocentos e oitenta e dois milhões,

duzentos e treze mil dólares norle-anlericanos)

CLÁUSULA QUARTA	
Recursos financeiros estimados para o Pri-
Ineiro Estágio do PROJETO

Os recursos financeiros necessários para cobertura do inves-

timnenlo previsto na cláusula anterior deverão ser obtidos nos seguin-

tes termos, (le acordo commi o Anexo V, (leste ACORDO:

a) recursos próprios da Siderúrgico Mendes Júnior S.A.
equivalentes a 11 .089.361 ORTN;

b) financiamentos internos no valor equivalente a 19.229.201
ORTNs;

e) financiamentos externos no valor equivalente a .
1.360.549 ORTNs.

III - - TRABALHOS NÃO INCLUIDOS NA ESTIMATIVA DO

INVESTIMENTO

CLÁUSULA QUINTA	 Trabalhos não ineluídos na estimativa do

investiincr,to, sua execução e financiamento

	5.1 	 Não estão computados na estimativa do investimento

a que Se refere a cláusula terceira os custos das obras de terraple-

nagem e drenagem que foram executadas pela PREFEITURA, exclu-
sive o valor (Ias ações respectivas a ela atribuídas ' como compensa-
ção pela execução daqueles serviços, nem os serviços a executar

pela União, através (los seus óm-gãos específicos, na área onde será

implantado o PROJETO.

5.2 O ESTADO compromete-se a atuam- junto aos órgãos

responsáveis (lo Governo Federal para que sejam coniplenientadas

e/ou construídas, dentro da programação geral de execução do

PROJETO, as obras de acesso rodoviário à Usina, incluindo rodovias,
trechos e duplicação de pistas, bem como a construção de pontes

ferm-oviúrias para a 1 ransposicão do Rio Paraibuna e de ramais

ferroviários até o pátio da Usina, e, ainda, OS obras de retificação
e meloeaçio daquele rio, a hairageimi de Chapéu D'Uvas e seu

sistema de captação de águas.
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IV	 CAPITAL, ESTIIUTURA E ESTATUTO SOCIAL 1)A
SIDERÚRGICA MENDES JÚNIOR S.A.

CLÁUSULA SEXTA --- Capital Autorizado

O capital autorizado deverá ser equivalente no Primeiro Es-
tágio do PROJETO, a 10.830.587 (dez milhões, oitocentas e trinta

flUi e (1UiflhefltaS e oitenta e sete) Obrigações Reajustáveis do Tesouro
Nacional, dividido em 50 (cinqüenta por cento) de ações ordi-

nárias e 50% (cinqüenta por cento) de ações preferenciais, todas

no valor unitário (le Cr$ 1,00 (hum cruzeiro)

CLÁUSULA SÉTIMA	 Capital Social

O capital subscrito e realizado, nesta data, é de Cr ......

349.614.080,00 (trezentos e quarenta e nove milhões, seiscento e
quatorze mil e oitenta cruzeiros), sendo Cr$ 232.400.730,00 (duzen-
tos e trinta e dois milhões, quatrocentos mil, setecentos e trinta cru-
zeiros) em ações ordinárias, e Cr$ 117.213.080,00 (cento e dezessete
milhões, duzentos e treze mil e oitenta cruzeiros) em ações pre-

ferenciais.

7.1 .1 - O capital subscrito e realizado, após efetuada a con-
versão, em ações preferenciais, de 43.123.164 (quarenta e três mi-
lliões, cento e vinte e três mil, cento e sessenta e quatro) ações ordi-
nárias pertencentes à SIDEHBRÁS, corresponderá aos valores indi-

cados no quadro abaixo:

Valores cio Cruzeiros Correntes

REALIZADO

Efetivamente	 Adiantado
Integralizado

A - AÇõES ORDINÁRIAS:

1 - Sociedade Mineira de Participações Sid e
-rúrgicas S.A.................

- Estado	 ..................
- Mendes Júnior ............

2 - Mendes Júnior ..............

SIDERBIIÁS	 ................

TOTAL DAS ORDINÁRIAS
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Valores cru 	 Correntes

REALIZADO
DESC tIÇÃo	

Efetivamente	
AdiantadoIntegralizado

It -. .\.ÇÕES PRP.FEIIENCIAIS.

	

1 - SIDEIIBIIÁS ................ 86.286.514 	 192.000.000
2 -	 Prefeitura	 ................ 74. 050. 000

	

TOTAL DAS PREFERENCIAIS ..... . 160.336.514	 192.000.000

	

C— TOTAl, GERAI,	
349 .614.080	 256.488.746

7.1 .2 - A estrutura previsional do capital da Siderúrgica
Mendes Júnior S.A. para a iiiiplantaeão do Primeiro Estágio do
PROJETO será a que consta do Anexo VI deste ACORDO.

7-1.3	 A participação acionári:, (Ia SIDERBRÁS na Side-
rúrgica Mendes Júnior S.A. não será superior a 49 1/o do capitalsocial.

7.2 -- Fica, para todos os efeitos, estabelecido que:

7.2.1 - O capital da Siderúrgica Mendes Júnior S.A.,  con-
forme demonstrado no ANEXO V, devera corresponder a uma rela-
ção Não Exigível/Exigível a Longo Prazo de 35/65.

7.2.2 - Se o investimento exceder o montante estimado na
cláusula terceira e, em c onseqüência, o capital autorizado for aumen-
tado, a sua elevação obedecerá às seguintes regras:

a) o montante do aUfllCISt() de capital será dividido em
igual número de acões ordinárias e preferenciais, desfrutando dos
mesmos privilégios -outorgados ás anteriormente emitidas;

b) os signatários (leste ACORDO, com exceção da PREFEI-
TURA, obrigam-se a subscrevem as arões resultantes do aumento de
capital, nas mesmas condições e proporções estabelecidas no ANEXO
VII, mantendo a MENDES JÚNIOR, sem pre, o controle do capital
Volante, ( liretaflleiite ou através da PARTICIPAÇÕES SIDERÚRGICAS.

7.3 As ações preferenciais não terão direito de voto,
mas participarão de quaisquer bonificações em condições idênticas
às ações ordinárias, com os seguintes Privilégios:

a) distribuição prioritária de um dividendo mínimo de 6%
(seis por cento) ao ano sobre seu valor nominal;

li) prioridade no reembolso do capital respectivo, no caso
de liquidação da Companhia.

7.4 - Os signatários tio Presente ACORDO, com exceção da
PREFEITURA, obi-igaln-se a tomar o capital cia Siderúrgica Mendes

1)RSCRICÃO

	

70.268.830	 60.378.640

	

25.564.080	 21.965.086

	

44.704.750	 38.412.654

	

80.295.250	 1.110.106

	

38.713.486	 -

	

189.277.566	 64.488.748
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Júnior S.A. na medida em que sua subscrição e integralização
forem necessárias, nos termos do cronograma previsto no ANEXO
VII. A participação do ESTADO efetivar-se-á sempre através da
PARTICIPAÇÕES SIDERÚRGICAS. Para além dos limites acima
referidos vigorará, se for o caso, o estipulado na alínea ''b'', do
item 7.2.2.

7.5 - A fim de assegurar a total e oportuna realização dos
recursos de capital próprio previstos no ANEXO VI, a SIDERBBÁS
subscreverá integralmente as ações ordinárias e preferenciais que
no ANEXO referido se alrWueiii conjuntamente à SIDEEBRÁS e/ou
a grupos nacionais e/ou estrangeiros, se tanto for necessário, e na
medida clii UUC (1 SC.l, Por Virtude ile, à (lata da respectiva subscri-
ção, não se encontrarem concluídas as negociações para participa-
ção de grupos nacionais e/ou estrangeiros na Sociedade, - nas
condições e dentro dos limites e valores estabelecidos no presente
ACORDO.

7.6  Nos casos (li) item Precedente, havendo entendimento
satisfatório entre a MENDES JÚNIOR, a SIDERBRÁS e grupo ou
grupos nacionais e/ou estrangeiros para a participação destes últi-
mos na Siderúrgica Mendes Júnior S.A., o preenchimento da par-
cela de ações ordinárias e/ou preferenciais a atribuir-lhes far-se-á
através de novas emissões, se as mesmas forem oportunas e se
contiverem dentro dos limites, estrutura (ir capital e princípios re-
sultantes da presente cláusula, ou, no caso contrário, através da
cessão de ações até então subscritas pela SIDERBRÁS.

Salvo se outra coisa for, na altura, acordado entre a
SIDERBRÁS, a MENDES JÚNIOR e esse(s) novo(s) acionista(s),
a cessão de acões subscritas pela SIDEIIBRÁS, prevista neste itens,
far-se-á por preço equivalente ao respectivo valor nominal, corrigi-
do monetariamente de acordo com a cotação oficial das Obrigações
Reajustáveis do Tesouro Nacional vigente na data da cessão das
referidas ações e acrescido de juros à taxa de 6% (seis por cento)
ao ano, contados desde a data da integralização das ações em apreço
e calculados com referência a cada ano civil sobre o valor total
das ações, com a incorporação da correção monetária correspon-
dente.

O pagamento do valor global resultante, observado o acordo
celebrado entre a MENDES JÚNIOR, SIDERBRÁS e o(s) novo(s)
acionista(s), será feito pelo(s) novo(s) acionista(s) em favor da
SIDERBRÁS em troca das ações objeto da cessão.

7.7 - A cessão de ações subscritas pela SIDERBRÁS depen-
derá de entendimento prévio com a MENDES JÚNIOR ficando esta-
belecido, ademais, que a cessão pela SIDERBRÁS e/ou PREFEITURA
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de suas ações preferenciais deverá ser precedida de manifestação
expressa do cessionário aderindo às condições previstas no item
10.9 deste ACORDO.

CLÁUSULA OITAVA - Einissãe,s de Ações

As emissões de arões a serem feitas posteriormente à data
do presente ACORDO terão lugar à medida que o cronograma e o
plano de financiamento do PROJETO o exijam, e serão feitas nas
espécies de ações contempladas no presente ACORDO e subscritas
nas proporções necessárias para que a estrutura de distribuição
de capital entre OS acionistas que então fizerem parte da Compa-
nhia, tendo em conta as posições relativas destes últimos, seja, no
menor prazo, idêntica à estabelecida no ANEXO VI, observando-se
Sempre, PoSteriorniente, o uue (]essa es rutura resultar e, em todos
os casos, as condições previstas no contrato de financiamento assi-
nado entre a Siderúrgica Mendes Júnior e o BNDE.

CLÁUSULA NONA - Programa de subscrição e realização do ca-
pita! social

9.1 O cronograma que, em princípio, se prevê para a
subscrição e realizarão (lo cal)ital, é o que consta (10 ANEXO VII
deste ACORDO.

9.2 - O cronogrania referido no itein anterior será objeto
dos ajustamentos que a evolução e condição dos trabalhos de cons-
trução e montagem e dos fornecimentos necessários à iml)Iantaçso
da Usina exigirem.

CLÁUSULA DÉCIMA -- Estatuto Social

10.1 -- O Estatuto Social da Siderúrgica Mendes Júnior S.A.,
aprovado por todos os signatários, consti
ACORDO.	

tui o ANEXO VIII deste

10.2 - X SIJ)EHBBÁS será asseura(lo, en q uanto participar do
capital da Siderúrgico Mendes Júnior S.A.,  o direito de designar
um dos Conselheiros do Conselho de Administração, i)ciu como um
membro efetivo e um membro suplente do Conselho Fiscal.

10.2.1 A SII)ERBRÁS, enquanto sua participação no capi-
tal da Siderúrgico Mendes Júnior S.A. for igual ou superior a 30%
(trinta por cento) do capital total, terá o direito de designar um
segundo membro do Conselho de Administração.
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10.3 - - O ESTADO e a PREFEITEJHA, enquanto pal'ti(iparem,
direta ou indiretamente, do capital da Siderúrgica Mendes Júnior
S.A.,  tera() o direito de designar um dos Conselheiros do Conselho
de Administração, bem como um membro efetivo e um membro
suplente do Conselho Fiscal da Companhia. A designação d.o Con-
selheiro do Conselho de Administração será feita rotativamente por
cada uma das referidas entidades. A designação do membro efetivo
e do membro suplente que (leve servir durante o mandato do Con-
selheiro acima, será feita pela outra entidade.

10.1 As designações a cimie se referem os itens 10.2 e 10.3,
bem como a designação que compete á MENDES JÚNIOR, dos de-
mais integrantes dos órgãos de administração e do Conselho Fiscal,
serão em devido tempo comunicados aos acionistas signatários do
presente ACOBI)() e detentores do direito de voto, obrigando-se a
estes a fazer eleger, diretamente ou através de seus representantes
no Conselho de A( ni inist raeãu, conforme o caso, em chapa única e
por unanimidade, nas respectivas assembléias gerais ou reuniões , do
Conselho de Administração, as pessoas designadas.

10.5 --- Um dos dois membros efetivos e um (los dois mem-
bros suplentes do Conselho Fiscal a serem designados, nos termos
(105 itens 10.2 e 10.3, respectivaniente, pela Sl1)EUIIHÁS e pelo
ESTADO ou PREFEITURA, serão considerados como o membro
efetivo e 1) iiiemmihro suplente lo Conselho Fiscal que, ile acordo com
o alt. 161, alínea a, da Lei o. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, os
titulares de ações preferenciais têm direito a eleger.

10.6 - Enquanto a S1l)ERI3RÁS detiver mmmais de 45% (qua-
renta e cinco por cento) da totalidade do capital social da Sidcrúr-
gica i\len les Júnior S.A., as resoluções do Conselho sobre os
assuntos a seqm ii enumemn los, sá sem'uo válidas, desde que aprovadas
com voto favorável do(s) Conselheiro(s) designado(s) pela SIDER-
BRÁS, nos termos (lo item 10.2 (lesta cláusula:

a) o previsto no art. 130, (Ia Lei n. 6.404, (te 15 de dezembro

(te 1976;

h) os aumentos (lo capital social não previstos neste ACORDO

ou a sua redução;

(-) liquidação (Ia Companhia;

(1) as alterações do Estatuto Social;

e) a participação em empreendimentos, no País e no exte-
rior, e a criação de empresas controladas.

10.7 - A alteração ou ampliação d.o objeto social da Siderúr-

gica Mendes ,Júnior S . A.  não poderá operar-se senm prévia e expres-

sa aquiescência do ESTADO, sob pena de se aplicar o disposto na
cláusula décima do PrOtOC Olo que constitui o ANEXO II deste
ACORDO.

10.8 - A MENDES JÚNIOR, como detentora do controle da
Siderúrgica Mendes Júnior S.A., diretamente ou através de PARTI-
CIPAÇÕES SIDERÚRGICAS obriga-se, pelo presente instrumento, a
fazer respeitar e cumprir o que se estipula no item 10.6 desta cláu-
sula, ficando também convencionado entre as partes que, no caso
de, no Conselho de Administração não ser obtido o voto favorável
dos Conselheiros rep resentantes da SIDEUBRÁS sobre qualquer dos
assuntos especificados no mesmo item, tal assunto será levado à
MENDES JÚNIOR e à SIDERBRÁS, que envidarão todos os esforços
para o resolverem dede comum acordo.

10.9 -- O parágrafo quinto, do artigo 5Q, do Estatuto Social
a que se refere o item 10.1, (leve ser entendido como anuência à
regra (Te que o dividendo) prioritário somente será devido quando
houver lucros e/ou reservas livres que permitam pagá-lo. Conse-
qüentemente, acórdam os signatários do presente ACORDO em re-
nunciam- ao exercício do direito de voto previsto no art. 111, § 1.0,
da Lei n. 9 6.404, (te 15 dc dezembro (te 1976, se vierem a adquiri-lo,
nos termos da lei, quando a Companhia não puder pagar o dividendo
prioritário por inexistência de lucros e/ou reservas livres suficientes.

VI - DISPOSIÇÕES DIVERSAS

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA	 Incentivo Fiscal

11.1 - O ESTADO já concedeu à Siderúrgica Mendes Júnior
S.A., conforme "Contrato de Concessão de Incentivo Fiscal", que
constitui o ANEXO X deste ACORDO, assinado em 21 de junho de
1974 pelo ESTADO e a Companhia, com intervenção do Banco do
Desenvolvimento (te Minas Gerais, o incentivo fiscal previsto na
Lei n.9 6.196, de 27 de novembro de 1973, consistente no reembolso
de 32% (trinta e dois por cento) do Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias (1CM), por 10 anos, desde
a entrada em operação da Usina.

11.2 - Se, no decurso da construção da Usina ou dos 10
(dez) primeiros anos de operação, houver disposição legal que
impeça o cumprimento desta cláusula, bem como se a mesma não
puder aplicar-se integralmente por a Usina iniciar a sua atividade
depois do termo do prazo estabelecido na Lei n. 0 6.196, o ESTADO
concederá à Siderúrgico Mendes Júnior S.A. incentivos tais que

IIL
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representem valor idêntico ao dos reembolsos da Lei n.° 6.196,
inclusive e principalmente os previstos no artigo 1.°, da Lei n.
6.173, de 12 de novembro de 1073, ou outra fórmula compensatória
equivalente, estabelecida de comum acordo, observados os prazos
e valores fixados para efeito do incentivo da Lei n. 9 6.196, ficando
desde já estabelecido que as compensações serão feitas em espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Imposto de Renda

Caso optem por incentivos fiscais em suas declarações de
Imposto de Renda, a Siderúrgica Mendes Júnior S.A. e a PARTICI-
PAÇÕES SIDERÚRGICAS obrigam-se a aplicá-los integialinente em
empreendimentos localizados no Estado de Minas Gerais, se tal
aplicação não contrariar a legislação federal.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA	 Remissão e Revogação

13.1 - Fica expressamente revogado o Acordo de Acionis-

tas assinado cm 14 dc outubro dc 1976,  bem coitio a sua rerratifica-

ção, de 30 de janeiro de 1978, respeitados os efeitos já produzidos.

13.2 - Em tudo o que não se encontrar diferentemente re-
gulado no presente ACORDO, prevalecerão as disposições dos PRO-

TOCOLOS que constituem OS ANEXOS 1 e II, aos quais todos os
signatários dão a sua incondicional concordância e adesão.

VI - ARBITRAGEM

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA	 Compromisso Arbitral

14.1 - Quaisquer desacordos -relativos à interpretação ou
aplicação deste ACORDO, e que não possam ser solucionados entre
as partes, dentro do espírito (te compreensão e estreita colaboração
que preside a este ACORDO, serão obrigatória e exclusivamente
resolvidos por arbitragem, designando cada um dos signatários ou
grupo de signatários. cm conflito, um árbitro, competindo a estes,
se não chegarem a uma solução, escolher, de comum acordo, um
terceiro árbitro independente que, a partir daí, presidirá aos tra-
balhos da comissão arbitral.

14.2 - A comissão arbitral, uma vez escolhido o seu pre-
sidente nos termos do item anterior, decidirá por maioria de votos,
tendo cada árbitro direito a um voto, e cabendo ao presidente o

voto de qualidade.

14.3 - Se os árbitros escolhidos não chegarem a uni acordo
quanto à designação do Presidente este será nomeado pelo Presi-

dente do Conselho Federal (Ia Ordem dos Advogados do Brasil.

14.4	
A arbitragem terá lugar, e a comissão arbitral fun-cionará, em Belo Horizonte, observando-se a legislação brasileira.

Vil - VIGÊNCIA

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - - Vigéneja

O presente Acordo de Acionistas entra em vigor nesta data.

Belo Horizonte, 19 de fevereiro (Te 1979.

Pel o ESTADO DE MINAS GERAIS

LEVINDO OZANAM COELHO -- Governador

pela SIDERURGIA 13RASILF:I1A S.A. -- SIl)EBBRÁs

Henrique Brandão Cava1c(n/i --- Presidente

Pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA
Francisco António de Mello Reis - Prefeito

l)cla CON5TRUTA MENDES JÚNIOR S.A.

José Mendes Júnior - Presidente
Alberto Laborne Vaile Mendes - Diretor

pela SOCIEDADE MINEIRA DE PABTICIPAÇÕES SIDERÚR-
GICAS S.A.

Alberto Laborne Valie Mendes - Diretor
Josafá Martins Moreira ----- Diretor

Testemunhas-

1—	 ......................................................

2-.--	 ......................................................
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LEI N.9 7.590, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1979

Dá a denominação de Dr. Homero Brasil ao
Fórum da Comarca de SilvianópOliS.

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

decretou a seguinte lei:
Art. 1. - Passa a denominar-se Dr. Homem Brasil o Fórum

da Comarca ( lc SilvianópOlis.

Art. 2.9	 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 8 de no-

vembro de 1979.

O Presidente: (a) João Navarro

O 1. Secretário: (e) Narcélio Mel,'(/es

O 2.9 Secretário: (a) Neif Jabur

LEI N.9 7.591, DE 13 DE NOVEMBRO DE 1979

Declara de utilidade pública o Sociedade Mu-
sical Santa Cecilia, com sede na Cidade de Sabará.

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

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

Art. 1.	 Fica declarada de utilidade pública a Sociedade

Musical Santa Cecília, com sede na Cidade de Sabará.

Art. 2.	 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

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

cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

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

outubro de 1979.

FRANCELINO PEREIRA DOS SANTOS

Humberto de Almeida
Dênio Moreira de Carvalho

LEI N. 7.592, DE 13 DE NOVEMBRO DE 1979

Declara de utilidade pública a Liga Monleva-

derise de Futebol, com sede na Cidade de João

Monlevade,

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

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

Art. 1. -- Fica declarada de utilidade pública a Liga Mon-

levadense de Futebol, com sede na Cidade de João Monlevade.

Art. 2. --Esta lei entra em vigor na (lata de sua publicação.

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

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

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

cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 13

de novembro de 1979.

ERA NCELINO PEREIRA DOS SANTOS

Humberto de Almeida

Dénio Moreira de Carvalho

LEI N.9 7.593, DE 13 DE NOVEMBRO DE 1979

Declara (te utildodc pública a Igreja Cristã

Presbiteriana, com sede na Cidade de Coronel Eu-

briciano.

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

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

Art. 1. - Fica declarada de utilidade pública a Igreja Cristã

Presbiteriana, com sede na Cidade de Coronel Fabriciano.
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Art. 2. 9 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, ciii Belo Horizonte, aos 13
de novembro de 1979.

FRANCELINO PEREIRA DOS SANTOS

Humberto de Almeida

Dénio Moreira de Carvalho

LEI N.9 7.594, DE 13 DE NOVEMBRO DE 1979

Declara de(le I.11ili(lU(1e nública o Centro .tllelicwio

de Assistência ao Menor e à Velhice CAAMV,

com sede em Belo Ilorizonle

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

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

Art. 1. - Fica declarado de utilidade pública o Centro Atle-
ticano de Assistência ao Menor e à Velhice CAAMV, com sede
em Belo Horizonte.

Art. 2. - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 13

de novembro de 1979.

FRANCELINO PEREIRA DOS SANTOS

Humberto de Almeida

Dénio Moreira de Carvalho
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LEI N.9 7.595, DE 13 DE NOVEMBRO DE 1979

D e clara de utilidade pública a Sociedade Bene-

ficente Dr. Geraldo Pinheiro Osório, com sede na

Cidade de Pedralva

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

Ad. l' - - Fica (leclarada de utilidade pública a Sociedade
Beneficente Dr. Geraldo Pinheiro Osório, com sede na Cidade de
Pedralva.

Art. 2.	 Esta lei entra em vigor na (lata de sua publicação.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 13
de novembro de 1979.

PRA NCELINO PEREIRA DOS SANTOS

Humberto de Almeida

Dênio Moreira de Carvalho

LEI N.? 7.596, DE 13 DE NOVEMBRO DE 1979

Declara de utilidade pública o Botafogo Futebol

Clube, com sede na Cidade de Baependi.

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

Art. 1.0 - Fica declarado de utilidade pública o Botafogo
Futebol Clube, com sede na Cidade de Baependi.
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Art. 2. - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

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

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

cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 13

de novembro de 1979.

FRANCELINO PEREIRA DOS SANTOS

Humberto de Almeida

Dénio Moreira de Carvalho

LEI N.9 7.598, DE 13 DE NOVEMBRO DE 1979

Dá a denoininuçã0 de Oscar Carlos Pereira á

Escola Estadual de São Bento, Distrito de Alvorada,

Município de Carangola.

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

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

Art. 1. - Fica denominada Oscar Carlos Pereira a Escola

Estadual de São Bento, Distrito de Alvorada, Município de Carangola.

Art. 2.9 - -- Esta lei entra em vigor na (lata de sua publicação.

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

LEI N. 7.597, DE 13 DE NOVEMBRO DE 1979

Dá a denoininaeoo de Dr. José Mateus de Vos-

eoiat'los á Escola Estadual Fazenda do Paraíso,

situada no Distrito de Ilhéus do Praia, Município

de Suo J)o,nin fios (/o Pra/a.

O Povo (10) Estado de Minas Gerais, por seus representantes,

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

Art. l. Denominar-se-á Dr. José Mateus de Vasconcelos

a Escola Estadual Fazenda do Paraíso, situada no Distrito de Ilhéus

do Prata, Município de São Domingos do Prata.

Art. 2. - Esta lei entra cm vigor na (lata de sua publicação.

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

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

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

cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 13

de novembro de 1979.

FRANCELINO PEREIRA DOS SANTOS

Humberto de Almeida

Paulino Cícero de Vasconcelos

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

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

cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 13

de novembro de 1979.

FRANCELJNO PEREIRA DOS SANTOS

Humberto de Almeida

Pauliiio Cícero de Vasconcelos

LEI N.' 7.599, DE 03 DE DEZEMBRO DE 1979

Dá a denominação de Dr. Joaquim Furtado

Pinto ao Centro Social Urbano de Leopoldina.

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

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

Art. 1. - Fica denominado Dr. Joaquim Furtado Pinto o

Centro Social Urbano de Leopoldina.
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Art. 2.	 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Ar! .3. -	 Revogam-se as disposições em contrário.

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

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

cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio (Ia Liberdade, ciii Belo Horizonte, aos 03

de dezembro de 1979.

FRANCELINO PEREIRA DOS SANTOS

Humberto de Almeida

João Pedro Gustiji
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Art. 3.1 	 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4•9 -- Revogam-se as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio tia Liberdade, em Belo Horizonte, aos 03
de dezembro de 1979.

FRANCELINO PEREIRA DOS SANTOS
Humberto de Almeida
José Machado Sobrinho

LEI N. 7.600, DE 03 DE DEZEMBRO DE 1979

Aufori:a o Poder Executivo a fazer reverter

imóvel (10 Município de São .10W) Neponiuceno

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

decretou e eu, eu' seu nome, safleioflO a seguinte lei:

Art. 1. Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter,

sem ônus para o Estado, ao Município de São João Nepomuceno

o inovei constante itt uiii prédio SiiLIa(lt) no Distrito de 1-loca Grande,

daquele Município, heiri corno a sua área adjacente, com as seguintes

confrontações: pela frente, numa extensão de 25 iii e 15 em, com

a estrada de rodagem que liga São João Nepoinuceno à Cidade de

Rochedo de Minas; por uni dos lados, numa extensão Ie 26 m e

8 cm, coni herdeiros de José Can tagaili ; pelo outro tacto, numa

extensão de 21 ni e 20 cio, (-0111 propriedades de Sebastião (lc Souza

Lima e Sebastião Expedito Lopes; e, Pelos fundos, numa extensão

de 20 mii e 80 CIO, com o leito da Estrada de Ferro Leopoldina

Art. 2. - O imóvel, objeto (Ia presente reversão, foi havido

pelo Estado de Minas Gerais por doação do Município de São João

Nepomnuceno, conforme a Escritura Pública lavrada em 30 de se-

tembro de 1965, pelo Escrivão de Paz e Registros Civis do Distrito

de Roça Grande, e registrada pelo Cartório de Registro Geral de

Imóveis da Comarca de São João Nepomuceno, em 12 de outubro

de 1965, sob o n.9 11.678, às Folhas 09 do Livro 3-H.

LEI N.9 7.601, DE 05 DE DEZEMBRO DE 1979

Modific 0 (1 re(Iacdo tios (11'ti(/OS 1.", e stii pUI'á-
fira/o único, e 2. da Lei ii.' 6.610, de 1í de julho
de 1975, que estabelece em favor dos ex-combatentes
(1 .(i raluidade nas casas de diversões e nos trans-
portes coletivos

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

Art. l. - - O artigo 1. e seu parágrafo único, e o artigo 2.
da Lei n.9 6.610, de 14 tie julho de 1975, passam a ter a seguinte
redação:

"Art. 1. -- Fica assegurada aos ex-combatentes da Segunda
Guerra Mundial a gratuidatlr' (te ingresso nas casas de diversões
e de condução nos transportes coletivos.

Parágrafo Único - -- Para efeito do artigo, considera-se ex-
-combatente aquele que tenha efetivamente participado de operações
bélicas durante a Segunda Guerra Mundial, como integrante da
Força do Exército, (Ia Força Expedicionária Brasileira, da Força
Aérea Brasileira, (Ia Marinha Mercante, amparado pela Lei Federal
n.9 5.315, de 12 (le setembro de 1967.

Art. 2. -- A prova de condição de ex-combatente será feita
pelo interessado junto à Associação dos Ex-Combatentes do Brasil,
Secções Regionais do Estado de Minas Gerais, ou Associação Na-
cional dos Veteranos de Guerra da FEB, Secção Regional de Belo
Horizonte, que encaminhará o pedido do interessado, acompanhado
dos seguintes documentos:

4	 k
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Do Exército:

1 - cópia do Diploma da Medalha de Campanha ou do

Certificado de haver servido no Teatro de Operações da Itália;

II cópia do Diploma da Medalha de Guerra ou da Certidão

eia que prove sua participação em missão de vigilância e segurança

do litoral ou de linha oceânica ou de unidades que se deslocaram

ili SUOS sedes, l)°' cumprimento (la(IUelaS missões.

Da Aeronáutica:

1 Cópia do Diploma da Medalha (Te Campanha ou do

Diploma da Cruz de Aviação, fita B, para os que participaram de

iliiSSaO (le 1)atl'i-ilhaITiefltO

Da Marinha (1 e Guerra e da Marinha Mercante:

1 - -- cópia do I)iploiiia dc unia (Ias Mcilalluis Navais ,do Mé-

rito de Guerra, para OS tripulantes de navios atacados p' inimigos

ou destruidos por acidente, ou da Medalha da Campanha da FEB;

II -- -- cópia da Certidão de haver, participado de missão de

comboio e patrulhamento ou de haver Si(lO comboiado por navio

de guerra;

III	 cópia da Certidão de haver participado em missão

de vigilância e segurança de ilha oceânica".

Art. 2. - Esta lei entra ema vigor na data de sua publicação.

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

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

lileflhl) e eXecUçO-a (lesta lei pertencer. qUe a cumpram e façam

cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, ciii Belo Horizonte, aos 5

de dezembro dc 1979.

FRANCELINO PEREIRA DOS SANTOS

Humberto de Almeida
Amando Amaral Cel. R11
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LEI N. ç, 7.602, DE 05 DE DEZEMBRO DE 1979

Declara de utilidade líblic(I O JiOspital ,Jesus
Menino,, com sede na Cidade de Central de Minas.

O Povo do Estado de Minas Gerais, 1)Or seus representantes,
decretou e eu, cm seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1.	 - Fica declarado (le utilidade pública o Hospital
Jesus Menino, com sede na Cidade de Central (te Minas.

2. - - Esta lei entra em vigor na (lata de sua publicação.

Art. 3•1 -- Revogam-se as (lisposições eni contrário

Mando, portanto, a todas as autoridades, a (ludo o conheci-

mento e execução (lesta lei pertencer, Que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte, aos 5
(Id (lczcmI)ro (te 1979.

FRANCELINO PEREIRA DOS SANTOS

Humberto de Almeida
Dénio Moreira de Carvalho

LEI N.9 7.603, DE 07 DE DEZEMBRO DE 1979

Estun(z a Receita e fixa a i)espes(, do Estado
de Minas Gerais pura o exercício de 1980

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

Art. 1. ---- O Orçamento do Estado (te Minas Gerais para o
eXcr:Íe io financeiro de 1930 cSEinia a Receita em Cr$ 81.552.362.511,00

(oitenta e um bilhões, quinhentos e cinquenta e dois milhões, tre-

zentos e sessenta e dois mil, quinhentos e onze cruzeiros) e fixa
a Despesa em igual importância.

Art. 2. - A Receita será realizada mediante arrecadação
dos tributos, renda e outras receitas correntes e de capital, na forma

(Ia legislação em vigor, obedecendo ao seguinte desdobramento:
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	Cr$ 1,00	 1 - PROGRAMAÇÃO À CONTA DE RECURSOS DO

	

47.863.128.300	
TESOURO:

FUNÇÕES E ÓRGÃOS:

LEGISLATIVA ......................

ASeI11I)léia Legislativa (lo Estado de Minas
Gerais	 ........................

Tribuna) de Contas (lo Estado (te Minas
Gerais	 ......................

24.848.582.100

1	 RECEITA DO TESOURO

1.1	 RECEITAS COHRENTES

Receita Tri1)ut5ria ......39.479.372.000

Receita Patrimonial	 1 .978. 763 .000

Ileceita Industrial	 133. 191 .800

Transferências Correntes . 	 5.693.754 .800

Receitas Diversas ......578. 043 .700

1.2 - RECEITAS DE CAPITAL

Cr$ 1,00

750.705.700

494.143.800

256.5(;1 .900

JUDICIÁRIA ......................1.536.575.100
Operações de Crédito .	 16.837 .937.200

AI ieflaÇao (te 13(flS 'Móve is e

Imóveis ............21 .514.000

	

Transferências de Capital	 7.989.130.200

	

Outras Receitas (te Capital	 1.000

	

TOTAl.............
	 72.711.710.700

2 RECEITA 1)E ENTIDADES

DA ADMINISTRAÇÃO INDI-

RETA E FUNDAÇÕES INS-

TITUII)AS PELO l()i)EB PÚ-

I3IÁCO	 (EXCLUII)AS	 AS

TRANSFEnINCIAS DO TE-

	

SOURO) ............
	 8.840.651.811

TOTAL GERAL 1)A RECEITA
	 81.552.362.511

Art. 3•0 A Despesa será realizada segundo a discriminação

(los anexos da presente lei, que apresentam a sua composição por

função, órgão, categoria de programação e categorias econômicas,

conforme o seguinte desdobramento:

Trit)tlflat (te .Justiça (lo Estado de Minas Gerais
Tribuna. ! de Alçada (lo Estada (te Minas Gerais
Tribunal de Justica Mili tar do Estado de Minas
Gerais	 ......................
Justiça de Primeira Jflst5fleja. ..........
Miii i si ério 1út)lieo	 ................
D epartainen0 .JurÍ(li((.) (lo F:sla(l () de Minas
(;e1'(is	 ........................

Secretaria (l( Estado (lo lIitei'ior e JUStjr
Secretari i (te Estado da Segurança Pública
Secretaria (te Estada. (te Obras Públicas .

Secretaria (te Estado do Governo ......
Gat)inel ( Militar do Governador do Estado
Assessoria Técnico-Consultiva (lo Governador
D e partament0 (te Represen taçiio do Estado (te
Minas Gerais em Brasília ..........
Secretaria (le Estad o (lo Ptanejamen to e Coor-
denação Geral ....................

Secretaria de Estado de Administração .

Secretaria de Estado (lo Interior e Justiça

381.782.100

81.168.000

36.415.400

380. 464 .600

261.641.600

30.139.9(0)

234.011.500

30.952.000

100. 000. 000

132.586.100

30. 790.900

24.183.300

6.018.500

353.352. 100

415.179.100

52.480.000

ADMINISTHACO E PLANE.JAMENT() ........13.296.484.400
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Secretaria de Estado cio Trabalho, Ação Social	
Cr$ 1,00

e Desportos ......................10.303.509

Diretoria de Esportes de Minas Gerais	 54.165.500
Encargos Gerais cio Estado ............358.535.400

ENERGIA E RECURSOS MINERAIS ........3.376.575.400

Encargos Gerais do Estado ............3.376.575.400

HABITAÇÃO E URBANISMO ..............2.073.060.400

Secretaria de Estado de Obras Públicas	 166. 149.800

Encargos Gerais do Estado ..........1 .906.910.600

Cr$ 1.00

Secretaria de Estado da Fazenda	 1.607.483.300

Secretaria de Estado de Obras Públicas 	 18.000.000

Secretaria de Estado de Ciências e T('(flolOgia 	 214.782.600

Encargos Gerais do Estado ..........10.441.628.500

AGRICULTURA ......................1.689.311.400

Secretaria de Estado da Agricultura ......299.619.700

Encargos Gerais (10 Estado ............1 .389.691 .700

COMUNICAÇ ÕES ....................
	 73.368.400

Conselho Estadual dc Telecomunicações do
Estado (te Minas Gerais ..............

	 56.140.000

Encargos Gerais (lo Estado ............
	 17.228.400

DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA . . 4.913.333.100

Secretaria de Estado da Segurança Pública
	 1.357.344.600

Polícia Militar do Estado de Minas Gerais .	 3.460.988 .500

Secretaria de Estado de Obras Públicas	 90.000.000

Encargos Gerais do Estado ............5.000.000

DESENVOLVIMENTO REGIONAL ..........9.090.876.200

Encargos Gerais do Estado ..........9.090.876.200

EDUCAÇÃO E CULTURA ..............14.866.512.500

Secretaria ((e Estado da Segurança Pública 	 2.608.000

Políc M1iar do Estado de Minas Gerais 181 .855.400

Secretaria de Estado da Educação ........14.191 .428.500

Conselho Estadual de Educação ........32.517.800

Coordenadoria de Cultura ............18.405.800

Conselho Estadual de Cultura ..........6.801 .700

Arquivo Público Mineiro ............9 .890.900

INDÚSTRIA, COM ÉRCIO E SERVIÇOS ........3.171.639.600

Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais 	 190. 981 .000
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio
e Turismo ......................138.591.800

Agência de Desenvolvimento Turístico de
Minas Gerais ....................30.766.800

Encargos Gerais do Estado ............2.811.300.000

SAÚDE E SANEAMENTO ................4.073.935.600

Secretaria de Estado de Obras Públicas 35.000.000

Secretaria de Estado da Saúde ........1 .420.859.800

Encargos Gerais do Estado ............2.618.075.800

TRABALHO ........................

Secretaria (te Estado de Obras Públicas . .

Secretaria de Estado do Trabalho, Ação Social
e Desportos	 ....................

295.993.900

1.000.000

294.993.900
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2. - Serão dispensados os decretos de abertura de cré-

	

( ..$ 1,00	 ditos nos casos cm que a lei determina a entrega automática (los
produtos dessas receitas aos municípios, órgãos ou fundos a que

	

5.841 .939.100	 estiverem vinculados.

Ari. 5 y	Fica o Poder Executivo a,.,torizido a realizar ()l)('-

	

95 638 700	 'ações (le créditos Por antecipação da Receita, até o limite de 25%
(vinte e cinco 1)01' cento) (Ia Receita prevista, conforme o artigo

	

5.746.300.400	 52, § (i., da Constituicão (lo Estado de Minas Gerais.

ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA

Secretaria de Estado do Trabalho, Acão Social
e Desportos ....................

Encargos Gerais do Estado ..........

TRANSPORTE ......................7.661.399.900

Secretaria de Estado de Obras Públicas ....203.700.000

Encargos Gerais do Estado ............7.457.699.900

TOTAL ......................72.711.710.700

2 PROGRAMAÇÃO À CONTA DE RECURSOS
PRÓPRIOS DAS ENTIDADES DA ADMINIS-
TRAÇÃO INDIRETA E FUNDAÇÕES TNSTT-
TUII)AS PELO PODER PÚBLICO ......8.840.651.811

TOTAL GERAL DA DESPESA ..........81.552.362.511

§ 1. -- As despesas das entidades da Administração indi-
reta e fundações instituídas pelo Poder Phlico, realizadas COIfl

recursos próprios e transferências, serão discriminadas em seus
orçamentos, que obedecerão à mesma forma do oiramento geral do

Estado.

§ 2.9 - Os orcarnentts das entida(k mencionadas no pa-
rágrafo anterior serão submetidos obrigatoriamente à aprovaçic do
Poder Executivo, através da Secretaria de Estado do Planejamento

e Coordenação Geral.

Art. 4." -- Durante a eXeCUÇãO orçaiiiefltávia. fica o Poder
Executivo autorizado a abrir créditos suplementares até o limite
dc 20% (vinte por cento) da despesa orçamentária, para o que, se
necessário, poderá anular, total ou parcialmente, dotações orça-

mentárias.

l." ---- Scrào suplcmentudas, pelo valor (li) CXCCSSO de arre-

ac ào e , 1 ivanient i realizada sobre a prcviS(o orçamentaria, as
(lotações que corres l)oflderem à aplicação do produto de receitas
vinculadas, derivadas (te transferências, contribuições federais e
outras, não se incluindo estas suplementações no limite fixado neste

artigo.

Art. (;.° -- Fica o Poder Executivo autorizado a realiza,- ope-
rações (lij crédito no Pais e no Exterior, até o limite de Cr$
16 .837.937.200,00200,00 (dezesseis bilhões, oitocentos e trinta e sete milhões,
novecentos e trinta e sete mil e duzentos cruzeiros) observado .0
«rtigo 42, incsos IV e VI, da Constitui ç ão Federal e as disposições
do Senado Federal pertinentes à matéria.

Parágrafo único Na contratação (te crédito no País, poderá
1) Pod. Executivo estipular, como garantia subsidiária, a vincula-
ção de recursos referentes à quota Estadual (lo Fundo de Participa-
aj dos Estados, ao liflpOsL() de Circulação de Mercadorias, bem

como olciecei- fianca bancári a bis estabelecimentos de créditos
oficiais (lo Estado

Art. 7." - -- O Podei- Executivo, por decreto e no interec
da administração, poderá designar órgãos centrais para a movi-
ifl.ntação de dotações atribuídas às diversas unidades orçamentárias.

Art. 8" - O Poder Executivo, através da Secretaria de Es-
tado do Planejamento e Coordenação Geral, acompanhará a execução
orçamentária de acordo coo, o Sistema (te Acompanhamento Físico-
-Financeiro - - SAFF.

Art. 9." -- Esta lei vigorará durante o exercício de 1980, a
partir de 1." (te janeiro, revogadas as disposições em contrário.contrário

Mando, portanto, ii todas as autoridades, ii ('uein o conheci-
fl)(flto e execução (leSta lei pertencer, mie a CUluprani e façam
('Uni ) 1 . ir, tão inteiramente como nela se contém

Dada no Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte, aos 7
dc dezem bro de 1979.

I"RANCELJNO PEREIRA DOS SANTOS
Ilwnb crio de Almeida
Paulo Roberto Haddad
Márcio Manoel Garcia Vitela
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LEI N.9 7.604, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1979

Acrescenta parágrafo cio artigo 3•Q da Lei n.
7.302, de 21 de julho de 1978, que dispõe sobre a
proteção contra a poluição sonora no Estado de

Minas Gerais.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
u nome, sanciono a seguinte lei:

decretou e eu, em se 

rtigo 3•9 da Lei n. 7.302, de 21 de julho de

Art. 1.	 o a 

1978, 
fica acrescido do seguinte parágrafo único:

"Att. 3,9
Parágrafo único A proibição prevista no inciso 11

deste artigo, nãO se aplica aos mun icípios onde inexistir

emissora de rádio, observado o horário compreendido nos

períodos (te 8 
(oito) às ii (onze) horas e 13 

(treze)

às 20 (vinte) horas."

Art. 2. - 
Esta lei entra em vigor na data de sua publicação

Art. 3 • Q -	 vOgam5e as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas a s au
	

a cumpram e façafaçam
toridades, a quem o conheci-

mento e 
execução desta lei pertencer, que 

cumprir, tão inteiramente como nela se contém

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 10

de dezembro de 1979.

FRANCELINO PEREIRA DOS SANTOS

Humberto de Almeida

LEI N.9 7.605, 
DE 10 DE DEZEMBRO DE 1979

Declara de utilidade pública a APAE 	
Asso-

cação de Pais e Amigos dos Exc epcionais, coam sede

ja Cidade de Uberaba-

0 
Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,

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

Art. 1. - Fica declarada de utilidade pública a APAE -
ssoCiaÇão de Pais e Amigos dos Excepcionais, com sede na Cidade

de Uberaba.
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Art. 2.9 -- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação
A rt. 3.	 Revogam-se as disposj5 em contrár:o

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

cumprir, tão inteiramente como nela se Contém

Bacia no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 10de dezembro de 1979

FRANCELINO PEREIRA DOS SANTOS
Humberto de Almeida

Dêj0 Moreira de Carvalho

LEI N. 9' 7.606, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1979

I)eclarc, de Utilidade públk(, ( Funclae0 deAção 
Social de Tilvóteo - FAST, com sede 

noM11nit 0 de Timóteo

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

i. - Fica declarada de Utilidade 
pública a Fundaçã.ode Ação Social de Timóteo	 FAST, sociedade civil com sede noMunicípio de Timóteo

Art. 2. - Esta lei entra em vigor na data de sua Publicação.

Art. 3.' - Revogam-se as disposições em contrArio

Mando, Portanto, a todas as autoridades a quem o conheci
mnento e execução desta lei pertencer, flue a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém

Dada no Palácio da Lib
erdade, em Belo Horizonte aos 10de d ezembro de 1979•

PRA NCELINO PEREIRA DOS SANTOS
humberto de Almeida

Déio Moreira de Carvalho
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LEI N. 9 7.607, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1979

Declara de utilidade !)i'iblie(l a Fraternidade dos

SARV,4S, com sede no Distrito de Piedade do Pa-

raopeba, Mun cÍpio (te Brumaclirijio.

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

decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte 1('i

Art. 1.1 - Fica declarada de utilidade flúi)IiCa a Fraterni-

dade dos Sarvas, com sede no Distrito de Piedade tio P:ireopcha.

Município de l3rumadinho.

Art. 2.1 	 Esta lei entra em vigor na (lata &h StUI 0(11) ieaçiio

Art. 3.	 Revogam-se as (liSpoSicões em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a cut , in (1 conheci-
iflento e eXcUçiio (lesta lei pertencer, cre a cUiflJ)raiil e façam

cumprir, tão inteiramente como nela se ('Ontélu

Dada no Palácio cia Liberdade, em Belo Horizonte, aos 10
de dezembro de 1979.

PRA NCELINO PEREIRA DOS SANTOS

Humberto de Almeida

Dênio Moreira de Carvalho

LEI N.9 7.608, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1979

lieclora de a iilidudc Pública a Sociedade (/C

São Vicente (te Paulo, com sede na Cidade de

Esmeraldas.

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

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

Art. 1.	 Fica declarada de utilidade pública a Sociedade

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

- 199

Ai-l. 2. -- Esta lei entra cio v gor na ([ala (te sua pUl)iiCflção

Ai-t. 3. - - ilevogam-se as (liSp0siçõ(5 cru	 ontrái'jo

\iaiicio, portanto, a todas as autoridades, a queni o conheci-
iflcnt.o e cxccuçáo (testa lei pertencer, que a cUIflpr:an e façam
cumprir, tu() inteiramente como nela se contém

Dada 110 I'aIáeio cia Liberdade, em Belo Horizonte, aos 10
de ciczciiihrci do 1979

FRANCELINO PEREIRA DOS SANTOS
Humberto de Almeida

1)n io Moreira de Carvalho

LEI N.9 7.609, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1979

Concede o li/ti/o de Cidadão Honorário do Es-
1(1(10 de MÍIi((S Gerais (10 Dr. Ernst Chrislían Lcimstcr.

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

Art. 1 . - Fira concedido o título (lc Cidadão Honorário
do Estaao de Minas Gerais ao Di'. Ernst Cliristian Lainster.

AH. 2. - O título, 1cpl'esent((dl() por (liplOnla especialmente

confecceonado, será entregue aoagi'acia(lo em Reunião Especial da
Assemiihléia Legislativa.

Art. 3.	 Esta lei entra eni Vfl()l' 00 (1010 (id sima publicação.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam
CUfliprir, tão inteiramente ('01110 nela se con téni

Dada no Palácio cio Liberdade, em Belo Horizonte, aos 10
de dezembro de 1979.

PRANCELINO PEREIRA DOS SANTOS

Humberto de Almeida
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LEI N.? 7.610, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1979

Declara de utilidade pública a Irmandade de

Nossa Senhora do Rosário !.N.S.R.C., com sede

na Cidade de Contagem.

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

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

Art. 1. - Fica declarada de utilidade pública a Irmandade

de Nossa Senhora do Rosário I.N.S.R.C., com sede na Cidade

de Contagem.

Art. 2.1	Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

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

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

cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 11

de dezembro de 1979.

FRANCELINO PEREIRA DOS SANTOS

Humberto de Almeida

Dênio Moreira de Carvalho

LEI N.9 7.611, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1979

Declara de utilidade pública a Academia de

Letras de São João dei-Rei, com sede na Cidade

de São João dei-Rei.

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

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

Art. 1. Fica declarada de utilidade pública a Academia

de Letras de São João del-Rei, com sede na Cidade de São João

dei-Rei.

Art. 2.1 	 Esta lei entra em vigor na (lata de sua publicação.
Ai't. 3.1 	 R evogam_se as disposições em contrário.

Mando, l)ortanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tao int eiramente ('orno nela se contém.

l)a(Ia no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 11
de dezembro de 1979.

FRANCELINO PEREIRA DOS SANTOS
humberto (te A ifllei(1a

Dênjo .%Ioreir(t de (2aru'a/ho

LEI N.9 7.612, DE II DE DEZEMBRO DE 1979

I)eetar(, de ii lili(/ad(' Pública o Centro Espírita
Noss(, Senhora do Rosário, com sede no Distrito

de Mun(/o Novo de Minas, Município de Aimorés

O Povo ilo Eslad t 'le	 flus Cei'ais, por seus lepresefltaustes
(lecretoti e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei

Art. 1 . Fica declarada de utilidade pública (1 Centro Es-
pírita Nossa Scnlior i do Rosário, com sede no Distr ito deMundoXcV(( (le Minas, Município (te Aiiiiors

Art. 2. -- Esta lei enIri (iii vigor na (tatu de sua publicação.
Art. 3.	 Hes Üa1ii-s' as (liSposi(ães cru contrãi'io

Mando, portanto a todas as autoridades a ( , tieiii o conheci-
mento e execução (lesta li'i pertencer, (IUC a etlliiprani e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contéuii

Dada no Pdúeio (tu Libeldu( te, clii lIdo horizonte, aos 11
(te (lezensbro) de 1979.

PRA NCELINO PEREIRA DOS SANTOS

humberto de .1 imneida

Dêmujo Moreira de Carvalho
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LEI N.9 7.613, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1979

Declara de utilidade pública a entidade Obras

Sociais da Pampulha, com sede em Belo Horizonte.

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

decretou e eu, dii seu floifle, sanciono a seguinte lei:

Ait. 1.	 Fic:i declara da de utilidade pública a entidade

Obras Sociais da Pampul tia, com seI te cm Belo Horizonte

Art. 2. --- Esta lei (flti'a em vigor na (lata (te sua puhlicção

3. - - Hevogatu-se as disposições em contrário

Mando, porlan Lo, a todas as autoridades,a (Iu€m o conheci-

mento e CXCCUÇiIO (lesta lei pertencer, une a cumpram e façam

cumprir, tão i nteiramen te corno nela 5€ iontem

Dada no Palácio (Ia Liliei'dade, IIIi Belo Horizonte, aos 11

de dezembro de 1979

FRANCELINO PEREIRA DOS SANTOS

Humberto de Almeida

Dénio Moreira de Carvalho

LEI N.9 7.614, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1979

Declara de utilidade pública a Associação (lOS

Aposentados e Pensionistas da Marinha Mercante

do São Francisco, com sede na Cidade de I'irapora.

() Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,

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

Art. 1." --- Fica declarada (te utilidade pública a Associação

€l-os Aposentados e Pensionistas da Marinha Mercante (10 São Fran-

cisco, com sede na Cidade de Pirapora
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Art. 2'	 - Esla lei entra cai vigor na data de sua publicação.

Art. 3. 1 - -- Ilevogaili-se as (lisI)osições em	 contrário

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
Hienlo e eXecuciio ites [a lei pertence! . ' (!Ue a cumpram e façam
cumprir, Cio inteiramente cunho nela se contém

Dada no l'alacio ia Liberdade, com Belo horizonte, aos 11
de dezetnhr( (le 1979

ERA NCELINO PEREIRA DOS SANTOS

Humberto de Almeida

I)ênjo Moreira de (]urvalho

LEI N.9 7.615, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1979

Declara de utilidade pública o Clube Recreativo

28 (te Setembro, com sede na Cidade de Pouso
Alegre.

O Pov O) do Estado de Minas Gerais, Por seus representantes,
decretou 

e eu. eta seu nome, sanciono a seguinte lei

Art. 1 . ` - - Fica (lcclara(ki (te Utilidade pública o Clube Re-
creativo 28 (te Seteint)ro como sede na Cidade de Pouso) Alegre.	 -

	

Art. 2. -	 Esta lei entra clii 	 na data di sua publicação.

	

Art. 3;	 l{evogamil-se as (lisj)osicàcs (111 contrário.

Mando, portanto, a todos as atitorid:ide, a quem o conheci-

mento e eXecuciho desta lei pertencer, que a (Umnpram e façam
cumprir, tão inteiramente cunho nela se cuntéiim

Dada no Palácio il:i Liberdade, ciii lIdo florizonte, aos 11
(te dezembro de 1979.

FRANCELJJ\T O PEREIRA DOS SANTOS
Humberto de Almeida

Dênio Moreira de Carvalho
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LEI N.? 7.616, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1979

1)eclaru ((e utilidade flúbli( • (1 (1 !"z,jidação de

tries de Ubá - - ("ALT, com sede ria Cidade de Ubá

O Povo do Esta lo de Minas Gerais, por seus representantes,

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

Art. 1. -	 Fica (leclal'a(la (le utilidade pública a Fundação

de Artes de Chá - FAC, com sede na Cidade de Chá.

Art. 2. --- Esta lei entra ciii vigor na (lata (le sua publiCaÇãO

.-rt. 3.	 Bevogam-se as (liSpOSiÕcS CIII contrario

Mando, portarit, a todas as autoridades, a (uefl1 o conheci-

bento e execuÇão (testa lei pertencer, (!Ue a uinpi'aiii e façam

cumprir, tão mIe railiente como nela se contém.

Dada no Palácio (Ia Liberdade, eiii Belo horizonte, aos 12

de dezembro de 1979.

PRANCELINO PEREIRA DOS SANTOS

Humberto (te A/incida

I)ênio Moreira de Carvalho

LEI N.9 7.617, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1979

I)eclaru de utilidade pública (1 Igreja EV(11l(/C-

licu Assembléia de Deus, com sede na Cidade de

Luinbari

O Povo do Estado dc Minas Gerais, p01' SeOS representantes.

(leeretou e eu, (III seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1. -- Fica (leClalada de utilidade pública a Igreja Evan-

gélica Assembléa de Deus, colo sede na Cidade de Lanibari

Art. 2.Q 	 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Ari. 3: -	 Hevogam-se as dlspojcõcs (lii contrário.

Mau (lo, portanto, a todas as autoridades, a ('ueni o conheci-
Incuto e execução itesla lei pertencer, que a cumpram e façam
culuplir t:ui inteiramente ('0100 nela SC coiitéiii

l)ada no Palácio (Ia Lib:rdade clii Belo flor zont caos 12
de (lcZcmhro de 1979.

ERA NCELJNO PEREIRA DOS SANTOS
humberto de Almeida

Détuo Moreira de Cirpalhio

LEI N.9 7.618, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1979

De-(ara (te ll/ilidac/e pi'ibliet (1 Igreja Evangé-
lica A ssembléia de Deus, (01)1 sede na Cidade ((e
Conselheiro I'efla.

O Povo ílo Estado (l(' Minas Gerais, por SCUS representiiites
decretou e eu, ciii seu iioiiie sanciono ii seguinte lei:

Ai't. 1. Fica declar0l: i de utilidade púhli:a a Igreja Evan-
,, ética
 Assembléia te Deus, sociedade (iv 1, (0111 Sede na Cidade

(te Conselheiro Pn:i

Art. 2.	 Esta lei entrn ciii Vigol' na data de sua publicação.
Bev-oiiiii-se as (liSpOS j ('õ;s (Iii ('Oflti'I'i((

Mando, portanto, a todas as autoridades, a ueni o conheci-
menlo e eXecucão ( les ta lei pertencer, q ue a cumpram e façam
('uhlipli 1', ti(O iflteiranl(flte ('01110 nela se ('onténi

Dada no Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte , aos 12
(le (1 ezcnihro (te 1979.

I"RANCELJNO PEREIRA DOS SANTOS
híljnl'beFlo ((e Almeida

Dênio Moreira (te Carvalho
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RAZÕES DO VETO

Ao considerar OS termos da Proposição de Lei n.° 8.243, sou

conduzido a opor veto aos seus artigos 1. a 9•Q, por motivos de

ordem constitucional e de interesse pÚl)lico

A Proposição de Lei em exame, dispõe sobre a efetivação e

enquadramento de servidor convocado para o magistério, e contém,

igualmente, algumas inovações relativas ao regime jurídico do

pessoal do magistério.

É certo que, assim dispondo a Proposição (le Lei revela-se

inconstitucional, tendo em vista não somente que a iniciativa para

propor projetos de lei sobre os servidores públicos e seu regime

jurídico é da competência privativa do Governador cio Estado, se-

gundo expressamente estabelece o artigo 43, item III, cia Constituição

do Estado, mas também pelo fato de acarretai' aumento da despesa

pública.

Por otil ro lado, ao prever a possibilidade da efetivação de

servidor convocado para o magistério, a Proposição a admite para

o eflSiflo de 1. G rau, tuas o faz de ino(l() inadequado e inconveniente,

5(111 levar ((11 c'onsideratão o número previsto (ii' vagas para a

composição numérica de cargos de magistério. Além (IiSSO, ao asse-

guiar a efetivação de servidores fl') ensino de 2. Grau, a Proposição

contraria o disposto no artigo 176, 3., item VI, da Constituição

Federal, segundo o uual o provimento tios cargos iniciais e finais

(Ia carreira (Ir magistério de grau médio depende de prova tie

habilitação, (Inc consistirá eu, concurso público de provas e títulos,

quando se tratar (te ensino oficial.

A lémim dessa mnatéi'ia I-cialiva a efetivação, a Proposição de

Lei, contrariando o interesse público, dispõe, também, sobre a

concessão (te estabilidade financeira para o exercício de meras

funções seio que o beneficiário detenha a titularidade de cargo; asse-

guia a per'e pção da gratificarão de produtividade a servidor rea-

daptado sem levar em conta que 1 readaptação pode ocorrer para

cargo mio pertencente ao magistério; prevê a incorporação cia
gratificação de produti vi dat ie em decorrência apenas do exercício
de funções d mna.pstéri{, modificando (i ('i'ItéI'j() vigente Segtlli(t((
o qual essa incorporação está condicionada à percepeão da referida
gratificação na base de um décimo por ano; e, ainda, classifica
servidor cia sistemática da Lei n. 9 3.214, de 16 de outubro de 1961.
em cargos (te provinienl.o em comissão do Quadro Permanen t(',
regulamentado pelo l)ecrelo n. 16. 409, (te 10 de julho de 1971,
subvertendo inteiramente as normas relativas ao regime jurídico
(lo pessoal do Estado

Sem embargo, no entanto, (te lei' sido levado, pelos motivos
expostos, a opor velo parcial á Proposição em causa, assinei 1)e-
ereto nesta data, atribuindo à Comissão Especial criada pelo Decreto
n. Q 20. 152, de 31 (te outubro (te 1979, a incumbência (te elaborar
projeto de lei sobre a organizacãd) tio Quadro (te Pessoal (Ia Edu-
cação, a recomposição salarial do magistério e o estabelecimemi lo
de critérios para a (fel ivação de professores e especialistas eta
Educação.

Eni razão, j)((s, tio presente veto, (me incide Sol)I'e os artios
1." a 9,Q da Proposicão de Lei n.' 8.243, devolvo-a ao eXamni' dcsa
Egrégia Assembléia Legislativa.

Palácio da Liberdade, em Belo 1-lorizonte, aos 12 de dezembro
de 1979.

(a) I'RANCELJ\'() 1 >EREIR,1 DOS S.1N7'OS, Governador (tu
Estado de i\linas Gerais

LEI N.9 7.619, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1979

Dispõe sobre a efetivação do pessoal do zua-
qislérjo (' (1(1 Ou/ pus providëI,cj(s

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

Art. L --	 (Vetado)

1 -	 (Vetado)

II - (Vetado)

- (Vetado).

1 -	 (Vetado).

2 -	 (Vetado)
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LEI N. Q 7.620, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1979

Dispõe sobre retorno de fullcio,ujHos ao Quadro
(10 Maqistérjo

O Povo (li) Estado de 1i nas Gerais, Por seus represen [au tes,
decretou e eu, em seu nome, sanciono a Seguinte lei:

Ar!. 1.0 - Ao funcionário que pertencia ao Quadro Perma-
nente da Lei n.° 6.277 de 27 (te dezembro de 1973, ou ao Quadro

a que se refere a Lei n." 5.945, de 11 de julho 
de 1972,

que não fez a opção de que trata o artigo 
2." da Lei n.° 7.341, de

20 de sei euiihj d 1978, é a.sseguu'ç, 
odirei to de ret orno ao cargo

do uuai stério que ocupava, caso tenhu sido provido em cargo de
lass( do Quadro Permanente PI'PVisto no Decreto n.° 16.409, (te10 de j u!lu() de 1974, e reuueira o Illeflciona(lo retorno até 31 (te
(''1Cm bru de 1979.

	

Art. 2." -	 () 
retomo ao cargo do magistério terá eficácia

partir de 1.'' de janeiro de 1980.
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3	 (Vetado)

§ 2.	 (Vetado)

§ 3. 9 -	 (Vetado)

§ 4.° --- (Vetado)

Ar!. 2.°	 (Vetado)

Ar!. 39	 (\°('!a(!o)

Art. 4." ---- (Vetado)

"Art. 2. 1' -

§	 1'

7 --- (Vetado)

Ar!. 5.° -- - (Vetado).

"Ar!.	 133	 .......................................

§ 2'	 ( Vetado)

Ar!. 6." -	 (Vetado)

"Ar!. 147

3." -	 (Vetado)

Art. 7. 1 --(V(,tado).

Art. 8."	 (Vetado)

Art. 9." --- (Vetado)

Art. 10 --- Fica revogado o artigo 3.' da Lei ii." 7.515, de
23 de julho (te 1979.

Ar!. 11 -- Esta lei entra em vigor na data (te sua publicação.

Ar!. 12 - - 1-tevogam-se as disposirões uni contrário.

Mando, portanto, a !odas as autoridades, a (ueu11 o) conheci-
alento e execUÇao (lesta lei pei'teflcer, que a cumpram e façam

cumprir, tão inteirauuiente ('01110 nela se eOfltél)1

Dada no Palácio da Li bcrdad e, em Belo Horizonte, aos 12
de dezembro de 1979.

FRANCELINO PEREIRA DOS SANTOS
Humberto de Almeida

A1 3."	
Esta lei entra em vigor na (lata de Sua publicação,

Ai!. 4." -- Bevogam_s as disposições cm contrário

Man (lo, porta ii te, a todas as autoridades, a out,
111 o c onheci -

Mento e execução (testa lei J)ertence,' que a culnpralTu e façam
('IIIflpi')j' lão inteirampnt	 ('01110 nela se ('Ofltéfll

Dada no Palácio (la Li herdade em lIdo Horizon te, aos 13rl(' ol e7,emhj.o de 1979.

FRANGELINO PEREIRA DOS SANTOS

liliniberfo (Ic Almeida

011110 Cícero de Vasco Iuce(os
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LEI N. 7.621, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1979

Altera a redação do § 1.1 do artigo 1.9 da Lei

11. 2 5.378, de 3 de dezemtrO de 1969, que dispõe

sobre a denominação de estabelecimentos, institui-

ções e próprios do Estado.

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

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

Art. 1.

	

	 O § 1. 9 do artigo 1.° da Lei n.° 5.378, de 3 de

dezembro de 19691 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1. -- ...

1.'

	

	
derá haver, no mesmo município,

Não Po
mais de um estabelecimento, instituição ou próprio

público com igual denominação."

Art. 2.	
Esta lei entra em vigor na ([ata de sua 1)l)IiCaÇao.

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

Mando, portanto. a todas
as autorida(1, a quem o conheci-

mento e execução (lesta lei perteflCel' drUe a cUfl1Pram e façam

cumprir, tão inteiramente como nela se contém-

Dada no Palácio (Ia Liberdade, em Bela Horizonte, aos 13

de dezembro de 1979.

FRANGELINO PEREIRA DOS SANTOS

Humberto de A/incida

LEI N.9 7.622, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1979

Proíbe o USO 
de fumo em coletivos intel

municipais.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus represefltaflte

decretou a seguinte lei:

Art. 1.	
Fica proibido fumar no interior de coletivos

termUfliciP ais.

Art. 2.	
Fica o Poder Executivo autorizado a expedir

atos necessários à execução desta lei.
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Art. 3.9- 
Esta lei entra em vigor na data de sua Publicação

Art. 4.Q 	 Revogam	
as disposições em contrário

Palácio da Inco
nfidência, em Belo Horizonte, aos 17 de de-

zembro de 1979.

O Presidente (a) João Navarro
O 1. Secretário (a) Neif Jabur
O 2.° S ecretário (a) Fábio Vasconceilos

LEI N. 9 7.623, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1979

Autoriza o Poder Executivo a abrir, A Encar-
g
os Gerais do Estado, o crédito especial de Cr;

'18.300.000,00

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

Art. 1. - - Fica o Podei- Executivo autorizado a abrir a

Encargos Gerais do Estado o crédito especial de Cr$ 48.300.000,00
( quarenta e oito milhões e t rezentos mil Cruzeiros), para atenderàs despesas com a execução de obras de infra- estrutura no setor
Siderúrgico, decorrentes do Acordo celebrado, em 25 de agosto

de 1977, entre o Estado de Minas Gerais, o Município de Juiz de
Fora, através de sua Prefeitura Municipal, e a Construtora MendesJúnior S.A.

P
arágrafo Único - As despesas referentes ao crédito espe-

(ial de que trata este artigo serão classificadas por meio de decreto.

Art. 2.' -_ Para a execução desta lei será observado o dis-
posto no § 1.0 

do art. 43 da Lei Federal n.' 4.320, de 17 de março
de 1964.
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Art. 3,9 - Esta lei entra em vigor na data de sua publi-

cação.

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

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos

17 de dezembro de 1979.

FRANCELINO PEREIRA DOS SANTOS
Humberto de Almeida
Paulo Roberto Iladdad
Márcio Manoel Garcia Vilela

LEI N.9 7.624, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1979

Dá nova redação ao ar!. 12 da Lei n.° 6.763,
de 26 de dezembro de 1975, que consolida a le-

gislação tributária do Estado.

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

Art. 1.0 -- O art. 12 da Lei n.° 6.763, de 26 de dezembro de

1975, alterado pela Lei n. 0 6.956, de 21 de dezembro de 1976, passa

a ter a seguinte redação:

"Art. 12 - - As alíquotas do imposto são:

1 - nas operações internas e interestaduais:

a) 15 110 (quinze por cento), em 1980;

b) 15,5% (quinze e meio por cento) em 1981;

c) 16% (dezesseis por cento), em 1982 e nos

exercícios subseqüentes;

II - 13% (treze por cento), nas operações de ex-

portação.

Parágrafo único - Equipara-se a operação interna
a entrada, cm estabelecimento de contribuinte, de mer-
cadoria importada do exterior pelo titular do esta-

belecimento."

Art. 2. -- Esta lei entra em vigor na data de sua publica-
ção, produzindo os efeitos a partir de 1.0 de janeiro de 1980.

Mando, J)ortaii lo, a todas as autoridades, a quem 
O conhe-cimento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam(' U m ulilim, tão iflt(j1'anotnte ('Orno nela se contém.

Dada no Palácio (la Liberdade, em Belo Horizonte, aos
18 de dezembro de 1979.

PRA NCELINO PEREIRA DOS SANTOS
Htzjnberto de Almeida

Múrcio Manoel Garcia Vilela

LEI N.9 7.625, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1979

Altera dispositivos da Lei n 9 6.624, de 18
de julho de 1975, que dispõe sobre a organização
básica da Polícia Militar do Estado de Minas
Gerais e dá outras providências

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

Art. 1-`- - Os arts, 31, 45 e 58 da Lei n. 0 6.624, de 18
de julho de 1075, passa a tem' a seguinte redação:

"Art. 31	 Os Órgãos de apoio Compreendem:

1 - - Órgão de Apoio de Ensino:

a) Academia de Polícia Militar (APM)

b) Colégios Tiradentes da Polícia Militar (CTPM),
11	 Órgãos de Apoio Logístico:

a) Centro de Sup
rimento e Manutenção de Mate-

rial Beli('O	 (CSM/Mn)

b) Centro de Sup
rimento e Manutenção de Inten-

(lêncj -- (CSM/Int);

e) Centro de Su primento e Manutenção de Co-
municações ---- (CSM/Corn)
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III -- órgãos (te Apojo (tc Saúde:

a) Hospital (Ia Polícia Militar (HPM)

b) Sanatório "Eugênia Vargas";

c) Centro Farmacêutico;

d) Centro Odontológico;

e) Juntas Militares de Saúde.

IV - Órgãos de Apoio de Pessoal:

Centro de Assistência Social (CAS)

Art. 45 - O Comando do Corpo de Bombeiros da

Polícia Militar é o órgão responsável, perante o Cornan-

do Geral, pelo planejamento e execução de todas as ati-

vidades de prevenção, proteção e combate contra in-

cêndios, de socorro, busca e salvamento, no que com-

pete à Corporação e de acordo com diretrizes e ordens

emanadas do Comando Geral.

Parágrafo único O Comando do Corpo de Bom-

beiros da Polícia Militar será exercido por um Coro-

nel PM, que disporá de um Estado-Maior.

Art. 58 - O efetivo da Policia Militar será fixado

em lei especial - Lei de Fixação de Efetivos da PM -

mediante proposta do Governador do Estado, ouvido

o Estado-Maior do Exército."

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

cação, produzindo seus efeitos a partir de l. , de janeiro de 1980

e revoga o art. 46 da Lei n. 9 6.624, de 18 de julho de 1975 e

as disposições cm contrário.

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

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

cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos

21 de dezembro de 1979.

FRANCELINO PEREIRA DOS SANTOS

Humberto de Almeida
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LEI N.9 7.626, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1979

Fixa o efetivo da Polícia Militar do Estado de

Minas Gerais e dá outras providências

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

Art. 1. -- O efetivo previsto para a Polícia Militar do Es-
tado de Minas Gerais é fixado em 27.500 (vinte e sete mil e qui-

nhentos) policiais-militares, distribuídos por quadros, postos e gra-
duações na seguinte forma:

1 -- QUADRO DE OFICIAIS POLICIAIS-MILITARES (QOPM):

Coronel PM ........................ 	 18
Tenente-Coronel PM ................ 	 44

Major PM ........................	 80

Capitão PAI......................	 285
1. 1 Tenente PM ....................	 319
2. 9 Tenente PM ....................	 373

1.119

2 - QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS):

Coronel PM......................	 1
Tenente-Coronel PM ................	 11

Major  PM ........................ 	 24

Capitão PM ......................	 47
Tenente	

81

164
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7 --- QUADRO D E PRAÇAS BOMBEIROS MILITARES (Pra-ças BM)

Subtenente 13M ....................27

1." Sargento BM ....................
48

2.' Sargento 13M ....................56

3v Sargento 13M....................
147

Cabo 13M........................270

Soldado 13M......................1.198

1.746
TOTAL.	 ........................27.500

Art. 2.	
O efetivo de praças especiais terú número vai-já-

'e", senda O de Aspirant(_Ofi(. 1 1 até o limite de 60 (sessenta)
e o de aluno do Curso (1 (, 1;o 1, 	 (1(.

Oficiais até o de 250 (du-
zentos e cinquenta)

O aumento de efetivo resultante desta lei será
ilnplan lado	 rad tialrntn te, por ato do Poder Executivo, de acordo
COfli as disponibilidades do Estado até atingir os tetos estabeleci_
rios. ouvido ot Fsta(io-Maioi . do Exército

Art. 4.'	
As despesas com a execução desta lei correrão à

Conta (te dotações 
0 1'çaIneni . i05 próprias

Art. 5. -	 Esta lei entra em vigorvigor na data de sua publi-Caçõo, produzinojo efeitos a partir de 1.' de janeiro de 1980.

Art. 6." -- Revogam_se as disposições em contrário

Mando, portanto a latias as a ( I t ovidadcs, a ucin ü coube-Cimento C X(cUç5o (lesta lii pertencer, que a CUtflprau e façam
CUrlipril, tao inteiranleifie coma neta Se (Ofltéffl.

D"1( 1a no Pa 1"1("o da Li herdad e, em Belo Horizonte aos
21 de dezembro de 1979.

IRA NCELIN() PEREIRA DOS SANTOS
Humberto de Almeida
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3 - QUADRO DE OFICIAIS CAPELÃES POLICIAIS-MILI-

TARES (QOCPM):

Major PM ........................1

Capitão PM ......................13

1.	 Tenente PM ....................1

15

4 - QUADRO DE OFICIAIS VETERINÁRIOS (em extinção):

Major PM ........................ 	 1

5 - QUADRO DE OFICIAIS ESPECIALISTAS (QOE):

Capitão PM ...................... 	 2

1.9 Tenente PM ....................	 6

2.	 Tenente PM ....................	 13

21

6	 QUADRO DE PRAÇAS POLICIAIS-MILITARES (PRAÇAS
PM):

Subtenente PM ....................224

1." Sargento PM .................... 510

2. Sargento PM ....................1.176

3.9 Sargento PM ....................1.871

Cabo PM ........................3.976

Soldado PM ......................16.677

24.434
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LEI N. 7.627, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1979
	

Art. 2:	 Esta lei entra em vigor na data de sua publi-

Declara de utilidade pública a Associação dos

Servidores da Escola Federal de Engenharia de

Itajubá ASSEFEI, com sede na Cidade de

lIa jubá.

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

decretou e eu, em seu nome, sanciono a s(gulntc lei:

Art. IY - Fica declarada de utilidade pública a Associação

(los Servidores da Escola Federal de Engenharia de Itajubá

ASSEFEI -- com sede na Cidade de Itajubá.

Art. 2.0 -. Esta lei entra em vigor na data de sua publi-

cação

At. 3.' - Revogam-se as disposições em contrário.

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

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

cumprir, tão inteiramente ('01110 nela se contem

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos

21 de dezembro de 1979.

FI?A NCELINO PEREIRA DOS SANTOS

humberto de Almeida

I)énio Moreira de Carvalho

LEI N.9 7.628, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1979

Declara de utilidade pública a Associação

Fraternidade Franciscana Secular, com sede na

Cidade de Dores do Indaió.

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

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

Art. 1.0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Fraternidade Franciscana Secular, com sede na Cidade de Dores

do Indaiá.

Art. 3.'	 -- Revogam-se as dis p
osições cio contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhe-
cimento e cxecucã() (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir,r, tão inteiramente como nela se contém

Dada no Palácio ( Ia Liberdade, em Belo Horizonte, aos
21 (le dezembro de 1979.

PRA NCELINO PEREIRA DOS SANTOS
Humberto de Almeida
I)ênio Moreira de Carvalho

LEI N. Y 7.629, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1979

Declara de utilidade pública a Associação Ba-
lista do Bem-Estar Social, com sede em Belo Ho-
rizonte.

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

Art. 1.'	 Fica declarada (te utilidade pública a Associação
Balista do Bem-Estar Social, (uni sede em Belo Horizonte.

Art. 2.0	 Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Art. 3•1' - _ Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, poitan t((, a lo(las as autoridades a quem o conhe-
cimento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como 11(1:1 se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
21 (te dezembro de 1979.

FRANCELIN() PEREIRA DOS SANTOS
Humberto de Almeida
I)en io Moreira de Carvalho
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LEI N.9 7.630, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1979

Declara de utilidade pública o Lar dos Me-

ninos de Santo Antônio e Padre Antônio, com

sede na Cidade de Ponte Nova.

O Povo do Estado de Minas (;('ais, p0 seus representantes,

(lecl'etou e eu, cm seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1 . Fica declarado de utilidade pública o Lar dos

Meninos de Santo Antônio e Padre Antônio, como sede na Cidade

de Ponte Nova.

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

cação

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

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

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

cumprir, tão inteiramente (0111(1 nela se contem.

1)ada no Palácio (la Liberdade, em Belo Horizonte, aos

21 (te dezembro de 1979.

1'JLINCELIN() I'EI?Eultt !)OS SANTOS

Humberto de Almeida

i)én io Moreira de Carvalh o

LEI N.9 7.631, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1979

Declara de utilidade pública a Santa Casa de

Misericórdia de Lima Duarte, com sede na Cidade

de Lima Duarte.

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

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

Art. 1. --- Fica declarada de utilidade pública a Santa

Casa de Misericórdia de Lima Duarte. com sede na Cidade de Lima

Duarte.

cação.
Art. 2. 1 --Esta lei entra em vigor na data de sua publi-

Art. 3,1	 Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas :ms autoridades a quem o conhe-
cimento e execução (lesta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

l)aola no Palácio) (Ia Liberd ade, (tu Belo) Horizonte, aos21 de (l('zenhl)ro de 1979.

PIL1NCELJNQ PEREIRA I)QS S.IXT(-)S
Humberto de Almeida
Dénio Moreira de Carvalho

LEI N.° 7.632, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1979

Declara de utilidade pública a Igreja Evan-
gélica Assembléia de Deus, com sede na Cidade
de Muriaé.

O Povo (10 Estado de Minas Gerais, 1)or seus representantes,
decretou e eu, cm seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art . 1 . - - Fila declarada (II' utilidade pública a Igreja Evan-
gélica Assembléia ol(' l)emms, sociedade civil, com sede na Cidade
de Muriaé.

Art. 2. - - Esta lei entra em vigor mia (lata de sua publi-
cação

Ari. 3.	 -- Hevogamii-se as tispüsi1'ões eni contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, :0 quem o coube-
ciumento o' execução) desta lei pertencer, que a cumpram e façam
('umprir, tão inteiramente ('011)0 nela se contém.

Dada no Palácio da Li 1(1(1 ade, cmii Belo Horizonte, aos
21 de dezembro de 1979,

FRANCELINO PEREIRA DOS SANTOS
Humberto de Almeida
J)êioio Moreira de Carvalho
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LEI N.' 7.633, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1979

Declara de utilidade pública o Hospital São
Vicente de Paulo, com sede na Cidade de Polé.

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

Art . 1.	 -- Fica declarado dc utilidade publica o Hospital
São Vicente de Paulo, com sede na Cidade de Poté.

Art. 2.' - -- Esta lei entra em vigor na (lata de sua publi-
cação.

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

Mando, portanto, a todas as autoridades, a (1UC111 O cnn hc-
cimento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contem

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
21 de dezembro de 1979.

1"RANCELINO PEREIRA DOS SANTOS
Humberto de Almeida
Dénio Moreira de Carvalho

LEI N.9 7.634, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1979

Declara de utilidade pública o Grupo Alpha,
com sede no Cidade de Mariana.

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

Art. 1.'  - - Fica declarado de utilidade pública o Grupo
Alpha, entidade de fins Artísticos, Culturais. Teatrais e Cinemato-
gráficos de Mariana, com sede, na Cidade (li' Mariana

Art . 2. - -. Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
ração.

Art. 3. - - Revogam-se as disposições cio contrário
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Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhc-
cimento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio (Ia Liberdade, em Belo Horizonte, aos
21 de dezembro de 1979.

J'RANCELJN() PEREIRA DOS SANTOS

Humberto de Almeida

Dénio Moreira de Carvalho

LEI N.9 7.635, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1979

Declara de utilidade pública a Loja Maçônica
Capitular Fernando Osório, com sede na Cidade
de Guaranésia

O Povo cio Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em seu nome, sa li cio ll o a seguinte lei

Art. 1.' -- 	 declarada de utilidade pública a Loja Ma-
çônica Capitulai' Fernando Osório, com sede na Cidade de Gua-
ranésia.

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

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

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhe-
cime nto  e execução) desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão iii teiramente corno nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
21 (te dezembro de 1979.

ERA NCELINO PEREIRA DOS SANTOS

Humberto de Almeida

Déizio Moreira de Carvalho
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LEI N.9 7.636, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1979

Declara de utilidade pública a associação
civil Grupo Mensageiros da Amizade - GRUMA

com sede na Cidade de Belo Horizonte.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,
decretou e eu, em SCU nome, sanciono -,i seguinte lei

Art . 1.	 Fica declarada (le utilidade pública a associação
civil Grupo Mensageiros da Amizade - GRUMA	 com sede na
Cidade de Belo Horizonte.

Art . 2. - -- Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
c ação

3.r	 Bevogam-se as (li',poiÇOcS CIII contrário.

Mando, portanto, a todas IS autoridades, a e nl o conhe-
cimento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramcnle como nela se cofltéfli

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
21 de dezembro (te 1979.

FRANCELIN() PEREIRA DOS SANTOS
Humberto de Almeida
Dêjilo Moreira de Carvalho

LEI N.9 7.637, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1979

Declara de utilidade pública o Centro Espí-
rita Joana D'Are, com sede na Cidade de Astolfo
Dutra.

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

Art. l. --- Fica declarado (te utilidade pública o Centro Es-
pírita Joana D'Are, com sede na Cidade de Astolfo Dutra.

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

c ação

Art . 3. -	 llevogamn-sc as disposições cm contrário.
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Mando, POI'tanto, a todas is :lIItori(l de 2 (1 11V111 o eonhe-eillleflto e execu('ão (lesta lei Pertencei', (JUe 1 cumpram e façam
cumprir, t5o ifl teil'aIIIeflle ('01110 nela se ('Or1l1II.

Ibota no I.1'I i	da lll)erWId('	 ('01 lIdo Horizonte, aos
21 de dezeniht'o de 1979.

FUI ZV(]EJjN( PERU! 11.1 I)O,S' S,42VTO,ç
J!IIfflberfo (h' .4lnz"jda

!)énio Mori'iJ'(( de Carvalho

LEI N.° 7.638, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1979

Declara de utilidade pública o Grupo Espí-
rita Umbandjslo Ebenezer, com sede em Reto
Horizonte.

O Povo do Estado de Minas (iel'ais, 1)01' seus representantes
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art . 1.	 Fica declarado de utilidade l)úl)lica o Grupo Es-
PiI'ila tTI1Ihafld j sa El>eoi' ......o('ieihoh	 eivil (0111 syd(' na (illail(
de Belo Horizonte.

Art. 2.	 . -- Esta lei entra CIII vigor mia data de sua publi-
cação.

Am't .3.	 -	 Hevoaiii-se IS (liSpoSições ('111 contrário

Mando, Pom'tano, a todis is iIutoi'idades a (ueni o conhe-
cimento e execução (lesta lei pertenc('r, que a cumpram e façam
cumprir, ISo inteil'amente como nela se onténi

1)ada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
21 de dezembro de 1979.

J'R.-INCEJJA'() I'EREJR,j DOS SANTOS
Humberto de Alnieic/a

I)ên ie Moreira de Carvalho
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LEI N. 9, 7.639, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1979

Declara de utilidade pública o Grémio Rubro
Negro, com sede na Cidade de Passa-Quatro.

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

Art. 1.' -	 Fica declarado de utilidade pública o Grêmio
Rubro Negro, com sede na Cidade de Passa-Quatro.

Art . 2. 9 	Esta lei eni nt elo vigor na data de sua publi-
cação.

Art. 3."	 - 1levogainse as disposições em contrário

Mando, portanto, a todas as autoriiliides. a quem o conh,'-
ei neo lo ( eXc('uÇiiO desta ]vi pertenc'i', (11W a cumpram e façam

tão inteirainenle ' 01110 nela se contém

l)iola no Palácio da Liberdade, em BeloBelo Horizonte, aos

21 (le dezembro de 1979.

1'I?,4NCE3,IN() I'EREII?.t 1)05 SANTOS

Humberto de Almeida
I)ênio Moreira de Carvalho

LEI N.° 7.640, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1979

Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao
Lions Clube Uberaba "70", na Cidade de Uberaba.

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

Ai'f	 1	 Fica o Podei' Executivo autorizado a (bar ao
l,jons Clube [l)el'itl)a ''70'' util teri't'no ilieu!o ia Cidade de 1J111'-
ralc. ai \'ili 'anla ilai'ia, à Hua Pitruihit. esquina ('0111 a Rua
Goiás. ('eflStaul(' (los lotes 11:5 USã, 686, 687 e 688, da Quadra n.°
44, nit'dindo 52.5(l iii (t'iuqàenta e dois metros e cinqüenta centi-

neti'us) de frente, p1'la Rua l'ai'itílat; 38 111 ( Irinla e oito metros)
di' 1 rente. pela Rua Goias; .a2,5() tu (cinquenta (' dois nichos e cm-
qielila ecatíni(-lios) de iiiii lado; e 3$ iii (trinta e oito metros)
(II) 011111) iiido. ('onfl'onhilnd()-se, p0!' lIUbOS ()5 lados, ('0111 proprie-

laili' la Coutipanluia Peeuáiit Canadá S.A.,  ou de seus sucessores.
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Art. 2. .- Destina-se o imóvel, objeto da doação, à lan'-
trução do Centro de A ti vi (1 ad es Comunitárj as do Lions Clube
Uberaha "70".

Art . 3,1	 Esta lei entra 11 Vigor na (lata de sua	 publi-cação.

Art. 49 - Revogam-s 1' as (lisI)osiçÕes ('10 Coflirárjo

Mando, P01'tanto, ii todas IS autot' i(lUles, ii qtieiil O ronlie-Cirnen ti) e IX ('('tição (l ('S[a l('i pertencer, ( I U( ' a ( 'ulIuI)r11!11 e façam('ulll!l)!'jJ'	 111(1 ifltejl'1llliente ('01(10	 nela	 se contéiii

I)ada	 no	 Palácio	 (lii	 libe!'d1ol(',	 ('til	 ilelit	 lI()i' j '/.OfltC,	 aos21 de dezen!t)ro (l(' 1979.

1"1?.l\'cE/,Jy() I'ER1JJ,j DOS SANTOS
I!',mberlo de Almeida('ida
José Machado Sobrinho

LEI N.9 7.641, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1979

Autoriza o Poder Executivo a permutar imó-
vel de propriedade do Estado de Minas Gerais
COM imóvel de propriedade do Município d
Ilicíneo,

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

Art. 1. -- Fica o Poder Executivo aUtorizaoto a permutar
C0 111 	 Município de Ilicínea os imóveis de Suas l'('sj)('ctivas pro-
priedades, abaixo caracterizados:

1 Imóvel doa Estado de Minas Gerais; uni terreno situa-
do na Cidade de Ilicínea, na esquina (las Ruas 2 de Novembro e
São Vicente, medindo 50 iii (cinqüenta metros) de frente para a
primeira rua e 46 rn (quarenta e seis itieti'os) para a segunda rua,
com a área de 2.116 1112 (dois mil, cento e dezesseis metros qua-
(Irados), confrontando coin pI'opriedaclo's de Antônio José de Car-
valho, Antônio Marciano Vilela e com ilS mencionadas ruas,

II - - Imóvel do Município) de Ilieínea; um terreno situado
na Cidade de Ilicinea, na Rua Nova, com área de 6.408 m2 (seis
mil, quatrocentos e oito metros quadrados), dos quais 4.762,40 m2
(quatro mil, setecentos e sessenta e dois metros e quarenta centí-
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metros quadrados) passarão ao domínio do Estado de Minas Gerais,
confrontando no todo, em 103,50 m 2 (cento e três metros e cinqüen-
ta centímetros quadrados), de frente, para a Rua Nova; à direita,
numa extensão de 60,00 m (sessenta metros), confrontando com
propriedade de Antônio Joaquim da Silva e Moacir de Oliveira; à
esquerda, numa extensão de 84 iii (oitenta e quatro metros), para
a Rua 12 de Outubro e, pelo fundo, numa extensão de 74,50 m
(setenta e quatro metros e cinqüenta centímetros), confrontando
com propriedade de Elmiro de Oliveira.

Art. 2. -- O imóvel a que se refere o item 11II do artigo

anterior, após a permuta autorizada por esta lei, destinar-se-á à
construção do prédio onde funcionarão escolas estaduais de 1.'

e 2.9 Graus.

Art. 39	 Esta lei entra em vigor na data de sua publi-

cação.

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

Marido, 1)orIari Lo, a toi Ias as iulom'idade, a quetil o eoiiht'-

cimento e execução desta lei pertencer. (Iu(' a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio mIa 1i1)e1 ,11a(1e, cru Belo Horizonte, aos

21 de dezembro de 1979.

FRAIV(;ELIN0 PEREIRA DOS SANTOS
Hwnberlo de Almeida
José Machado Sobrinho

LEI N. 9 7.642, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1979

Autoriza o Poder Executivo a permutar imó-
m'el com o Instituto das Pequenas Missionárias de
Maria Imaculada.

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

Art. 1.' -- Fica o Poder Executivo autorizado a permutar a

área de 600,00 m2, extraída da área maior com 8.650 m2 e tes-

tada para a Avenida Raia Gabáglia, próximo ao lugar denominado
Vila Alpes, de propriedade do Estado, adquirida conforme escritu-

ra lavrada no Livro n. 9 130, às folhas 80v. a 82, do Cartório do
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Décimo Ofício de Notas de Belo Horizonte e registrada sob o n.'
R-1-13 841 no Cartório do 1 - Q Ofício le Registro de Imóveis de
Belo Horizonte pela área de 1.079,00 m 2 extraída da área maiorcom, aproximadamente 224 . 727,50 m 2, de propriedade do Insti-
tuto das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada, adquirida con-
forme escritura lavrada no Livro n.' 201, às folhas 98 a 100v., do
Segundo Ofício de Notas de Belo Horizonte, e transcrita sob o n.'
21.941 no Cartório de 2. Ofício de Registro de Imóveis de Belo
Horizonte, as quais têm as seguintes características e confrontações:

1 - -- a área de 600,00 1112, de propriedade do Estado, tem
16,75 m de frente para a Avenida Raja Gabáglia por igual medida
de fundo, a contar do marco 182 mais 7,41 m lançados no eixo da
avenida confom'mne levantamento planimétrico do terreno, feito
pela Prefeitura (te Belo Horizonte; do lado direito, com terrenos
do Instituto das Pequenas Missionárias (le Maria Imaculada numa
extensão de 35.40 m em linha reta, observado o marco 182 mais
7,41 m; no Lado esquerdo, com terrenos do Estado de Minas Gerais
IlUmna extensão de 36,40 rn em linha reta;

II - a área (le 1 .079,00 1512, de propriedade do Instituto das
Pequenas Missionárias de Maria Imaculada, tem 149,90 os de frente
para o terreno de propriedade do Estado, a contar do marco n.' 3,
por igual medida para os fundos, e 7,20 m de cada um dos lados.

Art. 2. - A área que o Estado receber em permuta, nos ter-
mos desta lei, destina-se à construção do edifício-sede do Tribunal
de Contas do Estado,

cação.
Art. 39	 Esta lei entra cmii vigor na data de sua publi-

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

Mando, portanto, a todas as a utoridades, a queimm o conhe-
cimento e execução desta lei P ertenc er, que a cumpram e façamCUmflpmir, tuo iii lei m'amlmen te ('01110 nela se contém

Dada no Palácio da Liberdade, Ciii Belo Horizonte aos
21 de dezemmmbro de 1979

FRANGELINO PEREIRA DOS SANTOS
Humberto de Almeida
José Machado Sobrinho
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LEI N.° 7.643, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1979

Altera a Lei n. 6.763, de 26 de dezembro

de 1975, que consolida (1 legislação Iribulório do Es-

tado de Minas Gerais.

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

Art. l. -- Os dispositivos, abaixo relacionados, da Lei
n.' 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passam a ter a seguinte

redação:

"Art. 53 -

§ 3.' A multa por lescumprimento (te obrigação
acessória pode ser reduzida ou cancelada pelo órgão
julgador administrativo ou pelo Secretário de Estado
da Fazenda, desde que fique provado que a infração
tenha sido praticada sem tiolo e dela não tenha resul-
tado falta de pagamento do imposto.

Art. 55

XI - - por falsificili, adulterar, extraviar ou inutili-

zar livro fiscal -- 40 14 ( quarenta por cento) do valor

da operação, apurada OU arbitrada pelo Fisco.

XII - - por extraviar, adulterar ou inutilizar do-

cumento fiscal 401/'r (quarenta por cento) do valor
da opCraÇlO, apurada ou arbitrada pelo Fisco-

Art. 199 ----O contribuinte pode recorrer, coni efei-
to suspensivo, ao Secretário de Estado tia Fazenda, no

prazo dc 15 (quinze) (lias, de resposta (lada a consulta

l)e10 órgão competente."

Art. 2. - - Os artigos, abaixo relacionados, da Lei n. 9 6.763,

te 26 de (lezeIflbI'o (te 1975, ficam acrescidos dos seguintes dis-

positivos:

"Art. 53

§ 4" -- A decisão do Secretário (te Estado da Fa-
zenda sobre a matéria prevista no parágrafo anterior,
será terminativa na instância administrativa e só p0-

- - 231

(lerá ocorrei' 1 ) 0r provocarão inot ivada do Superinten-
(lente Regional da Fazenda, antes de ser formalizada
a exigência do crédito t1'it)utúrio e eni razão de cir-
cunstâncias especiais.

Art.	 63	 ............................

V - a aquisição dc bem imóvel feita á Companhia
de Habitação do Estado de Minas Gerais (COHAB-MG)

Art. 91

XII -- aos interesses da Companhia de Habitação
do Estado (1v Minas Gerais (COHAB-MG)

	

cação. Art, 3.'
	

Esta lei entra ('III vigor na ilata de sua publi-

	

-trt. 4,"	 Llvvo4a:n-se as 1 isl)osiçõcs clii contrário.

Mando, portanto, a [mias as atitw'idoje,s, a (l llCflI O ('0111W-
l'illR'fllo e eXerurão (i('sl:i lvi pei'leneei', que a cumpram e façam
eunlpi'ir, tao inteiramente ('011)0 nela se ('ontélil

D ada no Palácio Ia lj 1w da 1 e, em Belo Horizonte, aos
21 de dezembro de 1979,

1"RrIN(]EJJN() PEI?EJ/L-1 1)05 S.t.V7'OS
Humberto de Almeida
Márc io Manoel Garcia Vilela

LEI N.? 7.644, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1979

Revigora prazo para apresentação de reque-
rimento de legitimação de terras devolutas,

O Povo (lo Estado de Minas Gerais, por Seus representantes,
decretou e eu, ('III Seu 110110', 5UnCfl( ) a seguinte lei

Art. 1 - Fica revigorado até 31 (te dezembro de 1980, a
contar da vigência desta lei, o prazo para apresentação de reque-
rimento de legitimação de terras devolutas, de que trata a Lei n.9



"Art. 7." -- A CODEURB será administrada por
uma Diretoria Executiva, composta de 1 (um) Presi-
dente e 3 (três) diretores, e por um Conselho de Ad-
ministração, composto de 5 (cinco) membros, todos com
mandato de 3 (três) anos, permitida a reeleição."

caç'ão. Ar!, 3."	 - Esta lei entra em vigor na data de sua publi-

Art. 4.' ----- Revogam-se as disposições eni contrário.

Mando, poilanto, a belas as autoi'ielaeles, a (lu L'lIi o conhe-
cimento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
Cumpri t', tão iii teii'a client e ('0100 nela se ('Ofltétfl

Dada no Palácio la Liberdade, em Belo Horizonte, aos
21 de dezembro de 1979.

1"R.-INCEJJNO PEREIRA J)OS SANTOS
Ihunber/o de Almeida
Carlos Eloy Carvalho Guinucreies
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ti. 177, de 14 de novembro de 1973, modificada pelas Leis n.s
6.705. de 28 de novembro de 1975. 6.971, de 27 de dezembro de
1976. e 7.195, (te 23 de dezembro de 1977.

Art . 2." Ao requerente que provar iiiorada habitual no
terreno será concedido uin abatimento de 10% (dez por cento)
no preço da legitimação fixado nos termos elo regulamento

Art . 3.' ---- Esta lei entra clii vigor na (lata de sua publi-
cação.

Art. 4. 9	Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a qucili o cOfllh'-

cimento i.' eXecUção lesta lei pertencer, que a cuniprain e façam
cumprir, tão ifli eirani efli e conio nela se contêm.

Dada no Palácio da Liberdade, clii Belo 11 oi'izonte, aos
21 (te dezembro de 1979.

1"R.4NCELIN() PEREIRA 1)05 SANTOS
11 urnberto de Almeida
Gerardo Ileiiriqu e Machado Remeti!!

LEI N. 9 7.645, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1979

AI/era as Leis n.s 3403, de 2 de julho de
1965, e 6.158, de 30 de outubro de 1973.

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

Art. 1." -- - O "caput" do art. 7." da Lei n." 3.403, de 2 de
julho de 1965, que autoriza o Governo do Estado a constituir e
subscrever ações da Companhia (te Habitação (10 Estado (te Minas
Gerais --- COHAB, passa a vigorai- ('010 e seguinte I'e(lação

"Ar!. 7." ---A COHAB será adniinistrada por urna
Diretoria composta ele 4 (quatro) membros, eleitos pela
aSseinl)léia geral, sendo tiiii deles indicado pelo partido
de oposição na Assembleia Legislativa

Art. 2." -- O "caput" do art . 7,ç da Lei ii." 6.158, de 30
de outubro de 1973, que autoriza o P0(lcl' Executivo a constituir
e organizar a Companhia (te Desenvolvimento Urbano (lo Estado
de Minas Gerais --- COI)EUBB. i) , issa a vigorar com a seguinte

redação:

LEI N.9 7.646, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1979

Autoriza o Poder Executivo a alienar imóveis
de propriedade do Estado,

O Povo do Estado (te Minas Gerais, por Seus representantes,
decretou e eu. em seu f101il(', Sanciono a seguinte lei:

Art. 1. -- Fica o Podem- Executivo autorizado a alienar,
total ou parcialmente, por venda ou permuta, os seguintes imóveis
de Propriedade do ESta(l()

1 - terreno comim área ele 4.927 111 2 (quatro mil, novecentos
e vinte e sete melros quadrados), constituídos do lote .n." 8 (oito),
do quarteirão n." 27 (vinte e sete), na Cidade Industrial Juventjno
Dias, em Contagem, havido (te Norton S.A. Indústria e Comércio,
confornie registro n." 22.441, Livro mi." 2, fis, 1, (lo Cartório de
Registro de Imóveis (Ia Coniai-ca (te Contagem;

11 ---- terreno com área (le 2.880 m 2 (dois mil, oitocentos e
oitenta metros quadrados), constituído elos lotes n."s 1 (um) a 6
(seis), 27 (vinte e sete) e 28 (vinte e oito), da quadra n.' 29
(vinte e nove), no lugar denominado Caladinho, Distrito e Munici-
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pio de Coronel Fabriciaflo, havido de Paulo Comes e sua mulher
Manha Machado de Meio Comes, conforme registro n. 9 R.I

5.294, Livro 2-R, fis. 194. do Cartório do Registro de Imóveis da

Comarca de Coronel Fabriciano;

III fração ideal de 0,325 (trezentos e vinte e Cinco milé-
simos) dos terrenos e pré(liOS localizados na Avenida Getúlio Var-

gas250, na Praça Antônio Carlos n." 41, e na flua Paulo

F'rontin n. 9 172, no Distrito e Município de Juiz de Fora, havido
(la Companhia Têxtil Bernardo MascarenhaS, conforme registro
n.° 4.376, Livro n. 2, fis. 176, (10 Cartório do 2. Q Ofício do Re-

gistro de Imóveis da Comarca de Juiz de Fora;

IV -- terreno com área de 4.915.600 n12 (quatro milhões,

novecentos e quinze mil e seiscentos metros quadrados), da Fa-
zenda Porto Feliz, no 1)istrito e Município de Santa Vitória, havido
de João Gonçalves Valim, conforme registro n. 9 39.282, Livro n. 9 3

AU, fis. 77, do Cartório (lo 1. Ofício do Registro de Imóveis da

Comarca de Ituiutaba;

V terreno com área de 17.365 m2 (dezessete mil, trezen-

tos e sessenta e cinco metros quadrados), da Fazenda Morro Ver-
mnelho, no Município de Sete Lagoas, havido de Raymnundo de Souza
Viana Filho c sua mulher Raimnunda de Paula Viana, conforme re-

gistro n.9 1.852, Livro n. v 2/C2, fis. 189, do Cartório do 2. 9 Ofício

do Registro de Imóveis (Ia Comarca de Sete Lagoas;

VI terrenos constituídos dos lotes n.9 s 3 (três), da qua-
dra n. 1 (um); 3 (três) e 38 (trinta e oito), da quadra n.' 4
(quatro); 7 (sete) e 10 (dez), da quadra n. 8 (oito); 1 (um)

e 5 (cinco), da quadra n. 9 10 (dez); 7 (sete), 8 (oito), 23 (vinte

e três), 24 (vinte e quatro), 25 (vinte e cinco), 31 (trinta e um)
e 40 (quarenta), da quadra n.' 12 (doze); 1 (um), 11 (onze) e

12 (doze), da quadra n. 9 15 (quinze); 19 (dezenove), da quadra

n.9 27 (vinte e sete); 49 (quarenta e nove), da quadra n. 9 28 (vinte

e oito); 2 (dois), 3 (três), 4 (quatro) e 11 (onze), da quadra n.'
29 (vinte e nove); 2 (dois), 11 (onze), 16 (dezesseis), 29 (vinte
e nove), 31 (trinta e um) e 32 (trinta e dois), da quadra n. 9 31

(trinta e um); 2 (dois) e 25 (vinte e cinco), da quadra n. 9 32

(trinta e dois); 2 (dois), 6 (seis) e 16 (dezesseis), da quadra

n.9 33 (trinta e três); 13 (treze) e 19 (dezenove), da quadra n.9
34 (trinta e quatro); 1 (um), 2 (dois), 3 (três) e 4 (quatro), da

quadra ri, 9 36 (trinta e seis), do Bairro Nossa Senhora de Fátima;

1 (um) até 40 (quarenta), da quadra n. Q 38 (trinta e oito); 1 (um)

até 40 (quarenta), da quadra n. 43 (quarenta e três); e 1 (um)
até 40 (quarenta), da quadra n. 48 (quarenta e oito), do Bairro
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Padre Eustóquio, no Município de Betim, havidos de Toledo Enge-
nharia e Comércio Ltda., conforme registro no Livro n. 9 2, do
Carlório li(' Hegistro (te Imóveis (la Comarca de Betim

Parágrafo Úfleo - - Os imóveis descritos neste artigo foram
liavimios pelo Estado mediante adjudicação ou dação em pa-
gamento.

Art. 2.' A alienação (lOS imóveis (te que trata o artigo
anterior obedecerá ao disposto na Lei n. 9 7.291, de 4 de julho
de 1978.

Art. 3.	 O produto da alienação prevista nesta lei destina-se
à aquisição, construção OU ampliação de prédios públicos estaduais.

Ai-I.  4.	 Esta lei entra em vigor na (lata de sua publi-
cação.

Ar[. 5.	 Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as auto ri(1a(l es, a quem o co,nhc-
e iniemi lo e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cmii mi 1, tão ili teirailiente comum) nela se contém

I)aiia no Palácio da Liberdade, ciii Belo Florizonte, aos
21 de dezembro de 1979.

IILIXCELJNo PEREIRA DOS SANTOS
Humberto de Alimieidu
José Machado Sobrinho
Márc io Manoel Gare ia Vilela

LEI N.ç, 7.647, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1979

Da (1 (IC1(OIfljIUIe[,ü de /"r(lne isco 11(1/iS/a de
Queiroz ao Fóruin da ComarlI, de I'ru/(,l.

() Povo do Estado (te iIiflas Gerais, por seus reiJrcscnLmmtc,.
Litoii 1.	 (U. (III 511! 110)1(1, 5:)il(I000 a S()1iii)i(' lei

Art. 1.'	 Passa a denominar-se Fiancisc(( Itatisla ii Utieiiuz
u l' iii a di ((liia (a	 11	 Fiu 1i

\it. 2.'	 Esla lei entra ciii vigor na data ib sua p:iblicaçáo

'itt. 3."	 Revogaimi-se a	 disposiçõl 5 Clii eoiitiiio
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Mando, portanto, a todas as autoridades, a quein o conheci-

mento e execução ilestu lei pertencer. quo' a culimprain e façam

cumprir, tão inteii'ailieil te ('( mm nela se contem

Dada no Palácio mia Liberdade, ciii Belo Horizonte, aos 21

de dezembro de 1979.

FRANCEJJN() PEREIRA DOS SANTOS

Humberto de Almeida

Dnio Moreira de Carvalho

LEI N.° 7 648, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1979

1)ó (1 (ieliOIIii!U1ÇUO de 1),'. iodo l'inlo ú Escola

Estadual de Tocantins, 1 . 0 e 2. 0 Graus, da Cidade de

7'O('ifltiimS.

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

decretou e eu, em seu noilie, sanciono mm seguinte lei:

Art . 1. -	 l'assmi a denominar-se l)r	 João Pinto a atual

Escola Estadual de Tocantins, 1.0 e 2. 0 Graus, mia Cidade de i'ocantins

Art . 2 . 0	Esta lei entra ciii vigor na data mie sua publicação.

3.' - - Revo4anI-se as disposiÇs's 'ni contrário

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

mento e execução (lesta lei pertencer, que a cuiiipl'aiii e laçam

cumprir, tão i n lei rim mente como nela se coiit'iii

Dada no Palácio ila l.ilmermlamii', cmii Belo Ilurizomite, aos 21

de dezembro de 1979.

FRANCELIN() PEREIRA DOS SANTOS

Humberto de Almeida

Paulino Cícero de Vasconcelos
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LEI N. 9 7.649, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1979

1)á a denominação de Dr. João Cavalheiro à

Escola Estadual de Roça Grande, Município de São
João Nepornuceno.

O Povo do Estado de Minas G erais . por seus representantes,
decretou e eu, cmii seu nonme, sanciono mi seguinte lei

Art . 1." -	 Passa a mienomitina e-se João Cavalheiro a Escola

Estadual de Roça Grande, Município de São João Nepoiiiticeno

Art. 2.	 Esta lei entra moi vigor l ia mlala mie sua publicação.

Art . 3.'-'	 Revogamim-se as d isposiçães Piii contrário.

Mando, portanto, a todas as auloeidamies, mm quem o conheci-
mento e execução desta lei pertencei', (Jtl(' a cumpram e façam
cumprir, tão inleiraimii'nte ('(mulo nela se contêm

Dada no Palácio la l.ilo'i'dmmmie, ciii Belo horizonte, aos 21
de dezembro de 1979.

b'R.4NCELINo PEREIRA I)O.S' SANTOS

Humberto de .'tln?ei(/a
Paulj,, 0 Cícero de Vasconcelos

LEI N. ç, 7.650, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1979

1)6 a eleno;imiiiaçejo ele Ohívio .4 alarmes de Aze-

vedo ao Centro de Saúde da (]idude de Medina,

O Povo mio Estado mie Minas Gera is, por seus representantes,
decretou e eu, mmmi semi nome, sanciono a seguinte lei:

Art . 1.0	 Ficn (lenommmjnadmm ()tãvjim Antunes de Azevedo o
Centro de Saúde da Cidade mii' Medina.

Art . 2.0	 Esta lei entra ciii vigor mia (lata de sua puldicaço

Art. 3•9 -	 Revogammi-sc mis disposições ciii contrario.



- 238 -

Mando, portanto, a todas as :iiilorid ad es. a quem o conheci -

nieflio 1' cxccuçao desta le iWrten cer, que a cuilipram e façam

cumprir, tão inteiramente (0100 nela SI' (Ofl l9i1

Dada no Palácio da l.ilord:uh, ('01 Iblo 1 lorizoilte. aos 21

te dezembro 1k' 1979.

FIL-tNCEL!N() PEUFI/Lt DOS ,',INlÏ)S
I!un,berto de .1 /iIU'i'I(I

E'I,I((r((o J.,evj,,(/() Coelho

LEI N.' 7.651, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1979

Dá (1 (Il'IiOlni!iaÇ(IO I' BI'ii(f ido Soares Ferreiro

!)iiii: ao Centro Soco:! 1 ' 11)01)0 cofli Se/e 1(0 Buirio

.1 1fl(iZ0PU.S, 11(1 Muniezj,to de Coii/aqeii

() Povo do EstIl(t)l de Minas (i(tais, 1)01 SCI.I5 l'ejJl'(S(iltI)ntes,

decretou e eu, cm 5(11 nome, sanciono II s('guinl( lei:

Ar[. 1.' 1"i('a (I('flotlliflolo Iti'italdo Soares Ferreira Diniz
o Centro Social I'rliano lotO sede no lhiii'iu .\iilazoniis. no Munieqon

de Corilageni.

Art. 2.	 Esta lei entra elo vigor na data de sua publicação.

.Att .	 lieVogaill-sc (5 (lisj)osiçl)es (III contrario

Mando, 1)0ltafltO, i tintas a ititoiididt's. Ii (p1101 1) conheci-

mento (' eXecIIÇaO desta e: IwrInev1', (110 1 (UI)iI'ii1(( (' façam

cumprir, tão intciu-aniente (ou)))) nela se ('Ofltt'111

Dada no Palácio (i:i Lilord:ote, tio Belo horizonte. aos 21

de ilezemutuo de 1979.

1"i/,t\L'ELl\'() PEREII?.t 1)(S S.1.\'T(J.S'
1!UhI)1)ef1() de .1(flU'i1(i
João Pedro (l:S!iI)
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LEI N. 9 7.652, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1979

I)á (1 (IenOnhiJl(IcI'I() /i , (;jld Murí(1 (/0 Silva ao
Centro Social ('e/orno com sede no Bairro Eldorado,
1(0 lJiiiiiijpio (/C (]oiihitji'n

() Povo II)) Esldo (II Minas Cerais, poi' SeUS representantes.
(1ev tou e til, ('Iii Sei) 00)11v, ' licion o a Metl.Iinle lei

Sri. 1 Flc:t t ivI t oT,I j n:)(io (ilhia Maria da Silva o Centro
Social Urbano 1001 sede no 1h11)))) Eldorado, no Município (te
Contagem.

Sri. 2	 Esta lei enhi	 (III vigor II:t dita dc sua itiltiticação.
Sri	 H)vog:liII-s(	 IS (lIsJHLicàvs (111 contrário.

'dando, Dorti,iilo. i todas as lotidad('s, II quem o conheci-
flteflt() e ('X(9'11Çã11 (l('St:I lei P('l!(flccr. qUe a (')IIllpr(IIli e façam
('IlIlIplir, tão intciriiiii(-n II ('01111) uda SC contétii

Data no Pi1lii'j1i 	 1:1	 1.i1e1'ij:011	 cio	 11db)	 Ilarizonle. aos 21
de dcztn hio de 1979

J'll.LNCELI,V() PEI?I!/?, 1 I)QS SANTOS

Iluinherjo de 1 lincH(i
.10(10 J)((/J.() (;(5fjJ)

LEI N.I 7.653, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1979

/)ispde sobre iedu"i,o do prn:o ,ii mimo de
('.rc, cíeio paro proqr('s,':áO (/' funcionário

O Povo dl) EsLi111 de \liiia	 (ieraj;, 1)01' seus I'epreSentantes,
decretou e co , tti seu nome Sal- i- l o Ii seguinte lei:

iii, 1."	 .Siilicant-se aos 1 iiliclon(irjos do 'l'i'ihtin:il de Contas
as disposições (la l. i 11. 7 .2d2, (lc	 ih	 iineiro de 1978.

\t-t. 2.	 E,l:i lei ('titia CIII Vigor na (lata de sua publicação.
Art. 3.	 ('Voga iii -t' as (lispI (51 ÇÕes em contrário,
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Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conheci-
mento e CXe('IiÇa() (lesta lei pel't('n(er, que a cumpram e façam
cumprir, tão iflteiraiiiefll(' ('111110 nela se (011km

]),Ida no Pil'i) da Lit)ei'dade, cio Belo Ilori onte, aos 21

de dezembro de 1979

FRANCELIN() I >EREÍU.t 1flS SANTOS
humberto de ,4lmnet(Ia

LEI N. 9 7.654, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1979

nu (1 (leI,nnuinw'(io (1 polue construída sobre o

nRio Elvus, o loe1 denominado Moreiras, ligando
o Município de iberliogu ao Povoado (te I'orteirinhas.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus i't'prcsentantes,
decretou e eu, em seu noilu', sanciono a S('4Uii1t(' lei

Art. 1. 1 1)enonunar-.mc-á "Vicente Carvalho .\i'aújo" a Imole
COflStrUÍ(la sobre o Rio Elvas, 0(1 local (1 efloin 1 fla(lo MOr('iraS, ligando
o Município (te Ibertioga ao 1 ovoado de Pi irteirinhas

Art. 2.'	 Esta lei entra liii V1.4OV na data (te sua publicação

Art. 3.''	 ReVogaIIi-5(' (.5 (lisposiçã('s ('III ('Ofltl'al'iO

Mando, portanto, ii todas as autoridades, ii ([ui('ili O conheci-
mento e execução desta lei l)ei'teneel', que a eulnprani e façam
cumprir, tão inteirajiten t(' coino nela se ('ofltCiii

Dada no l > it!áeio (Ia l.il'i'dade, cai lt'lo llorizoiite, aos 21

de dezembro de 1979.

FRANCELIN() PE/tEÍ1L1 J)(.)S .St V1'O.'
Humberto de Almeida
Carlos Eloy Curua!ho (;uzimiuurães

RAZÕES DO VETO

AO considerar os tei'iuos da Pi'oposiÇo de Lei n. 8.257, que
adapta a Organização e D ivis ão Judiciárias do Estado de Minas

Gerais (Resolução n , 9 61 (10 Tribunal de Justiça, te 8 de dezembro

de 1975) à Eiiienda Constitucional n.'1 7 e à Lei Complementar Federal

n. 35, de 14 de niaro de 1979, sou levado a opor-lhe veto parcial
fundado em motivos de ordem constitucional o' de interesse público.

(uoi '1'111), i'lo	 3:' do irli.o t., da Resolução n. 9 61, com
a redação dada pela 1)1'01)0siçs 0 dC I,('i ('III ('XabU	 ii restahu'leciniento
de comarca fica dispensado (lii ('Oiflprovação dos re(Iuisitos exigidos
para a sua criação e instalaco	 "noi'j)1a assim redigida ''Uvolvu.,
pOI'éiih, uni verdadei i'o c ) n tra-s€'iisii pois se a coiiiai'ea foi extinta
por falta de i'eqhhisifos Par	 1 5101 f1011l(Ilenção tais reqilisilos obvia-
mentI', (levelhi sei' atendidos pala o efeito (le seu l'ostaljelrcimento,
razão pela qual essa dist)o)'.içào deve ser c'lioiinadi do texto em
exame.

O iiiciii	 ocorre eoiii i'elaç5	 ai Pl'ági'afo único do artigo 6.'da Hesolus 0 o." 1, pelo qual se esl.iheb'o'e ( 1 111 ' 11 extinção (Ia comarcadepende i,	(lo- aprovaÇão la Aso-nitilia Legislati'1

'I'rata-ae na s o'i'dad, de ( lls l( t s i cà)( inácua,	 ii (pie (l ualq ueraltcl'ação na (ll' 9 iIhli f.lIçà(	 (' divisão) jii(li('jàl'j 11' ;	 de acordo com a
Constituição Federal, só pmle' Iliesli(o er lealizada por iileio de lei.

A ('Xrlusã () do >au'àgrafo Único do artigo 7.'.' da liesolução11 -9 61, decorrente de ('luendi P arlaruenkij' que reduziu o número defeitos para classificação du' colha reis. pci'oi itirá (lhe se liosSa dar à
matéria, postcriol'ihlent( 11111 triltamer i lo niais idequi qo a fim deque a apuração do 100v hloen lo forense, pal'i efeito de o' uss fi Cação(te cohliarca, Se suhor'oj,i'	 1 cr'ik'i'i	 ('Ondi'/('flte coro	 o i'u'aljdaçlejudiciária de nosso Estado.

Nego, taioliuio, sanção à ex t l'esào "e Fazenda t úb1ica", qe
consta da redação dada ao a digo 11 li Resolução o." 61 do Tribunalde Justiça, tendo cio vista a ineuIh vu'n j. i1e j 1i de se atrillhrir a juiz de
vara Cl'iIhl mal con1pe[neji para nIger' feitos da Fazenda Pública,
A proposta neste sentido, i('I'escid( (O texto por elhienda Pa1'lamentar,
contraria o princípio li es p eei1liz1çfo1 la atividade Jiidio'antc, e
inova, de modo contl'ái'jo ao iii tei'esse Público, as d iretrizes adotadano tocante a distr'iliuiçã)( (II' ('oioit(etêilcja

Por sua vez, o inciso li aci'eso' j do ao 1,1' do artigo 18 daBsolução n".' (ii, a léui de iii tro luzir lriatri i transitória na parte
relativa ,'os normas de Carútei' per'hliinc'n te Ia PrO,osjção, ' também
desnecessário, já que o artigo 141 da Lei Orgânica da
Nacional regula

)

 e oiat'ri h atinente ao acesso aoTribunal de Justiça, ole que trata o referido inciso.

Não há razão i g uilnieotu pilha ser acolhi da a inovação cons-tante do paragi'ato) único do ai-ligo lI) da Resolução n.'1 61, devendo-se,ao contrário, evitar o Ira 1 OlHento ) d iscrini inalórjo quanto ao Prazo deque dispõe O (O\ 'i'hl(loi' lii itao para fazer Pl'ohhloção 00 no-meação para a Capit0J e Para Comarcas olo interior (10 Estado.
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No tocante ao § 1 . (lo artigo 10() (la Besoluçao n. Q 61, o

veto tem por objetivo cancelar (lo referido texto a expressão "por

iniciativa própria ou indicação do Presidente de (Iirctório de partido

político, sediado 110 iIltIflicípi() onde livel' de ser f('il() o provimento

de cargo, que se encontre 1ev idalll(fl te registrado, ou, inexistindo

este, por indicação do Prefeito Municipd". para que fique inteira-

mente resguardada a regra do artigo 112, 1., ( Ia Lei Orgânica da

Magistratura Nacional, segundo a (lual a nomeação (te Juiz de Paz

será feita mediante escolha (III lista tríplice, orgaii izada pelo Pre-

sidente do Tribunal de Justiça, (((IV ido o Juiz (te 1) ireito da coniarcil,

sem a indicação, portanto, (lo Presidente (!(' diretório de partido

político ou do Prefeito Municipal

Por outro lado, o 4. (lo artigo 124 da Proposição exige

estágio flhiflhflo de, cinco nos na iiiagistratUri( para efeito de apo-

sentadoria de iioeinbro do Ministério Público e Advogado nomeado

Desembargador ou Juiz. (to Tribunal de Alçada, mas essa exigência

viola o (liSj)OstO no artigo 113, 2., da Constituição Federal, com a

redação (la(Ia Pela Emenda Coo stitu(' ional n. 7, (t(' 13 (te abril de

1977, razão pela qual ole vejo no dever te excluí-lo, também, da

sanção.

Deixo ainda de sali cioiio i' a ('X pressão "e Escrevente, ainda

que em substituição regular, nos dois últimos anos", que consta da

redação dada ao inciso \'ll do artigo 187 (Ia Ileso uçao n.' (ii, bem

corno seus 1.<? e 2. Não liii motivo queiiiie justifique a inovação

de que trata o inciso, estabelecida coou o propósito de estendeis ao

Escrevente o direito de inscrição no concurso para ingresso na

magistratura, direito esse assegurado alwflaS a algumas categorias de

servidores públicos, ('111 razão da natureza das atribuições (te SeUS

cargos. Quanto aos 1.' e 2." (lo mueflei((na(lo artigo 187, (levem

ser, ambos, expungidos do LIX lo da Proposição, porque não é reco-

mendável a adoção (te regra que l)ermmiiLl o) ingresso na magistratura

independentemente de lim it e te idade a ser atefl(lid() pelos can-

didatos.

l)esacolho ainda os artigos 5., 6., 7. 9 , 9.9, 10, 11, 12 e 13 (Ia

Proposição de lei em apreço. por (1 isporeili sobre serventuários da

justiça e divisão judiciária, assuntos não compreendidos nos obje-

tivos do projeto formulado pelo Tribunal de Justiça do Estado, que

Se limita a olaptam' a Lei Orgânica (Ia Ma gistratura Nacional os
Livros 1, II, III e 1V (Ia Hesolumçã 0 n." l, le 8 de dezembro de 1975,
que contém ()rganjzoçào e J)ivisão Judiciária

 do Estado, Tais
artigos, pelo fliotivo exposto, (levemo( tamloloémio sem' eliminados (10 texto
da Proposição p01' 

cuidareioi (te um Léria estranha à iniciativa do
Tribuna] de Justiça (lo Estado e, ainda, por letermm lj ulareum (O auinenda despesa pública

JlIlpõe-se igualmlle,1te o veto (lo iim'tigo 14 (Ia Proposição
8.257, (IUC illautémmo OS (tiI'eito 5 (' vantagens c oncedidos ( n tem'ioi',neflt
aos lllogistm'io5 tendo eu, vista que norma desse tem- Contraria a
disciplina ('Stal)('J('('j(la 5(01)m'(' a iOiati' j 0 J)'l(( título IV (1l Le i Orgânicada Magistratura Na('iomlaJ

Deixo, ainda (te .Sancioflam a ('Xpo'essão "e V e a 'Ia )e 1)2"
que foi aditada ao am'tigo 1.' (la Proposição tendo 

('111 vista que tal
expressão ("Orm'('spouIde a (lisposições excluídas 

do texto por seremtotalmente es tranhas aos objetivos (1(0 projeto de iniciativa do Tri-
bunal de Justiça do Estado,

Pelos ullotjvos ('Xpostos, le (Odeio ('ollstitucional e (te interesse
público, opon Ilo veto, po( m'to nto, ao 3.' do artigo 4. -, ,  ao parágrafoúnico do artigo ( IL, ao parágrafo Único do arti go 7.", à expressão
"e Fazenda PÚl)li(o" do ort ig(o 11, ao flCS() 11 do 1." do artigo 18,
ao parágrafo Único do a m'tig ( o 19, à expr('ssão "por in iciativo própria,

ou indicação do Presidentelo diretório de pai-tido político, sediado
no) illufliejpi(( o11(1, tiver si(lo feito o pr

ovimento do cargo que seencontrv devi damente registra(l(( (ou, inex istin(Io este, OP indicação
do Prefeito MunicipoI" (1(0	 1 . do artigo 100, ao § 4.' do artigo
124, e à expm'('ssã(( "e Es('m'('\'(11 t(', ainda que ('III substituição regular,
fiOS dois últimos anos" do nciso \'Il (1(0 artigo 187 e seus 1." e 2.,
todos da Besolução o." (ii, ('0111 a redação (10(10 pelo a 1-ligo 1.' daPropoSÇ5() (Iii ('XaiIO(', e, a ind a, à ('Xt}l'('ssãoo "e V e a To l)ela 02"
do artigo 1." e artigos 5.9, 6.', 7., 9.', 10, 11, 12, 13 e 14, (Ia Proposição
de Lei n.' 8 . 257,  a ([(mal ol ('vol \O ao) exame ( Iada egrégio Assembléia
Legislativa do Estado

p
alácio (Ia Lib('r(jade ('II) ll('1

0 lIorzo 0 te, aos 21 de d ezembrode 1979,

(a) FR,lNCELJ'ç() J'EJ?Eu/?1 DOS S.4A'TOS	 Governador
do Estado de Minas Gerais

Ii.
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LEI N.9 7.655, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1979

Adapta a (JI'ÇJ(Iiuz(IÇ(10 (' 1)101500 ,111Ü1CI(1l'iO'( do

E.SI(t(l() (te Minas Gerais (Resolução is,' 61 tio Tribu-

nal de justiça, de 8 de dezembro de 1975) à Emendo

C011stilIlCiOil(1l jj ,' 7 e à Lei Com picos cii far Federal

•9 35, (te Vi (te março de 1979

O Povo do Estado (te Minas Gesai s, p01' seus representantes,

decretou e eu, em seu nome sanciono a scgtiinte iei

Art. 1. - - Os Livros 1, II, lEI. IV (Vetado) da Resolução

n. 9
 (ii, do Tribunal de Justiça, (te 8 (te de'i,ciiibro (te 1975, que

contém a Organização e 1)ivisão ,I(I(li('iOril Is (lo Estado, passam

a ter a seguinte redação

LIVRO 1

Das
	 'I'lÇS('5 e dos ÓVPUOS de Jurisdição

TITULO 1

Das Circaliscrições

Art. 1 .Q - 
O território do Estado, para a adminis-

tração) ela Justiça. (liVi(I ('-Se' CIO ('OIflhOr('aS, 85 quais podem

subdividil'-S(' em(tiStritos e StIl)diStritOS. OU se agrupar

emjrflnSCriÇ0e5.

Art. 2.' -	 A cabal'1'8 constitui-se (11' CIII) OU maia

municípios, [urinando árca contínua e tem por sede a

(10 IflUfljCÍP0	 lhe (lei' O nome

Art . 3 ,? - - Constituem-se o distrito e o subdistrito

judiciários ( 1 () distrito (' sulutistrito administrativo s , assim

criados em lei.

Art. 4.'	 So l'equiSilos ('SS('flCiIOIS	 1( raac nação

(' instalaÇa() (1 a ('oinarca

1	 Para a c liação

a) extensa)) territorial superior a cinqüenta (50)

quilômetros quadrados;

h) população 1OÍ1 de vinte e cinco mil habi-

tantes, <tos quais (bis 1101, pelo IlieflOS, i'esid '111 na sede

em que (levou! existir, no imlíflillIO, quinhen [as ('asas

residenciais;
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(')	 o'Io'iloi'aoloj	 Upo'I'ioI' 8 ('100')) isiil ('leitores;

(l ) arrecadação es[ad tial (lo' imp
ostos igual a uns

milésimo (lo total (tI) receita (1)) Esbato

O') 11b0ViiI1('flf forense anual de duzentos feitos j u-

diciais, no Imiínimno, que sejambi ações penais ou ações
Cíveis (te rito SU1U8I' jSSilllO, (t(' ii Lo ordinário, de proce-
diitieii lo especial ('Ofl t('fl('iO5() 011 (te execução Por título
extrajudicial, (tefltl'e estes ú 1 limos excluídos os (te cxc-
CuÇã() (LI' (tíVi(la at1'11 (laS Fazendas Públicas

li	 Pioi'a a instalação

a) ('difíelos públicos ('010 capacidade e condições
para a ilistalação lo fói'oni, lfl'S5O pública e ojtIai'tel elo
destacamisen [o policia

li) casas (lo domínio lo Estado para moradia dc
Juiz (te l)ji'C'jlo C do Promlmo)tor (le justiça, (lotadas (Ias

condições (te cnn forlo que a situação local Permita (água,
luz e esgoto», ('0111 acoml]o(t:(cão para famiijlja de sete ineni-
l)I'OS, pelo) UlCUOs, O' (1 ('I1l 15 espe'cificaçõo's, (te 1(cOi'Olo colo
pI'OViflIeiitç	 (1(1 (om'i'e'o'dor (te	 lusIto-a

Os requisitas (te população, extensão terri-
torial e o núiitc'i-o (lo' casas serão provados pela última
estimativa (la Superinten to'ncia (te l-sstalíslie'a e Informa-
çõcs (la Secretaria (te Planejamento; o (te número de elei-
tores 1)01' ii) formação (lo) 'l'i'ihunal H egional Eleitoral; o
de lenda, isiediante' c'c'o'tidão foi'no'cida pelo departamento
('Oillp'etdntc (li) Secreta ria II e Estado (Ia Fazenda; o dos
cd ifío'ios Públicos, por declaração (Ia Secretaria de Obras
Públicas (II) Estado, (II' (Uo' to'nham sido construídos ou
i'O'flIO(telados (LO' ae'oI'(io ('0101 plantas aprovadas por SCU
departamento técnico; C o olo liI0Vil)Iefl to !')(l'eflse, 1)01'
certidão (lo l)isti'ibubtom' da o'omnarca, ('0111 relação aos
três úl limos 1)fl OS,

2.'1 Os requisitos quantitativos 1)101 ,8 11 criação
(Ia comarca Sel'ão re(tuziotOs à metade, cru se tratando de

lilunicipio localizado a lObais (te sessenta ( 6(1) quilômetros

da sede da c'omulal'ca a que pertença, podendo ser dis-
pensados em i'elação a omuni('ípios colo 	 meios
efe ('omilUflicação,

i 3. --
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EXiI)i(Ia	 1 Coiuissao Permanente a

(locuinenlaçao a (110 5C iefie o 1: (1(1 artigo antece-

(tente, o(oireg&iloi (te Justiça laia insp(çao iii loco e

apresentará relatorio cietinstanciado, j)ropondo OU flãO

a criação da(OlHa rei

1.. Criada a coinaica e verificada a existência,

iiiediante i nspeçáo iii loco rei[,, pelo Corregedor de Jus-

tiça que dela aifleSeiita1ii relatório circunstanciado, dos

requisitos (nIiifl(radOs lii) 11(01 II, do artigo 4., o Tribunal

d eterinin aiS, ni l esoluçauu. a data para sua instalação,

eiii audiência solene presidida pelo Presidente do Tribu-

nal ou l)eseuiluargador especialmente designado para o

ato.

2. .k ata da iuiliencia será lavrada com cópias

autênticas para (iliessa (o Tribunal de .Justiça, ao Tri-

bunal de Alçada. à Corregedoria te Justiça, ao Tribunal

Regional Eleitoral, ao Governo lo Estado e à Assembléia

Legislativa.

Art. (1." A exlinçou da eOiiI0Ci( será (Idterulinada,

1.01H O ZIM I X .,Içao de seu território a outra ((II outras CO-

iiiai'eas.satistcilo o rquisilo te continuidade de área,

(lilIulidO MC verificar que ela não satisfaz os requisitos

enunieraulos no item 	 1 lo artigo 4." e (IUC ii prestação

jurisdicional se aperfeiçoará colo a extinção

Par-á g rafo único -	 1 Vetado)

Art . 7. , A comarca de Belo Horizonte será de

entraneu especial e as (lImoais classificadas cm três en-

trfincias, uutleuleco.luus os .seguiles lc(1liisitos

a)	 oioviinenlo forense;

tu)	 desenvolvinienlo ceoriolmiteo e cultural de sua

sede.

Parágrafo único - (Vetado)
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TITULO II

Dos Órgãos de .Iiliisdiuiio

Art.8.'	 () Poder Jiidicii'umlo será exercido pelos
seguintes orgaos

	

1	 1iihuuJ	 te Justiça;

li 'l'm'ihtin1ul (te Alçada;

	

III	 Juiz de Direito;

	

IV	 - Juiz de Paz;

	

V	 Tribunal do Júri

	

VI	 Tribuna ute .J tisliça Militar

VII-Clh	 Militares

	

VIII	 Juízes A ti(litoi(5

1. -- I1essa1vop (1 disposto ilos 111'tigOs 9. 1 , 10, 11,
12, 13, 14 e 15, cio ca la comarca haverá um Juiz de
D ireito, Tribunal (lo .Iúii e outros (jIle Ii lei instituir; cru
cada distlit() ou stiludisirito	 (iii! Juiz de Paz e dois
Stlplentes

	

2."	 (on( seute cio llehu( Ilorizon iv C para servir
em lodo o Estoluu haverá vinte e três .Juízes de Direito
Auxiliares,

Art. 9."	 Na Comarca de Belo horizonte servirão
59 (ciii qtien tIl e fiu (.) Juízes de Direi lo, sendo

1	 2(1 (vinte e seis) de Varas Cíveis;
II -- (1 (seis) de Varas (III Fazen da Pública e Au-

tarquIas

III ---5 (cinco) (Id Varas de Família;
IV - 1 (um) de
	 "e Registros Públicos, Falên-

cias e Concorulatas

V	 15 (quinze) de \aras Criminais;

- 4 (ivatm	 em 2 (dois)	 lr j liun i is uluu Júri;
\Tlf	 1 (uni) (tIl Vara de Execuçúcs Criminais;
VIII --- 1 (um) da Vara de Menores.

	

1.' -	 Eiri cada Tribunal do Júri servirão uni (1)
Juiz Presidente e 1 (iiiii) Juiz Suniar j an te.
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2. -	 Seis' i iSa, ainda, na Comarca te Belo Ho-

rizonte

1 -	 17 ( (tezesSeft)Juizes Substitutos, c'lassifica(Ios

como (tu terceira e!i;rai1('ia;

II - 2 (dois) Juizes d;' Direito Auxiliares, que de-
verão exercer suas atiVida(IeS de cooperação perante o

Juizado de Menores.

Art. 10	 Na Comarca te Juiz (le Fora servirão dez

(10) Juízes de l)ireito

1	 - 4 (quatro) de Varas Cíveis;

II	 3 (três) (t(' Varas Criminais;

111	 2 (dois) de Vaias (li' Família;

1\'	 1 (um) de V.r	 la Fazenda Pública e Autar-
quias, 1((gisli'o	 P('Ihti('aS, Falências e Concordatas.

Parágrafo único	 A uni dos juízes de Direito de

Vaia de Família, Iterudaniemite, clii cola biênio, serão
atribuídas, pelo Corm'e;.p'dni' de Justiça, as ftinçm's de Juiz
de Menores

Ar[. 11 Na Coinai'ca (te Uberaba servirão 6 (seis)
.Juízes te Direito. sendo -1 (quatro) te Varas Cívcis e 2
(dois) de Varas Criminais (Vetado)

Parágrafo único -	 .\ um dos Juízes de Direito de
Vaia Cm'iuiinat, altei'uadauien te, elo cada biênio, serão
atribuídas, pelo Corrcn'dor (te Justiça.	 funçãcs (ic Juiz

(te Menores.

12 Nas Coiiiam'eas (te Governador Valadares,
.Montes Claros e U )ert Snd a servir—o 5 ( cm co) Juizes de

Direito, sendo 4 (quatro) de Varas Cíveis e 1 (um) de
Vara Criminal dc M('n(I't', e \'idcntrs do Trrhaltm

Art. 13 Nas Coniarcas (te Conta l-em e 'I'eófito Otoni

servii'ao 4 (quatro) Juizes (te Direi tu, sendo 3 (três) de
Varas Cíveis e 1 (um) de Vara Criminal, (te Menores e

Acidentes do Trabalho

Art. 14	 Nas Comam' ('as de Araguari, Barbacena,
Betimn, l)ivinúpol is, ltuiutat,a e i > atos de	 l mas servirão

3 (três) Juízes de Direito
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AI. 15	 Nas ()mmiaI'('as de Cai'angola, Caratjnga,Ca ta 	 Conselheiro Lafaiete, Coronel Fabrjcjano,
('111-velo'Foriiiiga Il)atmuga, 1 tabjm'a, Itajubá, ltaúna, La-
vias, Leopol tina, Muriaé, Ouro Preto, Pará (le Minas,
Passos, Pirapoi'a, Poços (te Cal das, Ponte Nova, Pouso
Alegre, São João (tel-fl('i. Sete Lagoas, tibá e Varginha
servirão 2 ((tais) Juizes de I)irejto

Art. 16 - As Varas (la flieSilia (Ufl)petêncja são
numeradas ordinalmnente

l)rágm'af () único () 'lii bunal (te Justiça, mediante
Hesot UÇãO, poderá fixar ou alterar a distribuição de com-
petência (las Varas previstas 1)05 artigos 9. 1 a 15,

LIVII() II

Dos '1'!'i1)uJ) 1 i5 (' J,ii:c. (Ia Jui'isdiçüo L'oinu,

TITULO 1

1)0 'l'z'ibunal de Justiça

CAPITULO 1

1)0 Constituição

Ar[. 17 O 'l'i'il)Uflat (te ,JLlslira, ãi'gão superior (te)
Podei' Judiciário do lslado, tendo por sede a Capital e
.Jum'isdjçSo eiu todo o seu território,  compõe_se de 33
trinta (' ti'ês) Desemu ba rgadores, um (los (l ua is será o Pre-

sidente, ((ul 1')) o Vi('e-Pi'('side . ule e oii(i'o o Corregedor.

Parágrafo úniCo 1/5 (um quinto) (lo Tribunal
ser5 I)i'(eil('tlj(t() Po', iii('flibroç do Ministério
Público, cmii putan (lo-se, na apuração desse quinto, como
unidade, a fm'aeão Superior a meio.

Art, 18 -- A investidura no 'arg de l)esembarga0
far-se-á mediante promoção (tu i ( iagis(i'ado pelo ('Fitél'jo)(te afltigii i (boi e t' iii ('r('cjni('mi to, altern ad;omc. nte. e pornonleação dentre OS membros (lo Ministérjc i Público ou
Advogados ('II) ('fcli\' cXercí('i 0 (la profissão, todos de
notório 1ileJ'('(ju1() lo e idoneidade moral, (0111 10 (dez)anos, pelo Iue'iios, de prática forense,

A
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§ 1. - -- No caso (te promoçao de iflagistiOlO pelo
critério de antigiiid ade. S(r(1 oliSCFVa(l0

1 -- - a antigiii(ladC será apurada entre os magistrados
de entrância mais elevada, como tais se considerando os
que integram o Tril)unal (te Alçada

11	 (Vetado)

111 - o Tribunal de Justiça, por seu órgão conipe-
tente, em sessão pública e POr (selUtíniO secreto, m'esol-
verá se (teve ser indicado o magistrado mais antigo e,
se este for recusado pela maioria absoluta de seus nietil-
bros, repetirá o escrutínio em reiação ao ilUe(lia-to e
assim por oliiiitc, até fixa r a indicação

§ 2. No caso (te pIOiliOÇi(O P Or Mereci fllentO, SC1ij

observado

1 li ifl(PCIIÇIIO( 1 feita clii lista tríplice, organizada
mediante votação (los iiiciiihros do óigao coinpclente. ciii

escrutín i o secreto e sessio) pública, de acordo como o
estabelecido flO Hegiiimdnto Iiileriio

11 -	 podem sei VOtl((t05 .luíi.es ole qualquei' eimlraucia.

§ 3." - No caso de nofiieaçao, surá observado

-- - a indicaÇao (leve recair ciii candidato de classe
igual à do último ocupante do cargo vago ou, eni se
tratando de vagit a sei preeiicli.idi pelo critério alterna-
tivo (Lei Complementar n.- 35, artigo 100, § 2»), em
candidato (te classe (1 iferen te;

II - - a indicação é feita elo lisla tríplice, observado
o disposto no itein 1, do parágrafo anterior, podendo ser

votados (IS ('lln(li(Iilos que satisfaçam as exigências legais
e incluídos cio relação oi'gl(lli/lolli na forma estabelecida

no Regimento Interno;

III --tratando-se de saga reservada a Advogado, o
candidato (leve contar imiais de 35 (trinta e cinco) e menos
de 55 (cinqüenta e cinco) anos de idade, bem como ler
inscrição permanente na Urdem dos Advogados  (lo Brasil
e não ser membro do Ministério Público.

§ 4» --Em qualquer caso (te prOmoÇi(o ou de no-
meação, antes da indicação e ciii parte secreta da sessão
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em que (s la tiver (lUe ser feita, será obrigatoriamente
ouvido o Corregedor e, facuttalivanient (. os deiimais de-
sernbargadores Ilresentes sobre as quaIidoles pessoais dos
candidatos que possam ser votados.

§ 51	 Não pmleiú tomar pariu na votação o De-
SeIi1l)arg((Io I • f)amenl(, consangijírl ('o ou afim, até o ter-
ceiro grau illclUSIV(, de (111(111 possa ser votado.

Art. P1	 Hecel)i(la a lista tríplice ou a indicação
por anligiiidad o Go\ , vrnador fará a promoção ou no-
meação d tio de 30 (1 ri ii la) di

a
s , contados de seu re-

cebimento.

Parágrafo único	 (Velado)

CAPI'I'VL() II

I)u I)irod (, (10 Ti'ibuiu,l (1(' Justiça

Art. 20	 - () 'I'rit)unil lerá uni Presidente e um
Vice- P res (1(11 t(.

§ 13 - -- () i 1 rcsi(tenIe e o Vice-Presidente t(i'ij () man-
d ato de 2 ( dois) anos, pI'oibjoia a reeleição, e serão
eleitos dentre () .'L Juizes imius antigos do Tribunal

§ 2. - () Juiz (Ic l' eXcr('iot (( (argo (te direção
por 1 (quatro) aios ou  (II Presidente fluo) figurará
entre OS (1 cgívois, até que se esgo( leimi todos os nomes na
ordem (teintigiijdaole

§ 0	 São cargos de direção o dc Presidente e o
te Corregedor.

§ 4. -- E obrigatória  aceitação (1() cargo, salvo
recusa iiii(liifesl:oll( 1 aceita antes la eleição

Ai1. 21	 () Pies i (1(0 t( e o Vice-1,'esid&n te não in-
tegrarão as Cânlar(s

Ar) - 22	 A ('((iIiJ)(tmi('il( j1l1is(licionlll do Tribunal
de Justiça e suas atribuições aoll oinistriti q s são) exerci-(lil	 P(lO(s úi'gão(s (file (1 ii legrani

Art. 23 - Seul t)ieiiiízo (te outras co(llIpetênc'ias e
drihuiçoie, esld(olecI(l(s iiO( Hc g ili)efll01 interno, a Com-
petência e atiil(iiiçõc, jtirisdieionais e a(tflflnistratjvas do
I'mesiottnle e (lO Vie e-iresiot1 . ntt (t(( Tribunal de Justiça
são as estabelecidas neste artigo.
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§ 1."	 1,"111 geral, compete ao Presidente

1 presidir a sessão, administrativa OU judicial,

da Corte Superior i do Conselho da Magistratura, nela
exercendo o poder de polícia, na forma estabelecida no

Regimento Interno;

II -pi'i'el'Ii' voto de descilipale, mios julgamentos

adnhtflisti'ati'VOs ou judiciaiS qu e preSi(ilV, rios casos pre-

vistos ciii lei ou no l cgiuiei'ito Interno;

III	 distribuir os feitos administrativos OU ju-

diciais;

1V -	 assinar acórdão, pi'oferido ciii sessão que

presidir;

V - expedi', ciii seu nome e t'ooi sua assinatura,

ordem que não dependa dc acói'dflo ((O não seja da como-

petêIicia do relato!';

VI - - convocar SeSSOeS cxti' -iiirdinii'i(5, solenes e

eSpeCiiiiS

VII -	 organizar e fazei' publicar, até o uies (te março,
breve relatório da gcsl ão jud iciãi'ia e administrativa

VIII	 -providenciar quanto a p-uhlicaçao do cxpe-

(liei1tL' do Tribunal no ór gão oficial;

IX -	 delegar ao \' ice-l'rcs b leu tu' a prótica de atos

de sua competência.

- É da commipetcncia juirisdicioflal do Presidente:

1	 votar no julgamento (te incidente  (te incons-

tituciOflaliila(le

11 mandar coligir ( ti(cumucntos e provas 1).;1'a a

verificação (te crime conUiu, ou de responsahilidad e, cujo

julgamento coui)ei' () Tribunal;

III -- - inforniar recUrsO de in(IUI lo ou de comutação

de pena, quando o processo for 1:1 competência ol'igi-

nária do Tribunal;

1V	 processar e julgar

a) (leSCrÇaO de recurso por falta de preparo;

b) desistência manifestada antes da distribuição do

feito;

e) suspeição oposta a servidor do Tribunal;
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	(i) 	 pedido te suispemisiio (li' seiitença concessiva de
'mandado (te segurança

e) recurso de inclusão ou exclusão de jurado;

	

V	 requisitar (1 pagamento, em virtude de sentença
proferida contra as Fazendas, (li) E.Stii( j i) OU (te Município,
nos termos tio artigo 121,	 3.',(li Constituição Estadual
e do artigo 730. E, do Código de Processo Civil;

	

VI	 - ctiniieci'm' ii' i'ecianiação contra a exigência ou
a percepção de custas e emolumentos indevidos por ser-
vidor do Tribunal e, cmii feito subam etid o a seu julgamento
PM- servidor que nele tive!' funcionado, ordenando ar
estituição e punindo o faltoso;

VII - - informa ir 1maiO'05 CO!'J)iIS requerido ao Supremo
Tribunal Federal

\'lJI	 assinar carta de seliteilça e mandato exe-
cutivo;

IX - - despachar petição referente a autos findos;

X - conhecer (1(1 pedido de liminar cai mandado
de segurança. quando a espi ia (li ii istrihuição puder
frustam' a eficácia da m(-dida;

	

XI	 Relatam'

a) u'onfli lo entre Câmaras e I)i'sembargadores, bem
corno susp .c içã0 opos 1 ..'i 1 )eseimi barga dor e por este não
reconhecida;

1))	 conflitoil(( (' fl 1i'c ((5 Tribunais (te Alçada, de Justiça
Militar (' de Justiça

	

§ 31	 São ati'ihuiçõu's admuiriisf cativas do Presidente:

1 -	 (lar posse a I)esemnbargadoi' e a Juiz de Direito;
II	 mouca!' e eiiipossam' servidor do Tribunal e de

seus Serviços Auxiliares;

III prorrogar, nos tei'imios da lei, prazo para a
Posse de i)esenibal'gi( Om' e Juiz, buin ('orno de servidor
do Tribunal ou de seus Serviços Auxiliares;

'N' -concedem' fé ra. individuais, férias-prêmio, li-
cença, até uni ano, a i)esemnh)arga(lol', .Juiz de l)ireito ou
Auxiliar e a Juiz di' Paz ,aeste quando a licença for
supt'rioi' a ti'ês (3) au scs, assini como a servidor do
Tribunal e de seus Serviços Auxiliares e revogar a con-
cessão;
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- ('Ofleed('l' a lii agisti'adii e a servidor do Tribunal
e de seus Serviços Auxi 1 ia ris vantagem a que tiverem
direito;

VI nos lenhos da lei, aposentar, colocar em
disponibilidade, exonerar t' (lenhitil' servidor do Tribunal
e de SCS Serviços Auxiliares;

VII ---- caSsar licença COflc('(Iidíi j)0l' Juiz, quando
o exigir o serviço público

VIII iniciar j)lucesS() adminisirativo disciplinar
contra IliagisI rado e servidor (to Tribunal e de seus
Serviços Auxiliares;

IX	 votar na organização (lc lista pata nomeação,
remoção e promoção de itiagistrado

IX - - impor pena disciplinar, observando o que é
disposto nesta lei e no H et.i ilienlo Interno do Tribunal;

XI - - comunicar à Ordem dos Advogados as faltas
cometidas 1)01' advot.tiido, 5(111 prejuízo do seu afastamento
do recinto;

XII --levai' ao conhecimento (lo Chefe do Ministério
Público a falta de Procurador que, indevidamente, haja
retido atitos ('0111 excesso lo prazo legal;

Xl El	 ('Ofl('e(lCl' licença para casamento, nos casos
do artigo 153, XVI, do Código Civil

XIV ----autenticar com ()s termos de abertura e en-
cel'rainento, nunieraçào e rubrica de folhas, os livros (ii'
ata, (te distrihuiçao dc feitos e de termos de posse, po-
(iefl(lo fazer a rubrica por meio de chancela

XV	 i'eceher e processa!' pedido (te illScl'iÇaO Clii

concurso pala .liiiz ou servidor do Tribunal;

XVI - - cnciioiinliai' ao Covernador proposla de or-
çaliien Lo l(( Tribo o aI e de seus Serviços A o xilia res

XVII --requisitar verba destinada ao Tribunal e
aplicá-la;

XVIII	 convocar, nos casos pei'iiiiti(los ciii lei, Juiz
para a suhstituiçào de Desembargador;

XIX -- designar .Juiz Auxiliar para substituir ou coo-
perar com Juiz de 1) i i'eito

XX -	 superintender o serviço da Secretaria do
'l'rihunal, zelando pela arrccoliçào fiscal nesse serviço;
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XX! -	 reiiielir à Superi nlen (lén('ia de Estatística e
Informações, tia Secretaria de Plaiiejamento , os dados que
lhe forem enviados 1)01' Juiz;

XXII	 itii'igii' a ptiblicaçiiti da "Jurisprudência
Mineira'' , Podendo pedir a ('ooJ)i'l'açio de l)esenihargador,
selil Pri'iuízo de suas funções;

XX ELE	 expitlii' o.s a los (le reliioçiio e permuta de
Juizes (ai-[. 198,	 3..' e 4.5)

XXIV- - ( 011 vocar Juiz Sul)stituto de 1 . ' instância
para a sul)sIi luição de Juiz da Comarca de Belo Horizonte
riu caso de vaga ou afastamento

XXV	 (ofl('('(l('I' a (lisl)onil)ilida(l ( prevista no artigo
144, § 2." 	 Constituição Federal

XXVI	 conceder a pelisão referida 110 artigo 140
desta lei;

XXVII -	 cont'edi'i' a ulugistradi) e a servidor do

Tribunal de Justiça licença para se ausentar('ni do País.

4. , -	 1	 la colhipetência (' das atribuições do
Vi ('('-Pl'es iden te

E	 skII)stitilir o Presidente e desempenhar delegação
que este lhe fizer;

II	 relatar suspeição oposta ao Presidente, quando
nin reconhecida;

III --presdjr com voto te qualidade, as Câmaras
H e tini (las;

' N' 	 xe!ce]' a presidência 110 Processamento de
recurso ix traonti ia únio

V - - dirigir a Escola Judicial.

Parúgiafo üIlico	 Nas •suhsti tuições eventuais, o
Vice-Presidente exercerá (ulilulativarnen te suas próprias
funções.
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CAPITULO 111

Da Grqan i:açao do Trib u o ai ((e (lis licri

Art. 24 -	 São órgãos do i'rihunal

a Corte Superior;

11 -	 as Câmaras Civis ileurtidas

III	 as (âiiiaras Criminais Reuni das

IVas Caivaias Civis Esoladas

V -	 as Câm tias Criminais Isoladas

VI	 - a Câmara Epicial te Férias

VII -- o Conselho da Magistratura

VIII ---. a Comissão Permanente.

CAPITULO IV

Da Corte Superior

Art . 25 -- A Corte Superior com põe-se (te vinte e

cinco (25) l)esemnbarga(lol'Cs qUe 551) seus fliernt)roS natos,

inadmitida a recuSa tio (1)((140

Art . 26 - São moem bros natos du Corte Superior o
Presidente, o V ice-Presidente, o Correedol' e mais 22

(vinte e dois) )cse i uhargadores dentre os mais antigos no

Tribunal.

Parágrafo único Dos 25 (vinte e cinco) Desem-

bargadores componentes tia Corte Superior, 5 (cinco) serão
os mais antigos dentre os do quinto constitucional

Art . 27 ---- .- ;ahstituiçao los membros da Corte

Superior, fluS casos (te iitll)dillieflt(( OU aiastaiimtnto, e

feita, iiie 1 iunte comlv ocuçao tu Presidente e observada
a ordem decrescente, d an tigã i (lad e, pe10 i)eseniharga-

dores que não o integram.

Art. 28 -- Constituída a Corte Superior, de acordo

com  estabelecido nu artigo 26 e seu parágrafo, o seu
Presidente o instda rã clii sessão solene em que juntarão
posse todos os seus componentes.
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Parágrafo único Ocorrendo vaga, a Corte Superior
deliberará, oi)servand () o disposto no artigo 26 e seu
Parágrafo, sobre qual Desembargador será convocado
para integrá-la, devendo O indicado tomar posse perante
o Presidente.

SEÇÃO 1

Do Direção e Competéncia da Corte Superior

Art. 29	 O) Presidente e o Vice-Presidente do Tri-
bunal de .Justiça são, respectivamente, Presidente e Vice-
-Presidente da Corte Superior.

Parágrafo único	 Ao Viee-Presiriente compete pre-
sidir a Corte Superior nos impedimentos e afastamentos
cltt Presidente e, em sua falta, a substituição é feita pelo
Decano.

Ai-E. 30 --A Corte Superior tem competência juris-
dicional e atribuições administrativas conferidas por lei
ao Tribunal Pleno

tia competência j urisdicional (Ia Corte
Superior:

1 - processar e julgar o Governador e o Vice-Go-
vernador tio 

E
stado nos crimes comuns, processar e julgar

os Juízes do Tribunal de Alçada, os Juízes do Tribunal de
Justiça Militar, os Juizes de inferior instância, os mem-
bros (lo Ministério ) Público e os Secretários (te Estado,
nos crimes comuns e nos de res p onsabilidade, ressalvadas
a Competência da .Justiça Eleitoral (item VII do artigo
137 da Constituição Federal) e a competência (Ia Justiça
Milita e W 1.0 e 2.' do artigo 129 tia Constituição Federal),
sei-vindo nesses processos, como relator, Desembargador
de Câmara Criminal, a quem o processo for distribuído;

ii -- conhecer da competência de cada uma das
Câmaras e d e cidir sobre eia, bem como tios conflitos de
competência e ole atribuições entre Desembargadores e
autoridades judiciárias ou administrativas salvo os que
surgirem entreentre autoridades estaduais e da União ou de
outro Estado;

111	 julgar, cru feito de sua competência, suspeição
Oposta a Desembargador ou ao Procurador-Geral;
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IV - julgar reforma de autos perdidos e outros
incidentes que ocorrerem em processos de sua compe-

tência;

V a requerimento da parte ofendida, mandar
riscar expressões caluniosas ou injuriosas encontradas
em autos sujeitos ao seu conhecimento;

VI -- julgar recurso, interposto em matéria sujeita
ao seu conhecimento, de decisao cio Presidente, das Câ-

maras Isoladas ou Reunidas;

VII - decidir, pela maioria absoluta de seus mem-
bros, sobre a inconstitucionalidade de lei ou ele ato do
Poder Público, aifl(ia que suscitada no Tribunal de Alçada

ou no Tribunal de Justiça Militar;

VIII ---- julgar o recurso previsto no artigo 557,
parágrafo único, do Código de Processo Penal;

IX - julgar, originariamente, os mandados ele segu-
rança contra seus atos, os do Presidente e das Câmaras
e Turmas, bem como os do Governador do Estado e da
Assembléia Legislativa;

X - julgar ação rescisória e recurso de revisão
criminal ele decisão de sua competência originária;

XI executar sentença proferida em causa de sua
competência originária, delegando a Juiz ele Direito de
primeira instância a prática ele ato ordinatório;

XII - julgar embargos em feito de sua compe-

tência;

XIII - - decidir as dúvidas de competência entre o
Tribunal de Alçada e o Tribunal (le Justiça Militar e
entre esses Tribunais e o Tribunal ele Justiça;

XIV --- julgar agravo contra decisão cio Presidente
que suspender cxccuçao de sentença concessiva de man-

dado de segurança.

§ 2. - São atribuições administrativas da Corte

Superior:

1 - eleger o Presidente e o Vice-Presidente do

Tribunal;

II	 eleger o Corregedor de Justiça e os integrantes

não natos do Conselho ela Magistratura;
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111 -- - eleger D esembargadores e Juizes de Direito
para integrar o Tribunal Regional Eleitoral;

TV - elaborar lista tríplice para a nomeação de Juiz
do Tribunai Regional Eleitoral ela classe de juristas;

V -- - organizar seus serviços auxiliares, provendo-lhes
os cargos na forma da lei e propor ao Poder Legislativo
a criação ou a extinção ele cargos e a fixação dos respec-
tivos Vencimenfos

VI - elaboram' seu regimento interno e nele estabe-
lecer, observada a lei, a organização e competência das
Câmaras isoladas e das Câmaras Reunidas, bem corno
do Conselho da M a g istratura e da Comissão Permanente;

VII -- julgar embargos (Ia decisão do Conselho da
Magistratura que imponha pena a Desembargador e Juiz
do Tribunal de Alçada;

VII I - - propor a alte'l'açã ( ) nunlél-jca dos membros
do Tribunal ele Justiça, do Tribunal de Alçada e do
Tribunal de Justiça Militar;

	

IX	
propor ao Podem- Legislativo a alteração da

organização e da divisão judiciária;

X - julgam- exames de invalidez de Desembargador
e Juiz para aposentadoria afastamento ou licença com-
pulsól-ia, bem como exame para efeito de reversão ou
readmissão;

XI - declaram- o abandono ou a perda de cargo em
que incorrer o Juiz;

XII indicam- para promoção a Desembargador, o
nome elo Juiz mais antigo na entrância mais elevada e,
Para a Promoção do Juiz, o do mais antigo na entrância
imed i atamente , inferior, bem como organizar lista de me-
recimento, para se preencher vaga de Desembargador ou
de Juiz, inclusive do Tribunal de Alçada;

XIII - - indicam-, cor lista tríplice, Advogados ou mem-
bros do Ministério Pública, para a nomeação ao cargo
de D esembargador ou de Juiz elo Tribunal de Alçada;

Xl\' - indicar, cmii lista tríplice, sempre que possível,
candidatos aprovados elo concurso para a nomeação aos
cargos de Juiz ele Direito e ele Juiz de Di reito Auxiliar;
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XV - indicar, em lista tríplice, sempre que possível,	 CAPITULO v
Juizes de Direito ou Juizes de Direito Auxiliares, can-

didatos a remoção;	 Das COtfl(irüs Reunidas e Isoladas

XVI - - autorizar a remoção de Juiz de Direito, de uma

Vara para outra, da mesma comarca;

XVII	 autorizar permuta de cargos solicitada por

Juizes

XVIII - resolver sobre a remoção e disponibilidade
compulsória de magiStra(lO de categoria inferior e sobre
disponibilidade compulsória de Desembargador, sempre
pelo voto de 2/3 (dois terços) de seus membros efetivos

e cru escrutínio secreto;

XIX - conhecer, a pedido do interessado, da dene-
gação de licença pelo Presidente e cassar a que por este
for concedida, reunindo-se, para tais fins, em sessão que
poderá sei convocada pelo Vice-Presidente. por provo-
cação de qualquer Desembargador, (lo Procurador-Geral

ou do requerente;

XX --- cOflCe(ler licença e férias-prêmio ao Presi-
dente e, por prazo excedente a um ano, licença ã

Desembargador, Juiz de Direito e Juiz Auxiliar, bem como
a Servidor de sua Secretaria e de seus Serviços Auxiliares;

XXI -- homologar concurso para o cargo de Juiz de
Direito e Juiz Auxiliar e julgar os recursos interpostos;

XXII - - propor ao Governador do Estado a inicia-
tiva cio processo legislativo para a fixação (los venci-
mentos cia magistratura;

XXIII - determinar (lata para instalação de comarca,
podendo delegar esta atribuição ao Presidente;

XXIV - - baixar Resolução de caráter geral e de
cumprimento obrigatório para a fiel execução das leis
e o bom andamento cio serviço forense;

XXV -.-- convocar Juiz para substituição, nos termos

do artigo 91;

XXVI - indicar, em lista tríplice, candidatos à pro-

moção ou nomeação ao cargo (le Juiz Civil do Tribunal

de Justiça Militar.

Art. 31 -- A composição e a competência das Câ-
maras Isoladas e das Câmaras Reunidas serão estabele-
cidas no Regimento interno, observando-se as jurisdições
cível e criminal e aten dendo-se ao número de feitos
atribuídos ao (oflheCinlen[o de Urna e outra jurisdição.

Parágrafo Único -- Da jurisdição cível poderá, assim

se fazendo no Regimento Interno, ser desdobrada a
j urisdição fazendária, para o que se constituirá Câmara
ou Câmaras Isoladas e Reunidas especializadas

CAPÍTULO VI

lkt Cáinara Especial de Férias

Art. 32 -- - l)urantc as férias coletivas de janeiro
e julho funcionará uma Câmara Especial, constituída de
três (3) l)esernbargacloi. c. : sendo dois (2) de Câmara
Criminal e um (1) de Câmara Cível, escolhidos por
or-deni (te antigüidade decrescente e sucessivamente subs-
tituíclos, se necessáro, na mesma ordem, 

p01- outro De-
senibargador convocado pelo l'residente

l da coirlpetência da Câmara Especial:

- o julgamento de habeus corpu.s e recursos de
habeas corpus;

II - o p rOcessalnento de mandados de se gurança e
de medidas cautelares, atribuin do-se ao Desembargador
de Câmara Cível a competência que tem o relator nesses
feitos.

2. 9 O Regimento Interno do Tribunal de Justiça

estabelecerá normas para a distribuição dos feitos de sua

competência não podendo estabelecer competência resi-
dual do D esembargador que serviu na Câmara Especial.

A
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CAPITULO VII

I)o Conselho doi

Art. 33 O Conselho (la Magistratura se compõe
do Presidente e Vice-Presidente cio Tribuna!, do Corre-
gedor e de 4 (quatro) Desembargadores, sendo 2 (dois)
da jurisdição civil e 2 (dois) cia jurisdição criminal,
eleitos sempre que possível dentre os não integrantes da
Corte Superior.

Parágrafo único i irrecusável a função de Con-
selheiro que servirá por 2 (dois) anos e nunca por mais
de 2 (dois) biênios consecutivos.

34 Em sessão de julgamento, o Conselho

funcionará com a presença de todos os seus elementos
e o Presidente só terá voto de deseinpatc'

1	 Nos recursos interpostos de atos seus e nos
processos por ele preparados, não terá voto o Corregedor.

§ 2	 O Conselheiro será substituído pelo Desem-
bargador imediato na ordem de antigüidade na respectiva

Câmara.

Art. 35 -- O Vice-Presidente e o Corregedor, nos
impedimentos ou afastamentos, serão substituídos no Con-
selho da Magistratura l)e10 Desembargador desimpedido
que lhes seguir na ordem de antiguidade

Parágrafo único Os Desembargadores membros
natos do Conselho da Magistratura serão substituídos pelos
que lhes seguirem em ordem de antigüidade na Câmara
a que pertençam.

Art. 36 - O funcionamento do Conselho da Magis-
tratura será regulado no seu Regimento Interno.

SEÇÃO 1

Da Com petênciu do Conselho da Magistratura

Art. 37 - -- Além da competência estabelecida no
Regimento Interno, compete ao Conselho da Magistratura

1 - - julgar, em grau de recurso, ato ou decisão do

Corregedor;
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11 - - impor pena a Desembargador e a Juiz do
Tribunal de Alçada, ciii processo preparado pelo Cor-
regedor;

III - providenciam- para que se torne efetivo o
processo criminal que caiba, em infração de que venha
a conhecer;

IV - - levai au conheciiiiento do relator qualquer
reclamação relativa ao andamento do feito;

V - determinar a publicação mensal exigida pelo
artigo 37 da Lei Cunipleimien Iam n. 35 e cooperar com
o Presidente na fiscalização da regularidade e exatidão
da publicação, bem como deteimiiinar, a publicação men-
sal dos autos cumil vista á Procuradoria de Justiça, com
a respectiva data, comunicando ao Desembargador, Juiz
de Alçada e Procuma(tori1 de Justiça a ocorrência de
excesso de prazo;

VI - ieexamiiiu	 decisão do Juiz de Menores, na
forma da lei;

VII - julgam habeus Corpos ciii favor (te menor de
18 (dezoito) anos, quando o cRtoI- foi- o Juiz de Me-
nores; neste caso, se o constrangimento consistir em
Prisão do paciente, poderá ela sem- liminarmente relaxada
Pelo relatam- até o julgamento do pedido;

VIII -	 apreciar, cmii segredo (te justiça, suspeição
comunicada por Juiz;

IX --- julgam- reCUrso de pena disciplinar imposta
Pelo Corregedor ou Juiz;

X -- mandam anotam, pala efeito de e laboração da
lista de amitigimidaile dos magistrados, falta resultante de
retardamento de feitas, nos termos da lei;

XI --- proceder, sem prejuízo do andamento do feito
e a requerimento dos interessados ou do Ministério Pú-
blico, a correições parciais em autos, para emenda de
erros ou abusos, quando não haja recurso ordinário,
observando-se a Íormiia (lo processo de agravo de instru-
mfleflto;

XII - - aprovai- anualmente a lista de antigüidade dos
Juizes e decidim- rcelanlaçãd) apresentada;

XIII -- baixar provimento regLllamflentand0 o con-
curso para preenchimento de cargos dos órgãos auxiliares
de primeira instáncia e homologar o concurso realizado,
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remetendo ao Governador do Estado a 1 . e1ação tios can-

didatos aprovados, com a respectiva classificação;

XIV -- - julgar as representações relativas a excesso

de prazos previstos em lei (Código de Processo Civil,

artigos 198 e 199);

XV -- estabelecer, em provimento anual, (te acordo

COIfl OS coeficientes de atuillizaÇa() monetária fixados clii

lei federal, a correção dos valores monetários constantes

dessa lei;

XVI julgar os recursos dc decisões dos Juizes

de Direito referentes a reclamações SO1)rc percepção de

custas ou emoluirieiitos, e (IúVi(laS levantadas pelos titu-

lares elos órgãos auxiliares dos Juízes e do foro extra-

judicial, exceto as relativas aos Registros Públicos;

XVII -- aprovar a indicação de Juiz, feita pelo Cor-

regedor de Justiça, para a função de Diretor do Foro.

§ 1. O Conselho da Magistratura fará publicar,

mensalmente, no árgão oficial, dados estatísticos sobre

trabalhos do Tribunal no mês anterior, entre os quais:

o número de votos que cada uno de seus membros nomi-

nalmente indicado, proferiu como relator e revisor; O

número de feitos que lhe foram distribuídos no mesmo

período; o número de processos que recebeu em conse-

qüência de pedido de vista ou como revisor, a relação
dos feitos que lhe foram conclusos para voto, despacho

e lavratuna de acórdão, ainda não devolvidos, embora

decorridos os prazos legais, como as datas das respec-

tivas conclusões.

§ 2. = Compete ao Presidente do Conselho da

Magistratura velar pela regularidade e pela exatidão das

publicações.
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SEÇÃO lI

1)o Corregedor e seus Auxiliares

ArE. 38	 O Corregedor, eleito dentre os Desem-
bargadores mais antigos tia Corte Superior, servirá por
2 (dois) anos, proibida a reeleição.

Parági-afo ) único O Corregedor em exercício ficará
dispensado tias funções normais de l)esemnbargaelor , exce-
to eni (teciam-ação ) de inconslituciondidto!e, julgamentos
disciplinares, reformija do Be ginienj Interno, organização
de lista, eleições e questões administrativas.

Art. 39	 Si`to Auxiliares do Corregedor:
1	 Juízes de Direito Substitutos de 1. 4 Instância;
II	 - Juizes de Direito e Juizes AuxiIiares
111 -	 Assistenes da Corregedoria

Parágrafo) único	 3 (três) Juízes Substitutos de
1. Instância, indicados pe l o Corregedor, entre os em
exercício, ao Presidente do Tribunal, servirão na Corre-
gedoria de Justiça pelo imiesmilo período elo Corregedor,
sem prejuízo de poderemio ser reindjcados

SEÇÃO III

i)os .1 Iribitições do Corregedor

\rl	 -II)	 (:orm1,)et( ao Corregedor

1	 oiirjgjr o foro) de lido horizonte com as atri-
buições do artigo $2 e seu pai-ágrafo único, podendo
delegar poderes o Juiz Substituto de Primeira Instância
para a prática de aios ali previstos

II presidir diariamente a distribuição dos feitos
lia Comarca de Belo Fiorizonte, podendo delegar essa
atribuição a Juiz que designar;

111	 inspecionar e corrigir o serviço judiciário,
verificando

a) se é regular o título do Servidor dos Órgãos
Auxiliares (lOS Juízes;
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b) se o Juiz é assíduo e diligente, se cumpre e	
VI	 dar instruções para abolir praxe Viciosa efaz cumprir com exatidão as leis e regulamentos e se

observa os prazos legais —, suas decisões;	 mandar adotar providências necessárias à boa execução
(lo sei - viço, inclusive solicitando à Corte Superior a ex-

	

e) se o Juiz dá audiência no tempo e lugar devido,	 [)(,(lição de resolução a (r ue se refere o inciso XXIV dose reside e perulanece na sede da comarca; 	 (lo artigo 30;

	

(l) se o Juiz dispensa às partes e Advogados a 	 - -
	 il() conhecimento do Procurador-GeralVII

consideração devida;	
ou «lo Secretário (ia Segurança Pública falta de que venha

e) se o Servidor observa os regimentos, atende às 	 a conhecer e seja atribuída a membro do Ministério
partes e seus patronos com presteza e urbanidade e tem 	 1 ublico Oti a autoridade policial;
em ordem osOS livros necessários;	 VIII -	 1(J)lcSefltar ao Procurador-Geral sobre pra-

f) se os processos silo devidamente distribuídos 	 xi' adotada Por Promotor ou Adjunto e que pareça incon-
e têm marcha regular; 	 venlenie ao 1)0111 andamento (Ia Justiça;

g) se o Juiz assina e exige assinatura no livro de 	
- informar o Tribunal sobre Juiz candidato a

carga (los autos saídos (te cartório; 	 i)i'OfllOÇão por antigiiida(le e por merecimento;

	

li) SC (1 lttginiellt() de Custas é fielmente observado, 	
x --	 inf01111ar o Tribunal sobre a conveniência ouse o Servidor cota a ililliortâneia das custas e dos emo-	 i	 ten ei-se	 PCI li (1(1 «te permuta ou de remoção delumentos e se não os recebe ( , til demasia;	

Juiz i)aIa outra (oular(a OU Pala o cargo de Juiz (le Di-

	

i) se o Contador realiza sua incumbência com	 leito Substituto;
exatidão e glosa os einoluiiien los não cotados ou mdcvi-	

iiSpeeioflar, pessoalirien te ou por Juiz dele-dos, fazendo ele próprio a glosa quando cabível; 	
Servi(- o jud iciúro, nas comareas, fazendo

	

D se o Juiz se ausenta da comarca sem transmitir 	 ltlncial por edital, ao iniciar a visita, C) tempo ('lfl queao substituto legal o exercício do cargo e se deixa de ali permanecerá e o lugar onde receberá reclamações;
permanecer no lugar destinado ao despacho (to expediente 	

XII -	 110 Capi tal, J)iOce 1(1' à correicão, pelo menosforense, no oáh determinado nesta lei; 	
seiiiest ra Imiien te. nos cartórios de Tabeliães, de Registros

1)	 se existe, afixado clii lugar heiii visível do cai'- 	 e de Paz;
tório, quadro cmii tabela das custas e (105 emolumentos	

XIII	 sindical' pessoainiente ou por intermédio dotaxados pala os ato,, do «(11(10;	

Juiz de Direito que designar, sobre o comportamentoni)	 se o iI1oi)iliálio e utensílios pertencentes UO	
te Juiz ou Servidor, eu especial no que se refere a ati-Estado estão lielii conservados e se nos lugares onde devem	

vidade iolílieo-partidll'ia;
permanecer as partes, servidores, testemunhas e jurados 	

\	 dii 1)01 Pena ti ISC iplinar ao pessoal da Corre-há higiene, toiiiodidade e segurança; 	 Xl
gedoria

li) SC lia servidor atacado de moléstia mental ou
iXdefeitocontagiosa, ou (	

.

	

er-	 iiiipor pena disciplinar a Juiz ou Servidor;((III	 l cito liS 1(0 que prejudique (O 

(d'lo (las respecti\'as funções; 	 XVI	 levai ao conhieeii]iento da Ordem (105 Advo-
o)	 se há, na cadeia, pessoa ilegalmente detida;	 ,ados ..alia ( h ill seja a t r ibuída a Advogado, Solicitador ou

Lstagmaro AeadciiiieoIV -	 verificar prática (te erro ou abuso, pronto-
vendo a apuração e a punição;	 X\'11	 l)rel)aia 1 processo contra Desembargador;

V

	

propor pl'OVi(tflcia legislativa para mais rã- 	 X\1111	 lcl)l(scfltar ao Tribunal sobre a conveniên-
j)ido andamento o e perfeita execução do serviço judi-	 ei te lelIl(Oioo OU di sponibilidade de Juiz, quando
ciário;	 0(Orler ilililivo dv interesse público;
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XIX - - representar SOl)l'e a vei'ificaçao de incapa-

cidade física ou morai de magistra(lO

X\ - levai .0) l'OflhlCCilfltfltO (1)) T1'il)Uflal, para flC-
(eSSUlIO (1 esconto (h antigiudade, falta prevista no art

801 (1 .0 Codigo II e Processo Pen ai, sem prejuízo (la apli-

('açao da pena disciplinar;

XXI impor pefla disc;plinar a Juiz ou SC1Vi(lor

(juv for infiel (111 suas inâ)nnaçõesa Corregedoria, ou

lhe embaraçai' a ação;

XXII -- impor :i Juiz ou Servidor que se ausentar
ilegiliiiialfleflte tia sede (Ia coniarca a pena disciplinar

(UIJÍVCI, Síli! prejuízo (lo pIOCISSO de abandono

XXIII	 - instaura!' pn cerso (ir abandono (Ir cargo

contra Ju z ou Servidor

XXIV - determinar ao substituto do Juiz que assu-

11(0 O eXercilio (Ias fufl', OeS (In t'aI'go. (jUafldO o titular

se ausentar ilegitifliamen te;

XX\' -- organizar modelos paia os livros a
Usados fiOS cartórios, observada a legisiaçao federal e
riuetê-los'aOs respectivos Servidores para a neceSSál'ia
pa ilron izaçã)), perni t indo-lhes, não obstante, completar
:i escritura (los livros em USO.

Art. 41 -- (.) Corregedor apresentara ao Tribunal,
até 21 (vinte (' um) de fevereiro, relatório circunstancia-
do do serviço do imc anterior, procedendo da niesmO

forma quando deixar o cargo -

SEÇÃO IV

I)as .1 1 ribuições dos Auxiliares

Art. 42 ---- São atribuições (lo Juiz cOmo delegado

(l) Corregedor:

f(z(i' SifldR'LlflciOS e correições que lhe forem

especialmente cometidas;

11 ---- coadjuvar em inspeção e correição.
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trt. 43 ....Oí( alrihu j c(5es do Assistente:

1 dar Parece' sol)I'( assunto jurídico , em Consul-
hi e l)ro('esso odniinjslratjyo

fazer, mediante (leSigflarão do Corregedor, a
(011'elÇiiO :1 que SI' l'(frl'e () iten) XII, do artigo 40, além
de SiTldbãli('iOs ('OflreI'nentes a Servidores da .Justiça

SEÇÃO V

Das Correições

Ark 11	 A (oI'I' C i( j f( poderá ser:

1	 geral, pc]) C o I're qedor, nas c'om:ii'cas que anual-
Iflíflt( (I(SILfl: 1'

II Parcial, pelo Corregedor 0(1 1)01' delegado seu,
a fila de apurai' ii'i'e gularjdad p no adminjstrai-'õo da
Justiça;

III p(rn(;inentr pelo Coi'i'egeioi' ou delegado seu,
lia Capita!, e. nas ('Oflloi'eas (10 interior, mediante infor-
lflaões (jlI( lhe (ilegiJeI(( 011 oblenlia

§ 1,	 Sem J)l'ejuíz(( (iaS C01'I'eieões extraordinárias,
gerais 00 p:ireiak. (!tl e (nfenda fazei', ou haja de reali-
,a(	 )01 (iPl(lfli iflm'5'( (lo Conselho Nacional (],L

 ia (SoL Superior e (10 Conselho (111 Magistratura,
o Corregedor forã a (orreieão geral ti que se refere o
leio 1 (lest( , artigo elo, pelo menos, lO (dez) comarcas,

1)01' ano.

§ 2.'	 () Corregedor poderá designar funcionário
da CoI'rrgcdoi'iu OU req1uisi1lO eVefltu:dinenle de 011110
rep:lLção 1)0 seu auxiliar na l'ealizaeão de correições.

Ar[, l5 A eorrejão não tem forma nem figura
Ie juízo, consistindo na inspeção (lo Servieo 1)ifl'a que
eja exeeut:oio ('0111 regul a ridade, C no conhecimento de

l'eclt(lflaeão 011 denúncia (Ole forem apresentadas.

§ 1,'	 - Na eol'releij(( serão examinados autos, li-
VIOS, p:Ip['is (' (loctllul('fltos tiléiii (10 ( T ile julgar necessá-
rio o íorregedor
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§ 23 -- Os autos, livros 1 papeis sujeitas iic orreiÇãa
serão entregues acompanhados de relação ('in duplicata,
devendo milo via ser devolvida ao apre sentan te depois

Ir conferida

§ 33 -- Na última folha utilizada nos autos e livros
que exam inar e encontrar riu ardeni. o Corregedor lan-
çará (1 ''Visto ('lii coi'l'cI('ilO" 1'. ('ncOrlti'aildo irregulari-
dade, far--lhe-ó nlcneSn ciii despacha, para que seja sa-
nada, cominando pena ou mio

4."	 O Corregedor iiiai'i'aró J)i'az') razoável

a)	 t)i0'i aquisição ou legalização da livra une faltar
aU nao estiver i'in ardeiii

h)	 para paganienla de eiiioluiiieiitas ou tributos
pelos quais -aja responsável a Servidoi'

e) para i'eStitUi('aO de custas e enl()lUiilefltas inde-
vidos ali exceSSivos

(1 ) para emenda de eira ou abuso verificadas

§ 5.'	 () ,luz de l)ireila da camai'ca fiscalizará O

cumprimento das deterniinaçu('s do Corregedor, prestan-
lo-lhe as iii foi'niacães (levidas

Art. 4h Acorreição geral será anunciada pai'
edital afixada na ('ainai'ea. caio 10 (dez) (tias ile ante-
cedência.

§ 1. 1 ' O edital inencianai'i'i dia, hora e lugar da
audiência inicial, convocará as autoridades e Servidores
sujeitosac oi'rei('iia, e declarará ane serão recebidas
i'eclaiiiaçaessabre ii serviço forense

2.'	 O Juiz de I)ireita fará fixar no Fórum có-

pia	 la edital (IUC recebei'

Ai't , 47 - Finda a cori'eicao, ciii audiência especial,

a Corregedor fará uni relataria dc suas principais ocor-
rêflcimis, registrando. inclusive, irregularidades encontra-
las, elogias feitas e inst rurões baixadas.

Art. -IS - .\ emrreieã-o não será interrompida e se
a foi', pai' niativ(( (Ii' forca maior, deverá prosseguir lo-
go que (i iilativ() desapareça

Art. 49 - O Corregedor poderá delegar poderes a
.juiz de 1 )irei lo (te qualquer entrancia para proceder á
correição parcial, niediante sindicância e inqu é ri to ad-ministrativo.
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Art 50-. No (mi (te cada semestre, a Corregedor
fará publicam' no ''l)iái'io do Judiciário" a relação das
('Oiflii'eas que foram objeto (te ('Ol'reieão e o resultado da
diligência, quando flSO sigilosa

Art .51	 Os Juízes remeterão, mit' o dia 10 (dez)
de cada "lê`, ao ói'gão corregedor ('Onipetente de se-
gu n da iii siáne ia, iii farni aÇão a resneito dos feitos em
seu ina ler, cujas prazos para despacho ou decisão hajam
sido excedidas. bem (')nia indicarão da número de sen-
t('ilrns P ro feridas no niês anterior.

J j." .\ infai'mnaçã.a a que se refere o artigo
será feita eia 2 «luas) vias, uma para remessa à Corre-
gedarj:i e outro. na comarca da Capital, para ser publi-
cada na õrgãa oficial e, n as comarcas (lii interior, para
Ser afixmala na Cartório e de 1110(10 (!fle permita o exame
dos in 1 ('i'essa (leis.

2." Na iii formarão, cada processo será indicada
pela seu uúimmei'o, natureza Ia feito e nome (Ias partes,
iii d ican la-se, lambem, na i'e!micionooenla de cmlmi pro-
cesso, a (lata de sua ('anelusão ali de sua paralisação eni
cartóm'ia

§ 31 SI' pela (lata da conclusão for verificado
o ('Xcessa 1' prazo de tolerância para sentença ou des-
pacho, a Corregedoria providenciará no sentido (lc que
a falta seja registrada na matricula da Juiz como nota
(lesabofladora para a promoção por merecimento, e se
a ocor rê n e ia foi' cio processo  criminal, para desconto
da teiiipo de antiguidade

4." -	 A falta de i'emiie'ssa, OU a remessa (ICj)Ois
de excedido o i'i1ZO4 da infoi'nia('ào m'eferida na cabeça
teste artigo, sujeita o Juiz à pena de allvertênchi e,

nas faltas reiteradas reveladoras de desídia, á pena de
censura

3." '-Aplicada a pena de advei'têncja referida
no	 4." Ou tomada a providência referida no § 39,
fará comiiun icação da ocorrência mio Juiz, (!Ue poderá,
na prazo de 13 (quinze) (lias e comprovando motivo
justo, Pedir a cancelaniento (Ia pena ou do registro.

6." Não se fazendo o 1)e(IicIo de cancelamento
OU Sefl(I() ele in (t('ferj (1((, será efetivado -o registro i'('f('
rido no § 3.'-'.
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§ 71 No caso dc paraisa'5o I pi'oceso Clii

cartório, sem a devida conclusão deli' ao Juiz, o es-

crivão ficará sujeito às sanções disciplinares previstas

nesta lei.

§ 8. -	 A C	 rorregedoria dará aos Juizes e Escivães

instruções para o correto ('uiIlI)i'imento das floi'lilaS eS-

tabelecidas neste artigo, inclusive fornecendo os III)-

Pi'CS5OS necessários.

CAPÍTULO VIII

Da Comissão Pernianeiiie

Art. 52 Comissão Periiianen te se coliipOc (lo

Presidente, \'ice-Pi'csidente e dos Presidentes, ciii cxci'-
círio, (Ias Câmaras Isoladas, sendo ói'gão auxiliar e (Ir

assessoramento (Ia Presidência do Tribunal cio suas

funções :liii inisl cativas

\rt. 53	 Compete Í1 (oilssio I'ei'nianunte

a) pi'(sta rassessol'ia à I > r(sidêiicia do 'I'rihuna,

opinando, quando solictol:i, sobre niat('i'ia d e natureza

a(lIninistrativa

li)	 ('labora!' () afltepr-u : cto Ir lei para as allcraçuc

da organização e (livisao jII(IicIái'iIs (10 Estado, a 5C1'Cfli

propostas pelo 'l'i'ilii_iiial de Justica

(-) propor a i'ef')inia do Rc4illil1O Interno da Tri-

bunalaI e (lar parecer sobre rop la de reformaa au e n,,-to

for de sua iniciativa;

(1) opinar sobre reforma do Regulamento da Se-

cretaria;

e) (LII' parecer sohi'e representa'ao feita por De-

sembargador;

f) examina!, as i'epresefltaõCS, encaminhando ao

Tribunal as que considerar pi'occdentes
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CAPITULO ix

Da Substituição /(0 Tr!biznal de Justiça

Art. .54	 ()	 l'i'('5i(t('llt('	 (lo i'i'itiufl	 Stll)Stjttií(I0
l)('l() \'i(''-Pi'('si(t('nt(. e	 ('st(' l)('lOs	 (I('iliais	 iileIJil)roS,	 na
oi'deiii decrescente (Ir atiligilidade.

ArL 55 () ((( I'I'('(('( lor seiS su l)Sti tuí(IO por um
l)eseinhai'gad)i' ('001 ('I(' eleito para 0 lilesitiO biênio e.

lia falta ou iliipe(liiil(fll(( (l('ste, 1)110 que lhe seguir na

oi'd('ii( decrescente (te au l4i (la(le

AM 56	 O l)eseiiib:n'gotoi' será substituído:

1 - na Corte Superior, nos casos de afastamento

por licença ou férias (l(' Ii)eliil)l'o ('fel i%'O, pelo D ese m-

bargador mais antigo que não for seu componente e

mcd iant e convocaça() do Presidente

EI - na Corte Superior e quando necessário Para

compor o quorum de julgamento, mediante convocação,
do Presidente , pelo l)cseioliai'gadoi' niais antigo (lu (, não
seja Seu componente;

111 nas Câmai'as H('uni(Ias, nas Câiiiam'as Isola-

das, naCâiii',u'a Especial de Férias e no Conselho de

Magistratura, quando necessário pala Compor o (1uoruni
(tc julganiento, pelo J)eseilll)aI'ga(lom' mais antigo que não

seja ('oIflJ)-Ofleflte olo órgão e mileoliante COflVOCaÇão de seu
respectivo) Pi'esidente

§ 1. - - No raso do iteimi III dest e ar tigo, a con-
vocação, 5(' possível, se fará (te preferência en 1 ir 1)e-
sembargaolores de igual jurisdição.

§ 21 -- [flI caso de substituição necessária para
('oIilp-or o (JUO1'Ufll (le julgamento, serão convocados Jui-

zes (lo Tribunal de Alçada, IlIe(liante sorteio dentre OS

ole igual jurisdição, quando impossível a convocação
de Desembargador.
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TITULO II

Do Tribunal de Alçada

CAPITULO 1

Da Constituição e Organização

Art. 57 O Tribunal de Alçada, com sede na Ca-
pital e Jurisdição em todo o Estado, compor-se-á de
22 (vinte e dois) Juízes e dividir-se-á cm 5 (cinco) Câ-
maras, sendo 3 (três) Cíveis e 2 (duas) Criminais.

1:> - Cada Câmara Cível será constituída de
5 (cinco) Juízes e cada Câmara Criminal por 3 (três)
Juizes.

§ 2 - Os jul{anientos (le competência das Câ-
maras Cíveis serão feitos nor turmas de 3 (três) Juizes,
salvo nos embargos infringentes (1H UC dos julgamentos

participam todos os Juizes que cOIflJ)OCm a Câmara

§ 3•Q - Os embargos infi'ingentes opostos a acórdãos
proferidos por Câmara Criminal Isolada serão julgados
por Câmara Especial de Einbam'gos constituída pelos Juí-
zes integrantes de Câniaru que proferiu o acóm'dáo C (te

2 (dois) Juizes mui ; antigos com assento na outra

Câmara.

§ 4.	 Durante as férias coletivas, de janeiro e
julho, funcionará unia Câmara Especial, constituída de

3 (três) Juízes, sendo 2 ( dois) (te Câmara Criminal e
1 (um) (te Câmara Cível, escolhidos por ordem (te an-
tigüidade decrescente e sucessivamente substituídos, se
necessário, na mesma ordem, por outro juiz convocado
pelo Presidente, aplicando-se, no que se refere à com-
petência dessa Câmara, o disposto nos 1 . e 2. Q do

art. 32.

Art. 58 ---- A promoção (te .Juizes ao Tribunal de

Alçada dar-se-á por antigüidade e por merecimento, al-
ternadamente -

§ 1 9 A antigüidade será apurada na entrância
especial, e, no caso (te merec i mento, a lista tríplice será

composta de nomes escolhidos dentre os Juizes de Di-
reito de qualquer entrância.
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2. 1/5 (uni aunlo) (!os cargos do Tribunal
será PIN'fl ('111(10 por A(IVOgados e membros (lo Minis-
tério Público, observado, no que couber, o que 

é dis-
posto para a Iloineacíjo de Advoqado e membro do Mi-
n istér ( ) P111)] ('O ao ('argo de l)esernbargador.

CAPIT[JL() II

Da Conipelêneja

Art. 59 --- Compete ao Tribunal (ir Alçada:

1 ----eleger seu Pr('Si(lente e Vice-Presidente,.

11 ---• ('lat)Orar seu R('giIrl ( ' Il to Interno e oi-ganzur
os seus Serviços Auxiliares proVendO_lhes OS cargos na
forma da lei e, bem assim, propor à Assembléia Legis-
lativa a sua ('1'1flC(( e ('Xtin('âo e a fixação dos I'('Sj)ectj_
VOS vencin5

111 -- pi'ocessj- e julgar originariillllente pelo seu
plenário, OS lllanda(Ios (le segurança contra atos do
próprio Trj bn ai, sll:lS

(^1—111; "-as, .eu Presjden te e seusJuizes;

IV por seu Pi'esident(' exercer as atribuições
mencionadas no § 3,Q, do artigo 121, da Constituição do
Estado.

Ari. ÍP) --Conipet às Câmaras Cíveis Reunidas:

1	 -
pr

ocessar e julgar originariamente a ação res-
cisória de sentença proferida riu feitos de sua com-
petência lecui-sal OU originária;

11	 julgar, para uniformização de jurisprudência,
a ai'gij ição de divergência acerca (Ir inte rpretação (lo(1 irei lo co, tese;

11E - julgai- o recurso de indeferimento de ernbar-
POS (lii i'(S('i5(j'i0 

(Código de Processo Civil, arts. 530
e 532);

IV - - executar o julgado em feitos de sua compe-
tência delegando a juiz vitalício de primeira instância
a 1)rútici (Ir atos necessários 

A colheita de prova e OSor(linatórios;
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- julgar reforma de autos perdidos. halo 1 itaça((
incidente, suspeição oposta ao Procurador (lo Estado,
além de outros incidentes qUe ()(OiT(Nifl ('iii feitos de

sua competência;

VI - - exercer, nos autos sujeitos a seu conhecifllcfl-
to, as atribuições de uue ti-ata o artigo 30, 	 1.. itens

IV e

VII -- processar e julgar originariam ente o man-
dado de segurança contra atos e deCisõ('s dos Juizes
de primeira instância, sempre OIIC os atos impugnados

se relacionem com causas CUJO julgamento, ii1i grau

de recurso, seja(te sua competência.

Ari. (ii	 Compete a cada Câmara Cível Isolada:

1 - processar e julgar originariamflente

a) os conflitos (te jurisdição e as exceções de sus-
peição, em causas (te sua comnpetenci recursal;

b) julgar, cio feitos dc sua competência, a reforma

(te autos perdidos e as habilitaçõ e s incidentes;

II - julgar cio grau de recurso:

a)	 as ações i'etativas'i loeaça() (te jmnoveiS, bem

como as 1).ossessórias;

h)	 as a(ÕCS mclativasam,(teria fiscal (te conipe-

tência (los Municípios;

e) asações de acidentes do trabalho;

(1) asações de procedimento sumuarísSjnlo, iii razão

da matéria;

e) a s cxecUçOes por título extirijudicial, exceto as
rlativas 5 ioatém'ia fscal (la coiiipitência do Estado;

III - julgar, ciii feitos de sua competência, a re-

forma de autos perdidos e as hril)ilitações incidentes.

Art. 62 -- Compete Ss Câmaras Criminais Reunidas:

1	 julgar, em feito (te sua competência, suspeição
oposta ao Procurador-Geral;

II	 julgar revisão e o recurso do despacho que

a indeferir iii imune:

III	 julgar embargos em feito de sua competência,
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IV - julgar reforma de autos perdidos e outros
incidentes que OcoIr(mciil (iii PIOcesSos (te sua com-
pe lênc Ia

Art. 63 ---- CoiImI)et( a cada uma (Ias Câmaras Cri-
minais Isoladas

1 - - julgar originariamente:

a) lwbeus corpos contra atos de Juízes de primeira
instância que se relacionem com causas cujo julgamento
ciii segunda ins!âfl( ia	 j a de sua cOmpetência

li) habea,5 corpos que se relacionem com causas
cujo julgamento cru superior' instância seja de sua com-
petência, quando por ausência (te Juiz le Direito local,
ou por Vaga do cargo, 050 for possível recorrer a essa
autori(tade

II	 julgar, em grau (te recurso:

a) decisões sobre Ii(lbC(gs corpos proferidas por Juiz
(lc l)ireít() e i'elaciofla(las comim causas ciii que seja sua
a competência eec um'sal

1))	 05 crimes contra o j)atm'inmijfl io, seja qual for
a natureza da pena cominada

e) as demais infrações a que 11à(( seja coiilinada
pcila de icei usijo, isola(ta, cumulativa ou alternativa-
imien te, excetuados os crimes relativos a tóxicos oh CII-
tuipeci-otes e (le fdemucia -

Art. 64 Antes (la P100 úii(ia OU d a sentença, a
competência 51' regem'5 pela classifica (-ão da (teflúflciim,
OU queixa, portaria ou auto de prisão cru flagrante,
quando a aÇão Cfl aI for por uiii (testes meios iniciada.

Pará g rafo único	 1 rofei-id a a sentença, a Compe-
tência se regcrã pela pa mie d lsJ)osit j vti daquela, em nada
iiiflujn(t((	 a	 ('st('	 i'(SJ)('jt.()	 j)i'('teflsij()	 sustentada	 no
recurso interposto.

Art. 65 - Excluemum-se da coimrpetêmmt ia origi nÚI'ji OU
i'eeursal do Tribunal de AIÇa(ta

1 --- os efeitos (te qualquer natureza cmii que o Es-
tado ou o Município, ou suas autarquias, integrar-em a
lide corno parte ou iii tem-essado;

ri
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11 --- os feitos criminais e S( US incidente; (IUC mci-

(urdu na competência do Tribunal do Júri em razão da

denúncia e da pronúncia;

III -- os feitos relativos ao e stado e capacidade das

pessoas;

IV -- os feitos relativos U falência e concordata

Parágrafo único - Nos casos dc conexão ou con-
tingênCia entre ações de competência do Tribunal de
Justiça e do Tribunal de Airada, prorrogar-se-á a do
primeiro, o mesmo ocorrendo quando, em matéria penal,
houver desclassifcaçãO para crime de competência do

último.

CAPITULO III

Das Atribuições do Presidente e cio Vice-Presidente

Art. 66 -- Compete ao Presidente:

1	 )roreagar por 15 (quinze) (lias O prazo para

a posse de Juiz e nos termos da lei para Servidor do

Tribunal;

11 - nomear e empossar Servidor (lo Tribunal;

III - -- conceder férias individuais, férias-prêmio e
licença até 1 (uni) ano a Juiz e a Servidor do Tribunal,
bciii como revogar as que tiver concedido;

IV - conceder a juiz e :i Servidor (lo Tribunal
abono de família e título (icciaratorio de direito is gra-
tificações (Id que trata •o artigo 137, item 1, e outras
vantagens concedidas eni lei;

V -- exonerar, demitir e aposentar Servidoi' do

Tribunal;
VI -- iniciar processo de abandono de cargo de

Servidor cio Tribunal;

VII - presidir a se5SOO (lo Tribunal;

Viii	 proferir voto de desempate nos casos pre-
vistos em lei e sempre que necessário para se completar

o julgado;
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IX - manter a or(temn na sessão, fazendo sair aquele
que :i pcilurbai- ou P 1'('IldCIldo_o, a tini de remetê-lo ao
Juiz competente para -o processo, depois de lavrado o
respectivo auto pelo Secretário;

X - impor pena disciplinar, observando as dis-
posições legais aplicáveis;

XI - comunicar á Ordem (los Advogados as faltas
cometidas por Advogado, sem prejuízo cio afastamento
do recinto;

XII - levar ao conhecimento (lo Chefe do Minis-
tério Público a falta de Procurador que, indevidamente,
haja retido autos par —ais de 30 (trinta) dias após •a
abertura de vista;

XIII	 distribuir os feitos;

XIV -- - assinar acórdão proferidtc) em sessão a que
presidir;

XV - - expedi [- , em seu nome e ioni sua assinatura,
ordem que não dependa dc acórdão ou não seja da
competência do relator;

XVI - convocar sessão extraordinária;

XVII	 informar recurso (te indulto ou de comnu-
tação de pena, quando o processo for da competência
originária (lo Tribunal;

XVIII - --abrir, numerar, rubricai- e encerrar livroslivros
de ala e de distribuição, podendo, para a rubrica, usar
chancela;

XIX - processar e julgar:

a) deserção (te recurso por falta de preparo;

li) suspeição oposta a Servidor dodo Tribunal;

c) desistência manifestada antes da distribuição
e, quando se tratar de recurso extraordinário, antes da
remessa dos autos;

XX	 conceder fiança;

XXI - receber e processai- pedido de inscrição em
concurso para Servidor (tocio Tribunal;

XXII --- encaminhar ao Governador Proposta de or-
çamento do Tribunal;
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XIII --r('(l(LSitai verba iletinaiia ao Tribunal e

aplica-la;

XXIVdespacha r petiçóo (te recurso eXli'aOr(Iifl-

rio, resOlVefl(iO os incidentes suscitados;

XXV relatar conflito entre Câmaras ou Juizes,

bem COITiO SUSi)eiÇaO OJ)OSta a Jtii'í (ti) Tribunal e por

este não reconhecida;

XXVI	 convocar Juiz que deva substituir o Juiz

do Tribunal de Alçada;

XXVII -- COflhecCI' de reclaiiiaça() conE raaexigên-
cia ou percepção de custas e einolWliefltO5 indevidos por
Servidor do Tribunal, e, em caso submetido ao seu jul-
ganiento, por Ser iilor, ordenando a resti 1 Ulçuo e punindo

o faltoso;

XXVI11	 ordenar pagamento efli virtude (te sen-
tença proferida contra a Fazenda, nos treinos ilo artigo

121,	 3.1, da Constituição tIo Estado;

XX1X - informar liubeas corpos requerido ao Su-

preino Tribunal Federal;

XXX	 assinar carta (te sentença e mandado

executiVO

XXXI representar ao Tril)uflal (te Justiça, prO-

pOfl(lO a instauraçao de processo para verificação de

incapacidade (lu Juiz (1(1 Tribunal;

XXXII	 superintendei' o) serviço da Serielaria, Ze-

lando pela arrecadaçio fiscal nesse órgau;

XXXIII	 -- organizar e fazer publicar, até o Inês de

março, breve relatório tio serviço judiciário;

XXXIV -- remeter ii Superintrn(l('fle' ia e Estatística

e informações da Secretaria (te Estado de Planejamento
os dados que lhe foreiii enviados pOr .Jui'í

XXXV - despachar j)etição referente a autos findos;

XXXVI	 providencial' sobre a publicação (lo ex-
pediente (lo Tribunal no "Diário do Judiciário";iário"

XXXVII -- conceder a Juiz e a servidor elo Tribunal

licença para se ausentarem dodo País.
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Ari. 67	 Ao V ice-Presidente ('oiiiJ)e'te

substituir o Presidente e relatar suspeição a
este oposta, (ltlafl(ioi não ieo'onlleci(hI

II - --- presidir :i Câmara à qual pertencei' e, apenas
colO (1 voto de qualh 1 aole, quando for o caso, às Câmaras
Cíveis e Criiii iii a is Ecu iii daS

III --- COOpiral' com o Presidente &'iii atos (lu com-
petência (leste e mediante delegaçào

1. -- Nas substituições eventuais, o Vice-Presi-
dente exercerá cuinulat ivaill(nte suas próprias funções.

2. ---- Na ausência ou ilnpeolilllcnto) tio Vice-Pre-
sidente, será seu substitutoo o Juiz mais antigo no Tribunal.

CAPITULO IV

1)a Substituição no Tributou! de .4!eadu

Art. 68 - () Presidente (li) 'frit)Unal de Al('(Ia é
substituído pelo Vice-Presidente e este pelos demais
Juizes, na ordeimi decresceu te de antigüidade

Art. 69 - Nas Câmaras fleunidas e nas Câmaras
Isoladas a substituição é feita, no que for aplicável,
de acordo coni as regras (lo iteni 111 e el-os 1Y e 2.,
do artigo 56.

TITULO III

Da Jurisdição de Primeiro Grau

CAPITULO 1

Dos órgãos de Jui'isdjedo de Prijjiejl' () Grau

Art. 70	 A juris(iiçao ) ( ' OlIlUhli (te primeiro grau é
exercida:

1 - pelo Juiz de Direito, inclusive o Substituto e
o Auxiliar;

II - pelo Tribunal do Júri;

III - pelo Juiz de Paz.
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SEÇÃO 1

Do Juiz de Direito

SUBSEÇÃO 1

Da Investidura

Art. 71 A investidura na função de Juiz (te Di-

reito é feita pela posse, depois de regular nomeação
pelo Governador do Estado, para o cargo de Juiz de
l)ireito de comarca (li primeira entrância ou (tc Juiz

de Direito Auxiliar.

SUBSEÇÃO 11

J)u Competência

Art. 72 - Compete ao Juiz de Direito

1 - - processar e julgar:

a) crime e contravenção, não atribuídos a outra
jurisdição;

b) causa cível, inclusive a fiscal e a proposta por
autarquia;

e) ação relativa a estado e capacidade (Ias pessoas;

d) reclamação trabalhista, onde não houver Junta
de Conciliação e Julgamento;

e) ação (te acidente (lo trabalho;

f) suspeição (le Juiz (le Paz e, cio causa de sua
competência, de Servidor (los órgãos Auxiliares;

g) vacância de bern (te herança jacente

h) causa preparatória preventiva ou incidente cm
feito de sua competência;

i) Registro Torrens;

11 - processar recurso interposto (te sua decisão;

III - - homologar sentença arbitral;

IV - executar sentença ou acórdão em causa de
sua competência ou do Juiz Criminal que condenar à

indenização civil;
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V -- proceder à instrução criminal e preparar para
julgamento l)rocesso-rime de competência do Tribunal
do Júri e de outros Tribunais de primeira instância
instituídos em lei;

VI - proceder anualmente à organização e revisão
da lista (lC jurados;

VII -- convocar o Júri e sortear os jurados para
cada reunião;

VIII conceder habeas corpos, exceto cru caso de
violência ou coação provindas de autoridade judiciária
de igual ou superior jurisdição ou quando for de com-
petência privativa do Tribunal;

IX -conceder fiança;

X - - punir testemunha faltosa ou desobediente;

Xl	 impor pena disciplin ar a Servidor, observado
o disposto no Livro IV;

XII - . determinar remessa da prova de crime ao
órgão do Ministério Público para este promover a res-
ponsabilidade do culpado;

XIII --- mandar riscar, ex-officio, ou a requerimento
(Ia parte ofendida, expressão injuriosa encontrada em
autos;

XIV ----- dar a Juiz inferior e a Servidor da Justiça
instruções necessárias ao bom desempenho (te seus
deveres;

XV . rever, cru inspecão anual, no Inês de noveni-
bmo, feitos e livros, dando instruções, punindo o res-
ponsável encontrado ciii culpa e remetendo relatório ao
(Á-i - r( c(lor até 31 (trinta e uni) de (tezemflbro;

XVI pIocL(ler, mensalmente, exceto na Comarca
de Belo Horizonte, à fiscalizacão (los livros de cartórios
(Ia sede (la colilarca, apondo-lhes seu "visto", anotando
a irregularida(le encontrada e cominando pena;

XVII - proceder à correição permanente (la po-
lícia judiciária e dos presídios <Ia comarca;

XVIII --- comunicar ao Corregedor todas as suspei-
çs declaradas, sem explicação te motivos;

XIX -- conceder emancipação e suprimento de
consentimento;
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XX ---- autorizar venda de bern de menor;

XXI ---- nomear tutor a órfão e curador a interdito,
ausente, nascituro e herança jacente, e removê-los por
negligência ou inobservância de seus deveres;

XXII - ()l'deiar entrega (te t)(Ifl (te órfao OU au-
sente;

XXIII -- abrir testamento e decidir sobre o seu
cumprimento;

XXIV - proceder à arrecadação e inventário de
bens vagos ou de ausentes;

XXV - tomar contas a tutor, curador, comissário,
síndico e liqüi(lante e a associação OU ('oI'p-Oraça() pia,
nos casos previstos em lei;

xxvi conceder dispensa (te impedimento de ida-
de para casamento da menor de 16 (dezesseis) e do
menor de 18 (dezoito) anos, bem corno fl() caso do artigo
214 do Código Civil;

XXVII -- decidir sobre il(rpugnaça() de (tOeUIflefltO
em habilitação (te casamento OU exigência (te outro,
formuladas pelo representante do Ministério Público,
qUafl(lo com isso não concordarem os nubentes;

XXVIII	 resolver sobre dispensa de proclamação
e justificação para fiur matrimonial, quando for con-
trário o parecer (lo representante (10 Ministério Publico
e com ele não se conformarem os nubentes;

XXIX -- conceder prorrogação de prazo para início
e encerramento de inventário;

XXX --- conceder benefício (te Justiça Gratuita;

XXXI	 exercer atribuições de .Juiz (te Menores
(artigo 73, § 5•Q);

XXXII - diri g^ ir o foro e administrar o edifício

forense, exceto na Comarca da Capital, devendo indicar
um Servidor como seu auxiliar, para u zeladoria do
edifício forense;

XXXIII - providenciar sobre a conservação de
casa de moradia do Juiz;

XXXIV - cumprir e fazer cumprir requisição legal
e precatória ou rogatória;

XXXV - - resolver reclamação relativa a ato de Ser-
vidor do Juízo;

XXXVI -- resolver dúvida suscitada por servidor;
XXXVII	 fiscalizar pagairrento (te impostos, taxas,

custas e erindunrentos;

Xxxviii --- visar e rubricar balança comercial;
XXXIX - - r n c[er anualmente Í1 Superintendência

(le Estatística e Informações da Secretaria de Estado de
Planejamento e a Secretaria (te Estado do Interior e
Justiça (lados sobre o movimento cível e criminal da
comarca;

XL	 declarar ifl ( o flStitUciofli( j i(ta(te (te lei ou de
ato (lo Podei' Público

XLI - - requisitar passes para transporte de rneno-
re.s, com o respectivo acompanhante;

XLII	 (once(kr lrc(n(a a juiz (t(' Paz, até 3 (três)
meses;

XLIII - praticar ato não e specificado neste artigo,
mas decorrente (te (tisI)osição legal ou regulamentar.

Art. 73 -- Na Comarca (te Belo Horizonte, as atri-
buições dos Juizes (te Direito são exercidas mediante
(1 iStrit)Uição, respeitada 

a separação entre as jurisdições
civil, criminal e fiscal

§ 1. - Ao Juiz da Vara de Registros Públicos,
Falências e Concordatas conipete

1 - - resolver reelamnacão ou dúvida suscitadas por
Tabelião ou Oficial (te Registro Público;

II ---- exercer as atribuições conferidas aos Juízes
(te Direito pela legislação, concernentes, aos Registros
Públicos;

III - processar e julgar as causas atribuídas ao
Juízo universal da falência e concordata.

§ 2.- ---- Compete, pr
ivativamente, a Juiz de Vara

(te Fazenda Pública e Autarquias processar e julgar causa
civil em uue intervier cofio autor, réu, assistente OU
Opoente, a Fazenda ou Autarquia, respeitada à compe-
tência do foro estabelecida na lei processual,

§ 3,Q -- 
A Juiz de Vara de Família compete:
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1 - processar e julgar:

a) as causas de nulidade e anulação de casamento,
desquite e as demais relativas ao esta(]<) civil, bem
como as ações diretas fundadas cm direitos e deveres
dos cônjuges um para com o outro, e (los ascendentes
para com os descendentes ou (lestes, para com aqueles;

b) as ações de investigação de patcrfli(la(le, acUfliu-
ladas ou não com as de petição (te herança;

c) as ações diretas concernentes ao regime de bens
do casamento, ao (lote, aos bens parafernais e as doações
antenupciais

d) respeitada a competência do Juiz de Menores,
as causas (te alimentos e as sobre posse e guarda de
filhos menores, quer entre os pais, quer entre estes e
terceiros;

e) respeitada ainda a competência do Juiz de Me-
nores, as causas de suspensão (lo pátrio poder, nos casos
(los artigos 393 a 395 e 406, n. II, do Código Civil,
nomeando tutores e exigir (lestes garantias legais, con-
ceder-lhes autorizações e tomar-lhes contas, bem como
remove-los;

f) as causas de extinçõo (lo pátrio poder, nos casos
dos itens II e IV do artigo 392 elo Código Civil, e as
de emancipação (lo ai-ligo 9•9 (10 Código Civil, salvo
quanto a menores sujeitos a tutela ou guarda pelo Juiz
de Menores;

II - suprir, nos termos da lei civil, o consenti-
mento <to cônjuge e, em qualquer caso, o dos pais, ou
tutores, para casamento dos filhos, ou tutelados sob sua
jurisdição;

III praticar todos os atos de jurisdição volun-
tária necessários à administração dos bens, ressalvada
a competência (lo Juiz de Menores;

IV - autorizar os pais a praticarem atos depen-
dentes de autorização judicial, não ficando alterada a
competência no caso de cumulação de pedido de ca -

ráter patrimonial, e cessando a jurisdição do Juízo de
Família, desde que se verifique o estado de abandono
do menor.

§ 41 - Ao Juiz da Vai-a de Execuções Criminais
Compete, privativamente:

1	 a execução da pena e seus incidentes na Co-
marca de Belo Horizonte;

11 - a correição permanente dos presídios do Es-
tado e da Polícia Judiciária da Capital.

§ 5•Q	
Ao Juiz (lo Direito da Vara de Menores

compete:

1 - processar e julgar as causas referentes a menor
em situação irregular com desvio de conduta e infrator,
e exercer outras atribuições previstas na legislação es-
pecial de menores;

11 - inspecionar estabelecimentos eia que se en-
contrema recolhidos menores, inclusive delegacias e pre-
sídios, ordenando as providências que lhe parecerem
necessárias

111 ---- visitar os estabelec;mcnt.os oficiais destinados
á internação de menores;

IV - -- fiscalizar a freqüência de menor em cinema,
teatro, estúdio e casa de diversão pública ou fechada;

V - superintender o pessoal do Juizado e nomear
Comissários (te Vigilância ou Assistente Sociais volun-
tários IIÜ() remunerados;

VI - sujam-tem- a teste vocacional e a exame de habili-
t:lç((( (afldi(laI() a (argo ile Comissár io ( ele Vigilância ou
Assistente Social;

VII	 - expedir provimento para proteção e assis-
tência (l	 iiir Ii()FeS

N'111 -	 exercer outras atribuições preventivas e de
assistc-n(ia Jirevistas na legislação especial ele menores.

(L 1 Compete, privativamente, aos Juízos de Di-
reito l:is 11 . ' e 12. 1 Vai-as Criminais, p rocessar e julgar
crnies e contravencões (alaclerizados pelo tráfico e uso
(I(- entorpecentes e, ae III izes (te Direito (Ias 14. 4 e 15.
Varas Cri mi na is, tara bm privativamente, processar e
julgar crimes e coa tr:ivenções caracterizados em ocorrên-
cia de trânsito.
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§ 7.9	.Tuiz d(' l)iieito substituto	 te primeira

instância (001 pele

1	 SUb5litLllI' Os Juizes titulares ria ('))IICl de

Ilelo l101'izOnt(, ('010 ('otlipetêfleia igual	 (li) JldZ si Is

titUi(lO

li funcionar como auxiliar d( Vaia. exercendo

as funções aue lhe forem comei idas pelo Presidente (lo

Tribunal p'r oeasiao (te sua (tesignaçan:

111	 - assistir o CorregedorCorregedor 	 CWII (le c{lal)oi'ai nas

funções que tIo' forem delegadas

§ 8."-Ao juiz (1W' estiver investido da (lelegaçao

para a distribuicim (te feitos (ai't. 40, 11), compete conhe-
cer do peddo de liminar ('iii Inafldi(1) (Ir segUl'(IlÇa

quando requerido depois de encerl0l0 o expediente ('

1 espeta (la (listrit)uiçao 1)0(1(1' frustam' eficácia da
medida.

Ari. 74	 Nas demais comarcas cl( tuniS te urna

(1) Vara e onde houver dois (2) Juizes ole 1)ireito, as

atribuições das jflris(liÇõeS civil O' orinlinai	 erâ	 exer-

cidas por (listrihUiçao

Caberá ao pI'iilIeil'O ( 1 .1 Juiz ou ao da

primeira (1.) Vara fazer a ('oi'reiçao geral, cOiIli)elifldO

aos demais Juizes proceder c oi'l'eiÇaO (los autos e

livros (10 Juízo respectivo

§ 2. Comnpi'telll aos Juízes (las Varas Cíveis as

(tt'il)UiçoCS (lo § 1.', itens 1 e II. (l(( artigo 73, sendo

atribuições (lo iteni XXXI. (lo artigo 72 exercidas por

(IU&11(1t11' (los	 juizes ,	tlie( t iante	 (lesigfl ação bienal do

Corregedor.

§ 3. Nu Comarca de ,Juiz dc Fora, los juizes

(t(' Direito de Varaste Família, c((mpe!e exercer as

atribuições do § 3., aos de Varas Criminais, as (lo § 
4,1

(' ao da Vaia (l(' Fazenda l > úl)tiea e Autarquias, Begistros

Públicos. Falência e Concoi'datas as (los § 	 1 . e

bolos (l(( artigo 73.
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SUBSEÇÃO III

Do Juiz de Direito Auxiliar

Art. 75 Compete ao Presidente do Tribunal de
Justiça fazer a designarão de Juiz Auxiliar para servir
como substituto ou cooperar.

§	 ----- A designação é feita:

1 - - em caráter de substituirão de Juiz de Direito,
nos casos de vaga ou nos casos (te afastamento do ti-
tular em razão (te licença ou de férias;

TI --- ('iii caráter (te Cooperarão, quando •o exigir
o interesse público, caracterizado pelo número extraor-
dinário de feitos em movimentarão na comarca ou Vara.

§ 2. ----- A designação, feita em caráter de substi-
tuição, o será p elo tem po da vacância da comarca ou
Vara. ou do afastamento. (lo titular.

§ 3. - No caso de cOoperação, a designação será
feita comprazo determinado não excedente de seis (6)
meses, pro(rrogável na forma estabelecida no artigo.

Au. 76 - . Em qualquer dos casos previstos nos
do artigo anterior, pode o Juiz Auxiliar, por ato do
Presidente do Tribunal (te Justira, ser dispensado da
designação para aproveitamento em outra, amando o
exigir o interesse público, ocorrente na maior necessi-
(lade de substituição ou cooperação ('111 outra comarca
ou Vara.

§ 1 -' ....-\ maior necessidade (te designarão de Juiz
Auxiliar se determina pela seguinte ordem de pre-
ferência:

1 ---- designação para substituição, CIII Comarca de
Unia só Vara, no ('050 (te afastamento do titular por
mais de 30 (trinta) (lias;

II --- - designação para subsfltuirão, em comarca de
uma só Vara, no caso (te vacância;

111 . designação para substituirão em Vara espe-
cializada de comarca do interior;

IV — designação para substituição em comarca de
mais de unia Vara de iguais jurisdições;
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V - designação para cooperação em comarca ou

Vara.

§ 2.9 Ocorrendo necessidades de dispensa de uma
designação, para se efetivar outra de maior necessidade,
será aproveitado, salvo se existir algum sem designação,
Juiz Auxiliar em exercício de designação de menor
preferência, observando-se inversamente a ordem esta-

belecida no § anterior.

§ 3.° Havendo interesse público, a critério do
Presidente do Tribunal de Justiça, as designações de
Juz Auxiliar, para substituição OU cooperação, poderão

ser feitas, ou mantidas, sem observância da ordem de
preferência estabelecida no § 1. Q deste artigo.

Art. 77 - A designação de Juiz Auxiliar p ara subs-

tituição em comarca ou Vara é feita, se possível:

a) em caso de vacância, na oportunidade da aber-

tura da vaga (artigo 191, § 21);

b)
em caso de afastamento do titular, na oportu-

nidade do ato que conceder a licença ou férias.

Parágrafo único Para efeito de aplicação (leste
artigo, ocorrendo vacância do cargo ou afastamento
do Juiz de Direito, a Diretoria de Pessoal fará imediata
promoção ao Presidente cio Tribunal, prestando-lhe as
informações necessárias à sua deliberação sobre a de-
signação de Juiz Auxiliar para substituição.

Art. 78 - A designação de Juiz Auxiliar para a
cooperação em comarca ou Vara é feita:

a) de ofício, pelo Presidente cio Tribunal;

b) mediante representação fundamentada cio Cor-

regedor;
e) mediante pedido fundamentado do Juiz de Di-

reito interessado, ou da subseção da Ordem dos Ad-
vogados, casos em que serão solicitadas informações

à Corregedoria de Justiça.

§ 1.° Nos casos das alíneas "b" e "c" deste
artigo, a representação, ou o pedido, será instruída com
informação da Diretoria de Pessoal necessária à deli-
beração do Presidente do Tribunal.
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§ 2.° - A prorrogação da cooneraõo (artigo 75,
§ 3°) é feita mediante pedido do Juiz de Direito in-
teressado, fundamentado em dados estatísticos e rela-
tório da movimentaço dos feitos na comarca ou Vara.

Art. 79 -- A competência do Juiz Auxiliar é:

1 -- em caso de substituição, igual à do Juiz su-
bstituído;

II - ciii caso de cooperação:

a) igual à do titulai- cia comarca ou da Vara, caso
em que serão equitativa mente redistribuídos os feitos
em andamento e dstribujdos os novos, exceto os do
Juizado de Menores e da Justiça Eleitoral, para as quais
a competência é exclusiva cio Juiz de Direito titular da
Vara ou comarca;

h) apenas na jurisdi-ão cível, nesta incluída a tra-
balhista, ou apenas na jurisdição criminal, casos em que
a Sua competência será exclusiva numa ou noutra ju-
risdição;

e) excludente das atribuições de Diretor do Foro
(art. 81) e de correição (art. 74, § 1.°) salvo a nos
autos sob a sua direção.

Parágrafo único	 O ato de designação, pelo Pre-
sidente cio Tribunal de Justiça, de Juiz cooperador fi-
xará a sua competência, nos termos estabelecidos no
item 11, deste artigo.

Art. 80 - Os Juizes Auxiliares da Vara de Menores
da Capital não têm a competência fixada nos itens II,
V, VI e VII, do § 5.°, do artigo 73, desta lei, compe-
tindo-lhes, por distribuição entre eles e o Juiz Titular,
exercer as demais atribuições da Vara.

SUBSEÇÃO IV

Do Diretor do Foro

Art. 81 - A direção cio foi-o da Comarca de Belo
Horizonte será exercida pelo Desembargador Corregedor
e, nas comarcas cio interior, pelo Juiz de Direito ou,
havendo mais de uma Vara, pelo que for designado
bienalmente pelo Corregedor, com aprovação do Con-
selho da Magistratura, permitida a recondução.
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Art. 82	 Compete ao Diretor do Foro:

1	 dirigir o serviço a cargo dos Servidores do
foro que não estejam subordinados a outra autoridade;

II -- dar ordens e instruções à guarda destacada no

edifício;
III - solicitar as providências necessárias ao bom

funcionamento (lo serviço forense;

IV fazer manter a ordem e o respeito entre OS

Serviços do foro, partes ou SeUS procuradores e entre
as demais pessoas presentes no e(lifíCiO

V -- aplicar pena disciplinar a Servidor não su-

bordinado a outra autoridade;

VI - remeter mensalmente à Secretaria de Estado

do Interior e Justi ç a, com seu "visto", a cópia da folha
de pagamento (10 vencimento (lo pessoal cio foro;

VII - organizar a escala de férias dos servidores
cio foro, das comarcas do interior, nos meses de janeiro

e julho;
VIII - dar posse a Juiz de Paz. Promotor de Jus-

tiça ou Adjunto e servidor do foro;

IX designar pessoa idônea, quando não houver
substituto, para exercer o cargo (te Adjunto de Promotor
de Justiça e de Servidor não remunerado, cornUflican
(lo-o ao Secretário (lo Interior e Justiça e, quando se
tratar (te órgão do Ministério Público, ao Procurador-

-Geral;

X	 processar concurso ou exame de habilitação
e seleção para os cargos dos órgãos auxiliares da jus-
tiça, bem como presidir a comissão examinadora;

XI instaurar processo administrati vo , a fim de

apurar abandono ou falta que determine perita (lo cargo
por servidores (los órgãos auxiliares e funcionários dos
serviços administrativos referidos no Artigo 214 cia Re-
solução n. 61 do Tribunal dc Justiça, remetendo-o,
conforme o caso, ao Secretário (lo Interior e Justiça

XII -- nomear Oficial dc Justiça e Escrevente Ju-
ramentado não remunerado, comunicando-o ao Secretário
(lo Interior e Justiça e ao Corregedor de Justiça;

XIII - designar Escrevente Substituto, mediante
proposta 10 titular, e Oficial de Justiça que deva servir
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o Porteiro (los Auditórios ou Contínuos-Serventes do
Fórum, cornunicanol ()o ao Secretário (lo Interior e Jus-
tiça e ao Corrcgedo i' de Justiça;

XIV -- estabelecer o número de livros para o Ta-
l)(lj () ler em uso simultâneo, fixando critérios em
função (lo muovimOnto (lo cartório e da estância da
cona rca;

XV	 averiguar incapacidade física ou moral do
Servidor cio foro;

XVI	 conceder licença, conlunicando..a ao Secre-
tário (l(J Interior e Justiça e ao Corregedor;

X\'lI	 elaboram' a proposta orçamentária do foro;

XVIII - abrir, rubricar à mão e encerrar os livros
dos Escrivães Judiciais e (los Tabeliães, podendo desig-
nar, para a rubrica, 11111 dos Escrivães do Cível, a quem
delegarã essa função no termo de abertura;

XIX ---- instaurr processo administrativo em caso

(10 abandono ou de falta que determine a perda do
cargo por Servidor (lo foro.

Parágrafo único --- - Na Comarca (tc Belo Horizonte,
o I)retor do Foro regulamentará o funcionamento dos
sOrvidoS ,odmim j njslrativos definindo as atribuições dos
seus servidores.

SUBSEÇÃO V

Da Sizbslit,, jeão (te Juiz (te Direito

Art. 83 -- O Juiz de Direito será substituído nos
Seguintes casos:

estando vago o cargo;

II - -- no afastamento (lo Juiz, em razão de férias,
(te licença, (te gala ou de nojo;

III -•- na ausência eventual cio Juiz, fora dos casos
previstos no item anterior.
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Art. 84	 O Juiz de Direito de comarca de uma
só Vara será substituído dentro da seguinte ordem:

1	 por Juiz de Direito Auxiliar, designado pelo

Presidente tio Tribunal de Justiça;

II - por Juiz de Direito da comarca substituta,
enquanto não houver a designação referida no item

anterior.

Art. 85 - Em comarca cio interior de mais de uma
Vara, a substituÇão é feita dentro da seguinte ordem:

1 - por Juiz Auxiliar designado pelo Presidente do

Tribunal de Justiça;
II - não havendo ou enquanto não houver a de-

signação referida nos itens anteriores, por Juiz de Di-
reito de outra Vara tia mesma competência;

III - por Juiz de Direito de outra Vara de com-
petência diferente;

IV --- por Juiz de Direito (te comarca substituta.

Parágrafo único Para o feito de substituição por
Juiz de outra Vara, será observada a ordem mencionada
no Artigo 16, sendo o Juiz da última Vara substituído
pelo da primeira.

Art. 86	 Na Comarca de Belo Horizonte, a subs-

tituição se fará na seguinte ordem:

1	 por Juiz de Direito Substituto, designado pelo

Presidente do Tribunal de Justiça;

II	 por Juiz Auxiliar, designado pelo Presidente

do Tribunal dc Justiça;

III - por Juiz de Direito de outra Vara e com-
petência igual, observada a ordem mencionada no Ar-
tigo 16, sendo o Juiz tia última Vara substituído pelo
da primeira.

§ 1. Juiz de Direito da Comarca de Belo Ho-
rizonte não substituirá o de outra comarca.

§ 2. - Os Juizes de cada Tribunal de Júri se
substituirão reciprocamente.

§ 3. - Os Juizes de Menores serão substituídos
pelos Juízes Auxiliares da mesma Vara.

Art. 87 - Na Comarca de Juiz de Fora será ob-
servado o disposto no artigo 85 e seus Juizes não
substituirão em outra comarca.

Art. 88 Quando o Juiz se declarar suspeito ou
impedido, no mesmo despacho determinará a remessa
dos autos ao seu substituto legal, observando o disposto
nos artigos anteriores.

Art. 89 - No caso de ausência eventual do Juiz,
sua substituição se fará, havendo urgência:

1 para a presidência de audiência ou para outro
ato processual que exija a presença do Juiz, mediante
petição do interessado dirigida ao substituto, na qual
o escrivão (lo substituído certificará a ausência;

11 --- para o despacho ciii autos, mediante a con-
clusão deles ao Juiz substituto, feita pelo escrivão com
a informação da ausência e a requerimento cia parte
interessada;

III - para o despacho de petição avulsa, mediante
apresentação dela ao substituto, que a despachará de-
clarando a ausência do titular.

Art. 90 --- Salvo nos casos do artigo anterior, é
plena a substituição.

Parágrafo único	 Não é permitida mais de uma
substituição plena.

Art. 91 - Na hipótese de relevante interesse ju-
dici a l , a Oi'(ldfll de SUI)stitUIÇÜO por Juiz de Direito de
outra comarca não prevalecerá, podendo a Corte Superior,
ou o seu Presidente, ad referendum, dela, convocar para
a substituição outro Juiz de qualquer das comarcas
substitutas.

SEÇÃO II

Do Tribunal do Júri

SUBSEÇÃO 1

Da Organização e Funcionamento

Art. 92 - O Tribunal cio Júri, que obedecerá, na
sua composição, organização e competência, às disposi-

4
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çes do Código de Processo Penal, funcionará na sede
da cornara e se reunirá ciii sessão ordinária:

1	 mensalmente, na Comarca dc Belo Horizonte;

II	 bimestralmente, nas demais comarcas

Parágrafo Único - -- Quando, por motivo de força
niaor, não for COflVOca(1O o Júri na época determinada,
a reunião efetuar-se-á no mês seguinte

Art. 93 ---- Em circunstâncias excepcionais, o Júri
reunir-se-á extraordinariamente, por iniciativa do Juiz
de Dir&to, ou por determinação (la Corte Superior ou
das Câmaras Criminais Reunidas ou Isoladas, provo-
cadas pelo interessado.

Art. 94 - A convocação do Júri far-se-á mediante
edital, depois de sorteio (los jurados que tiverem de
servir na sessão.

1.° -- -- O sorteio se realizará de 15 (quinze) a
30 (trinta) (lias antes da data designada para a reunião.

2. - Não havendo processo a ser julgado não
será convocado o Júri e, caso já o tenha sido, o Juiz
de Direito declarará sem efeito ,i por meio
de edital publicado pela imprensa, sempre que possível.

SUBSEÇÃO II

Da Competência

Ar-t. 95 -- - Compete ao Tribunal do Júri o julga-
mento (los crimes dolosos contra a vida e outros que
lhes forem conex-os

Art. 96 --- ----- Compete aos jurados responder aos que-
sitos cmc lhes forem formulados e ao Presidente do
Tribunal aplicar- o Direito.

SUBSEÇÃO III

Do Juiz Sumcxriairle e do Juiz Presidente

Art. 97 ---- Ao Juiz Sumariante compete:

a) receber ou rejeitar a denúncia;

b) dirigir- o sumário;
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e) proferir a sentenra de pronúncia, mie impro-
núnci 0 ou de absolvição sumário e p rocessar o recurso
(1 11C rieI:i s seja interposto.

Parágrafo único - Fic:i preventa a competência <to
Juiz Stmmarian te na iii pótese de impronúncja com des-

la ssif ira ç ão

Art. 98 - - Compete ao Juiz Presidente:

a) receber o libelo;

b) pm-epa ra r o processo para o julgamento;

e) presidir a sessão (10 julgamento, proferindo o
sentença;

(1)  l)iucesar os recursos interpostos contra a (te-
Cisão ( l Uc proferir;

V) organizam anualmente a lista geral de jurados;

f) fazer o sorteio e convoca('ão dos 21 (vinte e um)
Jurados colnpan entes rIo Júri para a sessão.

A-l. 99 \o Juiz SulflaI-jant ( e ao Juiz Presidente,
ia respectivas fases do processo cru que exercem a
(-orupetência funcional, compete decretar, relaxar ou
regular :r prisão do réu, bern como conceder-lhe liber-
dade provisória.

SEÇÃO 111

Do Juiz de Paz

SUBSEÇÃO 1

!)a Investidura

A p I. 100 -- Em cada distrito OU subdistrito há um
Juiz de Paz e dois (2) suplentes, nomeados pelo Go-
vernador do Estado, dentre os homens bons residentes
no distrito ou subdistrjto e que nele sejam eleitores e
não pertencentes a órgão de direção ou de ação de par-
tido político.

§ 1. --- A nomeação é feita mediante lista tríplice,
organizada pelo Presidente do Tribunal de Justiça, dentre
os candidatos inscritos perante o Juiz de Direito (Ve-
tado).

L



-- 298 --

2.° - Nomeado o Juiz (te Paz, os demais com-
ponentes da lista tríplice serão nomeados primeiro e
segundo suplentes.

Art. 101 - A nomeação é feita pelo prazo (te quatro
(4) anos, admitida a recondução, tanto (lo Juiz de Paz
quanto dos suplentes.

Parágrafo único A recondução é feita pelo Go-
vernador do Estado, por indicação do Presidente do
Tribunal de Justiça, de ofício ou mediante proposta
do Juiz (te Direito.

Art. 102 O nomeado tomará posse e entrará em
exercício, perante o Juiz de Direito, dentro (lo prazo
de trinta (30) dias, sob pena de caducidade (Ia nomeação.

Parágrafo único - Inocorrendo a posse o exercício
dentro do prazo estabelecido no artigo, o Juiz (te Direito
comunicará o fato ao Governador que poderá renovar
a nomeação ou solicitar nova indicação.

Art. 103 - O exercício efetivo (la função de Juiz
de Paz constitui serviço público relevanfe e assegurará
prisão especial em caso de crime comum, até definitivo
julgamento.

SUBSEÇÃO II

Da Competência do Juiz de Paz

Art. 104 -- O Juiz (te Paz tem competênciacompetência para
o processo de habilitação e para a celebração do
casamento.

Parágrafo único -- A impugnação ú regularidade
do processo de habilitação e a contestação a impedi-
mnento oposto serão decididas pelo Juiz de Direito.

SUBSEÇÃO 111

1)0 Substituição do Juiz de Paz

Art. 105 --- Nos impedimentos e ausência do Juiz
(te Paz, sua substituição é feita, sucessivamente, pelo
primeiro e segundo suplentes.

Parágrafo único -• Não havendo suplente para a
substituição, o Juiz de Direito nomeará Juiz de Paz
ad hoc, mediante representação do Oficial do Registro
Civil competente para a celebração do casamento.
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SUBSEÇÃO IV

Da Renúncia e da Perda do Cargo

Art. 106 - - A renúncia do cargo de Juiz de Paz
ou Suplente é feita perante o Juiz de Direito.

Art. 107 - - O Juiz (te Paz ou Suplente perdem o
cargo:

a) cru razão de abandono por ausência continuada
por mais de trinta (30) dias, sem licença concedida
Pelo Juiz de Direito;

b) nos mesmos casos e pelas mesmas formas em
que o funcionário público estadual é demitido;

(-) em razão (te pertencem' a órgão (te direção ou de
ação de partido político (art. 100)

Parágrafo único - O Juiz (le Paz pode ser licen-
ciado por qualquer motivo de seu interesse pelo prazo
máximo de um (1) ano.

LIVRO III

Da Magistratura

TITULO 1

Da Magistratura em Geral

CAPITULO 1

Das Garantias e Prerrogativas da Magistratura

Art. 108 -- São magistrados os membros do Tri-
bunal de Justiça, do Tribunal de Alçada e do Tribunal
de Justiça Militar, bem como OS Juizes de Direito, os
Juizes de Direito Auxiliares e os Juízes Auditores da
Justiça Militar.

Art. 109 - -- O magistrado tem garantias que lhes
assegura a Constituição Federal e as prerrogativas es-
tabelecidas na Lei Orgânica da Magistratura Nacional.

Art. 110 ------São garantias do magistrado vitalicie-
dade, a inamovibilidade e à irredutibilidade de ven-
cimentos.
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§ 1. São vitalícios a partir da posse os Desem-
bargadores e os Juizes (lo Tribunal de Alçada e do
Tribunal (te Justiça Militar e após 2 (dois) anos de
exercício, os Juizes de Direito, os Juizes de Direito Au-
xiliares e os Juizes Auditores da Justica Militar.

§ 2. Adquirida a vitaliciedade, o magistrado Só

perde o cargo em razão de sentenca judiciária, criminal

OU administrativa

§ 3. A inamovibilidade não exclui a remoção
compulsória, decretada no CaSO e forma estabelecidos
na Constituição Federal.

§ 4ç A irredutibilidade de vencimentos não os
isenta dos impostos gerais, inclusive o de renda, e dos
impostos extraordinários, nem impede os descontos fi-
xados em lei, base igual à estabelecida para os servi-
dores públicos, para fins previ(leflCiáriOS

Art. lii -São prerrogativas (lo magistrado

1 ser ouvido como testemunha cmli dia, hora e
local previamente ajustados com a autoridade ou juiz
de instância igual ou inferior;

LI --- não ser presa senão por Oi'(lem escrita do
Tribunal ou órgão Especial competente para o julga-
mento, salvo, em flagrante de crime inafiançável, caso
em que a autoridade fará imediata comunicação e apre-
sentação do magistrado ao Presidente do Tribunal a que

esteja vinculado;

III - sei- recolhido a pri s ão especial, ou a sala

especial do Estado-Maior, por ordem e à disposição
do Tribunal OU (1(1 Órgão Especial competente, quando

sujeito a prisão antes ilo julgamento final;

IV não estar sujeito a notificação ou a intimação
para cOflil)areCimeflto, salvo se expedida por autoridade

judicial;

V - poi-tai- arma em defesa pessoal.

Quando no curso de investigação, houver
indício de prática de crime por magistrado, a autori-
dade policial remeterá os respectivos autos:
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a) ao Supremo Tribunal Federal se o indiciado
foi- Desembargador;

b) ao Tribunal de Justiça, quando o indiciado for
Juiz do Tribunal de Aleada, do Tribunal de Justiça
Militar, Juiz (te Direito, inclusive o Auxiliar, e Juiz
Auditoi- da Justiça Militar;

(-) ao Tribunal Militar competente, quando se
tratar de crime militar.

§ 2. - É privativo (lOS magistrados componentes
do Tribunal de Justiça o Título (te Desembargador, sendo
o título de Juiz privativo dos componentes (lo Tribunal
de Alçada, (lo Tribunal (te Justica Militar e (los inte-
grantes (Ia magistratura (te primeira instância, da ju-
risdição comum e da militar.

CAI'IT[LO 11

Da Posse e do Exercício (/0 Magistrado

Art. 112 - Nomeado ou promovido a Desembarga-
(lar, Juiz (lo Tribunal de Alçada e do Tribunal de Jus-
tiça Militar, ou nomeado pai-,a caigo (te Juiz (te Direito,
Juiz Auxiliam- e Juiz Auditoi- de Justiça Militar, o ma-
gistrado tomará posse e enti-ará em exel-cicio dentro do
prazo dc trinta (30) (lias, contados da publicação do
ato.

§ 1 .	 ()uan (lO pi'OifloVi(lo OU removido pai-a outi-a
comarca ou Vaia, o niagistra(lo assumirá o exercício
do flOV() Caigo dentro (lo pi-azo de cuinze (15) (lias,
contados da publicação (10 ato.

§ 2. - Havendo motivo justo, o prazo para tomar
posse ou assumir o exercício poderá Sei- prorrogado,
por quinze (15) (lias, pelo Prcsi(lent ( (lo Tribunal de
Justiça, (Juanclo se tratar de l)esembargador ou Juiz de
l)ireito, pelo Presidente (lo Ti-ibuial (te Alçada, quando
se tratar de Juiz para ele nomnea(10 ou promovido, e
pelo Presidente (lo Tribunal (te Justiça Militai-, quando
se tratar (le Juiz de Justiça Militar.

Art. 113 - No ato (te posse o magistrado apresen-
tará o título e a relação de bens e prestará o compi-o-
misso de desempenhar com retidão as funções do cargo,
cumpm-indo a Constituição e as leis.
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Parágrafo único O termo de posse, lançado em
livro próprio, será assinado pela autoridade que pre-
sidir ao ato e pelo empossado, ou seu procurador, depois
de subscrito pelo funcionário que o lavrar.

Art. 114 - A posse e o exercício assegurarão todos
os direitos inerentes ao cargo.

Art. 115 -- A nomeação, a promoção ou a remoção
ficarão automaticamente sem efeito se o Juiz não entrar
em exercício dentro (lo prazo.

Art. 116 Ao assumir ou deixar o exercício do
cargo, o Juiz que tiver as funções de Diretor do foro
fará inventariar os bens móveis pertencentes ao Estado
e remeterá o inventário à Corregedoria de Justiça.

CAPITULO III

Da Matrícula, Antiguidade e Contagem de Tempo

Art. 117 -- 	 matriculados na Secretaria do
Tribunal o Juiz de Direito e o Juiz Auxiliar.

Art. 118	 A matrícula será aberta à vista da
nomeação do Juiz.

Art. 119 -- 	 matrícula deverá conter:

1 - nome do Juiz;

II - (lata do nascimento, que será a constante da
certidão (lo registro civil;

III	 (lata da nomeação, de i-emocão e promoção;

IV - data da POSSC no cargo e (tc entrada em
exercício;

V -interrupção (lo exercício e seu motivo;

VI	 processo intentado contra o Juiz e respectiva
decisão;

VII --- elogio ou nota desabonadora;

VIII	 pena disciplinar.

Art. 120 -. Por antigüidade geral entende-se o tempo
de efetivo exercício em função pública.

Parágrafo único	 Não serão deduzidos como in-
terrupção:
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a) o período de trânsito a que se refere o Art. 196;
b) o tempo de suspensão por efeito de processo

criminal, se sobrevier a absolvição;

e) o período de afastamento em caso de remoção
compulsória, enquanto ao removido no for designada
Comarca.

Art. 121 -.-- Será computado, para efeito de aposen-
tadoria, disponibilidade e adicional por tempo de ser-
viço, o t('tiIp() de servi () 1)reSIa(l () à União, aos Estados,
aos Municípios e autarquias

Art. 122 - Da contagem para fins de gratificação
por qüinqüênio, não será deduzido o período de férias,
o de casamento ou luto, o de serviço militar, o de trân-
sito a que se refere o Artigo 196, bem como o de licença
para tratamento de saúde, computando-se pelo dobro
O lralls y orri ( jo e"' de guerra, ao ex-combaten-
te que tenha participado efetivamente em operações bé-
licas da Forca Expedicionária Brasileira, (Ia Marinha,
da Forca Aérea Brasileira da Marinha Mercante ou da
Força do Exército.

Art. 123 - A apuração do tempo de serviço será
feita em (lias, cujo total será convertido em anos, con-
siderados sempre estes como de trezentos e sessenta e
('neo(lias (365), e, feita a conversão os dias restantes,
até cento e oitenta e dois (182), não serão computados
arredon(lan(fose pura um ano quando exceder-em esse
número.

Art. 124 ---- Ao advogado nomea(k) Desembargador
ou Juiz do Tribunal de Alçada conlputarseá para todos
(IS efeitos, o tempo de advocacia , até o
(15) anos.	 máximo de quinze

§ 1.'	 Também ao Juiz computarseá para todosos efvito, O tempo de advo(acja até o máximo de quatro
(4) anos.

§ 2. O tempo de advocacia Será provado por
inscrição na Ordem dos Advogados e certidões ole car-
tórios, devendo ser contado pela Secretaria do Tribunal.

§ 3,9 - É vedada a aeumulaç 0 (le tempo Contado
na advocacia e em cargo público, exercido simultanea-
mente, podendo porém, o magistrado preferir um ao
outro.
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4. 0 - (Vetado)

Art. 125 - Por antigüidade na entrância entende-se
o tempo líquido de efetivo exercício, nela não se des-
contando somente as intcrruprõcS Por 8 (oito) dias de
nojo ou gala, férias, afastamento referido nos itens 1 e II
cio Artigo 163, e prazo marcado para o Juiz promovido
ou removido reassumir o exercício (artigo 112, § 1.)

Parágrafo único - -.Adisponibilidade estabelecida

no artigo 169, itens 1 e II, iuipC(lC a contagem de tempo

para efeito dc nova promoção por antiguidade do rua-
gistraclo por ela alcançado.

Art. 126 - Ao Juiz em disponibilidade será con-
tado, para efeito dc antigüidade, o tempo de SelViÇ()
prestado anteriormente, se voltai' ao cargo.

Art. 127 -- A organização da lista (te antigüidade

será revista, anualmente, 11 , 1 priIiieil'a qUiil7.efla do' março

§ 1.'1 ----- -4 revisão tem por til']:

a) a exclusão do magistrado falecido, aposentado

ou que houv
e
r perdido o cargo;

1)) a dedução do tempo (lUe não (leva sti' (Untado

e) a inclusa() 	 tempo que (leVa ser ('Untado.

§ 2.° - A lista organizada sei'a apresentada pelo
relator, na segunda (luinzena d e ia to, e discutida ciii
sessão (lo Conselho da Magistratura, para aprova'ão OU

correção, sendo, (te acordo com o vencido, lançada no

livro próprio e publicada no "l)iário do Judiciário"

Art. 128 --- Dentro de trinta (30) dias, contados
da publicação da lista no "1) iário do Judiciário", o ma-
gistrado que se julgar prejudica!!!) poderá apresentar
reclamação, que não lerá efeito suspensivo.

§ 1.' A reclamação será julgada pelo Conselho
da Magistratura em sua primeira reunião.

§ 2.' -- Atendida a reclamação, será a lista alterada.

§ 3.' --- Decorrido o prazo referido no artigo, sem

reclamação, prevalecerá a lista, até que nova seja

aprovada.
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Art. 129 - A anti giiidade nos Tribunais, estabele-
cida para os fins P rev istos nesta lei (artigo 26 e seu
parágrafo único e artigo 34, .§ 2.) ou em Regimento
Interno é regulada:

1 - pela posse;

II	 pela entrada em exercício;

III - pela nomeação;

IV - pela idade.

Parágrafo único -- A disponibilidade, salvo a pre-
vista no artigo 134, não modifica a antigüidade do ma-
gistrado por ela atingido, cabendo-lhe quando convoca-
do, para assumir o cargo, a posição que teria, se no
exercício dele estivesse.

Art. 130 -- A antigüidade do magistrado, para o
efeito de promoção, ou outro que lhe seja atribuído nesta
lei, é estabelecida cru 	 enti-ância e regulada:

1 - pela entrada em exercício;

II	 pela posse;

111 -- pela nomeação;

IV	 pelo tempo (te serviço na magistratura;

V -. pelo tempo de serviço público no Estado;

VI - pela idade.

CAPITULO IV

Da Incompatibilidade

Art. 131 ---- Não poderá ser nomeado Desembarga-
dor ou Juiz (lo Tribunal de Alçada e do Tribunal de
Justiça Militar, nem a eles peoiiiovido por merecimento,

que tiv ('I no Tribunalii paI'entc' consangüíneo ou
afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau
inclusive.

§ 1. - Se por força de promoção por antigüidade,
2 (dois) ou mais Juízes corii assento no Tribunal forem
parentes, consangüiilo.os ou afins, ciii linha reta ou no
segundo grau colateral, o primeiro que conhecer da
causa, ou votar em qualquer deliberação, impede que
o outro participe do julgamento ou da votação.
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§ 2. - Não poderá integrar, de modo efetivo ou
por substituição a Corte Superior, o Desembargador al-
cançado pelo impedimento estabelecido na cabeça deste

artigo.

Art. 132 - Na mesma comarca, distrito ou subdis-
trito, não poderão servir conjuntamente, como Juiz,
Promotor e Servidor, parentes cm grau indicado no
artigo anterior, aplicando-se em caso de promoção por
antigüidade a regra do § 1.0 do artigo anterior.

Parágrafo único - - A incompatibilidade não se es-
tende a Juizes de varas diferentes na mesma comarca,
não podendo, entretanto, um substituir o outro.

Art. 133	 A incompatibilidade resolve-se:

1 - antes da posse, contra o último nomeado ou
menos idoso, sendo a nomeação da mesma data;

II - depois da posse, contra o que lhe tiver dado
causa e, Sefl(lO esta imputada a ambos, contra o que
contar menos tempo de serviço judiciário ou, se este
for igual, contra o de menos tempo de serviço público

estadual.

Art. 134 Se o magistrado que deve ser afastado
não solicitar exoneração ou a declaração de sua dispo-
nibilidade, esta lhe será imposta, caso a decisão lhe
seja contrária, em processo que, para a declaração da
vacância, o Procurador-Geral de Justiça do Estado pro-
moverá perante o Tribunal, de acordo com as normas
processuais relativas ao abandono mio cargo.

Art. 135 - Não poderão servir conjuntamente no
mesmo processo Advogado e Desembargador, Juiz, Ser-
vidor ou órgão do Ministério Público, parentes em grau
indicado no art. 131, resolvendo-se a incompatibilidade
em favor do Advogado.

CAPITULO \T

Dos Vencimentos e Vantagens

§ 1.0 - Os Juizes do Tribunal de Aleada e do Tri-
bunal de Justiça Militar têm vencimentos iguais, fixados
em nuantia não inferior a 90% dos vencimentos de
Desembargador.

§ 2. -- Os Juízes de Direito têm seus vencimentos
fixados com diferença não excedente a quinze por cento
(15%) de uma para outra entrância atribuindo-se aos
de entrância especial não menos de três quartos (3/4)
dos vencimentos de I)escmbargador.

Art, 137	 O magistrado terá direito:

1 -- a gratificacao de cinco por cento (5%) por
qüinqüênio de serviço, até o máximo de sete;

11 - ------erba d	 dez por cento (10%) sobre o
vencimento padrão, enquanto no exercício da Presi-
dência do Tribunal de Justiça, o Tribunal de Aleada e
do Tribunal dc Justiça Militar;

111	 a abono (te família igual ao concedido ao
servidor público estadual em geral;

IV - - as diárias e despesas de transporte, quando
se afastar da sede em substituição, ou em serviço ou
missão oficial;

V - a ajuda de custo, para as despesas de trans-
porte e mudança, correspondente a um vencimento
padrão do cargo novo, quando cio razão de promoção
tiver que se deslocar de tinia Para outra comarca;

VI - a gratificação de magistério por aula pro-
ferida na Escola Judicial.

Parágrafo único	 As diárias a que se refere oitem IV (leste artigo e a gratificação de magistério re-
ferida em seu item VI tei-o seus valores fixados em
Provimento da Corte Superior.

Art. 138	 O Juiz Substituto e o Juiz Auxiliar,
quando cru substituição, em caso (te vaga ou de afas-
tamnento do titular, perceberão vencimento corres on
dente ao do substituído	

p

Art. 136 - Os vencimentos dos magistrados são fi- 	 Art. 139 - Para recebimento de vencimentos o
xados em lei, não podendo os de Desenibargador ser	 exercício das funções é atestado:
inferiores aos de Secretário de Estado nem ultrapassar
os de Ministro do Supremo Tribunal Federal.	

1	 quanto a Desenibargadom. em folha organizada
na Secretaria do Tribunal, com 0 "visto» do Presidente;
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II quanto a Juiz do Tribunal de Alçada, em
folha organizada na Secretaria do Tribunal, com o
"visto" (10 seu Presidente;

III - quanto aos Juizes de primeira instância, pela
folha organizada, com o "visto" do Diretor da Foro.

Art. 140 - Por falecimento do magistrado, será de-
vida a sua viúva e, em sua falta, aos filhos dependentes,
menores ou incapazes, uma pensão mensal correspon-
dente a dois terços (2/3) do vencimento padrão do
magistrado de igual categoria cm atividade

Parágrafo único - - Do valor dessa pensão será
deduzida a importância que o beneficiário receber dos
cofres púhlito estaduais a qualau'r título, exceto de
natureza previdenciária, sendo suprimida a pensão
quando a referida importância foi- igual ou superior ao

estabelecido no artigo.

CAPITULO VI

Das Férias

SEÇÃO 1

Das Férias .iflUUiS

SUBSEÇÃO 1

Das Férias rios Tribunais

Art. 141	 Os magistrados terão direito a férias
anuais. por Go (sessenta) (lias, coletivas ou individuais.

Art. 142 - Os membros do Tribunal de Justiça,
do Tribunal (te Alçada e olo Tribunal de Justiça Militar
gozarão férias coletivas, nas neriodos de 2 a 31 de
janeiro e (te 2 a 31 (te julho.

Parágrafo único Os Tribunais iniciarão e en-
cerrarão seus trabalhos, respectivamente, no primeiro
e no último (lia útil (te ea(la período comi! a realização
de sessão.

Ai-L. 143	 Gozarão 30 (trinta) dias consecutivos
de férias individuais, por semestre e quando solicitarem:

3(19

os Presid ente (1€) Ti'i unal de Justiça, do Tri-
lJunaJ de Alçada e do Tribunal de Justica Militar;

11 - o Vice-presidente ilii Tribunalde Justica, se
0 eXi4ir O Serviço j udiciário a seu cargo;

III - o Corregedor (te Justiça;

IV - OS DeSeflil)aiga(toi-c e os Juizes do Tribunal
(te Alçada, integrantes de Câmiiara (te férias;

V	 o Desembar gador qu por motivo) (te serviço
eleitoral lido tiver gozado férias eoletivas

§ 1. As férias individuas não podem fracionar-sefracionar-se
(III pe!iodos iiifeiiores a 30 (trinta) dias e somente
podeimi acuiliular-se p01 iIiiJ)eIiOsa necessidade de serviço
C pelo miiáxiiiio de 2 (dois) liieses

2. - É vedado o afastamento do Tribunal ou de
qualquer de seus órgãos judicantes, em gozo de férias
individuais (te Juizes em numero uue possa COIiIpi'oriictei'
o quorum de julgamento.

SUBSEÇÃO II

Das Férias luz Primeira Instância

Art. 144 - - (is iiiagisti-ados de primeira instância
gozarão férias coletivas de 2 (dois) a 31 (trinta e uni
de janeiro e de 2 (dois) a 31 (trinta e um) (te julho.

§ 1 . ' --- Nas (oiilarcas (Iii que houver mais de uma
Vara, servirão, nas férias, Juizes previamente designa-
dos pelo Presidente do Tribunal (te Justiça.

§ 2. - Ao magistrado que por motivo de plantão
1)0 te serv ico dei [oral naU tiver gozai lo lérias coletivas,
serão concedidas férias individuais, mediante autoriza-
ção do Presidente tio Tribunal de Justiça.

§ 3,9 As férias individuais só serão concedidas
por períodos correspondentes aos das férias coletivas,
os quais não podem ser adicionados nem fracionados.

§ 4. - - As férias ifl(livi(JLJa j s não serão concedidas
eon comi [antt'imiente ao Juiz a quem caiba substituir e ao
que deva sei' substituído.
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Art. 145 - Nos períodos de férias coletivas somen-
te se praticam atos processuais e se processam as causas

seguintes:

1 - a produção antecipada de provas (Cód. Proc.

Civil art. 846);

II - a citação a fim de evitar o perecimento do

direito;

III - o arresto, o seqüestro, a penhora, a arrecada-
ção, a busca e apreensão, o depósito, a prisão, a separa-
ção de corpos, a abertura de testamento, os embargos de
terceiro, a nunciação de obra nova e outros atos aná-
logos, tais como a liminar em mandado de segurança, o
suprimento de consentimento para o casamento;

IV - os atos de jurisdição voluntária, bem como
os necessários à conservação de direitos, quando possam
ser prejudicados pelo adiamento;

V as causas de alimentos provisionais, de dação ou
remoção de tutores ou curadores, bem como as que se
processam pelo rito sumaríSSimO

VI	 todas as causas que a lei federal determinar;

VII - as causas e os atos processuais da jurisdição

criminal;

VIII - as causas e os atos processuais da jurisdição

trabalhista;

IX - as causas e atos processuais referentes ao Jui-

zado de Menores.

Art. 146 - Durante as férias coletivas servirão na
Comarca de Belo Horizonte, Juizes designados dentre os
substitutos de primeira instância, por ato do Presidente
do Tribunal que lhe definirá a competência; e nas co-
marcas onde houver mais de 2 ((luas) Varas, servirão
1 (um) ou 2 (dois) Juízes, também designados por ato
do Presidente do Tribunal que lhes fixará a competência.

Parágrafo único - O Presidente do Tribunal atri-
buirá ao Juiz de Plantão nas comarcas do interior com-
petência para substituir Juizes de comarcas que não o

tenham.

Art. 147 - Nos sábados, domingos e feriados, ser-
virá sempre, na comarca de Belo Horizonte, um Juiz de
Direito designado pelo Presidente do Tribunal em esca-
la mensal, para conhecer de hubeas COFPUS, funcionando
o Escrivão e demais Servidores do Ofício, designados pelo
Corregedor.

Parágrafo único -- Ao Juiz designado para o Plan-
tão mencionado no artigo, fica assegurado o direito a fé-
rias compensatórias correspon (lentes, observado o dis-
posto no artigo 149, letras e e d.

SEÇÃO II

Das Férias-Prémio

Art. 148 -- Após cada decênio de efetivo exercício
na magistratura, ao magistrado que as requerer, serão
concedidos férias-prêmio de 4 (quatro) meses, com os
vencimentos e vantagens do cargo.

1. -- Da contagem de decênio não se deduzirá o
tempo (te afastamento (l(( exercício das funções por mo-
tivo de:

a) casamento OU luto, até 8 (oito) dias;
h) férias;

e) licença para tratamento de saúde até 180 (cento
e oitenta) dias.

§ 2. - -- As férias-prêmio não podem ser gozadas por
período inferior a 30 (trinta) (lias, e nem fora do decê-
nio seguinte ao que determinou o direito a elas.

Art. 149 - - A concessão das férias-prêmio é feita
pelo Presidente (lo Tribunal competente, que as indeferi-
rá quando, em razão (tc interesse público, mostrar-se
inoportuna a concessão.

Parágrafo único - - I'resunlese inoportuna a conces-
são de férias-prêmio, além de outros casos em que o in-
teresse público o demonstrar:

a) quando em fase (te intensidade de qualificação
eleitoral ou de proximidade de pleito;
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b) quando, salvo na comarca (Ia capital, recair cm
mês de funcionamento (lo ,JÚri;

e) quando pender de julgamento causa cuja ins-
trução tenha sido dirigida pelo iiiagistia(lo, ou quando
existam autos conclusos para sentença, ou, por tempo
superior ao do prazo legal autos conclusos para despacho;

d) quando não houver Juiz para a substituição OU

quando esta sobrecarregar demasiadamente o substituto.

Art. 150 Poderá o magistrado requerer que O

período de férias-prêmio lhe seja contado em dobro para
todos efeitos, exceto antigUidade para promoção;

1	 quando previamente declarai- que desiste cio
gozo delas;

II	 quando o pedido de concessão for indeferido
na forma do artigo anterior;

III	 quando não as tiver gozado no decênio referi-
do no	 2. Q cio artigo 148.

Art. 151 - -- O pedido de concessão de férias-prêmio
será instruído com prova (te que não existeni os iIll-

pedimentos referidos nas alíneas e e il, 2. 1 parte, do pa-
rágrafo único cio artigo 149.

Art. 152 - São devidos à viúva e aos herdeiros ne-
cessários do mnagistla(lo, em caso (te falecimento deste,
ocorrido quando iia atividade, os vencimentos e vanta-
gens correspondentes a período de férias não gozadas e
não contadas em dobro.

CAPITULO VII

Das Licenças e Afastamento

SEÇÃO 1

Das Licenças

Art. 153 -- O magistrado não poderá afastar-se do
exercício do cargo sem estar licenciado.

Art. 154 - Conceder-se-á licença:
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1	 para tratamento de saúde;

II - por motivo de doença cm pessoa da família;

111	 para repouso á gestante.

Parágrafo único	 Consideram-se da família do
nlagistl-a(lo a esposa, ascendente ou des(PIi(ieflte, filho
adotivo e irniãi, (lUe Viva ciii companhia e na dependên-
cia dele.

Art. 155 - A licença para ti-atamento de saúde por
prazo superior a 30 (trinta) dias, bem como as pror-
rogações que iliipoi-temii ciii licença por período ininter-
rupto, também superior a 30 (trinta) dias, dependem de
inspeção por junta médica.

Parágrafo Único - Se inexistir junta médica na co-
marca de exercício cio Juiz, a licença Pode sei- concedi-
da com atestado iné(iic-() visado por junta médica oficial,
que poderá exigit- o exariie pessoal do iilagisti-ado

Art. 156 Na licença para tratamento de doença
em pessoa da faiiiília, o laudo ou o atestado médico de-
clararão a in (hispensal)ilida(le da assistência pessoal do
magistrado e a i nconipatibjhi(lade ole sua prestação com
o exercício do cargo.

Art. 157	 As licenças não poderão exceder o prazo
de 2 (dois) anos, coinputandse as interrupções de exer-
cício até 30 (trinta) dias.

§ 1. -- No caso de licença para tratamento de saúde,
findo o Prazo máximo, o nl a gistra(t 0 será submetido a
inspeção de saúde, devendo reasSUIiiii- o cargo dentro de
10 (dez) dias, contados da data do laudo que concluir
Pelo seu restabele(.ifllento

§ 2. Concluindo o laudo pela co n t inuação da
enfermidade será iniciado o processo ) de aposentadoria

Art. 158 - - O magistrado que houver gozado o má-
X j mo de licença não 1)0(1(1-á ser licenciado senão depois
ile 1 (uni) ano de efetivo exercício no cargo e, antes de
decorrido este tempo, só excepcionalment(. para trata-
inento de saúde, poderá o Tribunal con ceder-lhe outralicença.

A
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Art. 159 -- - O magistrado atacado de tuberculose,

cardiopatia (lescompensa(la, alienação mental, neoplasia

maligna, leucemia, cegueira, lepra, pênfigo foliáceo, doen-

ça de Parkinson, espondilo-artrose anguilosante, nefropa-

tia grave ou paralisia que o impeça de locomover-se, será

compulsoriamente licenciado.

Art. 16() - A licença para repouso à gestante é con-

cedida pelo prazo de 90 (noventa) (lias, a partir de 45

(quarenta e cinco) dias, antes (Ia (lata provável do parto,

devendo o pedido ser instruído com atestado médico.

Art. 161 -- - A licença para tratamento de saúde e

para repouso à gestante é concedida com vencimentos

integrais.

§ 1. - Permanecendo O IiISt11(lO em licença para

tratamento de saúde pelo prazo de 1 (um) ano, ser-lhe-á

concedido auxílio-doença no valor de 1 (um) mês, de

vencimento.

§ 2. A licença por motivo de doença em pessoa

da família, até o prazo de 30 (trinta) dias, é concedida

com vencimentos integrais e, além desse prazo, sem

vencimentos.

SEÇÃO II

Do Afastamento

Art. 162 -- Sem prejuízo do vencimento e vantagens,

o magistrado poderá afastar-se de suas funções até 8

(oito) dias, consecutivos por motivo de:

casamento

II -- falecimento do cônjuge, ascendente, descenden-

te, ou irmão.

Parágrafo único -- - No caso do item 1, o magistrado

comunicará com antecedência o afastamento ao seu subs-

tituto legal e, no caso do item II, fará a comunicação, se

possível.

Ari. 163 - - ('oncedr-se-á afa-daniento ao magistra-
do, selil pIeLIíZO de seus venciln(ntos e vantagens:

l)ra fre(jiillcia a ((1105 OU S(flh j fl1'iOs de aper-
fciço i11 CO II) 1 lY Lido a critério (la Corte Superior, pelo
prazo máximo de 1 (um) ano;

11 -	 pura a prestação de serviços exclusivamente à
Justiça Eleitoral.

CAPITULO Viii

Da Aposentadoria

Art. 164	 () niagisti-ado é aposentado

1 - colilpulsorianun[e aos setenta anos de idade
OU por inval idez coiliprovada

11 --- voluntariamente , após 30 (trinta) anos, de ser-
viço público.

Paró1-af() único Fin qualquer (los casos os pro-
ventos da aposentadoria serão 1411is aos Vencimentos e
vantagens correspondentes ao cargo CIII que ocorreu, e
serão reajustados na lueslila proporção aos aumentos de
vencimen tos concedidos, a qualquer título, aos magistra-
dos da atividade.

Art. 165 Ao completar 70 (setenta) anos de idade,
o magistrado perderá autoniatjcamente o exercício do
cargo, cumprindo i Corte Superior organizar a lista ou
fazer a indicação para preenchimento da vaga, indepen-
dentemente ole ato declaratório

§ 1. ---- O pedido de aposentadoria será apresentado
au Presidente do Tribunal de Justiça que o encaminhará
ao Governador do Estado.

§ 2. - - Concedida a aposentadoria, será o ato pro-
cessado na Secretaria do Tribunal de Justiça e encaminha-
do para registro ao Tribunal (te Contas.

Art. 166	 A aposentadoria facultativa será reque-
rida ao Governador (lo Estado, mediante petição e certi-
dão de tempo de serviço.
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§ 1. - A apresentação do pedido de aposentadoria

seu processamento se fazem na forma estabelecida nos

§ 1.9 e 2. do artigo anterior.

§ 2.°	 O tempo de serviço será provado por meio

de certidão passada pela Secretaria (lo Tribunal.

Art. 167 A aposentadoria por invalidez compro-
vada será decretada pela Corte Superior, em processo

estabelecido no Regimento interno do Tribunal, com ob-

servância do que dispõe a Lei Orgânica da Magistratura

Nacional.

CAPITULO IX

Da Disponibilidade

Art. 168 - O magistrado é posto em disponibilidade:

1 - em razão da extinção do cargo ou da transfe-

rência da sede da comarca;

II	 ciii razão de incoIflpatil)ili(ladC (artigo 134)

III	 p01. imposição compulsória no caso e na for-

ma estabelecida na Constituição Federal.

§ 1.' No caso de transferência da sede da comar-

ca, o magistrado não será colocado em disponibilidade

se preferir removei-se para a nova sede, o que poderá

fazer em pedido apresentado ao Tribunal de Justiça até

15 (quinze) dias, depois (te efetivada a transferência da

sede.

§ 2.9 - Quando o magistrado, por 3 (três) vezes

consecutivas, for recusado para promoção por antigüi-

dade, o Presidente do Tribunal fará instaurar processo

para a decretação da disponibilidade compulsória.

§ 3. Decretada a disponibilidade compulsória, o

magistrado perde o exercício da função jurisdicional e a

decisão será comunicada ao Governador do Estado para

a expedição do ato administrativo.
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Art. l69--A disponibilidade referida nos itens 1
e II, do artigo anterior:

1 - - assegura ao magistrado todos os direitos da ati-
vidade, inclusive vencimentos e vantagens e promoção por
merecimento e antiguidade;

II - faculta o reaproveitamento;

111 impõe ao magistrado todos os deveres e res-
trições estabelecidos para a ma gistratura, submetendo-o
à disciplina judiciária e sujeitando-o, no que for cabível,
às penalidades cominadas, inclusive a pena de demissão.

Parágrafo único - - O magistrado cm disponibilidade
que pretender a promoção autorizada no item 1 do artigo,
inscrever-se-á no tempo e na Forma estabelecida para os
Juízes em atividade, instruindo o pedido (te inscrição com
a prova dos requisitos P revistos nos itens IV, V e VI, do
artigo 187.

Art. 170 --- A disponibilidade resultante de imposição
compulsória:

1 --- - assegura ao magistrado vencimentos propor-
cionais ao tempo de serviço;

II -- sujeita-o a perda de cargo em razão de sen-
tença criminal;

111 -- faculta o reaprovejiamento;

IV - exclui de contagem o tempo de dis ponibilida-
de, senão para efeito de aposentadoria.

Art. 171 -	 Em qualquer dos casos de disponibili-
dade é admitido o reaproveit:imento cio magistrado.

§ 1.0	 No caso (te disponibilidade referida nos itens
1 e 11 do artigo 168, o rcaprovejtamento do magistrado
é feito a seu pedido, em vaga que haja de ser provida
por nomeação ou pai merecimento e por ato do Gover-
nador do Estado, observando-se o seguinte:

a) o Inagi strado instruirá o pedido com a prova dos
requisitos previstos nos itens IV, V e VI, do artigo 187,
se o afastamento tiver sido superior a 2 (dois) anos;



318

b) no pedido prestará informações o Corregedor
de Justiça;

e) por maioria de votos de seus membros efeti-
vos, a Corte Superior julgará o pedido;

d) deferido o reaproveitamento, será comunicada
a decisão ao Governador do Estado.

§ 2. - No caso tie disponibilidade resultante de
imposição de pena, o reaproveitainento do magistrado
somente pode ser feito depois de decorridos 2 (dois) anos
de afastamento efetivando-se em vaga que haja de ser
provida por nomeação ou por merecimento e por ato do
Governador do Estado, observando-se o seguinte:

a) o pedido será instruído com a prova dos requisi-
tos previstos nos itens IV, V e VI do artigo 187;

b) no pedido prestará informações o Corregedor de
Justiça e dará parecer o Procurador-Geral de Justiça;

e) por dois terços de votos (te seus membros efeti-
vos, a Corte Superior deliberará;

d) deferido o rcaproveitamento será comunicada
a decisão ao Governador do Estado.

CAPITULO X

Da Cessação do Exercício

Art. 172 - Cessa para o magistrado o exercício da
função jurisdicional:

1 - - por perda do cargo em razão de:

a) sentença criminal transitada em julgado;

b) decisão em processo administrativo que imponha
pena de (lenhiSSão

e) perda da nacionalidade ou dos direitos políticos,
nos termos da Constituição Federal;

II - - por aposentadoria;

III - por disponibilidade;

IV -- por exoneração a pedido.
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CAPITULO XI

Da Disciplina Judiciária

SEÇÃO 1

Dos Deveres do Magistrado

	Art. 173	 São deveres (lo magistrado:

1 - cumprir e fazer cumprir, com independência,
serenidade e exatidão, as disposições legais e os atos de
ofícios;

II - não exceder in j ustificadamente os prazos para
sentenciar ou despachar;

III - determinar as providências necessárias para
que os atos processuais se realizem nos prazos legais;

IV - - tratam' com urbanidade as partes, os membros
do Ministério Público, os Advogados, as testemunhas, os
funcionários e auxiliares da Justiça, e atender aos que
o procurarem, a qualquer momento, quando se trate de
providência que reclame e possibilite solução de urgência;

V -----residir na sede da comarca, salvo autorização
do Conselho da Magistratura;

VI - comparecer pontualmente á hora de iniciar-se
o expediente e a sessão, e não se ausentar injustificada-
mente antes de SCU término;

VII - - exercer assídua fiscalização sobre os subor-
dinados, especialmente no que se refere à cobrança de
custas e emolumentos, mesmo não havendo reclamação
das partes;

VIII •--- nian ter con d tua irrepreensível na vida públi-
ca e particular.

	

Art. 174 -	 É vedado ao magistrado:

1 - exercer, ainda que em disponibilidade qual-
quer outra função, salvo um cargo de magistério superior,
público Ou particular;

II --- receber, a qualquer título e sob qualquer pre-
texto, percentagem ou custas nos processos sujeitos a seu
despacho e julgamento;
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III - o exercício de atividade político-partidária;

IV - exercer o comércio ou participar de sociedade
comercial, inclusive de economia mista, exceto (OfliO acio-

nista ou quotista;

V - - exercer cargo de direção ou técnico de socie-
dade civil, associação ou fundação, de qualquer natureza
ou finalidade, salvo ( le associaç <i o de classe, sem re-

inuneraÇãO

VI - - manifestar; por qualquer meio ole comunica-
ção opinião sobre processo pendente de julgamento, seu
OU (le outrem, ou juízo depreciativo sobre despachos,

votos ou sentenças, ole óigãos judiciais, ressalvada a crí-

tica flOS autos e c o, ol)ras técnicas ou no exercício do

magistério.

SEÇÃO II

flczs Penalidades

Art. 175 Salvo OS casos ole impropriedade ou ex-
cesso de linguagem, o lllagiStriOd() não pode ser, punido
ou prejudicado pelas opiniões que manifestar ou pelo
teor das decisões que proferir.

Art. 176 -	 São penas disciplinares:

1	 advertência;

II --- censura

III	 - demissão;

IV - aposentadoria compulsória com vencimentos
proporcionais ao tenipo de serviço.

Parágrafo único - - As penas de advertência e de
censura somente São) aplicáveis aos juizes de primeira ins-

tância.

Art. 177 --- A pena de advertência é aplicada re-
servadamente, 1)01' escrito, no caso de negligência no
cumprimento dos deveres do cargo.

Art. 178 --- A pena de censura é aplicada reservada-
mente, por escrito, no caso (te reiterada negligência no
cumprimento dos deveres do cargo, ou no de procedi-

mento incorreto, se a infração fluo j u tificar a imposição
de pena mais grave.

Parágrafo Único	 A aplicação da pena (te censura
impede a iflclUSiç) do ,Juiz em lista ole promoção por
merecimento peoo Prazo de um ano, contado de sua im-
posição.

Art. 179	 A pena de (lem j Ssã() é aplicada:

1 -	 raZão de sentença criminal, transitada em
j ulgado, impositiva ole pena acessória (te perda de cargo;

II --- eia razão de exercício, ainda que cm disponi-
b i lidade, (te qualquer outra função, salvo um cargo de
m a g istério superior , público ou pai-tcu!ai-;

111 -- - CIII razão dc recebimento, a qualquer titulo
e sul) qualquer pretexto, de percentagens ou custas nos
processos sujeitos a Seu despacho e julgament•

IV - -- cm razão de exercício de atividade político-par-tidária;

V -	 razão de l)roced inlento) incompatível coraa dignidade, a honra e o decoro da função judicial;
VI - CIII razão de abandono do cargo.

Art . 130 - - A pena dc aposentado- compulsória
aplicada ao magistrado:

1	 manifestamente negligente no cumprimento dos
('(veres do cargo:

11 -- de J)roceolimenlo incompatível Com a dignida-
de, a honra e o decoro (te suas funções;

111 (te escassa ou insuficiente capacidade de traba-
111(1, OU cujo proceder funcional seja incompatível com
O 1)0111 Cl e(fl1peiilio das atividades do Poder Judiciário.

Art. 181	 Ao magistra(to que ainda não adquiriu
a vitaliciedade , a pena de demissão , além das hipóteses
previstas no artigo 179, é aplicada nos casos (te falta
grave, como tal se entendendo a reiteração no procedi-
mento que tiver (lado causa à aplicação (te pena de
Censura.
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SEÇÃO III

Da Remoção e da Disponibilidade Compulsória

Art. 182 - A Corte Superior pode determinar, por

motivo de interesse público, a remoção ou a disponibili-

dade compulsória do magistrado, devendo a delibera-

ção ser tomada em escrutínio secreto e pelo voto de dois

terços de seus membros efetivos.

§ 1.° - É obrigatoriamente reconhecida, sem pre-

juízo do reconhecimento em outros casos, a existência de

interesse público determinador da remoção compulsória:

a) quando o procedimento funcional do magistra-

do, sem caracterizar fato determinador da disponibilidade

ou aposentadoria compulsória ou de imposição da pena

de demissão, seja incompatível com o bom desempenho da

função jurisdicional na comarca;

b) quando, em razão de outros fatos que envolvam

a pessoa do magistrado, estejam seriamente comprometi-

dos o seu prestígio e a boa prestação jurisdicional na

comarca;

§ 2. Sem prejuízo cio reconhecimento em outros

casos, é obrigatoriamente reconhecida a existência de

interesse público determinador da disponibilidade com-

pulsória:

a) quando o procedimento funcional do magistrado

sem caracterizar fato determinador cia disponibilidade ou

aposentadoria compulsória ou de imposição da pena de

demissão, seja incompatível com o bom desempenho da

função jurisdicional;

b) quando, em razão de outros fatos que envolvam

a pessoa do magistrado, estejam seriamente comprometi-

dos o seu prestígio e a boa prestação jurisdicional.

SEÇÃO IV

Dos Procedimentos

Art. 183 --- Os p rocedimentos para apuração de fal-
tas e aplicação de p enalidades , bem como para a decre-
tação da remoção ou (liSpOflibjiidacte eomp'ulsória, asse-
gurarão o resgtuii•clo devido fi di gnidade e ã i ndependên-
cia do magistrado e serão estabelecidos no Regimento In-
terno do Tribunal de 'Justiça, respeitado o que a respeito
dispõe a Lei Orgânica da Magistratura Nacional.

TITULO II

Da Magistratura

Art. 184	 A magistratura da Justiça comum com-
preende os cargos de:

1 - - Juiz de Direito de 1 entrância;

II - Juiz de Direito de 2.' entrância;

III	 Juiz de Direito de 3.' entrância;

IV	 Juiz (te Direito de enti-fmncja especial;
V	 Juiz do Tribunal (te Alçada;

VI --- Desembargador.

CAPITULO 1

Do Concurso para Ingresso na Mc491stratura

Art. 185 - O ingresso na magistratura se faz para
o cargo (te Juiz de Direito de 1 entrância ou de Juiz
Auxiliam-, após concurso público de provas e títulos, orga-
nizado e realiza(] () com a participação do Conselho Se-
cional da Ordem dos Advogados do Brasil.

Art. 186 - O concurso para Juiz de Direito e Juiz de
Direito Auxiliar, aberto por deliberação do Tribunal de
Justiça, será válido por 2 (dois) anos, contados da data
de sua homologação

Art. 187 - Para ser admitido ao concurso, o candidato
preencherá os seguintes requisitos

IÃ
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1 - ser brasileiro, estar quite coro o serviço militar

e com as obrigações eleitorais;

II	 ter mais de 25 (vinte e cinco) e menos de
50 (cinqüenta) anos de idade, na (lata da inscrição;

III - ser bacharel em direito por faculdade oficial

ou reconhecida, há 4 (quatro) anos;

IV - exibir laudo de junta médica oficial com-
probatório (Ir higi(lez física e mental e (Ir ausência de de-
feito físico que incapacite para o exercício (Ia função;

V - exibir laudo de exame psicotécnico vocacional,
feito em instituição oficial especializada ou cm organiza-
ção reconhecida expressamente pelo Conselho Regional
de Psicologia para esse tipo de exame;

VI	 exibir atestado de bons antecedentes, folha-
-corrida e prova de idoneidade moral;

VII - comprovar o servidor público, na data da
inscrição, 4 (quatro) anos de efetivo exercício nos car-
gos de Advogado, Promotor de Justiça, Delegado de Po-
lícia de Carreira, Escrivão (lo Judicial (vetado)

VIII	 pagar a taxa de inscrição.

§ 1. - (Vetado).

§ 2 - (Vetado).

§ 3.	 O exercício da advocacia será comprovado
mediante apresentação de:

a) prova de inscrição, definitiva ou provisória, co-
mo advogado na Ordem (los Advogados (lo Brasil;

h) atestado (le Juiz de Direito perante o qual o
candidato tiver desempenhado a profissão.

e) certidão de Cartórios ou Secretarias relacionan-
do os feitos em que o advogado teve ou tem participação
como patrono de pai-te.

§ 4•Q O efetivo exercício (los cargos públicos re-
feridos no artigo será provado com atestado (ir autori-
dade superior e certidão de tempo de serviço.

§ 5•Q --- A prova de idoneidade moral será feita por
investigação a que será submetido o candidato, relativa
aos aspectos moral e social, para o que ele apresentará

curiiculum vitae, com indicação dos lugares em que teve
residência nos últimos 10 (dez) anos, estabelecimentos de
ensino cursados, empregos particulares ou funções públi-
cas exercidos, empregadores ou autoridades perante os
quais tiver servido.

Art. 188 O Tribunal de Justiça estabelecerá nor-
mas reguladoras do concurso, nas quais fixará o valor da
taxa e outras exigências para inscrição.

Art. 189	 O concurso será anunciado em edital
com o prazo mínimo de sessenta dias e publicado pelo
menos três vezes no Diário do Judiciário

Art. 190 Homologado o concurso, a nomeação dos
candidatos aprovados será feita pelo Governador do
Estado, mediante listas tiíplices organizadas pela Corte
Superior, após realização (lO Curso de Preparação, minis-
trado pela Escola Judicial

Parágrafo único - As listas tríplices serão organi-
zadas com indicação, pela ordem d e classificação, de can-
didatos em número correspondente ás vagas existentes,
mais dois para cada vaga, sempre que possível.

CAPITULO II

Da Promoção e da Remoção

Art. 191 -_ Salvo quando se tratar de acesso ao Tri-
bunal de Justiça e ao Tribunal de Alçada, o candidato a
promoção ou remoção deverá apresentar sua inscrição
no Protocolo do Tribunal de Justiça dentro de 15 (quin-
ze) dias, contados da (lata da publicação do edital que
anuncie a abertura da vaga.

§ 1. - No caso de remoção de uma Vara para outra
da mesma comarca o pedido de inscrição deve ser apre-
sentado antes (Ia publicação do edital para o preenchi-
mento da vaga.

§ 2. - - A data (Ia abertura da vaga será:

a) a da publicação (lo falecimento do Juiz no
"Diário do Judiciário", o que se fará logo se verifique;

b) a (Ia publicação do ato de aposentadoria do
magistrado , ou a da sua exoneração;

A
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e) a da perda do cargo, nos casos cio artigo 172,

item 1;

d) a da decretação dc remoção ou de disponibili-

dade compulsória;

e) a em que o Juiz, removido, deixar o cargo que
exercia, comunicada ao Tribunal imediatamente pelo Es-
crivão, com encaminhamento de certidão cio termo que
se lavrar para registrar o afastamento.

3 - Havendo simultaneidade na data da ocor-
rência da vaga, a precedência de abertura se determina
pela ordem estabelecida na Tabela n. 1 da Resolução n.9

61/75 - TJMG.

§ 
4•9	 Presume-se que não aceita o lugar vago o

Juiz que não se inscrever no prazo legal.

§ 5. Para cada vaga destinada ao procedimento
por promoção ou por remoção, abrir-se-á inscrição dis-
tinta, sucessivamente, publicando-se edital no "Diário
do Judiciário" com indicação do critério de preenchi-
mento.

§ 6. Ao provimento inicial e à promoção por me-
recimento precederá a remoção.

§ 7 - A primeira vaga decorrente da remoção pode
ser provida pelo mesmo critério, mas a seguinte destina-
-se obrigatoriamente ao provimento por promoção.

SEÇÃO 1

Da Promoção

Art. 192 ------A promoção far-se-á alternadamente por
antigüidade e por merecimento, de entrância a entrância.

§ 1. 0 - O magistrado de qualquer entrância pode
ter acesso ao Tribunal de Justiça e ao Tribunal de Alça-
da, mediante promoção por merecimento.

§ 29 - Não importa em promoção ou descenso do
magistrado a elevação ou rebaixamento de entrância da
comarca, podendo, ele se não preferir remover-se, nela
continuar até ser promovido.
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§ 31 O Juiz que permanecer na comarca elevada
de entrância poderá, se promovido, nela continuar, desde
que o requeira antes (te findo o prazo para assumir o
exercício na comarca para a qual foi promovido e seu
pedido seja aprovado pela Corte Superior.

Art. 193 Para a promoção por merecimento, a
Com-te Superior organizará lista tríplice, quando possível,
em sessão pública e escrutínio secreto, observando-se o
§ 5•0 do artigo 18 e o que for disposto no Regimento
Interno.

§ 1 - - O merecimento será apurado e aferido com
Prevalência de critérios de ordem objetiva, na forma d
Regimento Interno cio Tribunal de Justiça, tendo-se em
conta a conduta do Juiz, sua operosidade no exercício
(lo cargo, número de vezes, que tenha figurado em lista,
tanto para a entrância a prover como para as anteriores,
bem como o aproveitamento em cursos de aperfeiçoamento.

§ 2. -- Sob pena (tc nulidade de voto, não pode ser
votado o Juiz:

a) não inscrito no prazo legal;

b) que tiver sofrido pena de censura há menos de
1 (uru) ano , (artigo 176, parágrafo Único) ou estiver
submetido a processo que o sujeite a demissão, aposenta-
doria, disponibilidade ou remoção compulsórias;

e) que, p01- informação da Corregedoria, residir
fora da comarca sem autorização do Conselho da Magis-
tratura (artigo 173, V)

d) não tiver, na data da formação da lista, estágio
legal, salvo se não tiver candidato com tal requisito.

§ 3. - Na forma estabelecida no Regimento Interno,
os pedidos (le inscrição serão submetidos à Comissão de
Promoção, constituída do Presidente, Vice-presidente , Cor-
regedor e dos três l)esemnbargadores mais antigos, que
apresentará à Corte Superior sugestões fundamentadas
para a formação da lista tríplice, entre as quais a infor-
mação de que o candidato é remanescente de lista an-
terior.
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de 30 (trinta) dias, dentre candidatos incluídos em lista
tríplice , se possível, observan do-se, no que for aplicável,
O artigo 103 e seus pa rúgi-afos

3.- A 1Cl110çâ() (1() Juiz (te UIfla Vara pala outra
("'k 111esnla comarca se faz por ato (lo Presidente do Tri-
bunal de Justiça em favor do candidato que tiver obti-
CIO, cru escrul mio secreto, maioria (le votos dos presentes.

4. A 1(lfloç5O riiediantc permuta é efetivada
p01 :(t() (lo PIesi(l(flt( . do Tribunal de Justiça, depois de
autorizada pela Corte Superior, em escrutínio secreto e
pol. maioria de votos dos presentes

5. - - No caso e reiliucão cru que o Juiz (leva as-
sumi)- exercíc'o eii outra comarca, o período de trânsito
referi do no) a 'ligo 190 é considerado como de efetivo
exercício para iodos ((5 efeitos.

	

Ad.	 190	 - A re111oço ( ' Ou1 pulsúrj1 é decretada
pela Corte Superior nos terrmios do artigo 182.

1 . - l)ccreta ( I a a reinoção compulsória o magis.
trado) per(le o exercício ) (la função jurisolicional na co-
'mIre:) ole ou era titula, e fie ,' eni período (te trânsito,
na forma estab('le . j(la no	 5•Q, do artigo 198, até a as-
sunção (te exercício na outra oonlarcr, que lhe for (te-
signa da

2. -A (Iesigna(io ole fava comarca para o exer-
cício (lo) Juiz removido corri pu Isoriarnen te, observado o
disposto no artigo l!)8, é feita Porpor maioria de votos do
Conselho Superior de Justiça, mdl lan te indicação ex--ofíício d o Presidente ou a roqueriI1i(nt0 (10 interessado.

§ 3•e Na hipótese prevista no parágrafo anterior,
somente serão considerados pedidos de remoção de
outros Juizes, se não houver aprovação da indicação
ou de requerimento de designação.

	

.§ 4.	 - Aprovada a indicação ou o requerimento,
será a deliberação comunicada ao Governador do Es-

	

tado)	 'ra	 a efetivação) do ato ole remoção."

Art. 2. - Os Juízes das Varas Cíveis da Capital conservam,
residualmente, a competência atribuída aos Juízes das Varas de Fa-
mília para o processo e julgamento dos feitos que lhes tenham sido
distribuídos antes da instalação das Varas de Família da Capital.
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Art. 194 --- Para a promoção por antigüidade será
indicado o Juiz que tiver maior tempo de efetivo exer-
cício na entrância imediatamente inferior, observando-se
o disposto no artigo 18, § 1.°, II e o disposto no § 3.9 do
artigo anterior.

Art. 195 -- A promoção será feita pelo Governador
dentro de 30 (trinta) (lias, contados da data do recebi-
mento da lista ou indicação.

Art. 196 No período de trânsito, que é compre-
endido entre a data em que o Juiz deixa o exercício na
comarca dc que era titular e a data em que assumir na
comarca para que foi promovido, é considerado para
todos os efeitos como de efetivo exercício na entrância
a que pertencia.

SEÇÃO II

Da Remoção

Art. 197 - ---- A remoção (lo Juiz é voluntária ou com-
pulsória e, em qualquer caso, só pode efetivar-se para
comarca ou Vara a ser provida mediante nomeação ou
promoção por merecimento.

Art. 108 ----- A remoção voluntária é feita a pedido
do Juiz, nos seguintes casos:

1	 (te uma comarca para outra (te igual entrância;

II --- (lo cargo de Juiz de I)ireito Auxiliar para o de
titular de comarca;

III --- de uma comarca de terceira entrância para o
cargo de Juiz Substituto de 1. 4 instância;

IV - -- de uma Vara para outra da mesma comarca;

V -- mediante permuta entre dois Juízes de comarca
da mesma entrância ou de Varas da mesma comarca.

§ 1.° Nos casos dos itens 1 e III, deste artigo, o
Juiz candidato à remoção deve contar dois anos de efe-
tivo exercício na comarca.

§ 2. -- Salvo na remoção mediante permuta e na
de uma Vara para outra da mesma comarca, a remoção
se efetivará, por ato do Governador do Estado, no prazo
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Art. 39 - Os feitos já distribuídos no Tribunal de Justiça
e no Tribunal de Alçada, de acordo com a competência vigente na
data da distribuição, não são alcançados pela modificação de com-
petência estabelecida nesta lei.

Art. 4 • 9	 Fica criado no Tribunal de Justiça um cargo de
Desembargador.

Art. 5. - (Vetado).

Art.	 (Vetado)

Art. 7•9	 (Vetado).

Art. 8. O magistrado exonerado a pedido poderá ser
readmitido a critério do Tribunal de Justiça, em cargo idêntico
ou de entrância inferior.

Parágrafo único	 O pedido de readmissão será instruído
com as provas do art. 187, incisos IV, V e VII, desta lei.

Art. 9." (Vetado)

Art. 10 (Vetado).

Art. 11 - (Vetado).

Art. 12 - (Vetado).

Art. 13 - (Vetado).

Art. 14 - (Vetado).

Art. 15	 Para atender às despesas provenientes da exe-
cução desta lei, no presente exercício, fica o Poder Executivo au-
torizado a abrir crédito suplementar até o valor de Cr$
250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil cruzeiros), observado o dis-

posto no	 1, (lO ai-t. 43, da Lei Federal n." 4 .320, (1( 17 de
março de 1964.

Art. 16	 Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Art. 17	 Revogam-se as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
21 de dezembro de 1979.

FRANCELINO PEREIRA DOS SANTOS
Humberto de Almeida

- - 331

LEI N.ç, 7.656, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1979

Declara de utilidade pública a Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, com sede
nu Cidade de Ipatinga

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

Art. 1. -- Fica declarada de utilidade pública a Associação
de Pais e Amigos (los Excepcionais -- APAE, com sede na Cidade
de Ipatinga.

cação.

	

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

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

Mando, portanto, a todas as autoiidales, 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
27 de dezembro de 1979.

FRANCELINO PEREIRA DOS SANTOS
Humberto de Almeida
Dênio Moreira de Carvalho

LEI N.I 7.657, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1979

Declara de utilidade pública a Igreja Evan-
gélica Assembléia de Deus, com sede na Cidade
de Montes Claros.

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

Art. 1. -- Fica declarada de utilidade pública a Igreja Evan-
gélica Assembléia de Deus com sede na Cidade de Montes Claros.

cação.

	

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

Art. 3. - Revogam-se as disposições em contrário.
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Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhe-
cimento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e façam
cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
27 de dezembro de 1979.

FRANCELINO PEREIRA DOS SANTOS
Humberto de Almeida
Dênio Moreira de Carvalho

LEI N.9 7.658, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1979

Autoriza o Poder Executivo a instituir a Em-
presa Mineira de Turismo -- TURMINAS, e dá
outras providências.

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

Art. 1 . 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a instituir
uma empresa pública, denominada Empresa Mineira de Turismo -
TURMINAS, com personalidade jurídica de direito privado, sob
a forma de sociedade civil.

Parágrafo único A TURMINAS será vinculada à Secreta-
ria de Estado da Indústria, Comércio e Turismo, integrará o Sis-
tema Operacional de Indústria, Comércio e Turismo, terá sede em
Belo Horizonte e se regerá por estatuto aprovado pelo Governa-
dor do Estado.

Art. 2. - A TURMINAS terá por objetivo:

1 - formular e propor ao Secretário de Estado da Indús-
tria, Comércio e Turismo, a política de turismo do Governo do
Estado;

II	 executar a política de turismo do Governo do Estado;

III	 fomentar e promover o desenvolvimento do turismo
no Estado;

IV - divulgar e promover os produtos turísticos do Estado,
fomentando sua comercialização pela iniciativa privada;

V - implantar e manter o inventário do patrimônio turís-
tico do Estado;
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VI - promover a adoção de medidas de preservação, pro-
teção e valorização dos recursos naturais e culturais do Estado;

Vil - elaborar e propor ao Secretário de Estado da Indús-
tria, Comércio e Turismo medidas de racionalização na utilização
de recursos técnicos e financeiros a serem aplicados na implanta-
ção de serviços básicos e de infra-estrutura, nos locais de inte-
resse turístico do Estado;

VIII	 identificar e selecionar oportunidades para inves-
timentos no setor turístico, 1) l ' 0111 0 ve r e assinar a implantação de
equipamentos turísticos no Estado;

IX - orientar, promover e colaborar em ações de formação,
capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos para ativida-
des turísticas do Estado;

X - criai-, implantar e operar o Sistema Estadual de In-
formação e Estatística Turística, no Estado;

XI -- implantar e operacionar, no Estado, as atribuições de-
legadas pelo órgão federal de turismo, através de convênios es-
pecíficos;

XII	 elaborar e propor normas e recomendações de orde-
nação do espaço turístico mineiro, quanto à sua utilização pelas
iniciativas públicas e privadas;

XIII	 explorar empreendimentos turísticos no Estado, nos
seguintes casos:

a) quando se tratar de serviços ou equipamentos de apoio
à atividade turística como um todo, e que revistam caráter de
serviço público;

b) nos casos pioneiros, em que a iniciativa privada esteja
claramente desinteressada;

e) nas associações entre o setor público e privado, agindo
o primeiro, principalmente como estimulador e o segundo como
executor.

Art. 3. - Além do Estado, ao qual será sempre assegurada
• maioria do capital votante poderão ser sócios da TURMINAS
• União e Municípios do Estado, bem como suas entidades de ad-
ministração indireta.

Art. 4•o - O capital inicial da TURMINAS será de Cr$
5.000.000,00 (Cinco milhões de cruzeiros)
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§ 1. O capital social poderá ser realizado em moeda cor-
rente ou mediante a incorporação de bens móveis e imóveis indi-
cados pelos sócios e avaliados por comissão especial designada
pelo Governador do Estado.

§ 1. - Mediante
te legal cia TURMINAS,
direta do Estado poderá
cando sujeito ao regime

requisição fundamentada do representan.
o funcionário público da administração
ser posto à disposição da empresa, fi-
jurídico do seu pessoal.

2. O capital social da TURMINAS poderá ser aumenta-
do pela incorporação de lucros, reservas, transferências orçamen-
tárias e outros recursos, em decorrência de reavaliação e correção
monetária do ativo, e pela participação das pessoas jurídicas men-
cionadas no art. 3., sempre assegurada a participação majoritária
do Estado.

Art. 5. - Observado o disposto nesta lei, o estatuto da
TURMINAS disporá sobre os órgãos de administração e fiscaliza-
ção da empresa e respectiva competência, e sobre as demais ma-
térias de interesse social.

Parágrafo único As alterações do Estatuto da TURMINAS
serão aprovadas pelo Governador cio Estado e registradas na forma
da lei.

Art. 6.9 -- O membro de órgão de administração ou fis-
calização da TURMINAS fará declaração de bens, a ser registrada
no Cartório de Registro de Títulos e Documentos de Belo Horizon-
te, ao assumir as suas funções, após cada período de 1 (um) ano
(te exercício e quando finda a respectiva investidura.

Art. 7. O exercício social cia TURMINAS terminará a
31 de dezembro de cada ano, quando serão elaboradas as demons-
trações financeiras próprias.

Parágrafo único A TURMINAS, através da Secretaria de
Estado da Indústria Comércio e Turismo, prestará contas ao Tri-
bunal de Contas do Estado, instruindo-as com as demonstrações
financeiras do exercício findo e demais documentos exigidos
pela legislação própria.

Art. 8.	 A TURMINAS terá isenção de impostos estaduais,
em que seja contribuinte ou responsável.

Art. 9 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir cré-
dito especial de até Cr$ 5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros)
para ocorrer às despesas com a subscrição do capital da TURMI-
NAS, podendo, para tanto, anular total ou parcialmente, até o
valor do crédito cogitado, dotações do Orçamento do Estado.

Art. 10 - O pessoal da TURMINAS será regido pela Con-
solidação das Leis do Trabalho e respectiva legislação complementar.

§ 2.9 -- No caso do parágrafo anterior, o funcionário será
Posto à disposição sem ônus para o Estado, salvo o tempo de ser-
viço prestado à TURMINAS que será contado para todos os efei-
tos de direito no órgão de origem.

Art. 11 Para o pessoal (te outra entidade sob o regime
da Consolidação das Leis do Trabalho, a serviço da Agência de
Desenvolvimento Turístico de Minas Gerais - ADETUR, na data
do registro dos atos constitutivos da TURMINAS, que optar pela
continuação cia prestação de serviço à empresa, não haverá solução

con tiii uidact e na relação (1 e (iii l)rego, ficando a TURMINAS
como sucessora, para efeitos trabalhistas, previdenciárjos e de
outras contribuições obrigatórias referentes ao empregado.

Art. 12 - A Agência de Desenvolvimento Turístico de Minas
Gerais A1)ETUR, considerar-se-á automaticamente extinta na
data cio registro dos atos constitutivos (ia TURMINAS.

Parágrafo único - Os cargos lotados na Agência de Desen-
volvimento Turístico de Minas Gerais - ADETUR, nos termos

do art. (L, do Decreto n. 9 19.280, de 4 de julho de 1978, e dos
arts. 11 e 12 do Decreto n.9 19.718, de 29 de dezembro de 1978,
voltam a integrar o Quadro Setorial de Lotação da Secretaria
de Estado da Indústria Comércio e Turismo.

Art . 13	 - O Diretor Coral da Agência c1 Desenvolvimento
Turístico de Minas Gerais	 ADETUR, será o representante do
Estado para ci atos constitutivos da TURMINAS.

Art. 14	 Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Art. 15 -	 Revogam-se as disposições em contrário.

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos
27 de dezembro de 1979.

FRANCELINO PEREIRA DOS SANTOS
Jlunibe,-to de Almeida
José Romualdo Cançado Bahia
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LEI N.9 7.659, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1979

Autoriza a incorporação de bem imóvel, de

propriedade do Estado de Minas Gerais, ao Capi-

tal Social da Companhia de Habitação do Estado

de Minas Gerais - COHAB-MG,

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

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

Art. 1. Fica o Estado de Minas Gerais autorizado a in-

tegralizar, em sua participação no Capital Social da Companhia

de Habitação do Estado de Minas Gerais - COHAB-MG, mediante

a incorporação do imóvel de sua propriedade, a seguir descrito:

área de terras medindo o total de 130.680,00 m 2 (cento e trinta

mil, seiscentos e oitenta metros quadrados) loteada, parcela de um

total de 175.680,00 m 2 (cento e setenta e cinco mil, seiscentos e

oitenta metros quadrados), com exclusão, portanto, de 45.000,00
M2 (quarenta e cinco mil metros quadrados), que pertencem ao

Colégio Leopoldinense; área esta adquirida à Diocese de Leopol-

dina conforme escritura lavrada às fls. 74 a 76, do livro n.' 3-A

do Cartório do 6.9 Ofício de Notas de Belo Horizonte, e registrada

sob n.9 12.042 à fis. 120 do livro n.° 3-H no Cartório do Registro

de Imóveis de Leopoldina, em 30 de janeiro de 1956, e descrita

na planta elaborada em dezembro de 1955 pelo Eng.' Afonso Fer-

reira de Castro e que faz parte do processo correspondente, arqui-

vado na Diretoria de Patrimônio da Secretaria de Estado de Admi-

nistração, protocolo n. 9 2.938.

Art. 2.1 - A integralização de que trata o artigo anterior,

será precedida de avaliação, a ser feita pela Diretoria de Patrimô-

nio da Secretaria de Estado de Administração.

Art. 3,9	 Esta lei entra em vigor na data de sua publi-

cação.

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

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

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

cumprir, tão inteiramente corno nela se contém.

Dada no Palácio ria Liberdade ciii Belo Horizonte, aos
28 de (l('Zern !)l'o dc 1979

PRA NCELIN() 1-lEI?EJR1I nos SANTOS
Ilunib crio de Almeida
.Joé Machado Sobrinho

Carlos Eloy Carvalho Guiiizaráes

LEI N.9 7.660, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1979

Autoriza o Poder Executivo a criar o Parque
J"lorcslal Es! ad,ial de Tiajubá e dê outras provi-
dências

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

.Art. 1."	 Fica o Podei' Executivo autorizado a criar o
Parque Florestal Estadual de Itajubá em área de aproximadamente
197. 042,00 o12 

do Património público estadual, no Município deItajubá.

Parágrafo único - Os limites do Parque Florestal Estadual
de Itajubá, a que se refere este artigo, são :ao Norte a proprie-
dade de Benedito LÍdio) e João Herculano; à Leste o Grupo Esco-
lar Jorge JlOhlchervjll(' Escolade Horticultura Wenceslau Braz
e a Companhia de Distritos Industriais ao Sul a propriedade deDiogo Podis; e a Oest (' a Companhia de Distritos Industriais

Arl. 2."	
O pai-que, criado por esta lei tem corno finalidade:

1
sagem;	

resguardar a pI'oteção do patrimônio florestal e da pai-

TI	
- moferecer à população Possibilidades de recreação e

lazer, sem prejuízo rio equilíbrio ecológico;

111	 - disciplinar o crescimento urbano através da criação
de urna Zona de (lescontjnujdade

§ 1. 9 -	 vedado ao Podei' Público qualquer forma de ex-
ploração dos recursos naturais da área do Parque, exceto sua
utilização par.,
I'ístjcos	

fins educacionais, científicos, recreativos e tu-

§ 2.1 	 A terra, a flora, a fauna e demais recursos naturaisdo Pontue ficam sujeitos ao regime especial de Proteção do Có-
digo Florestal.
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Art. 3.' Caberá ao Instituto Estadual de Florestas pro-

mover a implantação do Parque Florestal Estadual de Itajubá,

definir sua utilização, forma e meios de sua administração.

Art. 4.'	 Esta lei entra em vigor na data (1e sua publi-
cação.

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

Man(lO, portanto, a 10(185 as autoridades, a quem o conhe-

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

cumprir, t,,-io inteiramente tomou nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos

27 de dezembro de 1979.

Mando, portanto , a todas as autoridades a quem o Conhe-cimento e execução dlcsta lei p ertence i, que a cumpram e façamc umprir, tão inteirainento. Conto nela se Contém.

Dada no Palácio da Liberdade cm Belo
27	 Horizonte, aosde dezembro de 1979,

PRA NCELINO PEREIRA DOS SANTOS
Humberto de Almeida

Amando Amaral, Cel. 811

F1?,4 NGE fINOPER El!? % DOS 5.4 NTOS

iluniberlo de Almeida

Gerardo Henrique Machado Renault

LEI N.ç, 7.661, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1979

1 u1oito o l'oolo'i , E.reeiilitto o in,!iImiir o Pro-

grama de Desenvolvimento l'o!irial 	 I'l?I)LSPOL.

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

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

Art. 1,' - Fica o Poder Executivo autorizado a instituir o

Programa de Desenvolvimento Policial - PRODESPOL, visando

ao rccquipamento material da Polícia Civil (10 Estado e ao trei-

namento e aperfeiçoamento de seu pessoal.

Art . 2. - Para o cumpiiniento do disposto nesta lei, o Poder

Executivo é autorizado, ainda, a firmam' acordos e convênios com

órgãos públicos e com entidades e empresas idôneas.

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

cação.

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

LEI N.9 7.662, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1979

Dá a denominação de Leandro Preu 
jato a

Escola Estadual do Bairro Gabirobal, no Mujcf-
pio de Andi'adas

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

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

Art. 1.	
Fica d enojo inada Leandro Previato a Escola Esta-

dual do Bairro Gabirobal no Município de Andradas

cação.
Art. 2.' - Esta lei 

entra em vigor na data de sua publi-

Art. 3.' —. Revoga m-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o cGnhe-cimento e execução desta lei pertence i' que a cumpram e façamcumprir tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio tia Liberdade, em Belo Horizonte aos
27 de dezembro de 1979.

PRA NCELÍNO PEREIRA DOS SANTOS
Humberto de Almeida

Pnuhjn0 Cícero de Vascop e lias
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LEI N.' 7.663, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1979

Dá a denominação de José Eugênio Ferreira

ao acesso rodoviário que liga a BR-267 à sede

da Cidade de Buependi.

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

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

Art . 1 - Passa a denominar-s( José Eugênio Ferreira o

acesso rodoviário que liga a BR-267 à sede da Cidade de Baependi.

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

cação.

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

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

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

cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, cru Belo Horizonte, aos

27 de dezembro de 1979.

FRANCELINO PEREIRA DOS SANTOS

Humberto de Almeida

—LEI COMPLEMENTAR N.' 13, DE 13 DE JUNHO DE 1979

Acrescenta parágrafo ao art. 74 da Lei Com-

plemeiilar n.° 3, de 28 de dezembro de 1972.

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

decretou a seguinte lei complementar:

Art. l. - Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art. 74 da

Lei Complementar n. 0 3, de 28 de dezembro de 1972, passando

o atual parágrafo único a ser o	 1.0.

"Art. 74 - ..

§ 1. - ...
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§ 2.1 	 Oeorren(lo eleiçõe 5 para Prefeito e Vice--prefeito fla	 (Stífl(ias hi (lrofl(jnerajs	 ocupará a Pre-
feitura, até a Posse dos eleitos:

o ulular cai exercício

II -- o Presidente da Câmara, em caso de vacância."
Art. 2.0	

Esta lei Complementar entra cru vigor na data
de sua publicação.

Art. 3•o	 RcVOga111-se as disposições (til contrário.
Mando,	

aportanto, a todas as Ut oridades, a quem o co,nhe-cimento e exectição desta lei complementar pertencer, que a cum-praiti e facain (, tllllprir, tão inleirarnent i, como nela se contém.

Palácio da Inconfidência em Belo Horizonte, aos 13 de
junho de 1979.

O Presidente : (a) João Navarro
O 1.0 Secretário (a) Neif Jabw
O 2. 9 Secretário: (a) Fábio Vasconcelos

LEI COMPLEMENTAR N.9 14, DE 21 DE DEZEMBRO
DE 1979

Altera os uns 5 1, e 76 da Lei Complementar
xi.' 3, de 28 de dezembro de 1972 e dá outras pro-
vidências

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

eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei complementar:
Art. 10 -- Q inciso V do art. 54 passa a ter a seguinteredação;

"Ai-t. 54 ...

"V - fixar, até 30 de setembro (10 último ano da
1 egislatui0 para vigorar na legislatura seguinte, o sub-sídio	 (te a ajuda e custo do Prefeito e os subsídios dos
vereadores, observados no último caso, os limites e cri-
térios da Lei Co n iplenient i r Federal."

Art. 2.' O art. 76 da Lei Coinplementa i. n. 0 3, de 28
de dezembro de 1972, com a redação dada pela Lei Com plementarn. 0

 9, de 25 de outubro de 1976, passa a ter a seguinte redação:
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"Art. 76 - O subsídio do Prefeito, que não pode-
rá ser inferior ao maior padrão de VcflCiliieIltO pago a
funcionário (Lo Município no momento de sua fixação,
será estabelecido até 30 de setembro (lo último ano da
legislatura, para vigorar na seguinte.

§ l. -- A verba ele representação (lo Prefeito não
excederá de dois terços elo valor elo subsídio, na forma
deste artigo.

2. A verba dvdo Vice-prefeito,
quando as tarefas administrativas locais justificarem
sua adoção, não excederá de dois terços elo fixado para
o Prefeito.

(L soiiIios do Prfcto ( VJ(c-prefeito
bem como as respectivas verbas de representação, po-
derão ser reajustados nas mesmas épocas e segundo os
mesmos índices percentuais estabelecidos para o rea-
juste dos vencimentos dos funcionários municipais.

§ 4. - Deixando a Câmara de fixar o SU1)SldiO do
Prefeito no prazo legal prevalecerá o útlimo valor es-
tabelecido, sujeito aos reajustes nos termos do artigo.

§ 5. -- As regras deste artigo aplicam-se aos Pre-
feitos da Capital do Estado, do Município considerado
estância hidromineral e de interesse da segurança na-
cional."

Art. 3. ---- Poderão as Câmaras Municipais na legislatura
em curso, atualizar o subsidio do Prefeito segundo os critérios
desta lei.

Art. 45	 Esta lei complementar entra em vigor na data

de sua publicação.

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

Mafl(lO, portanto, a tO(laS as autOri(la(l(s, a quem o conhe-
cimento e execução desta lei complementar pertencem, que a cum-
pram e façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, clii Belo Horizonte, aos

21 de dezembro (te 1979.

PRA NL'ELíN() PEREIRA DOS SANTOS
Humberto de Almeida
1)ênio Moreira de Carvalho
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CODEURB
PÁas,

VER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO
DE MINAS GERAIS/CODEURB

COHAB-MG

VER COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS/COHAB-MG

COMEMORAÇÕES

- Dia da Proteção à Vida e ao Meio Ambiente ---- instituição.
Lei n.9 7.531, de 31-07 .........................

- Dia rIo Estado de Minas Gerais -- instituição 	 Lei n.Y 7.561,

de 19-10	 ..................................

COMPANHIA DE 1)ESENV0I,VIMEN'l'() C' ttltAN() Dl) Es'rAl))) DE MINAS
GERAIS/CODEURB

-. Lei n.9 6.158, de 30-10-73, art. 7,9 - alteração	 Lei n.5

7.645,	 de 21-12	 ............................

COMPANHIA DE HABITAÇÃO lx) ES'l'Al)o) DE MINAS GEIIAIS/COIIAB-M(1

- Lei n,Q 3.403, de 02-07-65, art. 7,s - alteração.	 Lei n.5

7,645,	 de	 21-12	 ............................

CRÉDITO ESPECIAL

- Encargos Gerais do Estado. Cr 48.300.000,00. Lei ii.' 7.623,

de	 17-12	 ....................................

CRÉDITO SUPLEMENTAR

- Poder Judiciário - Cr$ 2.958.282.00. 	 Lei ii.v 7.474,  de 07-05

DENOMINAÇÃO

- Acesso rodoviário"José Eugênio Ferreira" 	 BR 267/Ba(,pendi.

Lei n.9 7,603, de 27-12	 .......................

- Centro de Saúde "Otávio Antunes de Azevedo" --- Medina.

Lei n.5 7.650, de 21-12 ..........................

- Centro Social Urbano "Brilaldo Soares Ferreira Diniz'

Contagem (Bairro Amazonas). 	 Lei n. 9 7.651, de 21-12 .

- 345 --

- Centro Social Urbano "Edson Silveira, Dr. )" -Caratinga,
Lei n." 7. 554, de 05-1(1.............................

(:entro Social Urbano "Eloilri) de Matos" - 'l'eófiIo ()toniLei fl,Q 7.498, (te 20-06 ................

- Centro Social L'rbano "Gilda Maria da Silva" -- Contagem
(Bairro Eldorado) ,	 lei n.e 7.652, de 21-12

- -- Centro Social Urbano "Joaquim Furtado Pinto (Dr.) - -Leopoldina	 Lei n.s 7 . 599, de 03-12 ................

Centr0 Social Urbano "J05g Marra (te Morais" -----Ituintaba,
1 .ei n.v	 7.529,	 de :i 1-07	 ........................

- - Centro Social Urbano "Nelson de Paiva (])r.)"
	 Poços deCaldas.	 Lei n.v 7. 5.53, de ()2-10 ...................

- Escola Estadual "Geraldo de Souza Norte'' -- - - 1.9 grau --- Carlos
Chagas,	 Lei n.e 7.465, de 02-01 ..................

- - Escola Estadual "João Cavalheiro (Dr.)" ---- São João Nepo-
1 Roça Crandei - Lei rr.'' 7 119 , de 21-12

- - Escola Esta riria 1 ".João Pinto (1 )r, ) " --- Tocantins.	 Lei 11.9
7.618 , 	dc 21-12	 ..............................

-- Escola Estadual " .toso" henrique Filio,"	 - 1..' grau	 - Aimorés
São Sebastião da Vala) . 	 Lei 11.9 7.464,  de 02-1)1 ......

Escola Estadual "J osé Mateus de Vasconcelos (Di', ) " --- São
Donungos do Prata (Ilheus do Prata). 	 Lei n. k, 7.597, de 13-11

- - Escola Estadual — Leandro Pereira Malaquias" - - 1." grau --
C orcei çiio rI o Mato ])entro  (Costa Seria).	 Lei ii.S 7. 16:1, de 02-01

F',cil'r Estadual ''I.eanilro l'reviato'' 	 Anilrailas (Girbii'ohaI)
Lei ir.'-' 7.602, de 27-12

Escola Estadual — Oscarr ( :arilis 1 'ere ira" 	 Ca rri ngola (AI s'o rada
Lei	 n.v 7.598, de 1:1-11	 ..........................

- Escola Estadual —Regina Vital no RoteiRo" -. Sete Lagoas
(Silva Xavier) .	 Lei n.v 7.587, de :tojo ............

-- Esc O la Estadual "Vicente Lopes Peres (Prof )" --- Monte
Carmelo,	 Lei n.v 7.530, de 31-07 ..................

-- - Estabelecimentos , instituições i' próprios do Estado - - - Lei n,n
3.378 , de 03-12-63 ,	1.n di, art. 1.n	 nova redação	 Lei n,s
7. 62 1, de	 1:1-12	 .............	 .

-	 l"órnn i — Aluir Alves Costa (Ix', ) '' - - Itan i lw u ri	 Lei n.Y
7.527,	 de :11-07	 ..............................

- - l"óI'uni "l"rancisc,, Batista de Queiroz" ---- 1"rutal, 	 Lei n.e7)147, de 21-12

--Fórnui "Homero Brasil, ( l)r . ) " -- Siivianópoiis . 	 Lei n. 9 7. 590,
de08-11	 ..................................

- - Fóruni "Jose Esteves (Dr. )" - Coração de Jesus	 Lei n.v 7.492,
de	 31-05	 .................................

38

143

232

232

211

19

340

237

238
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PÁs.	 EX_COMBAT1( ''p

86 Lei n.s (1.61(1, de 14-07-75 arts. 131 e 2.o (Gratuidade Casas
diversões e transportes coletivos) 	 - nova redação.	 Lei n.97.601, de 05-12

100

li

91

90

2)0

149

41

332

Coletivos lllterniunicipais 	 proibição.	 L
ei n.v 7.622, de 17-12

F UNCIONÁRIO PfBLIC()

-- Disposição ---- lnstitiitee Estadual de Saúde Aninial/IESA
Opção.	 Lei fl,9 7,495 , (le' (15-1(1; ....................

FUNDI) DE APOIo A

- - Criação .	Lei no 7.588 ele' 11-10

"1 .l)o l)F: GARANTIA l)E I'INAN(:LMENTO/FGF

Criação.	 Lei 11. 9 7.588, de 31-10 ..................

-1-

lESA

18	 \'Ut) INS'I'JTL"çe 1 ESTADUALESTADUAL1)l SA('DE ANIMAL/IlçsA

IMÓVEL

-	 Alienação	 Betiiii (Bairro Padre Rtistáe1tuo) . 	 Lei n.s 7.646,
de 21-12	 .........................

-	 Allei.ação	 Contagein	 lllelilstrial Jlive'ntinc, Dia .

	

%,).
 Lei n.n 7.646, ele' 21-12 . .	 . .

	

Coronel Fafericialie) ( (:hd leilOe) .	 Lei n.v 7.646,
de 21-12	

.IS	

- Alienação - Juiz de Fora (Av. (ietúlio Vargas, Praça Antôuiiee
Carlos, litia Paulo ele Fronliri( . 	 lei n.s 7.646, ele 21-12

Aliena
ção - Santa Vitória (Fazenda Porto Feliz) 	 I,eí ue. y 7.646,18	

de 21-12	 ......................................

-- Alienação -- Sete Lagoas (Fazenda Merre, Vermelho)	 Lei n.s7.646,	 de 21-12	 ..............................

- Fórum "José Gomes Domingues" - Leopoldina. Lei 11. 9 7. 528,

de	 31-07	 ..................................

Fórum "José Pinto de Souza"	 Conceição (Ias Alagoas	 Lei

n.9 7.546, de 01-10 ............................

- Ponte "Angelo Meneghin" .--. Barroso (Rio Freirvi. 	 Lei 11.5

7.466, de 02-111	 ..............................

Ponte "Jerônimo ,Jose de Moura" ----'l'upaciguara/Araguari

(Rio Araguari) .	 Lei n.o 7.535, de 21-08 ...........

- Ponte "José de Mesquita Resende" -- ---Rio Preto	 (Minas

Gerais/Rio de Janeiro).	 Lei n.n 7.534, de 21-08 ........

- Ponte "Vicente Carvalho Araújo" --- Ibertioga/Porteirinlias

(Rio Elvas).	 Lei n.9 7.654, de 21-12 ..............

- Unidade ele Saúde "Francisco de Paula Freitas" - Governador

Valadares.	 Lei n.v 7.570, de 111-10 ...............

- Unidade' de Saúde "Libero Cunha (Farm. )" - - Ewbaiick da

Câmara.	 Lei n.s 7.505, de 06-07 ..................

E

EMPRESA MINEIRA 1)E TUItISMO/TUItMINAS

- Criação.	 Lei n.9 7.658, de 27-12 ..................

ESCOLAS ESTADUAIS

- Escola Estadual - Itueno Brandão (criação).	 Lei o.. -1. 825,

de 12-06-68 -	 art. 3.9 .--- alteração.	 Lei no 7.47:1. ele 27-04

Escola Estadual	 Felisberto Caldeira (criação) -- Lei n.°

4.959, de 01-10-68 (art. 3.9 )	 alteração.	 Lei ei.° 7.473. de

27-04	 ....................................

- Escola Estadual	 Guaraciaba (criação) -- Lei a.Q 4.874, ele

23-07-68	 art. 3Q, parágrafo único - revogação	 Lei lI.°

7.473,	 dc 27-04	 ..............................

- Escola Estadual -. Planura (criação) ...... Lei 1e.9 4.788, de

29-05-68 - art. 3,9 - alteração.	 Lei nO 7.473 1 de 27-01

- Escola Estadual "Cláudio Pinheiro 1.1 lua" -- - Ceerdisbiergo

Lei n.9 4.874, de 23-07-68 -- art. 3.° - - revogação,	 lei ui.o

7.473, de 27-04 ..............................

- Obs.	 Denominação de Escolas Estaduais ver pelo verbete

DENOMINAÇÃO

F-

1" UMO

PÁs.

187

210

34

161

161

233

233

233

233

233

233
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-M--

MAGISTÉRIO

- - Cargo de direção - Lei n.Q 7.2841, (Ir 03-07-78, art. 29 --
alteração.	 Lei ii.. 7.513, de 19-07 .	 .

— Efetivação .	Lei iii 7.619, de 12-12 .......

- Funcionário - retorno. 	 Lei ui.v 7.620, de 13-12 . .

-. Lei n.v 7.109, de 1:1-10-77, art. 117 (Estatuto) --alteração.

Lei n.v 7.515, de 23-0723-07

MAGISTRATURA

-- Vencimentos --- reajustamento.	 Lei 11. 9 7.557, de 12-10 .

MINISTÉRIO PÚBLICO

- Lei 11.9 6.276, de 26-12-73, art. 26, inciso VII (organização) -
alteração.	 Lei ,, 9 7.543, de 17-09	 96

—o ---

ORÇAMENTO ESTADUAL,

Receita e Despesa -- exercício 1980.	 Lei n. v 7.603, de 07-12	 189

ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA

solução n. 61, de 08-12-75 - adaptação à Emenda Constitu-

cional n.e 7 e á l.ei Complementar Federal n.Q 35, de 14-03-79.

Lei n.Q 7.655, de 21-12 ........................244

ORGA,IzAçÂO MUNICIPAL

Lei Comldenui'ntar Ti- 9 3, de 28-12-72, art. 74 - acrescentando
parágrafo.	 Lei Complementar n.Q 13, de 13-06 .......

- - Lei Complementar n.v 3, de 28-12-72, art. 54 e 76 (,subsídio de
prefeito O vereadores) - alteração - Lei Complementar n.9 14,

233	
de 21-12	 ....................................

348

- Doação - Associação dos Amigos do Hospital Mário Penoa.
Lei n.s 6.572, de 29-04-75 - alteração. Lei n.Q 7.468, de 11-04

- Doação - Brás Pires - (Matanibô) . Lei n.Y 7.5:1:1, de 21-08

- Doação - -- I.ions Club Uberaba 70" -- Uberaba. Lei ii. Y 7640,
de 21-12	 .................................

-. Doação - Piraiiguçit.	 Lei n.9 7.433, de 19-12-78, srI. 2. <, - 	-
alteração.	 Lei n.Q 7.469, de 17-04 ................

- Doação - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial/
SENAC	 Uberaba.	 Lei n.v 7.503, de 25-00 ..........

- Doação - Suas de Oliveira Costa	 Rio Novo. Lei n.v 7.479,
de15-05	 ..................................

Doação - Ubá.	 Lei n.e 7. 472, de 23-0 1 ............

- Incorporação - COHAB/MG	 (Leopoldina)	 Lei ii.v 7.659,
de 27-12	 ..................................

- Permuta -- Estado/Barão de Cocais. Lei n9 7-471, de 23-01

- Permuta - Estado/Barão de Cocais. Lei n.9 2.619, de 18-07-112
- revogação.	 Lei n.Q 7.471, de 23-04 ..............

-- Permuta	 Estado/Fundação Serviços de Saúde Pública
Belo Horizonte.	 Lei n.Q 7.467, de 02-01 ..............

- Permuta - -- Estado/Ilicinea.	 Lei ii.Y 7.641, (te 21-12 ......

- Permuta -- Estado/Instituto das Pequenas Missionárias de
Maria Imaculada - Belo Horizonte.	 Lei n.9 7.4142, de 21-12

- Permuta - Estado/Monsenhor Paulo. Lei n.9 7.532, de :11-07

- Permuta - Estado/Pará de Minas. Lei n. 9 7.478, de 15-05

Reversão - - S. João Neponinceno.	 Lei nY 7.600, de 03-12 -

- L -

LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

- Lei n.Q 6.763, de 26-12-75, art. 12 ---alteração	 Lei n.'- 7.624,
de 18-12	 ....................................

- Lei n.9 6.763, de 26-12-75, arts. 27, 54, 56, 212, 213, 21-4 e 215
- alteração.	 Lei fl,Q 7.544, de 18-09 .............

- Lei n.9 6.763, de 26-12-75, ara. 53, 55, 63 e 91 	 alteração.
Lei n,s 7.643. de 21-12 ..........................

PÁus.

13

89

226

14

.t9

23

17

336

16

16

12

227

228

88

22

186

PÁGS.

46

207

209

49

112

340

341
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-P-

PARQUE FLORESTAL ESTADUAL 1)E ITAJUBA

PÁ OS.

Criação.	 Lei n.s 7.660, de 27-12 ..................:137

PENSÕES

- Boarato, Creuza Maria Barbosa. Lei n.Q 7.176, de 07-05 .	 20

Viúva - Barreto, Alberto Deodato Maia. Lei n.' 7.475, de 07-05 	 20

-- Viúva	 Guimarães, Aloysio Leite. 	 Lei 11. 11 7.475, de 4)7-1)5
	

2))

POLÍCIA MILITAR 1)0 ESTAI))) 1)E MINAS GRItAIS

Efetivo.	 Lei n.Q 7.020, de 21-12 ..................	 215

Lei n.° 6.624, de 18-07-75, arts. 31, iS e 58 (organização) --

alteração.	 Lei o. Q 7.025, de 21-12 .................	 213

POLUIÇÃO SONORA

-	 Lei n.9 7.302, de 21-07-78 - alteração. 	 Lei n. 7.604, de 10-12
	

I9)1

PRODESPOL

VER PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLICIAL

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO l'OI.ICIAl

- Instituição.	 Lei n.v 7.661, de 27-12 ................	 338

Q

QUADRO PERMANENTE

Decreto n.° 16.409, de 10-07-71, art. 23,	 LQ	 alteração.

Lei n.o 7.510, de 30-07
	

52

- s —

SERVIDORES ESTADUAIS

Efetivação .. Servente Escolar. 	 Lei 11.9 7.516, (te 30-07 (art.

22)	 .....................................	 52

351 -

TEOBAS DEVOLUTAS

Legitimação - requerimento -revigornnoen0 de prazo
	 Lei

na 7.644, de 21-12 ..............................

TRIBUNA!, 1)E ALÇADA 1))) ESTADO DE MINAS GERAIS

- Cargo -- Motorista -- transforuiação (Agente de Segurança)
Resolução ii..' 8/74 - - Quadro Permanente 	 Lei	 7.558, de12-10	 ................................. n....

- Vencimentos -- reajustamento - Quadro Porniafleute -- Secreta-
ria e Serviços Auxiliares	 Lei flQ 7.558, de 12-10

Tl1ltttN,, 1)E CONTAS 1)1) ESTADO DE MINAS GERAIS

- Progressão de funcionário - redução de prazo. Lei n.
9 7.653,de 21-12 ..................

Vencimentos - - rajustanleflto 	 cargos de Conselheiro e Auditor.
Lei na 7.557, de 12-10 ............................

VeIlcinieiitos -. reaj ustaineii to - - Quadro l'eriiiail('flto .	Secre-taria e Serviços Auxiliares	 Lei no 7. .0, ole 12-1)) ......

TRIBUNAL. DE .JUSTI:,\ 1)1) ESTAI))) DE MINAS GERAIS

- Cargo -.- criação (Agente de Segurança) - Resolução a 58/74
-- Quadro Permanente	 lei no 7.558, de 12-10 ........

Cargo - - Motorista -- transforniação (Agente (le Segurança)
Resolução no 58/74 - Quadro Pern)anente 	 Lei no 7.558, de12-1)) ........................

- - Vencimentos -- reajustamentoo - Quadro Permanente -- Secre-
taria e Serviços Auxiliares.	 Lei n.o 7.558, de 12-10

TURMI NAS

VER EMPRESA MINEIRA DE TURISMO/TI EMINAS

t, I'ILIDADE PÚBLICA

- - Academia de letras de São . João dei-Rei - São João dei-Rei.
Lei n.e 7.611, de 11-12 ...........................

	

Academia Moilfesclarense ole letras - Montes Claros	 Lei i.a7.566, de 19-10	 .............................. i...

- Ação Social Nossa Senhora do Perpétuo Socorro - Contagem.
Lei no 7.519, de 31-07 .........................

231

114

111

239

112

107

114

114

114

200

116

80
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PÁGS.
- Asilo de Velhos Jesus Nazareno/AVEJENA - Aimorés. Lei

	

n.Q 7.488, de 31-05 ............................	 29

-- Associação Balista do Bem-Estar Social 	 Belo Horizonte. Lei

	

n.Q 7.629, de 21-12 ............................	 21)

- - Associação Comercial de Caratinga	 Caratinga. Lei u.° 7.542,

de 14-09	 ....................................	 96

- Associação das Igrejas Cristãs Evangélicas de Belo Ilorizonte/
A10EBH - Belo Horizonte,	 Lei n.° 7.494, de 04-06 ......	 33

- - Associação de Amigos do Parque São João	 Contagem. Lei
ri. <? 7.457, de 02-01	 ............................	 .5

- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bicas
Bicas.	 Lei n.o 7.459, de 02-01 ...................	 6

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais	 Ipatinga	 Lei

	

n. Q 7.656, de 27-12 ............................ 	 331

- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Uberaba. Lei
ri. <> 7.605, de 10-12	 ............................	 196

Associação dos Aposentados e Pensionistas da Marinha Mercante
do São Francisco --. Pirapora.	 Lei n.° 7.614, (te 11-12 .	 202

— Associação dos Funcionários <la Companhia (te Distritos Indus-
triais de Minas Gerais - - AFCDI-MG - Belo Horizonte	 Lei
n. Q 7.569, de 19-10	 ...........................	 148

- Associação dos Servidores da Escola Federal de Engenharia de
Itajubá --- Itajubá.	 Lei n.° 7.627, (te 21-12 ............ 	 218

- Associação dos Servidores Municipais de lpatinga/ASSEMII'A
Ipatinga.	 Lei n o 7.48:1, (te 31-05 .................. 	 26

Associação dos Servidores Públicos (te Itajubá 	 ltajuhá	 lei
n.9 7.582, de 30-10	 ............................	 157

Associação Fraternidade Franciscana Secular - - Dores do lndaiá.

	

Lei n.Q 7.628, de 21-12 ..........................	 218

- Associação Profissionalizante do Menor/ASSPR( )M	 Belo
Horizonte.	 Lei n.o 7.186, (te 31-05 .................. 	 28

- Associação Pró-Melhoramentos do Bairro Jardim Industrial/
ASPROMBAJI --- Contagem.	 Lei n.° 7.518, de 31-07 ......	 79

- Augusta e Respeitável Loja Maçônica Estrela Montealegrense -
Monte Alegre (te Minas.	 Lei n.Q 7.541, de 14-09 .......... 	 95

Bola de Ouro Futebol Clube - . Belo Horizonte,	 lei n.° 7. 102,
de02-01	 ....................................	 O

- Botafogo Futebol Clube -- Baependi. 	 Lei no 7.596, <te 1311
	

183

-- Campanha do Natal da Criança Pobre (lo Parque ltiachuelo
Belo Horizonte.	 Lei n. Q 7.504, de 06-07 .............	 •ll

- - Casa d(( Jornalista de Juiz de Fora -- Juiz de Fora.	 Lei n."
7.524, de 31-07	 ..............................	 83

Casa do Menor Dr. Eduan Dias .- Poços d. Caldas 	 Lei n.°

7.523, de 31-07	 ..............................	 82

353 -

- - Centro Espirita Joana l)'Are - - Astolfo Dutra 	 Lei n.9 7.637,

- Centro Espirita Euripedes Barsanulfo - Ibiá (Tobati)	 Lei ns

- Centro Atlefieano de Assisfênei .i no Menor e à Velhice/CAAM\'

de21-12	
...............................................

7.461, de 02-01	 ................................

de 06-07	 ............................

Centro Espírita Deus, Cristo e Caridade	 Arcos, Lei n.o 7.508,

de31-07	
.................................................

Centro de Pesquisas Geológicas -. Nova Lima	 Lei n.o 7.520,

-	 Edo Horizonte	 J,e( n,o 7.59 1, de 13-11 ..........
Centro Com (in(trio Alt ino Barbosa	 Teófi lo Ofonj .	 Lei no7.512, de 19-97	 ..............................

	

PÁes.

224

182

43

80

16

8

Centro Espirita Nossa Senhora do Rosário - Aimorés (Mundo
Novo de Minas). 	 Lei n.o 7.612, de 11-12	

201
-- Centro Umbandista Amor e Caridade . Cataguases.	 Lei n.o7.521, de 31-07	 ...........,	 .	 , .	

81
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Igreja Evangélica Assem bléia de Deus	 Mantena. Lei n.o

	

7.577, de 30-10 ......................................	
153

- Igreja Evangéli ca Assembléia de Deus - Montes Claros.Len.9 7.657, de 27-12 .................... 	
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	 viços Auxiliares	 Lei o.	 7.558, ti, 	 1210 ..............114

143
	

-- Tribunal de Contas - Conselheiro e Auditor --_ Reajustam<.nt,,
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do ata] ela Criança Pobre do Parque Ri achuelo, com sede em
B o Horizonte (M. G. 07-07-79)

LEI N." 7.505, DE 06-07-79 - Dá denominação à Unidade de Saúde da
Cidade ele Ewhandk dii Càneara (M . C . 07-07-79)

LEI N.'e 7.506, DE 06-07-79 - Declara ele utilidade pública a SOBEM —
Sociikle do Bem-Estar elo Menor, cocei sede na Cidade de Barão
de--Cocais (M .G. 07-07-79)

LEI N. s 7.507, DE 06-07-79 - Declara ele utilidade pública o Teatro Ex-
perimental de Uberaba - TEU, cone sede eia Cidade de Uberaba
(M.G.	 07-07-79)	 ................................

LEI N.9 7.50 , DE 06-07-7)1 — Declara ele' utilidade pública o Centro Es-
pj a Deus, Cristo e Caridade, cocei sede na Cidade de Arcos
M.G. 07-07-79)

LEI N .Q 7.509, DE 09-07-79	 Declara de utilidade pública ei Hospital
Municipal José Vitor elo Paiilce, cocei sede na Cidade de Pocrane
(D. L.	 12-07-79)	 ................................

LEI N. 9 7.510, DE 19-07-79 - Declara de utilidade pública o Conselho
Municipal do Bem-Estar do Menor -- COMBEM, cocei sede eia Ci-
dade do Uberaba (M. G. 20-1(7-79)

LEI N. 9 7.311, DE 19-07-79 - Declara ele utilidade pública ei Clube de
Jovi	 São Cristóvão, ciciei sede na Cidade ele Governador  Vala -

es (M.G. 20-07-79)

LEI N. 9 7 . 512' de 19-07-79 - Declara ele' utilidade pública e, Centro Co-
me.IBÍ(ário Altino Barbosa, cune sacie na Cidade de Teófilo Otoni

G. 20-07-79)

LEI N. 9 7.51:1, DE 19-07-79 - Altera a redação dei artigo 29 da Lei ci .'e
7.286, de 3 de julho de 1978, e clã outras providências (M. G.
10-08-79)

LEI N. 9 7.514, DE 19-07-79 - Declara ele utilidade pública a Cruzada Fe-
enintna de Assistência, cocei sede eia Cidade de Esmeraldas (M. G.
20-07-79)

LEI N. 9 7.515, DE 2:1-07-79 -- Altera a Lei n'e 7.109, de 13 de outubro
de 1977, que contém o Estatuto do Pessoal do Magistério Público
do Estade, de Minas Gerais (M . G. 24-07-79) ..............

LEI N 'e 7.510, DE :10-07-79 - Concede abono, reajusta os valores dos
símbolos, níveis de vencimentos, soldos e proventos do pessoal ci-
vil e militar do Poder Execeiti \O e' dá outras  provi ciências ( M . 6
31-07-79)

LEI N.'e 7.517, DE 31-07-79 — Concede o titulo de Cidadão Honorário do
Estado de Minas Gerais a Valfrido Salneito Filho (MC. 01-08-79)

363 —

liii N . 'e 7. 518, DE 11-1(7-79 - Declara de utilidade pública a Associação
PI4telhoriieeie.nt ies do Itairro Jardim Industrial -- ASPROMBAJI,

/en se'ele eia (:'(lati<'ele' Cieeetageec i (M .6. ((1-08-7)1)
EI N. 7.3j,9ç DE :11-07-79 - l)e'clarc, ele eltilidaile pública a Ação Social

9Senhora doPerpétuo Socorro, com sede na Cidade de Contagem
— (MC. 01-08_79).

LEI N." 7.520, DE :11-07-79 - -- Declara de utilidade pública o Centro de
Pesquisas Geológicas, riem-me sede eia Cidade' de Nova Lima (M. G.

,4)1-08-79;

lEI N. 11 7 3)1.1, Dl e,31077( — Declara ele Utili dade- pública o CentroUnindista Amor e Caridade, com sede na Cidade de Catagua-
(MC	 ((987()

LEI N.'e 7.3229 DE :11-877)( -- Declara ele utilidade pública a FundaçãoServip	 ele Eu te es çã ee e Co Ilurce ele' Governa dor Valadares —
coei, sede ciii Ciciado de Governador Valadares (M.G.

,.81-08-79)

1.1.:! .\ 'e 7,'23 1 DE :11-07-79 --- Declaraele utilidade pública a Casa doaqír Dc'. Eeleeaei Dias, cocei sede' na Cidade ele Poços de Cuidas(MC. ((1-1(8-7)))

LEI s.' 7.324, DE 31-07-79 - - Declama ele utilidade pública a Casa do
Jornalista ele' Juiz de "ora, co ") sedi' eia (:idade do Juiz de Fora(M.C.	 01-08-79(	 ......... .

LEI N . Y 7.323, DE 31-07-79	 De'cIcire ele' utilidade' pública a Fundação
João XXIII ele Amparo eco M u'ne,r, mantenedora do Instituto Padre
Ceeulia,	 cone	 seu,'	 cio	 Muiecie'i1ei,e	 ele	 Bcie'lecic'i'eia	 (M.(;. 	 01-08-79)

l.El N. Y 7.32ã, 1)l 11-07-79 - - Declara cio utilidade pública a Corpora-
ç)e Musical Scieila Cccii ice, da Paróquia de São José, com sede em
k'e'siti (MC. ((1-1(8-79)	 ...	 .	 .	 .

LEI N., 7327, DE 11-07-79 -- - Dá a ele'ceozeiimcaçãue di' Dr. Alair Alvas
Costa ao Fe',i'uiuo ela Coieeeie'c'a cli' Itaieibeucuee'i (MC. 01-08-79) .

LEI N 'e 

7.328, DE 31-07-79 -- Dá ci ele'eioneiecuição de José Gomos Do-
eeueigdl,'s cio	 l"óreeeie	 da	 Coiueeie'c,i	ele' l.m'uepolelie,a	 (M . (i .	 01-08-79)

LEI N," 7.32)), DE 31-07-7)( -- 	 a donoeiiiecação ao Centro Social Urbano
ela (:ielaele ele' Itiiiut,a	 ( M(;	 01-1(8-79)

l.EI N.s 7.3:1)), DE 11-07-79 ---- Dá a denominação de Professor Vicentel.ope, Pires á Escolaci Estadual M onte Cii mcdi,, e'x-Po lival ente, da
Cidade ele Monte Ccic'ei,e'lee (MC. 01-1(8-79)

LEI N. » 7.3:11, DE 31-07-79 -, Institui ii Dia da Proteção à Vida e ao
Mciii Aniliie'cile ( M .6. 01-1(8-7)))

lEI N. 9 7.332, DE 31-()77)( --- Acctorizci o I'oelee' Executivo a permutar
icciieve 1 c'eecci e, Mun ii' ip i o ele Monsenhor Paulo (M . (1 . 01-08-79) .

LEI N." 7.3:1:1, DE 21-08-79 - Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel
ai, Miuceicipio ele Brás Pires (MC	 22-08-79)

LEI N. » 7.3:14, DE 21-08-79 — Dá deeeeieceiriaeão à Ponte sobre o Rio Preto,
cio local denoeciieiael ie lIac'e'eirci, na divisa deis Estados de Minas
Gerais e do Ri,, d(' Janeiro (M. G, 22-08-79) ..
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LEI N.9 7.535, DE 21-08-79 Dá a denominação de Jerônimo José
de Moura à ponte sobre o Rio Araguari, ligando os Municípios
de Tupacigliara a Aragiiari (M. G. 22-08-79)

LEI N. 11 7• , DE 14-09-79 - Declara de utilidade pública a Sociedade
de ultura Musical de Barbacena, com sede na Cidade de Barba-
ema (M. G. 15-09-79)

LEI N.e 7.	 , DE 14-09-79 - Declara de utilidade pública a Instituição
d	 'aridade Nossa Senhora da Guia, com sede em Belo Hori-
zonte	 (MC.	 15-09-79)	 ..........................

LEI E . 7.53k, DE 14-09-79	 Declara de utilidade pública a Loja Ma-
çôrtk'í Estrela Caridade 11, com sede na Cidade de Andradas
(M.G.	 15-09-79)	 ..............................

LEI N . 9 7.5 , DE 14-09-79	 Declara de utilidade pública a Loja Ma-
çôq4t4à Trabalho e Honra, com sede mia Cidade de Campanha

.G.	 15-09-79)	 ..............................

LEI N.s 7.54.
1

DE 14-09-79 -- Declara de utilidade pública o Conselho
Par de Dom Orione da Sociedade de São Vicente de Paulo,
cóm sede cru BeloBelo Horizonte (MC. 15-09-79) ............

LEI N.

	

	 DE 14-09-79 - Declara de utilidade pública a Augusta e
Res itável Loja Maçônica Estrela Montealegrense, com sede na

dade de Monte Alegre de Minas (M. G. 15-09-79)

LEI N. v DE 14-09-79 - Declara de utilidade pública a Asso-
ciayo Comercial de Caratinga, com sede na Cidade de Caratinga
(MC. 15-09-79)

LEI N . 9 7.54:1, DE 17-09-79 - - Dá nova redação ao inciso VII do artigo
26 da Lei mi.Y 6.27(;, de 26 de dezembro de 1973, que estabelece
a organização do Ministério Público (lo Estado de Minas Gerais
e (lá outras providémicias. (M . G. 18-119-79)

LEI N.9 7.541 DE 18-09-79 -- Alteia dispositivos da Lei n. v 6.763, de
26 de dezembro de 1175, que coo ;ol ida a legislação t ri butári a do
Estado de Minas Gerais (M . G . 10-09-79)

LEI N.s 7,54r, DE 18-09-79 - Declara de utilidade pública a Liga Poços-
cal	 se (te Futebol, com sede na Cidade de Poços de Caldas

.G.	 19-09-79)	 .............................

LEI N . 9 7.546, DE 1. Q -10-79	 Dá a denominação (te José Pinto de Souza
110 lõ'irtlnl (Ia Coiiiirct de (:oIecição das Alagoas 1 M . (' . 1)2.111.79

LEI N.s 74q DE 1-111-79	 Declara iii' iiliiiluli pdlilii':i o Instituto
1elva. t'in sede na Cidade de Goarmrã (MC.	 1)2-111-79)JV

LEI N. 7. 9, DE 1-1)1-79 --- Declara (te utilidade Pública a Tenda
Es rita de Unibanda Cava(tieiris de Sim	 .liirsy', como sede lei

.idade de ( '.flro Preto 1 M . G . 	 ()2-111-7)))	 ...............

LEI N. 7.519, DE 1)2-1)1-79 -- Concede o titulo 	 te Cidadão tlsimnrériii
do Estiiito de Minas Gerais a Camilo (:lii (M ti. 03-10-79)

LEI N.Q 7. 55)), DE 02-10-79 -- Declara de utilidade 1,úl,Iica o Mi,viiiieim)ii
Comunitário da Vila São Gabriel, coni sede ciii Belo Floriconte
( 1.f. G.	 03-10-79)	 ..............................

PÁGs.
LEI N,e 7., DE 02-10-79	 Drelers de nhilidude pública o Internato

lttirl da Coiiumnichtrtm. Evnngl co d , Teófitii Otoiii, com sede na91	 da de de Teófi lo ()ton 
1 (M .G . 0 3 -10-79)

LEI N.e 7.552,  DE 0 2-10-79 - t tecla mii di' ut ti dade pública a IgrejaE a1lg ti co A seri b 1 i a (te 1 temi s, com sei ii' na Cidade de Coro fiel92 'iithriciano (BIt	 1)3-10-79)

LEI Ei 7 75:1, DE 02-19-7)) -	 I)í a	 tenomileião de Dr. Nelson de
Paiva ao Centro Snt'al t'rbano tIa Cidade de Poços de Caldos

92 (M. G .	 0:1- 10-79)	
.	 .

lEI Ei' 7.551, DE 0 3-10-7)) --- Dii a ilemlolmi)nação de Dr. Edson Sil-
veira au Centro Social 1 rba.miuu itui Cidade de Caratinga (MC93	 )ht-10-79

LEI N. 7.333, DE 1 2-10-7)) - - lleainsta os valores do vencimento e
da verba ti ,-  representa çã o d!) i':-m ego de Secretário de Estado, de94	 outros que menciona, e dá outras l movi ul?mnu.i OS (M G. 13-10-79)

1 .E 1 E o 7.556, DE 12-10-7)) -- Concede abono e 'cai lista os valores dos
si nibo los ele vem' iii ditos do

94	 pessoal ( 108 Servi ços Auxiliares eos proventos tIos inativo sito 'rribun	 1h

	

al	 '	 do Estado (MC.1 3_10_79)	 .	
.

LEI Es 7 337, DE 12-10-79	 Dispõe sobre	 nos v'cin)eutos dos cargosij	
<li' Ma gistratura, de Collsm'lbejri) e de Aimulilo i' (10 Tribunal deContas e dá outras providências MC 1379

LEI N.o 7 .558, DF: 1 2-10-7)) .	 Con cede abono, reajusta os valo res dos96	
síiiiboios de vu'iicinlentos il<is Onadros l'('i'nlanentes das Secre-
llti'ias e (los Serviços Auxiliares dos Tril)m u nus (te .Justiça e de
Alçada do Estado de Minas Gerais, i' tu) outras providêncitis

96	 lEI E." 7.559. DE 13-1079 -- Aprova o III Auhilaniento ao Acordo de(:011111 nh o de' lute risses e 111 'e o Estai ii di' Minas Gerais e al"IAT, S. P. A., e o II Acordo (li' Acionistu i s enfie as niesimla 5 par-tes e os 
demais acionistas(la l"iaf Automuuóveis S.A. 	 F'IASA. G.	 19 -10-79)	 .................

lEI .\,o 7.390, DE 1 3-10-7)) - - Aprovo o I' Aulilanlenlo ao Acordo de
(:ommiunhão ete Int'resses entre ii Estado ite Minas Gerais e a FIAT
S. P A. , pala a 1 nslal açã o (te 1111111 i ml ú si ri a metalúrgica no Es-tadolo))	 de Minas Corais (BIt, 10-1)1-7)))

l.EI N.° 7.501, DE 1 9-10-7)) -- 	 o "Dia do Estado de MinasGecais" (M, G. 20-1)C7)))100
LEI N,° 7. 59j DE 19-10-7)) -- IJt'clmmr	 o-n de utilidade pública o Patr

Bom Pastor, com sede na Ci la mie de 1) lvi nópo lis (M. G.
101 211-10-79)	

.
LEI E,° 7 —>3 '1 DE 1 9-10_79 -- Declara de utilidade pública a Igrejaice Assemblé iaia	 e' Deus,	 s('1)111	 ede' na Cidade de Leo-

102	
^uldirma (M G. 20-1 o-79 ol

	

.L
EI N,e 7.564 1 DE 191))7 u ,	 l)eclarui de utilidade pública a Funda-102	 çúo Lar Esperança, com sede ciii Belo Horizonte (M. G, 2)1-10-79)
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LEI N. Q 7,á5, DE 19-10-79 - Declara de utilidade pública a Loja
M,çnica Deus, Justiça e Trabalho, com sede na Cidade de Co-

,onel Fabriciano (M.G. 20-10-79)

LEI N.> 7.ã8, DE 19-10-79 - Declara de utilidade pública a Academia
M9,í 'esclarense de Letras, com sede na Cidade de Montes Claros
4LG. 20-10-79)

LEI N.° 7 .7, DE 19-10-79 - Declara ele utilidade pública a entidade
Obras Sociais da Paróquia do Sagrado Coração de Jesus, com
sede na Cidade de Conselheiro Lafaiete (M.G. 20-10-79) .

LEI N.> DE 19-10-79 - Declara de utilidade pública a Igreja
Ev9.n'gélica Assembléia de. Deus, com sede na Cidade de Conse-
lkiro Lafaiete (M. G. 20-10-79)

LEI N. Q 7.56, DE 19-10-79 - Declara de utilidade pública a Associa-
çã 'dos Funcionários da Companhia de Distritos Industriais de
Minas Gerais - AFCDI-MG, com sede em Belo Itorizonte (M.G.

	

20-10-79)	 ..................................

LEI N.9 7.570, DE 19-10-79 - Dá denominação à Unidade de Saúde da

Cidade de Governador Valadares (M.G. 20-10-79)

LEI N.° 7.71, DE 24-10-79 - Declara ele utilidade pública a Organi-
das Cooperativas do Estado de Minas Gerais - OCEMG,

com  sede em Belo Horizonte (M.G. 25-10-79) ...........

LEI N.9 7.572, DE 24-10-79 - Concede o título de Cidadão Honorário
do Estado de Minas Gerais 'post-mortem", a Miguel Theodoro-
vitch Chquiloff (M.G. 25-10-79) ....................

LEI N.> 7. ã1 DE 30-10-79 - Declara de utilidade pública o Lar (ia

nça de Patrocínio, com sede na Cidade de Patrocínio )M.G.

.11-10-79)
/

LEI N. Q	DE 30-10-79 -- Declara (teutilidade pública a Igrejaélj
géliAssembléia de Deus, com sede na Cidade de Ataléia

MG. 31-10-79)

LEI N.> 7 3 T, DE 30-10-79 - Declara de utilidade pública o Grupo
Te ral Leão XIII, com sede na Cidade de Divinópolis (M. G.

	

-10-79)	 ..................................

LEI N.9 7,576, DE 30-10-79 - Declara de utilidade pública a Igreja
Evangélica Assembléia de Deus, com sede na Cidade de Santa

Alta do Sapucaí (V.G. :11-10-70)

LEI N.ç, 7.577, DE 30-10-79 - Declara de utilidade pública a Igreja
Evangélica Assembléia de Deus, com sede na Cidade de Mantena

(M.G. 31-10-79)

LEI N. 7,K78, DE 30-10-79 - Declara de utilidade pública a Confe-
rência de Nossa Senhora das Dores, das Obras Sociais da Paró-
quia de Piedade do Rio Grande, com sede na Cidade de Piedade
do Rio Grande (M.G. 31-10-79) ...................

LEI N.° 7.579, DE 30-10-79 - Declara de utilidade pública a Igreja
Evangélica Assembléia de Deus, com sede na Cidade de Guaxupé

(M. G.	 31-10-79)	 ..............................

LEI N.s 7.580, DE 30-10-79 --- Declara de utilidade pública a entidade

It

	

Mius Gerais Alumiei Associatioci, com sede na Cidade de Beloorionte. (MG	 31-10-7')) ........................

LEI N.o 7.581, DE 30-10-79 Declara (te utilidade pública o Círculo
Operário de D ivenópolis, com sede na Cidade de Divinópolis(M.G. 31-10-79)

LEI N.e 7.582, DE 110-10-79 	 Declara de Utilidad e pública a Associação
dos Servidores Públicos ele Itajiebã (ASPI), cone sede na Cidade

	

de Itajuhá	 (M. G.	 :11-10-7'))	 ..........................

LEI N.e 7.583, DE :10-10-79 Declara de utilida d e pública a Conferên
('ia Bom Jesus da Sociedade São Vicente de Paulo, cone sede na
Cidade de Bom Jesus do Galho (M (.31107')) ..........

LEI N.s 7.34, DE :10-10-79 -- Declara ele utilidade pública o Flamengo
F)téhol Clube, com sede em Itelo Horizonte (M. G. 31-10-79)

lEI N.e 7.585, DE :10-10-79 Declara de utilidade pública o Conselho
Particular São Vicente de Paulo ela Ganieleira da Sociedade de

'São Vicente de Paulo, coni sede e»> Bel» Horizonte (M.G. 31-
10-79)

LEI N.s 7.386, DE :10-10-79 ._
 Concede abono, reajusta vencimentos

elo Pessoal do Quadro Permanente ela Secretaria da Assembléia
Legislativa elo Estado de Minas Gerais e <b,1 Outras Providên-cias	 (M.G.	 31-10-79........................................

LEI N.s 7.587, DE :10-10-79 - Dá a denon>inação de Escola Estadual
Regina Vitalicio Botelho, à Escola Estadual de 1.e grau do Dis-
trito cie Silva 

Xavier. Município de Sete lagoas (M. G . 111-10-79)
lEI N,s 7.588, DE 31-10-79 -- Cria o

e e, Fundo	 Fundo de Apoie> ã Microenepresa
>1> Garanti» de Fieceincianiente, e dá oulras 

p rovi-dências (M.G.	 01 -11-79)	 ..........................

LEI N.e 7.589, DE 07-11-79 - Aprova o Segundo Acordo de Acionistas
firma ( ], ) eu> 19 ele feverei >0 de 1979,  entre o Estado ele MinasGerais, a Siderurgia Brasileira S.A. 	 .Munici pal de Juiz ele Fora, O Sociedade Mineira de Participações
Siderúrgicas 5. A. e a Construtora Mendes Júnior S. A. (M. G.
08-11-79, Bepublicação M.G. 19-0:1-80) . .

LEI N.o 7.590, DE 08-11-79 - Dá a denominação de Dr. Homero Brasil
ao Fórum da Comarca ele Silvianópolis (D . L. 09-11_79) .....

LEI N.s 7.59t, DE 1:1-11-79	
Declara ele utilidade pública a Sociedade.

J4'-11-
Mujéal Santa Cecilia, coei> sede na Cidade de Sabará

79)	 (M.G............................................

LEI N.e 7.592, DE 13-11-79 - Declara de utilidade pública a Liga M . ...
ou-levadens( .

 de Futebol, cone Sede na Cidade de João Monlevade
..MG	 14 -11-79)	 ............................................

LEI N.o 7.Itt:t, DE 13-11-79 - Declara de utilidade pública a Igreja
C4tã Presbiteriana coo> sede na Cidade' de Coronel Fahrie'iano
M.G.	 14 -11-79)	 .................................................

LEI N.v 7.	 , DE 13-11-79 - Declara de utilidade pública o CentroAt icano de Assistênc i a ao Menor e à Velhice	 CAAMV, coneeele em Belo
Belo Horizonte (M.G. 14-11-71)) ... 	 .
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LEI N. , DE 13-11-79 - Declara de utilidade pública a Socioda
e Beneficente Dr. Geraldo Pinheiro Osório, com sede na Cidade

de Pedralva (M.G. 14-11-79)

LEI N.Q 7	 , DE 13-11-70 -- Declara de utilidade pública o !lotafogo
tebol Clube com sede na Cidade de itaependi (M .6. 11-11-70)

LEI N.° 7.597, DE 13-11-79 - Dá :i nação de Dr. Josi Mii leita
de Vasconcelos à Escola Estadual Fazenda tio Para so, situada
no distrito de Ilheus do Prata, Município de São ljoitiitigos tio
Prata	 (M.6.	 14-11-71))	 ...........................

LEI N.9 7.598,  DE 13-111 -79 Dá a (lettotit inação de ) )sca r Carlos Pe-
reira à Escola Estadual de São Bento, Distrito de Alvorada. Mii-
nicipio de. Carangola (M .6. 11-11-791

LEI N.a 7.59!), DE 0:1-12-79 - -. Dá a (lenom i nttçãii iii' Dr. Joaquim Unir-
tado Pinto ao Centro Social Urbano (te Leopoldina )M . (1. 04-12-79)

LEI N.° 7.60)), DE 03-12-79 --- Autoriza o Poder Executivo a fazer
reverter imóvel ao Mititicipio ile São João Neponittiettii ( M .6
01-12-79)

LEI N.9 7.601, DE 05-12-79 -. Modifica a redação dos artigos 1.', e
seu parágrafo único, e 2. tia Lei ti. 5 1.610, de 14 de julho de
1975, que estabelece em favor dos excombatentes a grtititidade
nas casas de diversões e nos transportes coletivos (M .6. 1)11-12-79)

LEI N.° 7.6	 DE 05-12-79 -.-- Declara de utilidade (thlicti o Hospital
Je s Menino, tont sede na Cidade de Ccitt cal de Minas ( M . 6
6-12-79)

LEI N.° 7.603,  DE 07-12-79 -- Estima a lteceita e fixa li Despisa do
Estado de Minas Gerais pata o exercício ( IV 1980 (M,(-. 08-12-79)

LEI N.s 7.604, DE 10-12-79 - Acrescenta parágrafo ao artigo 3.9 da
Lei n. 9 7.302, de 21 de julho de 1978, t ine dispõe sobre ti prote-
ção contra a poluição sonora no Estado de Minas (lenha (M.G.
11-12-79)	 ..................................

LEI N. 7	 5, DE 10-12-79 -- I)eelara de utilidade 1iúhlica a AI'AE -
c ia ção de Pais i Amigos dos Excepcionais, com sede na

Cida
o
de de Uberaba (M.G. 11-12-79)

LEI N.9 7,DE 10-12-79 - Declara de utilidade pública a Fundação
Social de Timóteo	 FAST, cont sede no ,1iut i ctpi o de

Timóteo ( M .6.	 11-12-79)	 ..........................

LEI N.Q 7.6 , DE 10-12-7)) ...... Declara de utilidade pública tu lraterni-
da	 (los Sarvas, cont sede no Distrito de Piedade tio Pa raope-
a, Município de Bruintadinho (M .6. 11-12-79)

14E1 N.9 7.6 , DE 10-12-7)) - - Declara (te utilidade pública a Sociedade
de ao Vicente de Paulo, com sede na Cidade de Esmeraldas

.6.	 11-12-79)	 .............................

LEI N.° 7.609, DE 10-12-79 - Concede o titulo d P Cidadão Honorário
cio Estado de Minas Gerais ao Dr. Ernest C.hristuan Lainster
(M.G.	 11-12-79)	 ................................

	

LEI N.° 761, DE 11-12-79 	 Declara de utilidade pública a irmandade
de2ssa Senhora do Rosário -- 1. N.S. E. C., com sede na Ctctuth
d( Contagem (M.G. 12-12-70)

- 369 -

lEI N.	 7.611, Dl; 11-12-79.	 l)eclat'a de utilidade P ú blica a Academia
ile 0tras de São João dei-Rei, cota sede na Cidade de São João
d!' J4ei	 ).M.G.	 12-12-79)	 ...

LE I N." 7.612, DF 11-12-7)) -	 Declaro (Iv tttiliilttiie pública o Centro
ri Nosso Senhora do llosánio, cotit sede no Distrito de

_Mt151i,	 Novo di	 Miti:i,s, Mtitiicípiii de Aiiutotés (M. 6. 	 12-12-79)

	

lEI No 7,613, DE 11-12-7)) -	 Dielíit'a de tililidade pública a entidade
()bnax Sociais l	 Pau, pit Ilttt, i , 'itt	 sede rui Belo liorizonle (M. G.-12-79)	 ................	 . .	

.
EI N.a 7.644, DE 11-12-7)) --- Declara de titiliivaitt' pública a Associa-

Ç< o, ./'(t,,s A1iosi' ttt,i ulos e J'itts i oni sta s (itt Mari nhanua	 Mercante doS	 Fi'titiitsto, com sede uia (:1 bule dC Pi rat,trt	 (M . G. 12-12-79)
1.111 5." 7.615, DE 11-12-7)) -- Declara de titihidtttle pública o Clube Me-

i'tet1s o 28 tE Sitcntbro, coto sede tua (:i,lutrle (ii' Pouso Alegre-M.G. 12-12-79)	 .....
1.1:1 \ , o 7.1)16, DE 12-12-79 -- Declara de tttilid;tile pública a Funda-

'fio de Artes de t'há -. FAU, cont s-iie tini Cidade de Uitá 1 M 6

	

i.t:i N. 9 7 . 0 12, DE 12-12-79 - 	 Di'el,ir;t l i(' utilidade pública a Igreja
Ei apgfil i co A ssenut hlflitt de 1 )ett , com sede na Cidade de Laiut-
hnri )M.G. 13-12-79)	 . .	 .

1.1:1 N 7)115, DE 12-12-7)) -. Decharti de ntiliijade públicPI a Igreja
Evtupgit l co Assu'ntbléi,u de Deus, conu sitIe na Cidttde de Conse-
lJa 'ro Pena (M. 6. 13-12-7)))

LEI 5.» 7.619, DE 12-12-79 - Dtspõe sobre a efetivação do pessoal do
uttagisténi,, e dá outras providências (M. G . 11-12-79)

lEI N.o 7.620, DE 1:1-12-7)) - -- Dispõe sobre retorno do , funcionários(ti) (jitauti'.t do Magistério (M. G . 11-12-79)

	

lll N.o 7.621, DE 1:1-12-7)) --- Altera a redação tio 	 1.9 do artigo 1.0
tia I.ru tt.o 5. 378, (te :1 (te dezembro de 1)69, qile dispõe sobre
a denotttin 0 de esta heleuitttentts 	 inslitttiçõis e próprios	 doEstado (M,G,	 14-12-79)	 ..........	 .

I.EI N.° 7.622, DE 17-12-7)) - Proibe o uso de fitutio em coletivos inter-
municipais (M.G. 18-12-70) . 	 .	 .

lEI N.° 762:1, DE 17-12-79 - Autoriza o Poder Executivo tu abrir, a
Etucaugos Gerais do Estado, o crédito especial do , Cr$ 48. :ioo 000,00(M. G.	 18-12-79)	 ........................

lEI 5.' 7.621, DE 18-12-79 - Dá nova redação tio artigo 12 da lei n.°
6.71:1, de 26 tio dezembro de 1975, que consolida a legislação

	

do Estado (M . G. 1)1-12-79) . 	 .
LEI No 7.625, DE 21-12-79 - Altera dispositivos da Lei n.o 6.624, de

18 (te julho de 1975, (101 dispõe sobre a organização básica da
Polícia Militar (lo Estado de Minas Gerais e (já outras provi-dêticias (M . (1, 22-12-79)

LEI No 7.626, DE 21-12-79 --- Fixa o efetivo da Policia Militar do
Estado de Minas Gerais e dá outras Providências (M.G. 22-12-79)
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LEI N.° 7.6 , DE 21-12-79 - Declara de utilidade pública a Associa-

o dos Servidores da Escola Federal de Engenharia de Itajuhá

- ASSEFEI, com sede na Cidade de Itajnhá (M . G. 22-12-79)

LEI N. Q 7,8, de 21-12-79	 Declara de utilidade pública a Associa-

Fraternidade F'ranciscana Secular, com sede na Cidade (te

Dores (10 Indaiá (M. G. 22-12-79) ...................

LEI N.Q 7.62ç7DE 21-12-79 .- Declara de utilidade pública a Associa-

'atista do Bem-Estar Social, com sede eia Belo Horizonte

(M. G.	 22-12-79)	 ...............................

LEI N.9 7.630, DE 21-12-79 - Declara de utilidade pública o Lar dos

Meninos de Santo Antônio e Padre Antônio, com sede na Cidade

de Ponte Nova (M. G. 22-12-79) ......................

LEI N.a 7.631, DE 21-12-79 -- Declara de utilidade pública a Santa

de Misericórdia (te Lima Duarte, com sede na Cidade de

Lima Duarte (M.G. 22-12-79)

LEI N.o 7.2( DE 21-12-79 -- Declara de utilidade pública a Igreja

, eélica Assembléia de Deus, com sede na Cidade de Muriag

(M.G.	 22-12-70)	 ..............................

LEI N.9 7.63; DE 21-12-79	 Declara de utilidade pública o Hospital

(te Paulo, com sede na Cidade de P.oté (M.G. 22-12-79)

LEI N. 7	 1, DE 21-12-7))	 Declara de utilidade pública o Grupo

pha, com sede na Cidade (te Mariana (M.G. 22-12-70) .

LEI N. 7.6 , DE 21-12-79 - Declara de. utilidade pública a Loja Ma-

- ica Capitular Fernando Osório, com sede na Cidade (te Gua-

ranésia (M.G. 22-12-70)

LEI N.9 7.63fr, DE 21-12-7)) -- Declara de utilidade pública a associa-

1 Grupo Mensageiros da Amizade -- - GRUMA	 com

sede na Cidade de Belo Horizonte 1H. 6. 22-12-79) ........

LEI N. 9 7. é, DE 21-12-7))	 Declara de utilidade pública o Centro

irita Joana D'A ir, eoiii sede na Cidade, de Aslol Co Dutra

(M.G. 22-12-79)

LEI N.9 7.635, DE 21-12-70 -. Declara de utilidade pública o Grupo

Es,$a Unibandista Ebenezer, com sede em Belo horizonte

(.G.	 22-12-79)	 ................................

1
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LEI N.s 7.639, DE 21-12-79 -- Declara de utilidade pública o Grêmio
Negro, com 

sede na Cidade (te Passa-Quatro (M. G.

	

22-12-79)	 .............	 .	 .	
.

	

i,l:i N.e 7.610, DE 21-12-70 - 	 Autoriza o Poder Executivo a doar imó-

vel ao Lions Clube Uberaba "70", na Cidade de Uberaba )M.G.

	

22-12-79)	 .................................

	

LEI N.° 7.611, DE 21-12-79	 Autoriza o Poder Executivo a permu-

tar imóvel de propriedade do Estado (te Minas Gerais com imó-

rl (te proriedade do Muuuicipio (te IliCínea (MC. 21-12-79)

	

LEI N.v 7.642, DE 21-127))	 Autoriza o Poder Executivo a permutar
imóvel com o Instituto (Ias Pequenas M issio ná rias (te Maria Inua-

	

CU lada (M.(-.  22-12-79)	 . .	 ..	 . .

LEI N.e 7.64:1, DE 21-127)) -- Altera a Lei n.s 6. 763, (te 26 de dezem-

bro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de
Minas Gerais (M.G. 22-12-79) ..	 . .	 .

	

LEI N.e 7.644, DE 21 -12-7))	 Revigora prazo Para apresentliçgo de
requeri nu nto de 1 eg i ti inação de terras devo 1 Idas ( M . 

G 22-12-79)

	

LEI N.s 7.645, DE 21-12-7)) 	 Altera as leis n. 5s 3.403, de 2 de julho
de 1965, e 6.158, de 30 de outubro de 1973 (M. 6. 22-12-79)

	

LEI N.e 7.646, DE 21-12-79	 Autoriza o Poder Executivo a alienar
ni óveis de propriedade (lo Estado ( M 6 . 22-12-79)	 .

LEI N.e 7.647, DE 21-12-70	 Dá a denominação de Francisco Batista
(te Queiroz ao Fóruii i da Comarca (te Fruta] (M. 6. 22-12-79)

LEI N.s 7.648, DE 2 1-12-7)) — Dá a deuioniiil(içú.) (ti' Dr. João Pinto à
Escola Estadual de Tocantins, 1.v e 29 Graus, da Cidade de To-

	

cantins (M.( ', . 22-12-79)	 .	 .

LEI N.° 7.649, DE 21-12-79 -. Dá a denomiinlçã (( de Dr. João Cavalheiro
à Escola Estadual de Roça Grande, Municipio de São João Ne-

	

poninceno (Ml; 22-12-79)	 .	 .	 .

LEI N. 9
 7.650, DE 21-12-79..- Dó a denominação de Otávio Antunes

,te Azeredo ao Centro de Saúde (Ia Cidade (te Medina (M 6.
22-12-79)	 ...................................

LEI X•s 7.651, 1)E 21-12-79 .- J)a a denominação de Britaldo Soares

Ferreira Diniz ao Centro Social Urbaui(, com sede no Bairro
Amazonas, no Município de Contagem (M.G. 22-12-79) ......
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LEI

	

	 7.652,N. Q 7.652, DE 21-12-79 -- Dá a drnoniinação de Gilda Maria da
Silva ao Centro Social Urbano com sede no Bairro) Eldorado, riO

Muniri pio de Contagni (M . G. 22-12-79) ...............
LEI N. o, 7.653, DE 21-12-79 -- Dispõe sobre 'ediii'iio (li pia/o ilíninio

ir cxc rcic i o para progressfi o de funci oná ri o ( M .G . 22-12-75)

LEI N.Q 7.654, DE 21-12-79 - Dá denominação ii ponte construida so-
bre o Rio Elvas, no local denominadoMotel ias, ligando o Mm:-

cípio de Ibertioga iii) Povoado de Portei rinhas (!\I . G . 22-12-79

LEI N. 9 7 (155, DE 21-12-79 --- Adapta a Organização e Divisão Judi-

('i'ifts (lo Estado iii' Minas Gerais (ltesolueiiii ti. ,? (11 do 'l'riiiii-

nal (te Justiça. de 8 de dezeiiihro d('1975) à Emenda ConstitUi'i-
nal n.9 7 e à Lei Coniplenientar Federal me 15, de li (te março

de 1979	 (M . G.	 22-1279)	 ..........................
LEI N. 7.	 , DE 27-12-79 --- Dccl mii te utilidade pública a Associa-

cá	 de Pais e Antigos dos Excep ci ona is ---AI' A E, ruiu sede na

idade de Ipatinga (M. G . 28-12-79)	 ..................
LEI N.9 7.657,  DE 27-12-79	 Declara de utilidade púb lica a Igreja

Evangélica Assi-nildéin Ir Deus, cmii sede na Cidade de Montes

Çlaros	 (M.G.	 28-12-79)	 .........................
LEI N. Q 7.658, DE 27-12-79 - Autoriza o Puder Executivo a instituir

a Empresa Mineira de Turisuio	 'FUJtMINAS e (lá outras provi-

dências	 (M. G.	 28-12-79)	 ..........................
LEI N. 7.659,  DE 27-12-79 ---- Autoriza a i ncurpo ração (ti' bem imóvel,

(te propriedade do Estado (te Minas Gerais, ao Capital Social da
Companhia de Jtabitacão do Estado ile Minas Gerais - (,OHAB

	

MC (M. G. 28-12-79)	 ..........................
LEI N.9 7.(;(;0, DE 27-12-79 - Autoriza o Poder Executivo a ('1101' O

Parque Florestal	 iii' 1 taj ubii	 e	 ii i	 iiiit cli s tir o '.' i dè leia s	 ( M . O

28-12-79)	 ..................................
LEI N.Q 7.4161, DE 27-12-79 - Autoriza o Poder Executivo a instituir

o Progrtoia de Deseiivolviiliento Policial ---1' lt()DESI'()l, (M.G.

28-12-79)	 .................................
LEI N. 7.662, DE 27-12-79 -- Dá a i le i ionuinaçiii de leamutro Pres ialu

à Escota Estadual do Bairro Gatii rolial, iiu Município iii' Anilra-

das	 (M. G.	 28-12-79)	 ............................
LEI N.V 7,663, DE 27-12-79 - - Dá a denouiinação de José Eugênio Fer-

reira ao acesso rodoviário que liga a 1411-267 à sede da Cidade

(te Baependi	 ( M . O. 28-12-79)	 ......................
LEI COMPLEMENTAR N. Q 13, DE 13-06-79 - Acrescenta parágrafo ml

artigo 74 da Lei Coni piem enta r n. 9 11, de 28 de dczenili co de 1972

(1) .1.. 14-06-79)

	

LEI COMPLEMENTAR N,v 11, DE 2112-711	 Altera os artigos 54 (' 76

da Lei Conmplenienta r n.V 3, de 28 de dezembro de 1972, e da

outras providências (M.G. 22-12-79) ..................

Origem:
Preço:	 *CLC
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BELO HORIZONTE -- OUTUBRO DE 1980


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131
	Page 132
	Page 133
	Page 134
	Page 135
	Page 136
	Page 137
	Page 138
	Page 139
	Page 140
	Page 141
	Page 142
	Page 143
	Page 144
	Page 145
	Page 146
	Page 147
	Page 148
	Page 149
	Page 150
	Page 151
	Page 152
	Page 153
	Page 154
	Page 155
	Page 156
	Page 157
	Page 158
	Page 159
	Page 160
	Page 161
	Page 162
	Page 163
	Page 164
	Page 165
	Page 166
	Page 167
	Page 168
	Page 169
	Page 170
	Page 171
	Page 172
	Page 173
	Page 174
	Page 175
	Page 176
	Page 177
	Page 178
	Page 179
	Page 180

